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-2เริ' มการประชุม
นายวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานในทีประชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้
ทีประชุมทราบว่า มีผถู้ อื หุน้ ทีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผูถ้ อื หุน้ รวมจํานวน 35 ราย ถือ
หุน้ รวมกันทัง9 สิน9 133,815,731 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 66.91 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ ายได้ทงั 9 หมดของบริษทั ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีสละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2559
ของบริษทั และแจ้งการลาออกจากการเป็ นกรรมการของ รศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ และการแต่งตัง9 นายธานี
พุฒพิ นั ธุ์พฤทธิ < เป็ นกรรมการ โดยมีวาระการดํารงตําแหน่ งสืบแทนรศ. เชาวลีย์ พงศ์ผาติโรจน์ จากนัน9
ประธานฯ จึงกล่าวแนะนําคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง9 ผูส้ อบบัญชี และทีปรึกษากฎหมาย
และได้ขอให้เลขานุการบริษทั ชีแ9 จงให้ผถู้ อื หุน้ ทราบเกียวกับวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การบริษัทชี9แจงต่อทีประชุมเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผู้รบั มอบ
ฉันทะจะต้องดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง และผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียง
เท่ากับจํานวนหุน้ ทีถืออยู่ กล่าวคือ หนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง ในการมอบฉันทะ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยก
คะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีทผูี ถ้ อื หุน้ ต่างประเทศทีแต่งตัง9 คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผูร้ บั ฝาก
หลักทรัพย์ สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สําหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผี ู้
ถือหุน้ ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียงให้ถอื ว่าทีประชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทนํี าเสนอ โดยในการนับ
คะแนนเสียง บริษทั จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทัง9 หมดทีเข้าร่วม
ประชุม ส่วนทีเหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วย การเก็บบัตรลงคะแนน เจ้าหน้าทีจะดําเนินการเก็บบัตร
ลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทัง9 ในส่วนทีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพือเป็ นหลักฐาน ทัง9 นี9 บริษทั
จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครัง9 ในการจัดทําสรุปมติทประชุ
ี
มสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
2559 ซึงจะยืนต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง9 นี9 บัตรลงคะแนนเสียงใดทีไม่สามารถแสดงถึงความ
ประสงค์ข องผู้ถือ หุ้น ได้อ ย่ า งชัด เจนว่ า จะลงคะแนนเสีย งไปในทางใดจะถือ ว่ า เป็ นบัต รเสีย เช่น การทํา
เครืองหมายทัง9 ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทําเครืองหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครืองหมายใดโดยไม่
ลงลายมือชือกํากับบริเวณทีขีดฆ่านัน9 เป็ นต้น ทัง9 นี9 เพือให้การประชุมเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนน
ในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป
นอกจากนี9 บริษัทได้จ ัดให้มผี ู้ส งั เกตการณ์ จ ากบริษัท กฎหมาย เอชเอ็น พี จํากัด เพือทํา
หน้าทีตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผูม้ สี ่วนได้เสียใช้สทิ ธิออก
เสียง รวมทัง9 การลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตาม
กฎหมายและข้อบังคับบริษทั
จากนัน9 ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี9
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เรื'องที' ประธานแจ้งให้ที'ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ทประชุ
ี
มทราบถึงการดําเนินการเกียวกับนโยบายเกียวกับการต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชัน บริษทั ได้ให้ความสําคัญว่าในปี 2557 บริษทั ได้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมัน โดยการประกาศ
เจตนารมณ์เข้าเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ (CAC) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต สําหรับปี 2558 บริษทั
ได้แสดงให้เห็นถึงระดับของนโยบายของบริษทั เช่น นโยบายไม่จ่ายเจ้าหน้าทีรัฐ ไม่มสี ่วนเกียวข้อง ต่อต้าน
ผูเ้ กียวข้อง มีการสือสารและฝึกอบรมแก่พนักงานเพือให้ความรูเ้ กียวกับนโยบายและแนวปฏิบตั ใิ นการต่อต้าน
คอร์รปั ชันอย่างเป็ นรูปธรรม ในขณะเดียวกัน ได้มอบหมายให้หน่ วยงานทีเกียวข้องประเมินความพร้อมในการ
ปฏิบตั ติ ามแบบประเมินตนเองเกียวกับมาตรการต่อต้านการคอร์รปั ชัน
นอกจากนี9 ด้วยบริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแลกิจการทีดี เพือเป็ นการ
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ และชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า บริษทั ได้แจ้งข่าวผ่านตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเว็บไซต์ของบริษทั ในระหว่างวันที 28 กันยายน 2558 ถึงวันที 30 ธันวาคม
2558 อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระและชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาส
ให้ผถู้ อื หุน้ ในทีประชุมนี9เสนอวาระเพิมเติมอีกครัง9 หนึง
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นเสนอชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิมเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีได้จดั เตรียมไว้
ทีประชุมรับทราบ
วาระที' 2

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2558

ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558 ซึง
ประชุมเมือวันที 3 เมษายน 2558 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง9 นี9แล้ว
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี
มเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจํา ปี 2558 และเมือไม่ม ีผู้ถือหุ้นเสนอแก้ไขหรือซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
ม
ลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี9
มติ

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2558
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี'ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี
2558

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2558 ทีผ่านมา ซึงรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี
2558 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผูถ้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง9 นี9แล้ว พร้อมทัง9 ขอให้ผูจ้ ดั การใหญ่รายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษทั ให้ทประชุ
ี มทราบ
ผูจ้ ดั การใหญ่ ชี9แจงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า รายได้ของบริษทั ในปี 2558 เท่ากับ 3,659 ล้าน
บาท ใกล้เคียงกับปี 2557 แม้ว่าปริมาณการขายสินค้าจะเพิมขึน9 มากกว่า 15% จากปี กอ่ น แต่ดว้ ยราคาสินค้าที
ปรับตัวลดลงตามราคานํ9ามันในตลาดโลก จึงทําให้รายได้ไม่ปรับเพิมขึน9 ตามปริมาณการขายสินค้า อัตรากําไร
ขัน9 ต้น เพิมขึ9นจากร้อยละ 5.48 ในปี ก่อนมาอยู่ทีร้อยละ 6.29 ในปี 2558 เนืองจากเศรษฐกิจ ไทยในปี น9ีเริม
ปรับตัวดีขน9ึ โดยบริษทั สามารถหาสินค้าทดแทนจากต่างประเทศเข้ามาในช่วงทีเกิดภาวะสินค้าขาดแคลนใน
ประเทศ ตลอดจนบริษัทพยายามรักษาฐานลูกค้า และเพิมสิน ค้าใหม่ทมีี อตั รากํา ไรขัน9 ต้น สูงเข้า มาอย่า ง
ต่อเนือง ในส่วนของหน่วยธุรกิจที 3 ซึงเป็ นสินค้านวัตกรรมและเป็ นมิตรกับสิงแวดล้อมในส่วนของค่าใช้จ่ายใน
การขายและบริหารในปี 2558 มียอดรวมจํานวน 128.8 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 3.8 ล้านบาท คิด
เป็ นอัตราร้อยละ 2.8 โดยมีสาเหตุสําคัญมาจากค่าเช่าคลังสินค้าทีลดลง จํานวน 1.6 ล้านบาท เนืองจากการ
ปรับเปลียนสถานทีเช่าคลัง และปริมาณการจัดเก็บทีลดลง ค่าบํารุง และอัพเกรดซอร์ฟแวร์ทลดลงจํ
ี
านวน 0.9
ล้านบาท การโอนกลับรายการปรับลดมูลค่าสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูลค่าสุทธิทจะได้
ี
รบั จํานวน 1 ล้านบาท
สําหรับดอกเบีย9 จ่ายในปี 2558 มีดอกเบี9ยรวม 14.2 ล้านบาท ลดลงจากปี 2557 จํานวน 5.1 ล้านบาท คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 26.5 โดยมีสาเหตุมาจากการใช้เงินทุนหมุนเวียนเฉลียลดลงจากปี กอ่ น จากปริมาณสินค้าคงคลังที
ลดลง ประกอบกับอัตราดอกเบีย9 ในปี น9ีปรับลดตําลงกว่าปี กอ่ นด้วยปั จจัยต่างๆ ทีกล่าวมานี9 ทําให้กาํ ไรสุทธิของ
บริษัทในรอบปี บญ
ั ชี 2558 มีจํานวนทัง9 สิ9น 79 ล้านบาท เทียบกับกําไรสุทธิในรอบปี บญ
ั ชี 2557 จํานวน 47
ล้านบาท เพิมขึน9 ร้อยละ 66.57 ส่วนอัตรากําไรสุทธิของปี 2558 เท่ากับร้อยละ 2.17 เทียบกับร้อยละ 1.31 ในปี
2557
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี
มสอบถามเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ใน
รอบปี 2558
นางสาววิภ า สุวณิ ชย์ ผู้ร บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย สอบถามเกียวกับ
ผลิต ภัณ ฑ์ใ หม่ทีบริษัทเริมดํา เนิ นการในปี 2557 ความก้าวหน้ า ของผลิตภัณฑ์เดิม และความคืบหน้ า ของ
โครงการ Solar Roof Top
เลขานุ การบริษทั ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ในส่วนความคืบหน้าของโครงการ Solar Roof
Topว่า ขณะนี9อยูร่ ะหว่างการขออนุมตั ขิ อโอนสิทธิการจําหน่ายไฟฟ้ าจากบริษทั โกลบอล คอนเน็คชันส์ โฮลดิ9ง
จํากัด มายังบริษทั ซึงบริษทั ได้ยนขอโอนสิ
ื
ทธิ <มาตัง9 แต่เดือนตุลาคม 2557 ทัง9 นี9 เมือบริษทั ได้รบั อนุ ญาตให้โอน
สิทธิ < บริษทั จะดําเนินการเข้าซือ9 ทรัพย์สนิ ในโครงการดังกล่าวต่อไป

-5ผูจ้ ดั การใหญ่ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ เกียวกับผลิตภัณฑ์ของบริษทั ว่า ผลิตภัณฑ์ใหม่จาก
Technogreen ในส่วนของสินค้าทีช่วยทําให้การกําจัดตะกรันในระบบหล่อเย็นทําได้งา่ ย มีปริมาณการเติบโต
ค่อนข้างสูง เมือเปรียบเทียบกับปี 2557 และมีแนวโน้มการเติบโตทีดี เนืองจากการขยายขอบเขตของลูกค้า
จากเดิมนอกเหนือจากลูกค้าในธุรกิจพลาสติก ไปสู่ลูกค้าในกลุ่มธุรกิจใหม่ๆ อาทิ ธุรกิจห้างสรรพสินค้า หรือ
โรงพยาบาล เป็ นต้น นอกจากนี9สนิ ค้าใหม่อกี ชนิดหนึงในหน่ วยธุรกิจที 3 เกียวกับสารเติมกลินแก๊ส LPG มี
ปริมาณการขายเติบโตดี แต่เป็ นสัดส่วนทีค่อนข้างน้อยเมือเทียบกับธุรกิจโดยรวมของบริษทั สําหรับธุรกิจหลัก
ในส่วนของหน่ วยธุรกิจที 1 บริษทั สามารถนําส่วนแบ่งการตลาดกลับคืนมาได้อย่างสมบูรณ์ หลังจากมีการ
เปลียนแปลงการเป็ นตัวแทนจากผูผ้ ลิตหลัก SCG ไปเป็ นกลุ่ม ปตท. เมือไม่กปีี ทผ่ี านมา สําหรับหน่ วยธุรกิจที
2 ธุรกิจมีการชะลอตัวตามการเติบโตทีตําลงของอุตสาหกรรมทีเกียวข้อง เช่น ยานยนต์ และอิเล็กทรอนิกส์ แต่
บริษทั ก็ใช้ชว่ งจังหวะนี9ในการพัฒนาชิน9 งานต่างๆ กับลูกค้า เพือการผลิตเชิงพาณิชย์ในอนาคตอันใกล้
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิมเติมอีก
ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี
2558 ทีผ่านมา
วาระที' 4

พิ จารณาและอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ:นสุดวันที' 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ทีประชุม พิจารณาและอนุ ม ตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกํา ไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558 ซึงผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชีและผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดทีปรากฏในงบการเงินของรายงานประจําปี
2558 ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง9 นี9แล้ว และขอให้ผชู้ ว่ ยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ าย
บัญชีและการเงินชีแ9 จงต่อทีประชุมเกียวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สน9ิ สุด
วันที 31 ธันวาคม 2558
ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงินรายงานต่อทีประชุมโดยสรุปว่า งบแสดงฐานะ
การเงิน ณ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม 1,378 ล้านบาท เพิมขึน9 จากปี 2557 จํานวน 207
ล้านบาท หรือคิดเป็ นการเพิมขึ9นร้อยละ 17.71 ทัง9 นี9 สินทรัพย์ทมีี การเปลียนแปลงอย่างมีนัยสําคัญ ได้แก่
ลูกหนี9การค้าและสินค้าคงเหลือโดยลูกหนี9การค้า ณ สิ9นปี 2558 อยู่ที 690 ล้านบาท เพิมขึ9นจากปี 2557
จํานวน 124 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 21.89 เป็ นผลมาจากการขยายกําหนดเวลาการชําระหนี9 (Credit
Term) ให้กบั ลูกค้าเพิมขึน9 ส่วนสินค้าคงเหลือมีจาํ นวน 502 ล้านบาท เพิมขึน9 จากปี 2557 จํานวน 66 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 15.20 เป็ นผลมาจากการการสังซื9อสินค้าทีเพิมขึน9 ตามประมาณการยอดขายณ วันที 31
ธันวาคม 2558 บริษทั มีหนี9สนิ รวม 956 ล้านบาท เพิมขึน9 174 ล้านบาทจากปี ก่อน หรือคิดเป็ นร้อยละ 22.25
โดยหนี9สนิ ส่วนใหญ่คอื เงินกูย้ มื ระยะสัน9 จากธนาคารและเจ้าหนี9การค้า ซึง ณ สิน9 ปี 2558 มียอดเงินกูย้ มื ระยะ
สัน9 จากสถาบันการเงินคงเหลืออยู่ที 634 ล้านบาท เพิมขึน9 57 ล้านบาทจากปี ก่อน หรือคิดเป็ นร้อยละ 9.99
เพือรองรับลูกหนี9 การค้าและสินค้าคงเหลือทีเพิมขึ9น ส่วนเจ้าหนี9การค้า ณ สิ9นปี 2558 อยู่ที 271 ล้านบาท
เพิมขึน9 100 ล้านบาทจากปี ก่อน ซึงมาจากการสังซื9อสินค้าช่วงปลายเดือนและยังไม่ถงึ กําหนดชําระ และจาก

-6การเพิมขึน9 ของหนี9สนิ ดังกล่าวนี9จงึ ส่งผลให้อตั ราส่วนหนี9สนิ ต่อทุนเพิมขึน9 มาอยู่ที 2.27 เท่าเทียบกับปี ก่อนที
2.01 เท่าส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ วันที 31 ธันวาคม 2558เท่ากับ 422 ล้านบาท เพิมขึน9 จากเมือสิน9 ปี
ก่อน 33 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 8.57 เป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของปี 2558 จํานวน 79
ล้านบาท และหักเงินปั นผลทีได้จ่ายออกไปจํานวน 46 ล้านบาท
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกียวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558
นางสาววิภ า สุวณิ ชย์ ผู้ร บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุน ไทย สอบถามเกียวกับ
สาเหตุของการขยายกําหนดเวลาการชําระหนี9 (Credit Term) ให้กบั ลูกค้า ซึงส่งผลให้ลูกหนี9การค้าของบริษทั
เพิมขึน9
ผู้ช่ว ยกรรมการผู้จ ัด การฝ่ ายบัญ ชีแ ละการเงิน ตอบข้อซักถามของผู้ถือหุ้น ว่ า การขยาย
กําหนดเวลาการชําระหนี9 (Credit Term) ให้ลูกค้าถือเป็ นกลยุทธ์หนึงในการรักษาฐานลูกค้าทีมีศกั ยภาพ
ผูจ้ ดั การใหญ่ช9แี จงเพิมเติมว่า เหตุผลในการขยายกําหนดเวลาการชําระหนี9 (Credit Term) มี 2 ประการ
ประการแรกเกิดจากบริษทั มีการขยายธุรกิจไปยังลูกค้าใหม่ซงมี
ึ กําหนดเวลาการชําระหนี9 (Credit Term) ที
บริษทั ต้องปฏิบตั ติ าม ประการทีสองเป็ นการช่วยเหลือลูกค้าทีประสบปั ญหาสภาพคล่องจากสภาวะเศรษฐกิจ
เพือการดําเนินธุรกิจร่วมกันในระยะยาว
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามเกียวกับการ
ติดตามลูกหนี9ทเกิ
ี นกําหนดมากกว่า 12 เดือนทีไม่มกี ารเคลือนไหว ในระหว่างปี 2557 – 2558 จํานวน
ประมาณ 5.9 ล้านบาท
เลขานุ การบริษทั ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า ลูกหนี9รายดังกล่าวเป็ นลูกหนี9เพียงรายเดียว
ซึงบริษทั ได้ตดิ ตามอย่างใกล้ชดิ อย่างไรก็ตาม ลูกหนี9รายนี9ถูกเจ้าหนี9สถาบันการเงินฟ้ องล้มละลาย ซึงศาล
ล้มละลายมีคาํ สังพิทกั ษ์ทรัพย์เด็ดขาด และบริษทั ได้ดําเนินการยืนคําขอรับชําระหนี9ในคดีลม้ ละลายเรียบร้อย
แล้ว
ผูจ้ ดั การใหญ่ชแ9ี จงต่อทีประชุมเพิมเติมว่า บริษทั มีหน่ วยงาน Credit Management เพือดูแล
เรืองเครดิตลูกค้าและพิจารณาความเสียง รวมถึงการบริหารความเสียงเพิมเติมโดยการซื9อ Trade Credit
Insurance ด้วย
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดง
ฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุดวันที 31 ธันวาคม 2558
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี9

-7มติ อนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี บญ
ั ชีส9นิ สุด
วันที 31 ธันวาคม 2558
วาระที' 5

พิ จารณาจัดสรรกําไรสุทธิ และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2558

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชีแ9 จงนโยบายการจัดสรรกําไรสุทธิและการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษทั ต่อทีประชุม
ประธานกรรมการบริหารชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 กําหนดให้
บริษทั จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี9จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตากว่
ํ าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสํารองต่างๆ
ทุกประเภททีบริษทั ได้กาํ หนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึน9 อยู่กบั แผนการลงทุน ความ
จําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทั ทีอนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลต้องนําเสนอต่อที
ประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึงคณะกรรมการบริษทั มีอาํ นาจ
อนุมตั ใิ ห้จ่ายได้กอ่ นรายงานให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี
2558 มีกาํ ไรสุทธิ 79 ล้านบาท โดยบริษทั มีเงินสํารองตามกฎหมายเป็ นจํานวนเงิน 24 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
12 ของทุนจดทะเบียน บริษทั จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และเห็นสมควรให้จ่ายเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท จํานวน 200,000,000
หุ้น เป็ น เงิน จํา นวน 70 ล้า นบาท ซึงบริษัทได้จ่ า ยเงินปั น ผลระหว่ างกาลไปแล้วในอัต ราหุ้น ละ 0.15 บาท
จํานวน 200,000,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงิน 30 ล้านบาท ในวันที 4 กันยายน 2558 ดังนัน9 เงินปั นผลทีจะจ่ายใน
คราวนี9จะเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จํานวน 200,000,000 หุน้ เป็ นจํานวนเงินรวม 40 ล้านบาท หรือเท่ากับ
ร้อยละ 88 ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2557 ซึงจ่ายปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท คิดเป็ นร้อยละ 96
ของกําไรสุทธิ ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษทั ทีกําหนดไว้ โดยให้กาํ หนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ที
มีสทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที 21 เมษายน 2559 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที 29 เมษายน 2559
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกียวกับการประกาศจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
เมือไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,731 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี9
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วาระที' 6

ให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานในปี 2558 ให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ
0.35 บาท เป็ นเงินทัง9 สิน9 70,000,000 บาท โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้วในอัตราหุน้ ละ 0.15 บาท เป็ นเงินทัง9 สิ9น 30,000,000 บาท เมือวันที 4
กันยายน 2558 ดังนัน9 เงินปั นผลทีจะจ่ายในคราวนี9จะเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท
เป็ นเงินทัง9 สิน9 40,0000,000 บาท โดยให้กาํ หนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปั นผล
ในวันที 20 เมษายน 2559 และให้รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 แห่ง
พระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียน
ในวันที 21 เมษายน 2559 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในวันที 29
เมษายน 2559

พิ จารณาแต่งตัง: กรรมการแทนกรรมการที' ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี9แจงต่อที

ประชุม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 14 กําหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจําปี ทกุ ครัง9 ให้กรรมการออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ นอัตราหนึงในสาม ถ้าจํานวนกรรมการ
ทีจะออกจากตําแหน่ งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสุี ดกับส่วนหนึงใน
สาม กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทสองภายหลั
ี
งจดทะเบียนบริษทั นัน9 ให้กรรมการจับ
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปี ทสามและปี
ี
ทหลั
ี งๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดนัน9 เป็ นผู้
ออกจากตํา แหน่ ง กรรมการทีออกจากตํา แหน่ งนัน9 อาจถูกเลือกเข้า มาดํา รงตําแหน่ งใหม่ได้ โดยในปี น9ี มี
กรรมการทีออกตามวาระ ดังนี9
1.
2.
3.

คุณปิ ยะ จริยเศรษฐพงศ์ (กรรมการ)
คุณเอกชัย ศิรจิ นั ทนันท์ (กรรมการ)
คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ (กรรมการ/กรรมการอิสระ)

บริษัทได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น เสนอชือบุ คคลเพือเข้ารับการเลือกตัง9 เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตัง9 เป็ นกรรมการดังกล่าว ดังนัน9 จึงเปิ ด
โอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือผูท้ รงคุณวุฒใิ นทีประชุมนี9อกี ครัง9 แต่กไ็ ม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับ
การเลือกตัง9 เป็ นกรรมการบริษทั ในทีประชุม

-9จากนัน9 ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อทีประชุมว่า
ทีประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้
พิจารณาแต่งตัง9 กรรมการทีออกตามวาระทัง9 3 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง
และคณะกรรมการบริษัท เห็น ชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการธรรมาภิบ าล สรรหา และพิจ ารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง9 กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระทัง9 3 ท่าน กลับ
เข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง โดยมีประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตัง9 เป็ นกรรมการของ
บริษทั ดังรายละเอียดตามทีระบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมทีได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย สอบถามถึงระยะเวลา
ในการดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการอิสระของคุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ว่า ตัง9 แต่วนั ที 22 กุมภาพันธ์ 2549 หรือไม่
ประธานฯ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการ
อิสระตัง9 แต่วนั ที 22 กุมภาพันธ์ 2549 เป็ นต้นมา
เมือไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ก่อนการพิจารณาลงคะแนน กรรมการทีออกตาม
วาระทัง9 สองท่านขอออกจากห้องประชุมเนืองจากเป็ นผู้มสี ่วนได้เสีย ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณา
ลงคะแนนแต่งตัง9 กรรมการทีออกตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง
เลขานุ การบริษัทได้ช9แี จงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี9ว่าจะแยกการลงคะแนนสําหรับ
กรรมการแต่ละท่าน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสําหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี9
1.

ให้แต่งตัง9 คุณปิ ยะ จริยเศรษฐพงศ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ด้วยคะแนน
เสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที มาประชุ ม และมี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ดั ง นี9 เห็ น ด้ ว ย
107,484,631 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 80.32 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 206,100 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
0.16 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และงดออกเสียง 26,125,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 19.52 ของจํานวนเสียงทัง9 หมด
ของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

2.

ให้แต่งตัง9 คุณเอกชัย ศิรจิ นั ทนันท์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ ด้วยคะแนน
เสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที มาประชุ ม และมี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ดั ง นี9 เห็ น ด้ ว ย
106,690,731 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 79.73 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของ
จํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และงด
ออกเสียง 27,125,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 20.27 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

-103.

ให้แต่งตัง9 คุณสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนน
เสี ย งข้ า งมากของผู้ ถื อ หุ้ น ที มาประชุ ม และมี ส ิ ท ธิ อ อกเสี ย ง ดั ง นี9 เห็ น ด้ ว ย
133,777,030 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.97 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 38,701 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.03
ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง9 คุณปิ ยะ จริยเศรษฐพงศ์ คุณเอกชัย ศิรจิ นั ทนันท์ และคุณสุชาติ
ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง

กรรมการทัง9 สองท่าน กลับเข้าห้องประชุม
วาระที' 7

พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พ ิจ ารณาเสนอให้กํา หนดค่า ตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีร ายละเอีย ดปรากฏตามข้อมูล ประกอบการ
พิจารณาวาระที 7 เรือง การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทีบริษทั ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญ
ประชุมในครัง9 นี9แล้ว และขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี9แจงต่อที
ประชุม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า
คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าทีและ
ความรับผิดชอบโดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ซงมี
ึ การสํารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษทั จดทะเบียนโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
แล้ว และได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2559 ให้เป็ นไปตามอัตราเดิม ดังนี9
1. ค่าเบี9ยประชุม โดยกําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการเข้าประชุมในแต่ละครัง9
ดังนี9
q.q การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ปี 2559 ปี 2558
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

rs,sss
ts,sss
ts,sss
qr,sss

rs,sss บาท
ts,sss บาท
ts,sss บาท
qr,sss บาท

-11q.t การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

ปี 2559 ปี 2558
ts,sss ts,sss บาท
qr,sss qr,sss บาท

q.u การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2559 ปี 2558
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
qr,sss qr,sss บาท
กรรมการธรรมมาภิบาล
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
qs,sss qs,sss บาท
2.
มีรายละเอียดดังนี9

ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ โดย

2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ปี 2559
ur,sss
us,sss
tr,sss

ปี 2558
ur,sss บาท/เดือน
us,sss บาท/เดือน
tr,sss บาท/เดือน

3. โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัสประจําปี ซึงอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทํางานของ
คณะกรรมการบริษทั (Performance base) ซึงอาจคํานึงถึงองค์ประกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย
การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิมขึน9 ของกําไรสุทธิ เป็ นต้น ทัง9 นี9 เมือรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ 1
และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สําหรับปี 2558 คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา
และพิจ ารณาค่ า ตอบแทนได้ พ ิจ ารณาจัด สรรโบนั ส ให้ก รรมการจํ า นวน 1,570,000 บาท ซึงเมือรวมกับ
ค่าตอบแทนอืนในส่วนของค่าเบี9ยประชุมและค่าตอบแทนรายเดือนทีจ่ายจริงในปี 2558 จํานวน 2,305,000
บาท รวมเป็ นจํานวน 3,875,000 บาท
4. ทัง9 นี9 กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทัง9 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จํากัดไว้ใน
วงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจ
จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอืนได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มผี ล
ตลอดไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
5. ให้เริมจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสําหรับปี 2559 ตามรายละเอียดข้างต้นตัง9 แต่วนั ที 1
มกราคม 2559

-12ทัง9 นี9 ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา 90 ได้
กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ซึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
จากนัน9 ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ สอบถามในวาระนี9
เมือไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาออกเสีย ง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,831 เสียง คิดเป็ นประมาณ
ร้อยละ 100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวน
เสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผู้
ถือหุน้ ซึงมาประชุม จึงถือเป็ นมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง
มาประชุม ดังนี9
มติ
วาระที' 8

อนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ซึงรวมถึงเบี9ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือน
รวมเป็ นจํานวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี

พิ จารณาแต่งตัง: ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี9แจงเกียวกับการเสนอแต่งตัง9 ผูส้ อบบัญชีและ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ9 จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า ตามทีนางสาวศิราภรณ์ เอือ9 อนันต์
กุล แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รบั การแต่งตัง9 ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั นับตัง9 แต่ปี 2557 รวมเวลา
2 ปี โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผูบ้ ริหาร บริษทั
ย่อย หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี9 ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดาํ เนินการครบวาระแล้ว จึงจําเป็ นจะต้อง
พิจารณาแต่งตัง9 ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจําปี บญ
ั ชี 2559 เพือทําหน้าทีตรวจสอบ
และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน9ิ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2559
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจะแต่งตัง9 ให้นางสาวศิรา
ภรณ์ เอือ9 อนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 3844 หรือนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผูส้ อบบัญชีรบั
อนุญาต เลขทะเบียน 4523 หรือนางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่ง
บริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี 2559 และกําหนดอัตราค่าตอบแทนเป็ น
จํานวนเงินไม่เกิน 800,000 บาท เท่ากับปี 2558 ซึงเป็ นค่าตอบแทนจากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทัง9 จํานวน
สําหรับค่าบริการอืนๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีทผ่ี านมา บริษทั ไม่มกี ารรับบริการอืนจากสํานักงานสอบ
บัญชีทผูี ส้ อบบัญชีสงั กัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมทีเกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีทผูี ส้ อบ
บัญชีสงั กัด ทัง9 นี9 ในกรณีทบริ
ี ษทั จะทํารายการซื9อทรัพย์สนิ จากบริษทั โกลบอล คอนเน็คชันส์ โฮลดิ9ง จํากัด
สําหรับโครงการ Solar Roof Top จะมีคา่ ตอบแทนในการสอบบัญชีเพิมขึน9 อีกจํานวน 70,000 บาท

-13ไม่ ม ีผู้ถือ หุ้น ท่ า นใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึง ขอให้ทีประชุ ม พิจ ารณาออกเสีย ง
ลงคะแนน
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 133,815,831 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ 0 ของจํานวนเสียงทัง9 หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นํา
คะแนนงดออกเสียงมาคํานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี9
มติ

วาระที' =

ให้แต่งตัง9 นางสาวศิราภรณ์ เอือ9 อนันต์กลุ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 3844
หรือนางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้ส อบบัญ ชีร บั อนุ ญาต เลขทะเบีย น 4523 หรือ
นางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขทะเบียน 5419 แห่งบริษทั
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส9นิ สุด
ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ ําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
870,000 บาท

เรื'องอื'นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรืองอืนใดให้ทประชุ
ี
มพิจารณา หรือมี
ข้อซักถามประการใดหรือไม่
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผูร้ บั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ช9แี จงเกียวกับ
ค่าใช้จ่ายบุคลากร ในส่วนของค่าชดเชยแรงงาน
เลขานุการบริษทั ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ ว่า รายการค่าชดเชยในรายงานประจําปี ดงั กล่าว
เป็ นค่าใช้จ่ายทีจ่ายให้กบั พนักงานทีเกษียณอายุตามกฎหมายแรงงาน
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรืองอืนเพือพิจารณาหรือสอบถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.

-14-

ลงลายมือชือ

(ลงนามแล้ว)
(นายวิระ มาวิจกั ขณ์)
ประธานในทีประชุม

ลงลายมือชือ

(ลงนามแล้ว)
(นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์)
เลขานุการบริษทั ผูบ้ นั ทึกการประชุม

