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 สิงทีส่งมาด้วย 1  

 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2560 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอรี เอา๊ทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) 
วนัศกุรที์ 28 เมษายน 2560 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชนั 1 อาคาร เอฟเอน็ บิวดิง 

991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 
 
เรมิประชมุเวลา 13.00 น. 

 

นายวิสุทธิ วิทยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ ทําหน้าทเีป็นประธานในทปีระชุม ( "ประธาน") ได้
มอบหมายให้นายวรีะยุทธ บุญญะวดั เลขานุการบรษิัท ทําหน้าทเีป็นเลขานุการทปีระชุม แจ้งขอ้มูลของบรษิัท ณ 
ปัจจุบนั และชแีจงใหท้ปีระชุมทราบว่า บรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอร ีเอ๊าทเ์ลท จาํกดั (มหาชน) ไดก้ําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้
ทมีสีทิธเิขา้ร่วม ประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจําปี 2560 ในวนัท ี16 มนีาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชอืตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 โดยวธิปิีดสมุดทะเบยีนใน
วนัท ี17 มนีาคม 2560 

 

เลขานุการทปีระชุม ไดแ้จง้ใหท้ปีระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจุบนั ในเบอืงตน้ ดงันี 
บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจาํนวน 500,000,000 บาท 

ทุนจดทะเบยีนชาํระแลว้ 500,000,000 บาท 

แบ่งออกหุน้สามญัจาํนวน 1,000,000,000 หุน้ 

มลูค่าหุน้ทตีราไวหุ้น้ละ    0.50 บาท 

 
  การประชุมในวนันีมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม      
รวม 178 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได้ 734,544,011 หุ้น หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.4544 ของหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด   
ของบรษิทัจํานวน 1,000,000,000 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบรษิทั รวมทงัไดอ้ธบิายถงึตามมาตรการ
รกัษาความปลอดภยัของบรษิทั ในกรณีทเีกดิเหตุเพลงิไหมแ้ละไดย้นิสญัญาณเตอืนภยั 

  เพอืให้การประชุมเป็นไปตามหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดีีในส่วนของการออกเสยี งลงคะแนน    
ในทปีระชุม เลขานุการทปีระชุมไดเ้รยีนชแีจงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี  
                      1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุม ผูถ้อืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีง เท่ากบัจาํนวนหุน้ทตีนถอื
โดยใหน้บัหนงึหุน้ต่อหนึงเสยีง 

  2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทกีฎหมายกําหนดใหป้ฏบิตักิาร
ลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปน ี
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  ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอใหท้่านผูถ้อืหุน้ลงลายมอืชอืในบตัรลงคะแนน ทงันีเพอืให้
เกดิความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสยีงสาํหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระท ี5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงั
กรรมการแทนกรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระ ซงึจะไดเ้รยีนชแีจงต่อไป หากไม่มผีูถ้ือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วย 
หรอืงดออกเสยีง ใหถ้อืว่าผูถ้อืหุน้เหน็ชอบหรอืเหน็ดว้ยตามจํานวนเสยีงของท่าน ต่อมตทินํีาเสนอ สาํหรบัผูถ้อืหุน้ที
ไม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงใหผู้ถ้อืหุน้ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทบีรษิทัจดัใหแ้ละยกมอืเพอืใหเ้จ้าหน้าทไีปเกบ็
บตัรลงคะแนน 

  ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะนําคะแนนเสยีงทไีม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทงัหมด และส่วนทเีหลอืจะถือว่าเป็นคะแนนเสยีงทเีหน็ดว้ย สําหรบัผู้ทอีอกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหล่านีขอให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ หลงัเสรจ็สนิการประชุมทงันี การลงคะแนนเสยีงในการ
ประชุมครงันีเป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผยไม่ใช่การลงคะแนนแบบลบั แต่มกีารเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุม
ทงัหมดเพอืใหเ้กดิความโปร่งใส 

   การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปน ีถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทมีกีารทาํเครอืงหมายเกนิกว่าหนึงช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทมีกีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทมีกีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชอืกาํกบั 

4) บตัรลงคะแนนทลีงคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทมีอียู่ 
ในกรณีทที่านผูถ้ือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชอืกํากบั   
ทุกครงั 

  3. กรณีผูถ้อืหุน้ททีาํหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้นืเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉันทะ
ให้กรรมการอสิระออกเสยีง และกําหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรือ      
ผูม้อบฉนัทะบรษิทัจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 

  ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซงึแต่งตงัคัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระโดยแยกเสยีงทจีะทําการ
ลงคะแนนเท่ากบัจาํนวนหุน้ทตีนถอื 
  4. กรณีการลงคะแนนในวาระท ี5 พจิารณาอนุมตัแิต่งตงักรรมการแทนกรรมการทคีรบกาํหนดออกตามวาระ 

4.1 ผู้ถือหุ้นททีําหนังสอืมอบฉันทะแบบ ข. ให้ผู้อนืเขา้ร่วมประชุม หรอื มอบฉันทะให้กรรมการ 
และ กาํหนดใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉันทะ 
บรษิทัจะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคด์งักล่าวของผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 
4.2 บรษิัทฯ จะเสนอให้พจิารณาเลอืกแต่งตงักรรมการเป็นรายบุคคลโดยขอใหผู้้ถือหุ้นทุกท่าน 

ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และเจา้หน้าทขีองบรษิทัฯจะไปเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทไีม่
เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีง สาํหรบัการพจิารณาเลอืกตงักรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้
ทงัหมดทลีงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ย ภายหลงัจากเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทไีม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 
                        5.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 กําหนดว่าในการออกเสยีงลงคะแนนในทปีระชุมผูถ้อืหุน้ให ้  
ถอืว่า หุน้หนึงมเีสยีงหนึง ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรอืงใด ผูถ้อืหุน้คนนนัไม่มสีทิธอิอกเสยีงในเรอืงนนั 
นอกจากการออกเสยีงเลอืกตงักรรมการในกรณีปกต ิ(กล่าวคอื วาระท ี1 วาระท ี3 วาระท ี4 วาระท ี5 และวาระท ี7) 
จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
ใหป้ระธานในทปีระชุมออกเสยีงเพมิขนึอกีหนึงเสยีงเป็นเสยีงชขีาด ในวาระท ี6 จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนน
เสยีงสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม  
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  6.  สาํหรบัผูถ้อืหุน้ทปีระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของท่านไดโ้ดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทขีองบรษิทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

  7.  คะแนนเสยีงของจาํนวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนอืงจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ดงันัน จํานวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจงึอาจมกีารเปลยีนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

  8.  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที
สงสยัเกยีวกบัวาระนนัๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะทตี้องการซกัถาม กรุณาแจง้ชอื
และนามสกุลใหท้ปีระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครงั 

  ในกรณีทผีู้ถอืหุ้นมคีําถามหรอืความเหน็ทนีอกเหนือจากวาระทกีําลงัพจิารณาอยู่ขอความกรุณา
นําไปสอบถามหรอืใหค้วามเหน็ในวาระอนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ 
หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทซีาํกนั เพอืเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
รายอนืไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพอืใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพอืเป็นการ
บรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทกีาํหนด 

  อนึง เมือวันที 20 ธันวาคม 2559 ถึง วันที 31 มกราคม 2560 บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น
เสนอเรอืงทมีคีวามสาํคญัและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกจิการผ่านทางเวบ็ไซต์ของบรษิทัและช่องทางตลาดหลกัทรพัย ์  
แห่งประเทศไทย เพอืพจิารณาบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผู้ถอืหุน้ ประจําปี 2560 โดยให้สทิธใินเรอืงการเสนอวาระการ
ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ การเสนอชอืบุคคลทมีคีุณสมบตัเิหมาะสมเพอืเขา้รบัการเลอืกตงัเป็นกรรมการ และการเสนอคําถาม
ล่วงหน้า ผลปรากฏว่าเมอืพน้กาํหนดเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอเรอืงดงักล่าวเขา้มาแต่อย่างใด 

 
จากนนั ประธานไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 พรอ้ม

ทงัแนะนําคณะกรรมการของบรษิทั ดงัต่อไปนี 
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กรรมการทเีขา้ร่วมประชุม 

1. นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการบรษิทั และกรรมการอสิระ 
2. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ 

ประธานกรรมการบรหิาร 
3. นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรหิารความเสยีง 

5. นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์ กรรมการบรษิทั และ 
กรรมการกาํกบัดแูลกจิการทดี ี

6. นายเบญจเ์ยยีม สง่วฒันา กรรมการบรษิทั กรรมการบรหิารความเสยีง และ 
ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร 

7. นายวราชยั สง่วฒันา กรรมการบรษิทั 
8. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการบรษิทั  

 
 

 เมอืแนะนํากรรมการบรษิัท ทเีขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ประธานจงึมอบหมายให้เลขานุการที
ประชุม กล่าวแนะนําผูแ้ทนจากบรษิทัต่างๆ เพมิเตมิตามรายละเอยีด ดงันี    

1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา และ 
นายกรมณัฑ ์จตุพรพรหม 

ผูส้อบบญัช ี
บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จาํกดั 

2. นางสาวษมาธา มาสะก ี 
 

ทปีรกึษากฎหมาย 
บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จาํกดั 

3. นางสาวมธุรส สาราณียะธรรม ทปีรกึษาทางการเงนิ 
บรษิทั แอสเซส โปร แมนเนจเมน้ท ์จาํกดั 

4. นายธนภทัร วงศว์ทิย ์
 

ผูต้รวจสอบภายใน 
บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อลออดทิ จาํกดั 

 
และเรียนเชิญนายนที เทพโภชน์ ผู้ถือหุ้นทําหน้าทีเป็นผู้ตรวจสอบการนับคะแนนเสยีงในการ

ประชุมหลงัจากนนั ประธานจงึไดเ้รมิดาํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี  
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วาระที 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครงัที 1/2559 

 

  ประธานเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 1/2559         
ซงึประชุมเมอืวนัท ี9 พฤษภาคม 2559 โดยบรษิัทได้เผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไว้บนเวบ็ไซต์บรษิัท
เรยีบร้อยแล้ว โดยมรีายละเอยีดตามสําเนารายงานการประชุมทบีรษิัทได้จดัส่งให้แก่ผู้ถอืหุ้นพรอ้มกบัหนังสอืเชญิ
ประชุมซงึคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณารายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครงัท ี1/2559 แลว้มคีวามเหน็ว่าการ
บนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกตอ้งครบถว้น จงึสมควรรบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 

เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัรายงานการประชุม   

  
เมอืไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรอืมขี้อซกัถามเพมิเติม ประธานจงึขอให ้       

ทปีระชุมลงมติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครงัที 1/2559 และมอบหมายให้เลขานุการทปีระชุมชแีจง     
เรอืงการลงมต ิโดยมตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะน ี     

รวม 182 ราย นับรวมจํานวนหุน้ได ้809,678,011 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.9678 ของหุน้ทจีําหน่ายไดท้งัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

 
มติทีประชุม ทปีระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครงัท ี

1/2559 เมอืวนัท ี9 พฤษภาคม 2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 799,609,811 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง 10,068,200 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 809,678,011 100.0000 

 

วาระที 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 

 

ประธานเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณารายงานผลการดําเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 โดยบรษิทั    
ไดจ้ดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทัสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชสีนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 รายละเอยีดปรากฏ
ตาม CD-ROM รายงานประจาํปี 2559 ซงึไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้โดยคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควร
รายงานผลการดําเนินงานดังกล่าวให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบและมอบหมายให้นายเบญจ์เยียม ส่งวัฒนา          
ประธานเจา้หน้าทบีรหิาร ("นายเบญจเ์ยยีม") เป็นผูอ้ธบิายเกยีวกบัผลการดาํเนินงานต่อทปีระชุม  

 

 ก่อนรายงานผลการดาํเนินงานของบรษิทั นายเบญจเ์ยยีมไดก้ล่าวถงึปรชัญาในการดําเนินงานของ
บรษิทัใหผู้ถ้อืหุน้รบัทราบโดยแนวคดิในการดาํเนินงานทยีดึถอืตลอดมาคอืแนวคดิทเีรยีกว่า 3D Vision ซงึไดแ้ก่ 
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1.  Design Outlet การออกแบบสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการชอปปิง 

 2.  Deliver Best Value คดัสรรสนิคา้คุณภาพ ในราคาทคีุม้ค่าทสีดุ 

3. Delight All Customers เติมเต็มความพงึพอใจของลูกค้าด้วยสนิค้า บรรยากาศร้านค้า 
รา้นอาหาร รา้นชากาแฟ หรอืมุมพกัผ่อน เพอืใหคุ้ณลกูคา้มคีวามสขุเมอืมาชอปปิงทเีอ๊าทเ์ลท 

 

  สําหรบัปี 2559 เป็นปีแห่งการเปลียนแปลงของบริษัทโดยมีเหตุการณ์หลายอย่างเกิดขนึ แต่ที
สาํคญัทสีดุคอืการแปรสภาพจากบรษิทัจาํกดัเป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั และเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนแก่ประชาชนเป็น
ครงัแรก จาํนวน 250 ลา้นหุน้ ราคาเสนอขายท ี3.88 บาทต่อหุน้ ซงึไดร้บัการตอบรบัจากนักลงทุนรายย่อย นักลงทุน
สถาบนั ทงัในประเทศและต่างประเทศเป็นอย่างดยีงิ โดยหุน้สามญัของบรษิทัไดเ้ขา้ซอืขายในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่ง
ประเทศไทย เป็นวันแรกเมือวันที 14 พฤศจิกายน 2559 ส่วนด้านปฏิบัติการบริษัทได้เปิดสาขาที 8 ทีจังหวัด
พระนครศรอียุธยา ในวนัท ี17 พฤศจกิายน 2559 หลงัจากไม่ไดเ้ปิดสาขาใหม่มามากว่า 5 ปี  
 

  ดา้นงบการเงนิ ปี 2559 บรษิทัมรีายไดร้วม เท่ากบั 1,099 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 2 
โดยมสีาเหตุหลกัจากภาวะเศรษฐกจิทยีงัไม่ฟืนตวัดนีักทําใหก้ารบรโิภคภาคครวัเรอืนชะลอตวั ในขณะทรีายได้อนื
เพมิขนึจากรายไดค้่าเช่าพนืทจีากการปรบัค่าเช่าและปรบัปรุงสาขาเพอืทาํใหม้พีนืทเีช่าเพมิขนึ 

 

  กําไรขนัต้น ปี 2559 เท่ากบั 482 ลา้นบาท แมว้่าจะลดลงเลก็น้อยจากปี 2558 แต่บรษิทัยงัรกัษา
อตัรากําไรขนัต้นอยู่ทรีะดบัรอ้ยละ 45 อย่างไรกต็าม กําไรก่อนดอกเบยี ภาษี ค่าเสอืมราคา และค่าตดัจําหน่ายของ
บรษิทัปรบัเพมิขนึกว่ารอ้ยละ 7.5 จากปี 2558 เนืองจากค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารลดลง เพราะมกีารควบคุม
ค่าใชจ้่ายในการบรหิารดขีนึ 

  บรษิทัยงัคงรกัษาระดบัอตัรากําไรสุทธทิรีอ้ยละ 13 ซงึใกลเ้คยีงกบัปีทผี่านมา โดยเป็นผลมาจาก
การบรหิารค่าใชจ้่ายทมีปีระสทิธภิาพมากขนึ และการไดร้บัผลประโยชน์ทางด้านภาษีจากการลงทุนในประเทศของ
ภาครฐั รวมถงึค่าใชจ้่ายในการเสนอขายหลกัทรพัยท์นํีามาเป็นค่าใชจ้่ายทางภาษี  
 

  สาํหรบัฐานะทางการเงนิของบรษิทั ณ สนิปี 2559 บรษิัทมสีนิทรพัยร์วม จํานวน 1,591 ลา้นบาท 
เพมิขนึรอ้ยละ 54.8 จากปี 2558 จากการเพมิขนึของเงนิลงทุนระยะสนั จํานวน 470 ลา้นบาท ซงึเป็นเงนิทไีดร้บัจาก
การเสนอขายหุ้น IPO และนําไปลงทุนในเงินฝากกบัสถาบนัการเงิน ตราสารทางการเงิน และกองทุน เพอืให้ได้
ผลตอบแทนสงูขนึ โดยนโยบายการลงทุนระยะสนัของบรษิทัจะเลอืกลงทุนอย่างระมดัระวงัและมีความเสยีงตําคอืต้อง
ลงทุนในตราสารทมีกีารจดัอนัดบัความน่าเชอืถอืเท่ากบั A- ขนึไปเท่านนั นอกจากน ีสนิทรพัยถ์าวรยงัเพมิขนึ จํานวน 
124 ล้านบาท จากการก่อสร้างเอ๊าท์เลทสาขาใหม่สาขาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และปรบัปรุงเอ๊าท์เลทสาขาเดมิ
สาขาหวัหนิ 

 

  นอกจากนีบรษิัทใหค้วามสําคญัในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื โดยสนิค้าคงเหลอืปี 2559 มจีํานวน 
362 ลา้นบาท ลดลง 82 ลา้นบาท เมอืเทยีบกบัปี 2558 จากการบรหิารสนิคา้คงเหลอืทมีปีระสทิธภิาพมากยงิขนึและ
การควบคุมการสงัซอืสนิคา้ในปรมิาณทเีหมาะสม 

 

  สาํหรบัหนีสนิรวม เท่ากบั 126 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558 รอ้ยละ 74 เนืองจากบรษิทัไดช้ําระคนื
เงนิกูย้มืจากสถาบนัการเงนิทงัหมดแลว้ 
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  ในสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1,465 ลา้นบาท เพมิขนึจากปี 2558 จาํนวน 916 ลา้นบาท สาเหตุหลกั
จากการเพมิทุนจากเงนิทไีด้รบัจากการเสนอขายหุ้น IPO ทําให้หนีสนิรวมลดลง สําหรบัส่วนของผู้ถือหุ้นทเีพมิขนึ
สง่ผลใหอ้ตัราสว่นหนีสนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ลดลงในปี 2558 จาก 0.87 เท่า ลดลงเหลอื 0.09 เท่าในปี 2559 

 

  สาํหรบักระแสเงนิสดของบรษิทัยงัคงอยู่ในระดบัดโีดยมสีง่ผลใหเ้งนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด   
ณ สนิปี 2559 อยู่ท ี90 ลา้นบาท 

 

  จากนัน นายเบญจ์เยยีมได้รายงานความคืบหน้าการเปิดสาขาของบริษัทในปัจจุบนัให้ผู้ถือหุ้น
รบัทราบ โดย ณ สนิปีบรษิัทมทีงัหมด 8 สาขา โดยสาขาท ี8 คอื สาขาจงัหวดัพระนครศรอียุธยา และ ณ เดอืน
เมษายน ปี 2560 มสีาขาทงัหมด 9 สาขาโดยสาขาท ี9 เปิดดําเนินการเมอืวนัท ี6 เมษายน 2560 ทอีําเภอหาดใหญ่ 
จงัหวดัสงขลา โดยสาขานีเป็นสาขาแรกในพนืทภีาคใตต้อนล่างซงึเป็นการขยายฐานลูกคา้ทงักลุ่มลูกคา้เดมิลูกคา้ใหม่        
ชาวหาดใหญ่และพนืทใีกล้เคยีง รวมถึงกลุ่มนักท่องเทยีวให้ได้รูจ้กัสนิค้าของบรษิัทภายใต้แนวความคดิ “คุณภาพ
สง่ออก ราคาผูผ้ลติ” ซงึไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้เป็นอย่างด ี

  สาํหรบักลยุทธท์สีาํคญัของบรษิทั กลยุทธแ์รก คอื สาํหรบัสาขาเดมิมุ่งเน้นการทาํการตลาดและการ  
คดัสรรสนิคา้ใหม่ๆ เพมิมากขนึ รวมถงึการจดัสดัส่วนสนิคา้ทจีะจาํหน่ายในเอ๊าทเ์ลทใหม้คีวามเหมาะสมมากยงิขนึโดย 
คํานึงถงึกําไรเพอืใหก้ําไรดขีนึ กลยุทธท์ ี2 คอื การขยายสาขาตามทไีดเ้รยีนแจง้ผูถ้ือหุน้ใหท้ราบในเบอืงต้นว่าเมอื
วนัท ี6 เมษายน 2560 บรษิทัไดด้าํเนินการเปิดสาขาท ี9 สาขาหาดใหญ่แลว้นนั โดยในไตรมาสท ี3 ปี 2560 บรษิทัจะ
ดาํเนินการเปิดสาขาท ี10 และในปี 2561 บรษิทัยงัมแีผนทจีะเปิดอกีจาํนวน 2 สาขา ทาํใหใ้นปี 2561 บรษิทัจะมสีาขา
รวมทงัสนิ 12 สาขา กลยุทธท์ ี3 คอื การเพมิสดัส่วนยอดขายทเีป็นตราสนิคา้ของบรษิทัในปี 2558 สดัส่วนยอดขายที
เป็นตราสนิคา้ของบรษิทั อยู่ทรีอ้ยละ 65.9 ซงึบรษิทัยงัคงรกัษาสดัส่วนนไีด ้โดยในปี 2559 อยู่ทรีอ้ยละ 66.1 ซงึมกีาร
เปลยีนแปลงเพมิขนึเลก็น้อย และในปี 2560 บรษิทัมเีป้าหมายสดัส่วนยอดขายทเีป็นตราสนิคา้ของบรษิทั อยู่ทรีอ้ยละ 
68 สาํหรบักลยุทธส์ดุทา้ย คอื การเพมิพนืทเีช่าใหม้ากขนึโดยบรษิทัคํานึงถงึรา้นคา้ทจีะเขา้มาเตมิเตม็เพอืดงึดูดและ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ได้มากขนึไม่ว่าจะเป็นร้านอาหาร ร้านชา รา้นก๋วยเตยีว ล่าสุดเราได้เปิดร้าน
สตาร์บคัส์ ทสีาขาพระนครศรีอยุธยา ซงึได้รบัการตอบรบัเป็นอย่างดีจากลูกค้าทเีป็นกลุ่มนักเดินทางและลูกค้า        
ในทอ้งท ี
  นอกจากการดําเนินธุรกจิเพอืผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสยีทุกฝ่ายแล้ว บริษัทยงัยดึมนั     
ในหลกัการกํากบัดูแลกจิการทดี ีโดยมกีารกํากบัดูแลกจิการตามหลกัเกณฑ ์CGR (Corporate Governance Report 

of Thai Listed Companies) ดําเนินธุรกจิด้วยความโปร่งใส โดยจดัใหม้กีารทํา Code of Conduct และนโยบาย
ต่อตา้นการทุจรติคอรร์ปัชนั และสอืสารใหพ้นักงานทุกระดบัรบัทราบและปฏบิตั ิรวมทงัมกีารตงัคณะกรรมการกํากบั
ดแูลกจิการทดี ีเพอืกาํกบัและสง่เสรมิใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกักาํกบัดแูลกจิการทดีี 
  ไม่เพยีงเท่านนัสงิทบีรษิทัใหค้วามสาํคญัคอื เรอืงความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพราะว่าการทําธุรกจิที
ดตี้องให้ความสําคญัเรอืงของสงัคมและสงิแวดล้อมมากขนึด้วย บรษิัทได้ให้ความสําคญัโดยการจดัตงัร้านต้นกล้า     
ซงึเป็นร้านคา้ทนํีาสนิค้าโครงการหลวง สนิคา้ชุมชนนํามาขายเพอืเป็นการส่งเสรมิธุรกจิใหก้บัชุมชน และเกษตรกร    
ทนํีาผลติภณัฑเ์หล่านนัมาแปรรูปและจดัจําหน่ายในเอ๊าท์เลทดว้ย ซงึบรษิทัได้นําแนวคดิรา้นต้นกลา้มาจากปรชัญา
เศรษฐกจิพอเพยีงของพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวัรชักาลท ี9 มาประยุกต์ใช้เพอืเศรษฐกจิ สงัคม และสงิแวดลอ้ม 
และเพอืความมนัคงและยงัยนื ไม่เพยีงเท่านนัสงิทบีรษิัทพยายามเพมิมากขนึเรอืงของความรบัผดิชอบต่อสงัคมคอื
การสรา้งกจิกรรมเพอืสาธารณประโยชน์มากยงิขนึ ในปีทผี่านมาบรษิทัไดใ้หก้ารช่วยเหลอืผูป้ระสบภยันําท่วมภาคใต ้
รวมทงัการจดัทาํรบิบนิสดีาํถวายความอาลยัเพอืมอบใหก้องทพับกแจกจ่ายแก่ประชาชนทวัไป 
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เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 

 

  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าการเตบิโตของธุรกจิดว้ยการขยายสาขา การเพมิ
รายไดอ้นื การชาํระหนีกบัทางสถาบนัทางการเงนิ ระยะเวลาคนืทุนสาํหรบัการเปิดสาขาใหม่ และการหกัค่าเสอืมราคา
เป็นอย่างไร  
 

  คาํตอบ : นายเบญจเ์ยยีม ชแีจงต่อทปีระชุมว่า เงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหุ้น IPO บรษิทัได้
นําไปชาํระหนกีบัทางสถาบนัทางการเงนิครบแลว้ สาํหรบัการขยายสาขา 1 สาขาใชเ้วลาดําเนินการประมาณ 90 วนั 
และมรีะยะเวลาคนืทุน 4 ปี โดยประมาณ สาํหรบัการดาํเนินธุรกจิดว้ยการขยายสาขานนับรษิทัมนีโยบายการเช่าทดีนิ
ระยะยาว ฉะนนัการตดัค่าเสอืมราคาจงึเป็นไปตามทกีฎหมายกาํหนด 

 
เมอืไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมีขอ้สอบถามเพมิเติม ประธานจงึขอให ้      

ทปีระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 และมอบหมายใหเ้ลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมต ิ
โดยในวาระนเีป็นวาระเพอืรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

  

 มติทีประชุม รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2559 
 
วาระที 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี สินสุด ณ วนัที 31  ธนัวาคม 2559 

 

ประธานเสนอใหท้ปีระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดย
บรษิัทได้จดัทํางบการเงนิ ปรากฏตาม CD-ROM รายงานประจําปี 2559 ตามทไีด้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุ้นพร้อมหนังสอื       
เชญิประชุม ซงึงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากทีประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมอบหมายให้           
นายเบญจเ์ยยีม แจง้ใหท้ปีระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี 

 

นายเบญจเ์ยยีม นําเสนอรายละเอยีดงบการเงนิประจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 โดย
สรุปสาระสาํคญั ดงัตารางขา้งล่างนี 

 

รายการตามงบ
การเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 
2559 

ณ 31 ธนัวาคม 
2558 

การ
เปลียนแปลง 

(ล้านบาท) 

การ
เปลียนแปลง 

(รอ้ยละ) 
สนิทรพัยร์วม  1,591 1,028 563 55% 

หนสีนิรวม 126 478 (352) -74% 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,465 550 915 166% 

รายไดร้วม 1,099 1,121 (22) -2% 

กาํไรสทุธ ิ 146 146 0 0%  

  
เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ

ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบังบการเงนิประจาํปี 
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  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามรายละเอยีดเกยีวกบัสนิค้าคงเหลอืมจีํานวน
น้อยลงและระยะเวลาในการเกบ็หนทีใีชเ้วลาน้อยเกดิจากสาเหตุใด  
 
  คาํตอบ : นายเบญจเ์ยยีม ชแีจงต่อทปีระชุมว่า สาํหรบัจํานวนสนิคา้คงเหลอืในปี 2558 อยู่ท ี444 

ลา้นบาท และลดลง ในปี 2559 อยู่ท ี336 ลา้นบาท โดยปกตบิรษิทัตอ้งมกีารสต๊อกสนิคา้โดยสนิคา้มากกว่ารอ้ยละ 80 
เป็นสนิคา้ทบีรษิทัเป็นเจา้ของตราสนิคา้ โดยสนิคา้คงเหลอืทมีจีํานวนน้อยลงเกดิจากการควบคุมการบรหิารสนิคา้ใน
ระดบัหน่วยทเีลก็ทสีุดในการจดัเกบ็สนิค้า (Stock Keeping Unit) เพอืให้ทราบว่าสนิค้าประเภทใดควรสงัผลติใน
จํานวนมากหรอืจํานวนน้อย ทงันีบริษัทใช้การบริหารทแีม่นยํามากขนึเพอืให้การผลติเหมาะสมต่อความต้องการ 
สาํหรบัระยะเวลาในการเกบ็หนทีใีชเ้วลาน้อย เนืองจากสนิคา้ทขีายในเอ๊าทเ์ลทใชร้ะบบเงนิสดทงัหมด ดงันนั บรษิทัจะ
ไม่มลีูกหนีการคา้ในรูปแบบของสญัญาฝากขายสนิค้า (Consignment) และมเีงอืนไขการชําระเงนิ (Credit Term)      

ทเีกดิขนึประมาณ 2 วนั เกดิขนึเนืองจากธนาคารทบีรษิทัต้องชําระผ่านเครดติการด์จะใชร้ะยะเวลาในการเคลยีรเ์งนิ
เขา้บญัช ี

 

  เมอืไม่มผีู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคิดเหน็ หรอืมีขอ้ซกัถามเพมิเติม ประธานจึงขอให้      
ทปีระชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจําปี สนิสุด ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 และมอบหมายใหเ้ลขานุการที
ประชุมชแีจงเรอืงการลงมติ โดยมตใินวาระนีจะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซงึมาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี      
รวม 188 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,391,021หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.6391 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

   

  มติทีประชุม ทปีระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจาํปี สนิสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 
2559 ดว้ยคะแนนเสยีง 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,391,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,391,021 100.0000 

  
 
วาระที 4 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจาํปี สาํหรบัผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 

 

ประธานได้มอบหมายให้นายเบญจ์เยียม เป็นผู้อธิบายเกยีวกบัรายละเอียดการจ่ายเงินปันผล    
สาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2559 ต่อทปีระชุม 

 

นายเบญจ์เยยีม รายงานต่อทีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคับของบริษัท กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึง ไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า           
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ของกําไรสุทธิประจําปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมาจนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ             
ทุนจดทะเบยีนและหา้มบรษิทัจ่ายปันผลจากเงนิประเภทอนืนอกจากเงนิกําไร และในกรณีทบีรษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสมอยู่
หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 

 

  อย่างไรก็ดี บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิจากงบการเงิน         
เฉพาะกิจการหลงัหกัภาษีและสํารองตามกฎหมาย โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้นเป็นหลัก เช่น การสํารองเงิน           
ไวเ้พอืลงทุนในอนาคต การสาํรองเงนิไวเ้พอืจ่ายชาํระคนืเงนิกูย้มื หรอืเป็นเงนิทุนหมุนเวยีนภายในบรษิทั 

   

  ในปี 2559 บรษิทัมกีําไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการเป็นจํานวน 152,718,299 บาท หกัสาํรองตาม
กฎหมายจํานวน 7,640,000 บาท คงเหลอืกําไรหลงัหกัสาํรองอยู่ท ี145,078,299 บาท ซงึคณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณา
แลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตักิารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท คดิเป็นเงนิปันผล     
จ่ายทงัสนิ 60,000,000 บาท  
 

  ทงันี วนักําหนดรายชอืผูถ้อืหุน้เพอืรบัสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) วนัท ี16 มนีาคม 2560 

และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี16 พฤษภาคม 2560 โดยในปี 2559 สดัส่วนการจ่ายเงนิปันผล อยู่ทรีอ้ยละ 41 ของกําไร
สทุธจิากงบการเงนิเฉพาะกจิการหลงัหกัภาษแีละสาํรองตามกฎหมาย 

 

เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบังบการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี  
   

  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้ือหุ้นสอบถามว่าตามทบีรษิทัมแีผนทจีะขยายสาขาไม่ทราบว่า
จะต้องใชจ้ํานวนเงนิลงทุนเท่าไหร่และเงนิทไีดร้บัจากการเสนอขายหุน้ IPO เพยีงพอต่อการลงทุนหรอืไม่ และเหลอื
พอสาํหรบัการจ่ายเงนิปันผลในปีถดัไปหรอืไม่ 
 
  คาํตอบ : นายเบญจเ์ยยีม ชแีจงต่อทปีระชุมว่าวตัถุประสงค์จากการเสนอขายหุน้ IPO คอืการ
ขยายสาขาและทําให้กจิการเจรญิเตบิโตเพมิขนึ โดยเงนิจากการเสนอขายหุน้ IPO บรษิทัจดัเตรยีมไวส้ําหรบัขยาย
กจิการสาขาเพมิขนึ 4 สาขา ซงึโดยปกตคิ่าใชจ้า่ยในการก่อสรา้งสาขา 1 สาขา จะใชเ้งนิลงทุนประมาณ 120 ลา้นบาท 
ทงันีเงนิลงทุนในการขยายกิจการยงัเพยีงพอสาํหรบัการขยายสาขาในปี 2560 และปี 2561 ซงึไม่มปัีญหาเรอืงการ
ลงทุน  
 

  สําหรบั เรอืงการจ่ายเงินปันผล เนืองจากการดําเนินธุรกิจบริษัทเป็นธุรกิจเงินสด ฉะนันก็จะมี
กระแสเงนิสดทไีหลเวยีนเขา้มาทุกวนั รวมถึงรายไดท้เีขา้มาทุกวนั สําหรบัปี 2559 บรษิทัมรีายไดม้าจากเอ๊าทเ์ลท    
7 สาขา โดยสาขาท ี8 เพงิเปิดไดเ้พยีง 45 วนั และในปี 2560 บรษิทัจะมรีายไดม้าจากสาขาพระนครศรอียุธยาและ
สาขาหาดใหญ่รวมทงัสาขาท ี10 ทกีาํลงัจะเปิดในไตรมาสท ี3 ปี 2560 ดว้ย 

 
  คาํถาม : นายมชียั หตัถกจิธาตร ีผูถ้อืหุน้สอบถามว่าสาขาพระนครศรอียุธยามผีลการดําเนินงาน
เป็นไปตามเป้าหมายหรอืไม่ และมขีนาดรายไดเ้ทยีบเท่าสาขาอนืทมีขีนาดใกลเ้คยีงกนัหรอืไม่ 
  

  คาํตอบ : เบญจเ์ยยีม ไดช้แีจงต่อทปีระชุมว่าสาํหรบัสาขาพระนครศรอียุธยา เป็นสาขาทบีรษิทัได้
เปิดสาขาบรเิวณเสน้ทางหลวงหลกั และมผีลการดําเนินงานเป็นไปตามทบีรษิัทคาดการณ์ไว้ โดยกลุ่มลูกค้าทมีาใช้
บริการนอกจากจะเป็นกลุ่มลูกค้าทีเป็นผู้ทีใช้ถนนสัญจรแล้ว ยังได้กลุ่มลูกค้าใหม่เพิมขนึ คือ กลุ่มลูกค้านิคม
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อุตสาหกรรม ซงึสาขาพระนครศรอียุธยาตงัอยู่ฝังตรงขา้มนิคมอุตสาหกรรมไฮเทค รวมไปถงึกลุ่มลูกคา้ท้องทมีาใช้
บรกิารดว้ย ซงึเป็นไปตามทคีาดการณ์ไวส้าํหรบัสาขาพระนครศรอียุธยา โดยมขีนาดใกลเ้คยีงกนักบัสาขาปากช่องทงั
ขนาดจาํนวนพนืทซีงึถอืว่าเป็นสาขาใหญ่ และรายไดข้นาดใกลเ้คยีงกนั 

 
  ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า สําหรบัคําถามนอกเหนือจากวาระทกีําลงัพจิารณาอยู่ ขอให้ผู้ถือหุ้น
นําไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอนืๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม 

 

เมอืไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึขอให้ที
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจําปี สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 และมอบหมายให้
เลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมต ิโดยมติในวาระนีจะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุ้น      
ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี      
รวม 189 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,394,021 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 81.6394 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

 

 มติทีประชุม ทปีระชุมมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตักิารจ่ายเงนิปันประจาํปี 2559 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของ
บรษิัทจํานวน 1,000,000,000 หุ้น รวมเป็นเงนิปันผลทงัสนิ 60,000,000 บาท โดยจะทําการจ่ายเงนิปันผลให้แก่       
ผูถ้อืหุน้ทปีรากฏรายชอื ณ วนักาํหนดสทิธผิูถ้อืหุน้ (Record Date) เพอืสทิธใินการรบัเงนิปันผลวนัท1ี6 มนีาคม 2560 

และกาํหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัท ี16 พฤษภาคม 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 

  
 

วาระที 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตงักรรมการแทนกรรมการทีครบกาํหนดออกตามวาระ 
   

  ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการพจิารณาอนุมตัิการเลอืกตงักรรมการแทนกรรมการที
ครบกําหนดออกตามวาระ และเพอืใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนและขอ้บงัคบัของบรษิทั ซงึกําหนดให้
กรรมการบรษิทัตอ้งหมุนเวยีนออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการบรษิทัทงัหมด 

  สําหรบัในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ของบรษิัทมกีรรมการทคีรบกําหนดออกตาม
วาระ จาํนวน 3 คน ดงันี 
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1. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ 
ประธานกรรมการบรหิาร 

2. นายพลูศกัด ิ ตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 
  เพอืใหเ้ป็นไปตามแนวทางการกํากบัดูแลกจิการทดี ีประธานไดก้ล่าวเรยีนเชญิกรรมการทงั 3 คน
ออกนอกหอ้งประชุมในระหว่างการพจิารณาเลอืกตงักรรมการตามวาระนี 
 

  ทงันีคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า กรรมการทงั 3 คน 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบรษิัท จงึเสนอใหท้ปีระชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซงึคณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัตเิลอืกตงัให้
กรรมการทงั 3 คน กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง สําหรบัขอ้มูลรายละเอยีดเกยีวกบัผูท้ไีด้รบัการเสนอชอืเป็น
กรรมการทงั 3 คนไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้ 

 

เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบักรรมการทคีรบกาํหนดออกจากวาระ ทงั 3 คน 

 

เมอืไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึมอบหมาย
ให้เลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมติเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอให้ผู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะจาก     
ผูถ้อืหุน้ทุกท่านลงมตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง ซงึสามารถเลอืกทจีะลงคะแนนเสยีงในช่องเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื
งดออกเสยีง โดยเจา้หน้าทจีะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทไีมเ่หน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง สาํหรบั
การพิจารณาเลือกตงักรรมการแต่ละท่านก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะทงัหมดที
ลงคะแนนเสยีงเหน็ดว้ยภายหลงัและเมอืรวบรวมคะแนนเสยีงเรยีบร้อยแล้ว จะไดม้กีารแจง้ผลการตรวจนับคะแนน
เสยีงทกีรรมการแต่ละท่านไดร้บัเลอืกตงัเป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนีจะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะน ี      
รวม 189 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,394,021 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 81.6394 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

  
 มติทีประชุม ทปีระชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิเลอืกตงักรรมการทคีรบกําหนดออกตามวาระ

กลบัเขา้ดาํรงตําแหน่งอกีวาระหนึง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
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1. นายปรชีา สง่วฒันา  

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 
  

 

2. นายพลูศกัด ิ ตนัสทิธพินัธ ์  

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 
  

 

3. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์  

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,394,021 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 
 

 

วาระที 6 พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ 
 
ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ซงึจะต้องได้รบั

อนุมตัิจากทปีระชุมผู้ถอืหุ้น โดยค่าตอบแทนกรรมการได้ผ่านการกลนักรองจากคณะกรรมการสรรหาและพจิารณา
ค่าตอบแทนอย่างละเอยีดถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าทแีละความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบั
บริษัทจดทะเบียนอืนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทงัขนาดของรายได้ มูลค่าหลักทรัพย์รวมและกลุ่ม
อุตสาหกรรมเดียวกันรวมถึงผลประกอบการของบริษัท  คณะกรรมการจึงเห็นสมควร เสนอให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น
พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 ดงันี 
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  1.  วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท  

  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบยีประชุมกรรมการ ทปีรากฏในหนงัสอืเชญิประชมุซงึจดัส่งใหแ้ก่ 
ผูถ้อืหุน้แลว้ ดงัตารางขา้งล่างน ี 

  ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบยีประชุม 

(บาท/ครงั) 
หมายเหตุ 

 

1. คณะกรรมการบรษิทั 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 

 

 

  

 
45,000 

15,000 

  

 
20,000 

20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผู้บริหารกาํหนดค่าตอบแทน
ดงันี 

ตําแหน่ง 

ค่าตอบแทน 

รายเดอืน
(บาท/เดอืน/

คน) 

ค่าเบยีประชุม 

(บาท/ครงั) 

ประธานกรรมการ 10,000 20,000 

กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 
 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

35,000 

15,000 

  

20,000 

15,000 

 

- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

- 
- 

  

 

20,000 

15,000 

 

- 

 
 

  ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบยีประชุม 

(บาท/ครงั) 
หมายเหตุ 

 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสยีง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

25,000 

10,000 

  

 

20,000 

15,000 

 

 

กรรมการท่านใดทเีป็นพนักงานบรษิัท จะไม่ได้รบัเบยี
ประชุม 

5. คณะกรรมการกาํกบัดแูล
กจิการทดี ี

- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  

 

- 

- 

  

 

20,000 

15,000 

 

 

- 

 
  ทงันีค่าตอบแทนและเบยีประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไดร้บัอนุมตัจิากทปีระชุมผูถ้อืหุน้แลว้จะใหม้ผีล
เรมิใชต้งัแต่เดอืนพฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป จนกว่าคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนจะไดพ้จิารณา
เหน็ว่าค่าตอบแทนดงักล่าวไม่เหมาะสมหรอืสอดคลอ้งกบัสภาวะเศรษฐกจิโดยรวมแลว้จะนําเสนอต่อคณะกรรมการ
บรษิทัพจิารณาขออนุมตัต่ิอทปีระชุมผูถ้อืหุน้ใหท้าํการแกไ้ขเปลยีนแปลงต่อไป 

 

  คาํถาม : นายอนุ ว่องสารกจิ ผูถ้อืหุน้สอบถามว่าอยากทราบเรอืงการกาํหนดค่าตอบแทนรายเดอืน
ของคณะกรรมการบรหิารความเสยีง 
 

  คาํตอบ : นายพลูศกัด ิตนัสทิธพินัธ ์ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดช้แีจงต่อ
ทปีระชุมว่า การจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริหารความเสยีงนัน มีหลกัสําคญัในการพิจารณา         
2 เรอืง คอื คณะกรรมการบรหิารความเสยีงต้องพิจารณาใหค้วามเหน็และขอ้เสนอแนะในภาพรวมความเสยีงของ
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บริษัทและความเสยีงในการลงทุน โดยเฉพาะการลงทุนในการเปิดสาขาทุกสาขาของบริษัท ซงึการพิจารณาของ
คณะกรรมการบรษิทัตอ้งการความเหน็และขอ้เสนอแนะจากคณะกรรมการบรหิารความเสยีง ว่าการลงทุนนนัมคีวาม
เสยีงประเดน็ใดบา้ง เพอืทจีะไดพ้จิารณาผลกระทบทจีะเกดิขนึและการหาวธิกีารป้องกนั รวมทงัแผนการบรหิารความ
เสยีงดว้ย ซงึขอ้เสนอแนะดงักล่าวนนัถอืเป็นเงอืนไขทตี้องปฏบิตัเิพอืเป็นแผนการป้องกนัและบรหิารความเสยีงของ
บรษิทั 
 
  เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัค่าตอบแทนกรรมการ 
 

  เมอืไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึขอให้ที
ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหเ้ลขานุการทปีระชุมชแีจงเรอืงการลงมติ โดยมต ิ    
ในวาระนีจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทงัหมดของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุม 

 
อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี      

รวม 189 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,394,021 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 81.6394 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

 

  มติทีประชุม ทปีระชุมมมีตอินุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่
เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบยีประชุมกรรมการ ตามอตัราทเีสนอมา ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี  
         

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 815,537,721 99.8951 

ไม่เหน็ดว้ย 856,300 0.1049 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,394,021 100.0000 

  
วาระที 7 พิจารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 

 

ประธานแจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการพจิารณาอนุมตักิารแต่งตงัผู้สอบบญัช ีและกําหนดค่า
สอบบญัชปีระจําปี 2560 คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้ือหุ้นพจิารณาแต่งตงั
ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่ 

1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา               ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี 3425 และ/หรอื 

2. นายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี2308 และ/หรอื 

3. นายอคัรเดช เปลยีนสกุล          ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5389  

   แห่ง บรษิัท เอม็ อาร ์แอนด์ แอสโซซเิอท จํากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจําปี 2560 และ
เสนอใหพ้จิารณากาํหนดค่าสอบบญัชปีระจาํปี 2560 เป็นจาํนวน 1,800,000 บาท ซงึเป็นค่าสอบบญัชเีท่ากบัปีทแีลว้ 
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   ในกรณีทผีู้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทไีด้ ให้บรษิัท เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซิ เอท 
จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตอนืของสาํนักงานทําหน้าทตีรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของ
บรษิทั  แทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

    

   เมอืจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพมิเตมิเกยีวกบัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน 

 

  เมอืไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจงึขอให้ที
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตงัผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2560 และ
มอบหมายใหเ้ลขานุการทปีระชุม ชแีจงเรอืงการลงมต ิโดยมตใินวาระนีจะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซงึมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 

 

อนึง มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมจนถึงขณะนี       
รวม 190 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 816,410,921 หุ้น หรอืคดิเป็นร้อยละ 81.6411 ของหุ้นทจีําหน่ายได้ทงัหมด 

1,000,000,000 หุน้ 

        
  มติทีประชุม ทปีระชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแต่งตงับรษิัท เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท 
จาํกดั โดยนายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขท ี3425 และ/หรอืนายพศิษิฐ ์ชวีะเรอืงโรจน์ ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขท ี2308 และ/หรอืนายอคัรเดช เปลยีนสกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขท ี5389 เป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทั และกําหนดค่าตอบแทนสาํหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2560 จํานวน 1,800,000 บาท และในกรณีที
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทไีด้ ให้บรษิัท เอม็ อาร์ แอนด ์แอสโซซเิอท จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชรีบั
อนุญาตอนืของสาํนกังานทาํหน้าทตีรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าว
ได ้ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 
 

มต ิ จาํนวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,410,921 100.0000 

ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 

งดออกเสยีง - 0.0000 

บตัรเสยี - 0.0000 

จาํนวนเสยีงทงัหมด 816,410,921 100.0000 
 

 

วาระที 8 เรอืงอืน ๆ 
 

ประธานได้แจ้งต่อทปีระชุมว่า วาระนีเป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเรอืงอนืทนีอกเหนือ    
จากวาระทกีาํหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทกีฎหมายกําหนด โดยมอบหมาย    
ให้เลขานุการทปีระชุมชแีจงการเสนอวาระอนืๆ นอกเหนือจากทกีําหนดในหนังสอืเชญิประชุม ตามพระราชบญัญตั ิ 
บรษิัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 กําหนดไว้ว่า เมอืทปีระชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม
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ตามลําดบัระเบยีบวาระทกีําหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซงึมหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ทจีาํหน่ายไดท้งัหมด จะขอใหท้ปีระชุมพจิารณาเรอืงอนืนอกจากทกีาํหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด ้ 

 

    

   เมอืจบการรายงาน ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอนืใดเพมิเตมิ 
 
   เมอืไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอนืใดเพมิเตมิแลว้ ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทเีขา้
ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 และปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

 

ลงชอื -วสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์- 

(นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์) 
ประธานทปีระชุม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




