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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษทั ซีพีที ไดร ์แอนด ์เพาเวอร ์จ ากดั (มหาชน) 

ประชุมเมื่อวนัจนัทรท์ี ่23 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น.  
ณ หอ้ง Salon B ชัน้ 2 โรงแรมสวสิโฮเตล็ เลอ คองคอรด์ (MRT สถานีหว้ยขวาง) กรุงเทพมหานคร 10900 

 
กรรมการบริษทั ท่ีเขา้รว่มประชุม 

1. คุณจรุง  สพุรรณพงษ ์  ประธานกรรมการบรษิทั 
2. คุณสวุทิย ์ สงิหจนัทร ์   ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
3. คุณวลัชลยี ์ กาญจนจงกล   รองประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
4. รศ.ประภาษ  ไพรสวุรรณา  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
5. คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ   กรรมการ/ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร  
6. คุณอภชิาต ิ ปีปทุม  กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ 
7. คุณนพดล  วเิชยีรเกือ้   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยวศิวกรรม)  
8. คุณหฤทยั หลมิประเสรฐิ   กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ (ฝา่ยบรหิาร)  

 
ผูบ้ริหารของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชมุ 

1. คุณฐณชัญพ์ร  ทองสขุ  ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ/ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยบรหิาร) 
2. คุณมนตช์ยั  ธญัญเนส   ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยขาย)  
3. คุณธรียุทธ เพช็รวงศ ์  ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝา่ยผลติและออกแบบ) 
4. คุณจติตมิา ค าเวยีงจนัทร ์  เลขานุการบรษิทั 

 
ท่ีปรกึษาทางการเงินของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม  

1. คุณวรชาต ิทวยเจรญิ   บรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั  
2. คุณวสตุม ์บญุชะลกัษ ี  บรษิทั ฟินเน็กซ ์แอ๊ดไวเซอรี ่จ ากดั  

 
ผูส้อบบญัชีของของบริษทั ท่ีเข้ารว่มประชุม   

1. คุณยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน  ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั    
2. คุณสชุาดา อยู่สวรรค ์  ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั    
3. คุณกนิษฐา ศริพิฒันสมชาย  ผูส้อบบญัช ีจากบรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั    
 

ท่ีปรกึษากฎหมาย เพือ่ท าหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุม 
1. คุณนรศิรา ไสวแสนยากร  บรษิทั ส านกักฎหมายสากล ธรีคุปต ์จ ากดั 
 

เร่ิมประชมุ เวลา 10.00 น. 
คุณดรุณวรรณ ชาญพพิฒันชยั ซึ่งได้รบัมอบหมายจากคุณจรุง สุพรรณพงษ์ ประธานกรรมการบรษิัท ให้เป็น

ผูด้ าเนินการประชุม (“ผู้ด าเนินการประชุม”) กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บรหิารและผูเ้ขา้ร่วมประชุมอื่นๆ พรอ้มกบัแจ้ง
วาระการประชุมตามหนงัสอืเชญิประชุมดงันี้ 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2560 
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วาระที ่2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2560 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิส าหรบัปีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งไดผ้่านการตรวจสอบโดยผูส้อบ

          บญัชรีบัอนุญาตและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ 
วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิจดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัผลด าเนินงานประจ าปี  

          2560 
วาระที ่5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561 
วาระที ่7 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 
วาระที ่8 พจิารณาเรื่องอื่นๆ (ถา้ม)ี 
 
เพื่อเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีผูด้ าเนินการประชุมได้กล่าวเชญิชวนใหผู้ถ้ือหุน้เป็นสกัขพียานใน

การนบัคะแนน โดยมผีูถ้อืหุน้จ านวน 2 ราย ไดแ้ก่ คุณสดุาทพิย ์ศริอิาชารุ่งโรจน์  และ คุณแพรไพรนิทร ์เนาวรตัน์ แสดง
ความประสงคใ์นการร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง  

 
จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุม ไดช้ีแ้จงรายละเอยีดวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน การนับคะแนนเสยีง และการแจง้ผล

การนบัคะแนนในการประชุม โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ 
 
1. การออกเสยีง ลงคะแนนแต่ละวาระจะกระท าโดยเปิดเผย โดยการนับลงคะแนน ใหน้ับหุน้ 1 หุน้เป็น 1 เสยีง 

ซึง่ผูถ้อืหุน้ หรอื ผูร้บัมอบฉนัทะตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพยีงอย่างใดอย่างหนึ่ง คอื เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอื 
งดออกเสยีง ไม่สามารถแบ่งการออกเสยีงลงคะแนนเป็นบางส่วน (เวน้แต่เป็นการออกเสยีงของ Custodian) 
ในกรณีทีผู่ถ้อืหุน้มสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้ดงักล่าวจะไม่มสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในเรื่องนัน้ 
เวน้แต่ การออกเสยีงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการ 

 
2. ในกรณีทีเ่ป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามทีผู่ม้อบฉันทะระบุไวใ้นหนังสอืมอบฉันทะ

เท่านัน้ การลงคะแนนเสยีงของผูร้บัมอบฉนัทะวาระใดไม่เป็นไปตามทีร่ะบุไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะใหถ้อืว่าการ
ลงคะแนนเสยีงนัน้ไม่ถูกตอ้งและไม่ถอืเป็นการลงคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ 

 
หากผูม้อบฉนัทะไม่ไดร้ะบุความประสงคใ์นการออกเสยีงลงคะแนนในวาระใดไวใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะ หรอืระบุ
ไว้ไม่ชดัเจน หรอืในกรณีที่ที่ประชุมมกีารพจิารณาหรอืลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากที่ระบุในหนังสอืมอบ
ฉนัทะ รวมถงึกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงหรอืเพิม่เตมิขอ้เทจ็จรงิประการใด ผูร้บัมอบฉันทะมสีทิธพิจิารณาและ
ลงคะแนนแทนไดต้ามทีเ่หน็สมควร 

 
3. ส าหรบั วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จะขอให้

ลงคะแนนอนุมตัแิต่งตัง้กรรมการ เป็นรายบุคคล 
 

4. การออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพือ่ความสะดวกรวดเรว็ เจา้หน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนเฉพาะผูถ้อืหุน้
ทีไ่ม่เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีง เมื่อผูถ้อืหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอื งดออก
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เสยีง ขอให้ชูบตัรลงคะแนนของท่านและส่งบตัรลงคะแนนให้เจ้าหน้าที่เก็บ เพื่อน าไปนับคะแนนที่จุดนับ
คะแนน  
 
ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะออกเสยีงเหน็ดว้ย ขอใหท้ าเครื่องหมายในช่องเหน็ดว้ย ในบตัรลงคะแนน และส่ง
บตัรลงคะแนนทัง้หมดคนืเจ้าหน้าทีห่ลงัปิดการประชุม บรษิทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทัง้หมดหลงัเสรจ็สิน้การ
ประชุม เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสและใชเ้ป็นหลกัฐาน แต่จะไม่มผีลกระทบต่อผลคะแนนทีไ่ดป้ระกาศไปแลว้ 
 

5. การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าวเป็นโมฆะ 
(1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง  
(2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
(3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั  
ในกรณีทีท่่านตอ้งการแกไ้ขการลงคะแนน โปรดขดีฆา่ของเดมิและลงชื่อก ากบัดว้ยทุกครัง้ 
 

6. ในการนับคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงทีไ่ม่เหน็ดว้ย และงดออกเสยีง ดงักล่าวนัน้ หกั
ออกจากจ านวนเสยีงทัง้หมดทีเ่ขา้ประชุม และถือว่าคะแนนที่เหลอืเป็นคะแนนทีเ่หน็ด้วยในวาระนัน้ๆ บตัร
ลงคะแนนทีม่าถงึเจา้หน้าทีน่บัคะแนน ภายหลงัจากที ่ผูด้ าเนินการประชุมไดป้ระกาศปิดรบับตัรลงคะแนนของ
ระเบยีบวาระนัน้ๆ แลว้จะถอืว่าเป็นบตัรทีเ่หน็ดว้ยเท่านัน้ 
 

7. เมื่อรวมคะแนนครบถ้วนแล้ว จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของวาระนัน้ๆ ที่หน้าจอของห้อง
ประชุม และจะแจง้สรุปมตขิองวาระนัน้เป็นล าดบัต่อไป อย่างไรกต็าม หากในบางวาระต้องใชเ้วลาในการนับ
คะแนนมากกว่าปกต ิประธานในทีป่ระชุมอาจจะขอใหท้ีป่ระชุมด าเนินการพจิารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อให้
การประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้าหน้าที่ได้ตรวจนับคะแนนเสร็จเรยีบร้อยแล้วก็จะแจ้งให้ที่
ประชุมทราบรายละเอยีดผลการนบัคะแนนทนัท ี
 

8. ส าหรบัผู้ถือหุ้นที่ต้องการกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธขิองท่านได ้
โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีท่ีโ่ต๊ะลงทะเบยีนทีอ่ยู่บรเิวณหน้าหอ้งประชุม 
 

9. ผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงคข์อง
ผูถ้อืหุน้นัน้ บรษิทัไดน้ าคะแนนของผูถ้อืหุน้รายนัน้ในแต่ละวาระ มารวมนับตามวธิขีา้งต้นเพื่อการลงมตติาม
วาระแลว้ สว่นผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะแต่ไม่ไดร้ะบุถงึวธิกีารออกเสยีงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉันทะออกเสยีง
ลงคะแนนตามวธิทีีไ่ดแ้จง้ไป 

 
10. เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 17 การลงคะแนนเสยีงส าหรบัวาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่

5 และวาระที ่7 จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน กล่าวคอื การนับคะแนนของผูถ้ือหุน้ในวาระนัน้ๆ จะไม่นับผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัร
เสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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สว่นการลงคะแนนเสยีงสาหรบัวาระที ่6 จะตอ้งผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม บรษิทัจะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุมออกเสยีงเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 

11. หากผูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะประสงคแ์สดงความคดิเหน็หรอืซกัถามเพิม่เตมิในแต่ละระเบยีบวาระ กรุณา
ยกมอืขึน้ เพื่อรอใหป้ระธานเชญิมาทีไ่มโครโฟน เมื่อท่านมาทีไ่มโครโฟนแลว้ขอใหแ้ถลงต่อทีป่ระชุมดว้ยว่า
เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รบัมอบฉันทะชื่อและนามสกุล แล้วจึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถาม เพื่อให้การบนัทึก
รายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้วจงึเสนอความคดิเหน็หรอืค าถามอย่างตรงประเดน็และ
กระชบั หากมปีระเดน็ หรอืขอ้เสนอแนะอื่นๆ ไม่เกีย่วขอ้งกบัวาระการประชุมในครัง้นี้ โปรดเสนอแนะในวาระ
ที ่8 วาระพจิารณาเรื่องอื่นๆ 

 
เมื่อชีแ้จงรายละเอยีดหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนแลว้เสรจ็ ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า ณ 

เวลา 10.00 น. มผีู้ถือหุน้เขา้ร่วมประชุมในครัง้นี้ทัง้สิน้ 80 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 528,572,945 หุ้น คดิเป็นรอ้ยละ 
58.73 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด ซึง่แบ่งเป็นผูม้าดว้ยตวัเอง 66 ราย เป็นจ านวนหุน้ 429,485,247 หุน้ และมอบฉนัทะ 
14 ราย เป็นจ านวน 99,087,698 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัขอ้ 42 ของบรษิทั  

 
 จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุม ไดก้ล่าวเรยีนเชญิคุณจรุง สุพรรณพงษ์ ประธานกรรมการบรษิทั ซึง่ท าหน้าทีเ่ป็น

ประธานในทีป่ระชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรบัผูถ้อืหุน้ และเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 
 
ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ของบรษิทั ซพีที ีไดร ์แอนด ์เพาเวอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษทัฯ”) 

ประจ าปี 2561 และกล่าวต่อที่ประชุมว่า การประชุมครัง้นี้ถือเป็นการประชุมครัง้แรกของบริษัทฯ ดงันัน้ หากมี
ขอ้ผดิพลาดตอ้งขออภยัมาไว ้ณ ทีน่ี้ และแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ไดท้ราบว่าบรษิทัฯ มแีผนจะเขา้เป็นแนวร่วมของภาคเอกชนไทย 
โดยเฉพาะในการต่อต้านทุจรติคอรร์ปัชัน่ (Private Sector Collective Action Coalition Against Corruption : CAC) 
แมว้่าในปจัจุบนับรษิทัฯ จะยงัไม่ไดเ้ขา้ร่วม แต่บรษิทัฯ กไ็ดต้ระหนกัถงึความส าคญัและไดป้ระเมนิความเสีย่งทีเ่กีย่วขอ้ง
อยู่ตลอดเวลา โดยได้มกีารจดัท านโยบายไว้ให้เป็นแนวทางในการปฏบิตัิต่อกรรมการ ผู้บรหิาร และพนักงาน เป็นที่
เรยีบรอ้ยแลว้ 

 
จากนัน้ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูด้ าเนินการประชุม

ในขัน้ตอนต่อไป 
 
คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทีเ่ขา้ร่วมประชุม 

และแนะน าผูบ้รหิารทีม่สี่วนร่วมในการก่อตัง้บรษิทัฯ ทีป่ระกอบดว้ยตนเอง (สมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ) คุณอภชิาต ิปีปทุม 
กรรมการ/ กรรมการผูจ้ดัการ และ คุณนพดล วเิชยีรเกือ้ กรรมการ/ รองกรรมการผูจ้ดัการ พรอ้มใหร้ายละเอยีดเกีย่วกบั
ความเป็นมาและพฒันาการทีส่ าคญัของบรษิทัฯ ดงันี้ 

„ ปี 2537 จดทะเบยีนก่อตัง้บรษิทัฯ เพื่อจ าหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้าและบรกิารซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟฟ้า โดยก่อน
หน้านี้ผูก้่อตัง้ทัง้ 3 คน ไดม้กีารท างานร่วมกนัมาก่อนในบรษิทัต่างชาต ิและมคีวามคดิแนวทางความร่วมมอืที่
อยากจะช่วยประเทศไทย จงึก่อตัง้บรษิทัของตนเองขึ้นมา เนื่องจากในอดตี ธุรกจินี้ตกอยู่ในมอืของบรษิัท
ต่างชาตเิพยีง 3 บรษิทั เท่านัน้ จงึมแีนวคดิทีจ่ะน าสนิคา้เขา้มาเอง โดยไม่ตอ้งพึง่พา 3 บรษิทัต่างชาต ิ 
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„ ปี 2538 บรษิทัฯ เป็นตวัแทนจ าหน่ายสนิคา้ของ LSIS จากประเทศเกาหล,ี Parker Hannifin จากประเทศ
องักฤษ, Thrige Electric จากประเทศฝรัง่เศส และ Yaskawa จากประเทศญี่ปุ่น เพื่อน าเขา้อุปกรณ์ต่างๆ ที่
เกีย่วกบัเครื่องจกัร โดยน าเสนอบรกิารอพัเกรดเครื่องจกัรเก่าซึง่ส่วนใหญ่ยงัคงใชร้ะบบ Manual หรอืใชค้น
เป็นหลกั    

„ ปี 2541 จากยุคควบคุมเครื่องจกัรกา้วสูยุ่คเพาเวอร ์หมายความว่าการจ่ายก าลงัใหแ้ก่เครื่องจกัร บรษิทัฯ จงึ
น าเขา้อุปกรณ์ไฟฟ้าจากบรษิทั LS Industrial System Co., Ltd. ซึง่เป็นบรษิทัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีไดแ้ก่ 
ผลติภณัฑเ์กีย่วกบัไฟฟ้าก าลงั อุปกรณ์ส าหรบัใชใ้นงานไฟฟ้าก าลงั (Electrical Power Products) โดยสนิคา้ที่
น าเขา้มาจากประเทศเกาหล ีสามารถตอบสนองความตอ้งการไดด้ ีท ารายได ้200-300 ลา้นบาท  

„ ปี 2545 บรษิทัฯ ไดเ้ริม่ปรบัปรุงและพฒันาระบบของบรษิทัฯ ใหไ้ด้มาตรฐาน ISO เพื่อรองรบัแผนขยายงาน
ไปยงัองค์กรธุรกจิขนาดใหญ่ เช่น ปูนซเีมนต์ไทย จงึไดจ้ดัท ามาตรฐาน ISO 9001 : 2008 จาก Lloyd’s 
Register Quality Assurance Ltd. จากประเทศองักฤษ แมจ้ะใชเ้วลานานแต่กป็ระสบความส าเรจ็ จงึไดร้บั
ความไวว้างใจจากลกูคา้ขนาดใหญ่มากขึน้  

„ ปี 2553-2554 ได้ขยายก าลังการผลิตครัง้ที่ 1 โดยเพิ่มทุนเป็น 120 ล้านบาท และซื้อโรงงานในนิคม
อุตสาหกรรม MMC ของกลุ่มมติซบูชิ ิทีจ่งัหวดัปทุมธานี ขนาดพืน้ที ่300 ตารางวา เพื่อเพิม่พืน้ทีส่ าหรบัการ
ผลติสนิคา้ตูไ้ฟ ซึง่ไดร้บัความไวว้างใจจากลกูคา้อย่างต่อเนื่อง  

„ ปี 2555 ขยายก าลงัการผลติครัง้ที่ 2 เพิ่มทุนเป็น 200 ล้านบาท สามารถท ายอดขายได้เกอืบพนัล้านบาท 
ในขณะทีบ่รษิทัฯ มเีงนิทุนส ารองไม่พอ จงึไดเ้พิม่ทุนและก่อสรา้งโรงงานแห่งใหม่บนเนื้อทีป่ระมาณ 4 ไร่ครึง่ 
ในนิคมอุตสาหกรรม MMC จงัหวดัปทุมธานี 

„ ปี 2556 โรงงานใหม่สร้างแล้วเสรจ็ในเดอืนพฤษภาคม และมกีารเพิม่ก าลงัการผลติเต็มที่ ท าให้บรษิัทฯ มี
ยอดขายเพิม่ขึน้เป็น 1,200-1,300 ลา้นบาท จงึเพิม่ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้อกี 115 ลา้นบาท เป็น 315 ลา้น
บาท  

„ ปี 2559 ขยายตลาดไปยังประเทศมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม ถึงแม้บริษัทฯ ไม่มีพาร์ทเนอร์ใน
ต่างประเทศ แต่ก็มีพาร์ทเนอร์ในไทยที่ช่วยให้สามารถขยายธุรกิจไปยงัต่างประเทศ ซึ่ง บริษัทฯ ประสบ
ความส าเรจ็ในโรงปนูซเีมนตท์ีม่าเลเซยี ฟิลปิปินส ์และเวยีดนาม โดยท ารายไดก้ว่า 100 ลา้นบาท  

„ ปี 2560 เขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในเดอืนธนัวาคม เนื่องจากผูบ้รหิารตระหนักดวี่า 
เพื่อสร้างความยัง่ยนืให้แก่ธุรกิจ เพื่อให้บรษิัทฯ สามารถขยายกิจการได้ บริษัทฯ จึงต้องการเงินทุนจาก
ภายนอก เพื่อเป้าหมายหลกัในการรบัใชป้ระเทศชาตแิละน าเอาเทคโนโลยทีีบ่รษิทัฯ ท าอยู่ในประเทศไทยไป
ขายยงัต่างประเทศใหไ้ด ้บรษิทัฯ จงึไดต้ดัสนิใจเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย 

 
 ภายหลงัจากที่คุณสมศกัดิ ์หลิมประเสริฐ แนะน าที่มาและพฒันาการของบริษัทฯ แล้วเสร็จ ประธานฯ ได้

มอบหมายใหคุ้ณดรุณวรรณ ชาญพพิฒันชยั ผูด้ าเนินการประชุม ท าหน้าทีด่ าเนินการประชุมต่อไป และชีแ้จงรายละเอยีด
ตามระเบยีบวาระการประชุมต่อไป 

 
จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมได้น าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ตามรายละเอียด

ดงัต่อไปนี้ 
 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 3/2560 
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 ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 เมื่อวนัที่ 28 
สงิหาคม 2560 โดยได้จดัท ารายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 3/2560 แล้วเสรจ็ ซึ่งมรีายละเอยีดตามส าเนา
รายงานการประชุมที่แนบมาพร้อมหนังสอืบอกกล่าวเชิญประชุมครัง้นี้ โดยคณะกรรมการบรษิัทพจิารณาแล้วเหน็ว่า 
รายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่3/2560 ไดบ้นัทกึถูกตอ้งครบถว้น จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 
 การพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 
  
 ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามหรอืเสนอแกไ้ขขอ้ความในรายงานการประชุม แต่ปรากฏว่า
ไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดตอ้งการซกัถามหรอืแกไ้ขรายงานการประชุมในวาระนี้ 
 
 ผูด้ าเนินการประชุม จงึเสนอทีป่ระชุมพจิารณาและลงมต ิ
 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตริบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่3/2560 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็น
เอกฉนัท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

 
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 661,645,546 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 4,000,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 665,645,546  

    *ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหต:ุ ในวาระที ่1 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุเพิม่ขึน้ 20 ราย นบัเป็นจ านวนหุน้ได ้137,072,601 หุน้ รวมมี

ผูถ้ือหุ้นเขา้ร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 100 ราย ถือหุ้นรวมกนัได ้
665,645,546 หุน้ 

 
วาระท่ี 2   พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ประจ าปี 2560 

 
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า บรษิทัฯ ไดส้รุปผลการด าเนินงานบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 ตามทีป่รากฏ

ในรายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหก้บัผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้ จากนัน้ไดเ้รยีนเชญิคุณฐณชัญพ์ร ทอง
สุข ประธานเจา้หน้าที่ฝ่ายการเงนิ/ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรหิาร) เป็นผู้รายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 
2560 ต่อทีป่ระชุม 

 
 คุณฐณัชญ์พร ทองสุข ประธานเจา้หน้าทีฝ่่ายการเงนิ/ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรหิาร) รายงานผลการด าเนินงาน

ของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 ต่อทีป่ระชุม โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 
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„  รายไดห้ลกัของบรษิทัฯ มาจากการขายตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าและรายไดจ้ากการขายสนิคา้ส าเรจ็รูปประเภท
หน่วย คดิเป็นรอ้ยละ 56.67 และ 20.35 ของรายไดจ้ากการขายและบรกิารในช่วงปี 2560 ตามล าดบั 

„  รายไดจ้ากการขายและบรกิารของบรษิทัฯ ในปี 2557 ถงึปี 2560 มกีารเตบิโตเฉลีย่ (CAGR) อยู่ทีร่อ้ยละ 5.76 
„  ก าไรขัน้ต้นของบรษิัทฯ เติบโตตามรายได้ที่เพิม่ขึ้น โดยตัง้แต่ปี 2558 บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราก าไร

ขัน้ตน้ทีร่อ้ยละ 25  
„  ก าไรสทุธสิอดคลอ้งกบัก าไรขัน้ตน้ ตัง้แต่ปี 2558 ถงึปี 2560 อตัราก าไรสทุธอิยู่ทีร่อ้ยละ 8-11 
„  ปกตริายไดข้องบรษิทัฯ จะเขา้มามากในช่วงไตรมาส 3 และไตรมาส 4 ของปี โดยในปี 2560 บรษิทัฯ มรีายได้

จากการขายตูค้วบคุมไฟฟ้าและขายสนิคา้ส าเรจ็รปูประเภทหน่วยสงู ท าใหม้กี าไรสทุธสิงู  
„  อตัราก าไรขัน้ต้นและอตัราก าไรสุทธขิองปี 2560 สงูกว่าปีก่อนหน้า เนื่องจากบริษัทฯ มรีายได้จากการขาย

สนิคา้ซึง่มอีตัราก าไรสงูตามทีไ่ดแ้จง้ไป และบรษิทัฯ สามารถควบคุมค่าใชจ้่ายในการขายและบรหิารงานไดด้ี
ขึน้  

„  หนี้สนิของบรษิทัฯ สว่นใหญ่เป็นเจา้หนี้การคา้ 
„  หนี้สนิไม่หมุนเวยีนคดิเป็นเพยีงรอ้ยละ 2.25 ของสนิทรพัยร์วม (ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560) ซึง่ส่วนใหญ่เป็น

การส ารองผลประโยชน์ของพนกังานตามทีม่าตรฐานการบญัชกี าหนด  
„  อตัราสว่นหนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้ (D/E ratio) ลดลงอย่างต่อเนื่อง 
„  วนัที ่19 กุมภาพนัธ ์2561 คณะกรรมการบรษิทัมมีตจิ่ายเงนิปนัผล 126 ลา้นบาท ซึง่จะท าใหก้ าไรสะสมลดลง

เหลอื 8.2 ลา้นบาท  
 
จากนัน้คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจ้าหน้าที่บรหิาร ไดน้ าเสนอขอ้มูลทางธุรกจิตามแผนงาน IPO โดย

รายงานการด าเนินงานของบรษิทัฯ ทีแ่บ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
  
(1) ธุรกจิขายตู้ไฟฟ้า (Panel) มสีดัส่วนรายได้ประมาณรอ้ยละ 55 ซึง่ประกอบไปดว้ยตู้ไฟฟ้าและระบบควบคุม

เครื่องจกัร ตูไ้ฟฟ้าควบคุมการจ่ายไฟฟ้าระดบัแรงดนัต ่า (220-690V) และแรงดนัปานกลาง (3.3-3.6 kV) เพื่อ
ขายใหแ้ก่การไฟฟ้าหรอืโรงงานอุตสาหกรรมรายย่อย 

(2) ธุรกจิขายสนิคา้ส าเรจ็รูปประเภทหน่วย (Unit) ซึง่บรษิทัฯ มสีนิคา้เป็นของตนเอง โดยรูปแบบการซือ้ขายจะ
เป็นหน่วย สามารถท ายอดขายได้ด ีมสีดัส่วนรายได้ประมาณร้อยละ 20 ซึ่งช่วยเสริมกระแสเงินสดให้แก่
บรษิทัฯ ไดเ้ป็นอย่างด ี

(3) ธุรกจิสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย แม้จะมหีลายบรษิัทที่ประกอบธุรกจิลกัษณะเดยีวกนัในตลาดหลกัทรพัย์ฯ แต่ 
บรษิทัฯ สรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยแตกต่างจากบรษิทัอื่นๆ โดยสถานีไฟฟ้าย่อยของบรษิทัฯ มคีวามโดดเด่นเรื่อง
เทคโนโลยทีีส่ามารถรองรบัอนาคตได ้จงึจะเหน็ว่าบรษิทัฯ ด าเนินการก่อสรา้งสถานีไฟฟ้าย่อยใหแ้ก่บรษิทัชัน้
น าของประเทศ เช่น โรงยางคอนตเินนตลั ของเยอรมนั ทีน่ิคมอุตสาหกรรมเหมราช ซึง่จะอยู่ในส่วนหนึ่งของ 
EEC โดยธุรกจินี้มสีดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 20   

(4) ธุรกจิซ่อมแซมและใหบ้รกิาร ท าสดัสว่นรายไดป้ระมาณรอ้ยละ 5 ซึง่เป็นธุรกจิทีท่ าก าไรทีด่แีละสม ่าเสมอ 
 
ส าหรบักลุ่มลกูคา้ของบรษิทัฯ มคีวามหลากหลาย ไดแ้ก่ 1. โรงงานน ้าตาล 2. โรงงานปูนซเีมนต์ 3. โรงงานผลติ

กระดาษ 4. โรงงานผลติยางรถยนต์ 5. โรงงานรดีเหลก็และอลูมเินียม 6. โรงงานผลติสารเคมแีละสิง่ทอ 7. โรงงานผลติ
ไม้อดัแผ่น MDF ซึ่งเป็นไม้เทยีมที่เอาไปใช้ท าเฟอร์นิเจอร์ 8. โรงงานต่างๆ ทุกอุตสาหกรรม อาทเิช่น อาหารและ
เครื่องดื่ม สายเคเบิล้ 9. โรงไฟฟ้าพวก SPP และ VSPP 10. ผูผ้ลติเครื่องจกัรทีใ่ช้ในโรงงานอุตสาหกรรมหนักเพื่อขาย
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ใหแ้ก่ลกูคา้ทัว่ไปทัง้ในและต่างประเทศ 11. องคก์รผูใ้หบ้รกิารดา้นสาธารณูปโภค ไดแ้ก่ การไฟฟ้าฝ่ายผลติแห่งประเทศ
ไทย (EGAT) การไฟฟ้าส่วนภูมภิาค (PEA) การไฟฟ้านครหลวง (MEA) และบรษิทัจดัการและพฒันาทรพัยากรน ้าภาค
ตะวนัออก จ ากดั (มหาชน) (อสีท ์วอเตอร)์ เป็นตน้ และในอนาคตจะไปสูก่ลุ่มลกูคา้ประเภทอาคารส านกังาน 

 
จากนัน้ คุณสมศกัดิ ์หลิมประเสริฐ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกบัแผนการลงทุนใน

อนาคตของบรษิทัฯ ตามแผนธุรกจิทีไ่ดว้างไวใ้นหนงัสอืชีช้วน ซึง่ประกอบไปดว้ย 
(1) การก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ที่อยู่ระหว่างการด าเนินก่อสรา้งแลว้รอ้ยละ 60 บนเนื้อที่ 3 ไร่ ด้วยงบประมาณ 

200 ล้านบาท แบ่งเป็นก่อสร้างโรงงานแห่งใหม่ 80 ล้านบาท และซื้อเครื่องจกัรใหม่ประมาณ 50 ล้านบาท 
โดยก าลงัอยู่ในขัน้ตอนก่อสร้าง คาดว่าจะแลว้เสรจ็ในเดือนสงิหาคม 2561 และเริม่ท าการผลติในไตรมาส 4 
ของปีนี้ ทัง้นี้ โรงงานแห่งใหม่นัน้ สรา้งขึน้เพื่อรองรบัการผลติเพิม่เตมิ ดงันี้  
„ ผลติตูไ้ฟฟ้าชนิดไม่มโีครงสรา้งแบบ Metal Clad Switchgear (MCSG) ซึง่เป็นตู้ไฟฟ้าทีม่คีวามปลอดภยั

สงูระดบัพรเีมี่ยม โดยการซือ้เทคโนโลยจีากบรษิทั ABB ประเทศอติาล ีซึง่จะผลติเพื่อส่งไปทดสอบใน
ต่างประเทศ เพื่อให้ได้การรบัรองมาตรฐานระดบัสากลซึ่งจะช่วยให้บรษิัทฯ สามารถขยายตลาดไปยงั
ต่างประเทศ รวมถงึภาครฐัของไทย เช่น PEA MEA การประปานครหลวง การประปาภูมภิาค กรม
ชลประทาน อสีท ์วอเตอร ์เป็นตน้ 

„ ประกอบ Ring Main Unit (RMU) เป็นโครงการทีจ่ะเริม่ในปี 2565 เพื่อผลติและจ าหน่ายใหแ้ก่กลุ่มลูกคา้
เป้าหมาย ได้แก่ MEA PEA โดยบรษิัทฯ ถือเป็นผูผ้ลติรายที่ 3 ในประเทศไทยที่สามารถผลติสนิค้า
ประเภทดงักล่าวได ้ 

„ การขายระบบกกัเกบ็พลงังาน (Energy Storage System) จะเป็นโครงการลงทุนในระยะยาว รองรบัรถ 
EV และโซลารฟ์ารม์ แต่มเีหตุทีจ่ะต้องเลื่อนออกไปเน่ืองจากภาครฐัประกาศจะไม่ซือ้ไฟฟ้าเพิม่ภายใน
ระยะ 5 ปี ท าใหโ้ครงการน้ีตอ้งเลื่อนออกไป โดยบรษิทัฯ อาจตอ้งรบังานประเภทสถานีชารจ์ไฟของรถ EV 
แทน แต่บรษิทัฯ ยงัคงพดูคุยกบับรษิทั Dan Foss ประเทศเดนมารก์ ในการประกอบระบบกกัเกบ็พลงังาน 
(Energy Storage System) อย่างต่อเนื่อง 

(2) บริษัทฯ ยงัมแีผนขยายตลาดไปต่างประเทศ โดยจะเข้าไปตัง้ส านักงานขายเพื่อขยายตลาดที่มอียู่แล้วให้
เติบโตขึ้น เช่น เวียดนาม ฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย ภายใต้งบประมาณ 70 ล้านบาท ซึ่งบริษัทฯ ก าลัง
ด าเนินการอยู่ โดยจะเริม่ต้นแห่งแรกทีฟิ่ลปิปินส ์อนิโดนีเซยีและเวยีดนามในล าดบัต่อไป เนื่องด้วยบรษิทัฯ 
ไดร้่วมมอืกบัโรงงานน ้าตาลมาตลอด 20 ปี พฒันาจนสามารถท าใหโ้รงงานน ้าตาลของไทยมมีูลค่าการส่งออก
เป็นอนัดบั 2 ของโลก โดยสนิคา้ทีบ่รษิทัฯ จะเอาไปขายนัน้ กเ็ป็นผลพวงมาจากการทีโ่รงงานอุตสาหกรรม
น ้าตาลไดม้กีารขยายตวัไปยงัประเทศต่างๆ และสนิคา้ของบรษิัทสามารถใช้ได้กบัอุตสาหกรรมทุกประเภท 
ดงันัน้ บรษิัทฯ สามารถเสนอสนิค้าให้แก่ลูกค้าอุตสาหกรรมอื่นๆ ด้วย ซึ่งคาดว่าแต่ละโครงการที่จะเสนอ
ใหแ้ก่แต่ละโรงงานจะอยู่ที ่150 ลา้นบาท  

(3) การก่อสรา้งโรงไฟฟ้าขนาดเลก็ หรอื Small Power Pant ใหแ้ก่ธุรกจิผูผ้ลติไฟฟ้าเอกชนรายเลก็ โดยปลายปีที่
แลว้มใีบอนุญาตจากการไฟฟ้าฝา่ยผลติทัง้หมด 17 ใบ เป็นจ านวน 300 MW คาดว่าบรษิทัฯ จะมสี่วนร่วมใน
หลายโครงการ ซึง่แต่ละโครงการจะมมีลูค่าประมาณ 300 ลา้นบาท  

(4) โรงงานน ้าตาลในประเทศยงัมใีบอนุญาต 20 ใบที่ยงัไม่ได้เริม่ก่อสร้าง และมอีกี 30 ใบที่ต้องมกีารปรบัปรุง
พฒันาขึน้ ซึง่ในแต่ละโรงจะมมีลูค่าประมาณ 530 ลา้นบาท 

(5) ภาพรวมของกลุ่มสาธารณูปโภคในระหว่างปี 2561-2563 ประมาณ 600 ลา้นบาท ซึง่บรษิทัฯ เคยท ามาแลว้
บางสว่น บรษิทัฯ อาจร่วมขายสถานีบรกิารน ้ามนัหรอืร่วมกบัคนก่อสรา้งรบัเหมาโครงการในการเขา้ร่วมงาน 
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เช่น อสีต ์วอเตอร ์บรษิทัฯ ท าหลายโครงการ งานกรมชลประทาน บรษิทัฯ ร่วมกบัคนขายสถานีบรกิารน ้ามนั
เพื่อท างานร่วมกนั หรอืงาน กทม. ทีพ่ระโขนงบรษิทัฯ กม็ผีลงานอยู่ แต่ในอนาคตบรษิทัฯ จะเขา้รบังานเอง
โดยตรง แมว้่าการเขา้รบังานภาครฐัตอ้งเอาเงนิลงทุนจ านวนมาก แต่ในช่วงนี้บรษิทัฯ พรอ้มเขา้ไปรบังานตรง
จากราชการต่างๆ แลว้ 

 
ผูด้ าเนินการประชุม แจง้ใหผู้ถ้อืหุน้ทราบว่าวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงมต ิ 
 
จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามดงันี้ 
 
ผู้ถือหุ้นที่ไม่ประสงค์เปิดเผยชื่อ ได้กล่าวชื่นชมคณะผู้บรหิารเกี่ยวกบัความมุ่งมัน่ในการบรหิารงาน แต่ได้ให้

ค าแนะน าว่าการประชุมครัง้นี้ควรใหป้ระธานฯ เป็นผูท้ าหน้าทีด่ าเนินการประชุมและมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผูร้ายงาน
หรอืชีแ้จงในวาระใด นอกจากนี้ยงัไดใ้หข้อ้สงัเกตต่อผูบ้รหิารเกีย่วกบัราคาหุน้ของบรษิทัฯ ทีป่จัจุบนัตกต ่ากว่าราคา IPO 
ค่อนขา้งมาก  

 
ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวรบัทราบและเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นซกัถามต่อไป โดยมีผู้ถือหุ้นซกัถาม

เพิม่เตมิ ดงันี้ 
 
คุณขนัต ิอุดมสงัฆธรรม (ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามดงันี้ 
ถาม:  จากผลการด าเนินงานในปี 2559 หรอื 2560 ลกัษณะการรบัรู้ก าไรจะไปรบัรูใ้นครึ่งปีหลงั หรอืประมาณ

ไตรมาส 3 และ 4 จงึอยากทราบว่าการรบัรูร้ายไดใ้นลกัษณะนี้เป็นลกัษณะปกตขิองธุรกจินี้หรอืไม่ และในปี 2561 จะยงั
เป็นเหมอืน 2 ปีก่อนหรอืไม่ 

คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
ตอบ:   การรบัรูร้ายไดใ้นปีนี้ยงัเป็นเหมอืน 2 ปีก่อน เนื่องจากรายไดข้องบรษิทัฯ ส่วนใหญ่องิกบัโรงงานน ้าตาล 

ในขณะทีธุ่รกจิอื่นชะลอตวัลง บรษิทัฯ จงึมลีูกคา้โรงงานน ้าตาลเป็นหลกั โดยทีผ่่านมาบรษิทัฯ ส่งมอบงานใหแ้ก่โรงงาน
น ้าตาลในไตรมาส 3 และ 4 เพื่อรองรบัการผลิตของโรงงานน ้าตาลในเดือนธนัวาคม โดยในปีนี้ก็จะยงัคงเป็นเช่นนี้ 
โดยเฉพาะอย่างยิง่ปีนี้เศรษฐกจิชะลอตวั หลายๆ กลุ่มธุรกจิยงัคงไดร้บัผลกระทบ อย่างไรกต็าม คาดว่าหลงัจากเลอืกตัง้ 
สถานการณ์ต่างๆ จะเริม่เปลีย่นแปลงไป  

 
คุณชาตร ีเจรญิเนือง (ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามดงันี้  
ถาม:  บรษิทัฯ มผีลประกอบการทีด่ดีงัทีแ่จง้ในทีป่ระชุม ซึง่ราคาหุน้ทีเ่หมาะสมควรจะอยู่ที ่5-6 บาท ในขณะที่

บรษิทัอื่นๆ ทีผ่ลประกอบการไม่ด ีแต่กลบัมรีาคาหุน้หลงัจากเขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ดว้ยราคาทีส่งูกว่า IPO จงึประสงคจ์ะ
ทราบสาเหตุทีร่าคาหุน้ของบรษิัทฯ ต ่ากว่าราคา IPO มาก และอยากทราบว่าบรษิัทฯ ขายหุน้แบบเฉพาะเจาะจงหรอื
ใหก้บัผูม้อีุปการคุณในราคาเท่าใด จงึท าใหร้าคาหุน้ทีเ่ขา้ซือ้ขายวนัแรกมรีาคาต ่า โดยเฉพาะทีจ่ดัประชุมในวนัน้ีราคากล็ง
ไปเหลอื 1.60 บาท จงึขอสอบถามว่าบรษิทัฯ มนีโยบายทีจ่ะซือ้หุน้คนืเพื่อเป็นการพยุงราคาหรอืออกใบส าคญัแสดงสทิธิ
ทีจ่ะซือ้หุน้สามญั (วอแรนท)์ เพื่อชดเชยแก่ผูถ้อืหุน้ทีจ่องและถอืมาจนถงึปจัจุบนัหรอืไม่ รวมทัง้เสนอใหบ้รษิทัฯ ขายหุน้
ใหแ้ก่พนักงานในราคาถูก หรอืในกรณีที่ประธานกรรมการหรอืคณะกรรมการมเีงนิมากกอ็ยากจะให้รบัซื้อหุ้นคนืจาก
พนกังานดว้ย 

คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร เป็นผูต้อบขอ้ซกัถาม 
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ตอบ:  ทีผ่่านมาหุน้บรษิทัฯ ลงไปต ่าสุดเพยีง 19.7 บาทเท่านัน้ ส่วนนโยบายของบรษิทัฯ ในการซือ้หุน้คนืหรอื
ออกวอแรนท ์อาจต้องรอหลงัจากที่บรษิทัฯ เขา้ตลาดหลกัทรพัยฯ์ ไปแลว้ 1 ปี ซึง่บรษิทัฯ เพิง่เขา้จดทะเบยีนในตลาด
หลกัทรพัย์ฯ มาได้เพยีง 1 ไตรมาสเท่านัน้ ตอนนี้ราคาหุ้นเป็นไปตามกลไกของตลาด ส่วนเรื่องหุ้นที่เสนอขายให้แก่
พนกังาน หรอืผูม้อีุปการคุณนัน้ บรษิทัฯ เสนอขายทีร่าคา 2.30 บาทเท่ากบัราคาหุน้ IPO และผูถ้อืหุน้เดมิหรอืผูก้่อตัง้ ยงั
ไม่มใีครขายหุน้ออกไป และผูก้่อตัง้และผูบ้รหิารไม่มแีผนการทีจ่ะซือ้หุน้คนื ซึง่ขณะนี้ บรษิทัฯ ก าลงัพสิจูน์ตวัเองผ่านมา 
1 ไตรมาสทีผ่่านมา จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้ใหค้วามไวว้างใจต่อบรษิทัฯ และผูบ้รหิารของบรษิทัฯ  

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินส าหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรบัอนุญาต และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  

  
 ผูด้ าเนินการประชุมชี้แจงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นการปฏบิตัติามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
(รวมทีม่กีารแกไ้ขเพิม่เตมิ) มาตรา 112 และตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 64 ซึง่ก าหนดใหค้ณะกรรมการบรษิทั จดัท า
งบดุลและบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชทีีผ่่านมา เพื่อน ามาเสนอต่อทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้เพื่อพจิารณา
อนุมตัิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชแีละผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว โดยรายละเอยีด
ปรากฏอยู่ในหมวดงบการเงนิของรายงานประจ าปี ซึง่ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมในครัง้นี้แลว้  
 
 จากนัน้ผู้ด าเนินการประชุม ได้กล่าวเชญิ คุณฐณัชญ์พร ทองสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ/ผู้จดัการทัว่ไป 
(ฝา่ยบรหิาร) เป็นผูส้รุปขอ้มลูงบการเงนิส าหรบัปีสิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ใหแ้ก่ทีป่ระชุมไดร้บัทราบ 
 
 คุณฐณัชญ์พร ทองสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงนิ/ ผูจ้ดัการทัว่ไป (ฝ่ายบรหิาร) รายงานขอ้มูลทางการเงนิ
ส าหรบัรอบปีบญัช ี2560 ต่อทีป่ระชุมดงันี้ 

„ ผลการด าเนินงานในปี 2560 ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 952.11 ล้านบาท รายได้จากการให้บรกิารและ
ตดิตัง้ 254.12 ลา้นบาท รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 29.88 ลา้นบาท และมรีายไดร้วม 1,239.29 ลา้นบาท  

„ มตี้นทุนในการขาย 695 ลา้นบาท ต้นทุนใหบ้รกิารรบัเหมาและตดิตัง้ 206.15 ลา้นบาท ต้นทุนใหบ้รกิาร 13.59 
ลา้นบาท  

„ ก าไรขัน้ตน้ 321.37 ลา้นบาท ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงนิและภาษีเงนิได ้174.87 ลา้นบาท มกี าไรสุทธ ิ140.71 
ล้าน บาท 

 
 

 
 
 

   
 
 
 



 
 
  CPT Drives and Power Public Co.,Ltd. 

   

 

   
       Professional for Drives and Power 
 

             
 

          
 

 
 

 
 
 
 
 

  ฐานะการเงนิ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 สรุปไดด้งันี้  
 „ มสีนิทรพัย ์1,523.14 ลา้นบาท หนี้สนิ 435.93 ลา้นบาท สว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่1,087.21 ลา้นบาท  
 „ อตัราสว่นทางการเงนิส าคญั ดงันี้ อตัราก าไรขัน้ต้นอยู่ที่รอ้ยละ 26.00 อตัราก าไรสุทธอิยู่ทีร่อ้ยละ 11.35 อตัรา
ผลตอบแทนจากสนิทรพัย์รวมอยู่ที่ร้อยละ 11.55 อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นอยู่ที่ร้อยละ 17.80 อตัราส่วน
หนี้สนิต่อสว่นของผูถ้อืหุน้อยู่ที ่0.40 เท่า และอตัราสว่นสภาพคล่องอยู่ที ่3.11 เท่า  
 

 
 
 

 
   
 
 
 
 
 
 
  
 
  ผูด้ าเนินการประชุมไดร้ายงานความเหน็ของคณะกรรมการบรษิัทต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบรษิทัเหน็ควร
เสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ และรายงานผู้สอบบญัชสี าหรบัปีสิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2560 ทีผ่่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้  
 
  ส าหรบัวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามดงันี้ 
 
  คุณปิตภิทัร พฒัธนฐานโชค (ผูร้บัมอบอ านาจจากสมาคมสง่เสรมิผูล้งทุนไทย) สอบถามดงันี้ 

ถาม:  รายงานผูส้อบบญัชหีน้า 88 ในเรื่องส าคญัของการตรวจสอบบญัช ีผู้สอบบญัชไีด้ระบุเรื่องทีม่นีัยส าคญั
ตามดุลพนิิจของผูส้อบบญัชไีว ้3 เรื่อง ไดแ้ก่ เรื่องที่ 1 รายไดจ้ากการรบัเหมาจ านวน 254 ลา้นบาท ผูส้อบบญัชไีดใ้ช้
เวลามากในการตรวจสอบ แต่ไม่ได้ให้ขอ้สรุปไว้ว่าผู้สอบบญัชมีีความพอใจหรอืไม่ ส่วนเรื่องที่ 2 เป็นเรื่องของสนิค้า
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คงเหลอื (NRV) 9.5 ลา้นบาท เรื่องที ่3 การประมาณการณ์หนี้สนิต่อการรบัประกนั 16 ลา้นบาท อยากทราบว่าทีผู่ส้อบ
บญัชตีรวจสอบมาทัง้ 3 เรื่องนี้ สรุปว่าผูส้อบบญัชพีอใจหรอืไม่ 

นอกจากนี้ อยากทราบว่าเพราะเหตุใดรายไดจ้ากการขาย 952 ลา้นบาท ทีฝ่่ายบรหิารเสนอมา จงึไม่ไดร้ะบุอยู่ใน
สว่นนี้ เน่ืองจากตนเหน็ว่าเป็นเรื่องส าคญัของผูส้อบบญัช ีเพราะหากคดิเป็นเปอรเ์ซน็ จะคดิเป็นสดัส่วนรายได้รอ้ยละ 70 
ของรายไดร้วม  
  คุณยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
  ตอบ: ส าหรบัประเดน็ค าถาม ในส่วนของหน้ารายงานทัง้ 3 ประเดน็ เนื่องจากในส่วนของผูส้อบบญัชเีสนอเรื่อง
ส าคญัในการตรวจสอบ ซึง่จรงิๆ ในสว่นเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชไีดต้รวจสอบแลว้เหน็เป็นทีน่่าพอใจ โดย
หากกรณีที่ผู้สอบบญัชเีหน็ว่ามปีระเดน็ที่ตรวจสอบไม่ครบถ้วนหรอืไม่พอใจ จะอยู่ในเกณฑ์การแสดงความเหน็แบบมี
เงื่อนไข ฉะนัน้ในเรื่องส าคญัในการตรวจสอบ ผูส้อบบญัชเีพยีงแค่ตอ้งการทีจ่ะชีใ้หเ้หน็ว่าเรื่องดงักล่าวมคีวามยากในการ
ตรวจสอบและมคีวามซบัซอ้นในวธิกีารตรวจสอบ ซึง่โดยสรุปผูส้อบบญัชพีอใจทัง้ 3 ประเดน็ เพยีงแต่ตอ้งการทีจ่ะเน้นให้
เหน็ว่าผูส้อบบญัชใีชว้ธิกีารตรวจสอบอย่างไร เพื่อทีจ่ะใหง้บการเงนิถูกตอ้งมากยิง่ขึน้  
  ในส่วนของที่ผู้สอบบญัชยีกตวัเลขส่วนใหญ่ จะอยู่ในหมายเหตุประกอบงบการเงนิ ส าหรบัการรบัรูร้ายได้ตาม
เปอรเ์ซน็ต์ จะอยู่ในส่วนของการด าเนินงานตามส่วนงานว่าตวัเลขทัง้หมด 200 กว่าลา้นนัน้ ผูส้อบบญัชีเน้นตรวจสอบ
อย่างไรบา้ง ซึง่จะอยู่ในหน้ารายงานของผูส้อบบญัช ีอกีเรื่องหนึ่งคอืค่าเผื่อมลูค่าราคาสนิคา้คงเหลอื เป็นเรื่องของการใช้
สมมติฐาน ประมาณการของฝ่ายบรหิาร โดยผูส้อบบญัชกีต็้องตรวจสอบความถูกต้องกบัผูบ้รหิารว่าการตัง้ค่าด้อยค่า
ดงักล่าวนัน้ มปีระมาณการทีส่มเหตุสมผลและมขีอ้มลูในอดตีหรอืปา่ว  
  สว่นเรื่องสุดทา้ย การประมาณการหนี้สนิจากการรบัประกนั จะคลา้ยกบัค่าเผื่อมูลค่าสนิคา้คงเหลอืทีผู่ส้อบบญัชี
เองกต็อ้งตรวจสอบว่าผูบ้รหิารไดป้ระมาณการตวัเลขทีอ่ยู่ในงบเพยีงพอไหม และขอ้มลูในอดตีทีจ่ะเอามาสนบัสนุนการตัง้
ประมาณการมกีารทบทวนและตรวจสอบหรอืไม่ ดงันัน้ ทัง้ 3 ประเดน็จงึเป็นเรื่องส าคญั ทีผู่ส้อบบญัชตี้องใหค้วามส าคญั
และใชก้ารตรวจสอบเป็นกรณีพเิศษเพื่อใหไ้ดต้วัเลขทีถู่กตอ้ง 
 
  คุณปิตภิทัร พฒัธนฐานโชค (ผูร้บัมอบอ านาจจากผูส้ง่เสรมินกัลงทุนไทย) สอบถามเพิม่เตมิดงันี้ 
  ถาม: หน้า 98 ขอ้ 2 เกณฑใ์นการท างบการเงนิ วรรคที่สอง การแสดงรายการในงบการเงนิ เพื่อใหเ้ป็นไปตาม
ขอ้ก าหนดประกาศกรมพฒันาธุรกจิการคา้ลงเมื่อวนัที ่28 กนัยายน 2554 ออกตาม พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ. 2543 
ซึง่เขา้ใจว่า ประกาศฉบบันี้ไดถู้กยกเลกิไปแลว้ เน่ืองจากกรมพฒันาธุรกจิการคา้ไดม้ปีระกาศฉบบัที ่2 กล่าวคอื ประกาศ
กรมพฒันาธุรกจิการคา้ เรื่อง ก าหนดรายการย่อที่ต้องมใีนงบการเงนิ (ฉบบัที ่2) พ.ศ. 2559 ซึง่ขอ้ 1 ใหย้กเลกิแบบ 3 
งบการเงนิมหาชนทีแ่นบทา้ยประกาศปี 2544 และ ขอ้ 2 ให้ยกเลกิความในขอ้ 8 ของประกาศกรมพฒันาธุรกจิการค้า
เรื่องก าหนดรายการย่อ พ.ศ. 2544 โดยใหใ้ชป้ระกาศนี้ส าหรบังบการเงนิทีม่รีอบบญัชเีริม่ตน้ในหรอืหลงัวนัที ่1 มกราคม 
2560 ซึง่ประกาศฉบบัที ่2 ดงักล่าวไดอ้อกมา 11 ตุลาคม 2559 ตนจงึไม่แน่ใจถงึการอา้งองิ และขอเรยีนดว้ยความเคารพ
ว่าผู้สอบบญัชีคงจะใช้ตามประกาศฉบบัใหม่อยู่แล้ว แต่ตอนเปิดในหมายเหตุอาจจะไม่ได้แก้ไขข้อความโดยอ้างอิง
ประกาศฉบบัที ่2 ปี 2559  
  คุณยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัช ีไดช้ีแ้จงต่อผูถ้อืหุน้ดงันี้ 
  ตอบ: ในฐานะผู้สอบบญัช ีการเปิดเผยขอ้มูลการแสดงรายการตรงนี้ ยอมรบัว่ามกีารปรบัปรุงประกาศวนัที ่11 
ตุลาคม 2559 แต่อย่างไรกต็าม โดยภาพรวมของงบการเงนิทัง้หมดได้มกีารแสดงรายการตามมาตรฐานทางการเงนิฉบบั
ที ่1 ซึง่ในสว่นของการประกาศของกรมพฒันาธุรกจิการคา้ออกมา มอียู่ขอ้หนึ่งทีอ่า้งองิถงึมาตรฐานรายงานทางการเงนิ 
ดงันัน้ในภาพรวม งบการเงนิกไ็ดแ้สดงรายการถูกต้องตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิฉบบัที ่1 เรื่องของการน าเสนอ
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งบการเงนิเรยีบร้อยแล้ว ในส่วนประเด็นของเรื่องเปิดเผย เนื่องจากไม่ท าให้งบการเงินผดิไปอย่างมสีาระส าคญั ทาง
ผูส้อบบญัชจีงึไม่ไดเ้สนอใหม้กีารแกไ้ขขอ้ความในสว่นนี้  
  
  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่3 
 

มติท่ีประชุม  ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการ
ตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต และผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอก
ฉนัท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 665,674,746 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 665,674,746  

    *ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหตุ: ในวาระที ่3 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 6 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้29,200 หุน้ รวมมผีูถ้อื

หุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 106 ราย ถือหุ้นรวมกันได ้
665,674,746 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 73.96 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมด ซึง่ไดร้วมผู้
ถอืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ในการนบัคะแนนในวาระนี้แลว้ 

 
วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผล ส าหรบัผลด าเนินงานประจ าปี 2560 
  
  ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) มาตรา 115 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 39 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาการจดัสรรก าไรและ
จ่ายเงนิปนัผลประจ าปี นอกจากน้ี มาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของ
บรษิทัฯ ขอ้ 57 ก าหนดใหบ้รษิทัฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธปิระจ าปีสว่นหนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของก าไร
สทุธปิระจ าปี หกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจด
ทะเบยีน ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 มกี าไรสุทธติามงบการเงนิจ านวน 140,708,535.18 บาท 
บรษิทัฯ ไดจ้ดัสรรเงนิก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเป็นประจ าปี 2560 จ านวน 7,035,426.76 บาท ซึง่ไม่ต ่ากว่ารอ้ย
ละ 5 ของก าไรสทุธขิองบรษิทัฯ ตามทีก่ฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ก าหนดไว้ 
 
  ส่วนการจ่ายเงนิปนัผล บรษิทัฯ มนีโยบายจ่ายปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิ
หลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคลและส ารองตามกฎหมาย อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ อาจก าหนดใหก้ารจ่ายเงนิปนัผลมอีตัราน้อย
กว่าอตัราที่ก าหนดขา้งต้นได้หากบรษิัทฯ มคีวามจ าเป็นที่จะต้องน าเงนิก าไรสุทธจิ านวนดงักล่าวมาใช้เพื่อขยายการ
ด าเนินงานของบรษิทัฯ 
 
  บรษิัทฯ เหน็สมควรจ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.14 บาท 
รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 126,000,000 บาท คดิเป็นสดัส่วนรอ้ยละ 89.55 ของก าไรสุทธ ิซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนั
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ผลของบรษิัทฯ ทัง้นี้ บริษัทฯ จะหกัภาษีหกั ณ ที่จ่ายส าหรบัเงินได้จากการได้รบัเงนิปนัผลในอตัราตามที่กฎหมาย
ก าหนด 
   
  จากนัน้คุณฐณัชญ์พร ทองสุข ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน/ ผู้จดัการทัว่ไป (ฝ่ายบริหาร) ได้รายงานข้อมูล
เกีย่วกบัก าไรสทุธแิละการจดัสรรก าไรของบรษิทัฯ ต่อทีป่ระชุมดงันี้  
 ก าไรสทุธ ิ        140.71 ลา้นบาท 
 จดัสรรก าไรสทุธไิวเ้พื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย           7.03 ลา้นบาท 
 (ครบรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน)  
 จดัสรรก าไรสทุธเิพื่อจ่ายเงนิปนัผล        126.00 ลา้นบาท 
 ในอตัราหุน้ละ             0.14 บาท 
   
  โดยบรษิทัฯ ไดก้ าหนดสทิธผิูถ้อืหุน้เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปนัผล (Record Date) ในวนัที ่6 มนีาคม 2561 และ
จ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561   
  
  ผู้ด าเนินการประชุมได้รายงานความเห็นคณะกรรมการบรษิัทว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2560 จ านวน 
7,035,426.76 บาท และอนุมตัจิ่ายเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการของบรษิทัฯ ประจ าปี 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.14 บาท 
รวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 126,000,000 บาท ในการน้ี คณะกรรมการบรษิทัไดม้มีตกิ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธริบัเงนิปนัผล 
(Record Date) ในวนัที ่6 มนีาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที ่8 พฤษภาคม 2561 ทัง้นี้ สทิธใินการรบัเงนิ
ปนัผลของบรษิทัฯ ยงัมคีวามไม่แน่นอน เน่ืองจากตอ้งรอการอนุมตัจิากทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ก่อน  
 
  ส าหรบัวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้ือหุน้ซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน 
 

จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม โดยมผีูถ้อืหุน้ไดซ้กัถามดงันี้ 
 
  คุณชาตร ีเจรญิเนือง (ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) สอบถามดงันี้ 
  ถาม: เวลานี้บริษัทฯ มีก าไรสะสมเหลืออยู่เท่าไร และเงินปนัผลเสยีภาษีตามกฎหมายก าหนด ไม่ทราบว่า  
บรษิทัฯ เสยีภาษใีนอตัราเท่าใด ควรแจง้ใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยไดท้ราบเพื่อประโยชน์ในการเครดติภาษเีงนิปนัผล  
  
  คุณฐณชัญพ์ร ทองสขุ  ประธานเจา้หน้าทีฝ่า่ยการเงนิ ชีแ้จงดงันี้ 
  ตอบ:  หากทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัใิหบ้รษิทัจ่ายเงนิปนัผล 126 ลา้นบาท จะท าใหก้ าไรสะสมเหลอืประมาณ 8.2 
ลา้นบาท และปจัจุบนับรษิทัฯ เสยีภาษนีิตบิุคคลอยู่ทีร่อ้ยละ 20 ซึง่สามารถเครดติภาษไีดใ้นอตัรานี้  
 
  คุณขนัต ิอุดมสงัฆธรรม (ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตวัเอง) สอบถามดงันี้ 
  ถาม:  เน่ืองจากเงนิปนัผลเมื่อเทยีบกบัราคาหุน้ ถอืว่าเป็นอตัราทีค่่อนขา้งสงู อยากทราบว่าช่วงปี 2561 - 2562 
บรษิทัฯ จะยงัคงรกัษาอตัราการจ่ายเงนิปนัผลไวท้ีร่อ้ยละ 90 ไดห้รอืไม่ 
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  คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร ตอบขอ้ซกัถามดงันี้ 
  ตอบ: การจ่ายเงนิปนัผลในอตัราสงู เพื่อเป็นการขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หค้วามสนใจในบรษิทัฯ และเน่ืองจาก
บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดเยอะจงึสามารถจ่ายปนัผลไดม้าก อย่างไรกต็าม หากกระแสเงนิสดน้อยลง กต็้องเรยีนตามจรงิว่า
บรษิทัฯ อาจจะไม่สามารถจ่ายในอตัรานี้ได ้เน่ืองจากจะท าใหส้ถานะการเงนิของบรษิทัฯ เกดิปญัหา 
 
  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถามเพิม่เตมิ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่4 
 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัใิหจ้ดัสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงนิปนัผล ส าหรบัผลด าเนินงาน
ประจ าปี 2560 ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
ดงันี้ 

 
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 665,674,746 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 665,674,746  

    *ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
 
วาระท่ี 5  พิจารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
   
  ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 22 ก าหนดใหก้ารประชุมสามญัผู้ถือหุ้นทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สุดกบัส่วนหนึ่งในสาม 
โดยกรรมการซึง่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลอืกใหก้ลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได ้ทัง้นี้ กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งใน
ปีแรกและปีทีส่องภายหลงัจดทะเบยีนนัน้ใหจ้บัสลากกนั ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในต าแหน่งนานทีสุ่ดนัน้
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 
 
  โดยในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 มกีรรมการซึ่งครบวาระการด ารงต าแหน่งจ านวน 3 ท่าน ซึ่งมี
รายชื่อดงัต่อไปนี้ 
 1) คุณจรุง สพุรรณพงษ์  ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ 
 2) คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ  ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ กรรมการ 
 3) รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ 
 
  ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบรษิัทฯ ได้ด าเนินการสรรหากรรมการ โดยพจิารณา
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มปีระสบการณ์และประวตัิการท างานที่ดี มีภาวะผู้น า มวีิสยัทศัน์กว้างไกล รวมทัง้มี
คุณธรรม จรยิธรรม มทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกจิการ
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ของบรษิทัฯ นอกจากนี้ ยงัค านึงถงึความหลากหลายในโครงสรา้งของคณะกรรมการ คุณสมบตัทิีเ่หมาะสมและสอดคลอ้ง
กบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการ ตามกลยุทธท์างธุรกจิของบรษิทัฯ ตลอดจนเพื่อใหเ้กดิความต่อเนื่องในการ
ด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ และไดพ้จิารณาความเป็นอสิระของกรรมการอสิระในเรื่องของประสทิธภิาพในการปฏบิตัหิน้าที ่
รวมถึงสามารถให้ความเหน็ได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เป็นส่วนประกอบในการสรรหา
กรรมการ โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไม่
รวมกรรมการผูม้สีว่นไดเ้สยี จงึเหน็ควรเสนอใหพ้จิารณาเลอืกตัง้ (1) คุณจรุง สพุรรณพงษ์ (2) คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ 
และ (3) รศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกี
วาระหนึ่ง ซึง่รายละเอยีดประวตัโิดยสงัเขปของบุคคลขา้งตน้ ได้ปรากฏในเอกสารสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 แลว้  
 
  โดยคณะกรรมการบรษิทั ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี ไดพ้จิารณาตามความเหน็ของคณะกรรมการสรรหา
และพจิารณาค่าตอบแทนแลว้ เหน็ว่ากรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อมคีุณสมบตัเิหมาะสม ส าหรบักรรมการทีเ่ป็นกรรมการ
อสิระกเ็ป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนและนโยบายการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี
จงึเหน็สมควรใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้ (1) คุณจรุง สุพรรณพงษ์ (2) คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ และ (3) รศ. 
ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหนึ่ง 
 
  จากนัน้ ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้รยีนเชญิคุณจรุง สพุรรณพงษ์ ประธานกรรมการ เป็นผู้มอบหมายใหบุ้คคลอื่นท า
หน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมแทน 
 
  ประธานฯ กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้คดัเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ และเพื่อใหม้ดีว้ยความโปร่งใส และเป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีกรรมการทีห่มดวาระทัง้ 3 ท่าน 
จะต้องออกจากหอ้งประชุมก่อน และขอมอบหมายใหคุ้ณวลัชลยี ์กาญจนจงกล รองประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการ
ตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ ท าหน้าทีป่ระธานในทีป่ระชุมแทนจนกว่าการออกเสยีงลงคะแนนจะเสรจ็สิน้  
 
 ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงหลกัเกณฑใ์นการลงคะแนนเสยีงในวาระนี้ ว่าการพจิารณาวาระนี้ต้องผ่านมตอินุมตัิ
ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ตามหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารดงัต่อไปนี้ 

(1) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะมคีะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ่ง (1) หุน้ต่อหนึ่ง (1) เสยีง 
(2) ผูถ้อืหุน้แต่ละคนจะใชค้ะแนนเสยีงทีต่นมอียู่ทัง้หมดตามขอ้ (1) เพื่อเลอืกตัง้บุคคลเดยีวหรอืหลายคนเป็น

กรรมการกไ็ด ้แต่จะแบ่งคะแนนเสยีงใหก้รรมการคนใดมากหรอืน้อยกว่ากรรมการคนอื่นๆ ไม่ได ้
(3) บุคคลซึง่ไดร้บัคะแนนเสยีงสงูสดุตามล าดบัจะไดร้บัการเลอืกตัง้ใหเ้ป็นกรรมการเท่ากบัจ านวนกรรมการทีจ่ะ

พงึมหีรอืจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีทีบุ่คคลซึง่ไดร้บัการเลอืกตัง้ในล าดบัถดัลงมามคีะแนนเสยีงเท่ากนั
เกนิจ านวนทีพ่งึมหีรอืพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ ใหผู้เ้ป็นประธานเป็นผูอ้อกเสยีงชีข้าด 

  ทัง้นี้ เพื่อการปฏบิตัใิห้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการที่ด ีในการเลอืกตัง้กรรมการในครัง้นี้ บรษิัทฯ เปิด
โอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สทิธิในการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณา
ลงคะแนนเสยีงเป็นรายบุคคลเพื่อใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนน  
 
  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่5 โดยแยก
การลงคะแนนเป็นรายบุคคล 
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มติท่ีประชุม   ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัิแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งตามเดมิอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนส าหรบัคุณจรุง สุพรรณพงษ์ และรศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา และคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท์ส าหรบัคุณ
สมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ โดยเลอืกตัง้กรรมการกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นรายบุคคล ดงันี้ 

 
1) คุณจรุง สพุรรณพงษ์ ประธานกรรมการบรษิทั/ กรรมการอสิระ   
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 665,897,746 99.9399 
ไม่เหน็ดว้ย 400,000 0.0600 
งดออกเสยีง 1,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 666,298,746  

*ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
2) คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร/ กรรมการ  
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 665,997,746 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 301,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 666,298,746  

  *ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
3) รศ. ประภาษ ไพรสวุรรณา กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอสิระ  
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 665,597,746 99.9399 
ไม่เหน็ดว้ย 400,000 0.0600 
งดออกเสยีง 301,000 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 666,298,746  

  *ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
หมายเหต:ุ ในวาระที ่5 มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ 2 ราย นับเป็นจ านวนหุน้ได ้624,000 หุน้ รวมมผีูถ้อื

หุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 108 ราย ถือหุ้นรวมกันได ้
666,298,746 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 74.0332 ของจ านวนหุน้ที่จ านวนไดท้ัง้หมด ซึง่ไดร้วมผูถ้ือ
หุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมเพิม่ขึน้ในการนบัคะแนนในวาระนี้แลว้ 

 
  ผู้ด าเนินการประชุมสรุปมติที่ประชุมและเชญิกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่ง โดยเชิญ
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณจรุง สุพรรณพงษ์ คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ และรศ. ประภาษ ไพรสุวรรณา กลบัเขา้สู่
หอ้งประชุม  
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  โดยคุณจรุง สพุรรณพงษ์ กลบัเขา้ท าหน้าทีป่ระธานทีป่ระชุม และไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ในนามกรรมการอกีทัง้ 
2 ท่าน ได้ให้เกยีรติและเลือกพวกตนกลบัมาเป็นคณะกรรมการอกีครัง้ โดยคณะกรรมการบรษิัทมคีวามตัง้ใจในการ
ด าเนินกจิการของบรษิทัฯ ดว้ยความมัน่คงและโปร่งใส 
 
วาระท่ี 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2561  
   
  ผูด้ าเนินการประชุมไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ข
เพิม่เตมิ) มาตรา 90 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 32 ก าหนดใหก้รรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนในรูปของเงนิรางวลั 
เบี้ยประชุม บ าเหน็จโบนัส หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่นตามที่ทีป่ระชุมผู้ถอืหุ้นจะพจิารณาและลงมติด้วย
คะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 
 
  ตามนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ บรษิทัฯ จะค านึงถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีค่วามรบัผดิชอบ
ที่ได้รับมอบหมาย และสามารถเทียบเคียงได้กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่อยู่ใน
อุตสาหกรรมและธุรกิจที่มีขนาดใกล้เคยีงกนั โดยค่าตอบแทนกรรมการดงักล่าวนัน้เพียงพอที่จะจูงใจให้กรรมการมี
คุณภาพและสามารถปฏบิตัหิน้าทีใ่หบ้รรลุเป้าหมายตามทศิทางธุรกจิทีบ่รษิทัฯ ก าหนด โดยมกีระบวนการทีโ่ปร่งใส เพื่อ
สรา้งความมัน่ใจใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 
 
  คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ า ปี 2561 โดยยดึนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการของบรษิทัฯ รวมถงึการขยายตวัทางธุรกจิและการเตบิโตดา้นผลการด าเนินงาน จงึเหน็
ควรเสนอก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในรปูแบบค่าเบีย้ประชุมภายในวงเงนิรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท 
โดยมอีตัราผลตอบแทนดงันี้ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  โดยวาระนี้ต้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุม  

 
  เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่6 

 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมผู้ถอืหุน้ไดม้มีติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในรูปแบบค่าเบี้ยประชุมภายใน

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา อตัราค่าตอบแทน 

1. คณะกรรมการบริษทั 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
ประธานกรรมการ    20,000.00  บาท 

รองประธาน/กรรมการคนละ    15,000.00  บาท  

2. คณะกรรมการตรวจสอบ 

ค่าเบีย้ประชุมต่อครัง้ทีเ่ขา้ประชุม 
ประธานกรรมการ    20,000.00  บาท 

รองประธาน/กรรมการคนละ   15,000.00  บาท  
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วงเงนิรวมไม่เกนิ 2,000,000 บาท ตามที่เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉันท ์ ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมา
ประชุม ดงันี้ 

ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 666,298,746 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 0.0000 
บตัรเสยี 0 0.0000 
รวม 666,298,746  

 
วาระท่ี 7  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561  

 
ผูด้ าเนินการประชุมชีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทีม่กีารแกไ้ข

เพิม่เตมิ) มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 67 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ต้องพจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละ
ก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชขีองบรษิทัฯ ทุกปี โดยในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด ้ 

 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาเลอืกผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 โดยพจิารณาจากความเป็นอสิระ 

คุณสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ และพจิารณาค่าตอบแทนผู้สอบบญัชใีห้เหมาะสมกบัหน้าที ่
ภาระ ความรบัผดิชอบ โดยไดเ้สนอต่อคณะกรรมการบรษิทัใหพ้จิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561 จากบรษิทั เอ
เอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ มรีายชื่อดงันี้ 

 
 1) คุณวชิยั รุจติานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4054 หรอื 
 2) คุณอธพิงศ ์อธพิงศส์กุล   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3500 หรอื 
 3) คุณเสถยีร วงศส์นนัท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอื 
 4) คุณกุลธดิา ภาสรุกุล  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5946 หรอื 
 5) คุณยุทธพงษ์ เชือ้เมอืงพาน ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่9445 
 

โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งขา้งต้นเป็นผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2561 มอี านาจในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตตามรายนามขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัิ
หน้าที่ได้ให้บริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ากดั เป็นผู้มอี านาจแต่งตัง้ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตรายอื่นของบรษิัท เอเอ็นเอส 
ออดทิ จ ากดั เป็นผูป้ฏบิตัหิน้าทีแ่ทนได ้และเสนอใหก้ าหนดค่าสอบบญัชปีระจ า ปี 2561 ส าหรบัค่าสอบบญัชงีบการเงนิ
ประจ า ปี 2561 และค่าสอบทานงบการเงนิรายไตรมาส ในอตัรา 1,650,000 บาท 
 

ทัง้นี้ บรษิัท เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั และผูส้อบบญัชตีามรายชื่อขา้งต้น ไม่มคีวามสมัพนัธแ์ละส่วนได้เสยีกบั
บรษิทัฯ/ ผูบ้รหิาร/ ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

 
เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้ออกเสยีงลงคะแนนในวาระที ่7 
 
มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2561 ตามที่
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เสนอดว้ยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท ์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดงันี้ 
ผูถ้ือหุ้น จ านวน (เสียง) คิดเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 666,298,746 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย 0 0.0000 
งดออกเสยีง 0 -* 
บตัรเสยี 0 -* 
รวม 666,298,746  

*ไม่นบัผูท้ีง่ดออกเสยีงและบตัรเสยีเป็นฐานในการนบัคะแนน 
  

วาระท่ี 8  พิจารณาเรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี)  
 

ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า การเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากวาระทีก่ าหนดในหนังสอืเชญิ
ประชุม จะต้องมคีะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดสนับสนุน เพื่อบรรจุให้ที่
ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาเรื่องอื่นนอกเหนือจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืเชญิประชุม  และเนื่องจากไม่มผีูถ้ือหุ้นเสนอแนะ
เพิม่เตมิล่วงหน้า จงึเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม สามารถซกัถามขอ้มลูเพิม่เตมิ 

 
โดยผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุมไดแ้สดงความเหน็ ดงันี้ 
 
คุณโกศล คนับจร (ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคดิเหน็ดงันี้  
ขอขอบคุณผูบ้รหิารทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ  คุณอภชิาต ิ ปีปทุม และคุณนพดล วเิชยีรเกือ้ ที่

ไม่ได้มีการขายหุ้นออกมาและยังซื้อหุ้นเพิ่มอย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีส่วนท าให้ราคาหุ้นไม่ตกต ่าลงมากจนเกินไป ส่วน
คณะกรรมการท่านอื่นๆ ทีข่ายหุน้ออกมากถ็อืเป็นสทิธสิว่นบุคคล แต่กส็ง่ผลท าใหร้าคาหุน้ไม่สามารถขยบัขึน้ได ้ในฐานะ
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่ง ขอแสดงความเหน็ว่าในฐานะของคณะกรรมการบรษิัท ส่วนใดที่จะช่วยพยุงราคาหุ้นไว้ได้กเ็ป็นสิง่ที่
สมควรจะกระท า จงึขอชมเชยผูก้่อตัง้บรษิทัฯ ทัง้ 3 ท่าน 

 
คุณชาญชยั ทองเจรญิ (ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง) แสดงความคดิเหน็ดงันี้ 
ตนเองไดฟ้งัคุณสมศกัดิพ์ูดมา 4 ครัง้ ไดเ้หน็ถงึความตัง้ใจจรงิ โดยในฐานะของนักลงทุนรายย่อย ไม่ต้องการให้

เน้นเรื่องราคาหุน้ เพราะถงึแมต้นเองจะยงัขาดทุนจากราคาหุน้อยู่ แต่กเ็หน็ภาพว่าบรษิทัฯ ก าลงัเดนิหน้าไปในทศิทางใด 
และเหน็ว่าควรใหเ้วลาเป็นเครื่องพสิจูน์ในสิง่ทีคุ่ณสมศกัดิไ์ด้พูดไว้ คดิว่าเมื่อใดทีร่ายไดแ้ละก าไรเติบโต ราคาหุ้นกจ็ะ
สะทอ้นออกมาดว้ยตวัเอง เพราะจากการทีไ่ด้ฟงัผูบ้รหิารหลายท่าน รวมทัง้ไดพ้บกบัคุณหฤทยัหลายครัง้ จงึเกดิความ
มัน่ใจ รวมทัง้ชอบทีคุ่ณอภชิาต ปีปทุมไดพ้ดูไวว้่าบรษิทัฯ จะไม่ขายของใหก้บัคน (ลกูคา้) ทีเ่บีย้วหนี้ แต่จะขายใหเ้ฉพาะ
เป็นเงนิสดเท่านัน้ 
 

คุณสมศกัดิ ์หลมิประเสรฐิ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีใ่หค้วามไวว้างใจและใหก้ าลงัใจผูบ้รหิารของบรษิทัฯ 
 

เน่ืองจากไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดสอบถามขอ้มลูเพิม่เตมิ ผูด้ าเนินการประชุมจงึไดเ้รยีนเชญิประธานในทีป่ระชุมกล่าว
ขอบคุณผูถ้อืหุน้และกล่าวปิดประชุม 
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ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชุมและไดแ้สดงความคดิเหน็ทีม่สีารประโยชน์ รวมถงึไดฟ้งัค า
ชีแ้จง้ฝา่ยบรหิารในการด าเนินการของบรษิทัฯ และขอขอบคุณทุกท่านทีเ่สยีสละเวลาในการมาเขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อื
หุน้ประจ าปี 2561 และหวงัว่าจะไดพ้บกบัผูถ้อืหุน้ทุกท่านอกีครัง้ในการประชุมครัง้ต่อไป 

 
ปิดประชุมเวลา 12.00 น.       

 
 

(คุณจรุง สพุรรณพงษ์) 
   ประธานทีป่ระชุม 
 
 

  ผูบ้นัทกึรายงานการประชมุ 
(คุณจติตมิา ค าเวยีงจนัทร)์ 
      เลขานุการบรษิทั 


