เอกสำรแนบ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2560
ของ
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้ องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศกำร
และกำรประชุมไบเทค กรุงเทพฯ
นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำรทำหน้ ำที่เป็ นประธำนที่ประชุม
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มำร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งให้ ที่ประชุม
ทรำบว่ำ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จำนวน 123 รำย และโดยกำรมอบฉันทะ จำนวน 291 รำย รวมทังสิ
้ ้น 414
รำย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 794,887,941 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.8873 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัทฯ ซึ่ง
เกินกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยแล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ครบเป็ นองค์ประชุมตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธำนฯ
จึงกล่ำวเปิ ดประชุม
ทังนี
้ ้ ก่อนเข้ ำสู่วำระกำรประชุม ประธำนฯ ได้ กล่ำวแนะนำกรรมกำร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึ กษำกฎหมำย ที่เข้ ำ
ร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
กรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำทีป่ ฏิบตั ิกำร
3. ดร.อรรณพ ตันละมัย
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
4. นำงวิไล ฉัททันต์รัศมี
กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ
5. นำยอรรถพล ชดช้ อย
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล
สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
6. ดร.ขัติยำ ไกรกำญจน์
กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
7. นำยทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรอิสระ
8. นำยสมชำย พิพิธวิจิตรกร
กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
9. นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย
กรรมกำร และที่ปรึกษำทำงด้ ำนบัญชีและกำรเงิน
10. นำยสุจินต์ ชุมพลกำญจนำ
กรรมกำร
กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
-ไม่มีผู้สอบบัญชี
1. นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
2. นำยเจษฎำ เจตนำเจริ ญชัย
บริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด
ที่ปรึกษากฏหมาย ทาหน้ าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง
นำยบัญชำ เดชอุดม
บริ ษัท นักกฎหมำยกรุงเทพ จำกัด

8

นอกจำกนี ้ ประธำนฯ ได้ กล่ำวแนะนำนำยชำติชำย ตรี วิมล อำสำพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้นจำกสมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุน
ไทยซึง่ เข้ ำร่วมกำรประชุมในครัง้ นี ้
ก่อนที่จะให้ ที่ประชุมพิจำรณำรำยละเอียดในแต่ละวำระ ประธำนฯ ได้ ชี ้แจงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน ในแต่ละ
วำระ ดังนี ้
1. กำรออกเสียงลงคะแนน จะนับ 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้น 1 รำย สำมำรถออกเสียง
ในแต่ละวำระว่ำ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง เพียงทำงใดทำงหนึง่ เท่ำนัน้ จะไม่สำมำรถแบ่งแยก
จำนวนหุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้ นกรณีผ้ รู ับมอบฉันทะจำกผู้ลงทุนต่ำงประเทศที่แต่งตังคั
้ ส
โตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝำกและดูแลหุ้น
2. เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น บริ ษัท ฯ ได้ นำระบบบำร์ โค้ ดมำใช้ ในกำรนับคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ ขนตอนกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสี
ั้
ยงเป็ นไปอย่ำงรวดเร็ วยิ่งขึน้ โดยในกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละ
วำระ ยกเว้ นวำระที่ 5 กำรเลือกตังกรรมกำร
้
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนน และส่งมอบให้ แก่เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ เพื่อนับคะแนนเสียงต่อไป สำหรับผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย ไม่
ต้ องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
3. ในกำรนับคะแนนเสียงทุกวำระ ยกเว้ นวำระที่ 5 กำรเลือกตังกรรมกำร
้
บริ ษัทฯ จะเก็บเฉพำะผู้ที่ลงคะแนน
เสียงไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง แล้ วจึงนำไปหักออกจำกจำนวนคะแนนเสียงทังหมด
้
4. สำหรับวำระที่ 5 กำรเลือกตังกรรมกำร
้
จะดำเนินไปเป็ นรำยบุคคล ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยลงคะแนนเสียง ไม่
ว่ำจะ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง และส่งมอบบัตรลงคะแนนเสียงให้ เจ้ ำหน้ ำที่ของบริ ษัท ฯ เพื่อ
นับคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะถือว่ำ เห็นด้ วย
5. ผู้มำประชุมที่เป็ นผู้รับมอบฉันทะตำมหนังสือมอบฉันทะ ใช้ หลักเกณฑ์กำรลงคะแนนเสียงเช่นเดียวกับผู้ถือ
หุ้น ยกเว้ นผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้น ซึ่งผู้ถือหุ้นได้ ออกเสียงลงคะแนนไว้ ลว่ งหน้ ำแล้ ว ไม่ต้ องลงคะแนน
เสียงอีก เนื่องจำกบริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนเสียงตำมที่ผ้ ถู ือหุ้นกำหนดไว้ แล้ ว
6. มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน
เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมำยกำหนดเป็ นอย่ำงอื่น
ต่อจำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำตำมระเบียบวำระต่ำง ๆ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำบริ ษัทฯ ได้ จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22
เมษำยน 2559 ส่งให้ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิ ชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยกำหนด
รวมทังได้
้ เผยแพร่ ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ และได้ ทำกำรจัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับ
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธำนฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22
เมษำยน 2559
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจำรณำแล้ ว และลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
812,913,550 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
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งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 เสียง

0.0000

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจาปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรได้ จดั ทำรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2559 ตำมรำยละเอียดในรำยงำนประจำปี 2559 ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
จึงขอสรุปภำพรวมผลกำรดำเนินงำนดังนี ้
ในปี 2559 แม้ วำ่ เศรษฐกิจไทยจะขยำยตัวได้ ในอัตรำร้ อยละ 3.2 แต่บริ ษัทฯก็ยงั คงต้ องเผชิญกับควำมท้ ำทำยที่
ยำกลำบำกอย่ำงต่อเนื่อง ทังนี
้ ้เนื่องจำกกำลังซื ้อของผู้บริ โภคที่ยงั คงมีควำมอ่อนแอและเศรษฐกิจไทยที่มีกำรขยำยตัวใน
ระดับต่ำ ซึ่งถือเป็ นระดับกำรขยำยตัวที่เป็ นปกติในปั จจุบนั ภำยใต้ สภำพกำรณ์ เช่นนี ้ บริ ษัทฯ จึงได้ ดำเนินมำตรกำรที่
เน้ นหนักไปในกำรเพิ่มประสิทธิภำพในด้ ำนต่ำงๆ และกำรควบคุมต้ นทุนและค่ำใช้ จ่ำยอย่ำงต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันก็ได้
เพิ่มควำมสำมำรถในด้ ำนกำรแข่งขันให้ ดีขึ ้นอีกโดยกำรดำเนินมำตรกำรต่ำงๆ คือ กำรพัฒนำเมนูอำหำรใหม่ๆ และกำรจัด
ชุดอำหำรที่ตรงกับควำมต้ องกำรของลูกค้ ำ กำรดำเนิน กำรตำมแผนโฆษณำและกำรส่งเสริ มกำรขำยที่ มั่นใจว่ำจะมี
ประสิทธิผล กำรใช้ เทคโนโลยีเป็ นเครื่ องมือเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรให้ บริ กำรแก่ลกู ค้ ำ และกำรยึดหลักปฎิบตั ิที่เป็ นเลิศ
เกี่ยวกับกำรดำเนินธุรกิจร้ ำนอำหำร โดยมำตรกำรและควำมคิดริ เริ่ มต่ำง ๆ เหล่ำนี ้นับว่ำมีผลเป็ นที่น่ำพอใจ โดยในปี
2559 บริ ษัทฯมีรำยได้ รวมเท่ำกับ 15,498 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 3.9 จำกปี ก่อนหน้ ำ เนื่องจำกกำรขยำยสำขำของร้ ำน
เอ็มเค สุกี ้ และร้ ำนอำหำรญี่ปนยำโยอิ
ุ่
รวมถึงกำรเพิ่มขึ ้นของยอดขำยของสำขำเดิม ส่วนกำไรสุทธิของบริ ษัทฯสำหรับปี
2559 เท่ำกับ 2,100 ล้ ำนบำท เพิ่มขึ ้นจำกปี ก่อนหน้ ำร้ อยละ 13.1 โดยหลักเกิดจำกกำไรขันต้
้ นปรับตัวดีขึ ้นซึ่งเป็ นผลมำ
จำกรำคำวัตถุดิบหลักปรับตัวลดลง ส่วนกำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2559 นี ้เท่ำกับ 2.30 บำท เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่ง
เท่ำกับ 2.04 บำท
นอกจำกนี ้ ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดสำขำใหม่รวมทังสิ
้ ้น 36 สำขำ แบ่งเป็ น ร้ ำนเอ็มเค สุกี ้ 12 สำขำ ร้ ำนยำโยอิ
19 สำขำ ร้ ำนมิ ยำซำกิ 5 สำขำ ส่งผลให้ ณ สิน้ ปี 2559 บริ ษั ทฯ มี จ ำนวนสำขำทัง้ สิ ้น 667 สำขำ แบ่งเป็ น สำขำใน
ประเทศ 619 สำขำ และสำขำต่ำงประเทศอีก 48 สำขำ
นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ให้ ควำมสำคัญเกี่ ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชั่นเป็ นอย่ำงมำก และเพื่อให้ เกิ ด
ควำมเป็ นรูปธรรมในกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ ที่ชดั เจน บริ ษัทฯ จึงได้ ลงนำมในคำประกำศเจตนำรมณ์เข้ ำเป็ นแนวร่วมปฏิบตั ิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ต เมื่อวันที่ 23 กันยำยน 2557 ผ่ำนทำงสมำคมส่งเสริ มสถำบันกรรมกำรบริ ษัท
ไทย (IOD) และเพื่อให้ กำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เป็ นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ บริ ษัทฯ จึงได้ จดั ตัง้
คณะทำงำนกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 24 ตุลำคม 2557 และในปี 2558 คณะทำงำนกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่
ได้ จดั ทำนโยบำยกำรต่อต้ ำนกำรทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ และแนวทำงปฏิบตั ิเกี่ยวกับกำรต่อต้ ำนกำรคอร์ รัปชัน่ ซึง่ ได้ รับอนุมตั ิจำก
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ และประกำศให้ กรรมกำร ผู้บริ หำร และพนักงำนของบริ ษัทฯ ได้ รับทรำบและนำไปใช้ เ ป็ นแนว
ทำงกำรปฏิบตั ิในกำรต่อต้ ำนคอร์ รัปชัน่ นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีนโยบำยกำรแจ้ งเบำะแสที่สอดรับกับนโยบำยกำรต่อต้ ำน
กำรทุจริ ต คอร์ รัปชั่น เพื่ อให้ พนักงำนและบุค คลทั่วไปได้ รับ ทรำบถึงช่องทำงในกำรติดต่อ ร้ องเรี ยน หรื อแจ้ งเบำะแส
เกี่ยวกับกำรทุจริ ตคอรัปชัน่ เช่น ทำง website ของบริ ษัทฯ หรื อแจ้ งร้ องเรี ยนผ่ำนมำทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรื อฝ่ ำย
ตรวจสอบภำยในของบริ ษัทฯ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดทำแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมำตรกำรต่อต้ ำนกำร
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ เพื่อยื่นขอใบรับรองจำกทำง IOD
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสำระสำคัญสรุปได้ ดงั นี ้
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ผู้รับมอบฉันทะ (นำยบุญประสิทธิ์ โรจนพฤกษ์ ) ได้ สอบถำมถึงผลกำรดำเนินงำนของร้ ำนมิยำซำกิว่ำเป็ นอย่ำงไร
รวมถึงศักยภำพในกำรขยำยสำขำ ร้ ำนเอ็มเค ไลฟ์ มีผลตอบรับเป็ นอย่ำงไร ศูนย์ London Street มีแผนที่จะเพิ่มจำนวน
ลูกค้ ำอย่ำงไร และแผนกำรขยำยสำขำและปิ ดสำขำสำหรับปี 2560
ประธำนฯ ได้ ชี ้แจงว่ำ ร้ ำนอำหำรมิยำซำกิ เป็ นร้ ำนอำหำรแนวคิดใหม่ที่เริ่ มดำเนินกำรมำประมำณ 4 ปี ที่ผ่ำน
มำยังไม่ได้ มีกำรทำโฆษณำ เนื่องจำกยังมีจำนวนสำขำน้ อยอยู่ ในปั จจุบันร้ ำนมิยำซำกิยั งไม่สำมำรถทำกำไรได้ แต่มี
กระแสเงิ นสดที่สำมำรถเลี ้ยงตัวเองได้ สำหรับร้ ำนเอ็มเค ไลฟ์ ซึ่งเป็ นแบรนด์ ใหม่ที่เพิ่งเปิ ดดำเนินกำรมำ 2 เดื อนนัน้
ปั จจุบนั ได้ รับกำรตอบรับจำกลูกค้ ำที่ดีมำก ส่วนศูนย์ London Street นัน้ ผลกำรดำเนินงำนปั จจุบนั สำมำรถเลี ้ยงตัวเองได้
โดยในปี นี ้มีแผนที่จะใช้ กำรส่งเสริ มกำรตลำดมำช่วยเพิ่มจำนวนลูกค้ ำ ส่วนแผนกำรเปิ ดสำขำในปี 2560 นัน้ มีแผนจะเปิ ด
ร้ ำนเอ็มเค 15 สำขำ ร้ ำนยำโยอิ 20 สำขำ และร้ ำนมิยำซำกิ 5 สำขำ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ไม่มีแผนกำรปิ ดสำขำ โดยจะ
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม
ผู้ถือหุ้น (นำยธีรภัทร นิคมำนนท์) ได้ สอบถำมเกี่ยวกับกำรเปิ ดสำขำในประเทศอินโดนีเซียว่ำเป็ นอย่ำงไร รวมถึง
ยอดขำยสำขำเดิมของสำขำที่เปิ ดที่ community mall แตกต่ำงจำกห้ ำงอื่น ๆ หรื อไม่ กำรให้ ลกู ค้ ำสัง่ อำหำรผ่ำน tablet มี
ส่วนช่วยให้ ยอดขำยเพิ่มขึ ้นหรื อไม่
ประธำนฯ ได้ ชีแ้ จ้ งว่ำ บริ ษั ท ฯ ได้ ให้ ลิขสิทธิ์ ในกำรเปิ ด ร้ ำนเอ็ม เค สุกี ้ ในประเทศอิน โดนีเซีย อย่ำงไรก็ ตำม
เนื่องจำกผลประกอบกำรสำขำแรกไม่สำมำรถทำกำไรได้ และทำงผู้ได้ รับลิขสิทธิ์ไม่ต้องกำรขยำยสำขำเพิ่ม ดังนัน้ ทำง
บริ ษัทฯ จึงขอลิขสิทธิ์คืน นอกจำกนี ้ ทำงบริ ษัทฯ มีกำรเปิ ดสำขำใน community mall จำนวนไม่มำก และยอดขำยสำขำ
เดิมของสำขำที่เปิ ดใน community mall นัน้ ไม่แตกต่ำงจำกสำขำที่เปิ ดในห้ ำงหลักทัว่ ๆ ไป นอกจำกนี ้ กำรนำเอำ tablet
มำให้ ลกู ค้ ำสัง่ อำหำรด้ วยตนเองนัน้ วัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็ นกำรเพิ่มประสิทธิ ภำพในกำรทำงำน ส่งเสริ มภำพลักษณ์
ควำมทันสมัย และเป็ นช่องทำงกำรสือ่ สำรโปรโมชัน่ ต่ำง ๆ ทำงกำรตลำด
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
เนื่องจำกวำระนีเ้ ป็ นวำระเพื่อทรำบ ผู้ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง ประธำนฯ สรุ ปว่ำที่ประชุมได้ รับทรำบ
รำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในปี 2559 แล้ ว
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
ประธำนฯ ได้ มอบหมำยให้ นำงสุดำรัตน์ พัทธ์ วิวฒ
ั น์ศิริ ผู้อำนวยกำรฝ่ ำยบัญชีและกำรเงิน นำเสนอรำยละเอียด
ต่อที่ประชุม
นำงสุดำรัตน์ พัทธ์ วิวฒ
ั น์ศิริ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทฯ ได้ จดั ทำงบกำรเงิน สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม
2559 ซึ่งได้ ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท สำนักงำน อีวำย จำกัด และได้ รับ ควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ ว โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
ปี 2558
ปี 2559
สินทรัพย์ (ล้ ำนบำท)
15,122
15,642
หนี ้สิน (ล้ ำนบำท)
2,124
2,265
รำยได้ จำกกำรขำย (ล้ ำนบำท)
14,478
15,115
รำยได้ รวม (ล้ ำนบำท)
14,923
15,498
กำไรสำหรับปี (ล้ ำนบำท)
1,856
2,100
กำไรต่อหุ้น (บำท/หุ้น)
2.04
2.30
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จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถำมว่ำเหตุใดบริ ษัทฯ จึงมีหนี ้สินเพิ่มขึ ้น
นำงสุดำรัตน์ พัทธ์ วิวฒ
ั น์ศิริ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่ำ หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้น สำเหตุหลักเกิดจำกค่ำใช้ จ่ำยค้ ำงจ่ำยที่ปรับ
เพิ่มขึ ้น อย่ำงไรก็ตำม ทำงบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีหนี ้สินกับทำงสถำบันกำรเงินแต่อย่ำงใด
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธำนฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิงบกำรเงินสำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559
โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
815,716,050 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั ิจดั สรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2559
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ บริ ษัทฯ มีนโยบำยในกำรจ่ำยเงินปันผล ดังต่อไปนี ้
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยจะจ่ำยเงินปั นผลไม่น้อยกว่ำร้ อยละ 50 ของกำไรสุทธิภำยหลังกำรหักภำษีเงินได้ นิตบิ คุ คล
และกำรจัดสรรทุนสำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็ นสำคัญ อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
อำจพิ จำรณำจ่ำยเงิ นปั นผลในอัต รำที่น้ อยกว่ำอัตรำที่ กำหนดข้ ำงต้ น หรื องดจ่ำยเงิ นปั นผล โดยขึน้ อยู่กับ ภำวะทำง
เศรษฐกิจ ผลกำรดำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคล่องของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย และควำมจำเป็ นในกำรใช้ เป็ นเงินทุน
หมุนเวียนในกำรบริ หำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อย
จำกผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯ ประจำปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ซึง่ ปรำกฏว่ำ บริ ษัทฯ มีกำไรสุทธิตำม
งบกำรเงินรวมเท่ำกับ 2,100 ล้ ำนบำท นอกจำกนี ้ บริ ษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง สภำพคล่องทำงกำรเงินที่สงู และมี
เงิ นทุนที่ เพี ยงพอเพื่ อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิ จในอนำคต ที่ประชุม คณะกรรมกำรบริ ษั ทฯ ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่ อวัน ที่ 24
กุมภำพันธ์ 2560 จึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี
2559 ในอัตรำหุ้นละ 2.10 บำท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 1,916.58 ล้ ำนบำท หรื อคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละ 91 ของกำไรสุทธิตำมงบ
กำรเงินรวม ซึง่ เป็ นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยที่บริ ษัทฯ ได้ จ่ำยเงินปั นผลระหว่ำงกำลไปแล้ วเมื่อ
วันที่ 8 กันยำยน 2559 ในอัตรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็ นเงิน 910.25 ล้ ำนบำท ดังนัน้ บริ ษัทฯ จะจ่ำยเงินปั นผลงวดสุดท้ ำย
ในอัตรำหุ้นละ 1.10 บำท เป็ นเงิน 1,006.33 ล้ ำนบำท
คณะกรรมกำรบริ ษัทฯ กำหนดให้ วนั ที่ 8 พฤษภำคม 2560 เป็ นวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้ รับเงินปั นผล
(Record Date) และวันที่ 9 พฤษภำคม 2560 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียนพักกำรโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้ รับเงินปั นผลตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบัญญัติหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 และกำหนดจ่ำยเงินปั น
ผล ในวันที่ 23 พฤษภำคม 2560
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธำนฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2559 ตำมรำยละเอียด
ที่ได้ ชี ้แจงข้ ำงต้ น
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มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ำยเงินปั นผลประจำปี 2559
ตำมที่เสนอ โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
เห็นด้ วย
815,745,250 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ สำหรับในวำระกำรเลือกตังกรรมกำรนี
้
้ จะขอให้ มีกำรลงมติเป็ นรำยบุคคล และ
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกรำยลงคะแนนเสียง ไม่วำ่ จะ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่สง่ บัตรลงคะแนน จะ
ถือว่ำเห็นด้ วย และเนื่องจำกในวำระนี ้ ประธำนฯ เป็ นกรรมกำรผู้มีส่วนได้ เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบเป็ นผู้นำเสนอรำยละเอียดในวำระนี ้ และดร.อรรณพ ตันละมัย ได้ เรี ยนเชิญกรรมกำรที่มีสว่ นได้ เสียทัง้
3 ท่ำนออกจำกห้ องประชุม
ดร.อรรณพ ตันละมัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 กำหนด
ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึ่งในสำมของ
จำนวนกรรมกำรทังหมด
้
โดยให้ กรรมกำรที่อยู่ในตำแหน่งนำนที่สดุ นันเป็
้ นผู้ออกจำกตำแหน่ง กรรมกำรผู้ซึ่งออกจำก
ตำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลือกเข้ ำรับตำแหน่งอีกก็ได้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 มีกรรมกำรที่ต้องพ้ นจำก
ตำแหน่งตำมวำระจำนวน 3 คน ดังนี ้
1. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม

กรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำทีป่ ฏิบตั ิกำร

3. นำยทนง โชติสรยุทธ์

กรรมกำรอิสระ

โดยบริ ษั ทฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอรำยชื่ อบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณ สมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตังเป็
้ นกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรำยชื่อบุคคลใดเพื่อเข้ ำรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรของ
บริ ษัทฯ
คณะกรรมกำรบรรษั ท ภิ บ ำล สรรหำ และพิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทน ได้ พิ จ ำรณำสรรหำบุค คลที่ มี คุณ สมบัติ ที่
เหมำะสมเพื่อแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระและมีควำมเห็นว่ำ ควรเสนอให้ กรรมกำรที่ต้องออกจำก
ตำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน กลับเข้ ำรับตำแหน่งเป็ นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกมีคณ
ุ สมบัติเหมำะสม มีกำร
มำร่วมประชุมอย่ำงสม่ำเสมอ และให้ คำแนะนำที่สร้ ำงสรรค์และเป็ นประโยชน์ตอ่ ที่ประชุม
คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้ เสียได้ ปรึ กษำเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้นประจำปี
2560 ให้ เลือกตังกรรมกำรที
้
่ต้องออกจำกตำแหน่ง ตำมวำระทัง้ 3 คน กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่ ตำมข้ อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน
จำกนัน้ ดร.อรรรณพ ตันละมัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นซักถำมและแสดงควำม
คิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น
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ดร.อรรรณพ ตันละมัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ กรรมกำรของ
บริ ษัทฯ ตำมที่เสนอ
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ นำย
ฤทธิ์ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยทนง โชติสรยุทธ์ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่ โดยได้ ลงมติเลือกตังกรรมกำรเป็
้
นรำยบุคคล ดังนี ้
1. นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน
ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่บริ หำร
เห็นด้ วย
789,750,850 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 96.8133
ไม่เห็นด้ วย
25,989,900 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
3.1860
งดออกเสียง
5,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0006
บัตรเสีย
1,900 เสียง
2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม
กรรมกำรและประธำนเจ้ ำหน้ ำที่ปฏิบตั ิกำร
เห็นด้ วย
815,743,650 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9995
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง
4,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0004
บัตรเสีย
0 เสียง
3. นำยทนง โชติสรยุทธ์
กรรมกำรอิสระ
เห็นด้ วย
814,743,350 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.8768
ไม่เห็นด้ วย
999,300 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.1225
งดออกเสียง
5,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0006
บัตรเสีย
0 เสียง
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธำนฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรได้ มอบหมำยให้ คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็ นผู้พิจำรณำค่ำตอบแทนของกรรมกำร โดยยึดแนวทำงในกำรพิจำรณำตำมหลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้ องกับภำระหน้ ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
แต่ละคน นอกจำกนี ้ ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรอยู่ในระดับที่ใกล้ เคียงกับค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริ ษัท
อื่นทีม่ ีกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี และมีขนำดของธุรกิจที่ใกล้ เคียงกัน
2. ค่ำ ตอบแทนที่ จ่ ำ ยตำมผลกำรด ำเนิ น งำนประจ ำปี ข องบริ ษั ท ฯ เช่ น โบนัส กรรมกำร ควรเชื่ อ มโยงกับ
ค่ำตอบแทนที่จ่ำยให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรูปเงินปั นผล
3. กรรมกำรที่ เป็ นผู้บ ริ ห ำรของบริ ษั ท ฯ จะได้ รั บ ค่ ำ ตอบแทนในฐำนะของผู้ บริ ห ำรเท่ ำ นัน้ จะไม่ ได้ รั บ
ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริ ษัทฯ แต่อย่ำงใด
4. มีกำรทบทวนถึงควำมเหมำะสมของค่ำตอบแทนกรรมกำรเป็ นประจำทุกปี
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนได้ พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรสำหรับปี 2560
และโบนัสกรรมกำรประจำปี 2559 และได้ เสนอคำแนะนำดังนี ้
3. ค่ำตอบแทนของกรรมกำรบริ ษัทซึง่ จ่ำยเป็ นรำยเดือน ในปั จจุบนั มีควำมเหมำะสมแล้ ว
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4. ค่ำเบี ้ยประชุมที่จ่ำยเป็ นรำยครัง้ ต่อกำรประชุมสำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบนัน้ เห็นว่ำอยูใ่ นระดับต่ำเมื่อ
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ที่อยูใ่ นอุตสำหกรรมเดียวกันหรื อที่มีขนำดใกล้ เคียงกัน
จึงเห็นควรเสนอให้ ปรับขึ ้น
5. สำหรับโบนัสกรรมกำรประจำปี 2559 ควรเปลี่ยนแปลงตำมสัดส่วนกำรเปลีย่ นแปลงของกำรจ่ำยเงินปั นผล
ประจำปี 2559
คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนุมตั ิกำรจ่ำยค่ำตอบแทน
กรรมกำรสำหรับปี 2560 และโบนัสกรรมกำรประจำปี 2559 ตำมข้ อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ
พิจำรณำค่ำตอบแทน ดังนี ้
เงินโบนัสกรรมกำร
ตาแหน่ ง
ประธำนกรรมกำร

ประจาปี 2559
983,000 บำท

ประจาปี 2558
890,000 บำท

กรรมกำร
655,000 บำท
593,000 บำท
ค่ำตอบแทนทีจ่ ่ำยเป็ นรำยเดือนของกรรมกำรบริ ษัท
ตาแหน่ ง
ปี 2560
ปี 2559
ประธำนกรรมกำร
37,500 บำท
37,500 บำท
กรรมกำร

25,000 บำท

25,000 บำท

เปลี่ยนแปลงจากปี 2558
93,000 บำท
62,000 บำท
เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
-

ค่ำเบี ้ยประชุมทีจ่ ่ำยเป็ นรำยครัง้ ต่อกำรประชุมสำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ
ตาแหน่ ง
ปี 2560
ปี 2559
เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธำนกรรมกำร
27,000 บำท
22,500 บำท
4,500 บำท
กรรมกำร

18,000 บำท

15,000 บำท

3,000 บำท

ค่ำเบี ้ยประชุมทีจ่ ่ำยเป็ นรำยครัง้ ต่อกำรประชุมสำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่นๆ
ตาแหน่ ง
ปี 2560
ปี 2559
เปลี่ยนแปลงจากปี 2559
ประธำนกรรมกำร
22,500 บำท
22,500 บำท
กรรมกำร

15,000 บำท

15,000 บำท

-

ทังนี
้ ้ กรรมกำรที่เป็ นผู้บริ หำรของบริ ษัทฯ จะได้ รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บริ หำรบริ ษัทฯ เท่ำนัน้ จะไม่ได้ รับ
ค่ำตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแต่อย่ำงใด
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็น
ประธำนฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มำประชุม โดย
มีรำยละเอียด ดังนี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

813,160,250
2,586,400
3,800
0

เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
เสียง

99.6824
0.3170
0.0004

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี สาหรับปี 2560
ประธำนฯ ได้ มอบหมำยให้ นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย กรรมกำรและที่ปรึ กษำทำงด้ ำนบัญชีและกำรเงิน นำเสนอ
รำยละเอียดต่อที่ประชุม
นำยประวิท ย์ ตันติ วศิน ชัย ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุม ว่ำ เพื่อ ให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ บริ ษั ทมหำชนจำกัด ซึ่ง
กำหนดให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ทุกปี ทังนี
้ ้
ในกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี จะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้ ดังนัน้ ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือ หุ้นประจำปี ในครัง้ นี ้ จึง
ต้ องมีกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจำปี 2560 ในกำรคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่
มีคณ
ุ สมบัติที่เหมำะสมและค่ำสอบบัญชีที่สมเหตุสมผลของบริ ษัท ฯ ประจำปี 2560 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560 แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจำกบริ ษัท สำนักงำน อีวำย จำกัด เป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ สำหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ดังมีรำยนำมต่อไปนี ้
1.นำงสำวกมลทิพย์ เลิศวิทย์วรเทพ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4377 และ/หรื อ
2.นำยวิชำติ โลเกศกระวี
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4451และ/หรื อ
3.นำงสำวศิริวรรณ สุรเทพินทร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4604
และกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2560 สำหรับบริ ษัทฯ เป็ นจำนวนเงิน 2,130,000 บำท ซึ่งเพิ่มขึ ้นจำกปี 2559 จำนวน
450,000 บำท เนื่องจำกปริ มำณงำนของผู้สอบบัญ ชีเพิ่มขึน้ จำกกำรขยำยธุรกิ จของบริ ษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง และมี งำน
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้ เป็ นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบัญชีที่มีกำรปรับปรุงใหม่
ทัง้ นี ้ ผู้ สอบบั ญ ชี ทั ง้ สำมคนที่ ได้ รั บ กำรเสนอชื่ อ ดั ง กล่ ำ วมี คุ ณ สมบั ติ ต ำมที่ ก ำหนดไว้ ในประกำศของ
คณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์เกี่ยวกับเรื่ องกำรหมุนเวียนผู้สอบบัญชี คือ ไม่มีผ้ ใู ดปฏิบตั ิหน้ ำที่
ตรวจสอบหรื อสอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริ ษัทฯมำแล้ วห้ ำรอบปี บญ
ั ชีติดต่อกัน นอกจำกนี ้ บริ ษัท
สำนักงำน อีวำย จำกัด และผู้สอบบัญชีดงั กล่ำวไม่มีควำมสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หำร ผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่ำว
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถำมและแสดงควำมคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถำมหรื อแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม
ประธำนฯ ขอให้ ที่ป ระชุม พิ จ ำรณำอนุมัติแ ต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี แ ละก ำหนดค่ำสอบบัญ ชี สำหรั บ ปี 2560 ตำม
รำยละเอียดที่เสนอข้ ำงต้ น
มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำสอบบัญชีสำหรับปี 2560 โดยมีรำยละเอียด ดังนี ้
เห็นด้ วย
812,843,294 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.6387
ไม่เห็นด้ วย
2,946,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.3611
งดออกเสียง
1,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
บัตรเสีย
0 เสียง
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วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธำนฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ำ ตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 105 ได้ ระบุไว้ วำ่ “ผู้ถือ
หุ้นซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจำรณำเรื่ องอื่น
นอกจำกที่กำหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ ” โดยบริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ ำ ซึ่ง
ไม่มีผ้ เู สนอเรื่ องอื่นใดเป็ นระเบียบวำระ ดังนันจะไม่
้
มีกำรนำเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิและจะไม่มีกำรลง
มติใด ๆ ในวำระนี ้
จำกนัน้ ประธำนฯ ได้ เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรื อข้ อเสนอแนะเพิ่มเติม
ประธำนฯ กล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุม และให้ ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ที่เป็ นประโยชน์อย่ำงยิ่ง
ต่อบริ ษัท และกล่ำวปิ ดกำรประชุม
ปิ ดกำรประชุม เวลำ 15.10 น.

ลงชื่อ…………………………………ประธำนที่ประชุม
(นำยฤทธิ์ ธีระโกเมน)
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