
 

รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 85 

บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 

ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2561 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอาวานี เอเทรยีม กรุงเทพ เลขที ่

1880 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร  
 
กิจการเบือ้งต้น 

นายสานต ิกระจ่างเนตร ์ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  ทาํหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 

และขอใหน้ายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์(กรรมการและเลขานุการบรษิทั กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง และดาํรงตาํแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูแ้นะนําประธานคณะกรรมการ ประธานคณะกรรมการชดุ

ย่อย กรรมการ กรรมการบรหิารที่มาร่วมประชุมในครัง้นี้จํานวน 11 ท่าน คดิเป็นรอ้ยละ 91.7 ของจํานวน

กรรมการทัง้หมด รวมถงึกล่าวแนะนําผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 
กรรมการ    

1. นายสานต ิ กระจ่างเนตร ์ ประธานคณะกรรมการบรษิทั  

2. นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์           กรรมการอสิระ| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบั

ดแูลกจิการ| ประธานคณะกรรมการสรรหา| ประธาน

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  

3. นางน้ําผึง้  วงศส์มทิธิ ์ กรรมการอสิระ| ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง |

กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ  

4. นายกฤษณ์       ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ| 

กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

5. นายสพุล  ทบัทมิจรญู กรรมการอสิระ  

6. นายจอหน์ สก๊อต   ไฮเน็ค กรรมการ 

กรรมการบริหาร   

1. นายกริติ ชาห ์ รองประธานคณะกรรมการ | กรรมการบรหิาร| กรรมการ

สรรหา| กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

2. นายคชูร ูคาล ี  วาเดยี กรรมการผูจ้ดัการ | กรรมการ| กรรมการบรหิาร และ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง      

3. นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ ผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ (ดแูลดา้นการเงนิและบญัช)ี| 

กรรมการ | เลขานุการบรษิทั | กรรมการบรหิารและ

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

4. นายวเิทศ รตันากร ผูอ้าํนวยการฝ่ายปฏบิตักิาร | กรรมการ | กรรมการบรหิาร 

5. นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ กรรมการ| กรรมการบรหิาร 
 
กรรมการลาประชุม 

1. นายแมกซเ์วล       เฟเดอรบ์ุช กรรมการ  
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ผู้สอบบญัชี   

1. นางสาวกมลทพิย ์ เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4377 

   บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 

1. นายกาํพล ววิฒัน์พนชาต ิ สาํนกังานกฎหมายสธุ ีผอ่งไพบลูย ์
 
ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น 

ได้มโีอกาสและมสี่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุ้นผ่านทางเวบ็ไซต์ของ

บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 – 31 ธนัวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุ

เป็นวาระ คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรทีจ่ะกําหนดวาระการประชุมในการประชุมครัง้นี้

รวมทัง้สิ้น 11 วาระ ตามรายละเอยีดในหนังสอืเชญิประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้รบัแล้ว นอกจากนี้ บรษิัทฯ  

ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจําปีผู้ถือหุ้นครัง้นี้ ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ  

www.cn-thai.co.th ตัง้แต่วนัที ่24 มนีาคม 2561 ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปตามแนวทางของการกาํกบัดแูล

กจิการทีด่ ี
 
ประธานฯ  ขอใหน้ายสรุศกัดิเ์ป็นผูช้ ีแ้จงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน วธิกีารรวบรวมผลคะแนน 

มตทิีป่ระชมุในวาระต่างๆ รายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 
1. การออกเสยีงลงคะแนนในวาระที่ 1 ถงึวาระที ่11 ยกเว้นวาระที ่2 ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็น

วาระเพื่อรบัทราบ สําหรบัวาระอื่นๆ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ยตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉันทะทีผู่ถ้อืหุน้ใหส้ทิธิ

ออกเสยีงแทนนัน้ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ชบ้ตัรลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ จดัให ้

โดยเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะนํามาตรวจนบัคะแนนเสยีงต่อไป 

2. ผูถ้อืหุน้ทุกคนมหีนึ่งคะแนนเสยีงต่อหนึ่งหุน้ (1 share : 1 vote) หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็ดว้ยหรอืงด

ออกเสยีงใหถ้อืว่าทา่นผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีนํ่าเสนอ 

3. การรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ ไดนํ้าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีง

ทัง้หมด  ส่วนผูถ้อืหุน้ทีท่าํหนังสอืมอบฉันทะใหผู้อ้ ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตาม

ความประสงคข์องท่านผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ไดนํ้าคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง ตาม

ความประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระ 

4. บตัรเสยีจะไม่นํามารวมนับคะแนน ตวัอย่างบตัรเสยีเช่น (1) การเลอืกลงคะแนนมากกว่า 1 ตวัเลือก (2) 

การเปลีย่นแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดยการขดีฆ่าการลงคะแนนเดมิออก แต่ไม่มกีารลงลายมอื

ชือ่กาํกบั และ/หรอืการไมล่งลายมอืชือ่ในบตัรลงคะแนนเสยีง เป็นตน้ 

5. เนื่องจากมกีารทยอยลงทะเบียน และการทยอยเขา้ห้องประชุมของผู้ถือหุ้น และผู้รบัมอบฉันทะ ดังนัน้ 

จาํนวนผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ประชมุในแต่ละวาระจงึมกีารเปลีย่นแปลง และมจีาํนวนไมเ่ทา่กนั 

6. วาระที ่5 การแต่งตัง้กรรมกรบรษิทัฯ เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนนเสยีง และนบัคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง จากผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 
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7. มตขิองทีป่ระชมุจะตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

วาระที ่6 (ค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ) ต้องผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ย

คะแนนเสยีง ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

วาระที ่8, 9,10 ต้องผ่านมตทิี่ประชุมด้วยคะแนน ไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผูถ้ือหุ้นที่มาประชุมและออก

เสยีงลงคะแนน  

ส่วนวาระอื่นๆ ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

8. หากผูถ้ือหุน้ประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจงเพิม่เตมิในประเด็นใด

ขอใหผู้ถ้อืหุน้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บนัทกึเป็นขอ้มูลไว้ในรายงานการประชุม โดยผูถ้อืหุน้สามารถ

ซกัถามเมือ่จบการนําเสนอในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

9. ในการประชุมครัง้นี้ นายกาํพล ววิฒัน์พนชาต ิทีป่รกึษากฎหมายอสิระจาก สาํนักกฎหมายสุธ ีผ่องไพบูลย ์

ทําหน้าที่เป็นสกัขพียานการตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงและนางสาวเกวลนิ ศรทีองธนกจิ ซึ่งเป็นผู้รบั

มอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้รายยอ่ย ซึง่ถอืหุน้จาํนวน 11,464 หุน้ อาสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุ ทาํ

หน้าทีเ่ป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 
 
องคป์ระชุม 

ประธานฯ แจ้งว่า การประชุมครัง้นี้ เป็นการประชุมสามญัประจําปีผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 85 มผีู้ถือหุ้นร่วมประชุม 

ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 124 ราย นับจํานวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้786,235,195 หุน้ และคดิเป็น

รอ้ยละ 76.4892 ของจํานวนหุน้ทีจ่ําหน่ายได้ทัง้หมด ซึ่งจํานวนดงักล่าวไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้น 

ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมด ถอืเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 12  
 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริม่ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระทีไ่ด้แจ้งในหนังสอืเชญิประชุม

สามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่85 
 
หลงัจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จํานวน 12 ราย ถอืหุน้จํานวน 72,127 หุน้ 

นบัเป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 136 ราย นับจํานวนหุน้รวมกนั

ได ้786,307,322 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.4962 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ  
 
ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1  

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญประจําปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 2 

สิงหาคม 2560  

ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมพจิารณาและรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัประจําปีผูถ้ือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ซึ่ง

ประชุมเมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2560 ทีไ่ดแ้นบไปพรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชมุแลว้จํานวนทัง้สิน้ 17 หน้า (หน้า 15 

- 31) โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาสาํเนารายงานการประชมุทลีะหน้า  
 
เมือ่ทีป่ระชมุพจิารณาเสรจ็สิน้แลว้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็  
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ไม่มผีูใ้ดมคีําถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม 

ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่85  
 
มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่1/2560 เมื่อวนัที ่2 สงิหาคม 2560 

ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,307,322 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

   รวม  786,307,322 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
   
วาระท่ี 2 

พิจารณารบัทราบรายงานประจาํปี 2560 ของคณะกรรมการบริษทั 

ประธานฯ แจง้ทีป่ระชุมทราบว่า รายงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบรษิทั ไดจ้ดัส่งไปพรอ้มกบัหนังสอื

เชญิประชมุ พรอ้มทัง้ไดข้อให ้นายคชูร ูวาเดยี กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูนํ้าเสนอผลประกอบการของบรษิทัฯ ใน

ปีทีผ่า่นมา 
 
นายคูชรู วาเดยี ได้นําเสนอภาพผลงานโครงการก่อสรา้งที่มคีวามโดดเด่นและมคีวามน่าสนใจบางโครงการ ที่

บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการกอ่สรา้งแลว้เสรจ็ในปี 2560 และตน้ปี 2561 ทีผ่า่นมา ประกอบดว้ย 
 
โครงการอาคารสาํนกังานใหญ่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแหง่ประเทศไทย ซึง่เป็นอาคารทีไ่ดป้ระเมนิการรบัรองมาตรฐาน

อาคารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มระดบัสงูสดุ (LEED Platinum) 
 
โครงการกอ่สรา้งอาคาร SCG Health Centre ของ บรษิทั SCG  

งานก่อสรา้งอาคารสนัทนาการในบรเิวณเดยีวกบัอาคารสํานักงานใหญ่ 3 (อาคาร SCG 100 ปี) ซึ่งบรษิทัฯ เป็น

ผู้ดําเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อ 3 ปีที่ผ่านมา  โดยที่อาคารทัง้สองหลงัเป็นอาคารที่ได้ประเมินการรบัรอง

มาตรฐานอาคารอนุรกัษ์พลงังานและสิง่แวดลอ้มระดบัสงูสดุ (LEED Platinum) 
 
โครงการกอ่สรา้งอาคารศนูยจ์ดัเกบ็ขอ้มลู INET Data Centre  

เนื่องจากความสาํคญัและความตอ้งการในการบรหิารจดัเกบ็ขอ้มลูมเีพิม่มากขึน้ ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปีทีผ่่านมา 

บรษิัทฯ จึงได้ขยายฐานกลุ่มลูกค้าเขา้ไปยงัการก่อสรา้งอาคารศูนย์จดัเก็บขอ้มูล INET ซึ่งงานก่อสร้างอาคาร

ประเภทนี้จําเป็นต้องมทีกัษะพิเศษในการดําเนินการ โดยที่ต่อมาบรษิัทฯ ยงัคงได้รบังานก่อสรา้งต่อเนื่องจาก

เจา้ของโครงการ 
 
โครงการกอ่สรา้งโรงงาน Cargill Hatchery สว่นต่อขยาย 

งานก่อสรา้งส่วนต่อขยายของโรงงานที่ดําเนินงานอยู่ในปัจจุบนั ความท้าทายของโครงการนี้คอืการดําเนินการ

กอ่สรา้งดว้ยมาตรฐานในการทาํงานและคณุภาพของงานในระดบัสงูใหก้บัลกูคา้ทีเ่ป็นบรษิทัต่างชาต ิ



     บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)               รายงานการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 85 

               หน้า 5 ของ 25 

โครงการกอ่สรา้งโรงงาน Green Spot 

การก่อสรา้งโครงการโรงงานขนาดใหญ่สาํหรบัการผลติสนิคา้ในกลุ่ม Soy Milk ความทา้ทายของโครงการนี้ไดแ้ก่

การกอ่สรา้งโรงงานขนาดใหญ่ ทีม่พีืน้ทีใ่นการกอ่สรา้งมากกว่า 40,000 ตร.ม. ดว้ยมาตรฐานความปลอดภยัในงาน

ก่อสรา้งระดบัทีสู่งมาก ซึ่งเทยีบเท่าหรอืมากกว่ามาตรฐานในระดบันานาชาต ิระยะเวลาในการก่อสรา้งแลว้เสรจ็

ประมาณ 2 ปี บรษิทัฯ ไดด้าํเนินการและสง่มอบงานภายในกาํหนดระยะเวลาโดยสรา้งความประทบัใจใหก้บัลกูคา้

ไดเ้ป็นอยา่งมาก  
 
โครงการกอ่สรา้งโรงงานของโครงการหลวง (ผลติภณัฑด์อยคาํ) 
 
โครงการกอ่สรา้งโรงงานผลติอาหารสาํเรจ็รปู CPRAM 

หนึ่งในโครงการก่อสรา้งโรงงานทีบ่รษิทัฯ กาํลงัดําเนินการอยู่ใหก้บักลุ่มบรษิทั ซพี ีซึง่ เป็นหนึ่งในลูกคา้หลกัของ

บรษิัทฯ โดยที่บรษิัทฯ ได้ดําเนินการก่อสรา้งโครงการหลายโครงการ ได้แก่งานก่อสรา้งอาคาร โรงงาน รวมถึง

หา้งสรรพสนิคา้ Makro ใหก้บักลุ่มบรษิทั ซพี ีในปีทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดด้ําเนินการก่อสรา้งหา้งสรรพสนิคา้ Makro 

สาขาแรกในประเทศกมัพชูา ทีไ่ดเ้ริม่เปิดใหบ้รกิารเมือ่ปลายปี 2560 ทัง้นี้ Makro มโีครงการทีจ่ะเปิดสาขาเพิม่เตมิ

ในประเทศกมัพชูาในระยะเวลา 1-2 ปี ขา้งหน้า นอกจากนัน้ บรษิทัฯ  ยงัไดด้าํเนินการก่อสรา้งโครงการใหก้บักลุ่ม

บรษิทั ซพี ีแลว้เสรจ็ 1 โครงการในประเทศเมยีนมารเ์ชน่เดยีวกนั  
 
โครงการกอ่สรา้ง Park Avenue 

งานกอ่สรา้งอาคารสรรพสนิคา้ในชมุชน ซึง่นบัเป็นโครงการกอ่สรา้งทีต่่างจากทีบ่รษิทัฯ ดาํเนินการอยู ่
 
โครงการกอ่สรา้ง ศนูยก์ฬีา RBSC (ราชกรฑีาสโมสร) 

งานก่อสรา้งศูนย์กฬีาหลงัใหม่ให้กบัราชกรฑีาสโมสร (Royal Bangkok Sports Club) ซึ่งบรษิัทฯ ได้ดําเนินการ

แลว้เสรจ็ และสโมสรฯ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารแกส่มาชกิแลว้เมือ่ตน้ปี 2561  
 
นายคูชรู ได้กล่าวเพิม่เติมว่า ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ ได้มสี่วนร่วมในการก่อสรา้งอาคารและงานสาธารณูปโภค

บางสว่นใหก้บัโครงการสถาบนัวทิยสริเิมธ ี(VISTEC) ตัง้อยูท่ีจ่งัหวดัระยอง ซึง่มบีรษิทั ปตท. เป็นเจา้ของโครงการ 

โดยที่สถาบันแห่งนี้มีวัตถุประสงค์ในการก่อสร้างเพื่อให้เป็นสถาบันแห่งการเรยีนรู้ทางด้านวิทยาศาตร์และ

เทคโนโลย ีซึง่เป็นหนึ่งในโครงการดา้นความรบัผดิชอบต่อสงัคมของบรษิทั ปตท.  
 
ปัจจุบนันี้ บรษิทัฯ กาํลงัดาํเนินการก่อสรา้งอาคารสาํนักงานใหญ่แหง่ใหมบ่นถนนสุขมุวทิ ใหแ้ก่ บรษิทั เจยีไต๋ ซึง่

เป็นบรษิทัหนึ่งในกลุ่มบรษิทั ซพี ีและทีผ่่านมาไม่นานนี้ บรษิทัฯ ยงัชนะการประมูลงานก่อสรา้งอาคารสาํนักงาน

แหง่ใหมใ่หก้บักลุ่มบรษิทัทปิโก ้ 
 
นายคชูร ูวาเดยี นําเสนอผลประกอบการในปี ทีผ่า่นมาดงันี้    (งบการเงนิรวม) (หน่วย : ล้านบาท) 

           ปี 

2560 

           ปี  

2559 

ผลต่าง 

เพ่ิม (ลด) 

อตัราส่วน 

เพ่ิม (ลด) 

รายไดจ้ากงานก่อสรา้ง 7,851 6,972 879 12.61% 

รายไดร้วม   7,944 7,003 941 13.44% 

กาํไรขัน้ตน้   363 441 (78) (17.69%) 
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อตัรารอ้ยละ - กาํไรขัน้ตน้ 4.62% 6.33%   

ค่าใชจ้่ายบรหิาร 319 330 (11) (3.33%) 
อตัรารอ้ยละ-ค่าใชจ่้ายบรหิาร/รายไดร้วม  4.02% 4.71%   

กาํไรก่อนภาษเีงนิได ้ 115 123 (8) (6.50)% 

กาํไรสทุธ ิ  96 140 (44) (31.43)% 

สนิทรพัยร์วม   5,813 5,010 803 16.03% 

หน้ีสนิรวม   3,879 3,171 708 22.33% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,934 1,839 95 5.17% 

งานทีย่งัไม่ไดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 7,904 6,469 1,435 22.18% 

งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2560 

งานท่ียงัไมไ่ด้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2561 

8,615 

7,166 

 

 

  

 
นายคชูร ูไดร้ายงานถงึผลการดาํเนินงานในปีทีผ่า่นมาเพิม่เตมิดงันี้  
 

ในปีที่ผ่านมา บรษิัทฯ มรีายได้จากงานก่อสรา้งเพิม่ขึ้นจากเกอืบ 7,000 ล้านบาทในปี 2559 เป็น เกอืบ 

8,000 ลา้นบาทในปี 2560 ซึง่เป็นไปตามเป้าหมายทีว่างไว ้ 
 

เป็นทีน่่าเสยีดายทีส่ภาวะการแขง่ขนัในปีทีผ่่านมายงัคงสงูอย่างต่อเนื่อง จํานวนโครงการใหม่ทีเ่ปิดประมูล

ในตลาดมน้ีอยลง ประกอบกบัการปรบัเพิม่ค่าแรงขัน้ตํ่า และตน้ทุนวสัดุก่อสรา้งบางชนิดไดป้รบัราคาสงูขึน้ 

การทีจ่ะไดง้านในสภาวะทีม่กีารแข่งขนัสงูเช่นนี้ บรษิทัฯ จงึจําเป็นทีจ่ะต้องประมูลงานบางโครงการโดยมี

อตัรากําไรขัน้ต้นทีต่ํ่ามาก แต่ด้วยความพยายามในการปรบัปรุงการบรหิารงานอยู่ตลอดเวลาเพื่อให้เกดิ

ประสทิธิภาพสูงสุดได้ส่งผลให้บรษิัทฯ มอีตัรากําไรขัน้ต้นในปีนี้ทีป่ระมาณ 5% ซึ่งตํ่ากว่าปีที่ผ่านมาที่มี

อตัรากาํไรขัน้ตน้ประมาณ 6% แต่ยงัคงสงูกว่าอตัราเฉลีย่ของกาํไรในการประมลูงานทกุโครงการรวมกนั 
 

ถึงแม้ว่าบรษิัทฯ จะมรีายได้จากงานก่อสรา้งเพิม่ขึ้น แต่บรษิัทฯ ยงัคงพยายามควบคุมค่าใช้จ่ายในการ

บรหิารเพือ่ใหย้งัคงอยู่ในอตัราทีต่ํ่ามากทีสุ่ดเทา่ทีจ่ะทาํได ้ในปี 2560 คา่ใชจ้่ายในการบรหิารคดิเป็น 4.02% 

ของรายได้จากงานก่อสรา้ง ซึ่งตํ่ากว่าปี 2559 ทัง้นี้ นายคชูร ูมคีวามเหน็ว่าอตัราค่าใชจ้่ายในการบรหิารที ่

4% นบัเป็นอตัราทีต่ํ่าเมือ่เทยีบกบับรษิทัอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั  
 

เมือ่รวมกบัรายไดแ้ละคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ แลว้ ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีาํไรกอ่นภาษเีป็นจาํนวน 115 ลา้นบาท ซึง่

ใกลเ้คยีงกบัปี 2559  
 

กาํไรสุทธสิําหรบัปี 2560 เท่ากบั 96 ล้านบาท ลดลงเมื่อเทยีบกบัปี 2559 ที ่140 ล้านบาท อย่างไรกต็าม

กาํไรสุทธสิาํหรบัปีไม่ไดส้ะทอ้นใหเ้หน็ถงึกาํไรสุทธทิีแ่ทจ้รงิ เนื่องจากบรษิทัฯ มภีาษเีงนิได้รอการตดับญัช ี

ซึง่เป็นเพยีงตวัเลขทางบญัชเีทา่นัน้ ไมไ่ดม้ผีลกระทบกบักระแสเงนิสดของบรษิทัฯ เนื่องจากบรษิทัฯ ไมไ่ดม้ี

การจ่ายภาษเีงนิไดแ้ต่อยา่งใด 
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สนิทรพัยร์วมในปี 2560 จํานวน 5,813 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีจ่าํนวน 5,010 ลา้นบาท หนี้สนิรวม 

จาํนวน 3,879 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีจ่าํนวน 3,171 ลา้นบาท และส่วนของผูถ้อืหุน้ หรอืมลูค่าสทุธิ

ทางบญัช ีจาํนวน 1,934 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 ทีจ่าํนวน 1,839 ลา้นบาท 
 

งานทีย่งัไมไ่ด้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2560 มจีํานวน 7,904 ลา้นบาท ซึ่งเพิม่ขึน้เป็นอย่างมากเมื่อเทยีบกบัสิ้นปี 

2559 ทีจ่ํานวน 6,469 ล้านบาท อย่างไรกต็าม งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2561 มจีํานวน 

7,166 ลา้นบาท ซึง่ลดลงจากช่วงเวลาเดยีวกนัในปี 2560  ทัง้นี้เป็นผลมาจากสภาวะเศรษฐกจิทีถ่ดถอย มี

หลายโครงการที่เปิดประมูลในระหว่างปีได้ถูกยกเลิกหรอืเลื่อนออกไปโดยเจ้าของงาน ซึ่งคาดการณ์ว่า

สภาวการณ์เช่นนี้จะยงัคงเป็นไปตลอดทัง้ปี แต่ทัง้นี้  บรษิทัฯ ยงัมงีานทีอ่ยู่ในระหว่างการประมูลและการ

เจรจา ซึง่คาดว่ามลูคา่งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบจะเพิม่ขึน้ในไตรมาสที ่2 ของปีนี้  
 

สดัสว่นรายไดจ้ากงานก่อสรา้งทีเ่กดิขึน้ในปี 2560 ประกอบดว้ยงานจากภาคเอกชนและจากภาครฐั คดิเป็น

สดัสว่น และแยกตามประเภทการกอ่สรา้งไดด้งัต่อไปนี้  

        มลูค่างาน (ลา้นบาท)          สดัสว่น 

ภาคเอกชน 6,703 85.4% 

หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 1,146 14.6% 
 

 ประเภทของงานก่อสรา้ง มลูค่างาน (ลา้นบาท)       สดัสว่น 

1. อาคารเพื่อการพาณิชย ์ 3,572 45% 

2. โรงงานอุตสาหกรรม 2,655 34% 

3. อาคารทัว่ไป 897 11% 

4. งานวศิวกรรมโยธา/งานถนน 449 6% 

5. โรงแรม/ทีพ่กัอาศยั 276 4% 
 
สดัส่วนงานก่อสรา้งส่วนมากมาจากการก่อสรา้งในภาคเอกชน คดิเป็นสดัส่วน 85.4% และ 14.6% มาจาก

ภาครฐั  ทัง้นี้หากแยกเป็นประเภทของงานก่อสรา้ง อาคารเพื่อการพาณิชย์มสีดัส่วนสูงสุดคอื 45% ซึ่งใน

ระยะเวลา 5 –  6 ปีทีผ่่านมา การก่อสรา้งในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และหา้งสรรพสนิคา้ขนาดใหญ่เป็น

กลุ่มทีม่สีดัส่วนในการก่อสรา้งสูงสุด แต่เนื่องจากสภาวะเศรษฐกจิทีม่อีตัราการเตบิโตชา้ลงอย่างต่อเนื่อง 

รวมถงึเงนิลงทนุจากภาคอตุสาหกรรมทัง้ในและต่างประเทศทีล่ดลง จงึส่งผลใหใ้นปีทีผ่า่นมา รายไดจ้ากงาน

ก่อสรา้งในกลุ่มนี้ลดลงเหลอื 34%  ลูกค้าของบรษิทัฯ ที่อยู่ในกลุ่มอุตสาหกรรมได้ชลอการลงทุนและการ

กอ่สรา้งโรงงานใหม่ รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้แมคโครทีล่ดแผนการขยายสาขาในประเทศ แต่เปลีย่นเป็นการ

ขยายสาขาไปในกลุ่มประเทศเพือ่นบา้นแทน 
 

จากทีค่าดการณ์ว่าการลงทุนในภาคอุตสาหกรรมจะยงัคงลดลงอย่างต่อเนื่องไปจนถงึสิน้ปีนี้ บรษิทัฯ จงึได้

ปรบัเปลีย่นกลยทุธใ์นการประมลูงาน โดยขยายการประมลูงานเขา้ไปในกลุ่ม โครงการอาคารทีพ่กัอาศยัเช่น 

อาคารชุด บา้นพกัอาศยัประเภท Townhouses หรอื Townhomes ซึง่แต่เดมิบรษิทัฯ ไม่ได้เน้นการรบังาน

ในกลุ่มนี้  แต่เพื่อเป็นการเพิม่โอกาสในการขยายตวัไปยงักลุ่มลูกคา้ประเภทนี้ บรษิทัฯ ไดม้กีารปรบัเปลีย่น

แผนและพฒันาบุคลากรใหส้ามารถแขง่ขนัและทาํงานประเภทนี้ได ้ขณะนี้ บรษิทัฯ อยู่ระหว่างการเจรจากบั
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ผูป้ระกอบการพฒันาอสงัหารมิทรพัยร์ายใหญ่รายหนึ่งสําหรบังานก่อสรา้งโครงการ Townhome ซึ่งยงัไม่

สามารถเปิดเผยได ้ 
 

เมื่อนายคูชรู ไดนํ้าเสนอรายงานประจําปีของบรษิทัฯ ในปี 2560 เสรจ็สิ้น ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

สอบถามหรอืแสดงความเหน็  
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถาม หรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบว่า เนื่องดว้ยวาระ

นี้เป็นการนําเสนอรายงานประจําปี 2560 ของคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรบัทราบ จึงไม่มกีาร

ลงคะแนนเสยีง   
 
เมื่อการประชุมดําเนินการมาจนเสรจ็สิน้วาระที ่2 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จํานวน 20 ราย ถอืหุน้จํานวน 

428,712 หุ้น นับเป็นจํานวนผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 156 ราย นับ

จาํนวนหุน้รวมกนัได ้786,736,034 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.5379 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ   
 
วาระท่ี 3  

พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรบัรอบบญัชีปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2560 

ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 

ประธานฯ ขอให ้นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์เป็นผูนํ้าเสนอผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณางบการเงนิ 
 
นายสรุศกัดิ ์ไดนํ้าเสนองบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และชีแ้จงว่างบการเงนิ

ดงักล่าวไดจ้ดัทาํขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึง่ผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบั

อนุญาตแล้ว และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการของบรษิัทฯ และ

คณะกรรมการบรษิทัฯ ซึง่มสีาระสาํคญัสรปุไดด้งันี้ 
 

 

รายการ  

                  

ปี 2560  

                   

ปี 2559 

ผลต่าง 

เพ่ิม (ลด) 

อตัราส่วน 

เพ่ิม (ลด) 

 สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 5,813 5,010 803 16.03% 

 หน้ีสนิรวม (ลา้นบาท) 3,879 3,171 708 22.33% 

 สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,934 1,839 95 5.17% 

 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 7,944 7,003 941 13.44% 

 กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 96 140 (44) (31.43%) 

 กาํไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 0.09 0.14 (0.05) (35.71%) 

นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์ไดร้ายงานถงึนโยบายเกีย่วกบัการต่อตา้นการทจุรติ คอรร์ปัชัน่ และพฒันาการใน

ปีทีผ่า่นมาดงันี้ 

• ทบทวนและจดัทําร่างนโยบายต่อตา้นการทุจรติคอร์รปัชัน่ (Anti-Corruption Policy) เพื่อกําหนดแนวทาง

และขอ้ปฏบิตัใินการดําเนินธุรกจิกบัภาครฐั แลว้เสรจ็ โดยมขีอ้ปฏบิตัสิอดคลอ้งกบัขอ้กาํหนดของโครงการ

แนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจรติ(CAC) และสํานักงานคณะกรรมการป้องกนัและ

ปราบปรามการทจุรติแหง่ชาต ิ(ปปช.) 
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• ทบทวน และปรบัปรุงระบบควบคุมภายใน ตามแบบประเมินตนเองของโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ (CAC) เพือ่ใหร้ะบบควบคมุภายในมปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึน้ 

• เพิม่นโยบายการต่อต้านการทุจรติและคอร์รปัชัน่ ในเงื่อนไขสญัญามาตรฐานการว่าจ้างผูร้บัเหมาช่วงของ

บรษิทัฯ  

ทัง้นี้เพื่อเป็นการป้องกนัและตรวจสอบการกระทําทุจรติคอรร์ปัชัน่ในการดําเนินธุรกจิ และใหผู้ม้สี่วนไดเ้สยีทุก

ฝ่ายมัน่ใจได้ว่า บรษิัทฯดําเนินด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ปราศจากการทุจรติคอร์รปัชัน่ รายละเอยีดการ

ดาํเนินการ ดงัทีไ่ดช้ีแ้จงไวแ้ลว้ รายงานประจาํปี หน้า 80-81 
 
เมือ่นายสรุศกัดิ ์นําเสนอขอ้มลูสรุปจากงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เสรจ็สิน้ 

ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็ 
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบ

แสดงฐานะการเงนิ และงบกําไรขาดทุน สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 และ

รายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมมมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญช ีสําหรบัรอบปีบญัช ี

สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงันี้ต่อไปนี้ 
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,697,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9951 

ไม่เหน็ด้วย  12,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0015 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  26,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0034 

   รวม  786,736,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
วาระท่ี 4  

พิจารณาและอนุมติัการจดัสรรกําไรเพ่ือจ่ายเงินปันผลและเงินสาํรองตามกฎหมายประจาํปี 2560

สาํหรบัผลการดาํเนินงานส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธานฯ ขอให ้นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์เป็นผูช้ ีแ้จง วาระที ่4  
 
นายสรุศกัดิ ์ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้เมือ่บรษิทัฯ มผีลกาํไรและ

สภาพคล่องเพยีงพอ โดยจ่ายไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสทุธหิลงัหกัภาษขีองงบการเงนิเฉพาะกจิการ  หาก

ไมม่เีหตุการณ์จาํเป็นอืน่ใดและหากการจ่ายเงนิปันผลนัน้ ไมม่ผีลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของบรษิทัฯอยา่งมี

สาระสาํคญั และตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

ขอ้ 33 กาํหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ อาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เป็นครัง้คราวได ้เมื่อเหน็

ว่าบรษิทัฯ มผีลกาํไรพอสมควรทีจ่ะทาํเชน่นัน้ และรายงานใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ทราบถงึการจ่ายเงนิปันผลนัน้ใน

การประชมุคราวต่อไป 
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ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 บรษิทัฯตอ้งจดัสรรกาํไร

สุทธปิระจําปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของกําไรสุทธปิระจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสม 

ยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทนุสาํรองนี้จะมจีาํนวนไมน้่อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 
 
ในปี 2560 งบการเงนิเฉพาะกจิการมกีาํไรสุทธปิระจาํปี เป็นจาํนวนเงนิ 99,361,588 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯ 

จงึพจิารณาเห็นสมควรเสนอให้ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกําไรสุทธสิําหรบัผลการดําเนินงาน

ประจาํปี 2560 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้   

(1) จดัสรรกาํไรสุทธไิวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายเป็นจํานวน 5,000,000 บาท ซึง่คดิเป็นรอ้ยละ 5 ของกาํไร

สุทธิสําหรบัผลการดําเนินงาน ประจําปี 2560 (ทุนสํารองตามกฏหมายของบรษิัทฯ หลงัจดัสรรแล้วมี

จาํนวน 89,226,400 บาท) 

(2) จ่ายปันผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 102,790,414 บาท  

โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 
 บาท/หุน้ ปันผล 

ระหวา่งกาล 

ปันผล 

งวดสุดทา้ย 

รวม 

(ลา้นบาท) 

จา่ยปันผลเป็นเงนิสด 0.10 0.05 0.05 102.79 

     จากกําไรสทุธ ิ   94.36 ลา้นบาท 

     จากกําไรสะสม     8.43 ลา้นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

  รวม 0.10 0.05 0.05 102.79 

กาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปันผล  วนัที ่14 มนีาคม 2561 (Record Date) 

กาํหนดจ่ายเงนิปันผลแก่ผูถ้อืหุน้   วนัที ่8 พฤษภาคม 2561 

นายสรุศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิต่อทีป่ระชมุว่าในระหว่างปี 2560 บรษิทัฯ ไดจ้่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ดงันี้ 

ปี 2560 การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

เงนิปันผลจ่าย (บาท/หุน้) 0.05 

อนุมตัจิ่ายปันผลโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่ 433 

วนัทีอ่นุมตั ิ 11 ส.ค 2560 

จ่ายจากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืน 1 ม.ค. 2560 – 30 ม.ิย. 2560 

วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 28 ส.ค. 2560 

วนัจ่ายเงนิปันผล 8 ก.ย. 2560 
 
ตารางสรปุผลการดาํเนินงานและการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2560 และปี 2559 มดีงัต่อไปนี้ 

รายละเอียดการจา่ยเงินปันผล ปี 2560  

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559 

1.กาํไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 99.36 141.87  

2.กาํไรสทุธต่ิอหุน้ขัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 0.10 0.14  

3.รวมเงนิสดปันผลต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.10 0.10 

  3.1   รวมเงนิปันผลระหว่างกาล (บาท:หุน้) 0.05 0.05 

  3.2   เงนิปันผลงวดสดุทา้ย (บาท:หุน้)  0.05 0.05 

4. อตัราการจ่ายเงนิปันผล 100 71.43 
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เมื่อนายสุรศกัดิ ์นําเสนอข้อมูลเกี่ยวกบัการจดัสรรกําไรเพื่อการจ่ายเงนิปันผลและเงนิสํารองตามกฎหมาย 

ประจาํปี 2560 สาํหรบัผลการดาํเนินงานสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เสรจ็สิน้ ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้้

ถอืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็ 
 
ความเหน็ นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้อืหุน้ 

แนะนําว่าบรษิทัฯ ควรออกหุน้ปันผล แทนเงนิสดปันผล เนื่องจากกระแสเงนิสดจากการดําเนินงานของบรษิทัฯ 

ตดิลบ 
 
คาํตอบ  นายคชูร ูวาเดยี ชีแ้จงดงัต่อไปนี้ 

ในความเป็นจรงิแลว้ กระแสเงนิสดจากการดาํเนินงานของบรษิทัฯ อยูใ่นเกณฑบ์วก กล่าวคอื บรษิทัฯ มกีาํไร

สทุธเิทา่กบั 117 ลา้นบาท แต่เนื่องจาก บรษิทัฯ มภีาษเีงนิไดร้อการตดับญัช ีจงึทาํใหก้าํไรคอ่นขา้งตํ่า 
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิาร

จดัสรรกําไรสุทธไิว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายเป็นจํานวน 5,000,000 บาท การจ่ายเงนิปันผลใหก้บัผูถ้อืหุ้น

ประจาํปี 2560 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 102,790,414 บาท คดิเป็นอตัรารอ้ยละ100 ของกาํไร

สุทธ ิซึง่อตัราการจ่ายปันผลดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ประธานฯ 

ไดข้อใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลการดาํเนินงานงวด 6 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่

1 มกราคม ถงึ 30 มถุินายน 2560 
  
มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธไิวเ้ป็นทนุสาํรองตามกฎหมายเป็นจาํนวน 5,000,000 บาท จ่ายปันผล

ใหก้บัผูถ้อืหุน้สาํหรบัปี 2560 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 102,790,414 บาท และรบัทราบการ

จ่ายปันผลระหว่างกาลทีม่จี่ายไปแลว้เมือ่วนัที ่8 กนัยายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ดงัต่อไปนี้ 
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,697,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9951 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,736,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
เมื่อการประชุมดําเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที่ 4 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จํานวน 2 ราย ถือหุน้จํานวน 

44,000 หุน้ นับเป็นจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 158 ราย นบัจาํนวน

หุน้รวมกนัได ้786,780,034 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.5422 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
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วาระท่ี 5  

พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีถึงกาํหนดออกตามวาระจาํนวน 4 ท่าน 

พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ 4 ท่าน ท่ีถึงกาํหนดออกตามวาระกลบัเข้าดาํรงตาํแหน่งใหม่ 

ประธานฯ ชี้แจงในทีป่ระชุมว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัขอ้ที ่16 ของบรษิทัฯ กําหนดใหก้รรมการจํานวน 1 

ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดต้องออกจากตําแหน่งในการประชุมสามัญประจําปีผู้ถือหุ้นของทุกปี โดยให้

กรรมการทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ถา้จํานวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสามส่วนไมไ่ด ้ก็

ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คยีงทีสุ่ดกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึง่พน้ตําแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้ใหม ่และได้

ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า ในการประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคลเพือ่เขา้รบัการ

คดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิัทฯ ล่วงหน้าในเว็บไซต์ของบรษิัทฯ ตัง้แต่วนัที ่10 ตุลาคม 2560 จนถึงวนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯพิจารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฎว่าไม่มผีูถ้ือหุ้นเสนอรายชื่อ

ผูท้รงคณุวุฒเิขา้รบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด เนื่องจากในปี 2561 บรษิทัฯมกีรรมการทัง้สิน้จํานวน 12 ทา่น และ

ตามขอ้บงัคบัที ่16 ของบรษิทัฯกาํหนดใหก้รรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดตอ้งออกจากตําแหน่งในการ

ประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ดงันัน้ในปี 2561 จงึมกีรรมการทีจ่ะตอ้งออกจากตาํแหน่งจํานวน 4 ทา่น สาํหรบั

กรรมการทีจ่ะต้องออกตามวาระในการประชุมครัง้นี้ประกอบดว้ยกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระจํานวน 3 ท่าน

และกรรมการทีอ่อกโดยจบัฉลาก จาํนวน 1 ทา่น ดงัมรีายนามดงัต่อไปนี้ 

(1) นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ กรรมการอิสระ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกํากับดูแล

กิจการ | ประธานคณะกรรมการสรรหาและประธานคณะกรรมการ

พจิารณาคา่ตอบแทน 

(2) นายกฤษณ์  ธรีเกาศลัย ์ กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ | กรรมการ

สรรหา และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  

(3) นายกริติ  ชาห ์ รองประธานกรรมการ | กรรมการบริหาร | กรรมการสรรหา และ

กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 

(4) นายอษิฎ์ชาญ  ชาห ์ กรรมการ และกรรมการบรหิาร   
 
ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิจากรายนามขา้งตน้ กรรมการทีจ่ะพน้ตําแหน่งตามวาระและไดร้บัการเสนอชื่อใหไ้ด้

เลอืกรบัตําแหน่งอกีวาระหนึ่งได้แก่ นายเกษม ปฐมศกัดิ ์| นายกฤษณ์  ธรีเกาศลัย ์|นายกริติ  ชาห์ | นาย

อษิฎ์ชาญ  ชาห ์ 
 
คณะกรรมการสรรหาไดพ้จิารณาถงึความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ รวมทัง้ผลการปฏบิตังิานในฐานะ

กรรมการบรษิัทฯในช่วงทีผ่่านมา จงึเสนอชื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณา คณะกรรมการบรษิทัฯได้

พจิารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทัง้สี ่เป็นผูท้รงคุณวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์อนักว้างขวาง

เกี่ยวกับธุรกิจการค้า ซึ่งเป็นที่คาดหมายว่าบริษัทฯ จะได้รบัผลประโยชน์อย่างมากจากประสบการณ์ 

ขอ้เสนอแนะและวิสยัทศัน์ของท่านเหล่านี้ที่จะได้นํามาสู่คณะกรรมการ  รวมทัง้ผลการปฎิบตัิงานในฐานะ

กรรมการบรษิทัในช่วงทีผ่่านมาไดส้รา้งความเจรญิกา้วหน้าใหก้บับรษิทัฯ ตลอดมา จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ี่

ประชุมแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการของบรษิัทฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้

ประวตัขิองกรรมการทัง้ 4 ทา่น ปรากฎตามเอกสารแนบ 3 ในหนงัสอืเชญิประชมุหน้าที ่32-42 กรรมการอสิระ



     บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)               รายงานการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 85 

               หน้า 13 ของ 25 

ทีไ่ดเ้สนอชือ่ในครัง้นี้เป็นกรรมการอสิระทีส่ามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี่

เกี่ยวข้องและเป็นกรรมการที่ไม่มีความสมัพันธ์ รวมทัง้ผลประโยชน์ที่ขดักนักบับริษัทฯ บริษัทในเครือ 

ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ อนัอาจมผีลต่อความเป็นอสิระในการพจิารณา ทัง้นี้หลกัเกณฑก์าร

สรรหา และคุณสมบตัขิองบุคคลที่มคีวามเหมาะสมในการเขา้มาเป็นกรรมการอสิระ ได้ชี้แจงไว้ในหนังสอื

ประชมุครัง้ที ่85 หน้าที ่43 
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ไม่มผีู้ใดมคีําถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เติม ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการที่ถึง

กาํหนดออกตามวาระตามรายชื่อทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้จํานวน 4 ท่าน เพื่อกลบัมาดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดย

ขอใหผู้้ถอืหุน้ลงคะแนนใหก้รรมการแต่ละท่านในบตัรลงคะแนนที่แจกให้ และเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ ได้เก็บ

รวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
 
มติท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่น ทลีะทา่น โดยมมีตดิงัต่อไปนี้ 

5.1 แต่งตัง้นายเกษม ปฐมศกัดิ ์ใหด้ํารงตําแหน่ง กรรมการอสิระ | ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ

กํากบัดูแลกจิการ | ประธานคณะกรรมการสรรหา และประธานคณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทน 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,741,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9951 

ไม่เหน็ด้วย  100 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0000 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38,833 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,780,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
5.2 แต่งตัง้ นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย์ ใหด้ํารงตําแหน่ง กรรมการอสิระ | กรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแล

กจิการ | กรรมการสรรหา และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้   
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,741,101 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9951 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,780,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
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5.3 แต่งตัง้นายกริติ ชาห ์ใหด้าํรงตาํแหน่ง รองประธานคณะกรรมการ | กรรมการบรหิาร | กรรมการสรรหา 

และกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้  
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  781,698,901 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.3542 

ไม่เหน็ด้วย  5,042,200 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.6409 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,780,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
5.4 แต่งตัง้นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ใหด้าํรงตาํแหน่ง กรรมการ และกรรมการบรหิาร ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงันี้ 

มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  781,109,697 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.2793 

ไม่เหน็ด้วย  5,631,404 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.7158 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,780,034 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
 
เมื่อการประชุมดําเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที ่5 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จํานวน 3 ราย ถอืหุ้นจํานวน 

700 หุน้ นับเป็นจํานวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 161 ราย นบัจาํนวนหุน้

รวมกนัได ้786,780,734 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.5422 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 
วาระท่ี 6  

พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ สาํหรบัปี 2561 

ประธานฯ ชีแ้จงเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

มาตรา 90 หา้มมใิหจ้่ายเงนิหรอืทรพัยส์นิอืน่ใดใหก้รรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

ในกรณีที่ข้อบังคบัของบรษิัทมิได้กําหนดไว้ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่ง

ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ สาํหรบัปี 2561 

คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงินรางวัลประจําปี จาก

มาตรฐานสากล ฐานะทางการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ และไดเ้ปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่น

รวมทัง้บรษิัทในกลุ่มอสงัหารมิทรพัย์และกลุ่มบรกิารรบัเหมาก่อสร้างในประเทศไทย โดยตารางเปรยีบเทียบ

ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและเงนิรางวลัประจําปี ของบรษิทัฯ เทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและบรษิทัในกลุ่มธุรกจิบรกิารรบัเหมาก่อสรา้ง พรอ้มกบัรายละเอยีดค่าตอบแทนของ

กรรมการ คา่เบีย้ประชมุและโบนสัทีบ่รษิทัฯ จ่ายไปในปี 2560 ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจาํปี หน้า 82-83  
 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อไปว่าทีป่ระชมุคณะกรรมการไดม้มีตใิหก้าํหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ

และกาํกบัดแูลกจิการซึง่ประกอบดว้ย เงนิคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุและเงนิรางวลัประจาํปี ดงันี้   
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1)  ประธานกรรมการและกรรมการ 

1.1. ใหป้ระธานกรรมการไดร้บัค่าตอบแทน 20,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจาํทุกเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชุม

จาํนวน 60,000 บาทต่อครัง้  

1.2. ใหก้รรมการบรษิทัฯ ไดร้บัค่าตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจําทุกเดอืน และได้รบัเบี้ย

ประชมุคนละ 30,000 บาทต่อครัง้  
 
2) ประธานกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ และ กรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ 

2.1. ให้ประธานกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกิจการได้รบัค่าตอบแทน 30,000 บาทต่อเดือนเป็น

ประจาํทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการจาํนวน 60,000 บาทต่อครัง้ และ

เบีย้ประชมุกรรมการจาํนวน 30,000 บาทต่อครัง้   

2.2. ใหก้รรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการไดร้บัค่าตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจํา

ทุกเดือน และได้รบัเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการคนละ 45,000 บาทต่อครัง้ และเบี้ย

ประชมุกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครัง้   
 
3) เงนิรางวลัประจาํปี (Bonus)  

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัเงนิรางวลัประจําปี (Bonus) โดยคํานวณจากอตัรารอ้ยละ 2.0 ของเงนิ

ปันผลทีจ่่ายเป็นเงนิสด คดิเป็นจํานวนเงนิรวมเท่ากบั 2.06 ลา้นบาท ทัง้นี้ หลกัเกณฑก์ารจดัสรรใหอ้ยู่

ดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
  

ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2561 และ 2560 
  เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจาํปี 

รายการ 

กรรมการ

ตรวจสอบและ

กาํกบัดแูลกจิการ กรรมการ         

  บาท/ครัง้/คน บาท/ครัง้/คน บาท/เดอืน/คน     

ปี  2561 2560 2561 2560 2561 2560 2561 2560 

 

(ปีที่

เสนอ)  

(ปีที่

เสนอ)  

(ปีที่

เสนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 2 ของ รอ้ยละ 2 ของ 

เงนิปันผลทีจ่่าย

เป็นเงนิสดคดิ

เป็นเงนิรวม  

 

1.0 ลา้นบาท 

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

เงนิปันผลทีจ่่าย

เป็น 

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  

   และกาํกบัดแูลกจิการ 

   (ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ) 60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 

เงนิสด 

คดิเป็นเงนิรวม 

2.06 ลา้นบาท 

4. กรรมการตรวจสอบ 

   และกาํกบัดแูลกจิการ 

   (ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 หมายเหตุ 2 หมายเหตุ 2 

5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - -   

6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - -   

หมายเหตุ 1 - ปัจจุบนับรษิทัฯมคีณะกรรมการทัง้หมด 12 ท่าน และในจาํนวนนี้ดาํรงตําแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ 3 ท่าน 

หมายเหตุ 2- เกณฑก์ารจดัสรรอยู่ในดุลยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 



     บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)               รายงานการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 85 

               หน้า 16 ของ 25 

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
คาํแนะนํา นายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์– ผูถ้อืหุน้ 

เสนอใหจ้่ายเงนิรางวลัประจาํปีใหแ้ก่กรรมการ เป็นอตัราแปรผนัโดยขึน้อยู่กบัอตัราการเตบิโตของผลกาํไรสทุธ ิ

หรอื อตัราการเตบิโตของมลูคา่ราคาตามตลาด อยา่งใดอยา่งหนึ่ง 
 
คาํตอบ  ประธานฯ  

ประธานกล่าวขอบคณุนายบาซนั กมุาร ์ดกูาร ์สาํหรบัคาํแนะนํา และกล่าวว่าเรือ่งนี้จะไดนํ้าไปหารอืในทีป่ระชมุ

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
  
ไมม่ผีูใ้ดมคีาํถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการ ตามทีเ่สนอขา้งตน้  
 
มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชุมมมีติเป็นเอกฉันท์ อนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดูแลกจิการ ซึ่ง

ประกอบดว้ยเบีย้ประชมุ เงนิคา่ตอบแทน และเงนิรางวลัประจาํปี ดว้ยคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้  
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,780,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

   รวม  786,780,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 
วาระท่ี 7  

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจาํปี 2561 และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 

ประธานฯ ขอใหน้ายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกาํกบัดแูลกจิการเป็นผูนํ้าเสนอ

รายชือ่ผูส้อบบญัชแีละเหตุผลประกอบการพจิารณาต่อทีป่ระชมุ  
 
นายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์รายงานต่อทีป่ระชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 120 ซึง่กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เป็นผูแ้ต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ 

ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบและกํากบัดูแลกจิการได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พจิารณาอนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจําปี 

2561 ด้วยเหน็ว่าไดท้าํหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2557 และปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชี

ด้วยดีตลอดมา โดยกําหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อต่อไปนี้เป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดง

ความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ   

 1.  นางสาวกมลทพิย ์เลศิวทิยว์รเทพ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4377 และ/หรอื 

 2. นางสาวศริวิรรณ   สรุเทพนิทร ์        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4604 และ/หรอื 

 3. นายวชิาต ิ โลเกศกระว ี        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4451 
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โดยใหผู้ส้อบบญัชทีัง้สามคนมอีาํนาจกระทาํการร่วมกนั หรอืแต่ละคนต่างมอีาํนาจกระทาํการได้เองโดยลําพงั

ในการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ สาํหรบัปี 2561 และในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวไมส่ามารถประกอบหน้าที่

ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ที่มี

คณุสมบตัเิป็นผูส้อบบญัชใีหแ้กบ่รษิทัฯ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได ้
 
ผูส้อบบญัชทีัง้สามท่าน ตามรายชื่อทีนํ่าเสนอในปี 2561 นี้ ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ํารง

ตําแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีความสมัพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกับบรษิัทฯ บริษัทย่อย 

ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  

นายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์ได้ขออนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชขีองบรษิัทฯ ประจําปี 2561 เป็นเงนิจํานวน 

2,600,000 บาท ทัง้นี้ไมร่วมคา่ใชจ้่ายอืน่ๆ ตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2560  
 
รายละเอียดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี มีดงัน้ี 

 ปี 2561 ปี 2560  

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย     (ปีทีเ่สนอ)   

   ค่าสอบบญัช ี 2,600,000 2,600,000  

   ค่าบรกิารอื่น - -  

             รวม  2,600,000 2,600,000  
 
นายเกษมสทิธิ ์ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่าผูส้อบบญัชขีองบรษิทัย่อยในต่างประเทศ มไิดส้งักดั สาํนักงานสอบบญัชี

เดยีวกนั อยา่งไรกด็ ีคณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัทาํงบการเงนิไดท้นัตามกาํหนดระยะเวลา   
 
เมื่อนายเกษมสทิธิ ์ได้นําเสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชเีสรจ็สิ้น ประธานฯ เปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ไม่มผีูใ้ดมคีําถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอมตทิี่ประชุมเพื่ออนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี

บรษิทัฯ ประจาํปี 2561 และกาํหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีตามทีเ่สนอขา้งตน้  
 
มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ประจาํปี 2561 และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีดว้ยคะแนน

เสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้   
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,741,801 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9951 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,780,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 
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วาระท่ี 8  

พิจารณาและอนุมติัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษทัฯ ข้อท่ี 9 เร่ืองการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้น 

ประธานฯ ขอให ้นายสรุศกัด์ิ โอสถานุเคราะห ์เป็นผูช้ ีแ้จง วาระที ่8 ถงึ วาระที ่11  
 
นายสรุศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่9 ดงันี้ 

เนื่องจากมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตัมิหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ได้ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิโดยคําสัง่หวัหน้ารกัษา

ความสงบแหง่ชาต ิซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2560 ดงันี้ 
 

“ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

ทัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัทาํหนังสอืขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด ้แต่ตอ้ง

ระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ยในกรณีเชน่นี้ คณะกรรมการตอ้ง

จดัใหม้กีารประชมุผูถ้อืหุน้ภายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัใหม้กีารประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่

เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้ํานวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้วนันับ

แต่วนัครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่งในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรยีก

ประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบคา่ใชจ้่ายอนัจาํเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุและอาํนวยความสะดวกตาม

สมควร 

ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองครัง้ใดจํานวนผู้

ถอืหุน้ซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามทีก่ําหนดไว้ในมาตรา 103 ผูถ้อืหุน้ตามวรรคสองต้องร่วมกนั

รบัผดิชอบชดใชค้า่ใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชมุในครัง้นัน้ใหแ้กบ่รษิทั” 
 
• ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่9 ทีเ่สนอแกไ้ข โดยยกเลกิขอ้ความตามขอ้บงัคบัเดมิ และใชข้อ้ความต่อไปนี้แทน 

ขอ้บงัคบั ขอ้ 9ในปัจจุบนั ขอ้บงัคบั ขอ้ 9 เสนอแกไ้ข 

“ให้ ค ณ ะก รรม ก ารเป็ น ผู้ เรีย ก

ประชมุผูถ้อืหุน้”  

 

 “กรรมการจะต้องจดัให้มีการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นอย่างน้อยปีละหนึง่ครัง้ การ

ประชุมเช่นว่าน้ีให้เรยีกว่า "ประชุมสามญั" การประชุมสามญัดงักล่าวให้กระทํา

ภายในสีเ่ดอืนภายหลงัการสิ้นสุดรอบปีทางการบญัชขีองบรษิทั การประชุมผูถ้อื

หุน้คราวอืน่ๆใหเ้รยีกว่า "ประชุมวสิามญั" 

 คณะกรรมการจะเรยีกประชุมวสิามญัเมือ่ใดกไ็ด้สุดแต่จะเหน็สมควรหรอืผู้ถือ

หุ้นซึง่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นทีจ่ําหน่ายได้

ทัง้หมด เขา้ชือ่กนัทาํหนงัสอืรอ้งขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้

ก็ได้  โดยในหนังสอืร้องขอนัน้จะต้องระบุเรือ่งและเหตุผลในการทีข่อให้เรียก

ประชุมไวใ้หช้ดัเจน ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมภายในสีส่บิ

หา้วนันบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้  

  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่จดัให้มกีารประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค

ก่อนหน้า ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชือ่กนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอืน่ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้

ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้จะเรยีกประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้วนันบัแต่วนัครบกาํหนด

ระยะเวลาตามวรรคก่อนหน้า ในกรณีเช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที ่

คณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิัทต้องรบัผดิชอบค่าใช้จ่ายอนัจําเป็นทีเ่กดิ
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จากการจดัใหม้กีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตาม

วรรคสามครัง้ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที ่

กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบรษิัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกนัรบัผิดชอบ

ชดใชค่้าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่บรษิทั” 

 

  
เมื่อนายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่9 เรื่องการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ 

เสรจ็สิน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็ 
 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารแกไ้ข

ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 9 เรื่องการประชุมใหญ่ผูถ้ือหุน้ ใหส้อดคอ้งกบัมาตรา 100 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ทีไ่ดถ้กูแกไ้ขเพิม่เพิม่เตมิ ซึง่มผีลบงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่4 เมษายน 2560 ตามทีเ่สนอ 
 
มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ที ่9 เรื่องการประชุมใหญ่ผูถ้อืหุน้ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อย

กว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้  
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,741,801 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9951 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  38’,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0049 

   รวม  786,780,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 
เมื่อการประชุมดําเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที ่8 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จํานวน 1 ราย ถอืหุ้นจํานวน 

47,000 หุน้ นับเป็นจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 162 ราย นบัจาํนวน

หุน้รวมกนัได ้786,827,734 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 76.5468 ของหุน้ทีจ่าํหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 
วาระท่ี 9  

พิจารณาและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จาํนวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

จาํนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,027,904,144 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ี

ได้จดทะเบียนไว้แล้ว แล้วแต่ยงัมิได้จาํหน่ายออกจาํนวน 75,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ 

นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าภายใต้บทบญัญตัขิองมาตรา 136 แห่งพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจํากดั 

พ.ศ.2535 กาํหนดว่า บรษิทัฯ จะเพิม่ทุนจากจํานวนทีจ่ดทะเบยีนไวไ้ดโ้ดยการออกหุน้ใหม่เพิม่ทุนได้ต่อเมื่อ



     บรษิทั ครสิเตยีนีและนีลเสน็ (ไทย) จาํกดั (มหาชน)               รายงานการประชมุสามญัประจาํปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 85 

               หน้า 20 ของ 25 

หุน้ทัง้หมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดร้บัชาํระเงนิคา่หุน้ครบถว้น เวน้แต่หุน้ทีเ่หลอืตอ้งเป็นหุน้ทีอ่อกเพือ่รองรบัหุน้

กูแ้ปลงสภาพหรอืใบสาํคญัแสดงสทิธทิีจ่ะซือ้หุน้  
 
เพื่อรองรบัแผนการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) ตามทีจ่ะเสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ในวาระที ่10 และวาระที ่11 บรษิทัฯ มคีวามจาํเป็นตอ้ง

ลดทุนตามบทบัญญัติของมาตรา 136 ตามที่กล่าวไว้แล้ว โดยลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 

75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 

1,027,904,144 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้แต่ยงัมไิดจ้ําหน่ายออกจํานวน 75,000,000 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยทีหุ่น้จํานวนดงักล่าวส่วนใหญ่เป็นหุน้ทีบ่รษิทัฯ ไดอ้อกและจดัสรรไวเ้พื่อ

เสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจาํกดัตามมตทิีป่ระชมุวสิามญั ครัง้ที ่1/2560 เมือ่วนัที ่2 สงิหาคม 2560  

นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุเพิม่เตมิเกีย่วกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1. ลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 75,000,000 บาท 

2.  แกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทุนจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุน

จดทะเบยีนของบรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน 

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,027,904,144 บาท (หน่ึงพันยี่สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่พันหน่ึงร้อยสี่สิบสี่

บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,027,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัยีส่บิเจด็ลา้นเกา้แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 1,027,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัยีส่บิเจด็ลา้นเกา้แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ - 

 ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ หลงัลดทุน 

ประเภททุนจดทะเบยีน จาํนวนทุนจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 

จาํนวนทุนจดทะเบยีน 

ทีข่ออนุมตัลิดในครัง้น้ี 

จาํนวนทุนจดทะเบยีนใหม ่

หลงัลดทุน 

หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 1 บาท   1,102,904,144 หุน้ 75,000,000 หุน้ 1,027,904,144 หุน้ 

หุน้สามญั 1,102,904,144 บาท 75,000,000 บาท 1,027904,144 บาท 

ตารางแสดงทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแล้ว  

ประเภท 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

ทุนออกจาํหน่ายและชาํระเตม็มลูค่าแลว้ 

ปัจจบุนั 

หุน้สามญั (มลูค่าหุน้ละ 1 บาท) 1,027,904,144 หุน้ 

หุน้สามญั 1,027,904,144 บาท 
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เมื่อนายสุรศกัดิ ์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการลดทุนจดทะเบียนบรษิัทฯ และการเสนอขอแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบยีนดงักล่าวเสรจ็สิน้ ประธานไดเ้ปิดโอกาส

ใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็  
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารลด

ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จํานวน 75,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,102,904,144 บาท เป็นทุน

จดทะเบยีนใหม่จํานวน 1,027,904,144 บาท โดยการตดัหุน้สามญัทีไ่ดจ้ดทะเบยีนไวแ้ลว้ แต่ยงัมไิดอ้อกจําหน่าย

จาํนวน 75,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ 

ขอ้ 4 เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอขา้งตน้  
 
มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ จํานวน 75,000,000 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขหนังสือ

บรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพือ่สอดคลอ้งกบัการลดทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 

ใน 4 ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  786,135,401 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9120 

ไม่เหน็ด้วย  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  692,333 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0880 

   รวม  786,827,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 
วาระท่ี 10  

พิจารณาและอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด จํานวน 75,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

1,027,904,144 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 1,102,904,144 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน

จาํนวน 75,000,000 หุ้น ซ่ึงมีมูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท พร้อมทัง้การแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ  
 
นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงใหท้ีป่ระชมุรบัทราบเกีย่วกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

เนื่ องด้วยตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ตระหนักถึงความสําคัญของการระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์ฯ อย่างมี

ประสทิธภิาพและลดภาระคา่ใชจ้่ายของบรษิทัจดทะเบยีน ตลาดหลกัทรพัยฯ์ จงึไดอ้อกประกาศคณะกรรมการ

ตลาดหลกัทรพัย์ฯ เรื่องหลกัเกณฑ์ เงือ่นไข และวธิกีารเปิดเผยสารสนเทศ และการปฏบิตักิารใด ๆ เกีย่วกบั

การเพิ่มทุนของบรษิัทจดทะเบียน พ.ศ. 2554 ซึ่งอนุญาตให้บรษิัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรพัย์ฯ 

สามารถเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัแบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ได ้ทัง้นี้ โดยมวีตัถุประสงค์

เพือ่เพิม่ความคล่องตวัและรวดเรว็แกบ่รษิทัจดทะเบยีนในการระดมทนุในจาํนวนไมม่ากเป็นการเรง่ด่วน เพือ่ให้

ทนัต่อภาวะตลาดและปัจจยัแวดลอ้มทีผ่นัผวนตลอดเวลา และเพื่อใหบ้รษิทัฯ มเีงนิทุนทีเ่พยีงพอสําหรบัการ

ขยายกจิการทีอ่าจเกดิขึน้ในอนาคตทีจ่ะเพิม่ศกัยภาพในการแขง่ขนัทางธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้ในประเทศและใน
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ต่างประเทศ (ถา้ม)ี คณะกรรมการเหน็ว่าการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 

Mandate) จะเป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และผูถ้อืหุน้มากทีสุ่ด โดยใหเ้สนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนดงักล่าวใหแ้ก่

บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 75,000,000 บาท 
 
นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ดงันี้ 

1. เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ จาํนวน 75,000,000 บาท (คดิเป็นรอ้ยละ 7.30 ของทนุจดทะเบยีนชาํระ

แลว้ของบรษิทัฯ) 

2.  อนุมตักิารแกไ้ขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เรือ่งทนุจดทะเบยีน เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัการ

เพิม่ทนุจดทะเบยีนของบรษิทัฯ ขา้งตน้ โดยใหย้กเลกิขอ้ความเดมิและใชข้อ้ความดงัต่อไปนี้แทน  

“ขอ้ 4 ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 1,102,904,144 บาท (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ย 

สีส่บิสีบ่าทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 1,102,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

 มลูค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาทถว้น) 

โดยแบ่งออกเป็น 

 หุน้สามญั 1,102,904,144 หุน้ (หน่ึงพนัหน่ึงรอ้ยสองลา้นเกา้แสนสีพ่นัหน่ึงรอ้ยสีส่บิสีหุ่น้) 

  หุน้บุรมิสทิธ ิ - 

ตารางแสดงทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ หลงัการอนุมติัเพ่ิมทุน 

ประเภททุนจดทะเบยีน จาํนวนทุนจดทะเบยีน 

ปัจจบุนั 

จาํนวนทุนจดทะเบยีนใหม่ 

หลงัลดทุน วาระ 9 

จาํนวนทุนจดทะเบยีน 

ทีข่ออนุมตัเิพิม่ทนุในครัง้น้ี 

จาํนวนทุนจดทะเบยีนใหม่ 

หลงัเพ่ิมทุน วาระ 10 

หุน้สามญั (มลูคา่หุน้ละ 1 บาท   1,102,904,144 หุน้ 1,027,904,144 หุน้ 75,000,000 หุน้ 1,102,904,144 หุน้ 

หุน้สามญั 1,102,904,144 บาท 1,027,904,144 บาท 75,000,000 บาท 1,102,904,144 บาท 
 
เมือ่นายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงใหท้ีป่ระชมุทราบเรือ่งการเพิม่ทนุจดทะเบยีนบรษิทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General 

Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากดั จํานวน 75,000,000 บาท และการเสนอขอแก้ไขหนังสือ

บรคิณห์สนธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนดงักล่าวเสรจ็สิ้น ประธานได้เปิด

โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็  
 
คาํถาม  นายกลุศกัดิ ์หล่อเทยีนทอง ผูร้บัมอบฉนัทะ นางสาวดาเรศ พเิชฐพงศา 
กล่าวขอบคณุทีบ่รษิทัฯ สามารถสรา้งผลกาํไรไดเ้ป็นปีที ่2 และมกีารจ่ายปันผลในปีทีผ่า่นมา โดยเฉพาะในปีนี้ที่

บรษิทัฯ สามารถจ่ายเงนิปันผลได้ถงึ 100% ดงันัน้ จงึสอบถามถงึสาเหตุของการเพิม่ทุนในครัง้นี้ และเสนอว่า 

บรษิทัฯ อาจไมต่อ้งจ่ายปันผลถงึ 100% เพือ่ทีจ่ะไมต่อ้งเพิม่ทนุ 
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คาํตอบ  นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงดงัต่อไปนี้ 

การเพิ่มทุนจํานวน 100 ล้านบาทในครัง้นี้  เมื่อพิจารณาแล้วจะเห็นว่าเป็นจํานวนเงินที่ไม่มาก แต่ทัง้นี้

วตัถุประสงคห์ลงัในการเพิม่ทนุคอืการหาผูร้ว่มลงทนุทีจ่ะสามารถสนบัสนุนการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ดงันัน้จงึ

ได้ขออนุมตัิการเพิม่ทุนเป็นแบบการมอบอํานาจทัว่ไปเพื่อจําหน่ายให้กบันักลงทุนเป็นการเฉพาะ แทนการ

จําหน่ายให้ผู้ลงทุนทัว่ไป ทัง้นี้คณะกรรมการมีหลัการในการพิจารณาผู้ร่วมลงทุนจะต้องมีความรู้ มี

ประสบการณ์ หรอืมใีบอนุญาตทีจ่ะสามารถสรา้งเสรมิศกัยภาพในการดาํเนินงานใหก้บับรษิทัฯ ไดด้ว้ย 
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิาร

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั จาํนวน 75,000,000 บาท จากทนุจดทะเบยีนเดมิจาํนวน 1,027,904,144 บาท เป็นทนุจดทะเบยีนใหม่

จาํนวน 1,102,904,144  บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิม่ทุนจํานวน 75,000,000 หุน้ ซึง่มมีลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 

1 บาท พรอ้มทัง้การแก้ไขเพิม่เตมิหนังสอืบรคิณห์สนธขิองบรษิัทฯ ขอ้ 4 เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทุนจด

ทะเบยีนของบรษิทัฯ ตามทีเ่สนอขา้งตน้  
 
มติท่ีประชุม 

ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบรษิทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพื่อเสนอ

ขายใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั จาํนวน 75,000,000 บาท พรอ้มทัง้การแกไ้ขหนังสอืบรคิณหส์นธขิองบรษิทัฯ ขอ้ 4 

เพื่อสอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียนของบรษิัทฯ ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้ 
มติท่ีลง จาํนวนเสียงท่ีลงมติ ร้อยละของจาํนวนหุ้นท่ีมาร่วมประชมุ 

และใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย  785,776,401 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.8664 

ไม่เหน็ด้วย  589,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0749 

งดออกเสียง  - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย  461,933 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0587 

   รวม  786,827,734 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00 

 
วาระท่ี 11  

พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป (General 

Mandate) จาํนวนไม่เกิน75,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาทให้แก่บคุคลในวงจาํกดั 
 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงให้ทีป่ระชุมทราบเกีย่วกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนของบรษิัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) จาํนวนไมเ่กนิ 75,000,000 หุน้ มลูคา่ทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทใหแ้กบุ่คคลในวงจาํกดั ดงันี้ 

ตามทีค่ณะกรรมการได้มมีตใิหนํ้าเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ฯ เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบยีนของ

บรษิทัฯ ในวาระที ่10 ขา้งตน้ คณะกรรมการจงึขอเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน

ของบรษิทัฯแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) จํานวน 75,000,000 หุน้ ใหแ้ก่บุคคลในวงจํากดั โดย

พจิารณามอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจในการพจิารณา กระทําการ หรอืก่อใหเ้กดิการกระทํา

ดงัต่อไปนี้ 
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11.1 พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุ (ในคราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด)้  

11.2 กําหนดวตัถุประสงค์ วนัและเวลาที่เสนอขาย ราคาเสนอขาย และบุคคลที่จะได้รบัจดัสรรหุ้น รวมถึง

รายละเอยีดและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว โดยที ่

11.2.1 การจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทนุจาํนวนดงักล่าวจะไมเ่ป็นการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหแ้กบุ่คคลที่

เกีย่วโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทุนที ่ทจ. 21/2551 เรื่องหลกัเกณฑใ์นการ

ทาํรายการทีเ่กีย่วโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรพัยฯ์ เรื่องการเปิดเผยขอ้มูล

และการปฏบิตักิารของบรษิทัจดทะเบยีนในรายการทีเ่กีย่วโยงกนั พ.ศ. 2546  

11.2.2 ราคาเสนอขายจะต้องเป็นราคาทีด่ีทีสุ่ดตามสภาวะตลาดในช่วงทีเ่สนอขายหุ้นต่อผูล้งทุนโดย

เป็นไปเพือ่ประโยชน์สงูสดุของบรษิทัและผูถ้อืหุน้ ซึง่จะตอ้งไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด 

โดยคํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงน้ําหนักของหุน้ของบรษิทัฯในตลาดหลกัทรพัย์ยอ้นหลงัไม่

น้อยกว่าเจด็วนัทาํการตดิต่อกนั แต่ไม่เกนิสบิหา้วนัทําการตดิต่อกนั ก่อนวนัทีค่ณะกรรมการมี

มตกิาํหนดราคาเสนอขาย ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เรื่องการ

อนุญาตใหบ้รษิทัจดทะเบยีนเสนอขายหุน้ทีอ่อกใหมต่่อบุคคลในวงจาํกดั และ 

11.3 เขา้เจรจา ตกลงลงนาม และ/หรอื มอบหมายใหบุ้คคลใด ๆ มอีาํนาจโดยสมบรูณ์ในการเขา้เจรจาและตก

ลงลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และการดาํเนินการใด ๆ อนัจาํเป็นและสมควรอนั

เกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทนุดงักล่าว 

นอกจากนี้  การจดัสรรหุ้นเพิม่ทุนดงักล่าวจะต้องดําเนินการให้แล้วเสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิัทฯ จะจดัใหม้กีาร

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีของบรษิทัฯ ในครัง้ถดัไป ทัง้นี้ โปรดพจิารณาขอ้มลูเพิม่เตมิจากสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 

– แบบรายงานการเพิม่ทนุ (F 53-4) 

 
เมื่อนายสุรศกัดิ ์ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบเรื่องการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนของบรษิัทฯ แบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) และการมอบหมายให้คณะกรรมการบรษิัทฯ มอีํานาจในการพิจารณากระทําการ หรอื

ก่อใหเ้กดิการกระทําทีเ่กีย่วขอ้งกบัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวตามทีเ่สนอเสรจ็สิน้ ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อื

หุน้ไดส้อบถามและแสดงความคดิเหน็  
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตักิาร

จดัสรรหุน้เพิม่ทนุของบรษิทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) เพือ่เสนอขายใหแ้กบุ่คคลในวงจาํกดั 

จํานวน 75,000,000 หุน้ รวมถงึการมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ มอีํานาจในการพจิารณากระทําการ 

หรอืกอ่ใหเ้กดิการกระทาํทีเ่กีย่วกบัการจดัสรรหุน้ดงักล่าวตามทีเ่สนอขา้งตน้  
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