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รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
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รายชื่อผู้สงั เกตการณ์ และผู้ได้รบั เชิ ญเข้าร่วมประชุม
1.
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ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน
2.
นางสาวพรพิมล ต่อไพบูลย์
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายปฏิบตั กิ าร และเลขานุ การบริษทั
3
นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล
ผูส้ อบบัญชี
4.
นางสาวสุพตั รา ทรัพย์ภยั
ทีป่ รึกษากฎหมาย
เริ่ มการประชุม
นายวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ประธานฯ ได้แจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า มีผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้นรวมจานวน 37 ราย
ถือหุ้นรวมกันทัง้ สิน้ 135,467,446 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 67.73 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทงั ้ หมดของบริษัท
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 29 ประธานจึงกล่าวเปิ ดประชุม

-2ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถอื หุ้นที่สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของบริษัท จากนัน้ ประธานฯ จึงให้เลขานุ การบริษัท กล่าวแนะนาคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัท
รวมทั ้ง ผู้ ส อบบั ญ ชี และที่ ป รึ ก ษากฎหมาย พร้ อ มแจ้ ง ให้ ท่ี ป ระชุ ม ทราบว่ า ดร.พิ ส ิ ฐ ลี้ อ าธรรม
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิส ระ ติด ภาระกิจ เดิน ทางไปต่ า งประเทศ และนายเอกชัย
ศิรจิ นั ทนันท์ ลาป่ วยจึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2560 ได้
ประธานฯ ขอให้เลขานุ การบริษัทชี้แจงเกี่ยวกับผู้สงั เกตการณ์ (Inspector) และหลักเกณฑ์
การออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ การบริษัท ชี้แ จงเกี่ย วกับ หลักเกณฑ์การออกเสีย งลงคะแนนโดยสรุ ป ว่ า ผู้ถ ือ หุ้ น
ทุกท่านจะได้รบั บัตรลงคะแนนแยกเป็ นรายวาระ บัตรลงคะแนนเหล่านัน้ จะถูกเก็บและนับคะแนนโดยโปรแกรม
นับคะแนน ซึง่ มีระบบ Barcode ช่วยทาให้ดาเนินการได้รวดเร็ว และแม่นยา ทัง้ นี้ แม้ว่าการประชุมจะเริม่ แล้ว
แต่บริษทั ยังเปิ ดรับลงทะเบียนอยู่ ดังนัน้ ผลคะแนนในแต่ละวาระอาจจะไม่เท่ากัน โดยผู้รบั มอบฉันทะจะต้อง
ดูแลการออกเสียงให้ตรงตามความประสงค์ของผูม้ อบฉันทะให้ถูกต้อง และผูถ้ อื หุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากับจานวน
หุน้ ทีถ่ อื อยู่ กล่าวคือ หนึ่งหุน้ ต่อหนึ่งเสียง ในการมอบฉันทะ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระได้ ยกเว้นกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ ต่างประเทศทีแ่ ต่งตัง้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รบั ฝากหลักทรัพย์
สามารถแยกคะแนนเสียงในการออกเสียงได้ในแต่ละวาระ สาหรับการลงมติในแต่ละวาระ ถ้าไม่มผี ู้ถ ือหุ้น
ท่านใดคัดค้านหรืองดออกเสียง ให้ถอื ว่าทีป่ ระชุมเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติทน่ี าเสนอ โดยในการนับคะแนน
เสียง บริษทั จะนาคะแนนเสียงทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงหักออกจากคะแนนเสียงทัง้ หมดที่เข้าร่วมประชุม
ส่ว นที่เหลือจะถือ ว่ าเป็ นคะแนนเสีย งที่เห็นด้ว ย การเก็บบัต รลงคะแนน เจ้าหน้ าที่จะด าเนินการเ ก็บบัต ร
ลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทัง้ ในส่วนทีไ่ ม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพื่อเป็ นหลักฐาน ทัง้ นี้ บริษัท
จะดาเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียดอีกครัง้ ในการจัดทาสรุปมติท่ปี ระชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2560 ซึง่ จะยื่นต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทัง้ นี้ บัตรลงคะแนนเสียงใดที่ไม่สามารถแสดงถึงความ
ประสงค์ข องผู้ถ ือ หุ้ นได้อ ย่ างชัด เจนว่ าจะลงคะแนนเสีย งไปในทางใดจะถือ ว่ าเป็ นบัต รเสีย เช่น การท า
เครื่องหมายทัง้ ในช่องเห็นด้วยและไม่เห็นด้วย หรือทาเครื่องหมายไม่ชดั เจน หรือขีดฆ่าเครื่องหมายใดโดยไม่
ลงลายมือชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่านัน้ เป็ นต้น ทัง้ นี้ เพือ่ ให้การประชุมเป็ นไปอย่างรวดเร็ว หลังจากลงคะแนน
ในแต่ละวาระแล้ว ประธานฯ จะประกาศผลคะแนนในวาระถัดไป
นอกจากนี้ บริษัท ได้จดั ให้มผี ู้สงั เกตการณ์ จากบริษัท คอมพาสลอว์ จากัด เพื่อ ทาหน้ า ที่
ตรวจสอบเอกสารของผู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มสี ่วนได้เสียใช้สทิ ธิออกเสีย ง
รวมทัง้ การลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมาย
และข้อบังคับบริษทั
จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้
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เรื่องที่ ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบถึงความคืบหน้าของการเข้าร่วม โครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC - A Collective Action Initiative Against Corruption in Thailand)
บริษัทได้ให้ความสาคัญเสมอมา ที่ผ่านมาบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและสิน้ สุด
ระยะเวลาในปลายปี 2559 สาหรับปี 2560 บริษทั มีเป้ าหมายที่จะประเมินตนเองตามนโยบาย และแผนงานที่
วางไว้ชดั เจนเพือ่ ให้ได้รบั การรับรอง โดยประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการอีกครัง้ และมีแผนการดาเนินงาน
แบ่งออกเป็ น 3 ระยะ ดังนี้
- ระยะที่ 1) เดือ นมกราคม - เดือ นเมษายน วางแผนประเมิน ความเสี่ย งทุ จ ริต คอร์ ร ัป ชัน่
พิจารณาระบบควบคุมภายใน และจัด ทานโยบาย และปรับปรุงแนวทางปฏิบตั เิ รื่องการต่อต้า น
ทุจริตคอร์รปั ชันให้
่ สมบูรณ์ยงิ่ ขึน้ จากเดิม
- ระยะที่ 2) เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน ถือปฏิบตั ติ ามนโยบาย แนวทางปฏิบตั ติ ่างๆ
โดยการสือ่ สารทัง้ ภายในและภายนอกองค์กรให้รบั ทราบ
- ระยะที่ 3) เดือนกรกฎาคม - เดือนสิงหาคม ดาเนินการประกาศเจตนารมณ์กบั โครงการฯ อีก
ครัง้ และยื่นเอกสารเพือ่ ขอรับรอง (Certification) จากโครงการแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต (CAC - A Collective Action Initiative Against Corruption in Thailand)
ต่อไป โดยมีเป้ าหมายให้ได้รบั การรับรองภายในปี 2560
นอกจากนี้ ด้วยบริษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับการกากับดูแลกิจการที่ด ี บริษัทได้แจ้ง
ข่าวผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษทั เพือ่ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอวาระ และชื่อ
บุคคลเป็ นกรรมการบริษัท เป็ นการล่ว งหน้ า ระหว่ างวันที่ 30 กันยายน 2559 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559
อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดเสนอวาระ และชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท ประธานฯ จึงเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ ในทีป่ ระชุมนี้เสนอวาระเพิม่ เติมอีกครัง้ หนึ่ง
เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุ้นเสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการบริษัท และเสนอวาระเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาระเบียบวาระต่อไป
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 2

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559

ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 ซึ่ง
ประชุมเมือ่ วันที่ 7 เมษายน 2559 โดยสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผู้ถอื หุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ท่ปี ระชุมเสนอแก้ไขข้อความในรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 และเมื่อ ไม่มผี ู้ถ ือหุ้นเสนอแก้ไขหรือ ซักถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุม
ลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559

-4ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,467,447 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง 0 เสียง
(ไม่นาคะแนนงดออกเสียงมาคานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ
วาระที่ 3

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี 2559

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี
2559

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการได้จดั ทารายงานผลการดาเนินงานของบริษัท
ในรอบปี 2559 ที่ผ่ านมา ซึ่งรายงานดังกล่าวมีรายละเอีย ดตามที่ป รากฏในงบกาไรขาดทุ นเบ็ด เสร็จ ของ
รายงานประจาปี 2559 ซึ่งได้จดั ส่งให้แก่ ผู้ถ ือหุ้นพร้อ มกับหนังสือ เชิญประชุมในครัง้ นี้แ ล้ว พร้อ มทัง้ ขอให้
ประธานกรรมการบริหารรายงานผลการดาเนินงานของบริษทั ให้ทป่ี ระชุมทราบ
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมโดยสรุปว่า รายได้จากการขายในปี 2559 บริษัท
มียอดขาย 3,979 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 332 ล้านบาทหรือคิดเป็ น ร้อยละ 9.11 ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจาก
ยอดขายของหน่ วยธุรกิจที่ 1 ทีเ่ พิม่ ขึน้ เนื่องจากเศรษฐกิจไทยในปี น้เี ริม่ ปรับตัวดีขน้ึ ประกอบกับบริษทั สามารถ
หาสินค้าทดแทนจากต่ างประเทศเข้ามาในช่ว งที่เกิด ภาวะสินค้าขาดแคลน (short supply) ในประเทศ
ตลอดจนการพยายามรักษาฐานลูกค้าทีม่ ศี กั ยภาพไว้กเ็ ป็ นอีกปั จจัยหนึ่งที่สนับสนุ นยอดขาย ส่วนกาไรขัน้ ต้น
เพิม่ ขึ้น ร้อ ยละ 12.40 จาก 229 ล้านบาทในปี 2558 มาเป็ น 257 ล้านบาทในปี 2559 นัน้ เป็ นผลมาจาก
อัตรากาไรขัน้ ต้นก่อนหักค่าขนส่งของปี น้เี พิม่ ขึน้ จากร้อยละ 6.71 มาเป็ นร้อยละ 6.88 เนื่องจากความสามารถ
ในการแข่ ง ขัน ของสิน ค้า บางกลุ่ ม ในปี น้ี ด ีข้ึน และค่ า ใช้ จ่ ายในการขายและบริห ารของปี 2559 อยู่ ท่ี
133 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 4.6 ล้านบาทจากปี ก่อนหรือคิดเป็ น ร้อ ยละ 3.57 โดยมีส าเหตุมาจากค่าสวัสดิการ
พนักงานทีเ่ พิม่ ขึน้ 1.7 ล้านบาทจากการจัดท่องเทีย่ ว ซึง่ ในปี ก่อนไม่มรี ายการดังกล่าว และโบนัสจ่ายที่เพิม่ ขึ้น
1.4 ล้านบาท ประกอบกับในปี ก่อ นนัน้ มีการกลับรายการปรับลดสินค้าคงเหลือให้เป็ นมูล ค่าสุทธิท่จี ะได้ร ับ
จานวน 1 ล้านบาทแต่ในปี น้ไี ม่มรี ายการดังกล่าว ด้านดอกเบีย้ จ่ายในปี 2559 มีดอกเบีย้ จ่ายรวม 15 ล้านบาท
เพิม่ ขึน้ 0.8 ล้านบาทจากปี ก่อนที่ 14 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 5.37 มาจากเงินกู้ยมื ระยะสัน้ ในระหว่างปี ท่ี
เพิม่ ขึน้ เพือ่ รองรับลูกหนี้ทเ่ี พิม่ ขึน้ ด้วยปั จจัยต่างๆ ทีก่ ล่าวมาข้างต้น จึงทาให้กาไรสาหรับปี 2559 อยู่ท่ี 92.56
ล้านบาท เทียบกับ 79.30 ล้านบาทในปี 2558 หรือเพิม่ ขึน้ ร้อยละ 17.35
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามเกีย่ วกับผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบ
ปี 2559
เมื่อ ไม่ มผี ู้ ถ ือ หุ้ นซัก ถามเพิ่ม เติม เกี่ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริษั ท ในรอบปี 2559
ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีไ่ ด้จดั เตรียมไว้
ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี
2559 ทีผ่ ่านมา
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พิ จารณา และอนุ มตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ขอให้ประธานเจ้าหน้ าที่ฝ่ายการเงินชี้แจงต่อ ที่ประชุม เพื่อพิจารณา และอนุ มตั ิ
งบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ซึง่ ผ่านการรับรองจากผูส้ อบบัญชี และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดที่
ปรากฏในงบการเงินของรายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี้
แล้ว
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน รายงานต่อทีป่ ระชุมโดยสรุปว่า งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีสนิ ทรัพย์รวม 1,361 ล้านบาท ลดลง 17 ล้านบาท จากปี ก่อนที่ 1,378 ล้านบาท
หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.26 โดยสาเหตุหลักมาจากการลดลงของสินค้าคงเหลือซึ่งลดลง 23 ล้านบาท จาก 502
ล้านบาทเมือ่ สิน้ ปี ก่อน มาอยู่ท่ี 478 ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ 4.61 เป็ นผลมาจากการสังซื
่ ้อสินค้าที่ลดลง
ตามประมาณการยอดขายในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2559 ส่วนลูกหนี้การค้าอยู่ท่ี 700 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น
10 ล้านบาท จาก 691 ล้านบาทเมื่อสิน้ ปี ก่อน หรือคิดเป็ นร้อยละ 1.50 ซึ่งยังต่ ากว่าอัตราการเติบโตของ
ยอดขาย เป็ นผลมาจากการบริหารการเก็บหนี้ได้ด ี และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทมีหนี้สนิ รวม
930 ล้านบาท ลดลง 26 ล้านบาทจากปี ก่อน หรือคิดเป็ นร้อยละ 2.67 โดยหนี้สนิ ส่วนใหญ่คอื เงินกู้ยมื ธนาคาร
ระยะสัน้ และบางส่วนมาจากเงินเบิกเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี้การค้า ณ สิน้ ปี 2559 ซึ่งมีย อดเงินกู้ย ืม
ระยะสัน้ จากสถาบันการเงินคงเหลืออยู่ท่ี 662 ล้านบาท เพิม่ ขึ้น 27 ล้านบาทหรือร้อยละ 4.41 เพื่อรองรับ
ลูกหนี้การค้าทีเ่ พิม่ ขึน้ ส่วนเจ้าหนี้การค้า ณ สิน้ ปี 2559 อยู่ท่ี 223 ล้านบาท ลดลง 47 ล้านบาทจาก 271 ล้าน
บาทเมือ่ สิน้ ปี ก่อนหรือคิดเป็ นร้อยละ 17.55 ดังนัน้ อัตราส่วนหนี้สนิ ต่อทุนจึงลดลงมาอยู่ท่ี 2.16 เท่า เทียบกับ
2.27 เท่า ณ สิน้ ปี 2558 และมีส่วนของผู้ถอื หุ้น 431 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากเมื่อสิน้ ปี ก่อน 9 ล้านบาท หรือ
คิดเป็ นร้อยละ 2.15 เป็ นผลมาจากกาไรเบ็ดเสร็จรวมของปี น้ี เท่ากับ 93 ล้านบาทและหักปั นผลจ่ายออกไป
84 ล้านบาท
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกี่ยวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามเพิม่ เติมอีก ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดง
ฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,467,447 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 0 เสียง
(ไม่นาคะแนนงดออกเสียงมาคานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ

อนุ มตั งิ บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาหรับปี บญ
ั ชีสน้ิ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2559
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พิ จารณาจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่ายเงิ นปันผลประจาปี 2559

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี้แจงนโยบายการจัดสรรกาไรสุทธิ และการจ่าย
เงินปั นผลของบริษทั ต่อทีป่ ระชุม
ประธานกรรมการบริหารชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมโดยสรุปว่า ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 39 กาหนดให้
บริษทั จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้วย
ยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
และบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษีและเงินสารองต่างๆ
ทุ กประเภทที่บริษั ท ได้ กาหนดไว้ อย่ างไรก็ ต าม การจ่ ายเงินปั นผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่ กับแผนการลงทุ น
ความจาเป็ นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทั ทีอ่ นุ มตั ใิ ห้จา่ ยเงินปั นผลต้องนาเสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นเพื่อพิจารณาอนุ มตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลซึ่งคณะกรรมการบริษัทมี
อานาจอนุ มตั ใิ ห้จา่ ยได้ก่อนรายงานให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวถัดไป
คณะกรรมการของบริษทั ได้พจิ ารณาแล้วมีความเห็นว่าผลการดาเนินงานของบริษทั ในรอบปี
2559 มีกาไรสุทธิ 92.55 ล้านบาท โดยบริษัทได้สารองเงินสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 24 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 12 ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงไม่ต้องจัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย และเห็นสมควรให้
จ่ายเงิน ปั นผลสาหรับผลประกอบการประจาปี 2559 ให้แ ก่ ผู้ถ ือ หุ้นในอัต ราหุ้นละ 0.42 บาท จานวน
200,000,000 หุน้ เป็ นเงินจานวน 84,000,000 บาท ซึง่ จานวนนี้บริษทั ได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วใน
อัตราหุน้ ละ 0.22 บาท จานวน 200,000,000 หุ้นเป็ นจานวนเงิน 44,000,000 บาท ในวันที่ 9 กันยายน 2559
คงเหลือ เงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายเพิม่ เติมอีกในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท จานวน 200,000,000 หุน้ เป็ นจานวนเงินรวม
40,0000,000 บาท ซึ่งรวมเท่ากับประมาณร้อยละ 90 ของกาไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี 2558 ซึ่งจ่ายปั นผล
ในอัตราหุน้ ละ 0.35 บาท คิดเป็ นร้อยละ 88 ของกาไรสุทธิ ซึ่งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้
ของบริษัท โดยให้กาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (“พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ”)
โดยวิธ ีปิ ด สมุด ทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ ผู้ถอื หุ้นในวันที่
17 พฤษภาคม 2560 โดยตัง้ แต่บริษทั เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ในปี 2548 เป็ นต้นมา บริษัทมีอตั รา
การจ่ายเงินปั นผล (Dividend Payout Ratio) อยู่ระหว่าง 74 - 99% ของกาไรสุทธิต่อ ปี และมีอตั ราส่ว น
เงินปั นผลตอบแทน (Dividend Yield) ในการจ่ายเงินปั นผล 2 ครัง้ ต่อปี รวมกันอยู่ระหว่าง 5.22 – 10.45% ต่อปี
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามเกีย่ วกับการประกาศจ่ายเงินปั นผลของบริษทั
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาและออกเสียง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,354,947 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.92 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ น
ร้อยละ 0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง 112,500
เสียง (ไม่นาคะแนนงดออกเสียงมาคานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี้
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วาระที่ 6

ให้จ่า ยเงิน ปั นผลส าหรับผลการด าเนินงานในปี 2559 ให้ แ ก่ ผู้ถ ือ หุ้น จ านวน
200,000,000 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.42 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 84,000,000 บาท โดย
บริษทั ได้จา่ ยเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุ้นละ 0.22 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้
44,000,000 บาท เมือ่ วันที่ 9 กันยายน 2559 ดังนัน้ เงินปั นผลทีจ่ ะจ่ายในคราวนี้จะ
เป็ นอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท เป็ นเงินทัง้ สิน้ 40,0000,000 บาท โดยให้กาหนดรายชื่อ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2560 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธ ี
ปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู้ อื หุน้
ในวันที่ 17 พฤษภาคม 2560

พิ จารณาแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่

ประชุม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมโดยสรุปว่า
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 กาหนดให้ในการ
ประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งตามวาระเป็ นอัตราหนึ่งในสาม ถ้าจานวนกรรมการ
ทีจ่ ะออกจากตาแหน่ งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจานวนใกล้ท่สี ุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ท่สี องภายหลังจดทะเบียนบริษัท นัน้ ให้กรรมการจับ
สลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่วนในปี ท่สี ามและปี ท่หี ลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนัน้ เป็ น
ผู้ออกจากตาแหน่ ง กรรมการที่อ อกจากต าแหน่ งนัน้ อาจถูกเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่ งใหม่ได้ โดยในปี น้ี ม ี
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ ดังนี้
1.
2.
3.

คุณสมชาย
คุณสารวย
ดร.พิสฐิ

คุลเี มฆิน
ทิชาชล
ลีอ้ าธรรม

(กรรมการ)
(กรรมการ)
(กรรมการ/กรรมการอิสระ)

บริษัทได้เปิ ด โอกาสให้ผู้ถ ือหุ้นเสนอชื่อ บุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษัท ล่วงหน้ า
อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการดังกล่าว ดังนัน้ จึงเปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ อื หุน้ เสนอชื่อผูท้ รงคุณวุฒใิ นทีป่ ระชุมนี้อกี ครัง้ ซึง่ ก็ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้
เป็ นกรรมการบริษทั
จากนัน้ ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนแจ้งต่อที่ประชุมว่า
ทีป่ ระชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้น
พิจารณาแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
และคณะกรรมการบริษั ท เห็ นชอบตามข้อ เสนอของคณะกรรมการธ รรมาภิบ าล สรรหา และพิจารณา
ค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั แิ ต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระทัง้ 3 ท่านกลับ

-8เข้ามาเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง โดยมีประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีไ่ ด้รบั เลือกตัง้ เป็ นกรรมการของ
บริษทั ดังรายละเอียดตามทีร่ ะบุไว้ในเอกสารแนบ 3 ของหนังสือเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทป่ี ระชุมซักถามเกีย่ วกับการพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีอ่ อกตามวาระ
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า บริษัทมี
แนวนโยบายเกีย่ วกับเรื่องการกาหนดระยะเวลาการดารงตาแหน่ งของกรรมการอิสระของบริษทั หรือไม่ อย่างไร
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนตอบข้อซักถามของผูร้ บั มอบ
ฉันทะว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาสรรหาบุคคลเข้าดารง
ตาแหน่ งกรรมการอิสระ ตาม Board Skill Matrix ของบริษัทเพื่อเป็ นข้อมูลประกอบการพิจารณาความรู้
ความสามารถและประสบการณ์ต่างๆ เพือ่ ให้ได้กรรมการทีเ่ หมาะสมและสอดคล้องกับกลยุทธ์การดาเนินธุรกิจ
และหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรรมการอิสระของบริษทั อาทิเช่น
-

ถือหุน้ ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของจานวนหุน้ ทีม่ สี ทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด โดยให้นับรวมการ
ถือหุน้ ของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ

-

ไม่เป็ นหรือเคยเป็ นกรรมการทีม่ สี ว่ นร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ทีป่ รึกษาที่ได้
เงินเดือนประจา ผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั หรือนิตบิ คุ คลทีอ่ าจมีความขัดแย้ง เว้นแต่
จะพ้นจากลักษณะดังกล่าว ไม่น้อยกว่า 2 ปี ก่อนได้รบั การแต่งตัง้

-

ไม่เป็ นบุคคลที่มคี วามสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยจดทะเบียนตามกฎหมายใน
ลักษณะทีเ่ ป็ นบิดา มารดา คูส่ มรส พีน่ ้อง บุตร รวมทัง้ คูส่ มรสของบุตร ของผูบ้ ริหาร
ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่ ผู้มอี านาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รบั การเสนอให้เป็ นผู้บริหาร
หรือผูม้ อี านาจควบคุมบริษทั

-

ไม่มลี กั ษณะอื่นใดทีท่ าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างอิสระเกี่ยวกับการดาเนินงาน
ของบริษทั

ประธานฯ ได้ชแ้ี จงเพิม่ เติมต่อทีป่ ระชุม ในกรณีของ ดร. พิสฐิ ลีอ้ าธรรม เป็ นผู้ม คี ุณสมบัตทิ ่ี
จะด ารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากเป็ นผู้มคี วามรู้ ความสามารถ มีความเชี่ย วชาญ และ
มีประสบการณ์ในด้านเศรษฐศาสตร์แ ละตลาดทุ น นอกจากนี้ ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ ง
ท่ านก็ได้ให้ความเห็นอย่างเป็ นอิสระ และมีขอ้ เสนอแนะทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่บริษทั มาโดยตลอด คณะกรรมการ
บริษทั จึงเห็นควรเสนอให้แต่งตัง้ ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระของบริษทั อีกวาระหนึ่ง
เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิม่ เติม ก่อนการพิจารณาลงคะแนน กรรมการที่ออกตาม
วาระทัง้ สองท่านขอออกจากห้องประชุม เนื่องจากเป็ นผู้มสี ่วนได้เสีย ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณา
ลงคะแนนแต่งตัง้ กรรมการทีอ่ อกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ่ง

-9เลขานุ การบริษัท ได้ช้แี จงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ว่ าจะแยกการลงคะแนนส าหรับ
กรรมการแต่ละท่าน
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้วลงคะแนนสาหรับกรรมการแต่ละท่านดังนี้
1.

ให้แต่งตัง้ คุณสมชาย คุลเี มฆิน กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสีย ง ดังนี้ เห็นด้ว ย 90,967,647
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 67.15 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถ ือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิอ อกเสียงลงคะแนน และงดออกเสีย ง
44,499,800 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 32.85 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

2.

ให้แต่งตัง้ คุณสารวย ทิชาชล กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี้ เห็นด้วย 108,342,447 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 79.98 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ ถ ื อ หุ้ น ซึ่ ง มาประชุ ม และมีส ิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนน และงดออกเสีย ง
27,125,000 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 20.02 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

3.

ให้แต่งตัง้ ดร. พิสฐิ ลีอ้ าธรรม กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการอิสระ ด้วยคะแนน
เสีย งข้ า งมากของผู้ ถ ื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และมี ส ิท ธิ อ อกเสี ย ง ดั ง นี้ เห็ น ด้ ว ย
135,301,746 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 99.88 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 53,201 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0.04
ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และ
งดออกเสียง 112,500 เสียง คิด เป็ นร้อ ยละ 0.08 ของจานวนเสีย งทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

มติ

อนุ มตั ใิ ห้แต่งตัง้ คุณสมชาย คุลเี มฆิน คุณสารวย ทิชาชล และ ดร. พิสฐิ ลีอ้ าธรรม
กลับเข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง

กรรมการทัง้ สองท่าน กลับเข้าห้องประชุม
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พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่อทีป่ ระชุมว่า คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ได้พจิ ารณาเสนอให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ดังมีร ายละเอีย ดปรากฏตามข้อ มูลประกอบการ
พิจารณาวาระที่ 7 เรื่อ ง การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ที่บริษัท ได้จดั ส่งให้แก่ ผู้ถอื หุ้นพร้อมกับหนังสือ
เชิญประชุมในครัง้ นี้แล้ว และขอให้ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชี้แจงต่อที่
ประชุม
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมโดยสรุปว่า
คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าที่และ
ความรับผิด ชอบโดยได้มกี ารศึกษาและเทีย บเคีย งข้อ มูลค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบีย นใน
ตลาดหลัก ทรัพย์ ซึ่ง มีการสารวจค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท จดทะเบีย นโดยตลาดหลัก ทรัพย์แ ห่ ง
ประเทศไทยแล้ว และได้พจิ ารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2560 ให้เป็ นไปตามอัตราเดิม ดังนี้
1. ค่าเบีย้ ประชุม โดยกาหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับการเข้าประชุมในแต่ละครัง้
ดังนี้
1.1 การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ปี 2560 ปี 2559
1.
2.
3.
4.

ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

50,000
20,000
20,000
15,000

50,000 บาท
20,000 บาท
20,000 บาท
15,000 บาท

1.2 การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
2. กรรมการตรวจสอบ

ปี 2560 ปี 2559
20,000 20,000 บาท
15,000 15,000 บาท

1.3 การประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 2560 ปี 2559
1. ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาล
15,000 15,000 บาท
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
2. กรรมการธรรมมาภิบาล
10,000 10,000 บาท
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน

-112. ค่ าตอบแทนรายเดื อน โดยกาหนดค่าตอบแทนรายเดือนสาหรับกรรมการอิส ระ โดย
มีรายละเอียดดังนี้
ปี 2560 ปี 2559
2.1 ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
35,000 35,000 บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
30,000 30,000 บาท/เดือน
2.3 กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
25,000 25,000 บาท/เดือน
3. โบนัส สาหรับการพิจารณาโบนัสประจาปี ซึ่งอ้างอิงจากฐานการประเมินผลการทางาน
ของคณะกรรมการบริษัท (Performance base) ซึ่งอาจคานึงถึงองค์ป ระกอบต่างๆ อาทิ การเติบโตของ
ยอดขาย การลดลงของค่าใช้จา่ ย หรืออัตราการเพิม่ ขึน้ ของกาไรสุทธิ เป็ นต้น ทัง้ นี้ เมือ่ รวมกับค่าตอบแทนตาม
ข้อ 1 และ ข้อ 2 แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน 4,000,000 บาทต่อปี สาหรับปี 2559 คณะกรรมการธรรมาภิบาล
สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการจานวน 1,330,000 บาท ซึ่งเมื่อรวมกับ
ค่าตอบแทนอื่น ในส่วนของค่าเบีย้ ประชุมและค่าตอบแทน รายเดือนที่จ่ายจริงในปี 2559 จานวน 2,670,000
บาท รวมเป็ นจานวน 4,000,000 บาท
4. ค่าตอบแทนในรูปแบบอื่น ไม่ม ี
5. ทัง้ นี้ กาหนดให้คา่ ตอบแทนกรรมการ ทัง้ 3 รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน จากัดไว้ใน
วงเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท โดยให้คณะกรรมการธรรมาภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนมีอานาจ
จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอื่นได้ต ามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้มผี ล
ตลอดไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 15 จนกว่าจะมีการเปลีย่ นแปลง
6. ให้เริ่มจ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการสาหรับปี 2560 ตามรายละเอียดข้างต้นตัง้ แต่วนั ที่
1 มกราคม 2560
ทัง้ นี้ ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่ เติม มาตรา 90
ได้กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสีย ง
ไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี้
เมื่อ ไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาออกเสีย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,468,547 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
100 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม และงดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม จึงถือเป็ นมติดว้ ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง่
มาประชุม ดังนี้

-12มติ อนุ มตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ซึง่ รวมถึงเบีย้ ประชุม โบนัส และค่าตอบแทนรายเดือน
รวมเป็ นจานวนไม่เกิน 4,000,000 บาทต่อปี
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พิ จารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผ้สู อบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ นายธานี พุฒพิ นั ธุพ์ ฤทธิ ์ กรรมการตรวจสอบ ชีแ้ จงเกีย่ วกับการเสนอแต่งตัง้
ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีต่อทีป่ ระชุม
กรรมการตรวจสอบชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมโดยสรุปว่า ตามทีน่ างสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล แห่ง
บริษทั สานักงาน อีวาย จากัด ได้รบั การแต่งตัง้ ให้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตัง้ แต่ปี 2557 รวมเวลา 3 ปี
โดยทีผ่ สู้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ ผู้บริหาร บริษัทย่อย
หรือผู้ท่เี กี่ย วข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ดาเนินการครบวาระแล้ว จึงจาเป็ นจะต้อ ง
พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีประจาปี บญ
ั ชี 2560 เพือ่ ทาหน้าที่ตรวจสอบ
และให้ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน้ิ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ทัง้ นี้
คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรทีจ่ ะแต่งตัง้ ให้
นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 3844
นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 4523
นางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 5419

หรือ
หรือ

แห่งบริษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจาปี 2560 และกาหนดอัตราค่าตอบแทน
เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท โดยเพิม่ ขึ้นจากปี 2559 จานวน 30,000 บาท ซึ่งเป็ นค่าตอบแทนจาก
การสอบบัญชี (Audit Fee) ทัง้ จานวน สาหรับค่าบริการอื่นๆ (non audit fee) ในรอบบัญชีทผ่ี ่านมา บริษทั ไม่ม ี
การรับบริการอื่นจากสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด หรือบุคคล หรือกิจกรรมทีเ่ กีย่ วข้องกับผูส้ อบบัญชี
และสานักงานสอบบัญชีทผ่ี สู้ อบบัญชีสงั กัด
ในส่วนของอัตราค่าสอบบัญชีปี 2559 เป็ นจานวนเงิน 870,000 บาท เป็ นอัตราค่าตอบแทน
ตามเงื่อนไขการทารายการซื้อทรัพย์สนิ กรณีท่บี ริษัททารายการซื้อทรัพย์สนิ จากบริษัทที่เกี่ยวข้อ ง (บริษ ัท
โกลบอล คอนเน็ คชันส์
่ โฮลดิ้ง จากัด) สาหรับโครงการ Solar Rooftop เพื่อผลิตและจาหน่ ายกระแสไฟฟ้ า
ให้กบั การไฟฟ้ านครหลวงเมือ่ วันที่ 15 มิถุนายน 2559 ทีผ่ ่านมา
จากนัน้ ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามในวาระนี้
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ช้แี จงเกี่ยวกับ
การเพิม่ ขึน้ ของค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชี จาก 870,000 บาท ในปี 2559 และปรับเพิม่ ขึ้นเป็ น 900,000 บาท
สาหรับปี 2560
ประธานฯ ชี้แจงต่อ ข้อซักถามว่ า ในปี 2559 อัตราค่าสอบบัญชีเป็ น จานวน 800,000 บาท
และมีค่าตอบแทนตามเงื่อนไขการทารายการซื้อทรัพย์สนิ กรณีท่บี ริษัททารายการซื้อทรัพย์สนิ จากบริษัท ที่
เกีย่ วข้อง (บริษทั โกลบอล คอนเน็ คชันส์
่ โฮลดิ้ง จากัด) สาหรับโครงการ Solar Rooftop อีกจานวน 70,000
บาท จึงรวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิน้ 870,000 บาท และสาหรับปี 2560 ค่าสอบบัญชีจานวนไม่เกิน 900,000 นี้

-13เป็ นค่าสอบบัญชีทงั ้ จานวนไม่มรี ายการซื้อทรัพย์สนิ เพิม่ เติม ซึ่งคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วว่ามีความ
เหมาะสมเมือ่ เทียบกับอัตราค่าสอบบัญชีทผ่ี ่านมา
นายธานี พุฒพิ นั ธุ์พฤทธิ ์ กรรมการตรวจสอบชี้แ จงต่ อ ที่ป ระชุมเพิม่ เติมว่ า ค่าสอบบัญชี
สาหรับปี 2560 ซึง่ เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 900,000 บาท ได้มกี ารต่อรองกับทางบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด
และเปรียบเทียบกับบริษทั ทีอ่ ยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว พบว่า เป็ นอัตราทีต่ ่ ากว่าอัตราค่าสอบ
บัญชีของบริษัทอื่นซึ่งมีขนาดและลักษณะธุรกรรมใกล้เคียงกับบริษัท จึงเห็นว่าอัตราค่าสอบบัญชีดงั กล่าวมี
ความเหมาะสม จึงสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี ตามอัตราค่าสอบบัญชี
ดังกล่าว
ไม่ ม ีผู้ถ ือ หุ้น ท่ านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง ขอให้ท่ีป ระชุ มพิจ ารณาออกเสีย ง
ลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย 135,356,047 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
99.92 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย 112,500 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0.08 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม และออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง
0 เสียง (ไม่นาคะแนนงดออกเสียงมาคานวณเป็ นฐานในการนับคะแนน) จึงถือเป็ นมติดงั นี้
มติ
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ให้แต่งตัง้ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้ อนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 3844
หรือ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 4523
หรือ นางสาวศิรริ ตั น์ ศรีเจริญทรัพย์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน 5419
แห่ งบริษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้ส อบบัญชีของบริษัท สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยมีอตั ราค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินไม่เกิน 900,000
บาท
เรื่องอื่นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผถู้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่องอื่นใดให้ท่ปี ระชุมพิจารณา หรือ
มีขอ้ ซักถามประการใดหรือไม่
นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้รบั มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ขอให้ช้แี จงเกี่ยวกับ
งบการเงินทีร่ ะบุไว้ในรายงานประจาปี หน้า 158 ในเรื่องของลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อ่นื ว่าบริษัทมีการจัดชัน้
หนี้อย่างไร และมีการบริหารจัดการหนี้อย่างไร สาหรับยอดลูกหนี้ 1 - 3 เดือน และ 6 - 12 เดือนทีเ่ พิม่ ขึน้ และ
ลูกหนี้ทม่ี ากกว่า 12 เดือน ทีไ่ ม่การลดลงจากปี ก่อนหน้า มีโอกาสได้คนื หรือไม่
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่ ่ ายการเงิน ชีแ้ จงว่า เมือ่ สิน้ ปี 2559 บริษทั มียอดลูกหนี้การค้าก่อนหักหนี้
สงสัยจะสูญรวม 707.9 ล้านบาท และมีค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ 7 ล้านบาท ดังนี้ยอดลูกหนี้การค้า สุทธิเท่ากับ
700.9 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 10.4 ล้านบาทหรือคิดเป็ นร้อยละ 1.5 ซึ่งก็ยงั ต่ ากว่าอัตราการเติบโตของ

-14ยอดขายทีร่ อ้ ยละ 9.11 ซึง่ มาจากการทีบ่ ริษทั สามารถบริหารการเก็บหนี้ได้ด ี โดยระยะเวลาการเก็บหนี้เฉลีย่
ของปี 2559 อยู่ท่ี 63.58 วัน ใกล้เคียงกับปี ก่อนที่ 62.74 วัน สาหรับเรื่องอายุหนี้คงค้างนัน้ ลูกหนี้ท่คี า้ งชาระ
มากกว่า 12 เดือ น จานวน 5.9 ล้านบาทเป็ นลูกหนี้ 1 รายซึ่งอยู่ ระหว่างด าเนินการตามหลักเกณฑ์ข อง
กรมสรรพากร หากดาเนินการแล้วเสร็จจะจาหน่ ายเป็ นหนี้สูญต่อไป ส่วนลูกหนี้ท่คี า้ งชาระตัง้ แต่ 6 เดือน ถึง
12 เดือนนัน้ ณ ปั จจุบนั ได้รบั ชาระเข้ามาหมดแล้วยกเว้นเพียง 1 รายทีม่ ยี อดเงิน 0.55 ล้านบาท ซึง่ เป็ นลูกหนี้
ที่มคี วามคุม้ ครองประกันภัยโดยยอดหนี้ ท่เี กินกว่ าความคุ้มครอง จานวนเงินประมาณ 1 แสนบาทนัน้ ซึ่ง
จานวนดังกล่าวก็ยงั ไม่เกินจานวนค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญทีบ่ ริษทั ได้ตงั ้ ไว้จานวน 7.0 ล้านบาท
เลขานุ ก ารบริษัท ชี้แ จงเพิ่มเติม ส าหรับ ลู กหนี้ ท่ีมากกว่ า 12 เดือ นนัน้ ปั จจุ บนั อยู่ ใ น
กระบวนการล้มละลาย ซึ่งเจ้าพนักงานพิทกั ษ์ทรัพย์ได้จดั ให้เจ้าหนี้และลูกหนี้ประชุมร่วมกันเพื่อ เจรจา และ
พิจารณาแผนชาระหนี้ โดยมีการนัดประชุมเจ้าหนี้ครัง้ ถัดไปในเดือนพฤษภาคมนี้
นางสาวนุ ชนาฎ รงรอง ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงแผนการดาเนินงานสาหรับปี 2560 และแผนการ
ดาเนินงานสาหรับระยะเวลา 5 ปี ตงั ้ แต่ปี 2561 - 2565 รวมถึงสินค้าใหม่ของบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงว่า แผนการดาเนินงานของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2560 - 2565 ยังคง
เป็ นการรักษาฐานลูกค้าเดิมและเพิม่ ลูกค้าใหม่ โดยให้มกี ารเติบโตของยอดขายอยู่ในเกณฑ์ประมาณ 8 - 10%
โดยปั จจุบนั บริษทั ได้มกี ารจัดตัง้ หน่ วยงาน S-Curve ขึน้ มา เพือ่ หาธุรกิจใหม่ๆ ทีส่ ามารถไปลงทุนหรือต่อยอด
ธุรกิจของบริษทั ให้เติบโตขึน้ อย่างยังยื
่ น โดยพิจารณาถึงความชานาญของบริษทั รวมไปถึงความเสีย่ งในธุรกิจ
นัน้ ๆ ทีบ่ ริษทั จะไปลงทุนอย่างละเอียดรอบคอบ โดยในช่วงที่ผ่านมาบริษัทได้ร่วมมือกับบริษัท เทคโน กรีน
จากัด จาหน่ ายสินค้ากลุม่ Bio - Chemical ทีส่ ามารถย่อยสลายได้ในธรรมชาติ มีคณ
ุ สมบัตใิ นการทาให้ตะกรัน
ระบบหล่อเย็น นิ่มลง และท าความสะอาดได้ง่าย โดยกลุ่มลูกค้าส่ว นใหญ่จะเป็ นลูกค้า เดิมของบริษัทในกลุ่ม
พลาสติก และยาง และกาลังขยายกลุ่มลูกค้าไปยัง กลุ่มโรงพยาบาล ห้างสรรพสินค้าที่ใช้ระบบหล่อ เย็น ซึ่ง
ภาพรวมธุรกิจโดยรวมมีการเติบโตทีด่ ี
นายมนต์ชยั อุดมหิรญ
ั ผูถ้ อื หุน้ สอบถามเกีย่ วกับ อัตราการเติบโตในแผนการดาเนินงานใน
อนาคต เป็ นอัตราการเติบโตของปริมาณการขาย (หน่ วย : ตัน) หรือเป็ นอัตราการเติบโตของยอดขาย (หน่ วย :
ล้านบาท) และการควบคุมระดับราคาของสินค้าของบริษทั
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงว่า อัตราการเติบโตของแผนการดาเนินงานเป็ นอัตราการ
เติบโตของยอดขายทีเ่ ป็ นจานวนเงิน และระดับราคาสินค้าก็เป็ นไปตามกลไกของตลาด
ประธานฯ ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่า นอกจากการขายสินค้าในหน่ วยธุรกิจหลักแล้ว บริษัทยังมีรายได้
จากโครงการ Solar Rooftop และจากการจาหน่ ายสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น สารเติมกลิน่ แก๊สที่จาหน่ ายให้กบั กลุ่ม
บริษัท ปตท. เป็ นต้น ซึ่งบริษัทยังคงให้ความสาคั ญกับการเติบโตอย่างมันคงและยั
่
งยื
่ นในการดาเนินธุรกิ จ
เสมอมา

-15นายสุรยิ า สรรพอาษา ผูถ้ อื หุน้ สอบถามถึงสาเหตุของการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี
2560 ทีล่ า่ ช้าเมือ่ เทียบกับปี 2559 ทีม่ กี ารจัดประชุมในวันที่ 7 เมษายน มาเป็ นวันที่ 24 เมษายน และขอให้ปี
ถัดไปจัดประชุมให้เร็วกว่าเดิมเพื่อให้ผู้ถอื หุ้น มีโอกาสได้รบั เงินปั นผลเร็วขึ้น และเพื่อเป็ นการอานวยความ
สะดวกให้แก่ผู้ถอื หุ้น ในการประชุมครัง้ ถัดไป ขอให้เพิม่ จุดรับ - ส่งผู้ถอื หุ้นเพื่อเข้าร่ วมประชุม อีก 1 จุด ที่
ห้างสรรพสินค้า เมกา บางนา
ประธานฯ รับข้อเสนอแนะดังกล่าว จากนัน้ เลขานุ การบริษัทได้ช้แี จงว่า สาเหตุท่วี นั ประชุม
สามัญผู้ถ ือหุ้นประจาปี 2560 ล่าช้ากว่ าวันประชุมสามัญผู้ถ ือ หุ้นในปี ก่อ นๆ เนื่อ งจากบริษัท ประสงค์ให้
กรรมการทุกท่านเข้าร่วมประชุมเพือ่ ตอบข้อซักถามของผูถ้ อื หุน้ แต่กรรมการบางท่านติดภารกิจสาคัญในช่วง
ต้นเดือนเมษายน ดังนัน้ จึงเลือ่ นวันประชุมออกมาเพื่อให้กรรมการทุกท่านสามารถเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื
หุ้นประจาปี 2560 นี้ ได้ อย่ างไรก็ต าม เมื่อ ถึงวัน ประชุ ม กรรมการ 2 ท่ า นติด ภาระกิจ ด่ ว นและลาป่ วย
ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ จึงต้องขออภัยกับทีป่ ระชุมมา ณ ทีน่ ้ดี ว้ ย
ประธานกรรมการบริห าร ตอบข้อ ซักถามของนายสุรยิ า สรรพอาษา ผู้ถ ือ หุ้น ว่า บริษัท
พยายามบริห ารจัด การสินค้าคงคลังให้อยู่ ในเกณฑ์ท่เี หมาะสม โดยเฉพาะสินค้าที่มคี วามเฉพาะเจาะจงกับ
ลูกค้า (Special Grade) นัน้ จะต้องให้ความสาคัญเป็ นพิเศษเนื่องจากหากบริษทั ไม่สามารถส่งสินค้าได้ทนั เวลา
ก็จะมีผลกระทบต่อความน่ าเชื่อถือของบริษทั ทัง้ นี้ ยังต้องคานึงถึงระยะเวลาในการสังซื
่ อ้ สินค้าดังกล่าว (Lead
time) ทีส่ งซื
ั ่ อ้ จากต่างประเทศ ประมาณ 2 - 3 เดือน โดยคณะกรรมการบริหาร และผู้บริหารได้มกี ารติดตาม
อย่างใกล้ชดิ และมีการประชุมทุกเดือนเพือ่ จะดูแลให้สนิ ค้าคงคลังให้มปี ริมาณที่เหมาะสม โดยสินค้าคงเหลือ
สุทธิ ณ สิน้ ปี 2559 เท่ากับ 478 ล้านบาท ต่อยอดขายที่ 3,979 ล้านบาท คิดเป็ นระยะเวลาเก็บสินค้าคงคลัง
เฉลีย่ ประมาณเดือนครึง่
ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซักถามของคุณมนต์ชยั อุดมหิรญ
ั ผูถ้ อื หุน้ ว่า สัดส่วนของ
สินค้าคงเหลือของหน่ วยธุรกิจที่เป็ นสินค้าประเภท Commodity Plastic และ Specialty Plastic มีสดั ส่วนที่
ใกล้เคียงกันกับยอดขาย ทัง้ นี้ สินค้าทีม่ คี วามเฉพาะเจาะจงกับลูกค้า (Special Grade) ส่วนใหญ่เป็ นสินค้าใน
หน่ วยธุรกิจ Specialty Plastic

-16ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณาหรือสอบถามเพิม่ เติมอีก ประธานฯ จึงกล่าว
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ด้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลาประมาณ 10.45 น.
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