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 ส่ิงท่ีส่งมาด้วย 1  
 

 
 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น ประจ าปี 2561 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 

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

 

 

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 
 

นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ  ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม  
("ประธาน") ไดม้อบหมายใหน้างจริาภรณ์ รุ่งศรทีอง เลขานุการบรษิทั ท าหน้าที่เป็นผูด้ าเนินการประชุม แจง้ขอ้มูล
ของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ณ ปัจจุบนั และชี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบว่าบรษิัท     
ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ในวันที่ 12 มีนาคม 2561        
(Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

เลขานุการบรษิทั ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีน   500,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้  500,000,000 บาท 
แบ่งออกหุน้สามญั  1,000,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ    0.50 บาท 

  การประชุมในวนันี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม      
รวม 56 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได้ 806,045,598 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 80.6046 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของ
บรษิัท ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 34 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองค์ประชุมว่า ต้องมผีูถ้ือหุน้และ
ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทัง้หมด และ
ตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

รวมทัง้ไดอ้ธบิายถงึตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของบรษิทั ในกรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหมแ้ละ
ไดย้นิสญัญาณเตอืนภยั ขอใหใ้ชท้างออกฉุกเฉินตามลูกศรสแีดงทีแ่สดงบนจอภาพและไปรวมตวั ณ จุดรวมพลของ
อาคารดา้นล่าง 

  เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุม เลขานุการบรษิทัไดเ้รยีนชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้  

  1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผู้ถอืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีง เท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตน
ถอื โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
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  2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนดใหป้ฏบิตัิการ
ลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน  ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ ซึง่จะไดเ้รยีนชีแ้จงต่อไป หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็
ด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เหน็ชอบ หรือ เหน็ด้วย ตามจ านวนเสยีงของท่าน ต่อมติที่น าเสนอ และ
บริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้และยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนน 

  ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ส าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ด้วยในวาระเหล่านี้ ขอให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั หลงัเสรจ็สิน้การประชุม  

  ทัง้นี้ การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้  เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนน
แบบลบั ซึง่บรษิัทจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดหลงัจบการประชุมเพื่อให้เกดิความโปร่งใส และ
เป็นหลกัฐาน 

   การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าว เป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

ในกรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ต้องการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชื่อก ากบั
ทุกครัง้ 

  3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉันทะ
ให้กรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นหรอืผู้
มอบฉนัทะ บรษิทั จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้ หรอืผูม้อบฉนัทะ 

  ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
  4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

4.1 ผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการ 
และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรอืผู้
มอบฉันทะ บรษิทั จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคด์งักล่าวของผู้ถอืหุน้ หรอืผูม้อบ
ฉนัทะ 

4.2 บริษัท จะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และเจา้หน้าทีข่องบรษิทั จะไปเกบ็บตัร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้
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กรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเหน็
ดว้ย ภายหลงัจากเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 

  5.   ภายใต้ขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 36 ก าหนดว่า ในการออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น   
ใหถ้อืว่า หุน้หนึ่งหุน้ มเีสยีงหนึ่งเสยีง ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีง
ในเรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ  

  ในกรณีปกต ิกล่าวคอื วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัใหป้ระธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

  ใน วาระที่ 6 จะต้องได้รบัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น   
ซึง่มาประชุม  

  ใน วาระที ่8 จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของ  
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มเีสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ 
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  ใน วาระที ่9 วาระที ่10 จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีง
ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  6.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

  7.  คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

  8.  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่สงสยั
เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีต่อ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและ
นามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ 

  ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ที่นอกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ 
หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการ
บรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 

  เลขานุการบริษัทได้แจ้งให้ผู ้เข้าร่วมประชุมทราบว่า เมื่อว ันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ถึง
วันที่ 15 มกราคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องทีม่คีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินกจิการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 โดยใหส้ทิธใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
(3) การเสนอค าถามล่วงหน้า  

 ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และค าถาม
ล่วงหน้าเขา้มาแต่อย่างใด 
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จากนัน้ เลขานุการบริษัทได้แนะน าคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
ดงัต่อไปนี้ 

กรรมการบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุมครบทุกท่าน จ านวน 10 คน  ดงันี้ 

1. นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ  และ กรรมการอสิระ 

2. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการบรษิทั และ  

ประธานกรรมการบรหิาร 

3. นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์ กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ  

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

4. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารผลติภณัฑ ์และ 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร 

5. 

 

นางเสาวนีย ์กมลบตุร 

 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

กรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

6. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

7. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8. นายวราชยั สง่วฒันา  กรรมการ 

9. นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์ กรรมการ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ  

ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

10. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการ  

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม จ านวน 2 ท่าน ดงันี้ 

1. นายวรชยั ประยรูพฤฒามร  ประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

2. นางจริาภรณ์ รุ่งศรทีอง  ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

 เมื่อแนะน ากรรมการบรษิทัและผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแลว้ เลขานุการบรษิทั 

ไดก้ล่าวแนะน าผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทัต่างๆ ตามรายละเอยีดดงันี้  

1. นายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัช ี

บรษิทั เอม็ อาร ์แอนด ์แอสโซซเิอท จ ากดั  

ซึง่นายเมธ ีรตันศรเีมธา ผูส้อบบญัช ีไดแ้จง้ลาป่วย จงึไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้    
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2. นางสาวธติะวนั ธนสมบตัไิพศาล ทีป่รกึษากฎหมาย 

      บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

3. นายปรชัญ ์คุปพทิยานนัท ์ ผูส้งัเกตการณ์ 

บรษิทั วรีะวงค ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั 

4. นางสาวณฐัธภา  จติธรรมาภร ผูต้รวจสอบภายใน 

บรษิทั พแีอนดแ์อล อนิเทอรน์อล ออดทิ จ ากดั  

และแจง้ที่ประชุมใหท้ราบว่าการประชุมวนันี้ บรษิทัไดเ้รยีนเชญิ นายกูเ้กยีรต ิพชัรนฤมล ซึ่งเป็น   
ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม ท าหน้าที่เป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนเสยีง เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบั
ดแูลกจิการทีด่ ี 

หลงัจากนัน้ ประธาน นายวิสุทธ ิวิทยฐานกรณ์ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และในนามของ
คณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 จงึไดเ้ริม่ด าเนินการ
ประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้  

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2560 
 
  ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560         
ซึง่ประชุมเมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซตบ์รษิทัเรยีบรอ้ย
แลว้ โดยมรีายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ทีบ่รษิทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมซึ่ง
คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 แล้ว มคีวามเหน็ว่าการบนัทึก
รายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอผู้ถือหุ้นรบัรอง
รายงานการประชุมดงักล่าว  
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม  

   
เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรอืมขี้อซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให ้       

ทีป่ระชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัชีแ้จงเรื่องการ
ลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 61 ราย 

นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,155,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8155 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น  ประจ าปี 

2560 เมื่อวนัที ่28 เมษายน 2560 ดว้ยคะแนนเสยีง 
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,155,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,155,398 100.0000 
 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

 
ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั

ในรอบปี 2560 โดยบริษัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิ้นสุด ณ วนัที ่           
31 ธนัวาคม 2560 รายละเอยีดปรากฏตาม CD-ROM รายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้จดัส่งให้กบัผู้ถือหุ้นแล้ว โดย
คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ และ
มอบหมายใหน้ายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา ซึง่ด ารงต าแหน่งประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ("นายเบญจเ์ยีย่ม") เป็นผูร้ายงาน
เกีย่วกบัผลการด าเนินงานต่อทีป่ระชุม  

 
นายเบญจเ์ยีย่มไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัให้ทีป่ระชุมทราบโดยสรุป โดยไดก้ล่าวถงึ 

ปรชัญาในการด าเนินงานของบริษัทว่า ธุรกิจของบริษัทยังยึดมัน่แนวคิดในการด าเนินงานที่ยึดถือตลอดมา คือ 
แนวคดิทีเ่รยีกว่า 3D Vision ซึง่ไดแ้ก่ 

  

1. Design Outlet การออกแบบสนิคา้ ศนูยก์ารคา้ ตลอดจนการสรา้งบรรยากาศในการซือ้สนิคา้ 
 2. Deliver Best Value คดัสรรสนิคา้คุณภาพ ในราคาทีคุ่ม้ค่าทีส่ดุ 

3. Delight All Customers เติมเต็มความพงึพอใจของลูกค้าด้วยสนิค้า บรรยากาศร้านค้า 
รา้นอาหาร รา้นชากาแฟ หรอืมุมพกัผ่อน เพื่อใหคุ้ณลกูคา้มคีวามสขุเมื่อมาชอปป้ิงที่เอ๊าทเ์ลท 

 

  บรษิทัใหค้วามส าคญัในการออกแบบในทุกๆ ขัน้ตอน เพื่อให้ลูกคา้ทุกคนมคีวามสุขที่ไดร้บัของทีม่ี
คุณภาพทีด่เียีย่ม ในราคาทีคุ่ม้ค่า 

ส าหรบัผลการด าเนินงาน ปี 2560 บรษิทัมรีายไดร้วม เท่ากบั 1,101 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 
รอ้ยละ 0.2 สาเหตุหลกัมาจากภาวะเศรษฐกจิทีย่งัไม่ฟ้ืนตวัดนีัก ท าใหก้ารบรโิภคภาคครวัเรอืนยงัชะลอตวั ในขณะที่
รายไดอ้ื่นเพิม่ขึน้จากการใหเ้ชา่พืน้ที ่โดยหลงัจากน้ีจะมกีารปรบัปรุงสาขาและขยายสาขาซึง่จะท าใหม้พีืน้ทีเ่ช่าเพิม่ขึน้ 
  ก าไรขัน้ตน้ และอตัราก าไรขัน้ตน้ ปี 2560 เท่ากบั 470 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 44.5 
  EBITDA และ EBITDA Margin ปี 2560 เท่ากบั 163 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.8 
  ก าไรสทุธ ิและอตัราก าไรสทุธ ิปี 2560 เท่ากบั 86 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.8 
  อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ในปี 2560 เท่ากบัในปี 2559 คอื 0.09 เท่า 
  ส าหรบัฐานะทางการเงนิของบรษิัท ณ สิน้ปี 2560 บรษิัทมสีนิทรพัย์รวม จ านวน 1,623 ลา้นบาท 
เพิม่ขึน้จากปี 2559 รอ้ยละ 2.0  
  นอกจากนี้ บรษิทัใหค้วามส าคญัในการบรหิารสนิคา้คงเหลอื โดยสนิค้าคงเหลอืปี 2560 มจี านวน 
349 ลา้นบาท ลดลง 13 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2559 ซึง่เกดิจากการบรหิารสนิคา้คงเหลอืทีม่ปีระสทิธภิาพมากขึน้
และการควบคุมการสัง่ซือ้สนิคา้ใหอ้ยู่ในปรมิาณทีเ่หมาะสม 
  ส าหรบัหนี้สนิรวม เท่ากบั 132 ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 6 ลา้นบาท เมื่อเทยีบกบัปี 2559  
  ในสว่นของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 1,491 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2559 จ านวน 26 ลา้นบาท  
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  ส าหรบักระแสเงนิสดของบรษิทัยงัคงแขง็แกร่ง เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ สิน้ปี 2560 
อยู่ที ่125 ลา้นบาท 

  จากนัน้ นายเบญจ์เยี่ยมได้รายงานความคืบหน้าการเปิดสาขาของบริษัทในปัจจุบนัให้ผู้ถือหุ้น

รบัทราบ โดย ณ สิน้ปีบรษิทัมทีัง้หมด 10 สาขา โดยสาขาที ่10 คอื สาขาจงัหวดัฉะเชงิเทรา เปิดด าเนินการเมื่อวนัที ่

8 ธนัวาคม 2560 ที่อ าเภอบ้านโพธิ ์จงัหวดัฉะเชงิเทรา ซึ่งเป็นการขยายฐานลูกค้าทัง้กลุ่มลูกค้าเดมิลูกค้าใหม่        

ในจงัหวดัฉะเชงิเทราและพืน้ทีใ่กลเ้คยีง รวมถงึกลุ่มนักท่องเทีย่วใหไ้ดรู้จ้กัสนิคา้ของบรษิทั  ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจาก

ลกูคา้เป็นอย่างด ี

  จากผลประกอบการในปีที่ผ่านมา บริษัทยังคงมุ่งเน้นและให้ความสนใจกบัความต้องการของ
ผูบ้รโิภคมากขึน้ โดยบรษิทัไดท้ าการวจิยัเกีย่วกบัความตอ้งการของลูกคา้ทีม่าซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารทีเ่อ๊าทเ์ลท โดย
การจดัท าแบบสอบถามเพื่อศกึษาพฤตกิรรมและสิง่ทีลู่กคา้ต้องการ จากจ านวนกลุ่มลูกคา้ประมาณ 1,000 คน ของ
ลูกคา้ทีเ่ขา้มาใชบ้รกิารเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลททัง้ 10 สาขา ซึง่จะขอน าเสนอบางหวัขอ้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะน าเสนอ  
กลยุทธใ์นปี 2561 ของบรษิทั ซึง่มดีงันี้ 

1. ความถี่ของลูกค้าในการแวะเอฟเอ็นเอ๊าท์เลท โดยใช้ข้อมูลระบบ CRM (Customer 
Relationship Management) พบว่า มากกว่ารอ้ยละ 71 เป็นลูกคา้ที่กลบัมาซื้อซ ้า ซึ่งใน
จ านวนนี้มลีูกคา้ประมาณรอ้ยละ 28 เป็นลูกคา้ที่มาซือ้สนิคา้และใช้บรกิารที่เอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท
มากกว่าปีละ 4 ครัง้ ในส่วนลูกค้าที่แวะมาที่เอฟเอน็ครัง้แรก คดิเป็นร้อยละ 17 จากการท า
แบบสอบถามดงักล่าวท าใหท้ราบวา่ เอฟเอน็มลีกูคา้กลุ่มใหม่เพิม่ขึน้ และลกูคา้กลุ่มเดมิกย็งัคง
มกีารกลบัมาซือ้สนิคา้และใชบ้รกิารทีเ่อฟเอน็ซ ้า  

2. รา้นอาหารประเภทใดทีล่กูคา้ตอ้งการเพิม่เตมิในเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท ซึง่ลูกคา้รอ้ยละ 60 มคีวาม
ตอ้งการใหเ้อ๊าทเ์ลทมบีรกิารรา้นอาหารเพิม่มากขึน้ จงึเป็นขอ้สรุปทีช่ดัเจนว่า การทีลู่กคา้แวะ
เข้ามาใช้บริการที่เอฟเอ็นเอ๊าท์เลทไม่เพียงแต่แวะเข้ามาซื้อสนิค้า แต่เข้ามาเพื่อต้องการ
พกัผ่อนและรบัประทานอาหารดว้ย  

3. ลกูคา้แนะน าใหค้นทีรู่จ้กัมาเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท มลีกูคา้มากกว่ารอ้ยละ 93 ทีแ่วะเขา้มาใชบ้รกิาร 
เอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท แลว้ จะแนะน าใหค้นทีรู่จ้กัมาเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท 

  นายเบญจเ์ยีย่มไดอ้ธบิาย กลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทั เพื่อเพิม่ความสามารถในการแข่งขนั ซึง่จะ
ท าอย่างไรใหเ้อฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท อยู่ในใจของลกูคา้มากขึน้   

1. มุ่งเน้นคดัสรรสนิคา้ตราสนิคา้อื่นๆ (Other Brands) และเพิม่รา้นคา้เช่า (Tenants)  

2. การจดัการต้นทุนให้คุม้ค่าใช้จ่าย (Cost Efficiency) บรษิัทมกีารลดค่าใชจ้่าย โดยหาสิง่
ทดแทนอื่นมาทดแทนการใช้พลงังานไฟฟ้าจากการไฟฟ้า คอื โซลาร์รูฟทอ็ป ซึ่งบรษิัทได้
ด าเนินการโครงการโซลารร์ูฟทอ็ปแลว้เสรจ็เป็นสาขาแรกทีส่าขาอยุธยา ผลติพลงังานไฟฟ้า
ได ้640 กโิลวตัต ์ปัจจุบนัอยู่ในขัน้ตอนการขอรบัใบอนุญาตจากการไฟฟ้า ซึง่คาดว่าโครงการ
ดงักล่าวสามารถลดค่าใชไ้ฟฟ้าไดเ้ดอืนละประมาณสองแสนบาท 

3. ปรบัปรุงโครงสรา้งองคก์ร (Re-process Organization)   

4. การสือ่สารการตลาดและการสรา้งแบรนด ์(Marketing Communication & Branding)  
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5. ปรบัปรุงสาขา (Renovation) และขยายสาขา (Expansion)  

6. การหาโอกาสทางธุรกจิในช่องทางใหม่ (New Channel)  

กลยุทธท์ีส่ าคญัของบรษิทั (Key Highlight Strategies) กลยุทธแ์รก คอื การปรบัเพิม่สดัส่วนตรา
สนิคา้อื่นจากเดมิรอ้ยละ 35 เพิม่ขึน้เป็นรอ้ยละ 40 และสดัสว่นตราสนิคา้ของบรษิทั อยู่ทีร่อ้ยละ 60  

กลยุทธท์ีส่ าคญัที ่2 คอื การขยายสาขา โดยการปรบัปรุงสาขา ในปี 2561 นี้ มจี านวน 3 สาขา โดย
บรษิทั ไดเ้ริม่มกีารปรบัปรุงแลว้ คอืสาขาสงิหบ์ุร ีและมแีผนปรบัปรุงต่อไปทีส่าขาปากช่อง และสาขาพทัยา ส่วนการ
ขยายสาขา ในปี 2561 มแีผนที่จะเปิด จ านวน 2 สาขา โดยสาขาที่ 11 มแีผนจะเปิดที่จงัหวดัระยอง ส่วนอกีสาขา
บรษิทัจะรายงานใหท้ราบต่อไป 

กลยุทธท์ีส่ าคญัที ่3 คอื เพิม่ยอดขายสาขาเดมิ ประกอบดว้ย   

จดัหากลุ่มสนิคา้ผลติภณัฑส์ าหรบัชุมชนทอ้งถิน่ และนกัเดนิทาง และเพิม่สนิคา้ทีเ่ป็นตราสนิคา้อื่น 
มาเสริมทัพเพื่อให้มีสินค้าที่ตรงตามความต้องการของลูกค้า และปรับสินค้าที่เหมาะกับลูกค้าในท้องถิ่น และ          
นกัเดนิทาง เพื่อผลกัดนัใหล้กูคา้กลบัมาซือ้ซ ้าและสามารถมาเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลทไดบ้่อยขึน้ 

การเพิม่พื้นที่เช่าให้มากขึน้ โดยบรษิัทได้คดัเลอืกร้านค้าที่จะเขา้มาเตมิเตม็ด้านการบรกิาร เพื่อ
ดงึดูดและตอบสนองความต้องการของลูกคา้ใหไ้ดม้ากขึน้ไม่ว่าจะเป็นรา้นอาหาร เช่น รา้นกาแฟสตาร์บคัส ์ซึง่เปิด
สาขาที ่2 ทีฉ่ะเชงิเทรา ซึ่งไดร้บัการตอบรบัเป็นอย่างดจีากลูกคา้ทีเ่ป็นกลุ่มนักเดนิทางและลูกคา้ในพืน้ที่ และยงัมี
รา้นอาหารขา้วแกงถนัดแดก ซึง่เปิดเป็นสาขาที ่2 ทีส่าขาสงิหบ์ุร ีภายหลงัจากสาขาแรกซึง่เปิดทีส่าขาฉะเชงิเทรา
ได้รบัการตอบรบัจากลูกค้าเป็นอย่างด ีและในปี 2561 ร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอน ไดร์ฟทรู จะมาเปิดสาขาใหม่กบั    
เอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท ทีส่าขาปากช่อง ทัง้นี้ เพื่อตอบโจทยน์กัเดนิทาง  

นอกจากนี้ ยงัมบีรษิทั ลอรอีลั (ประเทศไทย) จ ากดั ไดเ้ปิดร้านจ าหน่ายผลติภณัฑ์ของลอรอีลัที่
สาขาหวัหิน รวมไปถึงบริษัท เอลก้า (ประเทศไทย) จ ากดั ซึ่งเป็นตัวแทนจ าหน่ายสนิค้าแบรนด์เนมมาเปิดร้าน
จ าหน่ายเครื่องส าอางและน ้าหอมชัน้น าจากยุโรป และยงัมรีา้นจ าหน่ายของฝากไร่ก านันจุล ซึง่น าสนิคา้ชุมชนมาแปร
รปูและจดัจ าหน่าย เพื่อใหค้นไทยไดใ้ชข้องไทยทีม่คีุณภาพ 

ในดา้นการสือ่สารการตลาด บรษิทัไดเ้พิม่ช่องทางการจดัจ าหน่ายในช่องทางออนไลน์ เพิม่เตมิจาก
การจ าหน่ายสนิคา้แบบปกตซิึง่เป็นแบบออฟไลน์ โดยบรษิทัไดม้กีารจดัท าสื่อภาพยนตรโ์ฆษณาสนิคา้จ านวน 4 เรื่อง 
และประชาสมัพนัธอ์อกทางออนไลน์ในช่วงวนัที ่10 ถงึวนัที ่17 เมษายน 2561 โดยมยีอดการเขา้ถงึโฆษณา เฟซบุ๊ก 
1,811,043 ครัง้ ยทูวิบ ์3,342,107 ครัง้ 

  ไม่เพยีงเท่านัน้สิง่ทีบ่รษิทัใหค้วามส าคญัคอื เรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคม เพราะการท าธุรกจิทีด่ี

ตอ้งใหค้วามส าคญัเรื่องของสงัคมและสิง่แวดลอ้มมากขึน้ดว้ย บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัโดยการจดัตัง้รา้นตน้กลา้ซึง่เป็น

รา้นค้าที่น าสนิค้าโครงการหลวง สนิค้าชุมชนน ามาขายเพื่อเป็นการส่งเสรมิธุรกจิให้กบัชุมชน และเป็นช่องท างจดั

จ าหน่ายสนิค้าเกษตรแปรรูป ซึ่งสามารถน าผลติภณัฑ์เหล่านัน้มาจดัจ าหน่ายในเอ๊าท์เลท ซึ่งบรษิัทยงัคงยดึมัน่ใน

ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัรชักาลที่ 9 มาประยุกต์ใช้เพื่อเศรษฐกจิ สงัคม และ

สิง่แวดล้อม และเพื่อความมัน่คงและยัง่ยืน ซึ่งล่าสุดบริษัทได้ร่วมกับหอการค้าจังหวัดกาญจนบุรี ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) จดัโครงการตน้กลา้ฟารม์เมอรม์ารเ์กต็ ภายใต้แนวคดิตลาดสุขภาพปลอด

สารพษิ โดยท าการคดัเลอืกสนิคา้และผลติภณัฑข์องชุมชน มาจ าหน่ายทีส่าขากาญจนบุร ีทุกวนัเสารแ์ละอาทติย ์เริม่

วนัเสารท์ี ่28 เมษายน 2561 เพื่อเพิม่โอกาสใหชุ้มชนไดม้ชี่องทางการจดัจ าหน่าย  
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  ส าหรบัความรบัผดิชอบต่อสงัคม ในปีที่ผ่านมา บรษิัทได้ร่วมบรจิาคเงนิจ านวน 100,000 บาท 

ให้กบัโครงการ “ก้าวคนละก้าว” เพื่อ 11 โรงพยาบาลทัว่ประเทศ และบริษัทได้จดัแคมเปญฟูกเก่าแลกฟูกใหม่      

โดยลูกคา้สามารถน าทีน่อนเก่ามาใชเ้ป็นส่วนลดส าหรบัการซือ้ฟูกใหม่ โดยบรษิัทไดน้ าฟูกเก่าทีลู่กค้าน ามาแลกรบั

สว่นลดบรจิาคใหก้บัมลูนิธสิว่างสรรเพชญธรรมสถาน จงัหวดัเพชรบุร ีเพื่อมอบใหก้บัชุมชน ผูย้ากไร ้ทีข่าดแคลน 

  นอกจากการด าเนินธุรกิจเพื่อผลประโยชน์สูงสุดของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว บริษัทยังให้
ความส าคญักบัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีโดยมกีารก ากบัดูแลกจิการตามหลกัเกณฑ ์Corporate Governance Report 
of Thai Listed Companies (CGR) และ Corporate Governance Code (CG Code) โดยยดึมัน่การด าเนินธุรกจิดว้ย
ความโปร่งใส บรษิทัมกีารจดัท า Code of Conduct และนโยบายการต่อต้านการทุจรติคอร์รปัชัน่ และสื่อสารยงั
พนักงานทุกระดับให้รับทราบและปฏิบัติ โดยบริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมโครงการต่อต้านการทุจริต        
คอร์รปัชนั เมื่อวนัที่ 10 สงิหาคม 2560  และคณะกรรมการแนวร่วมปฏบิตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทุจรติไดต้อบรบั เมื่อวนัที ่12 กนัยายน 2560 และบรษิทัยงัมคีณะกรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่เีพื่อก ากบัและสง่เสรมิ
ใหบ้รษิทัปฏบิตัติามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุ้นหรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให ้      
ทีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัชี้แจงเรื่องการลงมต ิ
โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 มติท่ีประชุม รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2560 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2560 
 

ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที ่    
31 ธนัวาคม 2560 โดยบรษิทัไดจ้ดัท างบการเงนิตามทีแ่สดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2560 ทีไ่ดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ พรอ้ม
หนังสอืเชญิประชุม โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยมอบหมาย
ใหน้ายเบญจเ์ยีย่ม แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี้ 

นายเบญจ์เยี่ยม น าเสนอรายละเอียดงบการเงินประจ าปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560      
โดยสรุปสาระส าคญั ดงัตารางขา้งล่างนี้ 

รายการตามงบ
การเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 2560 
(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 2559 
(ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 
(ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สนิทรพัยร์วม  1,623 1,591 32 2 

หนี้สนิรวม 132 126 6 4 
สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,491 1,465 26 2 

รายไดร้วม 1,101 1,099 2 0 
ก าไรสทุธ ิ 86 146 -60 -41 

  



-19- 
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจ าปี 

 
  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั
ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน 

 
มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 61 ราย 

นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,155,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8155 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 
   
  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ดว้ยคะแนนเสยีง 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,155,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,155,398 100.0000 
  
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 และจ่ายเงินปันผล 

 
ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2560 และไดม้อบหมายใหน้ายเบญจเ์ยีย่ม เป็นผูอ้ธบิายเกีย่วกบัรายละเอยีดของวาระนี้ ต่อที่
ประชุม 

นายเบญจ์เยี่ยม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ข้อบงัคับของบริษัท ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่ง ไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า           
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ             
ทุนจดทะเบยีน และหา้มบรษิัทจ่ายปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม
อยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 
 บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือ 
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท อย่างไรกต็าม 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัค านึงถงึความจ าเป็น
และเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่าง
มนียัส าคญั 
   
  ในปี 2560 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 93,759,833 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการตัง้ส ารองตามกฎหมายจ านวน 



-20- 
 

4,700,000 บาท คงเหลือก าไรหลังหักส ารองอยู่ที่ 89,059,833 บาท และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.035 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 35,000,000 บาท  
 
  ทัง้นี้ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ เพื่อรบัสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) คอื วนัที ่12 มนีาคม 
2561 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2561 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  
 
  ค าถาม : นายพสษิฐ ์ รุ่งอรุณ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าตามทีบ่รษิทัขออนุมตักิารจ่ายเงนิ
ปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.035 บาท จะขอเสนอขอปรบัเพิม่เป็นอตัราหุ้นละ 
0.036 บาท ไดห้รอืไม่  
 
  ค าตอบ : ประธาน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามทีผู่้ถือหุ้นได้เสนอมานัน้ เหน็ว่าขอ้เสนอดงักล่าว      
ผู้ถือหุ้นสามารถน าเสนอเพื่อพิจารณาได้ และประธานได้ขอหารือกบันางสาวธิตะวนั ธนสมบตัิไพศาล ที่ปรึกษา
กฎหมาย ว่า ส าหรบัขอ้เสนอของผูถ้อืหุน้ดงักล่าวในทางกฎหมาย ทีป่ระชุมสามารถพจิารณาไดห้รอืไม่ ซึง่ทีป่รกึษา
กฎหมายได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ข้อเสนอของผู้ถือหุ้นที่เสนอต่อที่ประชุมไม่ขดักบับทบญัญัติของกฎหมายและ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั และเป็นประโยชน์ต่อผูถ้อืหุน้ทุกคน จงึสามารถเสนอและลงมตไิด ้หลงัจากนัน้ ประธานจงึขอใหท้ี่
ประชุมด าเนินการพจิารณาตามระเบยีบวาระต่อไป   
 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2560 ในอตัรา 0.036 บาท
ตามทีผู่ถ้อืหุน้เสนอ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 61 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,155,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8155 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทใน

อตัราหุน้ละ 0.036 บาท ของจ านวนหุน้ 1,000,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 36,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
40.42 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัส ารองตามกฎหมายต่างๆ โดยจะท าการจ่ายเงนิปันผล
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดสทิธผิู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธใินการรบัเงินปันผลวนัที่            
12 มนีาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่11 พฤษภาคม 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 816,412,798 99.7870 
ไม่เหน็ดว้ย 1,742,600 0.2130 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,155,398 100.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
   
  ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบ
ก าหนดออกตามวาระ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทั ซึง่ก าหนดให้
กรรมการบรษิทัตอ้งหมุนเวยีนออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

  ส าหรบัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2561 ของบรษิัท มกีรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ จ านวน 3 คน ดงันี้ 

1. นายวราชยั      สง่วฒันา  กรรมการ 

2. นางช่อทพิย ์    สง่วฒันา วุฒพิงศ ์ กรรมการ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ  

ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

3. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง 

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และ 

รกัษาการประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารผลติภณัฑ ์ 

  เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการที่ดี ประธานได้กล่าวเรียนเชิญกรรมการที่ครบ
ก าหนดออกตามวาระ ออกนอกหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวระหว่างการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามวาระนี้ 

  ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า กรรมการทัง้ 3 คน 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท  จงึเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้ให้
กรรมการทัง้ 3 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ส าหรบัขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทัง้ 3 คน ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  

  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และมอบหมายใหเ้ลขานุการ
บรษิทัชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่านลง
มตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง ซึง่สามารถเลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในช่องเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง โดย
เจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง  ส าหรบัการพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเหน็
ดว้ยภายหลงั และเมื่อรวบรวมคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดม้กีารแจง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสยีงทีก่รรมการแต่ละ
ท่านไดร้บัเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,190,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8190 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 
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 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นายวราชยั  สง่วฒันา  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
  

2. นางช่อทพิย ์      สง่วฒันา วุฒพิงศ ์  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
 

3. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
 

 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 
ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ ซึง่จะต้องไดร้บั

อนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ส าหรบัหลกัเกณฑ ์และแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมกับ
ภาระหน้าที่และความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัย์แห่ง
ประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได้ มูลค่าหลกัทรพัย์รวมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถึงผลประกอบการของ
บรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควร เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ
ประจ าปี 2561 ในจ านวนวงเงนิเท่าเดมิ ดงันี้  
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  1.  วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท (เจด็ลา้นหา้แสนบาท) 
  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมซึง่จดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ดงัตารางขา้งล่างนี้  

ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหตุ 
 

 
1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 

 
  

45,000 
15,000 

 
  

20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผูบ้ริหารก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

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 

 
 
- 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัท จะไม่ได้ร ับเบี้ย
ประชุม 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

 

  ทัง้นี้ ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้จะใหม้ผีล
เริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป โดยขอใหค้ณะกรรมสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการจดัสรร
ต่อไป 

  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายให้เลขานุการบรษิัทชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมติใน
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,190,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8190 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินค่าตอบแทน
กรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามอตัราทีเ่สนอมา โดยให้
คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนด าเนินการจดัสรรต่อไป ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้    
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
  
 
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 

 
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนด

ค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ซึ่งบริษัทได้ให้ทางผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท าการเสนอราคาค่าตรวจสอบบญัชมีา  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด             
มคีุณสมบตัิ ความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และมีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม จงึเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่  

1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3182 และ/หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3516 และ/หรอื 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื 

4. นายชยพล      ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื 

5. นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื 

6. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872  

   แห่ง บรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2561 และเสนอใหพ้จิารณา
ก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2561 เป็นจ านวน 2,000,000 บาท  

   ในกรณีทีผู่้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท แทน
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 และ
มอบหมายให้เลขานุการบรษิัท ชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,190,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8190 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้
  

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนายโสภณ    
เพิม่ศริวิลัลภ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรอื นางสาวรุ้งนภา  เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่3516 และ/หรอืนางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอืนาย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2561 จ านวน 2,000,000 บาท และ
ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

 
มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 816,447,798 99.7870 
ไม่เหน็ดว้ย 1,742,600 0.2130 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเปล่ียนแปลงนโยบายขยายสาขา 

ประธาน ได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายขยาย
สาขา และไดร้ายงานเหตุผลและความจ าเป็นส าหรบัการขออนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายขยายสาขาโดยสรุป  

โดยนโยบายขยายสาขาฉบบัที่ใช้อยู่ในปัจจุบนั หากเป็นกรณีที่บรษิัทต้องท ารายการกบับุคคลที่
เกีย่วโยงกนัในอนาคต ไม่ว่าจะเป็นการซือ้หรอืเช่าทีด่นิส าหรบัเป็นทีต่ัง้เอา็ทเ์ลทจากบุคคลเกีย่วโยงนัน้ บรษิทัจะต้อง
น าเรื่องดงักล่าวเสนอต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณาอนุมตักิารเขา้ท ารายการทุกรายการ แมว้่ารายการดงักล่าวจะมี
ขนาดรายการไม่ถงึตามเกณฑก์ารท ารายการเกีย่วโยง  

ซึง่บรษิทัจะขออนุมตัแิกไ้ขประเดน็ทีบ่รษิทัตอ้งขออนุมตักิารเขา้ท ารายการทุกรายการแมว้่ารายการ
ดงักล่าว จะมขีนาดรายการไม่ถงึตามเกณฑก์ารท ารายการเกีย่วโยง เพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑ ์

 บรษิทัน าเสนอแกไ้ขเป็น  บรษิทัจะตอ้งปฏบิตัใิหถู้กตอ้งตามบทบญัญตัขิองกฎหมาย หลกัเกณฑ ์
ของตลาดหลกัทรพัยแ์ละส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดยีวกบั 
บรษิทัจดทะเบยีนทัว่ไป 

คณะกรรมการบรษิทัไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาแกไ้ขนโยบาย
ขยายสาขาโดยทีบ่รษิทัยงัคงเจตนารมณ์เดมิ คอื 
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 1. บรษิทัไมม่นีโยบายเขา้ท ารายการซือ้หรอืเช่าทีด่นิกบับุคคลทีเ่กีย่วโยง 

 2. เงื่อนไขในการปฏบิตัยิงัคงเดมิ หมายถงึ หากจ าเป็นตอ้งเขา้ท ารายการกบับุคคลเกีย่วโยง บุคคล
เกีย่วโยงดงักล่าวจะตอ้งถอืครองทีด่นิไม่น้อยกว่า 3 ปี 

 3. การควบคุมอัตราค่าเช่าและราคาคงเดิม หมายถึง การก าหนดอัตราค่าเช่าและเงื่อนไขที่
เกีย่วขอ้งอื่นๆจะตอ้งเป็นไปตามเงื่อนไขทางการคา้ทัว่ไปและใชอ้ตัราค่าเช่าทีป่ระเมนิโดยผูป้ระเมนิ
อสิระทีอ่ยู่ในรายชื่อของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์  

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายสาขา 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเปลีย่นแปลงนโยบายขยายสาขา และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั ชีแ้จงเรื่องการลง
มต ิโดยมตใินวาระนี้จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน โดยไม่มเีสยีงคดัคา้นตัง้แต่รอ้ยละสบิของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,190,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8190 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแก้ไขเปลี่ยนแปลงนโยบายขยายสาขาตามที่
เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมติัแก้ไขข้อบงัคบับริษทั 

  ประธาน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิแก้ไขขอ้บงัคบับรษิัท ขอ้ 32 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัทเพื่อให้
สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึง่ถูกแกไ้ขเพิม่เตมิโดยค าสัง่ คสช. ที ่21/2560 โดยให้
ยกเลกิขอ้ความเดมิในมาตรา 100 พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 จงึเสนอแกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทัใหม่ 
รายละเอยีดดงันี้ 

 เดิม “ขอ้ 32 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่ 

(4)  เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

  การประชุมผู้ถอืหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดย

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  
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  ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งในหา้ (1/5) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายได้

ทัง้หมด หรอืผูถ้อืหุน้จ านวนไม่น้อยกว่ายีส่บิหา้ (25) คน ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหนึ่งใน

สบิ (1/10) ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดจะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีก

ประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการทีข่อใหเ้รยีกประชุมไว้

ให้ชดัเจนในหนังสอืดงักล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ถือหุ้น

ภายในหนึ่ง (1) เดอืน นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืนัน้จากผูถ้อืหุน้ดงักล่าว” 

 

แก้ไขเป็น “ขอ้ 32 คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมสามญัประจ าปี

ภายในสี ่(4) เดอืน นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชขีองบรษิทั 

  การประชุมผู้ถือหุน้คราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ใหเ้รยีกว่าการประชุมวสิามญั โดย

คณะกรรมการจะเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ดส้ดุแต่จะเหน็สมควร  

ผูถ้ือหุ้นคนหนึ่งหรอืหลายคนซึ่งมหีุ้นนับรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสบิ (10) ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะเขา้ชื่อกนัท าหนังสอื ขอใหค้ณะกรรมการเรยีกประชุมผูถ้อืหุน้

เป็นการประชุมวสิามญัเมื่อใดกไ็ด้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรยีกประชุมไว้ให้

ชดัเจนในหนงัสอืดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการตอ้งจดัใหม้กีารประชุมผูถ้อืหุน้ภายในสี่

สบิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัทีไ่ดร้บัหนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 

  ในกรณีทีค่ณะกรรมการไม่ไดจ้ดัใหม้กีารประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม 

ผูถ้อืหุน้ทัง้หลายซึง่เขา้ชื่อกนัหรอืผูถ้อืหุน้คนอื่นๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุน้ตามทีบ่งัคบัไวน้ัน้ จะเรยีก

ประชุมเองกไ็ดภ้ายในสีส่บิหา้ (45) วนั นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี้

ใหถ้อืว่าเป็นการประชุมผูถ้อืหุน้ทีค่ณะกรรมการเรยีกประชุม โดยบรษิทัตอ้งรบัผดิชอบค่าใชจ้่ายอนั

จ าเป็นทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุม และอ านวยความสะดวกตามสมควร 

  ในกรณีทีป่รากฏว่าการประชุมผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นการเรยีกประชุมเพราะผูถ้อืหุน้ตามวรรคสี่

ครัง้ใด จ านวนผูถ้อืหุน้ซึง่มาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามทีก่ าหนดไวใ้น ขอ้ 34 ผูถ้อืหุน้

ตามวรรคสี ่ตอ้งร่วมกนัรบัผดิชอบชดใชค้่าใชจ้่ายทีเ่กดิจากการจดัใหม้กีารประชุมในครัง้นัน้ใหแ้ก่

บรษิทั” 

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบรษิทั 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัิแก้ไขขอ้บงัคบับรษิทั และมอบหมายให้เลขานุการบรษิัท ชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมติใน
วาระนี้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมี
สทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,190,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8190 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีติเป็นเอกฉันทอ์นุมตัแิกไ้ขขอ้บงัคบับรษิทั ขอ้ 32 เพื่อใหส้อดคลอ้ง
ตามบทบญัญตัขิองกฎหมายทีบ่งัคบัใชอ้ยู่ในปัจจุบนั ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 



-28- 
 

 
มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3 (วตัถปุระสงค)์ 

 
ประธาน ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิม่เติมหนังสอืบรคิณหส์นธ ิ   

ขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์  

คณะกรรมการบรษิทัได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผู้ถอืหุน้พจิารณาแก้ไขเพิม่เติม
หนังสอืบรคิณห์สนธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ ทัง้หมดจ านวน 9 ขอ้ (ขอ้ 43-51) เพื่อเพิม่โอกาสทางธุรกจิของบรษิัท     
จงึเสนอขอแกไ้ขเพิม่เตมิวตัถุประสงคข์องบรษิทัจ านวน 9 ขอ้ รายละเอยีดดงันี้ 

(43) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชซ้ือ้สนิคา้หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการทีก่ าหนด
ไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารเพยีงรายเดยีว 

(44) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชซ้ือ้สนิคา้ และ/หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที่
ก าหนดไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารหลายราย ณ สถานทีท่ีอ่ยู่ภายใตร้ะบบการจดัจ าหน่ายและ
การใหบ้รกิารเดยีวกนั 

(45) การใหบ้รกิารเงนิอเิลก็ทรอนิกสท์ีใ่ชซ้ือ้สินคา้ และ/หรอืรบับรกิารเฉพาะอย่างตามรายการที่
ก าหนดไวล่้วงหน้า จากผูใ้หบ้รกิารหลายราย โดยไม่จ ากดัสถานทีแ่ละไม่อยู่ภายใต้ระบบการ
จดัจ าหน่ายและการใหบ้รกิารเดยีวกนั 

(46) การใหบ้รกิารช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสผ์่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรอืผ่านทางเครอืขา่ย 

(47) ประกอบธุรกจิจดัท าการออกบตัรจ าหน่ายบตัรประเภทต่างๆ ตวัอย่างเช่น บตัรซือ้ของเชื่อ 
(ชารจ์การด์) บตัรเครดติ (เครดติการด์) บตัรทีช่ าระราคาสนิคา้หรอืบรกิารดว้ยวธิกีารหกับญัช ี
(เดบทิการด์) บตัรซือ้สนิคา้แบบลดราคา (ดสิเคา้ทก์าร์ด) บตัรที่ช าระเงนิล่วงหน้าหรอืบตัรที่
บนัทกึ มลูค่าเงนิค่าสนิคา้หรอืบรกิารไวใ้นบตัร (พรเีพดการด์ หรอื สตอร ์แวล ูการด์) บตัรเงนิ 
อเิลก็ทรอนิกสห์รอืบตัรอื่นใดและธุรกจิทีเ่กีย่วกบั หรอืเนื่องจากกจิการใหบ้รกิารบตัรดงักล่าว 
ขา้งตน้ ใหแ้ก่สมาชกิบตัรหรอืลูกคา้ของบรษิทั เพื่อใชซ้ือ้สนิคา้ใดๆ และ/หรอืบรกิารทัว่ไปได ้
จากสถานประกอบการต่างๆ ซึ่งมีสญัญายอมรบับตัรดงักล่าวเพื่อการขายสนิค้าและ/หรือ 
ใหบ้รกิาร รวมทัง้ใหบ้รกิารเตมิเงนิลงในบตัรเงนิสดและบตัรอเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ใหแ้ก่สมาชกิ
บตัร หรอืลกูคา้ของบรษิทั เพื่อใชซ้ือ้สนิคา้และ/บรกิารใดๆ 

(48) ประกอบกจิการโทรคมนาคม พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ส่งออกและน าเข้าสนิค้าผ่านระบบ
พาณิชยอ์เิลก็ทรอนิกส ์ขาย ซือ้ รบัช าระเงนิ เปิดรบัสมคัรสมาชกิ ใหบ้รกิารคน้ควา้ขอ้มลู เกบ็
ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา ออกบัตรสมาชิก บตัรส่วนลด และบตัรที่ให้สิทธิพิเศษ รวมทัง้
ให้บริการสร้างและบริหารห้างสรรพสนิค้าผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงการท า 
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ธุรกรรมบนอนิเตอรเ์น็ต (Internet) การประกอบการคา้บนอนิเตอรเ์น็ต หรอื อี-คอมเมริช์(E-
Commerce) ตลอดจนธุรกรรมทางสื่ออเิลก็ทรอนิกสอ์ื่นๆ ทุกประเภททัง้ภายในประเทศและ
ต่างประเทศ 

(49) ประกอบกจิการเกีย่วกบัการใหบ้รกิารการช าระเงนิทางอเิลก็ทรอนิกสเ์ช่น การใหบ้รกิารหกั
บัญชี (Clearing) การให้บริการช าระดุล  (Settlement) การให้บริการช าระเงินทาง
อเิลก็ทรอนิกส ์ผ่านอุปกรณ์อย่างหนึ่งอย่างใดหรอืผ่านทางเครอืขา่ย การใหบ้รกิารสวติซช์ิง่ใน
การช าระเงินหลายระบบ (Transaction Switching) การให้บริการรับช าระเงินแทนการ
ให้บริการเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ซื้อสนิค้าและหรือรบับริการจากผู้ขายสนิค้าหรือให้บรกิาร
หลายราย โดยไม่จ ากดัสถานที่และไม่อยู่ภายใต้ระบบการจัดจ าหน่ายและการให้บริการ
เดยีวกนั (e-Money) 

(50) ประกอบกจิการบรกิารรบัช าระค่าสนิคา้และบรกิาร รวมทัง้เป็นผูจ้ดัการและดูแลผลประโยชน์ 
เก็บผลประโยชน์และจัดการทรัพย์สินให้บุคคลอื่น เป็นตัวกลางในการช าระเงินค่าสนิค้า
ค่าบรกิาร หรอืค่าอื่นใดรวมถงึการใหบ้รกิารเครอืขา่ยในการช าระเงนิดว้ยวธิกีารต่างๆ 

(51) ประกอบธุรกจิโดยเปิดรบัสมคัรสมาชกิ เกบ็ค่าธรรมเนียม ค่าโฆษณา รวมไปถงึใหม้กีารออก
บตัรสมาชกิ บตัรสว่นลด และบตัรทีใ่หส้ทิธพิเิศษแก่บุคคล คณะบุคคล หรอืนิตบิุคคล 

หมายเหตุ :    ในกรณีที่นายทะเบียน กรมพฒันาธุรกจิการค้า กระทรวงพาณิชย์ ไม่สามารถรบั           
จดทะเบียนวตัถุประสงค์ ข้อใดข้อหนึ่ง หรือหลายข้อได้ ให้ยื่นจดทะ เบียนแก้ไข
เพิม่เติมวตัถุประสงคเ์ฉพาะขอ้ที่นายทะเบยีนสามารถรบัจดทะเบยีนได ้รวมถึงให้
แกไ้ขเพิม่เตมิขอ้ความในวตัถุประสงคต์ามทีน่ายทะเบยีน เหน็สมควร 

   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการแกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธขิอ้ 3   

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัแิกไ้ขเพิม่เตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธ ิขอ้ 3 (วตัถุประสงค)์ และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทั 
ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้ จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

  มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 62 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้818,190,398 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 81.8190 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 
(วตัถุประสงค)์ ตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 818,190,398 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 818,190,398 100.0000 
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วาระท่ี 11 เรือ่งอ่ืน ๆ 
 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนื อ    
จากวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชุม โดยใหอ้ยู่ภายใต้หลกัเกณฑแ์ละวธิกีารทีก่ฎหมายก าหนด โดยมอบหมาย    
ให้เลขานุการบริษัทชี้แจงการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดในหนังสอืเชิญประชุม ตามพระราชบญัญัติ  
บรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพจิารณาระเบยีบวาระการประชุม
ตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัดประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีก็ได ้ 
 

  ค าถาม : นายเกยีรตพิล  มงคลเจรญิกจิ ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 1. บรษิทัมแีผนกลยุทธด์ าเนินการในอนาคตอย่างไร  

 2. เมื่อพจิารณาจากรายงานผลการด าเนินงานของปี 2560 เมื่อเทยีบกบัปี 2559 จะเหน็ไดว้่าบรษิทั
มคี่าใชจ้่ายที่เพิม่ขึน้อนัเนื่องมาจากการด าเนินงาน จงึอยากใหบ้รษิทัช่วยอธบิายชีแ้จงในส่วนของการปรบัปรุงเรื่อง
ค่าใชจ้่าย และช่วยอธบิายรายละเอยีดเกีย่วกบัการเพิม่ยอดขายของสาขาเดมิในแต่ละสาขาว่าเป็นอย่างไรบา้ง 

  ค าตอบ : ประธาน ชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ส าหรบัแนวทางในการด าเนินงานของบรษิทัในปีนี้ นาย
เบญจเ์ยีย่ม ไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมเรื่องกลยุทธข์องปี 2561 ไวใ้นวาระที ่2 เรื่องรายงานผลการด าเนินการของบรษิทั 
แต่ขอใหน้ายเบญจเ์ยีย่มอธบิายช่วยเพิม่เตมิใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ 

  ค าตอบ : นายเบญจเ์ยีย่ม ไดร้ายงานเพิม่เตมิว่า ส าหรบัแนวทางการด าเนินงานของบรษิทัในปีนี้จะ
เป็นไปตามกลยุทธ์ทีบ่รษิทัก าหนดไว ้และเป็นทีท่ราบกนัดวี่าช่วงไตรมาส 4 ของปี 2560 ก าลงัซื้อในภาคครวัเรอืน
ยงัคงชะลดตวั แต่ในช่วงปลายไตรมาสแรกของปี 2561 เริม่เหน็สญัญาณของก าลงัซือ้ทีเ่ริม่กลบัมา ซึง่บรษิทัไดม้กีาร
จดัอเีวน้ทเ์พื่อดงึก าลงัซือ้ใหก้ลบัมาเพิม่มากขึน้กว่าปกต ิโดยบรษิทัไดจ้ดัอเีวน้ทท์ีช่ ื่อว่า เอฟเอน็แฟร์ ทีส่ านกังานใหญ่
พระราม 9 และทีส่าขา ซึง่ไดร้บัการตอบรบัจากลกูคา้ค่อนขา้งด ี

  ส าหรบัค าถามเรื่องค่าใชจ้า่ยทีเ่พิม่ขึน้เนื่องมาจากการขยายสาขานัน้ ขอเรยีนชีแ้จงใหผู้ถ้อืหุน้ทราบ
ว่า บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการขยายสาขา เพราะบรษิทัเหน็ว่าสภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนัเป็นโอกาสส าหรบัการลงทนุ 
เพราะหากจะรอใหภ้าวะเศรษฐกจิฟ้ืนตวัอย่างชดัเจนแล้วค่อยลงทุนขยายสาขาอาจจะไม่ทนัต่อสถานการณ์ แต่หาก
บรษิัทเตรยีมความพร้อมไว้ เมื่อภาวะเศรษฐกจิฟ้ืนตวักลบัมา จะท าให้บรษิัทสามารถรบัรู้รายได้ที่ เพิม่ขึน้ได้อย่าง
ทนัท่วงท ี 

   เมื่อจบการซกัถาม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ 
    
   เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ และประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และมอบหมายใหเ้ลขานุการบรษิทัเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีนเขา้
เยีย่มกจิการเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท สาขาฉะเชงิเทรา โดยผูถ้อืหุน้ทีส่นใจสามารถส่งบตัรแสดงความจ านงไดท้ีโ่ต๊ะนักลงทุน
สมัพนัธ ์และปิดประชุมเวลา 15.25 น. 

 

ลงชื่อ -วสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์- 
(นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์) 
ประธานกรรมการ 
 




