
การประชุมสามัญประจำปผูถือหุนครั้งที่ 84
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ที่  CNT/SET/005/2017

วันที่ 24 มีนาคม 2560

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย: 1. ส�าเนารายงานการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559

2. แผ่นข้อมูลรายงานประจ�าป 2559 ซึ่งประกอบด้วยส�าเนางบการเงินส�าหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

3. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6

4. เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 7

5. เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนนในการเข้าร่วม

ประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 84

6. ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ ส�าหรับการมอบฉันทะและหนังสือมอบฉันทะแบบ ข

7. ข้อบังคับบริษัทฯในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น และกรรมการ

8. หนังสือแจ้งความประสงค์ที่จะขอรับรายงานประจ�าป 2559 เปนรูปเล่ม

9. แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

10. ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ด ้วยคณะกรรมการบริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) ได ้มีมติก�าหนดให ้มีการประชุม

สามัญประจ�าปผู ้ถือหุ ้นครั้งท่ี 84 ในวันจันทร์ท่ี 24 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบุษราคัม โรงแรมอวานี

เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะป เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 เพ่ือพิจารณาเรื่องต่างๆ ตาม

ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1       พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 83 ซึ่งไดจัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559

ข้อเท็จจริงและเหตุผล: บริษัทฯ ได้ส่งส�าเนารายงานการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 ซึ่งได้จัดข้ึนในวันท่ี 

22 เมษายน 2559 ให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายใน 14 วันนับตั้งแต่วันประชุมดังกล่าว รวมทั้งได้เผยแพร่

บนเว็บไซต์ของบริษัทฯแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 83 

ซึ่งได้จัดขึ้นในวันที่ 22 เมษายน 2559 

วาระที่ 2      รับทราบรายงานประจําป 2559 ของคณะกรรมการบริษัท

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : รายงานของคณะกรรมการส�าหรับผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2559  ได้ปรากฏ

ในหนังสือรายงานประจ�าป 2559 ซึ่งจัดท�าข้ึนตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2  

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจ�าป 2559



2

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผานการ

ตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินของบริษัทฯ ได้จัดท�าขึ้นตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ได้ผ่านการตรวจ

สอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนญุาตแล้วและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแล

กิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งสรุปสาระส�าคัญได้ดังนี้

รายการ ป 2559 ป 2558

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 5,010 4,551

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 3,171 2,802

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 1,839 1,749

รายได้รวม (ล้านบาท) 7,003 7,355

ก�าไรสุทธิ (ล้านบาท) 140 27

ก�าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.14 0.02

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯส�าหรับรอบปบัญชีส้ินสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

วาระที่ 4       รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลที่ไดจายไปแลวในป 2559 จํานวนรวม 0.05 บาทตอหุน

ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล  ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบงัคับของบรษิทัฯ

ข้อ 33 ก�าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ อาจจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ถือหุ้นเปนครั้งคราวได้ เมื่อเห็นว่า

บริษัทฯ มีผลก�าไรพอสมควรที่จะท�าเช่นนั้น และรายงานให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบถึงการจ่ายเงินปนผลน้ันในการ

ประชุมคราวต่อไป 

เงินปนผลระหวางกาลซึ่งไดจายระหวางป 2559  

• จ�านวน 0.05 บาท ต่อหุ้น ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ

• อนุมัติโดยที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ ครั้งที่ 427 เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559

• จากผลการด�าเนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559

• วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล คือ วันที่ 28 พฤศจิกายน 2559

• วันปดสมุดทะเบียน คือ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559

• วันจ่ายเงินปนผล คือ วันที่ 13 ธันวาคม 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรรับทราบการจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลที่ได้จ่ายไปแล้วในป 2559 เปน

เงินปนผล 0.05 บาทต่อหุ้น แก่ผู้ถือหุ้นสามัญของบริษัทฯ
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วาระท่ี 5       พจิารณาและอนุมัตกิารจดัสรรกําไรเพือ่การจายเงนิปนผลและเงนิสาํรองตามกฎหมายประจําป 2559 สาํหรบั

ผลการดําเนินงานสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และเงินปนผลงวดสุดทายสําหรับป 2559

ข้อเท็จจรงิและเหตผุล  บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนผลให้แก่ผูถื้อหุ้นเมือ่บรษิทัฯ มผีลก�าไรและสภาพคล่องเพียง

พอ  โดยจ่ายไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิหลงัหักภาษขีองงบการเงนิเฉพาะกิจการ หากไม่มเีหตกุารณ์จ�าเปนอืน่

ใดและหากการจ่ายเงินปนผลน้ัน ไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีสาระส�าคัญ  ในป 2559 งบ

การเงินเฉพาะกิจการมีก�าไรสุทธิ 141,871,031 บาท  คณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเสนอให้จัดสรรก�าไรส�าหรับ

ป 2559 และเงินปนผลงวดสุดท้ายส�าหรับป 2559 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรก�าไรสุทธิไว้เปนทุนส�ารองตามกฎหมายเปนจ�านวน 7,100,000 บาท ซึ่งคิดเปนร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิ

ส�าหรับผลการด�าเนินงาน ประจ�าป 2559 

(2) จ่ายเงินปนผลให้กับผู้ถือหุ้นส�าหรับป 2559 ในอัตรารวมหุ้นละ 0.10 บาท รวมเปนเงิน 100,290,414 บาท โดย

จ่ายจากก�าไรสุทธิส�าหรับป 2559 (คิดเปนอัตราร้อยละ 71 ของก�าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการจ�านวน 

141,871,031 บาท) และเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทได้ประกาศและจ่ายเงินปนผลระหว่างกาลไปแล้วส�าหรับ

ผลการด�าเนินงานระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กันยายน 2559 จ�านวน 0.05 บาท(ห้าสตางค์)ต่อหุ้น เมื่อ

วันที่ 13 ธันวาคม 2559 คงเหลือปนผลจ่ายในครั้งนี้จ�านวน 0.05 บาท(ห้าสตางค์)ต่อหุ้น 

ทั้งนี้ เงินปนผลงวดสุดท้าย 0.05 บาทต่อหุ้น ดังกล่าวข้างต้นได้จ่ายจากก�าไรท่ีไม่เสียภาษีเงินได้นิติบุคคลตามหลัก

กรมสรรพากร ดังนั้นผู้ถือหุ้นซึ่งเปนบุคคลธรรมดาของบริษัทฯ จึงไม่สามารถขอเครดิตภาษีเงินได้ส�าหรับปนผลซึ่ง

จ่ายโดยบริษัทในครั้งนี้ได้

ก�าหนดวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันท่ี 27 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้

รวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัตหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ.2535(ตามทีไ่ด้มกีารแก้ไข)

โดยวิธีปดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุ้น ในวันท่ี 28 มนีาคม 2560 และก�าหนดจ่ายเงนิปนผลดงักล่าวแก่ผูถื้อหุ้นในวันท่ี

8 พฤษภาคม 2560 โดยทั้งนี้การให้สิทธิดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอน เนื่องจากต้องรออนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปนผลจากก�าไรสุทธิที่ผ่านมาดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปนผล ป 2559

(ปที่เสนอ)

ป 2558

(ปที่ผ่านมา)

ป 2557

(ปที่ผ่านมา)

1.ก�าไร(ขาดทุน)สุทธิ (ล้านบาท) 141.87 22.51 (355.25)

2.จ�านวนหุ้น (ล้านหุ้น) 1,002.904 1,002.904 1,002.904

3.ก�าไรสุทธิต่อหุ้น(บาท:หุ้น) 0.14 0.02 (0.35)

4.เงินปนผลจ่ายต่อหุ้น(บาท:หุ้น) 0.10 ไม่มี 0.05*

 4.1 รวมเงินปนผลระหว่างกาล (บาท : หุ้น) 0.05 ไม่มี 0.05*

 4.2 เงินปนผลงวดสุดท้าย (บาท : หุ้น) 0.05 ไม่มี -

5. รวมเงินปนผลจ่ายทั้งสิ้น (ล้านบาท) 100.29 ไม่มี 50.15

6. อัตราการจ่ายเงินปนผลรวมเทียบกับก�าไรสุทธิ 71.43 ไม่มี ไม่สามารถค�านวณอตัราการ
จ่ายปนผลรวมต่อก�าไรสทุธิ
(%) ได้เน่ืองจากมผีลการ

ด�าเนนิงานส�าหรับปขาดทุน

*จ่ายจากผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557-30 มิถุนายน 2557



4

(3) จัดสรรเงินก�าไรส่วนที่เหลือจ�านวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยังบัญชีก�าไรสะสม 

ความเห็นคณะกรรมการ: เหน็สมควรให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นอนุมติัการจดัสรรก�าไรเข้าทุนส�ารองตามกฎหมายเปนจ�านวน 

7,100,000 บาท จ่ายเงนิปนผลให้กับผูถื้อหุน้ส�าหรบัป 2559 ในอตัรารวมหุ้นละ 0.10 บาท รวมเปนเงนิ100,290,414 

บาท โดยจ่ายจากก�าไรสทุธิส�าหรบัป 2559  และจดัสรรเงนิก�าไรส่วนท่ีเหลอืจ�านวน 34,480,617บาท โดยโอนไปยังบญัชี

ก�าไรสะสม นอกจากนีเ้นือ่งจากคณะกรรมการบรษิทัได้ประกาศและจ่ายเงนิปนผลระหว่างกาลไปแล้ว รวม 0.05 บาท

(ห้าสตางค์) ต่อหุ้น ในระหว่างป 2559 ดงันัน้จงึเหลอืปนผลงวดสดุท้ายอกีจ�านวน  0.05 บาท (ห้าสตางค์) ต่อหุน้

 

ก�าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 27 มีนาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมราย

ชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไข)โดยวิธี

ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันท่ี 28 มีนาคม 2560 และก�าหนดจ่ายเงินปนผลดังกล่าวแก่ผู้ถือหุ้นในวันท่ี 

8 พฤษภาคม 2560

วาระท่ี 6      พจิารณาอนุมตักิารแตงตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถงึกําหนดออกตามวาระจาํนวน 4 ทาน

6.1 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระจํานวน 3 ทาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามข้อบังคับข้อ 16 ของบริษัทฯ ในการประชุมสามัญประจ�าปในแต่ละปให้กรรมการออก

จากต�าแหน่งเปนจ�านวนหน่ึงในสามเปนอัตรา โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเปนผู้ออกจากต�าแหน่ง

ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคยีงทีส่ดุกับส่วนหนึง่ในสาม กรรมการซึง่

พ้นต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้

บริษัทฯ ได้ประกาศบนเว็บไซต์เพ่ือเปดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเข้ารับการคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัทฯ ล่วงหน้า ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 จนถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ

ชื่อบุคคลดังกล่าว

ในการประชุมสามัญประจ�าปครั้งนี้ มีกรรมการที่ต้องออกตามวาระจ�านวน 4 ท่าน ดังนี้ 

(1) นายสานติ กระจ่างเนตร์   ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการและเลขานกุารบรษิทั / กรรมการบรหิาร /

      กรรมการบรหิารความเสีย่ง

(3) นายสมชาย จองศิริเลิศ  กรรมการ

(4) นายสุพล ทับทิมจรูญ  กรรมการอิสระ 

จากรายนามข้างต้น เน่ืองจากนายสมชาย จองศิรเิลศิ ซึง่เปนกรรมการท่ีต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการประชมุสามญั

ผูถื้อหุน้ประจ�าป ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่รบัการพิจารณาเลอืกตัง้กลบัเข้ามาเปนกรรมการของบรษิทัอกีวาะหนึง่

ดงัน้ันกรรมการทีจ่ะพ้นต�าแหน่งตามวาระและอาจจะได้รบัเลอืกเข้ารบัต�าแหน่งอกีวาระได้แก่ นายสานต ิกระจ่างเนตร์,

นายสุรศักดิ์  โอสถานุเคราะห์ และนายสุพล ทับทิมจรูญ

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาถึงความรู ้ความสามารถและประสบการณ์ รวมท้ังผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการ

บรษิทัในช่วงทีผ่่านมาเพือ่เสนอชือ่ให้คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาและตามข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการสรรหา 

คณะกรรมการบรษิทัฯ มคีวามเหน็ว่าควรให้กรรมการทีพ้่นจากต�าแหน่งตามก�าหนดวาระท้ัง 3 ท่าน กลบัเข้ารบัต�าแหน่ง

ต่อไปอีกวาระหนึ่งได้แก่
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(1) นายสานติ กระจ่างเนตร์   ประธานคณะกรรมการบริษัท 

(2) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการและเลขานกุารบรษิทั / กรรมการบรหิาร / 

     กรรมการบรหิารความเสีย่ง

(3) นายสุพล ทับทิมจรูญ  กรรมการอิสระ 

ซึ่งกรรมการท้ัง 3 ท่าน เปนผู้ทรงคุณวุฒิและมีประสบการณ์อันกว้างขวางเก่ียวกับธุรกิจการค้า ซึ่งเปนท่ีคาดหมาย

ว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอแนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้น�ามา

สู่คณะกรรมการ 

ทั้งนี้ ประวัติของกรรมการท้ัง 3 ท่าน รวมท้ังข้อมูลจ�านวนครั้งท่ีเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ และนิยามของ

กรรมการอิสระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเหน็คณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทีถึ่งก�าหนด

ออกตามวาระ 3 ท่าน กลบัเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯอกีวาระหนึง่ เนือ่งจากบคุคลดงักล่าวเปนผูท่ี้มคีวาม

รู้ความสามารถ และได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้บริษัทฯ ตลอดมา ดังนี้

(1) นายสานติ กระจ่างเนตร์   ประธานคณะกรรมการบริษัท 

(2) นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการและเลขานกุารบรษิทั / กรรมการบรหิาร /

     กรรมการบรหิารความเสีย่ง

(3) นายสุพล ทับทิมจรูญ  กรรมการอิสระ 

6.2 พจิารณาอนมัุตกิารแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการทีถ่งึกําหนดออกตามวาระจาํนวน 1 ทาน

ขอเท็จจริงและเหตุผล : เนื่องจากนายสมชาย จองศิริเลิศ ซึ่งเปนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ�าป ได้แสดงความประสงค์ท่ีจะไม่รับการพิจารณาเลือกต้ังกลับเข้ามาเปนกรรมการของ

บรษิทัอกีวาะหน่ึง ท่ีประชมุคณะกรรมการสรรหาจงึเห็นควรเสนอให้คณะกรรมการบรษิทั เสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นแต่งต้ัง

นายแมคเวล วิลเลยีม เฟเดอบชุ เปนกรรมการแทนนายสมชาย จองศริเิลศิ โดยได้พิจารณาถึงคณุสมบติัทีเ่หมาะสมกับ

ธุรกิจของบรษิทัฯ อย่างละเอยีดถ่ีถ้วน รวมไปถึงความรูป้ระสบการณ์และความสามารถ ท้ังน้ี ประวัติของนายแมคเวล 

วิลเลียม เฟเดอบุช ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมฉบับนี้

ความเห็นคณะกรรมการ: คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตัง้นายแมคเวล 

วิลเลียม เฟเดอบุช ด�ารงต�าแหน่งกรรมการแทนนายสมชาย จองศิริเลิศ ซึ่งเปนกรรมการท่ีถึงก�าหนดออกตามวาระ 

เนื่องจากได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่านจะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

วาระท่ี 7      พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมเพิ่ม 1 ทาน จากเดิมคณะกรรมการประกอบดวยกรรมการจํานวน

       11 ทาน เพิม่เปน 12 ทาน

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :  ตามข้อบังคับข้อ 15 ก�าหนดให้การเลือกต้ังคณะกรรมการบริษัทให้กระท�าโดยท่ีประชุม

ผูถื้อหุน้นัน้ เพ่ือให้เปนไปตามข้อบงัคบัดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทัเหน็ว่าด้วยปจจบุนัธุรกิจของบรษิทัมกีารแข่งขนัสงู

จงึเหน็ควรเพ่ิมจ�านวนกรรมการบรษิทัอกี 1 ท่าน จากเดมิคณะกรรมการบรษิทัประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 ท่าน 

เพ่ิมเปน 12 ท่านโดยกรรมการบริษัทซึ่งท�าหน้าท่ีสรรหา ได้ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถและ

ประสบการณ์แล้ว  เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเลอืกตัง้ นายวิเทศ รตันากร เปนกรรมการ โดยมคุีณ

สมบัติปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4
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ความเห็นคณะกรรมการ:   เห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาเพ่ิมจ�านวนกรรมการบรษิทัอกี 1 ท่าน จากเดมิ

คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ�านวน 11 ท่าน เพ่ิมเปน 12 ท่าน พร้อมท้ังเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้

ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายวิเทศ รัตนากร เปนกรรมการ เน่ืองจากได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่าน

จะสร้างให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ

วาระที่ 8       พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2560

ข้อเท็จจรงิและเหตผุล : ตามพระราชบญัญัต ิบรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 09  ห้ามมใิห้จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิ

อืน่ใดให้กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเปนค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบรษิทั ในกรณีท่ีข้อบงัคบัของบรษิทัมไิด้ก�าหนดไว้ 

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึง่ให้เปนไปตามมตขิองท่ีประชมุผูถื้อหุน้ ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสอง

ในสามของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ส�าหรับป 2560 

ตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสของบริษัทฯเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นใน

ตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทยและบรษิทัในกลุม่ธุรกิจบรกิารรบัเหมาก่อสร้าง พร้อมกับรายละเอยีดค่าตอบแทนของ

กรรมการ ค่าเบีย้ประชมุและโบนัสทีบ่รษิทัฯจ่ายไปในป 2559 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจ�าป 2559 ในหน้า 44 ถึง 45

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมท้ังบริษัทในกลุ่ม

อสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป 2560 ดังนี้

1)  ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ และกรรมการบริษัทฯ 

1.1.  ให้ประธานคณะกรรมการบรษิทัได้รบัค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาทต่อเดือนและได้รบัเบีย้ประชมุจ�านวน 

60,000 บาทต่อครั้ง 

1.2.  ให้กรรมการบรษิทัฯ ได้รบัค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือน และได้รบัเบีย้ประชมุคนละ 30,000 บาท

ต่อครั้ง ส�าหรับการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

2) ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

2.1.  ให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือน และได้

รับเบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการจ�านวน 60,000 บาทต่อครั้ง (นอกเหนือจากเบี้ย

ประชุมกรรมการจ�านวน 30,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กล่าวในข้อ 1.2 ข้างต้น) 

2.2.  ให้กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือนเปนประจ�าทุก

เดอืน และได้รบัเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการคนละ 45,000  บาทต่อครัง้ (นอกเหนือ

จากเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครั้ง ตามที่กล่าวในข้อ 1.2 ข้างต้น)  

3) เงินรางวัลประจ�าป (Bonus)
ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจ�าป (Bonus) โดยค�านวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปนผล
ท่ีจ่ายเปนเงินสด คิดเปนจ�านวนเงินรวมเท่ากับ 1 ล้านบาท หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะ
กรรมการบริษัทฯ
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในป 2560 และ 2559

 

รายการ

 

เบี้ยประชุม คาตอบแทน

 

บาท/เดือน/คน

เงินรางวัลประจําป

  กรรมการตรวจสอบและ

ก�ากับดูแลกิจการ
กรรมการ

บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน
ป  2560

(ปที่เสนอ) 
2559 2560

(ปที่เสนอ) 
2559 2560

(ปที่เสนอ) 
2559 2560

(ปที่เสนอ) 
2559

1.ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000
ร้อยละ 2

ของเงินปนผล

ที่จ่ายเปน

เงินสด

คิดเปนเงิน

รวม

1.0 ล้านบาท

หมายเหตุ 2

-

2.กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000

3.ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

  และก�ากับดแูลกจิการ  (ค่าตอบแทนเพ่ิมเตมิ)

60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000

4.กรรมการตรวจสอบ และก�ากับดแูลกิจการ

  (ค่าตอบแทนเพ่ิมเตมิ)

45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000

5.ประธานกรรมการชดุย่อยอืน่ๆ - - - - - -

6.กรรมการชดุย่อยอืน่ๆ - - - - - -

 หมายเหตุ 1-  ปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการทั้งหมด 11 ท่านและในจ�านวนนี้ด�ารงต�าแหน่งเปนกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 3 ท่าน

 หมายเหตุ 2-  เกณฑ์การจัดสรรอยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท

ความเห็นคณะกรรมการ : เหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนมุตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ส�าหรับป 2560 ตามที่เสนอ

วาระที่ 9      พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2560  และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ข้อเทจ็จรงิและเหตผุล : เพ่ือให้เปนไปตามพระราชบญัญัติบรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 ซึง่ก�าหนดให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้น

เปนผูแ้ต่งตัง้และก�าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯทุกป และโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดแูลกิจการ คณะกรรมการบรษิทัฯได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส�าน้กงาน อวีาย จ�ากัด ตามรายชือ่ต่อไปน้ี   เปนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�าป 2560   

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4377  และ/หรือ

 (เปนผูล้งลายมอืชือ่ในงบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อยมาแล้วเปนระยะเวลา 3 ป ตัง้แต่ป 2557 โดยปฎบิตัหิน้าท่ีในฐานะผูส้อบบญัชเีปนอย่างดตีลอดมา)

2. นางสาวศิริวรรณ สุรเทพินทร์   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4604 และ/หรือ

3. นายวิชาติ โลเกศกระวี  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4451 

โดยให้ผูส้อบบญัชทีัง้สามคนมอี�านาจกระท�าการร่วมกัน หรอืแต่ละคนต่างมอี�านาจกระท�าการได้เองโดยล�าพังในการ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ ส�าหรับป 2560 และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าท่ีได้ ให้คณะ

กรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท ส�านักงานอีวาย จ�ากัด ที่มีคุณสมบัติเปนผู้สอบบัญชี

ให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าป 2560 เปนเงินจ�านวน 2,600,000 บาทท้ังน้ีไม่รวมค่าใช้

จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง  ซึ่งเพิ่มขึ้นจากค่าตอบแทนในป 2559 เปนจ�านวน 250,000 บาท หรือร้อยละ 10 ส�าหรับ

ค่าสอบบัญชีที่เพ่ิมข้ึนท่ีสอดคล้องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัท เน่ืองจากมีบริษัทย่อยเพ่ิมข้ึนและมีการเพ่ิม

มาตรฐานการสอบบัญชีใหม่มากขึ้นท�าให้ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึ้น 
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รายละเอียดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี มีดังนี้

ป 2560

 (ปที่เสนอ)

ป 2559

ค่าสอบบัญชีของบริษัท 2,600,000 2,350,000

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย 150,000 150,000

ค่าบริการอื่น           -           -     

               รวม 2,750,000 2,500,000

ผู้สอบบัญชีท้ัง 3 ท่าน ตามรายช่ือที่น�าเสนอในป 2560 นี้ ไม่ได้เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง

หน้าท่ีใดๆของบริษัทฯ รวมท้ังไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าป 2560 และ

ก�าหนดค่าตอบแทนตามที่เสนอ

 จงึขอเรยีนเชญิท่านผูถื้อหุน้ โปรดเข้าร่วมประชมุตามวัน เวลา และสถานท่ีดังกล่าวด้วย ท้ังน้ีบรษิทัฯ ได้ก�าหนดวนัรวบรวม

รายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น (Record Date) ครั้งที่ 84 ในวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560และให้รวบรวมรายชื่อตาม

มาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2560

 ผูถื้อหุน้ท่านใดประสงค์จะแต่งตัง้บคุคลอืน่มาเข้าร่วมประชมุและออกเสียงแทนตนในการประชมุครัง้น้ี หรอืประสงค์จะมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทฯ ดังมีรายชื่อและรายละเอียดในสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนใน

นามผู้ถือหุ้น  โปรดกรอกข้อความและลงลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะท่ีได้แนบมาน้ี (พร้อมติดอากรแสตมป 20 บาท) และมอบ

ต่อประธานที่ประชุมหรือบุคคลท่ีประธานที่ประชุมก�าหนดก่อนเริ่มการประชุม โดยบริษัทฯ จะเปดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนต้ังแต่เวลา 

8.30 น.

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

(นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์)

กรรมการและเลขานุการบริษัท
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สิ่งที่สงมาดวย 1 สําหรับวาระที่ 1

รายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 83

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที่

ประชมุเมือ่วันที ่22 เมษายน 2559 เวลา 10.30 น. ณ ห้องบษุราคัม โรงแรมอาวานี เอเทรยีม กรงุเทพ เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบรุตีดัใหม่

แขวงบางกะป เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

กิจการเบื้องตน

นายสานติ กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ  ท�าหน้าที่เปนประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น และแนะน�ากรรมการ 

ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ดังมีรายนามต่อไปนี้

กรรมการ

1. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์  กรรมการอิสระ| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ|

     ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน| ประธานคณะกรรมการสรรหา 

2. นายกฤษณ์  ธีรเกาศัลย์  กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน|

     กรรมการสรรหา

3. นางน�้าผึ้ง   วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง|

     กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 

4. นายสุพล   ทับทิมจรูญ กรรมการอิสระ 

5. นายสมชาย  จองศิริเลิศ กรรมการ 

6. นายจอห์น     ไฮเน็ค  กรรมการ

กรรมการบริหาร  

1. นายสานติ  กระจ่างเนตร์ ประธานคณะกรรมการบริษัท| ประธานคณะกรรมการบริหาร

2. นายกิริต  ชาห์  กรรมการ| กรรมการบริหาร| กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน| กรรมการสรรหา

3. นายคูชรู  วาเดีย  กรรมการผู้จัดการ| กรรมการ| กรรมการบริหาร| กรรมการบริหารความเสี่ยง

4. นายสุรศักดิ์   โอสถานุเคราะห์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ| กรรมการ| เลขานุการบริษัท| กรรมการบริหาร|

     กรรมการบริหารความเสี่ยง

5. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์  กรรมการ| กรรมการบริหาร

ผูสอบบัญชี

1. นางสาวกมลทพิย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4377

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย

1. นายก�าพล  วิวัฒน์พนชาติ ส�านักงานกฎหมายสุธี ผ่องไพบูลย์
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ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น ได้มีโอกาสและมีส่วนร่วมใน

การเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้นผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2558 – 31 ธันวาคม 

2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพ่ือบรรจุเปนวาระ คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรท่ีจะก�าหนด

วาระการประชมุในการประชมุครัง้นีร้วมทัง้สิน้ 9 วาระ ตามรายละเอยีดในหนงัสอืเชญิประชมุท่ีผูถื้อหุน้ทกุท่านได้รบัแล้ว นอกจากนี้ 

บรษิทัฯ ได้เผยแพร่หนังสอืเชญิประชมุและวาระการประชมุประจ�าปผูถื้อหุ้นครัง้น้ีในเว็บไซต์ ของบรษิทัฯ www.cn-thai.co.th ตัง้แต่

วันที่ 22 มีนาคม 2559 ทั้งนี้เพื่อให้การประชุมเปนไปตามแนวทางของการก�ากับดูแลกิจการที่ดี

ประธานฯ ชีแ้จงเกีย่วกับวิธีปฏิบตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่1 ถึงวาระที ่9 ยกเว้นวาระที ่2 และวาระที ่9 ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

เน่ืองจากเปนวาระเพ่ือรบัทราบ ส�าหรบัวาระอืน่  ๆผูถื้อหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ถื้อหุน้ให้สทิธิออกเสยีงแทนนัน้ ในกรณี

ท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ใช้บตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให้ โดยเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ จะน�ามาตรวจนบัคะแนนเสยีงต่อไป 

ผู้ถือหุ้นทุกคนมีหนึ่งคะแนนเสียงต่อหนึ่งหุ้น (1 share : 1 vote) หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้ถือว่าท่านผู้

ถือหุ้นเห็นชอบหรือเห็นด้วยตามมติที่น�าเสนอ

ประธานฯ ได้ชี้แจงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ชื่อวาระ มติที่ประชุม วิธีการลงคะแนน/

การเก็บบัตรลงคะแนนเสียง

1 รับรองรายงานการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 82 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

2 รับทราบรายงานประจ�าป 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีการลงคะแนนเสียง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

3 อนุมัติงบการเงินส�าหรับรอบปบัญชี 2558 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

4 อนุมัติการงดจ่ายเงินปนผลส�าหรับป 2558 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

5 อนุมตักิารจดัสรรก�าไรส�าหรบัผลการด�าเนินงานประจ�าป 2558 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

6 อนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 4 ท่านที่ถึงก�าหนดออกตามวาระ

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งใหม่

เสียงข้างมาก เก็บทุกใบ 

(เหน็ด้วย/ไม่เหน็ด้วย/งดออกเสยีง)

7 อนุมัติการก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3

ของจ�านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชมุและมสิีทธิออกเสียง

ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

8 อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าป 2559 เสียงข้างมาก ไม่เห็นด้วย / งดออกเสียง

9 รับทราบการยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน ไม่มีการลงคะแนนเสียง ไม่มีการลงคะแนนเสียง

ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ ได้น�าคะแนนเสยีงท่ีไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง หักออกจากคะแนนเสยีงท้ังหมด  ส่วนผูถื้อหุ้นทีท่�า

หนงัสอืมอบฉนัทะให้ผูอ้ืน่เข้าร่วมประชมุ และเปนแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุน้นัน้ บรษิทัฯ ได้น�าคะแนน

เสยีง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุน้บนัทกึรวมไว้ในเครือ่งคอมพิวเตอร์เพ่ือการลงมตติามวาระ

เนือ่งจากมกีารทยอยลงทะเบยีนและการทยอยเข้าห้องประชมุของผูถื้อหุ้น และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ�านวนผูถื้อหุ้นและผูร้บัมอบฉนัทะ

ทีเ่ข้าประชมุในแต่ละวาระจึงมกีารเปลีย่นแปลง และมจี�านวนไม่เท่ากัน

ส�าหรบัวาระท่ี 6 เรือ่งการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ เจ้าหน้าท่ีของบรษิทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียง และนับคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่

เหน็ด้วย และงดออกเสยีง จากผูถื้อหุน้ทกุท่าน

สิ่งที่สงมาดวย 1 สําหรับวาระที่ 1
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มติของที่ประชุมจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดังนี้

• วาระที ่7 ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการ ต้องผ่านมตทิีป่ระชมุด้วยคะแนนเสยีง

ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

• วาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ประธานฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะซักถามหรือต้องการให้คณะกรรมการหรือฝายจัดการชี้แจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด ได้แจ้ง

ชือ่ นามสกลุ เพ่ือจะได้บนัทึกเปนข้อมลูไว้ในรายงานการประชมุ ทัง้นีผู้ถื้อหุ้นสามารถซกัถามเมือ่จบการน�าเสนอในแต่ละวาระ หรอื

เมื่อพิจารณาครบทุกวาระแล้ว ในการประชุมครั้งนี้ 

ประธานฯ ได้แนะน�านายก�าพล วิวฒัน์พนชาต ิท่ีปรกึษากฎหมายอสิระจาก ส�านักงานกฎหมายสธีุ ผ่องไพบลูย์ ผูเ้ปนสกัขพียานการ

ตรวจสอบการนับคะแนนเสียง และนางจินตนา เชื่อมรัศมี ผู้รับมอบอ�านาจจากผู้ถือหุ้นรายย่อย ซึ่งถือหุ้นจ�านวน 20,987 หุ้น และ

อาสาเปนตัวแทนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ท�าหน้าที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนน

องคประชุม

ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ เปนการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นครั้งที่ 83 มีผู้ถือหุ้นร่วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการ

มอบฉันทะรวม 123 ราย นับจ�านวนหุ้นท่ีถือรวมกันได้ 792,613,595 หุ้น และคิดเปนร้อยละ 79.0318 ของจ�านวนหุ้นที่จ�าหน่าย

ได้ทั้งหมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ�านวนหุ้นทั้งหมดที่จ�าหน่ายได้ ครบเปนองค์ประชุมตามข้อ 12 ของข้อบังคับของบริษัทฯ 

ประธานฯ กล่าวเปดการประชุม และเริ่มด�าเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ีได้แจ้งในหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้น

ครั้งที่ 83

หลังจากประธานฯ กล่าวเปดประชุม มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม จ�านวน 2 ราย ถือหุ้นจ�านวน 84,200 หุ้น นับเปนจ�านวนผู้ถือหุ้น

ทีม่าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 125 ราย นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ 792,697,795 หุ้น คดิเปนร้อยละ 79.0402 

ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 82 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558

ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 82 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 

2558 ท่ีได้แนบไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วจ�านวนท้ังส้ิน 21 หน้า (หน้า 8 - 28) โดยขอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาส�าเนารายงาน

การประชุมทีละหน้า

ประธานฯ  เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ไม่มีผู้ใดมีค�าถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 82 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท์ดังนี้ 

เห็นด้วย จ�านวน 792,697,795 เสียง คิดเปนร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย จ�านวน  - เสียง คิดเป นร้อยละ - 

งดออกเสียง จ�านวน - เสียง คิดเปนร้อยละ -

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 

พิจารณารับทราบรายงานประจําป 2558 ของคณะกรรมการบริษัท

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า รายงานประจ�าป 2558 ของคณะกรรมการ ตามท่ีปรากฏในรายงานนี้ ได้จัดท�าขึ้นตามกฎและ

ระเบียบของคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และขอให้ท่ีประชุมพิจารณารายงานประจ�าป 

2558 ของคณะกรรมการท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งไปพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายคูชรู วาเดีย เปนผู้น�าเสนอผลประกอบ

การของบริษัทฯ ในปที่ผ่านมา

นายคูชรู  น�าเสนอผลประกอบการในป 2558 จากงบการเงินรวม ดังนี้        (หน่วย : ล้านบาท)

ป 2558 ป 2557

รายได้จากงานก่อสร้าง 7,322 9,413

รายได้รวม  7,355 9,437

ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น  336 (96)

อัตราร้อยละ-ก�าไร (ขาดทุน) ขั้นต้น 4.59% (1.02%)

ค่าใช้จ่ายบริหาร 292 298

อัตราร้อยละ-ค่าใช้จ่ายบริหาร/รายได้รวม (ไม่รวมหนี้สูญ) 3.97% 3.16%

ก�าไร (ขาดทุน) ก่อนภาษีเงินได้ 61 (387)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ  27 (354)

สินทรัพย์รวม  4,551 5,211

หนี้สินรวม  2,802 3,486

ส่วนของผู้ถือหุ้น 1,749 1,725

งานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นป 4,449 5,210

งานท่ียังไมไดสงมอบ ณ 31 มีนาคม 2559                                                                 5,000

นายคูชรู ได้อธิบายเพิ่มเติมดังนี้ 

รายได้จากงานก่อสร้างในงบการเงนิรวมจ�านวน 7,322 ล้านบาท ในป 2558 ลดลงจาก 9,413 ล้านบาท ในป 2557 เปนผลท่ีเกดิจาก

ภาวะเศรษฐกิจที่ยังคงเติบโตช้า รวมถึงการลดลงของการใช้จ่ายของภาครัฐในโครงการสาธารณูปโภคพื้นฐานของประเทศ

รายได้จากงานก่อสร้างเมือ่รวมกับรายได้อืน่ คดิเปนรายได้รวมจ�านวน 7,355 ล้านบาท ในป 2558 ลดลงจาก 9,437 ล้านบาท ในป 2557 
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อย่างไรก็ตาม ก�าไรข้ันต้น จ�านวน 336 ล้านบาท หรือร้อยละ 4.6 ของรายได้รวมในป 2558 นับว่าเพ่ิมข้ึนอย่างมาก เมื่อเทียบกับ

ขาดทุนขั้นต้นในป 2557 จ�านวน (96) ล้านบาท หรือร้อยละ (1) ในป 2557 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารในป 2558 เม่ือพิจารณาเชิงอัตราส่วนจะเห็นว่าเพ่ิมข้ึนเล็กน้อยจากป 2557 แต่หากพิจารณาเชิงตัวเลขจะ

เห็นว่าลดลงเล็กน้อยหรือใกล้เคียงกับป 2557 

ในป 2558 บริษัทฯ มีก�าไรก่อนหักภาษี จ�านวน 61 ล้านบาท และก�าไรหลังหักภาษี จ�านวน 27 ล้านบาท ท้ังน้ี เน่ืองจากบริษัทฯ มี

การตั้งส�ารองภาษีเงินได้นิติบุคคลยกมาจากปก่อน บริษัทฯ จึงไม่มีการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในป 2558

จากรายได้รวมที่ลดลงส่งผลให้สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ ลดลงจากป 2557 ประมาณ 600 ล้านบาท อันเปนผลมาจากปริมาณงาน

และลูกหน้ีการค้าที่ลดลง หน้ีสินรวมลดลงจากป 2557 ประมาณ 684 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมข้ึนเปน 1,750 ล้านบาท หรือ

คิดเปนมูลค่าสุทธิต่อหุ้นที่ 1.7 บาทต่อหุ้น  

อย่างไรก็ตาม ในระหว่างไตรมาสท่ี 1 ของป 2559 บริษัทฯ ได้รับงานเพ่ิมขึ้น และ ณ สิ้นไตรมาส 1 งานท่ียังไม่ได้ส่งมอบ มีมูลค่า

ประมาณ 5,000 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากมูลค่างานที่ยังไม่ได้ส่งมอบ 4,449 ล้านบาท ณ สิ้นป 2558   

รายได้จากงานก่อสร้างท่ีเกิดข้ึนในป 2558 ประกอบด้วยงานจากภาคเอกชน 87.5% และจากภาครฐั 12.5% ดงัมรีายละเอยีดต่อไปน้ี

มูลค่างาน (ล้านบาท) สัดส่วน

ภาคเอกชน 6,436 87.5%

หน่วยงานราชการและรัฐวิสาหกิจ 919 12.5%

ประเภทของงานก่อสร้าง มูลค่างาน (ล้านบาท) สัดส่วน

1. อาคารเพื่อการพาณิชย์ 1,738 24%

2. อาคารทั่วไป 1,325 18%

3. ปโตรเคมีและพลังงาน 935 13%

4. โรงงานอุตสาหกรรม 1,772 24%

5. โรงแรม/ที่พักอาศัย 1,117 16%

6. งานวิศวกรรมโยธา/งานถนน 408  5%

โดยแบ่งตามสัดส่วนจากประเภทของงานก่อสร้างได้ดังน้ี 24% มาจากงานก่อสร้างอาคารเพ่ือการพาณิชย์ เช่น ห้างสรรพสินค้า

ห้างค้าปลีกค้าส่ง เปนต้น 18% มาจากงานก่อสร้างอาคารทั่วไป เช่น โรงเรียน อาคารส�านักงาน เปนต้น 24% มาจากการก่อสร้าง

งานในภาคอุตสาหกรรมและโรงงาน 13% มาจากงานปโตรเคมีและพลังงาน 16% มาจากงานโรงแรมที่พักอาศัย และส่วนที่เหลือ

มาจากงานโยธา เช่น งานถนน และงานประเภทอื่นในภาครัฐ 

ในป 2559 บริษัทฯ มีเปาหมายที่จะรักษาระดับรายได้จากงานก่อสร้างให้เท่ากับปที่ผ่านมา ถึงแม้ว่าคาดว่าจะยังคงมีความท้าทาย

อยู่เปนอย่างมากสบืเน่ืองจากสภาวะการชะลอตวัทางเศรษฐกิจ ดังน้ัน สดัส่วนของงานก่อสร้างอาจเปลีย่นแปลงไป โดยงานก่อสร้าง

ในภาคอุตสาหกรรมและโรงงานอาจลดลงเนื่องจากการชะลอตัวอย่างต่อเนื่องของการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจากผู้ลงทุนทั้งใน
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ประเทศและจากต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม บรษิทัฯ อาจทดแทนสดัส่วนงานก่อสร้างภาคอตุสาหกรรมทีห่ายไปด้วยการเพ่ิมสดัส่วน

งานก่อสร้างงานของภาครฐัทีไ่ด้เริม่มกีารเปดประมลูงานก่อสร้างมากขึน้ในปน้ี อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ทางเศรษฐกิจในปนีย้งัคง

ต้องเผชิญกับความท้าทายจากการชะลอตัวในลงทุนและสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจตามที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น  

ในป 2557 บรษิทัฯ มโีครงการทีเ่ปนความเสีย่งขนาดใหญ่สองโครงการ ซึง่ส่งผลให้บรษิทัฯ ต้องบนัทกึประมาณการผลขาดทนุจ�านวน

มากในปน้ัน อย่างไรก็ตาม หน่ึงในโครงการดังกล่าวได้ด�าเนินการแล้วเสร็จในป 2558 โดยมีผลขาดทุนน้อยกว่าท่ีประมาณการไว้ 

ส่วนอีกหนึ่งโครงการอยู่ในขั้นตอนใกล้ปดโครงการ 

เปาหมายระยะสั้นของบริษัทฯ คือการรักษาระดับรายได้จากงานก่อสร้างให้เท่ากับปที่ผ่านมา โดยพยายามที่จะรักษาอัตราก�าไรขั้น

ต้นให้ได้เท่าเดิม ถึงแม้ว่าสถานการณ์การแข่งขันทางด้านราคาในการประมูลงานก่อสร้างจะยังคงอยู่ในระดับท่ีรุนแรง โดยบริษัท

คู่แข่งบางรายได้เสนอราคาประมูลด้วยก�าไรที่ติดลบ 

เมือ่นายคชูร ูได้น�าเสนอรายงานประจ�าปของบรษิทัฯ ในป 2558 เสรจ็สิน้ ประธานฯ  ได้เปดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสอบถามหรอืแสดงความเห็น 

คําถาม        คุณศิริพร อรรถพงศ์ - ผู้รับมอบฉันทะ

จากรายงานทีแ่สดงบนจอภาพ ในส่วนของงานท่ียงัไม่ส่งมอบ ณ สิน้ป มมีลูค่า 4,449 ล้านบาท และทีส่ิน้สดุไตรมาส

ที่ 1 ของปน้ีมีมูลค่า 5,000 ล้านบาท โดยประมาณ ซึ่งต่างจากท่ีแสดงไว้ในรายงานประจ�าป 2558 ท่ีมูลค่างานตาม

สัญญาจ�านวน 13,319 ล้านบาท จึงขอค�าอธิบายเพิ่มเติม 

คําตอบ นายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงว่า รายงานที่แสดงบนจอภาพน้ันเปนการรายงานผลการด�าเนินงานท่ีเกิดขึ้นในป 2558ดังน้ัน 

มลูค่างานทีแ่สดงบนจอภาพจงึเปนมลูค่าท่ีประมลูได้ในป 2558 เท่าน้ัน ส่วนมลูค่างานตามสัญญาท่ีปรากฏในรายงาน

ประจ�าป 2558 นั้น เปนมูลค่าของงานท่ีสะสมมารวมกับมูลค่าของงานท่ียกมาจากปก่อนหน้าเข้าไว้ด้วย จึงส่งผลให้

มีมูลค่าสูงกว่า ท้ังน้ี ในส่วนของรายละเอียดเพ่ิมเติมส�าหรับรายการน้ี จะได้ให้เจ้าหน้าท่ีฝายบัญชีของบริษัทฯ เปนผู้

ชี้แจงให้ผู้ถือหุ้นทราบหลังการประชุม 

คําถาม         คุณจุไรรัตน์ กีรติวรานันท์ - ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงการบันทึกผลขาดทุน ส�าหรับสองโครงการท่ีกล่าวถึงข้างต้น ซึ่งได้ด�าเนินการแล้วเสร็จไปหนึ่งโครงการ 

ส่วนอีกหนึ่งโครงการปจจุบันมีความคืบหน้าอย่างไร

คําตอบ นายคชูร ูชีแ้จงว่า ปจจบุนัอกีหน่ึงโครงการท่ีกล่าวถึงอยู่ในข้ันตอนใกล้แล้วเสรจ็ โดยเริม่โอนย้ายกลับพนักงาน อปุกรณ์

และเครื่องจักรต่างๆ และอยู่ระหว่างการด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ของงานที่ท�า รวมถึงการเจรจาเรื่องมูลค่า

งานสุดท้าย ทั้งนี้สถานะสิ้นสุดโครงการจะขึ้นอยู่กับการเจรจาเรื่องมูลค่างานสุดท้าย 

คําถาม          คุณจุไรรัตน์ กีรติวรานันท์ - ผู้ถือหุ้น

สอบถามว่านอกเหนือจากที่ได้มีการส�ารองเผื่อผลการขาดทุนไว้ในป 2557 แล้วนั้น จะมีการตั้งส�ารองเผื่อผลการ

ขาดทุนในป 2559 หรือไม่ 
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คําตอบ นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงว่าผลขาดทุนท่ีเกิดจากโครงการดังกล่าวข้างต้น ได้รบัรูใ้นงบการเงนิไปเกอืบหมดแล้วในปท่ีผ่านมา 

บรษิทัฯ ได้มกีารตัง้ส�ารองเผือ่ผลขาดทุนเพ่ิมขึน้อกีเลก็น้อยในไตรมาสแรกของปนี ้ซึง่ไม่น่าจะมผีลกระทบท่ีเปนสาระ

ส�าคัญต่องบการเงิน นอกจากนี้ บริษัทฯ มีผลก�าไรจากการประกอบการในป 2558 ซึ่งนับว่าดีขึ้นมากเมื่อเทียบกับผล

ประกอบการขาดทุนในป 2557 

ในป 2557 โครงการดงักล่าวได้มกีารตัง้ส�ารองเผ่ือผลขาดทุนท่ีประมาณ 80% และอกีประมาณ 20% ในป 2558 ดงัน้ัน

การตั้งส�ารองเผื่อผลขาดทุนส�าหรับโครงการดังกล่าวในป 2559 จึงมีมูลค่าไม่มากนัก

คําถาม        คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ - ผู้รับมอบฉันทะ

ภาวะเศรษฐกิจก่อสร้างปจจุบันที่งานก่อสร้างลดลง บริษัทก่อสร้างต่างๆ มีการปรับลดพนักงาน และลดการจ่ายค่า

ล่วงเวลา ประกอบกับภาครฐัทีม่นีโยบายจะขึน้ราคาค่าแรงข้ันต�า่อกีวันละ 60 บาทในปหน้า จงึได้สอบถามว่าบรษิทัฯ

มีนโยบายที่จะปองกันความเสี่ยงจากปจจัยดังกล่าวข้างต้นอย่างไร

นอกจากนัน้ ยังได้สอบถามว่าผลก�าไรของบรษิทัฯ ท่ีเกิดข้ึนในป 2558 เกิดจากการโอนกลับส�ารองของค่าใช้จ่ายต่างๆ 

ที่ได้ตั้งส�ารองไว้ในปก่อนหน้า ใช่หรือไม่

คําตอบ นายคชูร ูได้ให้ค�าตอบว่าบรษิทัฯ ตระหนกัถึงความเสีย่งต่างๆ ในอนาคต และความท้าทายทางธุรกิจท่ียงัคงมอียู่ตาม

ที่ได้กล่าวไว้แล้วในตอนต้น 

บริษัทฯ ยังคงด�าเนินการอย่างต่อเนื่องในการปรับปรุงการท�างานภายในโดยการเพ่ิมประสิทธิภาพในการท�างานเพ่ือ

ให้ได้ผลผลิตที่เพ่ิมขึ้น นอกจากน้ี บริษัทฯ จะไม่รับความเสี่ยงเพ่ิมขึ้นในการเข้าประมูลงานท่ีมีราคาต�่าอย่างไม่สม

เหตุผล  ทั้งนี้ บริษัทฯ จ�าเปนจะต้องปรับปรุงการท�างานภายในเพื่อที่จะผ่านพ้นภาวะตกต�่าได้จนกว่าสภาวะการทาง

เศรษฐกิจจะเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น 

บริษัทฯ จะหาประโยชน์จากการท่ีภาครัฐมีการเปดประมูลงานก่อสร้างโครงการพ้ืนฐานขนาดใหญ่เพ่ิมมากขึ้นในปนี้ 

โดยการเข้าร่วมประมลูแข่งขนั แต่บรษิทัฯ ยังคงต้องมคีวามระมดัระวงั เน่ืองจากงานภาครฐัมคีวามเสีย่งเช่นเดยีวกัน   

ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้ตัง้ส�ารองเผือ่ผลขาดทุนของโครงการเพียงสองโครงการตามท่ีกล่าวข้างต้นเท่าน้ัน ส่วนโครงการก่อ

สร้างอื่นๆ อีกกว่า 20 โครงการที่บริษัทฯ ด�าเนินการในปที่ผ่านมา เกือบทุกโครงการมีก�าไร ดังนั้น จึงเห็นได้ว่าก�าไรที่

เกิดขึ้นในปที่ผ่านมาไม่ได้มาจากการโอนกลับส�ารองค่าใช้จ่ายแต่เพียงอย่างเดียว  

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องด้วย

วาระนี้เปนการน�าเสนอรายงานประจ�าป 2558 ของคณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือให้ท่ีประชุมรับทราบ จึงไม่มี

การลงคะแนนเสียง  

เมือ่การประชมุด�าเนนิการมาจนเสรจ็สิน้วาระที ่2 มผีูถื้อหุน้เข้าร่วมประชมุเพ่ิมจ�านวน 29 ราย ถือหุน้จ�านวน 1,085,600 

หุ้น นับเปนจ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 154 ราย นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ 

793,783,395 หุ้น คิดเปนร้อยละ 79.1485 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ  
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วาระที่ 3 

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษัิทฯ สาํหรบัรอบบญัชปี 2558 สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึง่ผานการตรวจ

สอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาต

ประธานฯ เสนอให้ผูถื้อหุน้พิจารณางบการเงนิ อนัประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก�าไรขาดทุน ส�าหรบัรอบปบญัชสีิน้สดุ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผู้สอบบัญชีท่ีได้รับรองแล้ว ซึ่งจัดส่งพร้อมหนังสือเชิญประชุม โดยขอให้ นายสุรศักด์ิ 

เปนผู้ชี้แจงในรายละเอียดเพิ่มเติม 

นายสุรศักดิ์ ได้น�าเสนองบการเงินส�าหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 โดยงบการเงินดังกล่าวได้จัดท�าขึ้นตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจาก

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการของบริษัทฯ และคณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งมีสาระส�าคัญสรุปได้ดังนี้

รายการ ป 2558 ป 2557

สินทรัพย์รวม (ล้านบาท) 4,551 5,211

หนี้สินรวม (ล้านบาท) 2,802 3,486

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม (ล้านบาท) 1,749 1,725

รายได้รวม (ล้านบาท) 7,355 9,437

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 27 (354)

ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.02 (0.35)

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากสภาวะเศรษฐกิจที่ตกต่�าในปที่ผ่านมา ส่งผลให้ทรัพย์สินรวมลดลง เนื่องจาก ปริมาณงาน

และลูกหนี้ลดลง หนี้สินรวมลดลงเช่นเดียวกัน และจากการที่บริษัทฯ มีก�าไรในปที่ผ่านมาท�าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิ่มขึ้น

เมื่อนายสุรศักดิ์ น�าเสนอข้อมูลสรุปจากงบการเงินส�าหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 เสร็จส้ิน ประธานฯ ได้เปด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็น 

คําถาม คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ – ผู้รับมอบฉันทะ

 สอบถามรายละเอยีดการโอนกลบัค่าเผือ่การด้อยค่าของเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย ซึง่เปนรายการหน่ึงท่ีส่งผลให้บรษิทัฯ 

มีก�าไร และขอทราบเหตุผล หลักการประเมิน มูลค่า และหลักเกณฑ์ในการโอนกลับฯ รวมถึงสอบถามว่าเปนตัวเลข

ทางบัญชีที่ถูกต้องหรือไม่

คําตอบ นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า ในงบการเงินท่ีน�าเสนอเปนงบการเงินรวม ประกอบด้วยบริษัทแม่คือ บริษัท คริสเตียนี (CNT) 

และ บริษัทย่อยคือ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ ซึ่ง CNT ถือหุ้นอยู่ 60%

บรษิทั ซเีอน็ที โฮลดิง้ส์ ประกอบธุรกิจก่อสร้างเช่นเดยีวกับ CNT ผลประกอบการก�าไร/ขาดทนุ ของบรษิทัย่อย เมือ่น�า

มารวมกบังบการเงนิของบรษิทัแม่ จะท�าให้ผลก�าไรของบรษิทัแม่เพ่ิมขึน้หรอืลดลงเช่นเดยีวกัน ท้ังนีห้ลกัเกณฑ์ในการ

โอนกลับส�ารองเปนไปตามมาตรฐานการบัญชี โดยผู้ตรวจสอบบัญชีจะเปนผู้ตรวจสอบและอนุมัติรายการ 
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คําถาม        คุณธนชาติ ธนาเศรษฐกร - ผู้ถือหุ้น

สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทฯ ไม่ต้องจ่ายภาษีเงินได้นิติบุคคลจากผลก�าไรในป 2558

คําตอบ นายสุรศักดิ์  ชี้แจงว่า ในป 2557 ได้มีการก�าหนดมาตรฐานการบัญชีเก่ียวกับภาษีเงินได้รอการตัดบัญชี 

ซึ่งต่างจากภาษีของกรมสรรพากร และสร้างความสับสนให้กับผู้ที่ไม่เข้าใจเก่ียวกับมาตรฐานการบัญชีเปนอย่างดี

สาเหตุท่ีบรษิทัฯ ไม่เสยีภาษเีงินได้นติบิคุคลจากผลก�าไร เนือ่งจากบรษิทัฯ มผีลขาดทนุทางภาษยีกมาจากปก่อนหน้า

ซึง่การอ่านงบการเงนิจะดเูฉพาะงบการเงนิแต่เพียงอย่างเดยีวไม่ได้ จะต้องดใูนหมายเหตปุระกอบงบในเรือ่งของการเสยี

ภาษเีงนิได้นติิบคุคลของบรษิทัฯ ร่วมด้วย  

คําถาม         คณุจไุรรตัน์ กีรติวรนันท์ - ผูถื้อหุน้

สอบถามถึงการลดสดัส่วนในการถือหุน้ โดยการจ�าหน่ายหุน้ในบรษิทัย่อย ซเีอน็ที โฮลดิง้ส์ ทียั่งด�าเนนิการอยู่และมผีล

ก�าไรออกไป จะส่งผลให้รายได้รวมของบรษิทัลดลงหรอืไม่

คําตอบ นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงว่าการขายหุน้ในบรษิทัย่อยเปนกลยุทธ์หน่ึงในการขยายการด�าเนนิธุรกิจของบรษิทัฯ ซึง่บรษิทัฯ ได้ขาย

หุน้ดงักล่าวให้กับ Strategic partner ทีม่ศีกัยภาพและความสามารถในการเพ่ิมรายได้ให้กับบรษิทัฯ ในอนาคต เพ่ือสร้าง

มลูค่าสงูสดุให้แก่ผูถื้อหุน้ อย่างไรก็ตาม รายได้ทีเ่พ่ิมขึน้หรอืลดลงของบรษิทัฯ ขึน้อยู่กบัสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและ

ภาวะเศรษฐกิจเปนหลกั มไิด้ข้ึนอยู่กับการขายเงนิลงทุน 

คําถาม        คณุจไุรรตัน์ กีรตวิรนนัท์ - ผูถื้อหุ้น

สอบถามถึงผลก�าไรในป 2558 จ�านวน 27 ล้านบาท ซึง่ได้รวมรายการโอนกลบัส�ารองไว้จ�านวน 13 ล้านบาท และรายการ

ขายเงนิลงทนุในบรษิทัย่อย ทัง้นีส้องรายการท่ีกล่าวมาเปนก�าไรพิเศษท่ีเกิดข้ึนเพียงครัง้เดียวในป ดงัน้ัน ในปท่ีผ่านมา

ก�าไรท่ีเกิดจากการประกอบธุรกิจจงึมไีม่มากนัก

คําตอบ นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงว่าปทีผ่่านมา บรษิทัฯ มผีลก�าไรมากกว่า 27 ล้านบาทนอกเหนือจากรายการพิเศษ ซึง่ในความเปน

จรงิ บรษิทัฯ มกี�าไรก่อนภาษเีงนิได้ 60 ล้านบาท อย่างไรก็ด ีบรษิทัฯ ไม่ต้องช�าระภาษเีน่ืองจากมภีาษเีงนิได้รอตดับญัชี

จากผลขาดทนุทางภาษยีกมาจากปก่อน ผลก�าไรท่ีเกิดข้ึนมาจากโครงการก่อสร้างกว่า 20 โครงการท่ีสามารถท�าก�าไรได้

ดงัน้ัน ผลก�าไรสทุธิทีเ่กิดขึน้จงึแสดงถงึผลการด�าเนินงานทีด่ขีองบรษิทัฯ เมือ่เทยีบกับภาวะเศรษฐกิจทีท้่าทายในปทีผ่่านมา

ไม่มผีูถื้อหุ้นรายใดซกัถามและแสดงความคดิเห็นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และ

งบก�าไรขาดทนุ ส�าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 และรายงานของผูส้อบบญัชี 

มตท่ีิประชมุ

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก�าไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชี ส�าหรับรอบปบัญชี สิ้นสุด ณ วันที่

31 ธันวาคม 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเปนเอกฉนัท์ดงัน้ี

 เห็นด้วย จ�านวน  793,783,395 เสียง  คิดเปนร้อยละ  100.00 

 ไม่เห็นด้วย จ�านวน   -   เสียง     คิดเปนร้อยละ  - 

 งดออกเสียง จ�านวน -  เสียง  คิดเปนร้อยละ  -

 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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เมื่อการประชุมด�าเนินการมาจนเสร็จสิ้นวาระท่ี 3 มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพ่ิมจ�านวน 10 ราย ถือหุ้นจ�านวน 20,893 หุ้น นับเปน

จ�านวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 164 ราย นับจ�านวนหุ้นรวมกันได้ 793,804,288 หุ้น คิดเปน

ร้อยละ 79.1506 ของหุ้นที่จ�าหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ 

วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจายเงินปนผลสําหรับป 2558 

ประธานฯ ขอให้ นายสุรศักดิ์ เปนผู้ชี้แจงเรื่องการงดจ่ายเงินปนผล

นายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนผลให้แก่ผู้ถือหุ้นเมื่อบริษัทฯ มีผลก�าไรและสภาพคล่องเพียง

พอ โดยจ่ายไม่ต�า่กว่าร้อยละ 40 ของก�าไรสทุธิหลงัหกัภาษขีองงบการเงนิเฉพาะกิจการหากไม่มเีหตกุารณ์จ�าเปนอืน่ใด และหากการ

จ่ายเงินปนผลน้ันไม่มีผลกระทบต่อการด�าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมีสาระส�าคัญ ในป 2558 งบการเงินเฉพาะกิจการมีก�าไรสุทธิ

ประจ�าป เปนจ�านวนเงิน 22,507,755 บาท แต่เนื่องจาก บริษัทฯ มีความจ�าเปนต้องด�ารงเงินสดเพื่อใช้เปนเงินทุนส�าหรับการขยาย

ธุรกิจของบริษัทฯคณะกรรมการบริษัทฯ จึงพิจารณาเห็นสมควรเสนอให้งดจ่ายเงินปนผลส�าหรับป 2558  

นายสุรศักดิ์ ได้น�าเสนอเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปนผลของบริษัทฯ ส�าหรับป 2558 และป 2557 ดังมีราย

ละเอียดต่อไปนี้

รายละเอียดการจายเงินปนผล      ป 2558       ป 2557

1.ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิ (ล้านบาท) 22.51 (355.25) 

2.ก�าไร (ขาดทุน) สุทธิต่อหุ้นขั้นพื้นฐาน (บาท:หุ้น) 0.02 (0.35) 

3.รวมเงินสดปนผลต่อหุ้น (บาท:หุ้น) ไม่มี  0.05 

   3.1 รวมเงินปนผลระหว่างกาล (บาท:หุ้น) ไม่มี   0.05* 

   3.2 เงินปนผลงวดสุดท้าย (บาท:หุ้น) ไม่มี ไม่มี

4. อัตราการจ่ายเงินปนผล ไม่มี **

** ในป 2557 ไม่สามารถค�านวณอัตราการจ่ายปนผลรวมต่อก�าไรสุทธิ (%) ได้ เนื่องจากมีผลการด�าเนินงานส�าหรับปขาดทุน 

นายสุรศักดิ์ ชี้แจงเพ่ิมเติมว่าเงินปนผลระหว่างกาลในป 2557 เปนเงินปนผลที่จ่ายจากผลการด�าเนินงานงวด 6 เดือนแรกของป 

ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2557 – 30 มิถุนายน 2557 ส�าหรับป 2558 บริษัทฯ มีก�าไรที่ 2 สตางค์ต่อหุ้น

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงเร่ืองการงดจ่ายเงินปนผลส�าหรับป 2558 และการรายงานผลการด�าเนินงานและการจ่ายเงินปนผลของ

บริษัทฯ ส�าหรับป 2558 และ 2557 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปนผล 

ส�าหรับป 2558 
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มติที่ประชุม

ที่ประชุมมีมติอนุมัติการงดจ่ายเงินปนผล ส�าหรับป 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ดังนี้

เห็นด้วย จ�านวน 793,775,288 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.9963 

ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเปนร้อยละ - 

งดออกเสียง จ�านวน 29,000 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0037

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558

ประธานฯ ได้ขอให้ นายสุรศักดิ์ เปนผู้ชี้แจงต่อที่ประชุม ซึ่งนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ภายใต้บทบัญญัติของมาตรา 116 

แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 บริษัทฯ ต้องจัดสรรก�าไรสุทธิประจ�าปส่วนหน่ึงไว้เปนทุนส�ารองไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิประจ�าป หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา(ถ้ามี) จนกว่าทุนส�ารองน้ีจะมีจ�านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของ

ทุนจดทะเบียน ในป 2558 บริษัทฯ มีก�าไรสุทธิจ�านวน 22,507,755 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าป 2558 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

(1) จัดสรรก�าไรสุทธิไว้เปนทุนส�ารองตามกฎหมายเปนจ�านวน 1,125,400 บาท ซึ่งคิดเปนร้อยละ 5 ของก�าไรสุทธิส�าหรับ

ผลการด�าเนินงาน ประจ�าป 2558 (ทุนส�ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ หลังจัดสรรแล้วมีจ�านวน 77,126,400 บาท)

(2) จัดสรรเงินก�าไรส่วนที่เหลือจ�านวน 21,382,355 บาท โดยโอนไปยังบัญชีก�าไรสะสม

 

เมื่อนายสุรศักดิ์ ได้ชี้แจงเรื่องการจัดสรรก�าไร ส�าหรับผลการด�าเนินงานประจ�าป 2558 เสร็จสิ้น ประธานฯ ได้เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สอบถามและแสดงความคิดเห็น 

ขอเสนอแนะ  คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ - ผู้รับมอบฉันทะ

ได้เสนอแนะให้ บริษัทฯ จัดสรรก�าไรสุทธิไว้เปนทุนส�ารองตามกฎหมายเปนจ�านวนเต็มที่ไม่เปนเศษซึ่งจะท�าให้ดูได้ง่ายขึ้น

ประธานฯ รับทราบข้อเสนอและจะรับไปพิจารณาด�าเนินการต่อไปในอนาคต  

ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดซักถามและแสดงความคิดเห็นใดเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก�าไรสุทธิไว้

เปนทุนส�ารองตามกฎหมายเปนจ�านวน 1,125,400 บาท และจัดสรรก�าไรส่วนที่เหลือจ�านวน 21,382,355 บาท โดยโอนไปยังบัญชี

ก�าไรสะสม 
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มติที่ประชุม

ทีป่ระชมุมมีตอินมุตักิารจดัสรรก�าไรสทุธิส�าหรบัผลการด�าเนินงานประจ�าป 2558 ตามทีเ่สนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเปนเอกฉนัท์ ดงันี้

เห็นด้วย จ�านวน 793,804,288 เสียง คิดเปนร้อยละ 100 

ไม่เห็นด้วย จ�านวน - เสียง คิดเปนร้อยละ - 

งดออกเสียง จ�านวน - เสียง คิดเปนร้อยละ -

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการ 4 ทานที่ถึงกําหนดออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงใหม 

ประธานฯ  ชี้แจงในท่ีประชุมว่าตามกฎหมายและข้อบังคับข้อท่ี 16 ของบริษัทฯ ก�าหนดให้กรรมการจ�านวน 1 ใน 3 ของกรรมการ

ทั้งหมดต้องออกจากต�าแหน่งในการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นของทุกป โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต�าแหน่งนานท่ีสุดเปนผู้ออก

จากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่ง

พ้นต�าแหน่งอาจได้รับการเลือกตั้งใหม่ได้ ส�าหรับกรรมการที่จะต้องออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย

(1) นายกิริต ชาห์   กรรมการ| รองประธานคณะกรรมการ| กรรมการบรหิาร|

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา

(2) นายคูชรู  วาเดีย  กรรมการ| กรรมการบริหาร| กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

(3) นายจอห์น ไฮเน็ค   กรรมการ

(4) นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์ กรรมการอิสระ| ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

    และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 

ประธานฯ  ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า ในการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้นี ้บรษิทัฯ ได้เปดโอกาสให้ผูถื้อหุน้เสนอชือ่บคุคลเพ่ือเข้ารบัการคดั

เลอืกเปนกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบรษิทัฯ ตัง้แต่วันที ่1 ตลุาคม 2558 จนถึงวนัที ่31 ธนัวาคม 2558 เพ่ือให้

คณะกรรมการบรษิทัฯ พิจารณาเปนการล่วงหน้า แต่ไม่มผีูถื้อหุน้ท่านใดเสนอรายชือ่กรรมการเพ่ือรบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด

คณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลท้ังสี่ เปนผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์อัน

กว้างขวางเก่ียวกับธุรกิจการค้า ซึ่งเปนที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รับผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ ข้อเสนอ

แนะและวิสัยทัศน์ของท่านเหล่าน้ีที่จะได้น�ามาสู่คณะกรรมการ  รวมท้ังผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วง

ที่ผ่านมาได้สร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับบริษัทฯ มาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน 

กลับเข้าด�ารงต�าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

ประธานฯ  ได้ชีแ้จงเพ่ิมเตมิว่ากรรมการอสิระเปนกรรมการท่ีไม่มคีวามสมัพันธ์ รวมท้ังผลประโยชน์ท่ีขดักันกบับรษิทัฯ บรษิทัในเครอื 

ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ อันอาจมีผลต่อความเปนอิสระในการพิจารณา

ประธานฯ  เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

ไม่มผีูใ้ดมคี�าถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเตมิ ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีถึงก�าหนดออกตามวาระตาม

รายชื่อที่ได้เสนอข้างต้นจ�านวนสี่ท่าน เพื่อกลับมาด�ารงต�าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนให้กรรมการแต่ละท่านใน

บัตรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ได้เก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วมประชุม  
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มติที่ประชุม 

ประธานฯ ได้ขอมติที่ประชุมในการแต่งตั้งกรรมการทั้งสี่ท่าน ทีละท่าน โดยมีมติดังต่อไปนี้ 

6.1 แต่งตั้ง นายกิริต  ชาห์ ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ รองประธานคณะกรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการสรรหา ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย จ�านวน 788,367,794 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.3151 

ไม่เห็นด้ว จ�านวน 5,126,400 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.6458 

งดออกเสียง จ�านวน 310,094 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0391

 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.2 แต่งตั้ง นายคูชรู  วาเดีย ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการผู้จัดการ

ด้วยคะแนนเสียงข้างมากดังต่อไปนี้

เห็นด้วย จ�านวน 793,409,994 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.9503 

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 84,200 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0106 

งดออกเสียง จ�านวน 310,094 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0391

 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.3 แต่งตั้ง นายจอห์น ไฮเน็ค ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย จ�านวน 788,367,794 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.3151 

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 5,126,400 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.6458 

งดออกเสียง จ�านวน 310,094 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0391

 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

6.4  แต่งตัง้ นางน�า้ผึง้ วงศ์สมทิธ์ิ ให้ด�ารงต�าแหน่ง กรรมการอสิระ ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ียงและกรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแลกิจการ ด้วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี้

เห็นด้วย จ�านวน 793,409,994 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.9503 

ไม่เห็นด้วย  จ�านวน 84,200 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0106 

งดออกเสียง จ�านวน 310,094 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0391

 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 7  

พจิารณาอนุมตักิารกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ ชีแ้จงว่าตามพระราชบญัญัตบิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ได้ก�าหนดห้ามมใิห้จ่ายเงนิหรอืทรพัย์สนิอืน่ใดให้

กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเปนค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบรษิทั ในกรณีทีข้่อบงัคบัของบรษิทัมไิด้ก�าหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เปน

ไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น ซึง่ประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ�านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุ 

ส�าหรับป 2559 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานะ

ทางการเงินและผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมท้ังบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์

และกลุ่มบริการรับเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสของบริษัทฯ

เทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัทในกลุ่มธุรกิจบริการรับเหมาก่อสร้าง พร้อมกับ

รายละเอียดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและโบนัสที่บริษัทฯ จ่ายไปในป 2558 ได้แสดงอยู่ในรายงานประจ�าป 2558 

หน้า 44 ถึงหน้า 45

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและโบนัส จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงินและ

ผลการด�าเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมท้ังบริษัทในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์และกลุ่มบริการรับ

เหมาก่อสร้างในประเทศไทย

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ก�าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ�าป 2559 ดังนี้

1) ประธานกรรมการและกรรมการ

1.1 ให้ประธานกรรมการได้รับค่าตอบแทน 20,000 บาทตอ่เดอืน เปนประจ�าทกุเดอืน และไดร้ับเบี้ยประชุมจ�านวน 60,000 บาท

ต่อครั้ง 

1.2  ให้กรรมการบริษัทฯ ไดร้ับคา่ตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดือน เปนประจ�าทกุเดือน และได้รับเบี้ยประชุมคนละ 30,000 

บาทต่อครั้ง 

2) ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ และ กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ

2.1 ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการได้รบัค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดอืน เปนประจ�าทุกเดอืน และได้รบั

เบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการจ�านวน 60,000 บาทต่อครัง้ (นอกเหนอืจากเบีย้ประชมุกรรมการจ�านวน 

30,000 บาทต่อครั้ง ที่ระบุในข้อ 1.2 ข้างต้น)  

2.2 ให้กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการได้รับค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดือน เปนประจ�าทุกเดือน และได้รับ

เบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการคนละ 45,000 บาทต่อครั้ง (นอกเหนือจากเบี้ยประชุมกรรมการคนละ 

30,000 บาทต่อครั้ง ที่ระบุในข้อ 1.2 ข้างต้น)  

3) เงินรางวัลประจ�าป (Bonus) 

ให้คณะกรรมการบริษัทฯ ได้รับเงินรางวัลประจ�าป (Bonus) โดยค�านวณจากอัตราร้อยละ 2.0 ของเงินปนผลที่จ่ายเปนเงินสดโดย

หลักเกณฑ์การจัดสรรให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ ตามวาระประชุมท่ี 4 ข้างต้น คณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้

งดจ่ายเงินปนผลให้กับผูถื้อหุน้ ส�าหรบัป 2558 เนือ่งจากบรษิทัฯ มคีวามจ�าเปนต้องด�ารงเงินสดไว้เปนเงนิทนุส�าหรบัการขยายธุรกจิ

ของบริษัทฯ ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้งดการจ่ายเงินรางวัลประจ�าป 2559 ให้แก่คณะกรรมการบริษัทฯ
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ตารางแสดงการเปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการในป 2559 และ 2558

 

รายการ

 

เบี้ยประชุม คาตอบแทน

 

 

บาท/เดือน/คน

เงินรางวัลประจําป

 

 

 

 

กรรมการตรวจสอบ

และก�ากับดูแล

กิจการ กรรมการ

บาท/ครั้ง/คน บาท/ครั้ง/คน

ป 2559

(ปที่เสนอ)

2558 2559

(ปที่เสนอ)

2558 2559

(ปที่เสนอ)

2558 2559

(ปที่เสนอ)

2558

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000

-

ร้อยละ 2 ของ

เงนิปนผล

ทีจ่่ายเปน

เงนิสด 

ในปท่ีผ่านมา

คดิเปนเงนิ

รวม

1.00 ล้านบาท

หมายเหตุ 2

2. กรรมการ - - 30,000 30,000 10,000 10,000

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ 

   และก�ากับดูแลกิจการ

   (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)

60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000

4. กรรมการตรวจสอบ

   และก�ากับดูแลกิจการ

   (ค่าตอบแทนเพิ่มเติม)

45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000

5. ประธานกรรมการชุดย่อยอืน่ๆ - - - - - -

6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - -

หมายเหตุ 1- ปจจุบันบริษัทฯมีคณะกรรมการทั้งหมด 11 ทาน และในจํานวนนี้ดํารงตําแหนงเปนกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแลกิจการ 3 ทาน

หมายเหตุ 2- เกณฑการจัดสรรอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัทฯ

ประธานฯ  เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหรือแสดงความเห็นเพิ่มเติม 

คําถาม คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ - ผู้รับมอบฉันทะ

 จากตารางที่น�าเสนอข้างต้น ไม่ได้แสดงค่าตอบแทนส�าหรับต�าแหน่งกรรมการผู้จัดการเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติ ดังนั้น 

กรรมการผู้จัดการ จะได้รับเงินเดือนนอกเหนือจากค่าตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมใช่หรือไม่  

คําตอบ นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงว่า ต�าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ เปนต�าแหน่งงานฝายบรหิารในองค์กร ซึง่มคีวามรบัผิดชอบนอกเหนือ

ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทฯ โครงสร้างฝายบริหารของบริษัทฯ ประกอบด้วย กรรมการผู้จัดการ ผู้ช่วย

กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารท่านอื่นๆ ดังน้ัน ค่าตอบแทนของกรรมการผู้จัดการจึงแยกส่วนจากค่าตอบแทนของ

คณะกรรมการบริษัทฯ

ไม่มีผู้ใดมีค�าถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอมติท่ีประชุมเพ่ืออนุมัติการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการ

ตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ตามที่เสนอข้างต้น  

มติที่ประชุม
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ที่ประชุมมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ ซึ่งประกอบด้วย เบี้ยประชุมและเงินค่า

ตอบแทน ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังต่อไปนี้ 

เห็นด้วย จ�านวน 793,435,088 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.9535 
ไม่เห็นด้วย จ�านวน 84,200 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0106 
งดออกเสียง จ�านวน 285,000 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0359

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 8 

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี

ประธานฯ ขอให้นายเกษมสิทธ์ิ ปฐมศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการเปนผู้น�าเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและ

เหตุผลประกอบการพิจารณาต่อที่ประชุม นายเกษมสิทธ์ิ รายงานต่อที่ประชุมว่าเพ่ือให้เปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จ�ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ่งก�าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเปนผู้แต่งตั้งและก�าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯทุกป 

คณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการได้พิจารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมตัใิห้แต่งตัง้ผูส้อบ

บัญชีจาก บริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด เปนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ�าป 2559 ด้วยเห็นว่าได้ท�าหน้าที่เปนผู้สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ตั้งแต่ป 2557 และปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีด้วยดีตลอดมา โดยก�าหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อ

ไปนี้เปนผู้ท�าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ  

1. นางสาวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    4377     หรือ

2. นางสาวศิริวรรณ    สุรเทพินทร์       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน   4604    หรือ

3. นายวิชาติ  โลเกศกระวี       ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน    4451

โดยให้ผู้สอบบัญชีทั้งสามคนมีอ�านาจกระท�าการร่วมกัน หรือแต่ละคนต่างมีอ�านาจกระท�าการได้เองโดยล�าพังในการตรวจสอบงบ

การเงินของบริษัทฯ ส�าหรับป 2559 และในกรณีท่ีบุคคลดังกล่าวไม่สามารถประกอบหน้าท่ีได้  ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณา

แต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท ส�านักงาน อีวาย จ�ากัด ที่มีคุณสมบัติเปนผู้สอบบัญชีให้แก่บริษัทฯ เพื่อปฏิบัติหน้าที่แทนได้

ผู้สอบบัญชีท้ังสามท่าน ตามรายชื่อท่ีน�าเสนอในป 2559 น้ี ไม่ได้เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ีใดๆ

ของบริษัทฯ รวมทั้งไม่มีความสัมพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับ

บุคคลดังกล่าว

นายเกษมสทิธ์ิ ได้ขอให้ผูถื้อหุ้นพิจารณาอนมุตัค่ิาตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ�าป 2559 เปนเงนิจ�านวน 2,350,000 บาท 

ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายอื่นๆ ตามที่ได้จ่ายจริง ซึ่งเท่ากับค่าตอบแทนในปที่ผ่านมา 
ป 2559

(ค่าตอบแทนที่เสนอ)

ป 2558

ค่าสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
   ค่าสอบบัญชี 2,350,000 2,350,000
   ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย (น�าเสนอเพื่อเปนข้อมูลเท่านั้น) 150,000 150,000
   ค่าบริการอื่น - -
      รวม 2,500,000 2,500,000
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เมื่อนายเกษมสิทธ์ิ ได้น�าเสนอรายช่ือผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเสร็จส้ิน ประธานฯ ได้เปดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

สอบถามและแสดงความคิดเห็น

ขอเสนอแนะ คุณวสันต์ เงินสุขไพบูลย์ - ผู้รับมอบฉันทะ

ได้เสนอให้เรยีบเรยีงค�าอธิบายในกรณีท่ีจะต้องเลอืกผูท้�าหน้าทีแ่ทนผูส้อบบญัชตีามท่ีเสนอข้างต้นใหม่ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจง่ายข้ึน 

นายเกษมสิทธิ์ แสดงความขอบคุณและรับทราบข้อเสนอแนะ 

ไม่มีผู้ใดมีค�าถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอมติที่ประชุมเพ่ืออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ�าป 2559 และ

ก�าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ตามที่เสนอข้างต้น 

มติที่ประชุม

ทีป่ระชมุมมีตอินมุตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ�าป 2559 และก�าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัช ีด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ดงัต่อไปน้ี 

เห็นด้วย จ�านวน 793,714,088 เสียง คิดเปนร้อยละ 99.9886 

ไม่เห็นด้วย จ�านวน 90,200 เสียง คิดเปนร้อยละ 0.0114

งดออกเสียง จ�านวน - เสียง คิดเปนร้อยละ -

ของจ�านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9

รบัทราบการยกเลกิการจดัสรรหุนสามัญเพิม่ทุนจาํนวนไมเกิน 175,000,000 หุนมลูคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพือ่เสนอขาย

ใหกับบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ประธานฯ  ขอให้นายคูชรู วาเดีย เปนผู้น�าเสนอในวาระนี้ นายคูชรู ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจ�าปของบริษัทฯ

ครั้งท่ี 80 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2556 ได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จ�านวน  676,452,102 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้

หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปนผล จ�านวนไม่เกิน 501,452,102 หุ้นและเพ่ือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด และ/หรือ

ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement) จ�านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น และได้รับการอนุมัติให้

ขยายระยะเวลาการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าวไปคราวละอีก 1 ป ในท่ีประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ครั้งท่ี 81 และ

ครั้งที่ 82  ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และวันที่ 30 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดที่ได้ทราบแล้วนั้น

ในการนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ด�าเนินการเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด และ/หรือ ผู้ลงทุน

สถาบนั และ/หรอื ผูล้งทนุทีม่ลีกัษณะเฉพาะ (Private Placement) จ�านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น ตามทีไ่ด้รบัอนมุตัจิากท่ีประชมุ

ผู้ถือหุ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้ราคาท่ีเหมาะสมประกอบกับความผันผวนของตลาดการเงินซึ่งคาดว่า

บรษิทัฯ อาจไม่สามารถเพ่ิมทนุดงักล่าวให้ส�าเรจ็ลลุ่วงภายใน 6 เดอืนได้ จงึเห็นควรยกเลกิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดังกล่าว และ

หากในอนาคตเมื่อสถานการณ์ดีขึ้น คณะกรรมการบริษัทฯ จะได้เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง   

เมือ่นายคูชร ูได้น�าเสนอความเห็นของคณะกรรมการในการยกเลกิการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนตามท่ีกล่าวข้างต้น ประธานฯ ได้เปด

โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น
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คําถาม คุณนิพนธ์ วุ่นพันธ์ ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย 

 บรษิทัฯ มนีโยบายท่ีชดัเจนอย่างไรในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุรติ (CAC)

คําตอบ นายสุรศักดิ์ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ยังไม่ได้ก�าหนดนโยบายท่ีชัดเจนในการท่ีจะเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาค

เอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) แต่ได้ส่งตัวแทนไปเข้าร่วมอบรม สัมมนา กับตลาดหลักทรัพย์ฯ ถึงนโยบาย 

แนวทางในการด�าเนินการต่างๆ ซึง่ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมลูต่างๆ เพ่ือก�าหนดเปนนโยบายและจะน�าเสนอ

คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาอนุมัติเปนล�าดับต่อไป 

บริษัทฯ พร้อมให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับ CAC ทั้งนี้บริษัทฯ เห็นว่าธุรกิจก่อสร้างเปนธุรกิจที่เสี่ยงต่อการเกิดการทุจริตในองค์กร 

ปทีผ่่านมาบรษิทัฯ ได้แต่งตัง้หน่วยงานตรวจสอบการทุจรติภายในข้ึน มหีน้าท่ีควบคุมและตรวจสอบในเรือ่งการทุจรติของหน่วยงาน

ต่างๆ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการด�าเนินธุรกิจในทุกหน่วยงานของบริษัทฯ เปนไปอย่างโปร่งใสและปราศจากการทุจริต

ไม่มผีูถื้อหุน้รายใดสอบถาม หรอืแสดงความเห็นเพ่ิมเตมิ ประธานฯ ได้เสนอให้ทีป่ระชมุรบัทราบการยกเลกิจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทนุ

จ�านวนไม่เกิน 175,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อเสนอขายให้กับบุคคลในวงจ�ากัด และ/หรือ ผู้ลงทุนสถาบัน และ/

หรือผู้ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะ (Private Placement)

ที่ประชุมรับทราบการยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว

ประธานได้สอบถามที่ประชุมถึงหัวข้ออื่นๆที่ต้องการจะหารือหรือสอบถาม

เนื่องจากไม่ได้มีหัวข้อในการหารือในวาระอื่นๆ และไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือต้องการค�าอธิบายเพิ่มเติม 

ประธานฯ กล่าวขอบคณุผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้การสนับสนุนบรษิทัฯ ในกิจกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ให้ลุล่วงไปด้วยดี รวมถึงการประชมุ

ผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ และกล่าวปดประชุมเวลา 12.30 น. 

   นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์      นายสานติ กระจ่างเนตร์

กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ      ประธานที่ประชุม
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บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

เอกสารแนบประกอบการพิจารณาในวาระที่ 6 

ของการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84 ในวันที่ 24 เมษายน 2560

ถือเปนส่วนหนึ่งของหนังสือเชิญประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 84

วาระท ี6     พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีถึงกําหนดออกตามวาระ

     จํานวน  4 ทาน

ตามข้อบังคับข้อ 16  ของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ�ากัด พ.ศ. 2535 ได้ก�าหนดว่า

"ในการประชุมสามัญประจ�าปในแต่ละปให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเปนจ�านวนหน่ึงในสามเปนอัตรา โดยให้กรรมการ

ทีอ่ยู่ในต�าแหน่งนานทีส่ดุเปนผูอ้อกจากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้

เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นต�าแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้"

กรรมการของบริษัทฯ ที่ได้จดทะเบียนไว้กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ปจจุบันมีอยู่ท้ังหมด 11 ท่าน

มีรายชื่อดังนี้

1. นายสานติ กระจ่างเนตร์ 2. นายสมชาย จองศิริเลิศ

3. นายสุรศักดิ์ โอสถานุเคราะห์ 4.  นายกิริต ชาห์

5. นายคูชรู คาลี วาเดีย 6. นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

7. นายอิษฎ์ชาญ ชาห์ 8. นายกฤษณ์ ธีรเกาศัลย์

9. นายจอห์น สกอต ไฮเน็ค 10. นางน�้าผึ้ง วงศ์สมิทธิ์

11. นายสุพล ทับทิมจรูญ

ในการประชุมสามัญประจ�าปผู้ถือหุ้นคร้ังที่ 84 วันที่ 24 เมษายน 2560 นี้ จะต้องน�าเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระ และก�าหนดค่าตอบแทน ซึ่งเปนไปตามท่ีก�าหนดไว้ในมาตราท่ี 71 และ

มาตราที่ 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 

กรรมการที่ต้องออกจากต�าแหน่งตามวาระในครั้งนี้มี  4 ท่านคือ 

(1) นายสานติ     กระจ่างเนตร์   ประธานคณะกรรมการบริษัท / ประธานคณะกรรมการบริหาร

(2) นายสุรศักดิ์   โอสถานุเคราะห์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการและเลขานกุารบรษิทั / กรรมการบรหิาร/

กรรมการบรหิารความเส่ียง

(3) นายสมชาย   จองศิริเลิศ กรรมการ

(4) นายสุพล      ทับทิมจรูญ กรรมการอิสระ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ในวาระ 6.1

นายสานติ  กระจางเนตร

ตําแหนง ประธานคณะกรรมการ 

วันที่ไดรับแตงตั้ง 10 เมษายน 2551

อายุ 72 ป

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ ประเทศอังกฤษ

การอบรม

• พ.ศ. 2548 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP)

ประสบการณทํางาน

• ก.ย.2555 – ปจจุบัน ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2551 - 2555 กรรมการและประธานคณะกรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2544 – 2550 กรรมการและประธานคณะกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2542 – 2544 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารสูงสุด

บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2536 – 2540 กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอกโฮลดิ้ง จ�ากัด และบริษัทในเครือ

อาชีพหลัก ประธานคณะกรรมการ/ประธานคณะกรรมการบริหาร

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี
บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จ�ากัด
กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในป 2559 การเขารวมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 3/4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ในวาระ 6.1

นายสุรศักดิ์   โอสถานุเคราะห 

ตําแหนง  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ/กรรมการและเลขานุการบริษัท/

   กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

วันที่ไดรับแตงตั้ง 1 ธันวาคม 2552

อายุ  48 ป

วุฒิการศึกษา  ปริญญาโท การเงิน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี นิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

   ปริญญาตรี บัญชี มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8290

การอบรม  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

•พ.ศ.2558   หลักสูตร Anti-Corruption: The Practical Guide

•พ.ศ.2555  หลักสูตร Company Reporting Program

•พ.ศ.2555  หลักสูตร Director Certification Program

•พ.ศ.2553  หลักสูตร Company Secretary Program

ประสบการณทํางาน

• ก.ย.2555 – ปจจุบัน กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

   และด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) 

   จ�ากัด (มหาชน)

• มี.ค. 2553 - ส.ค. 2555 กรรมการและเลขานุการบริษัท / ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

   บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• ธ.ค. 2552 - มี.ค. 2553 ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ. 2547 - 2552 Managing Director, Vice President-Internal Audit (N-Park's Group),  Natural Park PCL.

• พ.ศ. 2543 – 2547 Assistant VP (Budgeting Division), Bank of Asia (ABN Amro Member) / UOB Bank

•พ.ศ. 2537 - 2543 Accounting Manager, Tax Advisor & Attorney-at-law George & Killeen P.C. Ltd.

อาชีพหลัก  กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ/กรรมการบริหาร/กรรมการบริหารความเสี่ยง

   และด�ารงต�าแหน่ง ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

1.กรรมการ บริษัท ซีเอ็นที โฮลดิ้งส์ จ�ากัด

2.กรรมการ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น(เมียนมาร์) จ�ากัด

กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูส่มรส หรอืบุตรท่ียัง ไม่บรรลนุติภิาวะ - - - - -

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในป 2559 การเขารวมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

คณะกรรมการบริหาร 4/4 ครั้ง

คณะกรรมการบริหารความเสียง 4/4 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการ ในวาระ 6.1

นายสุพล ทับทิมจรูญ

ตําแหนง   กรรมการอิสระ

วันที่ไดรับแตงตั้ง 8 ธันวาคม 2558

อายุ  66 ป

วุฒิการศึกษา ปรญิญาตร ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาโยธา (BS.CE) ประเทศฟลปิปนส์ 

   Diploma in Highway Engineering,KMIT

การอบรม

• พ.ศ. 2548  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

   ประกาศนียบัตร "Directors Certification Program" (DCP) รุ่น 61

   สถาบันวิทยาการตลาดทุน

   ประกาศนียบัตรหลักสูตรผู้บริหารระดับสูง (วตท.)รุ่นที่ 9 

ประสบการณทํางาน

• ธ.ค.2558 - ปจจุบัน กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

• พ.ศ.2555 - 2556 กรรมการ บริษัท บางจากปโตรเลียม จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2552 - 2554 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน) 

   หน่วยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น 

   บริษัท ปตท.จ�ากัด (มหาชน)

• พ.ศ.2549 – 2552 ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทปตท.จ�ากัด(มหาชน)

   หน่วยธุรกิจปโตรเคมีและการกลั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

   สายแผนธุรกิจองค์กร บริษัท ไออาร์พีซีจ�ากัด(มหาชน)

อาชีพหลัก  กรรมการอิสระ บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป

2559

จําหนายในป

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง โดยคูส่มรส หรอืบตุรทียั่ง - - - - -

ไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การประชุมในป 2559 การเขารวมประชุม / จํานวนการประชุมทั้งหมด

คณะกรรมการบริษัท 6/6 ครั้ง

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 1/1 ครั้ง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการใหม 

แทนกรรมการที่ถึงกําหนดออกตามวาระ ในวาระ 6.2

ชื่อ นามสกุล นายแมคเวล วิลเลียม เฟเดอบุช

อายุ    43 ป

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา   ปริญญาโท Master of Business Administration

    มหาวิทยาลัยโคลัมเบีย นิวยอร์ค ประเทศสหรัฐอเมริกา 

    ปริญญาโท Master of Business Administration

    London Business School ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

    ปริญญาตรี Bachelor of Arts, English ,College of Arts and Sciences

    มหาวิทยาลัย Pennsylvania ฟลาเดเฟย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

การอบรม

• พ.ศ. 2560   สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

    หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP) 235

ประสบการณทํางาน

• 2550 - ปจจุบัน     กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment

• 2545 - ปจจุบัน     รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.

• 2544 - 2545   รองประธานบริษัท Express,Verizon,Costco,Dish Networks,Direct TV

• 2555 - 2557   Managing Partner บริษัท Arocrest Capital Management

• 2542 – 2544   Director of Operations and New Besiness Development,บริษัท <kpe>

• 2540 – 2541   Director, Strategic Growth, บริษัท Spark Management, LP

อาชีพหลัก   กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment

    รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

1.กรรมการผู้จัดการบริษัท Dynasty Investment

2.รองประธานบริษัท Varick Realty Corp.

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป

2559

จําหนายในป

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูส่มรส หรอืบตุร

ทียั่ง ไม่บรรลนุติภิาวะ

581,126,256 - - - 581,126,256

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ  : เปนบุตรเขยของนายกิริต ชาห์

      : เปนพี่เขยของนายอิษฎ์ชาญ  ชาห์

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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การคัดเลือกกรรมการอิสระ

คณะกรรมการสรรหา เปนผู้สรรหาบุคคลที่จะมาด�ารงต�าแหน่งกรรมการอิสระ โดยมีการร่วมกันพิจารณาคุณสมบัติของความเปน

อิสระของบุคคลนั้น และน�าเสนอบุคคลที่เข้าเกณฑ์ได้รับการแต่งตั้งต่อคณะกรรมการบริษัทฯ 

คุณสมบัติของกรรมการอิสระของบริษัทฯ เปนดังนี้

ก. ถือหุน้ไม่เกนิร้อยละ 0.80 ของจ�านวนหุน้ทีม่สีทิธิออกเสยีงท้ังหมดของบรษิทัฯ บรษิทัใหญ่ บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 

หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย

ข. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาท่ีได้รับเงินเดือนประจ�าหรือประโยชน์อื่นใด หรือ

ผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยล�าดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอ�านาจควบคุม

ของบริษัทฯ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง (ปจจุบันและในช่วงน้อยกว่า 2 ปก่อนได้รับการแต่งตั้ง)

ค. ไม่เปนกรรมการที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือความสัมพันธ์ทางกฎหมาย รวมถึงผู้เก่ียวข้องหรือญาติสนิทของกรรมการ

บริหาร ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอ�านาจควบคุมของบริษัทฯ

ง. ไม่เปนหรือเคยเปนกรรมการท่ีมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ ตามข้อก�าหนดของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลักทรัพย์

และตลาดหลกัทรพัย์ รวมถึงไม่มผีลประโยชน์หรอืส่วนได้ส่วนเสยีไม่ว่าทางตรงหรอืทางอ้อมทัง้ในด้านการเงนิและการบรหิารงาน

ของบริษัทฯ บริษัทในเครือ บริษัทร่วม บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

จ. ไม่เปนหรือเคยเปนผู้สอบบัญชี ผู้ให้บริการทางวิชาชีพอื่นใด เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ท่ีปรึกษาทางการเงิน  ของบริษัทใหญ่

บรษิทัย่อย บรษิทัร่วม ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรอืผูม้อี�านาจควบคมุของผูข้ออนญุาต และไม่เปนผูถื้อหุน้ทีม่นัียส�าคญั ผูม้อี�านาจควบคุม 

หรือหุ้นส่วนของผู้สอบบัญชี หรือผู้ให้บริการวิชาชีพนั้นด้วย เว้นแต่จะพ้นจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ป 

ฉ. ไม่เปนกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งข้ึนเปนตัวแทนเพ่ือรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทฯ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้น

ซึ่งเปนผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ

ช. ไม่ประกอบกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเปนการแข่งขันกับบริษัทฯ และบริษัทย่อย/ถือหุ้นเกิน ร้อยละ 1 ของจ�านวนหุ้นที่มี

สิทธิออกเสียงทั้งหมดในกิจการอื่นที่ประกอบธุรกิจเหมือนกัน/เปนกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน/ลูกจ้าง/พนักงาน/ที่ปรึกษาที่

ได้รับเงินเดือนประจ�าหรือผู้มีอ�านาจควบคุมในกิจการดังกล่าว

ซ. สามารถปฏิบัติหน้าที่แสดงความเห็นหรือรายงานผลการการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทฯ 

โดยไม่ได้อยู่ภายใต้การควบคมุของกรรมการบรหิารหรอืผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ รวมทัง้ผูท่ี้เก่ียวข้องหรอืญาตสินิทของบคุคล

ดังกล่าว

ฌ. ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ท�าให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเปนอิสระได้

ญ. สามารถดูแลผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นทุกรายให้เท่าเทียมกัน และสามารถดูแลไม่ให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่าง

บรษิทัฯ กับผูบ้รหิาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่หรอืบรษิทัอืน่ซึง่มผีูบ้รหิารหรอืผู้ถือหุ้นรายใหญ่กลุ่มเดียวกัน และอาจได้รบัมอบหมายจาก

คณะกรรมการบรษิทัให้ตดัสนิใจในการด�าเนนิกิจการของบรษิทัฯ บรษิทัในเครอื บรษิทัร่วม หรอืนติบิคุคลทีอ่าจมคีวามขดัแย้งโดย

มีการตัดสินใจในรูปแบบองค์คณะ (collective decision) ได้

ทั้งนี้คุณสมบัติในการพิจารณาการแต่งตั้งกรรมการอิสระดังกล่าวเข้มกว่าข้อก�าหนดขั้นต�่าของส�านักงานคณะกรรมการก�ากับหลัก

ทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ส�าหรับวาระที่ 6
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ขอมูลผูไดรับการเสนอชื่อเพื่อแตงตั้งเปนกรรมการใหม ในวาระ 7

ชื่อ  สกุล นายวิเทศ รัตนากร

อายุ 51 ป

ประเภทกรรมการที่เสนอแตงตั้ง กรรมการ

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท บริหารธุรกิจ (M.BA) มหาวิทยาลัยวอร์วิค

(University of Warwick) ประเทศอังกฤษ

ปริญญาโท บริหารงานก่อสร้าง (M.SC) มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath)

ประเทศอังกฤษ

ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ (สาขาโยธา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 

การอบรม

• พ.ศ. 2560 สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

หลักสูตร "Directors Certification Program" (DCP)

ประสบการณทํางาน

• ม.ค.2560 - ปจจุบัน

• ก.พ.2559 – ธ.ค.2559

• ก.ย. 2555 -  ก.พ.2559

• พ.ค. 2552 - ส.ค. 2555

• พ.ศ. 2541 - พ.ศ. 2551

• พ.ศ. 2539 - พ.ศ. 2541

• พ.ศ. 2536 - พ.ศ. 2538

• พ.ศ. 2536

• พ.ศ. 2534 - พ.ศ. 2535

• พ.ศ. 2532 - พ.ศ. 2533

อาชีพหลัก 

ผู้อ�านวยการฝายปฏิบัติการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ผู้อ�านวยการฝายเทคนิค การพัฒนาทรัพยากรบุคคล และกลยุทธ์ 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)  

ผู้ช่วยผู้อ�านวยการ ฝายเทคนิค บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการอาวุโส QSHE & Construction Development

(Quality Safety Health Environment & Construction Development)

ผู้จัดการอาวุโสฝายพาณิชยกรรม และผู้จัดการอาวุโสฝายก่อสร้าง 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) 

ผู้จัดการฝายพาณิชยกรรม บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น จ�ากัด (ประเทศอังกฤษ)

ผู้จัดการฝายพาณิชยกรรม ควบคุมดูแลงานโครงการแฟชั่น ไอร์ แลนด์ กรุงเทพมหานคร 

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วิศวกรด้านการวิเคราะห์ต้นทุน บริษัท Tara Widnells Ltd. (Australia) สาขากรุงเทพมหานคร 

ศึกษาต่อด้านวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต ด้านบริหารงานก่อสร้าง (M.SC) 

มหาวิทยาลัยบาร์ท (University of Bath) ประเทศอังกฤษ

วิศวกรออกแบบ 

บริษัท Waterman Consult Engineering Partnership ลอนดอน ประเทศอังกฤษ

ผู้อ�านวยการฝายปฏิบัติการ

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส�าหรับวาระที่ 7
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

จํานวนหุนที่ถือ (หุน) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูส่มรส หรอืบตุรทียั่ง ไม่บรรลนุติภิาวะ - - - - -

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ส�าหรับวาระที่ 7
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เงื่อนไข วิธีการลงทะเบียน การมอบฉันทะ และการออกเสียงลงคะแนน

ในการเขารวมประชุมสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 84

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

 ตามนโยบายคณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  เรื่อง ข้อพึงปฏิบัติส�าหรับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท

จดทะเบียนลงวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2542 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้บริษัทจดทะเบียนถือเปนแนวทางปฏิบัติที่ดี ซึ่งจะเปนการสร้าง

ความเชื่อมั่นให้เกิดข้ึนแก่ผู้ถือหุ้น ผู้ลงทุน และผู้ท่ีเก่ียวข้องทุกฝาย และเพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนเปนไป

ด้วยความโปร่งใส ชอบธรรมและเปนประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน) (ซึ่งต่อไปจะเรียกว่า 

“บริษัท”) จึงเห็นควรก�าหนดให้มีการตรวจสอบเอกสารหรือหลักฐานแสดงความเปนผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วม

ประชุม เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นยึดถือปฏิบัติต่อไป

การเขาประชุมดวยตนเอง

• ให้แสดงบัตรประจ�าตัวประชาชน  หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการฉบับจริง หรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ในกรณีเปนชาวต่าง

ประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

• ในกรณีที่มีการแก้ไขชื่อ – นามสกุล ต้องแสดงหลักฐานรับรองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย

การมอบฉันทะ

• ผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถ

แบ่งแยกจ�านวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

• วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

• ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระท่ีระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมได้ในใบประจ�าต่อ

แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข ตามแนบ

• ให้ผู้รับมอบฉันทะส่งหนังสือมอบฉันทะไว้ต่อประธานที่ประชุมและ/หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากประธานที่ประชุมก่อนเวลา

ประชมุ โดยกรอกข้อมลูและลงลายมอืชือ่ให้ครบถ้วน หากมกีารแก้ไขหรอืขีดลบข้อความทีส่�าคญัผูม้อบฉนัทะต้องลงนามก�ากับ

ไว้ทุกแห่ง และหนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป 20 บาท

• การมอบฉันทะโดยเฉพาะจากผู้ถือหุ้นชาวต่างประเทศ ผู้รับมอบฉันทะควรมาลงทะเบียนเมื่อเริ่มเปดลงทะเบียนเพ่ือให้ผู้ตรวจ

สอบเอกสารมีเวลาเพียงพอในการตรวจสอบเอกสารการมอบฉันทะนั้น

เอกสารที่ตองใชประกอบการมอบฉันทะ

1. กรณีผู้มอบฉันทะเปนบุคคลธรรมดา ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

• ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชน หรือบัตรประจ�าตัวข้าราชการ หรือส�าเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเปนชาวต่าง

ประเทศ) ของผู้มอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองส�าเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ

• ผูร้บัมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ�าตัวข้าราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสือเดินทางฉบบัจรงิ (ในกรณี

ผู้รับมอบฉันทะเปนชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

2. กรณีผู้มอบฉันทะเปนนิติบุคคล  ผู้มอบฉันทะจะต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

• หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล ซึ่งออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่เกิน 1 ปพร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5
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• กรณีผูม้อบฉนัทะเปนนิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในประเทศไทย ให้ส่งส�าเนาหนังสือรบัรองนิติบคุคลซึง่ออกให้โดยกรมพัฒนาธุรกิจ

การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรอืหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องไม่เกิน 1 ปซึง่รบัรองส�าเนาถูกต้องโดยผูม้อี�านาจลงนามผกูพันนิตบิคุคลนัน้ 

พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

• กรณีผูม้อบฉนัทะนิตบิคุคลทีจ่ดทะเบยีนในต่างประเทศ ให้ส่งส�าเนาหนังสอืรบัรองการเปนนติบิคุคลซึง่ออกโดยหน่วยราชการที่

มีอ�านาจของประเทศท่ีนิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเปนนิติบุคคลดังกล่าว  จะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับบลิค 

หรือหน่วยราชการที่มีอ�านาจไม่เกิน 1 ป

• ส�าหรบันติบิคุคลต่างประเทศ เอกสารใดท่ีมไิด้มต้ีนฉบบัเปนภาษาองักฤษจะต้องจดัท�าค�าแปลเปนภาษาองักฤษแนบมาพร้อม

กันด้วย และให้ผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น ลงนามรับรองความถูกต้องของค�าแปล

• ผูร้บัมอบฉนัทะต้องแสดงบตัรประจ�าตวัประชาชน หรอืบตัรประจ�าตัวข้าราชการฉบบัจรงิ หรอืหนังสือเดินทางฉบบัจรงิ (ในกรณี

ผู้รับมอบฉันทะเปนชาวต่างประเทศ) เพื่อลงทะเบียน

วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ

ประธานที่ประชุมจะชี้แจงรายละเอียดวิธีการลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ โดยมีแนวทางดังนี้

• บริษัทฯ ได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงส�าหรับผู้ถือหุ้นใช้ในการลงคะแนนเสียง โดยเฉพาะอย่างย่ิงผู้ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรือ

งดออกเสียง  ในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯได้จัดให้มีบัตรลงคะแนนเสียงแยกต่างหาก เพื่อให้ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิออก

เสียงเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล

• การนับคะแนน บริษัทฯจะน�าคะแนนเสียงเฉพาะผู้ถือหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระเท่าน้ัน 

โดยจะน�าคะแนนเสยีงไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีงดังกล่าวหักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดท่ีเข้าร่วมประชมุ และถือว่าคะแนน

เสียงส่วนที่เหลือเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้วยตามที่เสนอในวาระนั้นๆ 

• หากผูถื้อหุน้ ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให้ แล้วยกมอืขึน้

เพ่ือให้เจ้าหน้าทีร่บัไปนับคะแนน  ส�าหรบัวาระการเลอืกตัง้กรรมการ บรษิทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูเ้ข้าร่วมประชมุที่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทุกท่าน

มติของที่ประชุมผูถือหุนจะตองประกอบไปดวยคะแนนเสียงดังนี้

• กรณปีกตใิห้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากันให้ประธานในที่

ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

• กรณีอื่นๆ ซึ่งกฎหมาย หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ มติของท่ีประชุมจะเปนไปตามท่ีกฎหมาย

หรือข้อบังคับของบริษัทฯ ก�าหนด โดยประธานในที่ประชุมจะแจ้งให้ผู้ถือหุ้นทราบก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระดังกล่าว

ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด

 

 ผูถื้อหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉนัทะสามารถลงทะเบยีนและย่ืนเอกสารหรอืหลกัฐานเพ่ือการตรวจสอบ ณ สถานทีป่ระชมุก่อนเวลา

ประชมุได้ตัง้แต่เวลา 8.30 น. ของวันที ่24 เมษายน 2560 ณ ห้องบษุราคมั โรงแรมอวานี เอเทรยีม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบรุตัีดใหม่ 

แขวงบางกะป เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 ตามแผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสือฉบับนี้ ตามสิ่งที่ส่ง

มาด้วย 9   

สิ่งที่ส่งมาด้วย 5



41

ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล

อายุ

สัญชาติ

วุฒิการศึกษา

การอบรมหลักสูตร

กรรมการ

: 

: 

: 

:

: 

นายเกษมสิทธิ์ ปฐมศักดิ์

46 ป

ไทย

• ปริญญาโท สาขาการเงิน Bentley Universityสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรี สาขาการจัดการธุรกิจ Northeastern University 

แมสซาซูเซตส์ สหรัฐอเมริกา

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

• หลักสูตร Audit Committee Program 32/2010

• หลักสูตร Monitoring the System of Internal Control and Risk 

Management 9/2010

• หลักสูตร Director Accreditation Program 48/2005

• หลักสูตร Director Certification Program 175/2003

• หลกัสตูร Corporate Governance for Capital Market Intermediaries 

Program 12/2016

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูง (วตท.รุ่น 9)

สถาบันวิทยาการการคา

• หลกัสตูร ผูบ้รหิารระดบัสงูด้านการค้าและการพาณิชย์ (TEPCoT) รุน่ที ่7

ประสบการณทํางาน

ก.พ.2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ/ประธาน

คณะกรรมการสรรหา/ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

บริษัทคริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

เม.ย. 2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิทัครสิเตยีนแีละนีลเสน็ (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2553 - ปจจุบัน  : กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) จ�ากัด ( มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน : กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เอวิชั่น จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ.2557  - ปจจุบัน   : ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

พ.ศ. 2548 – ปจจุบัน : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน)

พ.ศ. 2559 – ปจจุบัน : กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด(มหาชน)

พ.ศ. 2546 - 2547   : กรรมการผู้จัดการบริษัทหลักทรัพย์ บีที จ�ากัด

พ.ศ. 2542 - 2546 

อาชีพหลัก     

: Country Director, Investment Banking-Thailand บริษัทหลักทรัพย์ซีแอลเอสเอ

(ประเทศไทย) จ�ากัด

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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การดํารงตําแหนงกรรมการในบริษัทและกิจการ/องคกรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : 

1.กรรมการ บริษัทหลักทรัพย์ ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) 

จ�ากัด ( มหาชน)

2.กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เอเซีย เอวิชั่น จ�ากัด (มหาชน)

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :
1. ประธานกรรมการบริหาร 

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด

2.ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

บริษัทหลักทรัพย์ เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จ�ากัด (มหาชน)

3.กรรมการ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จ�ากัด(มหาชน)
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด

ณ วนัท่ี 

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559
โดยตนเอง - - - - -
โดยคู่สมรส หรือบุตรที่ยัง ไม่บรรลุนิติภาวะ - - - - -
ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในป 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ 5/5 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การประชุมประจ�าปผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

การถือหุนในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือ

บริษัทย่อยเปนคู่สัญญา

- ไม่เปนกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจ้าง 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เปนผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล :

อายุ :

สัญชาติ :

วุฒิการศึกษา:

การอบรมหลักสูตร :

 กรรมการ   

นายกฤษณ ธีรเกาศัลย

40 ป

ไทย

• ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต พาณิชย์อิเลคโทรนิคส์ Claremont 

Graduate University, CA, USA ปริญญาตรี 

• ปริญญาโท ศิลปศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ Claremont 

Graduate University, CA, USA

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม-อุตสาหการ

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

• Directors Certification Program (DCP 168) 

• หลักสูตร ผูบ้รหิารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ 

      (Top Executive Program in Commerce and Trade : TEPCoT)

      Class of 2012 

• GRID - Executive skill

• Six sigma

ประสบการณทํางาน

ก.พ.2556 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการ/กรรมการสรรหา/กรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน  บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

6 ธ.ค.2555 - ก.พ.2556 : กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการ บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จ�ากัด 

(มหาชน) 

พ.ศ. 2557- ปจจุบัน

พ.ศ. 2550 - 2558

พ.ศ. 2548 - 2558 

พ.ศ. 2553 - 2557 

พ.ศ. 2551 - 2557

พ.ศ. 2548 – 2553

พ.ศ. 2547 - 2548

:

:

:

:

:

:

:

ผู้อ�านวยการฝายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited

กรรมการบริหาร Imail Global (Thailand)

กรรมการบริหาร General outsourcing

ประธานบริษัท Inova Co., Ltd.

กรรมการบริหาร Thai-Australian Resources

กรรมการผู้จัดการ บริษัท สองน�้า จ�ากัด

Associate Director, Ness Consulting

อาชีพหลัก ผู้อ�านวยการฝายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited 

การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี
บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

ผู้อ�านวยการฝายการพาณิชย์ NIDO Petroleum Limited 
บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการ/องค์กรอื่น ไม่มี
  

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอียด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป

2559

จําหนายในป

2559

จํานวนหุนท่ีเพิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -
-โดยคูส่มรส หรอืบตุรทียั่ง ไม่บรรลนุติภิาวะ - - - - -

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในป 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  5/6 ครั้ง
การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบและก�ากับดแูลกิจการ 4/5 ครัง้
การประชุมคณะกรรมการสรรหา 2/2 ครั้ง
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 2/2 ครั้ง
การประชุมประจ�าปผู้ถือหุ้น 1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี
ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี
การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี
ส่วนได้เสียทั้งทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือ

บริษัทย่อยเปนคู่สัญญา

- ไม่เปนกรรมการทีม่ส่ีวนร่วมในการบรหิารงานพนกังาน ลกูจ้าง 

หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เปนผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษา

กฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซ้ือ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/

บริการ การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

ไม่มี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 6
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ประวัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ สําหรับการมอบฉันทะ

ชื่อ-นามสกุล : นางนํ้าผึ้ง  วงศสมิทธิ์

อายุ : 59 ป

สัญชาติ : ไทย

วุฒิการศึกษา : • ปริญญาโท สาขาการเงิน  Oklahoman State University,

ประเทศสหรัฐอเมริกา

• ปริญญาตรีแผนกวิชาเศรษฐศาสตร์ระหว่างประเทศคณะ

เศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลกัสตูรกรรมการ: สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

• หลักสูตร "Advanced Audit Committee Program 2559"

• ประกาศนียบตัร "Directors Certification Program" (DCP) 2550

สถาบันวิทยาการตลาดทุน

• ประกาศนียบตัรหลักสตูรผู้บรหิารระดับสูง 2551

ประสบการณทํางาน

ส.ค.2557 - ปจจุบัน : กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

ปจจุบัน : กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 

ปจจุบัน : กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

พ.ศ.2534 - 2536  : ผูช่้วยผูอ้�านวยการฝาย ฝายกิจการต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน),ฝายกิจการต่างประเทศ 

พ.ศ.2532 - 2534

พ.ศ.2531 - 2532  

พ.ศ.2529 – 2531

พ.ศ.2527 – 2528

พ.ศ.2524 – 2525

:

:

:

:

:

หัวหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน),ฝายกิจการต่างประเทศ

หัวหน้าส่วนประจ�าฝายส่วนกิจการสาขาต่างประเทศธนาคารกสิกรไทยจ�ากัด(มหาชน),ฝายกิจการต่าง

ประเทศ

ผูช่้วยหวัหน้าส่วน ส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสกิรไทย จ�ากัด (มหาชน),ฝายกิจการต่างประเทศ

พนักงานส่วนกิจการสาขาต่างประเทศ ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน),ฝายกิจการต่างประเทศ

พนักงานส่วนส่งออก ธนาคารกสิกรไทย จ�ากัด (มหาชน) ,ฝายกิจการต่างประเทศ

พ.ศ.2548-2555

พ.ศ.2546-2547

พ.ศ.2545-2546    

พ.ศ.2540-2544    

พ.ศ.2537-2540

พ.ศ.2552 - 2554   

:

:

:

:

:

:

กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จ�ากัด 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทข้อมูลเครดิตกลางจ�ากัด

(ปจจุบันเปลี่ยนชื่อเปนบริษัทข้อมูลเครดิตแห่งชาติจ�ากัด)

รองผู้จัดการ กองทุนเพื่อการฟนฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงิน ธนาคารแห่งประเทศไทย

ผู้อ�านวยการฝาย ฝายรับประกันการส่งออก และการลงทุนต่างประเทศ ธนาคารเพื่อการส่งออกและ

น�าเข้าแห่งประเทศไทย

รองผู้อ�านวยการฝาย ฝายธุรกิจธนาคาร ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

ผู้จัดการส่วน ฝายธุรกิจธนาคาร  ธนาคารเพื่อการส่งออกและน�าเข้าแห่งประเทศไทย

อาชีพหลัก กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและก�ากับดูแลกิจการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)
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การด�ารงต�าแหน่งกรรมการในบริษัทและกิจการ/องค์กรอื่น

บริษัทที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ ไม่มี

บริษัททีไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ : ไม่มี

บริษัทที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ :

กรรมการ บริษัท ขนส่ง จ�ากัด

บริษัทที่เกี่ยวโยงกับธุรกิจของบริษัท

(บริษัทย่อยและ/หรือบริษัทร่วม)

ไม่มี

กิจการ/องค์กรอื่น กรรมการ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

จ�านวนหุ้นที่ถือ (หุ้น) ณ สิ้นป พ.ศ.2559:

รายละเอยีด ณ วนัท่ี

1 มกราคม 2559

ไดมาในป 

2559

จําหนายในป 

2559

จํานวนหุนทีเ่พิม่ขึน้

(ลดลง)ในป 2559

ณ วนัท่ี

31 ธนัวาคม 2559

โดยตนเอง - - - - -

โดยคูส่มรส หรอืบตุรทียั่ง ไม่บรรลนุติภิาวะ - - - - -

ไม่มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวกับกรรมการท่านอื่นหรือคณะผู้บริหารท่านใด

การเข้าร่วมประชุมในป 2559 การประชุมคณะกรรมการบริษัท  6/6 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 5/5 ครั้ง

การประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4/4 ครั้ง

การประชุมประจ�าปผู้ถือหุ้น  1 ครั้ง

การถือหุ้นในบริษัท ณ 31 ธันวาคม 2559 ไม่มี

ข้อพิพาททางกฎหมาย ไม่มี

การมีส่วนได้เสียในวาระที่เสนอในครั้งนี้ ไม่มี นอกจากวาระค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัทที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท ไม่มี

ส่วนได้เสียท้ังทางตรงและทางอ้อมในกิจการใดๆ ที่บริษัทหรือบริษัทย่อย

เปนคู่สัญญา

- ไม่เปนกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงานพนักงาน ลูกจ้าง หรือท่ี

ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจ�า

- ไม่เปนผู้บริหารทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี หรือที่ปรึกษากฎหมาย)

- ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจ (เช่น การซื้อ/ขายวัตถุดิบ/สินค้า/บริการ

การให้กู้ยืมเงินหรือการกู้ยืมเงิน

ไม่มี
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ขอบังคับบริษัทในสวนที่เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน

หมวดท่ี 3

การประชมุใหญ

9. ให้คณะกรรมการเปนผู้เรียกประชุมผู้ถือหุ้น

10. ค�าบอกกล่าวเรียกประชุมใหญ่ทุกคราวน้ันให้ส่งไปยังผู้ถือหุ้นทุกคนบรรดาท่ีมีชื่อในทะเบียนผู้ถือหุ้นในวันท่ีส่งค�าบอกกล่าวน้ัน

และไปยังนายทะเบยีนก่อนวันนดัประชมุอย่างน้อยเจด็ (7) วัน โดยให้ส่งโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบยีนหรอืไปรษณีย์อากาศลงทะเบียน

ค�าบอกกล่าวนดัประชมุน้ันให้ระบสุถานท่ี วันและเวลาทีจ่ะประชมุกันน้ัน ระเบยีบวาระการประชมุและเรือ่งทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุ พร้อม

ด้วยรายละเอยีดพอสมควรโดยระบใุห้ชดัเจนว่าเปนเรือ่งทีจ่ะเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมตั ิหรอืเพ่ือพจิารณา รวมทัง้ความเหน็ของคณะ

กรรมการและให้โฆษณาค�าบอกกล่าวนดัประชมุในหนังสอืพิมพ์ตดิต่อกันสาม (3) วนั ก่อนวันประชมุไม่น้อยกว่าสาม (3) วัน สถานท่ี

ทีจ่ะใช้เปนท่ีประชมุผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเปนท้องทีใ่ดหรอืจงัหวัดใดในราชอาณาจกัรให้เปนอ�านาจของกรรมการท่ีจะพิจารณาก�าหนด และ

ระบุในค�าบอกกล่าวนดัประชมุ

11. ผูถื้อหุน้ซึง่ตามทะเบยีนผูถื้อหุน้ปรากฏว่ามถ่ิีนทีอ่ยู่นอกประเทศไทยอาจแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะได้โดยทางเคเบลิ โทรเลข หรอืเทเลก็ซ์ และ

ให้ยอมรบัการแต่งตัง้ดงักล่าวเมือ่ปรากฏว่าได้ส่งมาโดยผูถื้อหุน้รายนัน้   และการแต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะโดยทางเคเบลิโทรเลขหรอืเทเลก็ซ์

เช่นน้ันต้องได้รบัการยืนยันโดยตราสารซึง่ออกโดยผูถื้อหุ้นรายนัน้ภายในเวลาอนัสมควร ภายใต้ข้อบงัคบัแห่งบทบญัญัตดิงักล่าวข้างต้นตราสาร

แต่งตัง้ผูร้บัมอบฉนัทะจะต้องใช้แบบฟอร์มและท�าข้ึนโดยอยู่ภายใต้บงัคบัแห่งบทบญัญตัขิองกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

12. ในการประชมุผูถื้อหุน้ต้องมผีูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้น (ถ้าม)ี มาประชมุไม่น้อยกว่าย่ีสบิห้า (25) คน หรอืไม่น้อยกว่าก่ึงหนึง่

ของจ�านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมดและต้องมหุ้ีนนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ�านวนหุน้ทีจ่�าหน่ายได้ท้ังหมด จงึจะเปนองค์ประชมุ

ในกรณทีีป่รากฏว่าการประชมุผูถื้อหุน้ครัง้ใดเมือ่ล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหน่ึงชัว่โมงจ�านวนผูถื้อหุน้ซึง่มาเข้าร่วมประชมุไม่ครบองค์ประชมุตาม

ท่ีก�าหนดไว้ หากว่าการประชมุผูถื้อหุน้นัน้ได้เรยีกนัดเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอการประชมุเปนอนัระงบัไป ถ้าการประชมุผูถื้อหุ้นนัน้มใิช่เปนการ

เรยีกประชมุเพราะผูถื้อหุน้ร้องขอให้นัดประชมุใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชมุไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจด็ (7) วนัก่อนวนัประชมุ ในการ

ประชมุครัง้น้ีไม่บงัคบัว่าจะต้องครบองค์ประชุม

13. การออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมใหญ่ไม่ว่าจะโดยวิธีชมูอืหรอืโดยลงคะแนนลบั ผูถื้อหุ้นทุกคนมคีะแนนเสยีงเสียงหนึง่ต่อหุน้หน่ึงทีต่นถือ

หมวดท่ี 4

กรรมการ

14. กรรมการไม่จ�าเปนต้องเปนผู้ถือหุ้นในบริษัท

15. เว้นแต่ที่ได้ก�าหนดไว้ในข้อ 28 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้

(1) ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจ�านวนหุ้นที่ตนถือ

สิ่งที่ส่งมาด้วย 7
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(2) ผูถื้อหุ้นแต่ละคนจะต้องใช้คะแนนเสยีงทีม่อียู่ทัง้หมดตาม (1) เลอืกต้ังบคุคลคนเดียวหรอืหลายคนเปนกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนน

เสยีงให้แก่ผูใ้ดมากน้อยเพียงใดไม่ได้

(3) บคุคลซึง่ได้รบัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล�าดบัลงมาเปนผูไ้ด้รบัการเลอืกตัง้เปนกรรมการเท่าจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้น้ัน ในกรณีทีบ่คุคลซึง่ได้รบัการเลอืกตัง้ในล�าดบัถัดลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากันเกินจ�านวนกรรมการทีจ่ะพึงมหีรอืจะพึง

เลอืกตัง้ในครัง้นัน้ให้ผูเ้ปนประธานทีป่ระชุมเปนผูอ้อกเสยีงชีข้าด

16. ในการประชมุสามญัประจ�าปในแต่ละปให้กรรมการออกจากต�าแหน่งเปนจ�านวนหนึง่ในสามเปนอตัรา โดยให้กรรมการทีอ่ยู่ในต�าแหน่ง

นานท่ีสดุเปนผูอ้อกจากต�าแหน่ง ถ้าจ�านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเปนสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ�านวนใกล้เคียงท่ีสุดกับส่วน

หน่ึงในสาม กรรมการซึง่พ้นต�าแหน่งอาจได้รบัเลอืกตัง้ใหม่ได้

17. บริษัทต้องมีกรรมการคณะหน่ึงประกอบด้วยกรรมการอย่างน้อยห้าคน และกรรมการไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนกรรมการ

ทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร

18. นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระแล้ว กรรมการพ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

(ก) ตาย

(ข) ลาออก

(ฃ) ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ�ากัด พ.ศ.2535 

(ง) ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้ออกตามข้อ 19

(จ) ศาลมีค�าสั่งให้ออก

19. ทีป่ระชมุผูถื้อหุน้อาจลงมตใิห้กรรมการคนใดออกจากต�าแหน่งก่อนถึงคราวออกตามวาระได้ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวน

ผูถื้อหุ้นซึง่มาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงและมหีุน้นบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ�านวนหุ้นท่ีถือโดยผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมสิีทธิออกเสยีง

26. กรรมการผูม้อี�านาจของบรษิทัผูซ้ึง่มอี�านาจลงลายมอืชือ่ร่วมกันและประทบัตราส�าคญัของบรษิทัเพ่ือให้มผีลผกูพันบรษิทัน้ันได้แก่

กรรมการใดๆ สองคนซึง่ก�าหนดโดยคณะกรรมการหรอืท่ีประชมุใหญ่ผูถื้อหุน้

27. กรรมการคนใดจะลาออกจากต�าแหน่ง ให้ย่ืนใบลาออกต่อบรษิทั การลาออกมผีลนับแต่วันท่ีใบลาออกไปถึงบรษิทั

28. ในกรณีท่ีต�าแหน่งกรรมการว่างลงเพราะเหตอ่ืุนนอกจากถึงคราวออกตามวาระ  ให้คณะ กรรมการเลอืกบคุคลคนหนึง่ซึง่มคีณุสมบตัแิละไม่มี

ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ�ากัด พ.ศ. 2535 เข้าเปนกรรมการแทนในการประชมุคณะกรรมการ

คราวถดัไป เว้นแต่วาระของกรรมการจะเหลอืน้อยกว่าสอง (2) เดือน บคุคลซึง่เข้าเปนกรรมการแทนดังกล่าวจะอยู่ในต�าแหน่งกรรมการ

ได้เพียงเท่าวาระท่ียังเหลอือยู่ของกรรมการท่ีตนแทน

มตขิองคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ�านวนกรรมการที่ยังเหลืออยู่
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หนังสือแจงความประสงคขอรับรายงานประจําป 2559 เปนรูปเลม

เรียน ท่านผู้ถือหุ้น 

 บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

 บรษิทัฯ ขอเรยีนให้ทราบว่า  หากผูถื้อหุน้ท่านใดมคีวามประสงค์ทีจ่ะขอรบัรายงานประจ�าป 2559 เปนรปูเล่ม ท่านสามารถ

แจ้งความประสงค์ขอรบัได้ โดยการกรอกข้อมลูของท่านให้ชดัเจน และส่งแฟกซ์กลบัมายังหมายเลข 0-2338-8090 บรษิทัฯ จะด�าเนิน

การจัดส่งให้ท่านทางไปรษณีย์

ชื่อผู้ถือหุ้น  ................................................................................................................................................................

ที่อยู่   ..............................................................................................................................................................................

    .................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................

   .................................................................................................................................................................

โทรศัพท์   ................................................................................................................................................................

หรือ

ผู้ถือหุ้นสามารถติดต่อขอรับเองได้ที่

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จํากัด (มหาชน)

727 ถนนลาซาล

แขวงบางนา เขตบางนา

กรุงเทพฯ 10260

โทร. 0-2338-8000 

ติดต่อ  คุณอรวรรณ ชายเพ็ชร  ต่อ 8039
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แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุม

ณ หองบุษราคัม 

โรงแรมอวานี เอเทรียม กรุงเทพฯ 

1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท 66 (0) 2718-2000 โทรสาร 66 (0) 2718-2002

E-mail : atrium@avanihotels.com
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ขั้นตอนการเข้าประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

บริษัท คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จ�ากัด (มหาชน)

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน  2560

ผูถือหุน บมจ.คริสเตียนีและนีลเส็น (ไทย)

มาดวยตนเอง ผูไดรับมอบฉันทะ

โตะลงทะเบียนสําหรับผูที่ 
มาดวยตนเอง

(เริ่ม 08.30 น. )

แสดงเอกสารสวนบุคคล

ตรวจหนังสือมอบฉันทะ 

(เริ่ม 08.30 น.)

โตะลงทะเบียนสําหรับ 
ผูรับมอบฉันทะ 

แสดงหนังสือมอบฉันทะ

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชุม

ประธานกลาวเปดประชุม
(เวลา 10.30 น.)

ประธานเสนอวาระการประชุม
ตามลําดับ

กรณีที่มีผูตองการออกเสียงใน
วาระน้ันๆ ใหยกมือและกรอก

บัตรลงคะแนน

เจาหนาที่เก็บบัตร
ลงคะแนน / สรุปผลลงคะแนน

ประธานกลาวสรุปผลคะแนน
ตอที่ประชุม
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บร�ษัท คร�สเตียนีและนีลเส็น (ไทย) จำกัด (มหาชน)

Christiani & Nielsen (Thai) Public Company Limited

เลขที่ 727 ถนนลาซาล แขวง/เขต บางนา กรุงเทพฯ 10260

727 La Salle Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260

Tel: +66 2 338 8000 Fax: +66 2 338 8090

e-mail: cnt@cn-thai.co.th

www.cn-thai.co.th




