
รายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้ือหุ้น ครัง้ท่ี 84 
บริษทั คริสเตียนีและนีลเสน็ (ไทย) จ ากดั (มหาชน) 

เวลาและสถานท่ี 
ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2560 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งบุษราคมั โรงแรมอาวานี เอเทรยีม กรุงเทพ เลขที ่
1880 ถนนเพชรบุรตีดัใหม ่แขวงบางกะปิ เขตหว้ยขวาง กรงุเทพมหานคร  

กิจการเบือ้งต้น 
นายสานต ิกระจ่างเนตร ์ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมกล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ 
และแนะน ากรรมการ ผูบ้รหิาร ผูส้อบบญัช ีและทีป่รกึษากฎหมาย ดงัมรีายนามต่อไปนี้ 

กรรมการ 
1. นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์

2. นายกฤษณ์ ธรีเกาศลัย ์

3. นางน ้าผึง้ วงศส์มทิธิ ์

4. นายสพุล ทบัทมิจรญู 
5. นายจอหน์ ไฮเน็ค 

 

กรรมการอสิระ| ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบั 

ดแูลกจิการ| ประธานคณะกรรมการสรรหา| ประธาน
คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  
กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ| 
กรรมการสรรหา| กรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการอสิระ| กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ| 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเส่ยีง  
กรรมการอสิระ  
กรรมการ  

กรรมการบริหาร 
1. นายสานติ กระจ่างเนตร ์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ| ประธาน

คณะกรรมการบรหิาร 
2. นายกริติ ชาห ์ กรรมการ| รองประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ|รองประธาน

คณะกรรมการบรหิาร| กรรมการสรรหา| กรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายคชูรู วาเดยี กรรมการ| กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
และด ารงต าแหน่งกรรมการผูจ้ดัการ   

4. นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ| กรรมการบรหิาร| 
กรรมการบรหิารความเสีย่ง และค ารงต าแหน่งผูช้ว่ย
กรรมการผูจ้ดัการ (ดแูลดา้นการเงนิและบญัช)ี 

5. นายอษิฎ์ชาญ ชาห ์ กรรมการ| กรรมการบรหิาร 

กรรมการลาประชุม 
1. นายสมชาย จองศริเิลศิ กรรมการ  
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ผู้สอบบญัชี   
1. นางสาวกมลทพิย ์ เลศิวทิยว์รเทพ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขทะเบยีน 4377 

ท่ีปรึกษาทางกฎหมาย 
1. นายสรุเดช ตัง้ตริวฒัน์  ส านกังานกฎหมายสธุ ีผอ่งไพบลูย ์

 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้นี้  บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้น 
ได้มโีอกาสและมสี่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าก่อนการประชุมผูถ้อืหุน้ผ่านทางเว็บไซต์ของ
บรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระ 
คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรทีจ่ะก าหนดวาระการประชมุในการประชุมครัง้นี้รวมทัง้สิน้ 9 
วาระ ตามรายละ เอียด ในหนังสือ เชิญประชุมที่ผู้ถือหุ้นทุกท่ านได้ร ับแล้ว  นอกจากนี้  บริษัทฯ  
ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมประจ าปีผู้ถือหุ้นครัง้ นี้ ในเว็บไซต์ ของบริษัทฯ  
www.cn-thai.co.th ตัง้แตว่นัที ่24 มนีาคม 2560 ทัง้นี้เพือ่ใหก้ารประชุมเป็นไปตามแนวทางของการก ากบัดูแล
กจิการทีด่ ี
 
ประธานฯ  ชี้แจงเกีย่วกบัวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่1 ถงึวาระที ่9 ยกเว้นวาระที ่2 และ
วาระที ่4 ไม่มกีารลงคะแนนเสยีง เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรบัทราบ ส าหรบัวาระอื่นๆ ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมดว้ย
ตนเอง หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีผู่ถ้อืหุน้ใหส้ทิธอิอกเสยีงแทนนัน้ ในกรณีทีเ่หน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
ให้ใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่บรษิัทฯ จัดให้ โดยเจ้าหน้าที่ของบรษิัทฯ จะน ามาตรวจนับคะแนนเสยีงต่อไป  
ผูถ้อืหุน้ทกุคนมหีนึ่งคะแนนเสยีงต่อหนึ่งหุน้ (1 share : 1 vote) หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดไมเ่หน็ดว้ยหรอืงดออก
เสยีงใหถ้อืว่าทา่นผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามมตทิีน่ าเสนอ 
 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ดงัต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 

 
ช่ือวาระ 

 
มติท่ีประชมุ 

วิธีการลงคะแนน/ 
การเกบ็บตัรลงคะแนนเสียง 

1 รบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่83 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
2 รบัทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
3 อนุมตังิบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัช ี2559 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
4 รบัทราบการจา่ยเงนิปนัผลระหวา่งกาล ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง ไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 
5 อนุมตักิารจดัสรรก าไรส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
6 อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการของบรษิทัฯ 

6.1  อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการ 3 ท่านทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ 
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งใหม่ 
6.2  อนุมตัแิต่งตัง้กรรมารใหม่แทนกรรมการทีถ่งึก าหนดออก
ตามวาระจ านวน 1 ท่าน  

 
เสยีงขา้งมาก 
 
เสยีงขา้งมาก 

 
เกบ็ทุกใบ  
(เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง) 
เกบ็ทุกใบ  
(เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง) 

7 อนุมตัแิต่งตัง้กรรมการใหม่เพิม่ 1 ท่าน จากเดมิคณะกรรมการ
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวน 11 ท่าน เพิม่เป็น 12 ท่าน 

เสยีงขา้งมาก เกบ็ทุกใบ  
(เหน็ดว้ย/ไมเ่หน็ดว้ย/งดออกเสยีง) 

8 อนุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2560 ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 
ของจ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง 

ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 

9 อนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2560 เสยีงขา้งมาก ไมเ่หน็ดว้ย / งดออกเสยีง 
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ในการรวบรวมผลคะแนน บรษิทัฯ ไดน้ าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีง
ทัง้หมด  สว่นผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ ืน่เขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถอืหุน้นัน้ บรษิทัฯ ได้น าคะแนนเสยีง เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ตามความ
ประสงคข์องทา่นผูถ้อืหุน้บนัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพวิเตอรเ์พือ่การลงมตติามวาระ 
 
เนื่องจากมกีารทยอยลงทะเบยีนและการทยอยเขา้หอ้งประชุมของผูถ้อืหุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวน  
ผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทีเ่ขา้ประชมุในแต่ละวาระจงึมกีารเปลีย่นแปลง และมจี านวนไมเ่ทา่กนั 
 
ส าหรบัวาระที ่6 และวาระที ่7 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการบรษิทัฯ  เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ จะเกบ็บตัรลงคะแนน
เสยีง และนบัคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง จากผูถ้อืหุน้ทกุทา่น 
 
มตขิองทีป่ระชมุจะตอ้งประกอบไปดว้ยคะแนนเสยีงดงันี้ 

 วาระที ่8 คา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ตอ้งผ่านมตทิีป่ระชุมดว้ย
คะแนนเสยีง ไมน้่อยกว่า 2 ใน 3 ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 วาระอืน่ๆ ตอ้งผา่นมตทิีป่ระชมุดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
 
ประธานฯ ขอใหผู้้ถอืหุ้นที่ประสงค์จะซกัถามหรอืต้องการใหค้ณะกรรมการหรอืฝ่ายจดัการชี้แจงเพิม่เตมิใน
ประเด็นใด  ได้แจ้ง ชื่อ นามสกุล เพื่อจะได้บนัทกึเป็นขอ้มูลไว้ในรายงานการประชุม ทัง้นี้ผูถ้ือหุ้นสามารถ
ซกัถามเมือ่จบการน าเสนอในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ ในการประชมุครัง้นี้  
 
ประธานฯ ได้แนะน านายสุรเดช ตัง้ตริวฒัน์ ทีป่รกึษากฎหมายอสิระจาก ส านักงานกฎหมายสุธ ีผ่องไพบูลย ์ 
ผูเ้ป็นสกัขพียานการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง และนางสาวศรจีนัทรา เลา้อรา่มวฒันา ผูร้บัมอบอ านาจจาก 
ผูถ้อืหุน้รายย่อย ซึ่งถอืหุน้จ านวน 11,464 หุน้ และอาสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ท าหน้าทีเ่ป็น
สกัขพียานในการนบัคะแนน 
 
องคป์ระชุม 
ประธานฯ กล่าวว่า การประชุมครัง้นี้ เป็นการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถอืหุน้ครัง้ที ่ 84 มผีูถ้ือหุน้ร่วมประชุม 
ดว้ยตนเอง และโดยการมอบฉันทะรวม 107 ราย นับจ านวนหุน้ทีถ่อืรวมกนัได ้722,759,876 หุน้ และคดิเป็น
ร้อยละ 72.0667 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด ซึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นทัง้หมด 
ทีจ่ าหน่ายได ้ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้ 12 ของขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ  
 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม และเริม่ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ได้แจ้งในหนังสอืเ ชญิประชุม
สามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่84 
 

หลงัจากประธานฯ กล่าวเปิดประชุม มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ จ านวน 10 ราย ถอืหุน้จ านวน 32,022 หุน้ 
นบัเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 117 ราย นับจ านวนหุน้รวมกนั
ได ้722,791,898 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 72.0700 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 

ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระดงัต่อไปนี้ 
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วาระท่ี 1  
พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัประจ าปีผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 83 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 
2559  
ประธานฯ ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาและรบัรองรายงานการประชมุสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่83 ซึง่ประชมุเมือ่
วนัที ่22 เมษายน 2559 ทีไ่ดแ้นบไปพรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุแลว้จ านวนทัง้สิน้ 18 หน้า (หน้า 9 - 26) โดย
ขอใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาส าเนารายงานการประชมุทลีะหน้า 
 
ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ไม่มผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุม  
ผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่83  
 
มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที่ 83 เมื่อวนัที ่22 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง
เป็นเอกฉนัทด์งันี้  

เหน็ดว้ย จ านวน 722,791,898 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -   เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ -   
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 2 
พิจารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษทั 
ประธานฯ แจ้งใหท้ีป่ระชุมทราบว่า รายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการ ตามทีป่รากฏในรายงานนี้ ได้
จดัท าขึน้ตามกฎและระเบยีบของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย และ
ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการที่บรษิัทฯ ได้จดัส่งไปพร้อมกบั
หนงัสอืเชญิประชมุ โดยขอให ้นายคชูร ูวาเดยี กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูน้ าเสนอผลประกอบการของบรษิทัฯ ใน
ปีทีผ่า่นมา 
 
นายคชูร ู น าเสนอผลประกอบการในปี 2559 จากงบการเงนิรวม ดงันี้                       (หน่วย : ล้านบาท) 

           ปี 
2559 

           ปี  
2558 

ผลต่าง 
เพ่ิม (ลด) 

อตัราส่วน 
เพ่ิม (ลด) 

รายไดจ้ากงานก่อสรา้ง 6,972 7,322 (350) (4.8%) 
รายไดร้วม   7,003 7,355 (352) (4.8%) 
ก าไรขัน้ตน้   441 336 105 31.3% 
อตัรารอ้ยละ - ก าไรขัน้ตน้ 6.33% 4.59%   
คา่ใชจ้า่ยบรหิาร 330 292 38 13.0% 
อตัรารอ้ยละ-คา่ใชจ้า่ยบรหิาร/รายไดร้วม (ไม่รวมหน้ีสญู) 4.71% 3.97%   
ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 123 61 62 101.6% 
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ก าไรสทุธ ิ  140 27 113 418.5% 
ก าไรสทุธติ่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.14 0.02 0.12 600.0% 
สนิทรพัยร์วม   5,010 4,551 459 10.09% 
หน้ีสนิรวม   3,171 2,802 369 13.17% 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,839 1,749 90 5.15% 
งานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 6,469 4,449   
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2559 
งานท่ียงัไม่ได้ส่งมอบ ณ 31 มีนาคม 2560 

5,000 
8,615 

 
 

  

 
 
นายคชูร ูไดอ้ธบิายเพิม่เตมิดงันี้  

ปี 2559 ทีผ่า่นมา นบัเป็นอกีปีทีย่งัคงมคีวามทา้ทายอยู่อยา่งพอสมควร ถงึแมว้่าในช่วงหลงัของปี รฐับาลจะ
ไดเ้ริม่เปิดประมลูโครงการกอ่สรา้งโครงสรา้งพืน้ฐานขนาดใหญ่หลายโครงการกต็าม  

  
รายไดจ้ากงานกอ่สรา้งในงบการเงนิรวมลดลงจากปี 2558 ประมาณรอ้ยละ 5 มาอยู่ที ่6,972 ลา้นบาท ในปี 
2559 อยา่งไรกต็าม ก าไรขัน้ตน้มกีารเปลีย่นแปลงทีเ่พิม่ขึน้อยา่งมนีัยส าคญั โดยเพิม่ขึน้จาก 336 ลา้นบาท 
หรอืรอ้ยละ 4.59 ในปี 2558 เป็น จ านวน 441 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 6.33 ในปี 2559 ซึง่ส่วนหนึ่งเป็นผลมา
จากโครงการทีม่ปีญัหาในปีทีผ่่านมา ได้มกีารด าเนินการแล้วเสรจ็ในปี 2559 โดยม ี1 โครงการทีบ่รษิทัฯ 
สามารถแก้ไขปญัหาและได้เจรจาตกลงกบัลูกค้าซึ่งเกิดผลเชิงบวก ยงัคงเหลืออีกเพียง 1 โครงการที่
ด าเนินการแลว้เสรจ็เชน่เดยีวกนั แต่ยงัอยูร่ะหว่างการเจรจาต่อรองกบัลกูคา้ในขัน้ตอนสดุทา้ย   

 
ค่าใช้จ่ายในการบรหิาร เพิม่ขึ้นมื่อเทยีบกบัปี 2558 เนื่องจากการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิัทฯ ไปยงั
ต่างประเทศ ซึ่งได้แก่การจดัตัง้บรษิัทย่อยแห่งแรกในสาธารณรฐัแห่งสหภาพเมยีนมาร์ โดยบรษิัทฯ ได้
ด าเนินการก่อสร้างโครงการขนาดเล็ก 1 โครงการแล้วเสร็จไปในช่วงต้นปี 2560 ที่ผ่านมา นอกจากนัน้ 
บรษิัทฯ ยงัมีค่าใช้จ่ายในการเตรยีมความพร้อมส าหรบัการขยายธุรกจิไปยงัประเทศกมัพูชา เนื่องจาก 
บรษิทัฯ ไดร้บังานกอ่สรา้งจากลูกคา้ปจัจุบนัรายหนึ่งในประเทศเพื่อใหเ้ขา้ไปด าเนินการก่อสรา้งในประเทศ
กมัพชูา 

 
หลงัหกัค่าใชจ้่ายในการบรหิาร บรษิทัฯ มกี าไรก่อนภาษีเงนิได้ส าหรบัปี 2559 เท่ากบั 123 ล้านบาท ซึ่ง
เพิม่ขึน้จาก จ านวน 61 ลา้นบาท ในปี 2558 เทา่กบัอตัราการเพิม่ขึน้เกอืบ 100%  

 
ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2559 จ านวน 140 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2558 จ านวน 27 ลา้นบาท เพิม่ขึน้
เป็นจ านวน 113 ลา้นบาท หรอืประมาณ 4 เทา่ของก าไรสทุธใินปีทีผ่า่นมา  

 
สนิทรพัย์รวมในปี 2559 เพิม่ขึน้มาจากปจัจยัหลกั 2 ประการ ได้แก่มลูค่าเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้เมื่อเทยีบกบั ณ 
สิน้ปี 2558 และ ลกูหนี้การคา้ทีเ่พิม่ขึน้จากลกูคา้รายหนึ่ง หนี้สนิรวมในปี 2559 เพิม่ขึน้ โดยเป็นสดัสว่นจาก
การเพิม่ขึน้ของสนิทรพัย์รวมในปีทีเ่พิม่ขึน้ ส่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้เป็น 1,839 ลา้นบาท จากผลก าไรในปี 
ท าใหม้ลูคา่สทุธติ่อหุน้เพิม่ขึน้จาก 1.74 เป็น 1.84 บาทต่อหุน้ ในปี 2559 
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งานทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี 2559 มจี านวน 6,469 ลา้นบาท สูงกว่ามลูค่างานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ ณ สิน้ปี 
2558 ทีจ่ านวน 4,449 ลา้นบาท ในระหว่างไตรมาสที ่1 ของปี 2560 บรษิทัฯ ไดร้บังานเพิม่ขึน้ และ ณ สิน้
ไตรมาส 1 ของปี 2560 งานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ มมีลูค่าประมาณ 8,600 ลา้นบาท เทยีบกบังานทีย่งัไม่ไดส้่ง
มอบ ณ สิน้ไตรมาส 1 ปี 2559 ที ่5,000 ลา้นบาท ซึง่แสดงถงึสภาพการตลาดทีด่ขี ึน้  

 
จากมลูค่างานคงเหลอื ณ สิน้ไตรมาส 1 ในปี 2560 บรษิทัฯ มเีป้าหมายทีจ่ะเพิม่รายไดร้วมใหไ้ด้ประมาณ 
8,000 ล้านบาท หรอืคดิเป็นอตัรารอ้ยละ 15 ทีเ่พิม่ขึน้จากปี 2559 นอกจากนัน้ บรษิทัฯ ยงัคงมุ่งมัน่ทีจ่ะ
ประมลูงานเพือ่ใหม้งีานในมอืเพิม่มากขึน้ โดยก าหนดเป้าหมายไวท้ี ่10,000-12,000 ลา้นบาท ภายในสิน้ปี 
2560 เพือ่ทีจ่ะเพิม่รายไดร้วมของบรษิทัฯ ใหถ้งึ 10,000 ลา้นบาทในปี 2561 

 
สดัสว่นรายไดจ้ากงานกอ่สรา้งทีเ่กดิขึน้ในปี 2559 ประกอบดว้ยงานจากภาคเอกชนและจากภาครฐั คดิเป็น
สดัสว่น และแยกตามประเภทการกอ่สรา้งไดด้งัต่อไปนี้  

        มลูคา่งาน (ลา้นบาท)          สดัสว่น 
ภาคเอกชน 6,017 86.3% 
หน่วยงานราชการและรฐัวสิาหกจิ 955 13.7% 

 
 ประเภทของงานกอ่สรา้ง มลูคา่งาน (ลา้นบาท)       สดัสว่น 

1. โรงงานอตุสาหกรรม 3,094 44% 
2. อาคารทัว่ไป 2,198 32% 
3. อาคารเพือ่การพาณิชย ์ 1,300 19% 
4. ปิโตรเคมแีละพลงังาน 172 2% 
5. งานวศิวกรรมโยธา/งานถนน 140 2% 
6. โรงแรม/ทีพ่กัอาศยั 68 1% 

 
สดัส่วนงานก่อสรา้งส่วนมากมาจากการก่อสรา้งในภาคเอกชน คดิเป็นสดัส่วน 86.3% และ 13.7% มาจาก
ภาครฐั  ทัง้นี้หากแยกเป็นประเภทของงานก่อสรา้ง จะเหน็ว่ากลุ่มลูกคา้หลกัจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและ
อาคารโรงงานทัว่ไป ซึง่คดิเป็นสดัสว่นที ่76% ของงานทัง้หมด ในปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไดร้บังานกอ่สรา้งทาง
หลวงจากกรมทางหลวงเพิม่ขึน้ ซึ่งอาจจะท าใหส้ดัส่วนงานก่อสรา้งประเภทงานวิศวกรรมโยธา/งานถนน
เพิม่ขึน้ในปีหน้า อย่างไรกต็าม สดัส่วนงานก่อสรา้งในงานประเภทโรงแรมทีพ่กัอาศยัขนาดเลก็ซึง่มไีม่มาก
และคาดการณ์ว่าในปีหน้าจะยงัคงมสีดัสว่นทีใ่กลเ้คยีงกบัปีนี้ เนื่องจากมโีครงการกอ่สรา้งโรแรม 1 โครงการ
ทีด่ าเนินการแลว้เสรจ็ และอยูร่ะหว่างชว่งการเจรจา  
 

เมือ่นายคชูร ูไดน้ าเสนอรายงานประจ าปีของบรษิทัฯ ในปี 2559 เสรจ็สิน้ ประธานฯ  ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
สอบถามหรอืแสดงความเหน็  

 
ค าถาม คุณชนัธฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทุนไทย ท าหน้าทีพ่ทิกัษ์สทิธิผ์ู้
ถอืหุน้  
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ได้กล่าวชื่มชมผลงานของบรษิัทฯ ว่ามผีลประกอบการทีด่ขี ึน้อย่างเด่นชดัจากปีต่อปี และได้สอบถามชื่อ
โครงการของลูกคา้ในประเทศที่ประมูลได้ในประเทศกมัพชูา และสอบถามเพิม่เตมิในส่วนของงานก่อสรา้ง
ประเภทงานวศิวกรรมโยธาและงานถนนทีช่นะการประมูลและคาดว่าจะมรีายไดเ้พิม่ขึน้คอืถนน หรอืทาง
ด่วนเสน้ทางใด  
 

ค าตอบ  
นายคูชรู ได้ชี้แจงว่า โครงการที่ประมูลได้ในประเทศกมัพูชา เป็นการก่อสร้าง แมคโคร ส่วนโครงการ
ก่อสรา้งถนนของกรมทางหลวงนัน้ ประกอบด้วย ช่วงทางหนึ่งในโครงการมอเตอรเ์วย์ สายทาง บางใหญ่-
กาญจนบุร ีโครงการสี่แยกอนิโดจีน และสะพานกลับรถ รงัสิต นายคูชรู ได้กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ
มอเตอรเ์วยเ์สน้ทีก่ล่าวถงึ มรีะยะทางยาว และประกอบดว้ยผูร้บัเหมาหลายบรษิทัด าเนินการก่อสรา้งในแต่
ละชว่งทาง ซึง่บรษิทัฯ เป็นหนึ่งในผูร้บัเหมาทีเ่ขา้รว่มงานกอ่สรา้งสายทางนี้  
 

ค าถาม  คณุสรุพล อนิทรค์ า - ผูถ้อืหุน้ 
จากรายงานเรือ่งคา่ใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่พิม่ขึน้จากการลงทนุในประเทศเมยีนมาร์ จงึขอสอบถามถงึขนาด
ของโครงการขนาดเล็กทีเ่ขา้ไปท างานว่ามขีนาดเท่าใด และจะมคีวามคุม้หรอืไม่เมื่อเทยีบกบัค่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ และไดส้อบถามถงึสาเหตุทีบ่รษิทัฯ ไมส่ามารถชนะการประมลูโครงการรถไฟฟ้า  
  

ค าตอบ 
นายคูชรู ชี้แจงว่า ค่าใชจ้่ายในการบรหิารทีเ่กดิขึน้ในประเทศเมยีนมาร์ ไม่ใช่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงาน
โครงการ แต่เป็นคา่ใชจ้่ายในการจดัตัง้บรษิทั รวมถงึคา่ใชจ้่ายในการพฒันาธุรกจิในตลาดต่างประเทศ ซึง่ไม่
สามารถเปรยีบเทยีบมลูคา่งานทีไ่ดร้บักบัคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ได ้เนื่องจากบรษิทัฯ จะตอ้งลงทุนไปก่อนโดยที่
ไมอ่าจทราบไดว้่าจะมกี าไรถงึจุดคุม้ทนุในระยะเวลานานเทา่ไหร ่ซึง่อาจจะเป็นเวลา 2 ปี ถงึ 5 ปี  
 
ในส่วนของการประมูลงานรถไฟฟ้านัน้ ในปีที่ผ่านมามเีพยีงส่วนหนึ่งของงานก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสสี้ม
เทา่นัน้ทีเ่ปิดประมลู และบรษิทัฯ ไดเ้ขา้ร่วมประมลู แต่ไม่สามารถชนะการประมลูในโครงการดงักล่าว ดว้ย
เหตุผลทีไ่มส่ามารถเปิดเผยได ้ 
 

ค าถาม คณุสนิธุ เวศยว์รฒุน์ - ผูถ้อืหุน้ 
จากการทีบ่รษิทัฯ มอีตัราก าไรสุทธทิี ่2.01% ในปี 2559 บรษิทัฯ คาดหวงัอตัราก าไรสุทธทิีเ่ท่าไหร่ในปี 
2560 นอกจากนัน้ยงัสอบถามเพิม่เตมิว่า ในปี 2561 บรษิทัฯ มโีอกาสที่จะเพิม่อตัราก าไรสุทธิขึ้นได้อกี
หรอืไม ่   
 

ค าตอบ 
นายคชูร ูชีแ้จงว่า บรษิทัฯ ไม่สามารถเปิดเผยประมาณการในส่วนของก าไรสุทธไิด้ ทัง้นี้ตลาดหลกัทรพัย์
แหง่ประเทศไทย หา้มมใิหบ้รษิทัจดทะเบยีนเปิดเผยขอ้มูลในสว่นนี้  
 

ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  
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จากการทีบ่รษิทัฯ ไม่สามารถประมูลงานรถไฟฟ้าสสีม้ ในครัง้ทีผ่่านมาได ้และจากการทีร่ฐั มนีโยบายทีจ่ะ
เปิดประมูลรถไฟฟ้าสายต่างๆ เพิม่ขึ้น บรษิัทฯ มแีนวโน้มที่จะเขา้ร่วมในการประมูลงานหรอืไม่ หรอืมี
แนวโน้มทีจ่ะเน้นเพยีงการกอ่สรา้งงานถนนของกรมทางหลวง  
 

ค าตอบ 
นายคชูร ูไดใ้หค้ าตอบว่าตลอดระยะเวลา 20 ปีทีผ่า่นมา บรษิทัฯ ไมเ่คยเขา้รว่มประมลูงานกอ่สรา้งรถไฟฟ้า 
ซึง่ครัง้ทีผ่่านมานับเป็นครัง้แรก และจากนโยบายทีร่ฐัจะเปิดประมูลโครงการรถไฟฟ้าเพิม่ขึน้ บรษิทัฯ ให้
ความสนใจและมคีวามตัง้ใจอยา่งมากทีจ่ะเขา้ร่วมประมลู แต่อย่างไรกต็าม ยงัมสีิง่ทีต่อ้งระลกึไวด้ว้ยว่าการ
เขา้รว่มประมลูงานโครงการรถไฟฟ้านัน้ ผูเ้ขา้ร่วมประมลูจ าเป็นตอ้งมคีุณสมบตัเิฉพาะ ซึง่ปจัจุบนั บรษิทัฯ 
ยงัไม่มคีุณสมบตัิดงักล่าว ดงันัน้ บรษิัทฯ จะต้องหาผู้เขา้ร่วมประมูลที่มคีุณสมบตัิโดยเฉพาะ ซึ่งขณะนี้
บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ด าเนินการไปแลว้ 
 

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
สอบถามถงึงานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 6,469 ลา้นบาท บนจอแสดงภาพ กบั งานทีป่ระมลู
ไดใ้นปี 2559 ในรายงานประจ าปีหน้า 22 ม ีจ านวน 8,721 ลา้นบาท จะเหน็ว่ามคีวามแตกต่างกนัอยู่ จงึขอ
ค าอธบิายเพิม่เตมิ 
 

ค าตอบ 
นายสรุศกัดิ ์ไดใ้หค้ าตอบว่ามลูคา่งาน 8,721 ลา้นบาท เป็นมลูคา่งานทีป่ระมลูไดใ้นระหว่างปี สว่นมลูคา่งาน
ทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ สิ้นปี จะเป็นมลูค่าของงานทีท่ าในระหว่างปีทีถู่กหกัออก รวมกบัมลูค่างานทีส่ะสมมา 
และบวกเพิม่ดว้ยงานทีป่ระมลูได ้ดงันัน้ จงึท าใหต้วัเลขมคีวามแตกต่างกนั 
 

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
สอบถามถงึงานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 2559 จ านวน 6,469 ลา้นบาท เทยีบกบังานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ ณ 
สิน้ไตรมาส 1 ปี 2560 จ านวน 8,615 ลา้นบาท ซึง่แสดงใหเ้หน็ว่าในช่วง 3 เดอืน บรษิทัฯ สามารถประมูล
งานไดเ้ป็นจ านวน 2,146 ลา้นบาท ถกูตอ้งหรอืไม ่ 
 

ค าตอบ 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่างานทีย่งัไม่ไดส้่งมอบ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2559 มลูค่า 5,000 ลา้นบาท จะถูกหกัลบ
ดว้ยงานทีท่ าไป ในระหว่างวนัที ่1 เมษายน ถงึ 31 ธนัวาคม 2559 บวกดว้ยงานทีป่ระมลูได้ ตัง้แต่วนัที ่1 
มกราคม ถงึ 31 มนีาคม 2560 ซึ่งท าใหง้านทีย่งัไม่ได้ส่งมอบ ณ วนัที ่31 มนีาคม 2560 มจี านวน 8,615 
ลา้นบาท อยา่งไรกต็าม เมือ่เทยีบกบังานทีย่งัไมไ่ดส้ง่มอบ ณ สิน้ปี 2559 ในชว่งตน้ปี 2560 จะเหน็ว่ามลูค่า
งานทีป่ระมลูไดน้ัน้เพิม่ขึน้อยา่งมนียัส าคญั  
 

ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 
สอบถามถงึงานทีไ่ดร้บัในไตรมาสที ่1 ของปี 2560 เป็นงานประเภทใด และจะทยอยสง่มอบเมือ่ไหร ่ 
 

ค าตอบ 
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นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า งานที่ได้ร ับมาในช่วงต้นปีเป็นงานก่อสร้างถนนของกรมทางหลวง และโรงงาน
อตุสาหกรรม ซึง่โดยทัว่ไปงานทีไ่ดร้บัมาจะมรีะยะเวลาในการส่งมอบประมาณ 1-2 ปี แต่โดยเฉลีย่ไม่เกนิ 1 
ปี แต่หากเป็นงานกอ่สรา้งระยะยาว เช่นงานถนนของกรมทางหลวง ในบางโครงการอาจมรีะยะเวลาในการ
ทยอยสง่มอบงาน 2-3 ปี  

 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถาม หรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องดว้ยวาระ
นี้เป็นการน าเสนอรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบรษิัทฯ เพื่อให้ที่ประชุมรบัทราบ จึงไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง   
 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิน้วาระที่ 2 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 26 ราย ถอืหุน้จ านวน 
66,574,576 หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 143 ราย นับ
จ านวนหุน้รวมกนัได ้789,366,474 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.710 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ   
 
วาระท่ี 3  
พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ ส าหรบัรอบบญัชีปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2559 
ซ่ึงผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต 
ประธานฯ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพจิารณางบการเงนิ อนัประกอบด้วยงบแสดงฐานะทางการเงนิ งบก าไรขาดทุน 
ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชทีีไ่ด้รบัรองแล้ว ซึ่งจดัส่ง
พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุ โดยขอให ้นายสรุศกัดิ ์เป็นผูช้ ีแ้จงในรายละเอยีดเพิม่เตมิ  
 
นายสรุศกัดิ ์ไดน้ าเสนองบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยงบการเงนิดงักล่าว
ไดจ้ดัท าขึน้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
แลว้ และไดผ้า่นการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการของบรษิทัฯ และคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ซึง่มสีาระส าคญัสรปุไดด้งันี้ 
 

 
รายการ  

                  
ปี 2559  

                   
ปี 2558 

ผลต่าง 
เพ่ิม (ลด) 

อตัราส่วน 
เพ่ิม (ลด) 

 สนิทรพัยร์วม (ลา้นบาท) 5,010 4,551 459 10.09% 
 หนี้สนิรวม (ลา้นบาท) 3,171 2,802 369 13.17% 
 สว่นของผูถ้อืหุน้รวม (ลา้นบาท) 1,839 1,749 90 5.15% 
 รายไดร้วม (ลา้นบาท) 7,003 7,355 (352) (4.8%) 
 ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 140 27 113 418.5% 
 ก าไรสทุธต่ิอหุน้ (บาท/หุน้) 0.14 0.02 0.12 600.0% 
 
นายสุรศกัดิ ์ไดช้ี้แจงเพิม่เติมว่า รายละเอยีดงบการเงนิได้แสดงไว้ในรายงานประจ าปี และได้กล่าวรายงาน
เพิม่เตมิเกีย่วกบันโยบายเรื่องการต่อตา้นทุจรติคอรปัชัน่และพัฒนารในปีทีผ่่านมาว่า บรษิทัฯ  ไดป้ระเมนิและ
สอบทานระบบควบคุมภายใน ตามแนวทางทีก่ าหนดในแบบประเมนิตนเองของโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิอง
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจรติ (CAC)  พบว่าส่วนใหญ่ บรษิทัฯ มรีะบบควบคุมทีส่อดคลอ้งกบัแนวทางที่
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ก าหนดโดย CAC และ ปจัจุบนัก าลงัด าเนินการปรบัปรุงและจดัเตรยีมความพรอ้มในการจดัท าแผนเพื่อร่วม
ประกาศเจตนารมณ์ และเพื่อเตรยีมการขอรบัรองการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยใน
การต่อตา้นการทุจรติ (CAC) ในปีต่อๆ ไป เพื่อใหผู้ม้สี่วนไดส้่วนเสยีทุกฝา่ยมัน่ใจไดว้่า บรษิทัฯ ด าเนินธุรกจิ
ดว้ยความโปรง่ใส เป็นธรรม ปราศจากการทจุรติคอรร์ปัชัน่  
 
เมือ่นายสรุศกัดิ ์น าเสนอขอ้มลูสรปุจากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เสรจ็สิน้ 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็  
 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

สอบถามรายละเอยีดในงบการเงนิ ได้มกีารกล่าวถงึค าและวเิคราะห์ของฝ่ายจดัการ รวมถงึผลกระทบทีม่ี
สาระส าคญัในเชงิบวกและลบดว้ยหรอืไม ่ 

 
ค าตอบ  

นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า ค าอธิบายและวิเคราะห์งบการเงนิของฝ่ายจดัการ (MD&A) ได้มกีารอธิบายไว้ใน
รายงานประจ าปี ภาษาไทยหน้า 174 ถงึหน้า 181 และในภาษาองักฤษหน้า 361 ถงึหน้า 369 นอกจากนัน้ 
ในส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญั นายคูชร ูกรรมการผูจ้ดัการ ไดร้ายงานไปแล้วในวาระที ่2 ซึ่งเป็นการรายงานที่
สอดคลอ้งกบัค าอธบิายและวเิคราะหข์องฝา่ยจดัการในรายงานประจ าปี  

 
นายคชูร ูไดก้ล่าวเน้นย ้าอกีครัง้หนึ่งว่า ปจัจยัส าคญัทีม่ผีลกระทบทัง้เชงิบวกและลบไดม้กีารรายงานไวใ้น
รายงานประจ าปี  

 
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบ
แสดงฐานะการเงนิ และงบก าไรขาดทุน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 และ
รายงานของผูส้อบบญัช ี 
 
มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชุมมมีติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบญัช ีส าหรบัรอบปีบญัช ี
สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัทด์งันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 789,366,474 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100.00  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -   เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ -   
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  
ไดต้ัง้ขอ้สงัเกตุว่าการลงมตใินวาระนี้ มคีะแนนเสยีงเหน็ดว้ย 100% จากผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมจ านวน 143 
ราย จะเป็นการสรปุว่ามตเิป็นเอกฉนัทเ์รว็ไปหรอืไม ่จงึเหน็ว่าควรมกีารทบทวน 
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ประธานแจง้ว่า เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้เกดิความมัน่ใจว่ามตใินวาระนี้มคีะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ถูกตอ้งหรอืไม่ จะให้
เจา้หน้าทีต่รวจสอบอกีครัง้หนึ่ง แต่จะขอผา่นไปวาระที ่4 กอ่น และจะกลบัมาเพือ่ยนืยนัความถกูตอ้ง 
 
หลงัจากทีน่ายสรุศกัดิ ์ไดด้ าเนินการประชมุในวาระที ่4 แลว้เสรจ็ ไดม้กีารกลบัไปดูผลการนับคะแนนในวาระที ่
3 ซึง่ไมม่กีารเปลีย่นแปลง ดงันัน้ ประธานฯ จงึไดย้นืยนัมตทิีป่ระชมุในวาระที ่3 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์
ตามทีไ่ดม้กีารประกาศไปแลว้  
 
วาระท่ี 4  
พิจารณารบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลท่ีได้จ่ายไปแล้วในปี 2559  
ประธานฯ ขอให ้นายสรุศกัดิ ์เป็นผูช้ ีแ้จงเรือ่งการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
 
นายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมเรื่องการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลทีไ่ดจ้่ายไปแลว้ในปี 2559 เพื่อใหผู้ถ้อืหุน้
ไดร้บัทราบ ดงันี้  

ปี 2559 การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาล 
เงนิปนัผลจ่าย (บาท/หุน้) 0.05 
อนุมตัจิ่ายปนัผลโดยทีป่ระชุมคณะกรรมการครัง้ที ่ 427 
วนัทีอ่นุมตั ิ 14 พ.ย. 2559 
จ่ายจากผลการด าเนินงานงวด 9 เดอืน 1 ม.ค. 2559 – 30 ก.ย. 2559 
วนัปิดสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ 29 พ.ย. 2559 
วนัจ่ายเงนิปนัผล 13 ธ.ค. 2559 

 
เมือ่นายสรุศกัดิ ์น าเสนอขอ้มลูสรปุจากงบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เสรจ็สิน้ 
ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็  
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถาม หรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า เนื่องดว้ยวาระ
นี้เป็นการรายงานการจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลทีไ่ดจ้่ายไปแลว้ในปี 2559 เพือ่ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ จงึไม่มกีาร
ลงคะแนนเสยีง   
 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที ่4 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 5 ราย ถอืหุน้จ านวน 
45,450 หุน้ นบัเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่ารว่มประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ รวม 148 ราย นับจ านวน
หุน้รวมกนัได ้789,411,924 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 78.71 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 
วาระท่ี 5  
พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ประธานฯ ขอใหน้ายสรุศกัดิ ์เป็นผูด้ าเนินการประชมุในวาระนี้   
 
นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า ในปี 2559 งบการเงนิเฉพาะกจิการมกี าไรสุทธิ ประจ าปี เป็นจ านวนเงนิ 
141,871,031 บาท คณะกรรมการบรษิทัฯจงึพจิารณาเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิาร
จดัสรรก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนี้   
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5.1 จดัสรรก าไรสุทธไิว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 7,100,000 บาท ซึ่งคดิเป็นรอ้ยละ 5 ของ
ก าไรสทุธสิ าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 (ทนุส ารองตามกฏหมายของบรษิทัฯ หลงัจดัสรรแลว้
มจี านวน 84,226,400 บาท) ภายใตบ้ทบญัญตัขิองมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 บริษัทฯต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ  5  
ของก าไรสทุธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่า
รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน 

 
5.2  จ่ายปนัผลเป็นเงนิสดในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท ต่อหุน้ รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 100,290,414 บาทโดยจ่ายจาก

ก าไรสุทธสิ าหรบัปี 2559 (คดิเป็นอตัรารอ้ยละ 71 ของก าไรสุทธิของงบการเงนิเฉพาะกจิการจ านวน 
141,871,031 บาท) 

 
 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เมื่อบรษิทัฯมผีลก าไรและสภาพคล่องเพยีงพอ โดย

จ่ายไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธหิลงัหกัภาษีของงบการเงนิเฉพาะกจิการ  หากไม่มเีหตุการณ์
จ าเป็นอื่นใดและหากการจ่ายเงนิปนัผลนัน้ ไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯอย่างมี
สาระส าคญั และเนื่องจากคณะกรรมการบรษิทัไดป้ระกาศและจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้ส าหรบั
ผลการด าเนินงานระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2559 – 30 กนัยายน 2559 จ านวน 0.05 บาท (หา้สตางค์) 
ต่อหุน้ เมือ่วนัที ่13 ธนัวาคม 2559 คงเหลอืปนัผลจ่ายในครัง้นี้จ านวน 0.05 บาท (หา้สตางค)์ ต่อหุน้  

 
 ทัง้นี้ เงนิปนัผลงวดสุดทา้ย 0.05 บาทต่อหุน้ ดงักล่าวขา้งตน้ได้จ่ายจากก าไรทีไ่ม่เสยีภาษีเงนิได้นิติ

บุคคลตามหลกักรมสรรพากร ดงันัน้ผูถ้อืหุน้ซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาของบรษิทัฯ จงึไม่สามารถขอเครดติ
ภาษเีงนิไดส้ าหรบัปนัผลซึง่จ่ายโดยบรษิทัในครัง้นี้ได ้

 
 ก าหนดวนัรวบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธใินการรบัเงนิปนัผล ในวนัที ่27 มนีาคม 2560 (Record Date) 

และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 
(ตามที่ได้มกีารแกไ้ข) โดยวธิีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ ในวนัที่ 28 มนีาคม 2560 และก าหนด
จ่ายเงนิปนัผลดงักล่าวแกผู่ถ้อืหุน้ในวนัที ่8 พฤษภาคม 2560 

 
นายสุรศกัดิ ์ไดน้ าเสนอเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2559 
และปี 2558 ดงัมรีายละเอยีดต่อไปนี้ 
 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2559  
(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2558 

1.ก าไรสทุธ ิ(ลา้นบาท) 141.87 22.51  
2.ก าไรสทุธติ่อหุน้ข ัน้พืน้ฐาน (บาท:หุน้) 0.14 0.02  
3.รวมเงนิสดปนัผลต่อหุน้ (บาท:หุน้) 0.10 ไมม่ ี
  3.1   รวมเงนิปนัผลระหวา่งกาล (บาท:หุน้) 0.05 ไมม่ ี
  3.2   เงนิปนัผลงวดสุดทา้ย (บาท:หุน้)  0.05 ไมม่ ี
4. อตัราการจา่ยเงนิปนัผล 71.43 ไมม่ ี
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5.3 จดัสรรเงนิก าไรสว่นทีเ่หลอืจ านวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยงับญัชกี าไรสะสม 
 ก าไรสทุธ ิ      141,871,031 บาท 
 หกั ทนุส ารองตามกฎหมาย        7,100,000 บาท 
 หกั เงนิปนัผลจ่าย      100,290,414 บาท 
 คงเหลอืโอนไปบญัชกี าไรสะสม      34,480,617 บาท 

เมื่อนายสุรศกัดิ ์ไดช้ีแ้จงเรื่องการจดัสรรก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 เสรจ็สิน้ ประธานฯ ได้
เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามและแสดงความคดิเหน็  
 
ไมม่ผีูถ้อืหุน้รายใดซกัถามและแสดงความคดิเหน็ใดเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัิการ
จดัสรรก าไรสุทธไิวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวน 7,100,000 บาท การจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้
ประจ าปี 2559 ในอตัรารวมหุน้ละ 0.10 บาท รวมเป็นเงนิ 100,290,414 บาท และจดัสรรก าไรส่วนทีเ่หลอื
จ านวน 34,480,617 บาท โดยโอนไปยงับญัชกี าไรสะสม  
 
มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอขา้งต้น ด้วย
คะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ดงันี้ 

เหน็ดว้ย จ านวน 789,411,924 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100  
ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน   -   เสยีง    คดิเป็นรอ้ยละ -   
งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
เมื่อการประชุมด าเนินการมาจนเสรจ็สิ้นวาระที ่5 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่จ านวน 3 ราย ถอืหุน้จ านวน 
5,132,166 หุน้ นับเป็นจ านวนผูถ้อืหุน้ทีม่าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ รวม 151 ราย นับ
จ านวนหุน้รวมกนัได ้794,544,090 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 79.22 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทัฯ  
 

วาระท่ี 6  
พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการของบริษทัฯ  
6.1  พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่าน ท่ีถึงก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งใหม่ 
ประธานฯ  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากเป็นหนึ่งในกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงได้
มอบหมายให ้นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการสรรหาเป็นผูน้ าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชุม 
นายเกษมสทิธิ ์ ปฐมศกัดิ ์ชี้แจงในที่ประชุมว่าตามกฎหมายและขอ้บงัคบัขอ้ที่ 16 ของบรษิัทฯ ก าหนดให้
กรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมดตอ้งออกจากต าแหน่งในการประชุมสามญัประจ าปีผูถ้อืหุน้ของ
ทกุปี โดยใหก้รรมการทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่งออกเป็นสาม
สว่นไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลเ้คยีงทีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสาม กรรมการซึง่พน้ต าแหน่งอาจไดร้บัการเลอืกตัง้
ใหม่ และไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ในการประชุมผูถ้อืหุน้ครัง้นี้ บรษิทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอชื่อบุคคล
เพือ่เขา้รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษิทัฯ ล่วงหน้าในเวบ็ไซตข์องบรษิทัฯ ตัง้แต่วนัที ่1 ตุลาคม 2559 จนถงึ
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วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2559 เพื่อใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯพจิารณาเป็นการล่วงหน้า ปรากฎว่าไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอ
รายชื่อผูท้รงคุณวุฒเิขา้รบัการคดัเลอืกแต่อย่างใด ส าหรบักรรมการทีจ่ะตอ้งออกตามวาระในการประชุมครัง้นี้
ประกอบดว้ย 

(1) นายสานต ิ กระจ่างเนตร ์ กรรมการ| ประธานคณะกรรมการบรษิทัฯ|  
  ประธานคณะกรรมการบรหิาร 
(2) นายสรุศกัดิ ์ โอสถานุเคราะห ์ กรรมการและเลขานุการบรษิทั| กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิาร

ความเสีย่ง และด ารงต าแหน่งผูช้ว่ยกรรมการผูจ้ดัการ  
(3) นายสมชาย  จองศริเิลศิ  กรรมการ 
(4) นายสพุล     ทบัทมิจรญู กรรมการอสิระ   

 

นายเกษมสทิธิ ์ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า จากรายนามขา้งตน้ เนื่องจากนายสมชาย จองศริเิลศิ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้ง
ออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี ได้แสดงความประสงค์ทีจ่ะไม่รบัพจิารณา
เลือกตัง้กลับเข้ามาเป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ดังนัน้กรรมการที่จะพ้นต าแหน่งตามวาระ  
และได้รบัการเสนอชื่อให้ได้เลอืกเขา้รบัต าแหน่งอกีวาระหนึ่งได้แก่ นายสานติ กระจ่างเนตร์ นายสุรศกัดิ ์
โอสถานุเคราะห์ และนายสุพล ทบัทมิจรูญ ทัง้นี้คณะกรรมการสรรหาได้พจิารณาถงึความรู ้ความสามารถ 
และประสบการณ์ รวมทัง้ผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบรษิทัฯในช่วงทีผ่่านมา และได้เสนอชื่อให้ที่
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ พจิารณา คณะกรรมการบรษิัทฯได้พจิารณาแล้วเห็นว่าบุคคลทัง้สาม เป็น
ผูท้รงคณุวุฒ ิมคีวามรูค้วามสามารถและมปีระสบการณ์อนักวา้งขวางเกีย่วกบัธุรกจิการคา้ ซึง่เป็นทีค่าดหมาย
ว่าบรษิทัฯ จะไดร้บัผลประโยชน์อยา่งมากจากประสบการณ์ ขอ้เสนอแนะและวสิยัทศัน์ของท่านเหล่านี้ทีจ่ะได้
น ามาสู่คณะกรรมการ  รวมทัง้ผลการปฎิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาได้สร้างความ
เจรญิกา้วหน้าใหก้บับรษิทัฯ ตลอดมา จงึเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่าน
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง ทัง้นี้ประวตัขิองกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎ
ตามเอกสารแนบ 3 ในหนงัสอืเชญิประชมุครัง้ที ่84 หน้าที ่28-33  
 

นายเกษมสิทธิ ์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่ากรรมการอิสระที่ได้เสนอชื่อในครัง้นี้  เป็นกรรมการอิสระที่สามารถ 
ใหค้วามเหน็ได้อย่างเป็นอสิระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกีย่วขอ้งและเป็นกรรมการทีไ่ม่มคีวามสมัพนัธ ์
รวมทัง้ผลประโยชน์ทีข่ดักนักบับรษิทัฯ บรษิทัในเครอื ผูบ้รหิารหรอืผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทัฯ อนัอาจมผีล
ต่อความเป็นอสิระในการพจิารณา ทัง้นี้หลกัเกณฑก์ารสรรหา และคุณสมบตัขิองบุคคลทีม่คีวามเหมาะสมใน
การเขา้มาเป็นกรรมการอสิระ ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ในหนงัสอืเชญิประชมุครัง้ที ่84 หน้าที ่36 
 

นายเกษมสทิธิ ์เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 

ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ นายเกษมสทิธิ ์เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีถ่งึ
ก าหนดออกตามวาระตามรายชื่อทีไ่ดเ้สนอขา้งตน้จ านวนสามท่าน เพื่อกลบัมาด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดย
ขอใหผู้้ถอืหุน้ลงคะแนนใหก้รรมการแต่ละท่านในบตัรลงคะแนนทีแ่จกให้ และเจ้าหน้าทีข่องบรษิทัฯ ได้เก็บ
รวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ   
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มติท่ีประชุม  
นายเกษมสทิธิ ์ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการทัง้สามทา่น ทลีะทา่น โดยมมีตดิงัต่อไปนี้  

6.1.1 แต่งตัง้นายสานติ กระจ่างเนตร์ ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ และ ประธานคณะกรรมการ ด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,288,390 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9678  
 ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 42,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน 213,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0268 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

6.1.2 แต่งตั ้งนายสุรศักดิ  ์ โอสถานุ เคราะห์  ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการและเลขานุการบริษัทฯ | 
กรรมการบรหิาร| กรรมการบรหิารความเสีย่ง และผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ดงัต่อไปนี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,390 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9552  
 ไมเ่หน็ดว้ย        จ านวน 42,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน 313,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0394 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 

6.1.3 แต่งตัง้ นายสพุล ทบัทมิจรญู ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 
 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,390 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9552  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 42,400 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน 313,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0394 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
6.2 พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ีถึงก าหนดออกตามวาระจ านวน 1 ท่าน 
นายเกษมสทิธิ ์ แจง้ต่อทีป่ระชมุว่าตามทีน่ายสมชาย จองศริเิลศิ ไดแ้สดงความประสงคท์ีจ่ะไม่รบัการพจิารณา
เลือกตัง้กลับเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอกีวาระหนึ่ง  ที่ประชุมคณะกรรมการสรรหาจึงเห็นควรเสนอให้
คณะกรรมการบรษิทัฯ เสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ นายแมกซ์เวล วิลเลยีม เฟเดอรบ์ุช เป็นกรรมการแทน
ต าแหน่งทีว่่างลง โดยไดพ้จิารณาถงึคุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัธุรกจิของบรษิทัฯ อย่างละเอยีดถีถ่ว้น รวมไปถงึ
ความรู้ ประสบการณ์ ความสามารถและได้เล็งเห็นถึงคุณประโยชน์อย่างมากมายที่ท่านจะสร้างให้แก่
คณะกรรมการบรษิัทฯ ทัง้นี้ ประวตัขิองนายแมกซ์เวล วิลเลยีม เฟเดอร์บุช ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ใน
หนงัสอืเชญิประชมุหน้า 34-35  
 
คณะกรรมการบรษิทัฯ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งตัง้นายแมกซเ์วล วลิเลยีม เฟเดอรบ์ุช 
ด ารงต าแหน่งกรรมการแทนนายสมชาย จองศริเิลศิ ซึง่เป็นกรรมการทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ  
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นายเกษมสทิธิ ์เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้ 

จากการพจิารณาประวตัขิองนายแมกซเ์วล เฟเดอรบ์ุช พบว่าปจัจุบนัเป็นกรรมการผูจ้ดัการ บรษิทั Dynasty 
Investment และ รองประธาน บรษิทั Varick Realty Corp. จงึขอสอบถามถงึประโยชน์ หรอืคณุคา่ทีบ่รษิทัฯ 
จะไดร้บัจากการแต่งตัง้นายแมกซเ์วล เป็นกรรมการใหม ่ 

 
ค าตอบ  

นายเกษมสิทธิ ์ชี้แจงว่า นายแมกซ์เวล เป็นผู้มีประสบการณ์ในการท าธุรกิจด้านอสังหาริมทรพัย์ใน
ต่างประเทศ อกีทัง้ยงัอาศยัอยูใ่นประเทศไทย ซึง่เมื่อพจิารณาจากประสบการณ์และความสามารถแลว้ เหน็
ว่าสอดคลอ้งกบันโยบายของบรษิทัฯ ในการขยายธุรกจิไปยงัประเทศเพือ่นบา้น โดยนายแมกซ์เวล สามารถ
ใหม้มุมอง ความคดิเหน็ทีเ่ป็นประโยชน์ในการทีบ่รษิทัฯ จะขยายตลาดไปยงัประเทศในกลุ่มอาเซยีน (AEC)  

 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

มคีวามเห็นว่า การแต่งตัง้นายแมกซ์เวล เฟเดอร์บุช เป็นกรรมการทดแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออก  
ตามวาระ นัน้ นายแมกซ์เวล เฟเดอรบ์ุช มปีระวตักิารท างานทีด่เียีย่ม แต่มปีระเดน็ในส่วนที่เป็นบุคคลทีม่ี
ความสมัพนัธ์ทางครอบครวักบักรรมการบรษิทัฯ คอืเป็นบุตรเขยของนายกริติ ชาห ์และเป็นพีเ่ขยของนาย
อษิฏ์ชาญ ชาห์ ดงันัน้จะมีปญัหาในการท างานเป็นตวัแทนหรอืไม่ ผูถ้ือหุน้จะมัน่ใจในเรื่องของความเป็น
กลาง และความเป็นอสิระในการบรหิารงานเพือ่ประโยชน์ของผูถ้อืหุน้ไดห้รอืไม ่ 

 
ค าตอบ  

นายเกษมสทิธิ ์ชีแ้จงว่า ถงึแมว้่านายแมกซเ์วล จะมคีวามสมัพนัธท์างดา้นครอบครวักบัผูถ้อืหุน้รายใหญ่ แต่
เมื่อพจิารณาถงึความเป็นมอือาชพีของนายแมกซ์เวล ประกอบกบัความรู ้ความสามารถและประสบการณ์
ของนายแมกซ์เวล ซึ่งเสนอชื่อใหเ้ป็นกรรมการ ไม่ได้เสนอให้เป็นกรรมการอสิระ ดงันัน้ เมื่อพจิารณาถึง
ความเป็นมอือาชพี จงึเหน็ว่าการแต่งตัง้นายแมกซเ์วล เป็นกรรมการจะเกดิประโยชน์กบับรษิทัฯ 

 
คณุชนัธฌา ศิวโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย 

ขอใหน้ายแมกซเ์วล กล่าวแนะน าตวั พรอ้มทัง้แสดงวสิยัทศัน์ ในการเขา้มาเป็นกรรมการใหก้บับรษิัท 
 
ประธานฯ ไดเ้ชญิใหน้ายแมกซเ์วล เฟเดอรบ์ุช กล่าวแนะน าตวัพรอ้มแสดงวสิยัทศัน์ 
 
นายแมกซ์เวล ได้กล่าวแนะน าตวั พรอ้มกบัชี้แจงว่าตนเป็นผู้มีประสบการณ์ในด้านงานก่อสร้างและธุรกจิ
อสงัหารมิทรพัย ์รวมถงึดา้นเทคโนโลยตี่างๆ ทีเ่หมาะสมกบัความทา้ทายทางธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ก าลงัเผชญิอยู่ใน
ปจัจุบนั ดงันัน้ จะน าความรูแ้ละประสบการณ์ รวมถงึเทคโนโลยใีหม่ๆ มาเพื่อเป็นส่วนช่วยในการสรา้งมูลค่า
ใหก้บับรษิทัฯ ดว้ยความโปรง่ใส  
 
ค าถาม คณุณรงคช์ยั อศัวสทิธกิจิ – ผูถ้อืหุน้ 

เสนอใหร้วมวาระที ่6 และ 7 เขา้เป็นวาระเดยีวกนั เพือ่ใหก้ารประชมุเป็นไปดว้ยความรวดเรว็  
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ค าตอบ  
นายเกษมสทิธิ ์ชีแ้จงว่า ในวาระที ่6 นี้เหลอืเพยีงการลงคะแนน และแจง้มตผิลการลงคะแนนเท่านัน้ ซึง่จะ
ใชเ้วลาอกีเพยีงไมม่าก กอ่นทีจ่ะไปต่อในวาระที ่7  

 
ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ นายเกษมสทิธิ ์เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเลอืกตัง้ นายแมกซ์เวล 
วลิเลี่ยม เฟเดอรบ์ุช ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการแทน นายสมชาย จองศริเิลศิ ทีถ่งึก าหนดออกตามวาระ โดย
ขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีแ่จกให ้และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวมบตัรลงคะแนนเสยีง
จากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ   
 
มติท่ีประชุม 
นายเกษมสทิธิ ์ ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการ โดยมมีตดิงันี้  

6.2 แต่งตัง้ นายแมกซ์เวล วิลเลียม เฟเดอร์บัช ให้ด ารงต าแหน่ง กรรมการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ดงัต่อไปนี้ 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,890 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9553  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 44,900 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0057  
 งดออกเสยีง จ านวน 310,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0390 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 7  
พิจารณาอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่เพ่ิม 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการ
จ านวน 11 ท่าน เพ่ิมเป็น 12 ท่าน 
ประธานฯ  ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ 15 ก าหนดใหก้ารเลอืกตัง้คณะกรรมการบรษิทัใหก้ระท าโดย
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้นัน้ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัดงักล่าว คณะกรรมการบรษิทั เหน็ว่าด้วยปจัจุบนัธุรกจิของ
บริษัทมีการแข่งขนัสูง จึงเห็นควรเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัทอีก 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการบริษัท
ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน เพิม่เป็น 12 ท่านโดยกรรมการบรษิทัซึ่งท าหน้าทีส่รรหา ได้ร่วมกนั
พจิารณาคณุสมบตั ิความรู ้ความสามารถและประสบการณ์แลว้  เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
เลอืกตัง้ นายวเิทศ รตันากร เป็นกรรมการ   
   
ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้ือหุน้พจิารณาเพิม่จ านวนกรรมการบรษิัทฯ อกี 1 ท่าน จากเดิมคณะกรรมการ
บรษิทัฯ ประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 ท่าน เพิม่เป็น 12 ท่าน พรอ้มทัง้เสนอให้พจิารณาเลอืกตัง้ นาย
วเิทศ รตันากร เป็นกรรมการ เนื่องจากไดเ้ล็งเหน็ถงึคุณประโยชน์อย่างมากมายทีท่่านจะสรา้งใหแ้ก่บรษิทัฯ  
โดยมคีณุสมบตัปิรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 4 ในหนงัสอืเชญิประชมุหน้า 37-38  
 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  
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กรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหม ่ในล าดบัที ่12 ทีแ่ต่งตัง้เพิม่ดว้ยเหตุผลที่ธุรกจิของบรษิทัฯ มกีารแขง่ขนัเพิม่มากขึน้ 
และการทีเ่สนอแต่งตัง้นายวเิทศ รตันากร ซึง่ปจัจุบนัเป็นผูบ้รหิารในบรษิทัฯ ในต าแหน่ง ผูอ้ านวยการฝา่ย
ปฏิบัติการ จึงได้สอบถามถึงการแข่งขนัด้านที่บริษัทฯ ต้องการเพิ่มเติม หรือต้องการเพิ่มเติมในด้าน
ปฏบิตักิารเป็นหลกั ทัง้นี้บรษิทัฯ คาดหวงัอะไรจากการแต่งตัง้นายวเิทศ เป็นกรรมการใหม่ รวมถงึไดข้อให้
นายวเิทศ ไดก้ล่าวแนะน าตวัและแสดงวสิยัทศัน์  

 
ประธานฯ ไดข้อให ้นายวเิทศ รตันากร กล่าวแนะน าตวั พรอ้มแสดงวสิยัทศัน์ 

  
นายวิเทศ ได้แสดงตวั โดยกล่าวแนะน าตวัว่า ตนจบการศกึษาด้านวิศวกรรม และปรญิญาโทด้านการ
บรหิาร โดยมปีระสบการณ์การท างานในบรษิทัฯ มาเป็นระยะเวลา 24 ปี โดยเริม่จากต าแหน่งพนักงานฝา่ย
ปฏบิตักิาร จนถงึวนันี้ไดร้บัต าแหน่งผูอ้ านวยการฝา่ยปฏบิตักิาร ในการทีจ่ะเขา้มาเป็นกรรมการ เพื่อเป็น
การเสรมิสรา้งความแขง็แกรง่ใหก้บับรษิทัฯ ในภาวะทีก่ารแขง่ขนัเพิม่ขึน้สงู โดยอาศยัประสบการณ์ทีผ่า่นมา
เพื่อปรบัปรุงการท างานฝ่ายปฏิบตัิการให้มคีวามแขง็แกร่งมากขึ้น โดยเน้นการเขา้ร่วมประมูลงานของ
ภาครฐั และโครงการขนาดใหญ่     

  
ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้ นายวเิทศ รตันากร 
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ซึง่จะท าใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ในปจัจุบนัจากจ านวน 11 ท่าน เพิม่
เป็น 12 ทา่น โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีแ่จกให ้และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ไดเ้กบ็รวบรวม
บตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทีเ่ขา้รว่มประชมุ   
 
มติท่ีประชุม 
ประธานฯ ไดข้อมตทิีป่ระชมุในการแต่งตัง้กรรมการเพิม่เตมิอกี 1 ทา่น โดยมมีตดิงัต่อไปนี้ 

แต่งตัง้ นายวเิทศ รตันากร ใหด้ ารงต าแหน่ง กรรมการ ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากดงัต่อไปนี้ 
 เหน็ดว้ย จ านวน 794,188,888 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9553  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 145,202 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0183  
 งดออกเสยีง จ านวน 210,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0264 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 8   
พิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประธานฯ ชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่าตามพระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 หา้มมใิหจ้่ายเงนิ
หรอืทรพัย์สนิอื่นใดใหก้รรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ในกรณีที่ขอ้บงัคบัของ
บรษิทัมไิดก้ าหนดไว ้การจ่ายค่าตอบแทนใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่
น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชุม ส าหรบัปี 2560 คณะกรรมการพจิารณา
ค่าตอบแทนไดพ้จิารณาค่าตอบแทน ค่าเบี้ยประชุมและเงนิรางวลัประจ าปี จากมาตรฐานสากล ฐานะทางการเงนิ
และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นรวมทัง้บริษัทในกลุ่ม
อสงัหารมิทรพัยแ์ละกลุ่มบรกิารรบัเหมาก่อสรา้งในประเทศไทย โดยตารางเปรยีบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการ ค่า
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เบีย้ประชมุและเงนิรางวลัประจ าปี ของบรษิทัฯ เทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย
และบรษิทัในกลุ่มธุรกจิบรกิารรบัเหมากอ่สรา้ง พรอ้มกบัรายละเอยีดค่าตอบแทนของกรรมการ ค่าเบี้ยประชุมและ
โบนสัทีบ่รษิทัฯ จ่ายไปในปี 2559 ไดแ้สดงอยูใ่นรายงานประจ าปี หน้า 74-75  
 
ประธานฯ ชีแ้จงต่อไปว่าทีป่ระชุมคณะกรรมการไดม้มีตใิหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูลกจิการซึง่ประกอบดว้ย เงนิคา่ตอบแทน เบีย้ประชมุและเงนิรางวลัประจ าปี ดงันี้   
 
1)  ประธานกรรมการและกรรมการ 

1.1. ใหป้ระธานกรรมการไดร้บัคา่ตอบแทน 20,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุ
จ านวน 60,000 บาทต่อครัง้  

1.2. ใหก้รรมการบรษิทัฯ ไดร้บัคา่ตอบแทนคนละ 10,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจ าทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้
ประชมุคนละ 30,000 บาทต่อครัง้  
 
2) ประธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ และ กรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ 

2.1. ใหป้ระธานกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้บัคา่ตอบแทน 30,000 บาทต่อเดอืนเป็น
ประจ าทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการจ านวน 60,000 บาทต่อครัง้ และ
เบีย้ประชมุกรรมการจ านวน 30,000 บาทต่อครัง้   

2.2. ใหก้รรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการไดร้บัคา่ตอบแทนคนละ 25,000 บาทต่อเดอืนเป็นประจ า
ทกุเดอืน และไดร้บัเบีย้ประชมุกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการคนละ 45,000 บาทต่อครัง้ และเบีย้
ประชมุกรรมการคนละ 30,000 บาทต่อครัง้   
 
3) เงนิรางวลัประจ าปี (Bonus)  

ใหค้ณะกรรมการบรษิทัฯ ได้รบัเงนิรางวลัประจ าปี (Bonus) โดยค านวณจากอตัรารอ้ยละ 2.0 ของเงนิ
ปนัผลทีจ่่ายเป็นเงนิสดคดิเป็นจ านวนเงนิรวมเท่ากบั 1 ลา้นบาท หลกัเกณฑก์ารจดัสรรใหอ้ยู่ในดุลยพนิิจ
ของคณะกรรมการบรษิทัฯ 

 
ตารางแสดงการเปรยีบเทยีบคา่ตอบแทนกรรมการในปี 2560 และ 2559 

  เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี 

รายการ 

กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูล

กจิการ กรรมการ         

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

ปี  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ปีทีเ่สนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  

1. ประธานกรรมการ - - 60,000 60,000 20,000 20,000 รอ้ยละ 2 ของ 
ไมม่กีารจา่ยเงนิ
รางวลัประจ าปี 

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

3. ประธานกรรมการตรวจสอบ  60,000 60,000 30,000 30,000 30,000 30,000 
เงนิสดในปีทีผ่า่นมา 
คดิเป็นเงนิรวม  
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  เบีย้ประชมุ ค่าตอบแทน เงินรางวลัประจ าปี 

รายการ 

กรรมการตรวจสอบ
และก ากบัดแูล

กจิการ กรรมการ         

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

ปี  2560 2559 2560 2559 2560 2559 2560 2559 

 (ปีทีเ่สนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  (ปีทีเ่สนอ)  
   และก ากบัดแูลกจิการ 
   (ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ) 1.00 ลา้นบาท  
4. กรรมการตรวจสอบ 
   และก ากบัดแูลกจิการ 
   (ค่าตอบแทนเพิม่เตมิ) 45,000 45,000 30,000 30,000 25,000 25,000 หมายเหตุ 2  

5. ประธานกรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - -   

6. กรรมการชุดย่อยอื่นๆ - - - - - -   
หมายเหตุ - ปจัจบุนับรษิทัฯมคีณะกรรมการทัง้หมด 11 ทา่น และในจ านวนนี้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ 3 ทา่น 
หมายเหต ุ2- เกณฑก์ารจดัสรรอยู่ในดลุยพนิิจของคณะกรรมการบรษิทัฯ 
  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

คา่ตอบแทนทีเ่สนอขออนุมตัเิป็นคา่ตอบแทนประจ าปี 2560 นัน้ประกอบดว้ยกรรมการในปจัจุบนัจ านวน 11 
ทา่น หากรวมกรรมการทีแ่ต่งตัง้ใหมใ่นการประชุมครัง้นี้ จะมกีรรมการรวม 12 ท่าน ดงันัน้ ค่าใชจ้่ายส่วนนี้
จะมกีารเปลีย่นแปลงอยา่งไร  

 
ค าตอบ  

นายสรุศกัดิ ์ชีแ้จงว่าคา่ตอบแทนของกรรมการแต่ละทา่นจะยงัคงเดมิ ไมม่เีปลีย่นแปลง มเีพยีงคา่ใชจ้่ายรวม
เทา่นัน้ทีเ่พิม่ขึน้ เนื่องจากจะมกีรรมการรวมเป็น 12 ทา่น จากเดมิ 11 ทา่น    

 
ค าถาม คณุสรุพล อนิทรค์ า – ผูถ้อืหุน้  

คา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนเป็นเบีย้ประชมุครัง้ละ 60,000 บาท และ
กรรมการตรวจสอบไดร้บัคา่ตอบแทนครัง้ละ 45,000 บาท จงึขอสอบถามเหตุใดจงึตอ้งมคี่าตอบแทนในการ
ตรวจสอบ  

 
ค าตอบ  

นายเกษมสทิธิ ์ชี้แจงว่าคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ เป็นกรรมการชุดย่อยที่แยกจาก
คณะกรรมการบรษิทัฯ ท าหน้าทีต่รวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ร่วมประชุมกบัฝา่ยบรหิารและผูส้อบบญัชี
ของบรษิทัฯ ซึ่งมวีาระการประชุมในหลายวาระที ่คณะกรรมการตรวจสอบฯ จะต้องน าไปรายงานในการ
ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ซึ่งเป็นไปตามกฎของตลาดหลักทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้นี้  กรรมการ
ตรวจสอบฯ ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในสว่นของการตรวจสอบ  
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ประธานฯ ชีแ้จงเพิม่เตมิว่า คณะกรรมการตรวจสอบฯ ท าหน้าทีดู่แล ตรวจสอบเพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสใน
การท างานของฝา่ยบรหิาร รวมถงึเป็นผูต้รวจสอบงบการเงนิ เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและเป็นธรรมแก่ผูม้ ี
สว่นไดเ้สยีทกุฝา่ย    

 
ค าถาม คณุจุไรรตัน์ กรีตวิรนนัท ์– ผูถ้อืหุน้   

 สอบถามถงึค่าตอบแทนของนายเกษมสทิธิ ์ทีไ่ด้รบัในส่วนของเบี้ยประชุม และค่าตอบแทนรายเดือน ที ่
ไดร้บัทัง้ในฐานะทีเ่ป็นกรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรษิทัฯ นัน้ ในบรษิทัอืน่มแีนวปฏบิตัเิชน่เดยีวกนันี้
หรอืไม ่  

 
ค าตอบ  

นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า คณะกรรมการบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบฯ นัน้แยกจากกนั ซึ่งกรรมการ
ตรวจสอบฯ จะท าหน้าทีใ่นคณะกรรมการทัง้สองคณะ เมื่อกรรมการตรวจสอบฯ ท าหน้าที่ในการตรวจสอบ 
จะไดร้บัค่าตอบแทนในส่วนนัน้ และจะได้รบัค่าตอบแทนในฐานะกรรมการ เมื่อท าหน้าทีก่รรมการ ทัง้นี้ใน
หลายบรษิทัมแีนวปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั ซึง่ทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไดเ้คยจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายเดอืน หรอืรายปี 
ใหก้บักรรมการทกุทา่น โดยไมไ่ดข้ึน้อยูก่บัการเขา้รว่มประชมุ ดงันัน้ จะไม่เกดิความยุตธิรรมต่อกรรมการที่
เขา้ร่วมประชุมทุกครัง้ ต่อมา บรษิทัฯ จงึไดเ้ปลีย่นการจ่ายค่าตอบแทน โดยก าหนดใหค้่าตอบแทนจ านวน
น้อยเป็นค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าตอบแทนจ านวนที่มากกว่าเป็นค่าตอบแทนในการเขา้ประชุม ซึ่ง
กรรมการจะไดร้บัต่อเมือ่เขา้ร่วมประชมุ    

 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

ไดแ้สดงความเหน็ว่าทีผ่่านมาบรษิทัฯ ไม่มกี าไร เพิง่จะมกี าไรในปีนี้และคาดหวงัว่าจะมกี าไรในปีต่อๆ ไป 
ดงันัน้ จงึเหน็ว่าคณะกรรมการควรมคีวามมุง่มัน่ในการท างาน การลดคา่ใชจ้่ายทีย่งัไมค่วรจะเกดิขึน้ จนกว่า
คณะกรรมการจะสามารถแสดงความสามารถใหเ้หน็ผลก าไรอยา่งต่อเนื่อง และจงึไดร้บัค่าตอบแทน จากนัน้
ไดส้อบถามเพิม่เตมิเรื่องการขออนุมตักิารจ่ายเงนิรางวลัประจ าปี จ านวน 1 ลา้นบาท คอืการขออนุมตัเิงนิ
รางวลัส าหรบัปี 2559 เพือ่มาจ่ายในปี 2560 ถกูตอ้งหรอืไม ่ 

 
ค าตอบ  

นายสุรศกัดิ ์ชี้แจงว่า การจ่ายเงนิรางวลัประจ าปีใหแ้ก่คณะกรรมการ จะขึน้อยู่กบัจ านวนเงนิปนัผลทีจ่่าย
ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ ทัง้นี้ เงนิรางวลัประจ าปีทีค่ณะกรรมการ เสนอคอื อตัรารอ้ยละ 2 ของเงนิปนัผลทีจ่่ายเป็นเงนิ
สดใหก้บัผูถ้อืหุน้ ซึง่หากในปีใดบรษิทัฯ ไม่มกีารจ่ายเงนิปนัผลใหก้บัผูถ้อืหุน้ คณะกรรมการจะไม่ไดร้บัเงนิ
รางวลัประจ าปี ซึง่หากพจิารณาแลว้จะเหน็ว่ามคีวามยตุธิรรมกบับรษิทัฯ นอกจากนี้ คา่ตอบแทนกรรมการที่
เสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา ยงัคงเสนอในอตัราเดมิกบัทีเ่คยเสนอมาตลอด 8 ปี โดยไม่มกีารเปลี่ยนแปลง 
ทัง้นี้ คณะกรรมการ ต่างท างานด้วยความมุ่งมัน่ทีจ่ะพฒันาให้บรษิทัฯ มคีวามก้าวหน้ามากกว่าจะมาหา
ผลตอบแทนจากการเป็นกรรมการ  

 
ส าหรบัในปี 2560 นัน้ เงนิรางวลัประจ าปีคอืเงนิรางวลัทีจ่่ายจากผลประกอบการของปี 2559 และเงนิปนัผล
ทีจ่่ายระหว่างกาลในปี จ านวนประมาณ 50 ลา้นบาท ดงันัน้ เงนิรางวลัประจ าปีในอตัรารอ้ยละ 2 คดิเป็นเงนิ
ประมาณ 1 ล้านบาท โดยคณะกรรมการฯ จะขออนุมตัหิลกัการในการจ่ายเงนิรางวลัจากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 
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ในส่วนของการขออนุมตักิารจ่ายเงนิรางวลัจากเงนิปนัผลระหว่างกาลในปี 2559 เพื่อมาจ่ายในปี 2560 นัน้ 
สามารถท าได ้โดยจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้  

 
ค าถาม คณุชนธัฌา ศวิโมกษธรรม – ผูร้บัมอบฉนัทะ จากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย  

ได้ขอให้ประธานฯ แนะน าประธานคณะกรรมการชุดย่อย ได้แก่ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พจิารณาคา่ตอบแทน และคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง  

 
ค าตอบ  

ประธานฯ ชี้แจงว่า ได้กล่าวแนะน าชื่อ และต าแหน่งของกรรมการทุกท่านที่เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้แล้ว
ในชว่งตน้ของการประชมุครัง้นี้  

 
นายสุรศกัดิ ์ไดก้ล่าวเพิม่เตมิว่า คณะกรรมการชุดย่อย คอืคณะกรรมการทีแ่บ่งจากคณะกรรมการบรษิทัฯ 
ในการท าหน้าทีต่่างๆ ซึง่ ประธานฯ ไดก้ล่าวแนะน าไปตอนเปิดประชมุ อยา่งไรกต็าม คณะกรรมการชดุยอ่ย
ไมไ่ดร้บัคา่ตอบแทนในการท าหน้าทีใ่นกรรมการชดุยอ่ย  

 
ประธานฯ ไดช้ีแ้จงเพิม่เตมิว่า รายชื่อและต าแหน่งของกรรมการทุกท่าน มปีรากฏอยู่ในรายงานประจ าปีอยู่
แลว้ ซึง่สามารถดรูายละเอยีดเพิม่เตมิได ้ 

 
ไมม่ผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ ประธานฯ เสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ 
และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดแูลกจิการ ตามทีเ่สนอขา้งตน้  
 
มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมตัคิา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการ ซึง่ประกอบดว้ย เบี้ย
ประชมุ เงนิคา่ตอบแทน และเงนิรางวลัประจ าปี ดว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีง ดงัต่อไปนี้  
 

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,495,790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9939  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 45,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0057  
 งดออกเสยีง จ านวน 3,300 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0004 
 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
วาระท่ี 9  
พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี 
ประธานฯ ขอใหน้ายเกษมสทิธิ ์ปฐมศกัดิ ์ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการเป็นผูน้ าเสนอ
รายชือ่ผูส้อบบญัชแีละเหตุผลประกอบการพจิารณาต่อทีป่ระชมุ  
 
นายเกษมสทิธิ ์รายงานต่อทีป่ระชมุว่าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
120 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  ทุกปี 
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คณะกรรมการตรวจสอบและก ากบัดูแลกจิการไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
อนุมตัใิหแ้ต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีาก บรษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิัทฯ ประจ าปี 2560 
ดว้ยเหน็ว่าไดท้ าหน้าทีเ่ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ตัง้แต่ปี 2557 และปฏบิตัหิน้าทีใ่นฐานะผูส้อบบญัชดีว้ยดี
ตลอดมา โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเหน็
ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ   
 
 1.  นางสาวกมลทพิย ์ เลศิวทิยว์รเทพ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4377 และ/หรอื 
 2. นางสาวศริวิรรณ   สรุเทพนิทร ์        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4604 และ/หรอื 
 3. นายวชิาต ิ โลเกศกระว ี        ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4451 
 
โดยใหผู้ส้อบบญัชทีัง้สามคนมอี านาจกระท าการร่วมกนั หรอืแต่ละคนต่างมอี านาจกระท าการไดเ้องโดยล าพงั
ในการตรวจสอบงบการเงนิของบรษิทัฯ ส าหรบัปี 2560 และในกรณีทีบุ่คคลดงักล่าวไม่สามารถประกอบหน้าที่
ได้ ให้คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีคนอื่นของบริษัท ส านั กงาน อีวาย จ ากดั ที่มี
คณุสมบตัเิป็นผูส้อบบญัชใีหแ้กบ่รษิทัฯ เพือ่ปฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได้ 
 
ผูส้อบบญัชทีัง้สามท่าน ตามรายชื่อทีน่ าเสนอในปี 2560 นี้ ไม่ไดเ้ป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรอืผูด้ ารง
ต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ รวมทัง้ไม่มีความสมัพันธ์ หรือการมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย 
ผูบ้รหิาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  
 
นายเกษมสทิธิ ์ไดข้ออนุมตัคิ่าตอบแทนผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 เป็นเงนิจ านวน 2,600,000 
บาท ทัง้นี้ไม่รวมค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามทีไ่ดจ้่ายจรงิ ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าตอบแทนในปี 2559 ทีผ่่านมา เป็นจ านวน 
250,000 บาท หรอืรอ้ยละ 10 ส าหรบัคา่สอบบญัชทีีเ่พิม่ขึน้นัน้สอดคลอ้งกบัการขยายตวัทางธุรกจิของบรษิทัฯ 
เนื่องจากมบีรษิทัยอ่ยเพิม่ขึน้และมกีารเพิม่มาตรฐานการสอบบญัชใีหม่มากขึน้ท าใหผู้ส้อบบญัชตีอ้งใชเ้วลาใน
การตรวจสอบมากขึน้  
     
รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี มีดงัน้ี 

 ปี 2560 
(ปีทีเ่สนอ) 

ปี 2559 เพิม่ขึน้ 

ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย    
   คา่สอบบญัช ี 2,600,000 2,350,000 250,000 
   คา่สอบบญัชขีองบรษิทัยอ่ย  
   (เพือ่เป็นขอ้มลูเทา่นัน้) 

150,000 150,000 - 

   คา่บรกิารอืน่  - - - 
     รวม  2,750,000 2,500,000 250,000 

 
หมายเหตุ ผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยในต่างประเทศ มิได้สงักัด ส านักงานสอบบัญชีเดียวกัน อย่างไรก็ด ี
คณะกรรมการจะดแูลใหส้ามารถจดัท างบการเงนิไดท้นัตามก าหนดระยะเวลา   
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เมื่อนายเกษมสทิธิ ์ได้น าเสนอรายชื่อผู้สอบบญัช ีและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชเีสร็จสิ้น ประธานฯ เปิด
โอกาสใหผู้ถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเหน็เพิม่เตมิ  
 
ไม่มผีูใ้ดมคี าถามหรอืแสดงความเห็นเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึขอมตทิีป่ระชุมเพื่ออนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี
บรษิทัฯ ประจ าปี 2560 และก าหนดคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีตามทีเ่สนอขา้งตน้  
 
มติท่ีประชุม 
ทีป่ระชมุมมีตอินุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชบีรษิทัฯ ประจ าปี 2560 และคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัช ีดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมาก ดงัต่อไปนี้  

 เหน็ดว้ย จ านวน 794,501,688 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.9947  
 ไมเ่หน็ดว้ย         จ านวน 42,402 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.0053  
 งดออกเสยีง จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 บตัรเสยี จ านวน - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ -  

 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้รว่มประชมุและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 
 
ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุถงึหวัขอ้อืน่ๆ ทีต่อ้งการจะหารอืหรอืสอบถาม 
 
เนื่องจากไมไ่ดม้หีวัขอ้ในการหารอืในวาระอืน่ๆ และไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืตอ้งการค าอธบิายเพิม่เตมิ  
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หก้ารสนับสนุนบรษิทัฯ ในกจิกรรมต่างๆ ของบรษิทัฯ ใหลุ้ล่วงไป
ดว้ยด ีรวมถงึการประชมุผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ และกล่าวปิดประชมุเวลา 12.30 น.  
 
 
 

นายสรุศกัดิ ์โอสถานุเคราะห ์        นายสานต ิกระจ่างเนตร ์
กรรมการและเลขานุการบรษิทัฯ            ประธานทีป่ระชมุ 

   




