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รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 6025  

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัศกุรท่ี์ 28 เมษายน 2560 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 1 อาคาร เอฟเอน็ บิวด้ิง 
991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 

 

เริม่ประชุมเวลา 13.00 น. 
 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม ("ประธาน") ได้
มอบหมายให้นายวีระยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบริษัท ท าหน้าที่เป็นเลขานุการที่ประชุม แจ้งข้อมูลของบริษัท           
ณ ปัจจุบนั และชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี ่เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) ไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้
ทีม่สีทิธเิขา้รว่ม ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ในวนัที ่16 มนีาคม 2560 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชื่อ
ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์ พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนในวนัที่ 17 
มนีาคม 2560 

 
เลขานุการทีป่ระชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงัน้ี 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน 500,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้ 500,000,000 บาท 
แบง่ออกหุน้สามญัจ านวน 1,000,000,000 หุน้ 
มลูคา่หุน้ทีต่ราไวหุ้น้ละ    0.50 บาท 

 

  การประชุมในวนัน้ีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม       
รวม 178 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 734,544,011 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.4544 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของ
บรษิทัจ านวน 1,000,000,000 หุ้น ครบองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมทัง้ได้อธบิายถึงตามมาตรการรกัษา
ความปลอดภยัของบรษิทั ในกรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหมแ้ละไดย้นิสญัญาณเตอืนภยั 

  

  เพื่อให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ดใีนส่วนของการออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุม เลขานุการทีป่ระชุมไดเ้รยีนชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงัน้ี  

 

  1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีง เท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตนถอื
โดยใหน้บัหน่ึงหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
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  2. กรณีผูถ้อืหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและผู้รบัมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายก าหนดให้ปฏบิัตกิาร
ลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

   ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชื่อในบตัรลงคะแนน ทัง้น้ีเพื่อให้
เกดิความโปรง่ใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้
กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ซึง่จะไดเ้รยีนชีแ้จงต่อไป หากไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดไมเ่หน็ดว้ย 
หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืวา่ผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจ านวนเสยีงของทา่น ต่อมตทิีน่ าเสนอ ส าหรบัผูถ้อืหุน้
ทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง ใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให้และยกมอืเพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ป
เกบ็บตัรลงคะแนน 

   ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และสว่นทีเ่หลอืจะถอืวา่เป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหล่าน้ีขอให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สิน้การประชุมทัง้น้ี การลงคะแนนเสยีงใน
การประชุมครัง้น้ีเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วม
ประชุมทัง้หมดเพือ่ใหเ้กดิความโปรง่ใส 

   การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครือ่งหมายเกนิกวา่หนึ่งชอ่ง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไมม่ลีายมอืชื่อก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกวา่เสยีงทีม่อียู่ 

  ในกรณีที่ท่านผู้ถอืหุน้ต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชื่อก ากบัทุก
  ครัง้ 
  3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค.ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉนัทะให้
กรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นหรอืผู้มอบ
ฉนัทะบรษิทัจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 
  ในกรณีของผูถ้อืหุน้ต่างประเทศซึง่แต่งตัง้คสัโตเดยีนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้สามารถ
แยกลงคะแนน เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระโดยแยกเสยีงที่จะท าการลงคะแนน
เท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
  4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 
  4.1 ผูถ้อืหุน้ที่ท าหนังสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม หรอื มอบฉันทะใหก้รรมการ และ
  ก าหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะบรษิทั
  จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคด์งักล่าวของผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ  
  4.2 บรษิัทฯ จะเสนอให้พิจารณาเลือกแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯจะไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็
ด้วย หรอื งดออกเสยีง ส าหรบัการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อนและเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุ้นทัง้หมดที่
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ภายหลงัจากเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่หน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 
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  5.  ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 ก าหนดว่าในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้   
ถอืว่า หุ้นหน่ึงมเีสยีงหน่ึง ผูถ้อืหุ้นคนใดมสี่วนได้เสยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุ้นคนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรื่องนัน้ 
นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการในกรณีปกติ (กล่าวคอื วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7) 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถา้มคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้
ประธานในทีป่ระชุมออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด ในวาระที ่6 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงสองใน
สามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  
  6.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ที่ประสงค์จะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของทา่นไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 
   7.  คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไมเ่ท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม 
ของผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ดงันัน้ จ านวนผูเ้ขา้รว่มประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลีย่นแปลงและอาจไมเ่ท่ากนั 
  8.  ก่อนลงมตใินแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชุมซกัถามในประเดน็ที่สงสยั
เกี่ยวกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่ต้องการซกัถาม กรุณาแจ้งชื่อและ
นามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ 

   ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมคี าถามหรอืความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ขอความกรุณา
น าไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ 
หรอืสอบถามอยา่งกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ราย
อื่นได้ใช้สทิธดิ้วย จงึขอความกรุณาผู้ถอืหุ้นโปรดให้ความร่วมมอืเพื่อให้การประชุมให้เป็นไปด้วยดแีละเพื่อเป็นการ
บรหิารการประชุมใหอ้ยูใ่นเวลาทีก่ าหนด 

 
อน่ึง เมื่อวนัที่ 20 ธนัวาคม 2559 ถึง วนัที่ 31 มกราคม 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ ้น

เสนอเรื่องที่มคีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและช่องทางตลาดหลกัทรพัย ์  
แห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 โดยให้สทิธิในเรื่องการเสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ และการเสนอค าถาม
ล่วงหน้า ผลปรากฏวา่เมือ่พน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไมม่ผีูถ้อืหุน้เสนอเรือ่งดงักล่าวเขา้มาแต่อยา่งใด 

 
จากนัน้ ประธานไดก้ล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 พรอ้มทัง้

แนะน าคณะกรรมการของบรษิทั ดงัต่อไปนี้ 
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กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชุม 
 
1. นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 

2. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

4. นางเสาวนีย ์กมลบุตร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการธรรมาภบิาลและ 

ก ากบักจิการทีด่ ีกรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

5. นางชอ่ทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ์ กรรมการบรษิทั และ 

กรรมการธรรมาภบิาลและก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

6. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสีย่ง และ 
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

7. นายวราชยั สง่วฒันา กรรมการบรษิทั 

8. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั  

 
 

 เมื่อแนะน ากรรมการบรษิัท ที่เข้าร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานจึงมอบหมายให้เลขานุการ          
ทีป่ระชุม กลา่วแนะน าผูแ้ทนจากบรษิทัต่างๆ เพิม่เตมิตามรายละเอยีด ดงัน้ี    

 
  1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา และ 

นายกรมณัฑ ์จตุพรพรหม 
ผูส้อบบญัช ี

บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 

2. นางสาวษมาธา มาสะก ี 

 

ทีป่รกึษากฎหมาย 

บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

3. นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ทีป่รกึษาทางการเงนิ 

บรษิทั แอสเซส โปร แมนเนจเมน้ท ์จ ากดั 

4. นายธนภทัร วงศว์ทิย ์
 

ผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อลออดทิ จ ากดั 

 
หลงัจากนัน้ประธานจงึไดเ้ริม่ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงัน้ี  
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วาระท่ี 1  พิจารณารบัรองรายงานการประชมุวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
 
  ประธานเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559 ซึง่ประชุม
เมื่อวนัที ่9 พฤษภาคม 2559 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพรร่ายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ โดยมี
รายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุมที่บรษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมซึ่งคณะกรรมการ
บรษิทัไดพ้จิารณารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที่ 1/2559 แลว้มคีวามเหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมี
ความถกูตอ้งครบถว้น จงึสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม   
  

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอืมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให ้       
ที่ประชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจง     
เรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระน้ีจะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
อน่ึง มผีู้ถือหุ้นเขา้ร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะน้ี รวม   

182 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 809,678,011 หุ้น  หรือคิดเป็นร้อยละ  80.9678 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 
1,000,000,000 หุน้ 

 
มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2559        

เมือ่วนัที ่9 พฤษภาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 
มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 799,609,811 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง 10,068,200 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 809,678,011 100.0000 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

 
ประธานเสนอให้ที่ประชุมพจิารณารายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทในรอบปี 2559 โดยบรษิัท    

ไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 รายละเอยีดปรากฏ
ตาม CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ถอืหุ้นแลว้โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแล้วเหน็สมควร
รายงานผลการด าเนินงานดังกล่าวให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบ และมอบหมายให้นายเบญจ์เยี่ยม ส่งวัฒนา          
ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ("นายเบญจเ์ยีย่ม") เป็นผูอ้ธบิายเกีย่วกบัผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุม  
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ก่อนรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั นายเบญจ์เยีย่มได้กล่าวถงึปรชัญาในการด าเนินงานของ
บรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยแนวคดิในการด าเนินงานทีย่ดึถอืตลอดมาคอืแนวคดิทีเ่รยีกวา่ 3D Vision ซึง่ไดแ้ก่ 

 1. Design Outlet การออกแบบสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการชอปป้ิง 
 2. Deliver Best Value คดัสรรสนิคา้คุณภาพ ในราคาทีคุ่ม้คา่ทีส่ดุ 

  3. Delight All Customers เตมิเตม็ความพงึพอใจของลูกคา้ดว้ยสนิคา้ บรรยากาศรา้นคา้ รา้นอาหาร 
  รา้นชากาแฟ หรอืมมุพกัผอ่น เพือ่ใหคุ้ณลกูคา้มคีวามสขุเมือ่มาชอปป้ิงที่เอ๊าทเ์ลท 
 
  ส าหรบัปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลีย่นแปลงของบรษิทัโดยมเีหตุการณ์หลายอย่างเกดิขึน้ แต่ทีส่ าคญั
ทีส่ดุคอืการแปรสภาพจากบรษิทัจ ากดัเป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั และเสนอขายหุน้สามญัเพิม่ทุนแก่ประชาชนเป็นครัง้แรก 
จ านวน 250 ล้านหุ้น ราคาเสนอขายที่ 3.88 บาทต่อหุ้น ซึ่งได้รบัการตอบรบัจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุนสถาบนั    
ทัง้ในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดยีิง่ โดยหุน้สามญัของบรษิทัไดเ้ขา้ซื้อขายในตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 
เป็นวนัแรกเมื่อวนัที่ 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนด้านปฏิบตัิการบรษิัทได้เปิดสาขาที่ 8 ที่จงัหวดัพระนครศรอียุธยา       
ในวนัที ่17 พฤศจกิายน 2559 หลงัจากไมไ่ดเ้ปิดสาขาใหม่มามากวา่ 5 ปี  
 
  ดา้นงบการเงนิ ปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วม เท่ากบั 1,099 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 2 โดย
มสีาเหตุหลกัจากภาวะเศรษฐกจิที่ยงัไม่ฟ้ืนตวัดนีักท าใหก้ารบรโิภคภาคครวัเรอืนชะลอตวั ในขณะที่รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้
จากรายไดค้า่เชา่พืน้ทีจ่ากการปรบัคา่เชา่และปรบัปรงุสาขาเพือ่ท าใหม้พีืน้ทีเ่ชา่เพิม่ขึน้ 
 
  ก าไรขัน้ตน้ ปี 2559 เท่ากบั 482 ลา้นบาท แมว้า่จะลดลงเลก็น้อยจากปี 2558 แต่บรษิทัยงัรกัษาอตัรา
ก าไรขัน้ตน้อยูท่ีร่ะดบัรอ้ยละ 45 อยา่งไรกต็าม ก าไรก่อนดอกเบีย้ ภาษ ีคา่เสือ่มราคา และคา่ตดัจ าหน่ายของบรษิทัปรบั
เพิม่ขึน้กวา่รอ้ยละ 7.5 จากปี 2558 เน่ืองจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง เพราะมกีารควบคุมค่าใชจ้่ายในการ
บรหิารดขีึน้ 

  บรษิทัยงัคงรกัษาระดบัอตัราก าไรสุทธทิีร่อ้ยละ 13 ซึ่งใกลเ้คยีงกบัปีทีผ่่านมา โดยเป็นผลมาจากการ
บรหิารค่าใชจ้่ายที่มปีระสทิธภิาพมากขึน้ และการไดร้บัผลประโยชน์ทางดา้นภาษีจากการลงทุนในประเทศของภาครฐั 
รวมถงึคา่ใชจ้า่ยในการเสนอขายหลกัทรพัยท์ีน่ ามาเป็นคา่ใชจ้า่ยทางภาษ ี 
 
  ส าหรบัฐานะทางการเงนิของบรษิัท ณ สิ้นปี 2559 บรษิัทมสีนิทรพัย์รวม จ านวน 1,591 ล้านบาท 
เพิม่ขึน้รอ้ยละ 54.8 จากปี 2558 จากการเพิม่ขึน้ของเงนิลงทุนระยะสัน้ จ านวน 470 ลา้นบาท ซึ่งเป็นเงนิที่ไดร้บัจาก
การเสนอขายหุ้น IPO และน าไปลงทุนในเงนิฝากกับสถาบันการเงนิ  ตราสารทางการเงนิ และกองทุน เพื่อให้ได้
ผลตอบแทนสงูขึน้ โดยนโยบายการลงทุนระยะสัน้ของบรษิทัจะเลอืกลงทุนอย่างระมดัระวงัและมคีวามเสีย่งต ่าคอืต้อง
ลงทุนในตราสารที่มกีารจดัอนัดบัความน่าเชื่อถอืเท่ากบั A- ขึน้ไปเท่านัน้ นอกจากน้ี สนิทรพัยถ์าวรยงัเพิม่ขึน้ จ านวน 
124 ลา้นบาท จากการก่อสรา้งเอ๊าทเ์ลทสาขาใหม่สาขาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และปรบัปรุงเอ๊าทเ์ลทสาขาเดมิสาขา
หวัหนิ 
 
  นอกจากน้ีบรษิทัใหค้วามส าคญัในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื โดยสนิคา้คงเหลอืปี 2559 มจี านวน 362 
ล้านบาท ลดลง 82 ล้านบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2558 จากการบรหิารสนิค้าคงเหลอืที่มปีระสทิธภิาพมากยิง่ขึ้นและการ
ควบคุมการสัง่ซือ้สนิคา้ในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
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  ส าหรบัหน้ีสนิรวม เท่ากบั 126 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 74 เน่ืองจากบรษิทัไดช้ าระคนืเงนิ
กูย้มืจากสถาบนัการเงนิทัง้หมดแลว้ 
 
  ในส่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1,465 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2558 จ านวน 916 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
จากการเพิม่ทุนจากเงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO ท าใหห้น้ีสนิรวมลดลง ส าหรบัสว่นของผูถ้อืหุน้ทีเ่พิม่ขึน้สง่ผล
ใหอ้ตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงในปี 2558 จาก 0.87 เทา่ ลดลงเหลอื 0.09 เทา่ในปี 2559 
 
  ส าหรบักระแสเงนิสดของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัดีโดยมสี่งผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   
ณ สิน้ปี 2559 อยูท่ี ่90 ลา้นบาท 
 

  จากนัน้ นายเบญจ์เยี่ยมได้รายงานความคืบหน้าการเปิดสาขาของบริษัทในปัจจุบันให้ผู้ถือหุ้น

รบัทราบ โดย ณ สิน้ปีบรษิทัมทีัง้หมด 8 สาขา โดยสาขาที ่8 คอื สาขาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และ ณ เดอืนเมษายน 

ปี 2560 มีสาขาทัง้หมด 9 สาขาโดยสาขาที่ 9 เปิดด าเนินการเมื่อวนัที่ 6 เมษายน 2560 ที่อ าเภอหาดใหญ่ จงัหวดั

สงขลา โดยสาขาน้ีเป็นสาขาแรกในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าทัง้กลุ่มลูกค้าเดิมลูกค้าใหม ่       

ชาวหาดใหญ่และพืน้ทีใ่กลเ้คยีง รวมถงึกลุ่มนกัท่องเที่ยวใหไ้ดรู้จ้กัสนิคา้ของบรษิทัภายใตแ้นวความคดิ “คุณภาพสง่ออก 

ราคาผูผ้ลติ” ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอยา่งด ี

  ส าหรบักลยุทธ์ที่ส าคญัของบรษิทั กลยุทธแ์รก คอื ส าหรบัสาขาเดมิมุ่งเน้นการท าการตลาดและการ  
คดัสรรสนิคา้ใหม่ๆเพิม่มากขึน้ รวมถงึการจดัสดัส่วนสนิคา้ที่จะจ าหน่ายในเอ๊าท์เลทใหม้คีวามเหมาะสมมากยิง่ขึน้ โดย 
ค านึงถงึก าไรเพื่อใหก้ าไรดขีึน้ กลยุทธท์ี ่2 คอื การขยายสาขาตามทีไ่ดเ้รยีนแจง้ผูถ้อืหุน้ใหท้ราบในเบือ้งตน้วา่เมื่อวนัที ่
6 เมษายน 2560 บรษิทัไดด้ าเนินการเปิดสาขาที ่9 สาขาหาดใหญ่แลว้นัน้ โดยในไตรมาสที ่3 ปี 2560 บรษิทัจะด าเนิน
เปิดสาขาที่ 10 และในปี 2561 บรษิทัยงัมแีผนที่จะเปิดอกีจ านวน 2 สาขา ท าให้ในปี 2561 บรษิทัจะมสีาขารวมทัง้สิน้ 
12 สาขา กลยทุธท์ี ่3 คอื การเพิม่สดัสว่นยอดขายทีเ่ป็นตราสนิค้าของบรษิทัในปี 2558 สดัสว่นยอดขายทีเ่ป็นตราสนิคา้
ของบรษิทั อยู่ที่รอ้ยละ 65.9 ซึ่งบรษิทัยงัคงรกัษาสดัส่วนน้ีได้ โดยในปี 2559 อยู่ที่รอ้ยละ 66.1 ซึ่งมกีารเปลี่ยนแปลง
เพิม่ขึ้นเลก็น้อย และในปี 2560 บรษิัทมเีป้าหมายสดัส่วนยอดขายที่เป็นตราสนิค้าของบรษิัท อยู่ที่รอ้ยละ68 ส าหรบั    
กลยุทธ์สุดท้าย คอื การเพิม่พื้นที่เช่าให้มากขึน้โดยบรษิทัค านึงถงึรา้นค้าที่จะเขา้มาเตมิเต็มเพื่อดงึดูดและตอบสนอง
ความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขึ้นไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านชา ร้านก๋วยเตีย๋ว ล่าสุดเราได้เปิดร้านสตาร์บคัส ์        
ทีส่าขาพระนครศรอียธุยา ซึง่ไดร้บัการตอบรบัเป็นอยา่งดจีากลกูคา้ทีเ่ป็นกลุม่นกัเดนิทางและลกูคา้ในทอ้งที ่
 
  นอกจากการด าเนินธุรกจิเพือ่ผลประโยชน์สงูสดุของผูม้สีว่นไดเ้สยีทุกฝ่ายแลว้ บรษิทัยงัยดึมัน่ในหลกั
ธรรมาภบิาลและการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีโดยมกีารก ากบัดูแลกจิการตามหลกัเกณฑ์ CGR (Corporate Governance 
Report of Thai Listed Companies) ด าเนินธุรกจิดว้ยความโปรง่ใส โดยจดัใหม้กีารท า Code of Conduct และนโยบาย
ต่อต้านการทุจริตคอร์รปัชัน และสื่อสารให้พนักงานทุกระดับรบัทราบและปฏิบัติ  รวมทัง้มีการตัง้คณะกรรมการ          
ธรรมาภบิาลและก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีเพื่อก ากบัและสง่เสรมิใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัธรรมาภบิาลและก ากบัดแูลกจิการ
ทีด่ ี
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  ไม่เพยีงเท่านัน้สิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัคอื เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพราะว่าการท าธุรกจิที่ดี

ตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องของสงัคมและสิง่แวดลอ้มมากขึน้ด้วย บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัโดยการจดัตัง้รา้นตน้กลา้ซึ่งเป็น

ร้านค้าที่น าสนิค้าโครงการหลวง สินค้าชุมชนน ามาขายเพื่อเป็นการส่งเสรมิธุรกิจให้กับชุมชน และเกษตรกรที่น า

ผลติภณัฑเ์หล่านัน้มาแปรรปูและจดัจ าหน่ายในเอ๊าทเ์ลทดว้ย ซึง่บรษิทัไดน้ าแนวคดิรา้นตน้กลา้มาจากปรชัญาเศรษฐกจิ

พอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัรชักาลที ่9 มาประยุกตใ์ชเ้พื่อเศรษฐกจิ สงัคม และสิง่แวดลอ้ม และเพื่อความ

มัน่คงและยัง่ยนื ไม่เพยีงเท่านัน้สิง่ที่บรษิทัพยายามเพิม่มากขึน้เรื่องของความรบัผดิชอบต่อสงัคมคอืการสรา้งกจิกรรม

เพื่อสาธารณประโยชน์มากยิง่ขึน้ ในปีที่ผ่านมาบรษิทัได้ใหก้ารช่วยเหลอืผู้ประสบภยัน ้าท่วมภาคใต้ รวมทัง้การจดัท า

รบิบิน้สดี าถวายความอาลยัเพือ่มอบใหก้องทพับกแจกจา่ยแก่ประชาชนทัว่ไป 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

 
  ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถอืหุ้นสอบถามว่าการเตบิโตของธุรกจิดว้ยการขยายสาขา การเพิม่
รายไดอ้ื่น การช าระหน้ีกบัทางสถาบนัทางการเงนิ ระยะเวลาคนืทุนส าหรบัการเปิดสาขาใหม่ และการหกัค่าเสื่อมราคา
เป็นอยา่งไร  
 
  ค าตอบ : นายเบญจเ์ยีย่ม ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมวา่ เงนิทีไ่ดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO บรษิทัไดน้ าไป
ช าระหน้ีกบัทางสถาบนัทางการเงนิครบแล้ว ส าหรบัการขยายสาขา 1 สาขาใชเ้วลาด าเนินการประมาณ 90 วนั และมี
ระยะเวลาคนืทุน 4 ปี โดยประมาณ ส าหรบัการด าเนินธุรกจิด้วยการขยายสาขานัน้บรษิทัมนีโยบายการเช่าที่ดนิระยะ
ยาว ฉะนัน้การตดัคา่เสือ่มราคาจงึเป็นไปตามทีก่ฎหมายก าหนด 
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอืมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให ้      
ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 และมอบหมายใหเ้ลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องการลงมต ิ
โดยในวาระน้ีเป็นวาระเพือ่รบัทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีง 

  
 มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตริบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสดุ ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2559 
 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดย
บรษิัทได้จดัท างบการเงนิ ปรากฏตาม CD-ROM รายงานประจ าปี 2559 ตามที่ได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพรอ้มหนังสอืเชิญ
ประชุม ซึ่งงบการเงนิดังกล่าวได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้ร ับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให ้             
นายเบญจเ์ยีย่ม แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระน้ี 

 
นายเบญจเ์ยีย่ม น าเสนอรายละเอยีดงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยสรุป

สาระส าคญั ดงัตารางขา้งล่างน้ี 
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รายการตามงบ
การเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 
2559 

ณ 31 ธนัวาคม 
2558 

การ
เปล่ียนแปลง 
(ล้านบาท) 

การ
เปล่ียนแปลง 
(ร้อยละ) 

สนิทรพัยร์วม  1,591 1,028 563 55% 

หนี้สนิรวม 126 478 (352) -74% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,465 550 915 166% 

รายไดร้วม 1,099 1,121 (22) -2% 

ก าไรสทุธ ิ 146 146 0 0%  
  
เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจ าปี 
 

  ค าถาม : นายอนุ วอ่งสารกจิ ผูถ้อืหุน้ไดส้อบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัสนิคา้คงเหลอืมจี านวนน้อยลง
และระยะเวลาในการเกบ็หน้ีทีใ่ชเ้วลาน้อยเกดิจากสาเหตุใด  
 
  ค าตอบ : นายเบญจ์เยี่ยม ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัจ านวนสนิค้าคงเหลอืในปี 2558 อยู่ที่ 444 
ลา้นบาท และลดลง ในปี 2559 อยู่ที่ 336 ลา้นบาท โดยปกตบิรษิทัต้องมกีารสต๊อกสนิคา้โดยสนิคา้มากกว่ารอ้ยละ 80 
เป็นสนิค้าที่บรษิทัเป็นเจ้าของตราสนิค้า โดยสนิค้าคงเหลอืที่มจี านวนน้อยลงเกดิจากการควบคุมการบรหิารสนิค้าใน
ระดบัหน่วยทีเ่ลก็ทีสุ่ดในการจดัเกบ็สนิคา้ (Stock Keeping Unit) เพื่อให้ทราบว่าสนิคา้ประเภทใดควรสัง่ผลติในจ านวน
มากหรอืจ านวนน้อย ทัง้น้ีบรษิัทใช้การบรหิารที่แม่นย ามากขึ้นเพื่อให้การผลิตเหมาะสมต่อความต้องการ ส าหรบั
ระยะเวลาในการเก็บหน้ีที่ใช้เวลาน้อย เน่ืองจากสนิค้าที่ขายในเอ๊าท์เลทใช้ระบบเงนิสดทัง้หมด  ดงันัน้ บรษิทัจะไม่มี
ลูกหน้ีการค้าในรูปแบบของสญัญาฝากขายสนิคา้ (Consignment) และมเีงื่อนไขการช าระเงนิ (Credit Term) ที่เกดิขึน้
ประมาณ 2 วนั เกดิขึน้เน่ืองจากธนาคารทีบ่รษิทัตอ้งช าระผา่นเครดติการด์จะใชร้ะยะเวลาในการเคลยีรเ์งนิเขา้บญัช ี
 
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอืมีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 และมอบหมายใหเ้ลขานุการทีป่ระชุม 
ชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระน้ีจะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ      
ออกเสยีงลงคะแนน 

 
อน่ึง มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมจนถงึขณะน้ี รวม 188 

ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 816,391,021หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.6391 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 1,000,000,000 
หุน้ 
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  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,391,021 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,391,021 100.0000 
  
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 

 
ประธานได้มอบหมายให้นายเบญจ์เยี่ยม เป็นผู้อธิบายเกี่ยวกับรายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล    

ส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ต่อทีป่ระชุม 
 
นายเบญจ์เยี่ยม รายงานต่อที่ประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ

ข้อบังคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึง ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า           
ของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ             
ทุนจดทะเบยีนและหา้มบรษิทัจ่ายปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และในกรณีที่บรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมใิหจ้า่ยเงนิปันผล 

 
  อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่ น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิจากงบการเงิน         
เฉพาะกิจการหลงัหักภาษีและส ารองตามกฎหมาย โดยค านึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลกั เช่น การส ารองเงนิ           
ไวเ้พือ่ลงทุนในอนาคต การส ารองเงนิไวเ้พือ่จา่ยช าระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมนุเวยีนภายในบรษิทั 
   
  ในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 152,718,299 หักส ารองตาม
กฎหมายจ านวน 7,640,000 บาท คงเหลอืก าไรหลงัหกัส ารองอยูท่ี ่145,078,299 บาท ซึง่คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้
เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นเงนิปันผล     
จา่ยทัง้สิน้ 60,000,000 บาท  
 
  ทัง้น้ี วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้เพือ่รบัสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) วนัที ่16 มนีาคม 2560 และ
ก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที่ 16 พฤษภาคม 2560 โดยในปี 2559 สดัสว่นการจ่ายเงนิปันผล อยู่ที่รอ้ยละ 41 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษแีละส ารองตามกฎหมาย 
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการจา่ยเงนิปันผลประจ าปี  
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  ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้นสอบถามว่าตามที่บรษิัทมีแผนที่จะขยายสาขาไม่ทราบว่า
จะตอ้งใชจ้ านวนเงนิลงทุนเท่าไหร่และเงนิที่ไดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO เพยีงพอต่อการลงทุนหรอืไม่ และเพยีงพอ
ส าหรบัการจ่ายเงนิปันผลในปีถดัไปหรอืไม่ เน่ืองจากบรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ นอกจากน้ีในปีหน้าผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเงนิปันผลมากกว่าน้ีหรอืไม่เน่ืองจากมกีารลงทุนหลาย
สาขา 
 
  ค าตอบ : นายเบญจเ์ยีย่ม ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าวตัถุประสงค์จากการเสนอขายหุน้ IPO คอืการขยาย
สาขาและท าใหก้จิการเจรญิเตบิโตเพิม่ขึน้ โดยเงนิจากการเสนอขายหุน้IPO บรษิทัจดัเตรยีมไวส้ าหรบัขยายกจิการสาขา
เพิ่มขึ้น 4 สาขา ซึ่งโดยปกติค่าใช้จ่ายในการก่อสรา้งสาขา 1 สาขา จะใช้เงนิลงทุนประมาณ 120 ล้านบาท ทัง้น้ีเงนิ
ลงทุนในการขยายกจิการยงัเพยีงพอส าหรบัการขยายสาขาในปี 2560 และปี 2561 ซึง่ไมม่ปัีญหาเรือ่งการลงทุน  
 
  ส าหรบั เรื่องการจ่ายเงนิปันผล เน่ืองจากการด าเนินธุรกจิบรษิทัเป็นธุรกจิเงนิสด ฉะนัน้กจ็ะมกีระแส
เงนิสดทีไ่หลเวยีนเขา้มาทุกวนั รวมถงึรายไดท้ีเ่ขา้มาทุกวนั ส าหรบัปี 2559 บรษิทัมรีายไดม้าจากเอ๊าทเ์ลท 7 สาขา โดย
สาขาที่ 8 เพิง่เปิดได้เพยีง 45 วนั และในปี 2560 บรษิทัจะมรีายได้มาจากสาขาพระนครศรอียุธยาและสาขาหาดใหญ่
รวมทัง้สาขาที ่10 ทีก่ าลงัจะเปิดในไตรมาสที ่3 ปี 2560 ดว้ย 
 
  ค าถาม : นายมชียั หตัถกิจธาตร ีผู้ถือหุ้นสอบถามว่าสาขาพระนครศรอียุธยามผีลการด าเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม ่และมขีนาดรายไดเ้ทยีบเทา่สาขาอื่นทีม่ขีนาดใกลเ้คยีงกนัหรอืไม ่
  
  ค าตอบ : เบญจ์เยี่ยม ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าส าหรบัสาขาพระนครศรอียุธยา เป็นสาขาที่บรษิทัได้
เปิดสาขาบรเิวณเส้นทางหลวงหลกั และมผีลการด าเนินงานเป็นไปตามที่บรษิัทคาดการณ์ไว้ โดยกลุ่มลูกค้าที่มาใช้
บรกิารนอกจากจะเป็นกลุ่มลูกคา้ทีเ่ป็นทีใ่ชถ้นนสญัจรแลว้ยงัไดก้ลุ่มลูกคา้ใหม่เพิม่ขึน้ คอื กลุ่มลูกคา้นิคมอุตสาหกรรม 
ซึ่งสาขาพระนครศรอียุธยาตัง้อยู่ฝัง่ตรงขา้มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค รวมไปถึงกลุ่มลูกค้าท้องที่มาใช้บรกิารด้วย ซึ่ง
เป็นไปตามทีค่าดการณ์ไวส้ าหรบัสาขาพระนครศรอียธุยา โดยมขีนาดใกลเ้คยีงกนักบัสาขาปากชอ่งทัง้ขนาดจ านวนพืน้ที่
ซึง่ถอืวา่เป็นสาขาใหญ่ และรายไดข้นาดใกลเ้คยีงกนั 
 
  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ ส าหรบัค าถามนอกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู ่ขอใหผู้ถ้อืหุน้น าไป
สอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในชว่งทา้ยของการประชุม 
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอืมขี้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2559 และมอบหมายให้
เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระน้ีจะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้น      
ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
อน่ึง มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมจนถงึขณะน้ี รวม 189 

ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้816,394,021 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.6394 ของหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 
หุน้ 
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 มติท่ีประชมุ ที่ประชุมมมีตเิป็นเอกฉันท์อนุมตักิารจ่ายเงนิปันประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ถอืหุ้นของ
บรษิทัจ านวน 1,000,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 60,000,000 บาท โดยจะท าการจ่ายเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้
ที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดสทิธิผู้ถือหุ้น(Record Date) เพื่อสทิธิในการรบัเงินปันผลวนัที่16 มีนาคม 2560 และ
ก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัที ่16 พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 
ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,394,021 100.0000 
  

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
   
  ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก าหนดใหก้รรมการ
บรษิทัตอ้งหมนุเวยีนออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

  ส าหรบัในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ของบรษิทัมกีรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ 
จ านวน 3 คน ดงัน้ี 

1. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

   

  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีประธานไดก้ล่าวเรยีนเชญิกรรมการทัง้ 3 คนออก
นอกหอ้งประชุมในระหวา่งการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามวาระน้ี 

 

  ทัง้น้ีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาแลว้มคีวามเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 คน 
เป็นผู้มคีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท จงึเสนอให้ที่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซึ่งคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้ให้
กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง ส าหรบัข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกบัผู้ที่ได้รบัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทัง้ 3 คนไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 
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เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบักรรมการทีค่รบก าหนดออกจากวาระ ทัง้ 3 คน 
 

เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึมอบหมายให้
เลขานุการทีป่ระชุมชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้
ทุกท่านลงมตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง ซึ่งสามารถเลอืกที่จะลงคะแนนเสยีงในช่องเหน็ด้วย ไม่เห็นดว้ย หรอืงดออก
เสยีง โดยเจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้วย หรอืงดออกเสยีง ส าหรบัการ
พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทัง้หมดที่ลงคะแนน
เสยีงเหน็ดว้ยภายหลงัและเมื่อรวบรวมคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดม้กีารแจง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสยีงทีก่รรมการ
แต่ละท่านไดร้บัเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุ้นซึ่ง   
มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
อน่ึง มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมจนถงึขณะน้ี รวม 189 

ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้816,394,021 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.6394 ของหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 
หุน้ 
  

 มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัท์อนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 

1. นายปรชีา สง่วฒันา  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,394,021 100.0000 
  
 

2. นายพลูศกัดิ ์ ตนัสทิธพินัธ ์  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,394,021 100.0000 
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3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,394,021 100.0000 
 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งจะต้องได้รบั

อนุมตัิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนอยา่งละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทั
จดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์แห่งประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได้ มูลค่าหลกัทรพัย์รวมและกลุ่มอุตสาหกรรม
เดยีวกนัรวมถงึผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควร เสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตักิาร
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

     1.  วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการ รวมไมเ่กนิ 7,500,000 บาท  

  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่ปรากฏในหนังสอืเชญิประชุมซึ่งจดัสง่ใหแ้ก่  
ผูถ้อืหุน้แลว้ ดงัตารางขา้งล่างน้ี  

  ต าแหน่ง คา่ตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

คา่เบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหต ุ
 

1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 
 

  
 

45,000 
15,000 

  
 

20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารก าหนดค่าตอบแทน
ดงัน้ี 

ต าแหน่ง 

คา่ตอบแทน 
รายเดอืน
(บาท/เดอืน/

คน) 

คา่เบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ประธารกรรมการ 10,000 20,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
35,000 
15,000 

  
20,000 
15,000 

 
- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาคา่ตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
- 

 



- 15 - 
 

  ต าแหน่ง คา่ตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

คา่เบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหต ุ
 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบรษิทั จะไม่ได้รบัเบี้ย
ประชุม 

5. คณะกรรมการธรรมาภิ
บาลและก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
-กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

 
  ทัง้น้ีคา่ตอบแทนและเบีย้ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุ้นแลว้จะใหม้ผีลเริม่
ใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะไดพ้จิารณาเหน็ว่า
ค่าตอบแทนดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืสอดคล้องกบัสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมแล้วจะน าเสนอต่อคณะกรรมการบรษิัท
พจิารณาขออนุมตัติ่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหท้ าการแก้ไขเปลีย่นแปลงต่อไป 
 
  ค าถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าอยากทราบเรื่องการก าหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 
  ค าตอบ : นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดช้ีแ้จงต่อที่
ประชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนรายเดอืนของคณะกรรมการบรหิารความเสีย่งนัน้ มหีลกัส าคญัในการพจิารณา 2 เรื่อง 
คอื คณะกรรมการบรหิารความเสีย่งต้องพจิารณาให้ความเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมความเสี่ยงของบรษิทัและ
ความเสีย่งในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในการเปิดสาขาทุกสาขาของบรษิทั ซึ่งการพจิารณาของคณะกรรมการ
บรษิัทต้องการความเห็นและขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง ว่าการลงทุนนัน้มคีวามเสี่ยงประเด็น
ใดบา้ง เพื่อที่จะไดพ้จิารณาผลกระทบที่จะเกดิขึน้และการหาวธิกีารป้องกนั รวมทัง้แผนการบรหิารความเสีย่งดว้ย ซึ่ง
ขอ้เสนอแนะดงักล่าวนัน้ถอืเป็นเงือ่นไขทีต่อ้งปฏบิตัเิพือ่เป็นแผนการป้องกนัและบรหิารความเสีย่งของบรษิทั 
 
  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัคา่ตอบแทนกรรมการ 
 
  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอืมีข้อซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมต ิ    
ในวาระน้ีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
อน่ึง มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมจนถงึขณะน้ี รวม 189 

ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้816,394,021 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.6394 ของหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 
หุน้ 
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  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไมเ่กนิ 
7,500,000 บาท คา่ตอบแทนรายเดอืน และคา่เบีย้ประชุมกรรมการ ตามอตัราทีเ่สนอขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี  
         

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 815,537,721 99.8951 
ไมเ่หน็ดว้ย 856,300 0.1049 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,394,021 100.0000 
  

วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 
 
ประธานแจง้ต่อทีป่ระชุมวา่ วาระน้ีเป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าสอบ

บญัชปีระจ าปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัช ีไดแ้ก่ 

1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่ 3425 และ/หรอื 

2. นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่2308 และ/หรอื 

3. นายอคัรเดช เปลีย่นสกุล          ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5389  

   แห่ง บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2560 และเสนอ
ใหพ้จิารณาก าหนดคา่สอบบญัชปีระจ าปี 2560 เป็นจ านวน 1,800,000 บาท ซึง่เป็นคา่สอบบญัชเีท่ากบัปีทีแ่ลว้ 

 

   ในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทั  
แทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

    

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอื
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละคา่ตอบแทน 

 

  เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรอืมีข้อซกัถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบัญชีปี 2560 และ
มอบหมายให้เลขานุการที่ประชุม ชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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อน่ึง มผีูถ้อืหุน้เขา้รว่มประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้รว่มประชุมจนถงึขณะน้ี รวม 190 
ราย นับรวมจ านวนหุน้ได ้816,410,921 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.6411 ของหุ้นที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 
หุน้ 

        
  มติท่ีประชมุ ทีป่ระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัแิต่งตัง้บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั 
โดยนายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3425 และ/หรอืนายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบียนเลขที่ 2308 และ/หรอืนายอคัรเดช เปลี่ยนสกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5389 เป็นผู้สอบบญัช ี  
ของบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2560 จ านวน 1,800,000 บาท และในกรณีที่ผู้สอบ
บญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่น
ของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้        
ดว้ยคะแนนเสยีง ดงัน้ี 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 816,410,921 100.0000 

ไมเ่หน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 816,410,921 100.0000 
 
วาระท่ี 8 เร่ืองอ่ืน ๆ 
 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือ    
จากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวธิกีารที่กฎหมายก าหนด โดยมอบหมาย    
ให้เลขานุการที่ประชุมชี้แจงการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนังสอืเชญิประชุม ตามพระราชบญัญัติ  
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
ตามล าดบัระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรือ่งอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

 
   เมือ่จบการรายงาน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ 
 
   เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ที่เขา้
รว่มการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 
ลงชื่อ 
(นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์) 
ประธานทีป่ระชุม 


