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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษทั ซินเนอร์เจตคิ ออโต้ เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน)  
--------------------------------------------------------------- 

เวลาและสถานทีป่ระชุม 

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง Silk 1 – Silk 2 ชั้น2 ศูนยนิ์ทรรศการและการประชุมไบเทค เลขท่ี 88 
ถนนบางนาตราด (กม.1) เขตบางนา กรุงเทพมหานคร (“ทีป่ระชุม”)  

ก่อนเร่ิมการประชุม 

นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษทัและนักลงทุนสัมพนัธ์ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่  มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ย

ตนเองจ านวน 41 ราย และโดยการมอบฉันทะจ านวน 228 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 269 ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 568,040,443  

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 86.0667 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. ของ

บริษทัฯ และต่อมาภายหลงัเม่ือประชุมพิจารณาวาระท่ี 1 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 4 ราย รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม

ทั้ งส้ินจ านวน 273 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทั้ งส้ิน 572,086,343 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.6797 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้ว

ทั้งหมดของบริษทัฯ และในวาระท่ี 3 มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก 1 ราย รวมผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ านวน 274 

ราย นบัจ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 86.6801 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัฯ 

เร่ิมการประชุม 

นายญนน์ โภคทรัพย ์ประธานคณะกรรมการของบริษทัฯ เป็นประธานในท่ีประชุมตามขอ้บงัคบั ขอ้ 33. ของบริษทัฯ 

(“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ โดยก่อน

เขา้วาระการประชุม ประธานฯไดแ้นะน าคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบัญชี และท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ท่ีเขา้ร่วม

ประชุม ดงัน้ี  

กรรมการ 

1. นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการ และประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2. นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ  กรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
3. นางปริญดา วงศว์ทิวสั  กรรมการ 
4. นายธนะชยั บณัฑิตวรภูมิ  กรรมการ 
5. นางสาวพชัรา พชัราวนิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
6. นายประธาน อรัณยกานนท ์  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
7. พลเอก สิรวฒิุ สุคนัธนาค   กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
8. นายสุรพงศ ์อุทยัชลานนท ์  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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คณะผูบ้ริหาร 
1. นายปกรณ์ บุญปัญญา ผูจ้ดัการทัว่ไป After Sales 
2. นางสาวลดัดา สาทชอ้ย ผูจ้ดัการทัว่ไป Front Office  
3. นางสาวจารุวรรณ ปะวะศรี ผูจ้ดัการทัว่ไป บญัชีและการเงิน 

ผูส้อบบญัชี จาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั 
1.       นายบรรจง พิชญประสาธน์ 
2.       นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ 

ท่ีปรึกษากฎหมาย จาก บริษทั  โปรเฟชชนัแนลเอด็ไวเซอร่ีแอนดล์อว ์จ ากดั 
1.  นางลกัขณาศิริ ขจรประดบักลุ 

ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ปี 2560 ถือเป็นปีท่ีดี ท่ีบริษทัฯ มีพฒันาการทางด้านการด าเนินงานจากการ
ขยายธุรกิจรถยนตใ์หเ้ช่าทั้งระยะยาวท่ีไดรั้บความไวว้างใจจากลูกคา้เขา้มาใชบ้ริการเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ือง ขณะท่ีกลุ่มรถยนตใ์ห้
เช่าระยะสั้นบริษทัฯ ก็ไดข้ยายจุดใหบ้ริการตามสนามบินเพ่ิมเติม เพ่ือรองรับนกัท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและต่างประเทศ ท่ีนิยมเช่า
รถยนตเ์ดินทางต่อไปยงัสถานท่ีท่องเท่ียวต่างๆ พฒันาการท่ีส าคญัอีกดา้นหน่ึงของบริษทัฯ ในปีน้ีก็คือ การน าเทคโนโลยใีหม่ๆ 
เขา้มาช่วยเสริมศกัยภาพการด าเนินธุรกิจรถยนต์ให้เช่าของบริษทัฯ ให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งข้ึน โดยเฉพาะการเปิดบริการ 
ASAP GO ซ่ึงถือเป็นมิติใหม่ของบริการรถยนต์ให้เช่าในไทยท่ีพนักงานองค์กรสามารถจองใชร้ถยนต์ผ่านแอพพลิเคชัน่บน
โทรศพัท์มือถือและคิดค่าบริการตามจริง ซ่ึงนอกจากกลุ่มพนกังานองคก์รแลว้บริษทัฯ ยงัมีแนวคิดขยายไปยงักลุ่มบุคคลทัว่ไป
ให้มีโอกาสเขา้มาใชบ้ริการ ASAP GO ดว้ย ดา้นบริการรถยนตใ์ห้เช่าระยะสั้นบริษทัฯ ยงัเพ่ิมความสะดวกสบายแก่ลูกคา้โดย
สามารถจองใชบ้ริการผ่านระบบออนไลน์เพ่ือสร้างความประทบัใจให้แก่ผูใ้ชบ้ริการอีกดว้ย จากความส าเร็จในการขยายธุรกิจ
ดงักล่าว สร้างความสนใจแก่นักลงทุนสถาบนัทั้งในและต่างประเทศติดต่อขอรับฟังขอ้มูลการด าเนินงานและวิสัยทัศน์ของ
บริษทัฯ อยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปีท่ีผ่านมาคณะผูบ้ริหารของบริษทัฯ ไดเ้ดินทางพบปะ (Road Show) ใหข้อ้มูลแก่นกัลงทุนสถาบนั
ต่างประเทศ ทั้งในทวีปยโุรป อเมริกา และเอเชีย ขณะท่ีปีน้ียงัไดรั้บการติดต่อจากนักลงทุนสถาบนัต่างประเทศอีกหลายรายท่ี
ตอ้งการรับฟังขอ้มูลทิศทางของบริษทัฯ การท่ีนักลงทุนสถาบนัต่างประเทศให้ความสนใจหุ้นบริษทัฯ เน่ืองจากเช่ือมัน่ใน
ศกัยภาพการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ ท่ีมีโอกาสการเติบโตไดอี้กมาก และขอเป็นตวัแทนคณะผูบ้ริหารใหค้  ามัน่กบันกัลงทุนทุก
ท่านในท่ีน้ีวา่ คณะผูบ้ริหารทุกท่านจะมุ่งมัน่ตั้งใจท างานอย่างหนักเพ่ือผลกัดนัความส าเร็จให้แก่องค์กร และพร้อมจะท างาน
ทุ่มเทอยา่งหนกัต่อไปเพ่ือประโยชน์ต่อท่านผูถื้อหุ้น นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกบันโยบายดา้นการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่วา่ บริษทัฯ ไดย้ดึมัน่ในเร่ืองของความโปร่งใส มีจริยธรรม และบริหารกิจการภายใตห้ลกัการก ากบั
ดูแลกิจการท่ีดี 

ต่อมาประธานฯ ไดม้อบหมายให้นางสาวศิริพร ศิริทรัพย ์เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสัมพนัธ์  ช้ีแจงระเบียบและ
ขั้นตอนในการประชุม และรายละเอียดวธีิการออกเสียงลงคะแนน และการนบัคะแนน สรุปไดด้งัน้ี 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัใหจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2561 ของบริษทัฯ โดยก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 ในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 หรือ Record Date และไดส่้งหนงัสือเชิญ
ประชุมใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่าน มีวาระการประชุมดงัน้ี 
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วาระท่ี1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  
วาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติงบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  
 4.1 พิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล เม่ือ 6 มิถุนายน 2560 
 4.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
 4.3 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ า ปี 2560 เป็นหุน้ปันผลและเงินสด 
วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 8 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  
วาระท่ี 10 พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ และการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิ 
ของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ  
 10.1 พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ 
 10.2 พิจารณาแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้3. วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
วตัถุประสงคบ์ริษทัฯ 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

ในการประชุมจะด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจง้ให้ทราบ หากผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดมี
ค าถามหรือตอ้งการเสนอขอ้คิดเห็น ขอใหถ้ามค าถามหรือเสนอขอ้คิดเห็นท่ีตรงกบัระเบียบวาระนั้นๆ เท่านั้น หากจะถามค าถาม
หรือเสนอขอ้คิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้ถามหรือเสนอเม่ือไดป้ระชุมจบวาระต่างๆ แลว้ และแจง้ช่ือ นามสกลุ พร้อมทั้งระบุวา่
เป็นผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเองหรือเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ทั้งน้ีเพ่ือความถูกตอ้งในการบนัทึกการประชุม 

นอกจากน้ี เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัฯ ไดเ้ชิญชวนใหผู้ถื้อหุน้เสนอระเบียบวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ นบัตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 โดยไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษทัฯ และแจง้ผ่านระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าว 
แต่อยา่งใด 

การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม โดยจ านวนหุ้น 1 หุ้น มีคะแนนเสียง 1 เสียง ผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะแต่ละ
รายสามารถออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระวา่ “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” เต็มตามคะแนนเสียงท่ีตนมีได้
เท่านั้น ไม่สามารถแบ่งแยกจ านวนหุ้นของตนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได ้ยกเวน้กรณีของ custodian กรณีผูรั้บมอบฉันทะ 
ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะเท่านั้น 
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ผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นนั้นหรือผูรั้บมอบฉันทะของผูถื้อหุ้นนั้นจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนั้น และประธานในท่ีประชุมอาจเชิญให้บุคคลดงักล่าวออกจากท่ีประชุมเป็นการชัว่คราวได ้เวน้แต่เป็นเร่ือง
การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ 

ไดจ้ดัให้มีบตัรลงคะแนนเสียงส าหรับแต่ละวาระ รวมถึง วาระยอ่ย แยกออกจากกนั เม่ือทุกวาระไดมี้การอภิปรายและ
ลงคะแนนเสียงแลว้ บตัรลงคะแนนเสียงจะถูกรวบรวมและแจง้ผลการนบัคะแนน การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ยกเวน้
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูท่ี้ “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งด
ออกเสียง” โดยขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรลงคะแนนให้เจา้หนา้ท่ีเก็บ เพ่ือน าไปนบัคะแนนโดยจะน าคะแนน
เสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” นั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้ งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมหรือหักออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง (แลว้แต่กรณี) และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็นคะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ส่วน
บตัรลงคะแนน “เห็นดว้ย” จะเก็บทั้งหมดภายหลงัปิดการประชุม  

ส าหรับวาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่วา่จะลงคะแนนเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่
เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ส าหรับกรรมการแต่ละท่าน ดังนั้น ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งลงคะแนนเสียงในบัตร
ลงคะแนนใหช้ดัเจนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีเพ่ือน าไปนบัคะแนน ทั้งท่ี “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไดม้อบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบริษทัเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนผูถื้อหุน้นั้น 
ผลคะแนนเสียงท่ีนบัไดจ้ะเป็นคะแนนเสียงท่ีไดร้วมคะแนนเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระ
ของบริษทัแลว้ 

การนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบ จะแบ่งเป็น 3 ประเภท ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทั คือ  

วาระท่ีตอ้งใช้คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังต่อไปน้ี บริษทัจะ
ค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน “เห็นดว้ย” และ “ไม่เห็น
ดว้ย” เท่านั้น จะไม่รวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ี “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” และกรณีท่ีมีคะแนนเสียงเท่ากนั ประธานในท่ี
ประชุมมีสิทธิออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด กล่าวคือ   

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560  
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  
วาระท่ี 4.2 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
วาระท่ี 4.3 พิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ า ปี 2560 เป็นหุน้ปันผลและเงินสด 
วาระท่ี 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 
วาระท่ี 9 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  และ 
วาระท่ี 10.1 พิจารณาเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ 

วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม คือ วาระท่ี 8 พิจารณา
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 โดยบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย”   
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วาระท่ีตอ้งใชค้ะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนดงัต่อไปน้ี บริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมออกเสียง “เห็นดว้ย”  “ไม่
เห็นดว้ย” “งดออกเสียง” และ “บตัรเสีย” แต่ไม่นบัส่วนของผูถื้อหุน้ซ่ึงมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ กล่าวคือ 

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ 
วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษทัฯ 
และ 
วาระท่ี 10.2 พิจารณาแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้3. วตัถุประสงค์บริษทัฯ ให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม
วตัถุประสงค ์ 

บตัรลงคะแนนเสียงในลกัษณะอยา่งใดอยา่งหน่ึงดงัต่อไปน้ี จะถือวา่เป็นบตัรเสีย 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง ยกเวน้ กรณีของผูรั้บมอบฉันทะท่ีเป็น Custodian ท่ีสามารถ
แบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระออกเป็น “เห็นดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” มากนอ้ยเพียงใดในแต่ละ
ความเห็นก็ได ้
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั ท่ีไม่สามารถส่ือความไดว้า่ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียง “เห็น
ดว้ย” “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” 
3. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั 
4. บตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงกบัวาระท่ีมีการลงคะแนน 

บริษทัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง เม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงผลคะแนนเสียงทั้งหมด
ของวาระนั้นๆ ท่ีหนา้จอของหอ้งประชุม และจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป อยา่งไรก็ตาม หากในบางวาระตอ้งใช้
เวลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอให้ท่ีประชุมด าเนินการพิจารณาในวาระถดัไปก่อนเพ่ือให้การประชุม
ด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้ ประธานฯ จะแจง้ให้ท่ีประชุมทราบผลการนบั
คะแนนในวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป จ านวนผูถื้อหุ้นและคะแนนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองดว้ยอาจมีผูถื้อหุ้นหรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านออกจากท่ีประชุมหรือเขา้มาเพ่ิมเติม บริษทัไดเ้ชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษทั โปรเฟชชนัแนลเอ็ดไว
เซอร่ีแอนดล์อว ์จ ากดั มาตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงในการประชุม 

ในล าดบัต่อมา ประธานฯ ไดม้อบให ้นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา รองประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็น
ผูด้  าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัน้ี 

 วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมวา่ การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 

2 มีนาคม 2560 ก่อนท่ีหุน้บริษทัฯ เร่ิมการซ้ือขายในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (วนัท่ี 30 มีนาคม 2560) โดยบริษทัฯ ได้

จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั้นส่งใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อยแลว้ และบริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงานการประชุม

ดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 1 ของหนังสือเชิญประชุมท่ี

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 
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 นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ไดมี้การบนัทึกรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปี 2560 ไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรรับรองรายงานการประชุมฉบบัดงักล่าว 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี

ขาด  และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอให้

ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดงักล่าว   

 มตทิีป่ระชุม  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,086,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,086,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน 4 ราย จ านวน 4,045,900 หุ้น รวมจ านวน 273 ราย นับ
จ านวนหุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,086,343 หุน้  

วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ได้มอบให้นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ รายงานต่อท่ีประชุม
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัฯ ไดร้วบรวมเหตุการณ์ท่ีส าคญั พร้อมทั้งผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 ไวใ้นรายงานประจ าปี 
2560 และไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้แลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ี  

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 
2560 และรายงานประจ าปี 2560 
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 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติใน

วาระน้ี และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึง

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ดงักล่าว   

 ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการด าเนินงานในรอบปี 2560 และรายงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ   

 วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดม้อบให้นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบังบแสดงฐานะการเงินและ

ก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งัน้ี  

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 

ก าหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัท างบดุลและงบก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทัฯ เสนอต่อผูถื้อหุ้นในการ

ประชุมสามญัประจ าปีเพ่ือพิจารณาอนุมติั และตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชีตรวจสอบงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้น ใหเ้สร็จก่อนท่ีจะ

น าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของบริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงาน

ของผูส้อบบญัชี รายละเอียดปรากฏตามท่ีแสดงไวใ้นส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 2560 ท่ีแนบไปพร้อมหนงัสือเชิญประชุมท่ี

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้นั้นไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและการพิจารณาสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ อีกทั้ง 

คณะกรรมการของบริษทัฯ ไดพิ้จารณาอนุมติัแลว้ดว้ยเช่นกนั 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนของ

บริษทัฯ ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2560 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีและการพิจารณาสอบทานจาก

คณะกรรมการตรวจสอบแลว้วา่ถูกตอ้ง  

งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ส่วนท่ี 2 ของรายงานประจ าปี 

2560) สรุปสาระส าคญัไดด้งัน้ี 

 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผา่นมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี
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ขาด และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอใหท่ี้

ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและก าไรขาดทุน ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ของบริษทัฯ ดงักล่าว 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบแสดง ฐานะการเงินและก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 

หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนเป็นจ านวน 1 ราย จ านวน 2,000 หุ้น รวมมีผูถื้อหุ้นเขา้

ร่วมประชุมทั้งส้ิน 274 ราย รวม 572,088,343 หุน้  

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงินสด 

ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา ไดม้อบใหน้ายชยัรัตน์ กมลนรเทพ รายงานต่อท่ีประชุมเก่ียวกบัวาระท่ี 4 การจดัสรรก าไรสุทธิ

เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้ปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 สรุปไดด้งัน้ี 

วาระที ่4.1 พจิารณารับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล เม่ือ 6 มถุินายน 2560 

นายชยัรัตน์ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้ป็นคร้ังคราวเม่ือคณะกรรมการบริษทัฯ เห็นวา่บริษทัฯ มีก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้นได ้และให้

รายงานการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลนั้นใหผู้ถื้อหุน้ทราบ  

ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 3/2560 ประชุมเม่ือวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัการจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลจากก าไรสะสมท่ีไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ให้แก่ผูถื้อหุ้นเป็นเงินจ านวน 26.40 ลา้นบาท หรือคิดเป็นเงิน 0.04 

บาทต่อหุน้ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลดงักล่าวเม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 

นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรรับทราบการจ่ายเงินปันผล

ระหวา่งกาลจากก าไรสะสมท่ีไม่ไดจ้ดัสรรของบริษทัฯ ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือวนัท่ี 6 มิถุนายน 2560 
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ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีเป็นการเสนอเพ่ือรับทราบเท่านั้น จึงไม่มีการพิจารณาลงมติใน

วาระน้ี และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ เม่ือ 6 มิถุนายน 2560 ดงักล่าว 

วาระที ่4.2 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

 นายชยัรัตน์ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 

และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 45 ก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีเป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไร

สุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียนของบริษทัฯ  

ปัจจุบนั บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจ านวน 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) จากผลการด าเนินงาน

ประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 150,790,003 บาท (หน่ึงร้อยห้าสิบลา้นเจ็ดแสนเกา้หม่ืนสามบาทถว้น) บริษทัฯ ไดจ้ดัสรร

ก าไรสุทธิไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 7,539,500 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนเกา้พนัหา้ร้อยบาทถว้น) รวม

เป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 11,030,857 บาท (สิบเอด็ลา้นสามหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถว้น) คิด

เป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้143,250,503 บาท (หน่ึงร้อยส่ีสิบ

สามลา้นสองแสนหา้หม่ืนหา้ร้อยสามบาทถว้น) 

 นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิ

ประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นเงินจ านวน 7,539,500 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยบาทถว้น) 

รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 11,030,857 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามหม่ืนแปดร้อยหา้สิบเจ็ดบาทถว้น) 

คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี

ขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ดงักล่าว 

มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 

7,539,500 บาท (เจ็ดลา้นห้าแสนสามหม่ืนเกา้พนัห้าร้อยบาทถว้น) รวมเป็นเงินส ารองตามกฎหมายสะสมของบริษทัฯ จ านวน 

11,030,857 บาท (สิบเอ็ดลา้นสามหม่ืนแปดร้อยห้าสิบเจ็ดบาทถว้น) คิดเป็นร้อยละ 3.34 ของทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ซ่ึงท่ี

ประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

 



 

10 
 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม  
572,088,343 หุน้ 

 วาระที ่4.3 พจิารณาอนุมตัจ่ิายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นหุ้นปันผลและเงนิสด 

 นายชยัรัตน์ฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) 
และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 44 ก าหนดใหก้ารจ่ายเงินปันผลตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

 โดยบริษทัฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการ
ภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล และเงินส ารองตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัฯ ก าหนด อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยู่กบัความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการของบริษทัฯ พิจารณา
เห็นสมควร จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ 150,790,003 บาท ภายหลงัการจดัสรรเงินส ารองตาม
กฎหมายแลว้ คงเหลือก าไรสุทธิท่ีสามารถจ่ายเงินปันผลได ้143,250,503 บาท 

 นายชยัรัตน์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ เพ่ือเป็นการเพ่ิมสภาพคล่องส าหรับหุน้ของบริษทัฯ จาก

จ านวนหุ้นจดทะเบียนท่ีจะเพ่ิมมากข้ึน และการเติบโตเพ่ือขยายกิจการของบริษทัฯ ประกอบกบัเพ่ือรักษาสภาพคล่องของ

เงินทุนหมุนเวยีน ท่ีประชุมสมควรอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ ดงัน้ี 

1. จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.0556 บาท จ านวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบหกลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหกพนั

บาทถว้น) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 24.33 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 

โดยจ่ายเป็นเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 

 1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่

เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมา

เป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  

 1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามลา้นหกแสน

เกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) 

 2. ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 (Record Date) อย่างไรก็ตาม การให้สิทธิดังกล่าวของบริษัทฯ ยงัไม่มีความแน่นอน 
เน่ืองจากตอ้งรออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 
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 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี

ขาด และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ของบริษทัฯ สรุปไดด้งัน้ี 
 1. ค าถามจากนางสาวพนูศรี กาญเจริญคุณวงศ ์ผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  
 ขอสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองเงินปันผล ตามนโยบายบริษทัฯ แจง้วา่ ผูถื้อหุ้นจะไดรั้บในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของ
ก าไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล แต่จากการจ่ายเงินปันผลคร้ังน้ี ไดป้ระกาศจ่ายเงินปันผลท่ีคิด
อตัราร้อยละ 24.33 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล ในส่วนท่ีนอ้ยกวา่ตามนโยบายน้ีเกิดจากสาเหตุใด 

 นายชยัรัตน์ฯ ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

ในความเห็นของคณะกรรมการแลว้ เน่ืองจากวา่บริษทัฯ ก าลงัอยูใ่นสภาวะท่ีมีการเจริญเติบโตอยา่งมาก บริษทัฯ จึง

เห็นว่าเพ่ือเป็นประโยชน์สูงสุดของผูถื้อหุ้น จึงควรจะเก็บก าไรสะสมไวใ้นกิจการเพ่ือขยายกิจการต่อไป ความเห็นของ

คณะกรรมการบริษทัมีอยู ่3 ประการ 1. เป็นการเพ่ิมสภาพคล่องส าหรับหุน้ของบริษทัฯ 2. เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของบริษทั

ฯ 3. เป็นการรักษาสภาพคล่อง ถึงแมเ้ป็นนโยบายของบริษทัฯ วา่ จะให้จ่ายเงินปันผลไม่น้อยกวา่ร้อยละ 60 แต่คณะกรรมการ

บริษทัฯ มีความเห็นวา่ สามารถท่ีจะจ่ายในอตัราพอสมควรแลว้เก็บเงินท่ีเหลือไวส้ าหรับการขยายกิจการ 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงิน

ปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 เป็นหุน้ปันผลและเงินสดดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 ดงัน้ี 

 1. จ่ายเงินปันผล ในอตัราหุ้นละ 0.0556 บาท จ านวนรวม 36,696,000 บาท (สามสิบหกลา้นหกแสนเกา้หม่ืนหกพนั
บาทถว้น) หรือคิดเป็นอตัราร้อยละ 24.33 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลส าหรับงบการเงินเฉพาะกิจการปี 2560 โดย
จ่ายเป็นเงินสดและหุน้ปันผล ดงัน้ี 

1.1 จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษทัฯ จ านวน 66,000,000 หุ้น (มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท) คิดเป็นการ
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุน้ปันผล เป็นมูลค่ารวมทั้งส้ินไม่
เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมา
เป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  
1.2 จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0056 บาท คิดเป็นเงินรวมทั้งส้ินไม่เกิน 3,696,000 บาท (สามลา้นหกแสน
เกา้หม่ืนหกพนับาทถว้น) 

 2. ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุ้นในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 และก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีสิทธิในการรับ
เงินปันผลในวนัท่ี 15 มีนาคม 2561 (Record Date) 
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ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 555,117,843 97.0336 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 16,970,500 

0 

572,086,34316,970,400 

2.9664 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม

572,088,343 หุน้ 

 วาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิพิม่ทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ  

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัตามวาระท่ี 4.3 ขา้งตน้ 

บริษทัฯ จะตอ้งเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 

บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยออกหุน้

สามญัจ านวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล 

ในกรณีท่ีหุน้สามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุ้น บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ี

เป็นเงินสดแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

 นายทรงวทิย ์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

จากทุนจดทะเบียน จ านวน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) จากทุนจดทะเบียนเดิม 330,000,000 บาท (สามร้อย

สามสิบลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยออกหุ้นสามญัจ านวน 

66,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายหุ้นปันผล และจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 

วนัก าหนดช่ือผูถื้อหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับหุ้นปันผล ในอตัรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ี

เกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนใหแ้ก่

ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและ

แสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงขอได้ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนดงักล่าว 

มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพ่ิมทุนจดทะเบียนจ านวน 33,000,000 บาท (สามสิบสามลา้นบาทถว้น) จากทุนจด
ทะเบียนของบริษทัฯ เดิม 330,000,000 บาท (สามร้อยสามสิบลา้นบาทถว้น) เป็นทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ใหม่ 363,000,000 
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บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) โดยออกหุน้สามญัจ านวน 66,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 0.50 บาท และจดัสรร
ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมในอตัรา 10 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายเงินปันผลค านวณไดอ้อกมาเป็นเศษ
ของหุน้ บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลในส่วนของเศษหุน้น้ีเป็นเงินสดแทนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ดว้ยคะแนนเสียง
มากกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 555,117,943 97.0336 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 16,970,400 

0 

572,086,34316,970,400 

2.9664 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

นายทรงวทิย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมวา่ บริษทัฯ จ าเป็นตอ้งแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4.เพื่อให้

สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ตามวาระท่ี 5 ขา้งตน้ ดงัน้ี 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น                    726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ                            0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั                          726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                                   หุน้  (  - )” 

 นายทรงวิทยฯ์ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดงัน้ี 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น                    726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ                            0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั                          726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                                   หุน้  ( - )” 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบญัญติับริษทั
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มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 (2) (จ) และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดง

ความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 4. เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน

ของบริษทัฯ ดงัน้ี  

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน     363,000,000 บาท (สามร้อยหกสิบสามลา้นบาทถว้น) 

แบ่งออกเป็น                    726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ                            0.50 บาท (หา้สิบสตางค)์ 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั                        726,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยยีสิ่บหกลา้นหุน้) 

  หุน้บุริมสิทธิ                             -         หุน้  (  - )” 

ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 555,117,943 97.0336 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 16,970,400 

0 

572,086,34316,970,400 

2.9664 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

วาระที ่7 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระ 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ข

เพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 17 ก าหนดให้กรรมการของบริษทัฯ จ านวนหน่ึงในสาม (1/3) พน้จากต าแหน่งตามวาระ

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีของบริษทัฯ โดยกรรมการอาจไดรั้บเลือกให้กลบัเขา้มารับต าแหน่งอีกก็ได ้ปัจจุบนับริษทั

ฯ มีกรรมการรวมทั้งส้ิน 9 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 มีกรรมการซ่ึงตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ไดแ้ก่ 

1) นายประธาน อรัณยกานนท ์ ต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

2) นางปริญดา วงศว์ทิวสั  ต าแหน่ง กรรมการบริษทั และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 

3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ   ต าแหน่ง กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 

 ตั้งแต่วนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีผ่านมาบริษทัฯ ไดเ้ชิญผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 และ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ เป็นการล่วงหนา้ โดย
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ไดเ้ผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ และแจง้ผา่นระบบข่าวสารของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย อยา่งไรก็ตาม ไม่มีผูถื้อหุ้น

ท่านใดเสนอวาระการประชุมและ/หรือเสนอบุคคลเพ่ือรับการเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษทัฯ ดงักล่าว แต่อยา่งใด 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดพิ้จารณาคดัเลือกบุคคลซ่ึงมีคุณสมบติั ความรู้ ความสามารถ ความ

เช่ียวชาญและประสบการณ์ตามกระบวนการสรรหาแลว้ เห็นควรเสนอให้กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งทั้ง 3 ท่าน ไดรั้บการ

แต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากกรรมการทั้ง 3 ท่านนั้นมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสม

กบัการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ และมีคุณสมบติัท่ีจะปฏิบติัหนา้ท่ีตามขอบเขต อ านาจ หนา้ท่ีของคณะกรรมการของบริษทัฯ 

คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ดงัรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 5 ท่ีแนบง

หนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ อีกทั้ง ยงัมีความตั้งใจปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถและไดใ้หข้อ้เสนอแนะ

เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทัฯ ตลอดระยะเวลาท่ีด ารงต าแหน่งอยู ่โดยกรรมการทั้ง 3 ท่านดงักล่าวก็ยินดี

รับเป็นกรรมการของบริษทัฯ ต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ย  

 นายประธาน อรัณยกานนท์ ซ่ึงไดรั้บการเสนอช่ือให้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึงนั้น 
สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบันิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทยและของบริษทัฯ รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 4 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ีจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ 

 นายทรงวิทยฯ์ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่า ท่ีประชุมสมควรอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออก
ตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายประธาน อรัณยกานนท์ 2) นางปริญดา วงศ์วิทวสั และ 3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนท่ีไดพิ้จารณาและกลัน่กรอง
อยา่งเหมาะสม ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ดงักล่าว ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 ของหนงัสือเชิญประชุมท่ี
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อ

หุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ี

ขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น จึงได้

ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงครบก าหนดออกตามวาระดงักล่าว 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ไดแ้ก่ 1) นายประธาน อรัณยกานนท ์
2) นางปริญดา วงศว์ิทวสั และ 3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่
ละท่านดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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1) นายประธาน  อรัณยกานนท ์กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม 
572,088,343 หุน้  

2) นางปริญดา  วงศว์ทิวสั  กรรมการบริษทั และกรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม  
572,088,343 หุน้  

3) นายชยัรัตน์ กมลนรเทพ กรรมการบริษทั กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม   
572,088,343 หุน้ 

 วาระที ่8 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2561 

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีนโยบายจ่ายค่าตอบแทนกรรมการในระดบัท่ีเหมาะสม อยูใ่น

ระดบัเดียวกบัอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั และเหมาะสมกบัหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน เพ่ือใหเ้ป็นไป

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 การจ่ายค่าตอบแทน

กรรมการจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
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 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของ

บริษัทฯ มีความเห็นว่า สมควรเสนอให้คณะกรรมการของบริษัทฯ และท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 

- กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 

2) ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 

- กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

1) ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

- กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

1) ค่าเบ้ียประชุม 

- ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 

- กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 

 นายทรงวิทยฯ์ แจ้งต่อไปว่า คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ท่ีประชุมสมควรพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน

กรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่างๆ ของบริษทัฯ ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเสนอขา้งตน้ 

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สอง

ในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ตามมาตรา 90 วรรค 2 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 22 และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น 

 ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถามเก่ียวกบัการพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 สรุปไดด้งัน้ี 

 1. ค าถามจากนางสาวพนูศรี กาญเจริญคุณวงศ ์ผูรั้บมอบฉนัทะของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 

 จากการประชุมของนางสาวพชัรา พชัราวนิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ จากขอ้มูลการเขา้

ประชุม มีการเขา้ประชุม 2 คร้ัง จากจ านวน 4 คร้ัง คิดเป็น 40 เปอร์เซ็นต ์มีการขาดประชุม 3 คร้ัง อยากทราบวา่เป็นเพราะเหตุใด  

 ประธานฯ และนางสาวพชัรา พชัราวนิช ไดต้อบค าถามดงักล่าว สรุปไดด้งัน้ี 

 ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ นางสาวพชัรา พชัราวนิช ลาป่วย 
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 ต่อมา นางสาวพชัรา พชัราวนิช ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ช่วงนั้นตนไม่สบายมากและยงัไดห้ยดุภาระงานสอนท่ี

มหาวทิยาลยั จึงไม่สามารถเขา้ประชุมได ้

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามและแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม เลขานุการบริษทัฯ จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 ดงักล่าว 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2561 เท่ากบัปีท่ีผา่นมา โดยมี

รายละเอียดดงัน้ี  

 ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 

 1) ค่าตอบแทนรายเดือน 

  - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 40,000 บาท 

  - กรรมการมีค่าตอบแทนเดือนละ 20,000 บาท 

 2) ค่าเบ้ียประชุม 

  - ประธานคณะกรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 

  - กรรมการมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 10,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 

 1) ค่าเบ้ียประชุม 

  - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

  - กรรมการตรวจสอบมีค่าตอบแทนเป็นเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

 1) ค่าเบ้ียประชุม 

  - ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 5,000 บาท 

  - กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนมีค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 5,000 บาท 

 ค่าตอบแทนอ่ืนๆ ของกรรมการทุกคณะ  –ไม่มี– 

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้งส้ิน 274 ราย รวม  

572,088,343 หุน้ 
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 วาระที ่9  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

 นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ได้แจ้งท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญติับริษทัมหาชน จ ากัด พ . ศ. 2535 

(แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนด

จ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี และการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ พิจารณาคุณภาพงาน ทบทวนความเหมาะสมและความเป็นอิสระในการปฏิบติั

หน้าท่ีของบริษทั สยาม ทรูธ สอบบัญชี จ ากดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 ท่ีไดป้ฏิบติังานอย่างเต็มท่ีเป็นไปตาม

ก าหนดเวลาและให้ขอ้เสนอแนะท่ีมีประโยชน์ต่อการจดัท ารายงานทางการเงินของบริษทัฯ เป็นอยา่งดีแลว้ เห็นวา่บริษทั สยาม 

ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั มีความเหมาะสมและมีคุณสมบติัตามประกาศของคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์จึง

เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการในการประชุมคณะกรรมการของบริษทัฯ คร้ังท่ี 1/2561 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2561 พิจารณา

และน าเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 พิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจาก บริษทั สยาม ทรูธ สอบ

บญัชี จ ากดั ดงัต่อไปน้ี เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147  

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 2 ปี 

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 2 ปี 

3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260 

จ านวนปีท่ีเคยสอบบญัชีใหบ้ริษทัฯ 2 ปี 

อน่ึง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตจากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ขา้งตน้ไม่มีความสมัพนัธ์และ/หรือส่วนไดเ้สียกบั

บริษทัฯ และบริษทัย่อย รวมถึง ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เห็นชอบค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 

- ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี     700,000 บาท 

- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส)  750,000 บาท 

                        รวม      1,450,000 บาท 
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ข้อมูลเปรียบเทยีบค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีในปีทีผ่่านมา 

    หน่วย: บาท 

ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ปี 2561 

(ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2560 เปลีย่นแปลง 

เพิ่มขึน้ / (ลดลง) 

คิดเป็นร้อยละ 

- ค่ าง าน ตรวจสอบ งบก าร เงิน

ประจ าปี 

700,000 630,000 70,000 11.11 

- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตร

มาส (250,000 บาทต่อไตรมาส) 

750,000 690,000 60,000 8.69 

- ค่ า ใช้ จ่ า ยท าง ต ร ง อ่ื น ๆ  เช่ น  

ค่าเดินทาง ค่าถ่ายเอกสาร ฯลฯ  

หากมี ผูส้อบบญัชีจะเรียก

เก็บโดยแสดงรายการแยก

จากค่าสอบบญัชี 

หากมี ผูส้อบบญัชีจะเรียก

เก็บโดยแสดงรายการแยก

จากค่าสอบบญัชี 

- - 

นายทรงวทิย ์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สมควรอนุมติัแต่งตั้ง  

1. นายบรรจง พิชญประสาธน์ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ  

2. นายไกรสิทธ์ิ ศิลปมงคลกลุ ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ  

3. นางสาวเขมนนัท ์ใจช้ืน ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 8260  

จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ ส าหรับปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,450,000 บาท (หน่ึงลา้นส่ีแสนห้าหม่ืนบาทถว้น) และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง

ตามท่ีผูส้อบบญัชีจะไดเ้รียกเก็บจากบริษทัฯ ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการตรวจสอบดงักล่าว  

 ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ท่ีประชุมวา่ ขอแกไ้ขขอ้มูลในตารางขอ้มูลเปรียบเทียบคา่ตอบแทนของผูส้อบบญัชีใน

ปีท่ีผ่านมา ท่ีได้ระบุในหนังสือเชิญประชุมท่ีส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ คือในช่องค่างานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ในช่อง

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 70,000 บาท ให้น าเคร่ืองหมายวงเล็บออก และในช่องค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ในช่อง

เปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึน 60,000 บาท ใหน้ าเคร่ืองหมายวงเลบ็ออกเช่นเดียวกนั  

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อไปว่า วาระน้ีจ าตอ้งผ่านมติเห็นชอบอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  และ

ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น  จึงขอใหท่ี้ประชุม

พิจารณาพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีดงักล่าว 

 มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จากบริษทั สยาม ทรูธ สอบบญัชี จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ี เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั  
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1. นายบรรจง   พิชญประสาธน์  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 7147 หรือ 
2. นายไกรสิทธ์ิ   ศิลปมงคลกลุ  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 9429 หรือ 
3. นางสาวเขมนนัท ์   ใจช้ืน  ผูส้อบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 826 

และท่ีประชุมมีอนุมติัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
- ค่างานตรวจสอบงบการเงินประจ าปี      700,000 บาท 
- ค่างานสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (250,000 บาทต่อไตรมาส)   750,000 บาท 
                         รวม                  1,450,000 บาท 

ซ่ึงท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 
เห็นด้วย 571,044,643 99.8176 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 1,043,700 

0 

572,086,34316,970,400 

0.1824 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผู ้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวนทั้ งส้ิน 274 ราย รวม  

572,088,343 หุน้ 

วาระที ่10  พจิารณาเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ  และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ 

 10.1 พจิารณาเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษัทฯ จากเดมิ 44 ข้อ เป็น 45 ข้อ   

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ มีโครงการ asap Auto Park โดยจะจ าหน่ายรถยนตใ์ชแ้ลว้ ให้

เช่ารถยนต์ และให้บริการหรือจ าหน่ายสินคา้อ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง ภายใตช่ื้อทางการคา้ เคร่ืองหมายการคา้ และ/หรือเคร่ืองหมาย

บริการ “asap Auto Park” อนัมีลกัษณะเป็นการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise)  บริษทัฯ จึงจ าเป็นตอ้งเพ่ิมวตัถุประสงค์

ของบริษทั จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ เพ่ือให้มีความชดัเจนและครอบคลุมกิจกรรมอนัเป็นสาระส าคญัในการด าเนินโครงการ

ดงักล่าว อีกทั้ง เพ่ือรองรับการก ากบัและดูแลการประกอบธุรกิจ แฟรนไชส์ของหน่วยงานภาครัฐในอนาคต โดยวตัถุประสงค์

ของบริษทั ขอ้ (45) ใหม่ มีรายละเอียดดงัน้ี  

“ขอ้ (45) ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใช ้ใหใ้ช ้จดัหา จ าหน่าย เป็นตวัแทนจ าหน่าย และจดัการโดยประการอ่ืน

ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิ์นนั้นและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ใน

การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอ่ืน” 

 นายทรงวทิยฯ์ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสมควรอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 

จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ เพื่อรองรับโครงการดงักล่าวของบริษทัฯ โดยวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ขอ้ (45) ใหม่มีรายละเอียด

ดงัน้ี  
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 “ขอ้ (45) ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใช ้ใหใ้ช ้จดัหา จ าหน่าย เป็นตวัแทนจ าหน่าย และจดัการโดยประการอ่ืน

ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิ์นนั้นและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ใน

การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอ่ืน” 

ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานฯ ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง

เสียงเป็นเสียงช้ีขาด และไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามและแสดงความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงความ

คิดเห็น จึงไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเพ่ิมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ จากเดิม 44 ขอ้ เป็น 45 ขอ้ โดยวตัถุประสงค์ของ
บริษทัฯ ขอ้ (45) ใหม่มีรายละเอียดดงัน้ี  

 “ขอ้ (45) ประกอบกิจการซ้ือ ขาย เช่า ใหเ้ช่า ใช ้ใหใ้ช ้จดัหา จ าหน่าย เป็นตวัแทนจ าหน่าย และจดัการโดยประการอ่ืน

ซ่ึงทรัพยสิ์นใดๆ รวมถึง สิทธิในทรัพยสิ์นนั้นและสิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาใดๆ เก่ียวกบัสินคา้และการบริการ ใน

การประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ (Franchise) หรือธุรกิจอ่ืน” 

ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

10.2 พิจารณาแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 3. วัตถุประสงค์บริษัทฯ ให้สอดคล้องกับการเพิ่ม
วตัถุประสงค์บริษัทฯ 

นายทรงวิทย ์ฐิติปุญญา ได้แจ้งให้ท่ีประชุมว่า บริษทัฯจ าเป็นตอ้งแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 .

วตัถุประสงคข์องบริษทั เพ่ือรองรับการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตามวาระท่ี 10.1 ขา้งตน้ ดงัน้ี 

“ขอ้ 3  .วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

นายทรงวิทย ์ฯ แจง้ต่อไปวา่ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติัแกไ้ขหนังสือ

บริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ เพ่ือรองรับการพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ตาม

วาระท่ี 10.1 ขา้งตน้ 
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ต่อมาเลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ วาระน้ีท่ีประชุมจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ี (3/4) 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนตามมาตรา 107 (3) แห่งพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (แกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 35 (2) (ง) และไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามและแสดง

ความคิดเห็น หากแต่ไม่มีผูถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นจึงไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์

สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงักล่าว 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ขอ้ 3 วตัถุประสงค์ของบริษัทฯเพ่ิม

วตัถุประสงคข์องบริษทัฯ ดงัน้ี 

“ขอ้ 3  .วตัถุประสงคข์องบริษทั มีจ านวน 45 ขอ้ รายละเอียดปรากฏตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

ดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่สามในส่ี (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
  การลงมต ิ จ านวนเสียง ร้อยละ )%) 

เห็นด้วย 572,088,343 100.0000 

0.0000 

- 

- 

100.0000 

ไม่เห็นด้วย 0 

0 

0 

572,086,34316,970,400 

- 
งดออกเสียง 0 - 
บัตรเสีย 0 - 

รวม 572,088,343 100.0000 
หมายเหตุ  ในวาระน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน 274 ราย นบัจ านวน
หุน้ไดท้ั้งส้ิน 572,088,343 หุน้  

วาระที ่11 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามล าดับวาระท่ีน าเสนอในหนังสือเชิญประชุม
ครบถว้นเรียบร้อยแลว้ และขอเชิญผูถื้อหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้น
ซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นใด หรือเสนอเร่ืองใดเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

ต่อมาประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่านท่ีให้ความไวว้างใจร่วมเป็นเจา้ของบริษทั ซินเนอร์เจติค ออโต ้เพอร์
ฟอร์มานซ์ จ ากดั (มหาชน) อีกทั้งยงัสละเวลามาร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 ในวนัน้ี และในคร้ังต่อไปทาง
บริษทัฯ หวงัวา่จะไดรั้บความร่วมมือจากผูถื้อหุน้เป็นอยา่งดีเช่นเคย และกล่าวปิดการประชุมเม่ือเวลา 15.19 น. 

ลงช่ือ                                                                                   ประธานท่ีประชุม 
                                    (นายญนน์ โภคทรัพย)์ 
                                    ประธานคณะกรรมการ 

ลงช่ือ                                                                                 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 
                                (นางสาวศิริพร ศิริทรัพย)์ 
                     เลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ ์


