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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท ชวีาทัย จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นทิวลปิ ซอฟเฟอริน ห้องประชมุจตรุทิศ, 

เลขที่ 92 ซอยแสงแจม่ ถนนพระราม9, แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1) นายชาติชาย  พานชิชีวะ ประธานกรรมการ 

2) นายบญุ ชนุเกียรติ  กรรมการ / กรรมการผู้จดัการ / กรรมการบริหาร / 

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

3) นางสมหะทยั พานชิชีวะ   กรรมการ 

4) Mr. Phua Cher Chew  กรรมการ 

5) นางสภุาภรณ์   บรุพกศุลศรี กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน /  

กรรมการก ากบัดแูลกิจการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6) นายชยัยทุธ   เตชะทศันสนุทร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน / ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 

7) Mr. Chung Tang Fong กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาคา่ตอบแทน 

8) Mr. Phua Chian Kin ประธานกรรมการบริหาร 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม  

1) คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั   ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี  

2) คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย/ เลขานกุารบริษัท 
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั  

คณุพิมพ์ใจ มานติขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4521  

เร่ิมการประชุม  

บริษัท ชีวาทยั จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการ

ประชมุ”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้ 

• บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน    750,000,000.-บาท  

• ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว     750,000,000.- บาท  

• แบง่ออกหุ้นสามญัจ านวน     750,000,000.- หุ้น  

• มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ      1.00 บาท  

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ า ปี 2560 ในวันที่ 9 มีนาคม 2560 

(Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560  

การประชมุในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 25 ราย และโดยการมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุจ านวน 32 ราย 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 57 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้  562,574,856.- หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 75.01 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ย

ได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบงัคบัของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนด เก่ียวกบัองค์ประชมุว่า ในการประชุมผู้

ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่า 25 ราย หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ

จ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จึงจะครบ

เป็นองค์ประชมุ  

เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม 

ผู้ด าเนินการได้เรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

1.  ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นที่ตนถือ โดย

ให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง  

2.  กรณีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉนัทะตามแบบที่กฎหมายก าหนด ให้ 

ปฏิบตัิการลงคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 

• ก่อนการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน ทัง้นี ้เพื่อ

เป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน  

• ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ ยกเว้นในวาระที่ 5 พิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออก

ตามวาระกลบัเข้าดารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ และ วาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ ในวงเงิน

ไมเ่กิน 1,500.- ล้านบาท ซึง่จะได้เรียนชีแ้จงตอ่ไป หากไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก

เสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติที่น าเสนอ ส าหรับผู้
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ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีบริษัทจดัให้ และยก

มือให้เจ้าหน้าที่ไปเก็บบตัรลงคะแนน  

• ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน

เสยีงทัง้หมด และสว่นที่เหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วย ส าหรับผู้ที่ออกเสยีงเห็นด้วยใน

วาระเหลา่นี ้ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนแก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การ

ประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชุมครัง้นี ้เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การ

ลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้หมดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน

การนบัคะแนน  

3.  กรณีผู้ ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้

กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น หรือผู้

มอบฉนัทะ  

4.  กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 5 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่ง

อีกวาระหนึง่  

บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนนเสียง 

เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง และเจ้าหน้าที่ของบริษัทจะไปเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่

ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบัตร

ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่ลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นที่

ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงแล้ว  

5.  ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35  

 ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หุ้นหนึง่มีเสียงหนึ่ง และผู้ ถือหุ้นคนใดมีสว่นได้
เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ นอกจากการออกเสียง
เลอืกตัง้กรรมการ และมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะต้องประกอบด้วยคะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้า
มีคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

(2) ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ให้ถือคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททัง้หมดหรือบางสว่นท่ีส าคญัให้แก่บคุคลอื่น 

(ข) การซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทมหาชนอื่นมาเป็นของบริษัท 

(ค) การท า แก้ไข หรือยกเลิกสญัญาเก่ียวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททัง้หมดหรือ
บางสว่นท่ีส าคญั การมอบหมายให้บคุคลอื่นใดเข้าจดัการธุรกิจของบริษัท หรือการ
ควบรวมกิจการกบับคุคลอื่นโดยมีวตัถปุระสงค์เพื่อการแบง่ผลก าไรขาดทนุกนั 
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(ง) การแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) การเพิ่มหรือลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

(ฉ) การเลกิบริษัท  

(ช) การออกหุ้นกู้ของบริษัท 

(ซ) การควบรวมกิจการบริษัทกบับริษัทอื่น 

(ฌ) การด าเนินการอื่นๆ ตามที่กฎหมายบญัญตัิไว้วา่ต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า
สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน 

6.  ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไมอ่ยูใ่นห้องประชมุในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิของทา่นได้โดย

สง่บตัรลงคะแนนลว่งหน้าให้กบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทก่อนออกจากห้องประชมุ  

7.  คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไมเ่ท่ากนั เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ ถือหุ้นและ

ผู้ รับมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชมุในแตล่ะวาระจึงอาจมีการเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ทา่กนั  

8.  ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท กุดัน่แอนด์พาร์ทเนอร์ จ ากัด ที่ปรึกษากฎหมาย คือ 

นายกดุัน่  สขุมุานนท์ เป็นพยานในการนบัคะแนน  

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้องกับวาระ

นัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ต้องการซกัถาม แจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่

ประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้  

10.  ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู ่ขอความกรุณาน าไปสอบถาม 

หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือ

สอบถามอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

รายอื่นได้ใช้สทิธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็น

การบริหารการประชมุให้อยูใ่นเวลาที่ก าหนด  

หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจึงกลา่วแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และที่ปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ และ 

คณุชาติชาย พานิชชีวะ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) จึงแถลงว่าในการประชมุครัง้นี ้

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดในข้อบงัคบัของบริษัทแล้วจึงขอเปิดการ

ประชมุเพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ท่ีปรากฏในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 250 ดงันี ้ 
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วาระที่ 1  แจ้งเพื่อทราบรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ บริษัทได้มีการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559   ซึ่ง

ประชุมเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559  และได้จัดท ารายงานการประชุมอย่างถูกต้อง ครบถ้วน โดยมี

รายละเอียดส าเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559  ปรากฏตาม สิ่งที่ ส่งมาด้วย 1  

ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชุม จึงแจ้งให้ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชุมสามญัผู้

ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2559  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม  และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จึงชีแ้จงวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุรับทราบรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 

2559 โดยมีรายละเอยีดตามทีเ่สนอ 

หมายเหต ุ วาระนีเ้ป็นการประชมุที่เกิดขึน้กอ่นท่ีมีการเสนอขายหุ้นสามญัตอ่ประชาชน (IPO) 

ซึง่ได้มกีารรับรองโดยผู้ ถือหุ้นมาก่อนแล้ว ส าหรับวาระนีจ้ึงเป็นวาระเพื่อทราบ และ

ไมม่ีการลงคะแนนเสยีง 

 

วาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณบุญ ชุน เกียรติ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน

วาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

 คณุบญุ ชนุ เกียรติ ได้ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงาน

ประจ าปีของบริษัท โดยบริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ที่ได้จดัสง่ให้

ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  

ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 มีรายละเอียดสรุป ดังนี ้ 

• ในปี 2559 บริษัทได้เปิดตวัโครงการใหม่ จ านวน 3 โครงการ ได้แก่ 1.ชีวาทยั เรสซิเดนซ์ อโศก,             

2. ชีวารมย์ รังสิต – ดอนเมือง 3.ชีวาทยั เพชรเกษม 27 รวมมูลค่าโครงการทัง้หมดประมาณ  

3,780 ล้านบาท  

• ในปี 2559 บริษัทมียอด presale  2,515 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 107 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 5 

• ณ เดือนธนัวาคม 2559 บริษัทมี backlog โครงการคิดเป็นมลูค่า  2,342  ล้านบาท และบริษัท

คาดวา่บริษัทจะสามารถทยอยรับรู้รายได้จากโครงการดงักลา่วในปี 2560 จ านวน 1,701 ล้าน  
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นอกจากนี ้นายบุญ ชุน เกียรติ ได้น าเสนอให้ที่ประชุมทราบเก่ียวกบัข้อมลูของแผนธุรกิจในปี 

2560 ของบริษัท โดยบริษัทได้ตัง้เป้าไว้ว่าบริษัทจะเปิดตวัโครงการใหม่มูลค่ารวมประมาณ  7,700 

ล้านบาท  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั

ใดๆ ประธานฯ จึงชีแ้จงวา่เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จึงไมม่ีการลงคะแนนเสยีง  

มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 โดยมีรายละเอียดตามทีเ่สนอ  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสิทธ์ิชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ  

คณุสนุนัทรา มหาประสิทธ์ิชยั ชีแ้จงให้ที่ประขมุทราบถึงงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร

ขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ซึ่งผา่นการตรวจสอบ

จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความ

เห็นชอบจากที่ประชมุคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท

ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ โดยสรุปส าระสาคญัได้ดงันี ้ 

รายการตามงบการเงนิรวม 

ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวนัที่ (ล้าน
บาท) 

31 ธันวาคม 2559 31 ธันวาคม 2558 

สนิทรัพย์รวม  3,171 2,355 
หนีส้นิรวม 2,195 1,668 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 976 687 
รายได้รวม 1,201 1,430 
ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 71 103 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 63 83 
ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.09 0.25 

 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน

เบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว  
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มติที่ประชุม  ที่ประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี

สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว โดยมี

รายละเอียดตามที่เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,656 เสยีง 
 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสิทธ์ิชยั ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คุณสนุันทรา มหาประสิทธ์ิชัย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 45 ก าหนดให้

บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิ

ประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ

สบิของทนุจดทะเบียน นอกจากนีแ้ล้ว มาตรา 115 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 

(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบับริษัทข้อ 44 ห้ามบริษัทแบง่เงินปันผลจากเงินประเภทอื่น

นอกจากเงินก าไร ในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล ดงันัน้ บริษัทจึง

จ าเป็นต้องด าเนินการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 5,652,114.- บาท (ห้าล้าน

หกแสนห้าหมื่นสองพนัหนึ่งร้อยิบสี่บาท) ส าหรับผลประกอบการปี 2559 คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.8ของ

ก าไรสทุธิ รวมเป็นเงินทนุส ารองสะสมจ านวน 5,652,114.- บาท (ห้าล้านหกแสนห้าหมื่นสองพนัหนึ่ง

ร้อยสบิสีบ่าท) คิดเป็นอตัราร้อยละ 0.8 ของทนุจดทะเบียน  

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลใน

อตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และหลงัหกัเงินส ารองตามกฎหมาย รวมถึงเงิน



8 
 

ส ารองอื่นๆ (ถ้ามี) โดยคณะกรรมการบริษัทเป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจ่ายเ งินปันผล โดย

ค านงึถึงปัจจยัตา่งๆ เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหุ้น  

จากผลการด าเนินงานในปี 2559 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสทุธิจ านวน 

113,042,289.- บาท และมีก าไรสะสมจ านวน 26,987,258.-บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และ

เห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัท โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.03

บาท ตอ่หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไมเ่กิน 22,500,000.- บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นเงิน

สด 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัที่ 11 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ

ได้รับเงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัท่ี 8 

พฤษภาคม 2560 โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายปัน

ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยงัไมม่ีความแน่นอน เนื่องจากต้องรอการอนมุตัิจาก

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2559 เป็นเงินสาร

องตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลใน

อตัราหุ้นละ 0.03 บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 22,500,000 บาท และก าหนดวัน

ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และ

วนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.

2535(รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 

2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 26 พฤษภาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,656 เสยีง 

  หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย

และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

    คุณปชาธิป เมตตาประสพกิจ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามัญ

ประจ าปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งหนึ่งในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออก

ให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สดุกบัสว่นหนึง่ในสาม และกรรมการท่ีจะต้องออก

จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้

กรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตาม

มาตรานี ้อาจได้รับเลอืกตัง้ใหมไ่ด้ 

    ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง

ตามวาระ จ านวน 2 คน ดงันี ้

(1) นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, ประธาน
กรรมการก ากับกิจการ, กรรมการบริหารความ
เสีย่ง 

 

 

(2) Mr.Chung Tang Fong กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  
  ประธานกรรมการสรรหาและพิ จารณ า

คา่ตอบแทน,  

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วมีความเห็นว่า 

เนื่องจากกรรมการทัง้ 2 (สอง) คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็น

ประโยชน์ตอ่การด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้

ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 2 (สอง) คน กลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒุิการศึกษา ประสบการณ์ท างาน สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท 

การเป็นกรรมการในบริษัทอื่น ของกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือ

เพื่อกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ปรากฏตาม ที่ได้จดัสง่

ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุ  
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้า

ด ารงตาแหนง่อีกวาระหนึง่  

มติที่ประชุม    ที่ประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 2 คนคือ 

(1)นายชัยยุทธ เตชะทัศนสุนทร และ (2) Mr. Chung Tang Fong (นายชุง ทัง ฟง) กลับเข้าด ารง

ต าแหนง่กรรมการอีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

5.1 นายชยัยทุธ เตชะทศันสนุทร 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,656 เสยีง 

5.2 Mr. Chung Tang Fong (นายชงุ ทงั ฟง) 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 561,074,556 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 100 - 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,556 เสยีง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทน และผลประโยชน์พเิศษของคณะกรรมการประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายกฏหมาย

และเลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุปชาธิป เมตตาประสพกิจ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ตามมาตรา 90 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท

มหาชน พ.ศ.2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)ได้ก าหนดห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิอื่นใด

ให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามข้อบงัคบัของบริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 
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ก าหนดให้กรรมการบริษทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทใหญ่ในรูปของเงินรางวลั เบีย้

ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา

และลงมติ ในการนี ้คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน ได้พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนและผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2560 

โดยยึดถือแนวปฏิบัติ  คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความรับผิดชอบของ

คณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มี

มลูคา่ตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกบับริษัท ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

คา่ตอบแทนรายเดือน  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการ 10,000.-บาท / เดือน 

 กรรมการอิสระ 10,000.- บาท / เดือน 

เบีย้ประชมุ  

 ประธานกรรมการ 60,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการ 40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการอิสระ 20,000.-บาท / ครัง้ 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  (นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ) 

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000.-บาท / ครัง้ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา-

คา่ตอบแทน 

40,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000.-บาท / ครัง้ 

 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหาร 70,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการบริหาร 60,000.-บาท / ครัง้ 
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ค่าตอบแทนคณะกรรมการก ากับดูแลกิจการ  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการก ากบัดแูลกิจการ 10,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการก ากบัดแูลกิจการ   5,000.-บาท / ครัง้ 

 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
(นอกเหนือค่าตอบแทนกรรมการ)  

เบีย้ประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 10,000.-บาท / ครัง้ 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง   5,000.-บาท / ครัง้ 

หมายเหต ุกรรมการสามารถเบิกคา่เดินทาง และ คา่ที่พกัในการมาประชมุได้ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสัยใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทน และ

ผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 2560 

มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน และผลประโยชน์พิเศษของคณะกรรมการประจ าปี 

2560 โดยค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 559,449,656 99.7104 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 1,625,000 0.2896 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,656 เสยีง 
 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงสองในสามของจ านวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
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วาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2560  

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

 คุณสุนันทรา มหาประสิทธ์ิชัย ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทข้อ 39 

ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของ

บริษัททกุปี ในการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกได้ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคดัเลือกผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 และเสนอให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จ านวน 5 ราย 

ได้แก่ 

คณุพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ  

คณุโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ  

คณุรุ้งนภา เลศิสวุรรณกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 

คณุชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ 

คณุรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659  

แห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 และในกรณีที่

ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทน

ผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้ และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 

1,500,000 บาท ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 5 ราย ไมไ่ด้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและไมไ่ด้ให้บริการท่ีปรึกษาแก่

บริษัท  

ทัง้นี ้การปฏิบตัิหน้าที่ของผู้สอบบญัชีดงักลา่วพบวา่ไมม่ีรายใดปฏิบตัิหน้าที่เกิน 5 ปี รวมทัง้

การเสนอแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจาปี 2560 ดงักลา่ว ได้

ผา่นการกลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการ

แล้ว  

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560  

 

มติที่ประชุม   อนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

ประจ าปี 2560 โดยอนุมตัิให้ คุณพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4521 
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และ/หรือ คณุโสภณ เพิ่มศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ คณุรุ้งนภา เลิศ

สวุรรณกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือคุณชยพล ศภุเศรษฐนนท์ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือคุณรสพร เดชอาคมผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 

5659เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมตัิให้ก าหนดค่าสอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชี

ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักลา่วไม่สามารถ

ปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตอื่นของส านกังานท า

หน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้ สอบบัญชีดงักล่าวได้ ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 561,074,656 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 55 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,565 เสยีง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 1,500 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั ผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงิน

และการบญัชี  เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ที่ประชมุ 

คณุสนุนัทรา มหาประสทิธ์ิชยั ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนมุตัมิี

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินไมเ่กิน1,500.-ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทนุ โดยหุ้นกู้ของบริษัทฯ 

มีรายละเอยีดเบือ้งต้น ดงันี ้

รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ 

 

วัตถุประสงค์: เพื่อใช้เสริมสภาพคลอ่ง และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็น

เงินทนุหมนุเวียนทัว่ไปของบริษัท หรือเพื่อวตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการ

บริษัทเห็นสมควร 

ชนิด หุ้นกู้ทกุประเภท ชนิดระบช่ืุอผู้ถือหรือไมร่ะบช่ืุอ ประเภทด้อยสทิธิ หรือ ไมด้่อยสทิธิ 

มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีหลกัประกนั หรือไมม่หีลกัประกนั 
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ขึน้อยูก่บัภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย หุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ตามความ

เหมาะสม และปัจจยัอื่นๆ ทีเ่ก่ียวข้อง 

สกุลเงนิ:  เงินบาทและ/หรือเงินสกลุตา่งประเทศโดยใช้อตัราแลกเปลีย่นในขณะที่มีการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ในแตล่ะคราว 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :  ไมเ่กิน 1,500 ล้านบาทหรือในสกลุเงินอื่นในจ านวนที่เทยีบเทา่ทัง้นี ้ บริษัทฯ 

สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมและ/หรือออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อ

ทดแทนหุ้นกู้ เดมิที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ภายในวงเงินดงักลา่วโดยหุ้นกู้ที่บริษัท 

ออกจ าหนา่ยแล้วในขณะใดขณะหนึง่จะต้องมจีานวนเงินไมเ่กินวงเงินดงักลา่ว 

อาย:ุ    ไมเ่กิน5 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย: เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศ ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/

หรือ ผู้ลงทนุสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง 

และ/หรือบคุคลใดๆ โดยอาจเสนอขายหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางสว่นในคราวเดียวกนั 

หรือหลายครัง้ และหรือใน ลกัษณะหมนุเวียน (Revolving Basis) ก็ได้ ตาม

ประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือ กฎระเบียบอื่นๆ และ/หรือ กฎหมายอื่นๆ 

ที่เก่ียวข้องทีม่ีผลบงัคบัใช้ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

อัตราดอกเบีย้:   ขึน้อยูก่บัตลาดตราสารหนี ้ณ เวลาที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้  

การไถ่ถอนก่อนก าหนด: ผู้ ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดและหรือบริษัท

อาจมีหรือไมม่ีสทิธิในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนครบก าหนดรวมถงึการซือ้คืนหุ้นกู้

ดงักลา่ว ทัง้นีใ้ห้เป็นไปตามข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนัน้ๆ 

อ านาจก าหนด: มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการ บริษัท

มอบหมาย และ/หรือกรรมการผู้จดัการ มีอ านาจในการก าหนด หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข 

และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวข้องกบัการออกและ เสนอขายหุ้นกู้ตามที่เห็นสมควรท่ี

ต้องก าหนดตามกฎหมาย เช่น ช่ือ ประเภท มลูคา่ทีต่ราไว้ ราคาเสนอขายตอ่หนว่ย 

อตัราดอกเบีย้ การแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  จ านวนท่ีเสนอขายในแตล่ะคราว มลูคา่

รวม อาย ุ วิธีการช าระคืนเงินต้น วิธีการจดัสรร ประเภทหลกัประกนั รายละเอียด 

การเสนอขาย ระยะเวลาการไถถ่อน การไถ่ถอนก่อนก าหนด รวมถงึการ น าหุ้นกู้

ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบยีนกบัตลาด หลกัทรัพย์แหง่ประเทศ

ไทย และหรือ สมาคมตราสารหนี ้ และ/หรือ ตลาดรองอื่นๆ ตลอดจนให้อ านาจ

ด าเนินการขออนญุาต เปิดเผยข้อมลู และด าเนินการอื่นใดกบัหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

การแตง่ตัง้ที่ปรึกษา หรือ บคุคลที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  การเข้า

ท าการตกลง การลงนามและ/หรือการแก้ไขเอกสารสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง และม ี
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อ านาจในการด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ตามจ าเป็น

และสมควร 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซักถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อ

สงสยัใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่ง

อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสทิธิ มีประกนัหรือไมม่ีประกนั มีหรือไมม่ีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยู่

กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไม่เกิน 1,500 ล้าน

บาท เพื่อน าเงินท่ีได้มาใช้การด าเนินธุรกิจของบริษัท  

มติที่ประชุม   ที่ประชมุมีมติอนมุตักิารออกหุ้นกู้ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึง่อาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสทิธิหรือไมด้่อย

สทิธิ มีประกนัหรือไมม่ีประกนั มหีรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ทัง้นี ้ขึน้อยูก่บัความเหมาะสมของสภาวะ

ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ วงเงินรวมไมเ่กิน 1,500 ล้านบาท เพื่อใช้เสริมสภาพคลอ่ง 

และ/หรือใช้เป็นเงินลงทนุในการขยายธุรกิจและ/หรือเป็นเงินทนุหมนุเวยีนทัว่ไปของบริษัท หรือเพือ่

วตัถปุระสงค์อื่นๆ ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
( 1 หุ้น = 1 เสียง ) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 561,074856 100.00 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสยีง 0 0 

บตัรเสยี 0 0 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 56 ราย คิดเป็นจ านวนเสยีงทัง้หมด 561,074,856 เสยีง 
 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

  *มีผู้ ถือหุ้น 1 รายเข้ามาหลงัจากปิดการลงคะแนนเสียงในวาระที่ 8 รวมการประชุมครัง้นีม้ีผู้
ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทัง้สิน้ 57 ราย นบัรวมจ านวนหุ้น
ได้ทัง้สิน้ 562,574,856 หุ้น คิดเป็นอัตราร้อยละ 75.01 ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมด ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น  

วาระที่ 9  วาระอื่นๆ  

 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่
นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้
หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด 
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 ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนงัสือเชิญ
ประชมุ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) มาตรา 105 
วรรค 2 ก าหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามลาดบัระเบียบวาระที่ก าหนด
ไว้ในหนงัสือนดัประชุมแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้  

 หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม 
และไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม 
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นที่
เป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุและขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

ปิดประชมุ เวลา 10.30 น.  

   

             

(นายชาติชาย พานิชชีวะ)  

      ประธานท่ีประชมุ  

 

             

        (นายปชาธิป เมตตาประสพกิจ) 

       เลขานกุารท่ีประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

 


