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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2558 
ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชั�น แอนด์ ซิสเต็มส์ โซลชูั�น จาํกดั (มหาชน) 
วันที� 28 เมษายน พ.ศ.2558 เวลา 10.00 น.  

ณ ห้องแซฟไฟร์ 117-120 อาคารฟอรั�ม 1 อิมแพคเมืองทองธานี  
เลขที� 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบ้านใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จังหวดันนทบุรี 

------------------------------------------------------- 
 

กรรมการของบริษัทที�เข้าร่วมประชุม 

(1) นายสมพงษ์   กงัสวิวฒัน์     กรรมการและรองประธานกรรมการ 
(2) นายโอภาส    ติยวฒันาโรจน์    กรรมการ 
(3) นายกิตติรัตน์   เมฆมณี     กรรมการ 
(4) นางสาวภณิดา   เศวตวรรณรัตน์   กรรมการ 
(5) นางสาวนงนชุ   เตมีศรีสขุ     กรรมการและเลขานกุารบริษัท 
(6) นายวงัสนัต์   ภาณดุลุกิตติ    กรรมการ   
(7) รองศาสตราจารย์ ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
(8) นายฉฐัภมูิ     ขนัติวิริยะ     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
(9) รองศาสตราจารย์ ประภาษ ไพรสวุรรณา  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

กรรมการของบริษัทที�ลาประชุม 

(1) พลตํารวจตรีสพิุศาล ภกัดีนฤนาถ     กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
 

ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายศภุชยั    ปัญญาวฒัโน       ผู้สอบบญัชี  
                                         บริษัท สาํนกังาน อี วาย จํากดั 
 

ที�ปรึกษาทางการเงนิที�เข้าร่วมประชุม 

1. นางปิ=นมณี    เมฆมณัฑนา     ที=ปรึกษาทางการเงิน 
                                            บริษัท ทริปเปิ @ล เอ พลสั แอดไวเซอรี= จํากดั 

 

ที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายธญัพงศ์    ลิ @มวงศ์ยตุิ        ที=ปรึกษากฎหมายและเป็นพยานในการนบัคะแนน 
                                         บริษัท อินเทลลเิจ้นท์ พาร์ทเนอร์ส จํากดั 

 
เริ�มการประชุมเวลา 10.00 น. 

   เนื=องจากพลตํารวจตรีสพิุศาล ภกัดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ติดภารกิจเร่งดว่นในตา่งประเทศไมส่ามารถเข้าร่วม
ประชมุและทําหน้าที=ประธานในที=ประชมุได้  

ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 22. ได้กําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ประธานกรรมการเป็นประธานที=ประชุมใน
กรณีที=ประธานกรรมการไม่อยู่ในที=ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที=ได้ ถ้ามีรองประธาน ให้รองประธานกรรมการเป็น
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ประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที=ได้ ให้ผู้ ถือหุ้นซึ=งมาประชุมเลือกผู้ ถือหุ้นคนหนึ=งเป็น
ประธานในที=ประชมุ  

ดงันั @น นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ รองประธานกรรมการบริษัท จึงทําหน้าที=ประธานในที=ประชุม และได้มอบหมายให้
เลขานกุารการประชมุชี @แจงรายละเอียดและจํานวนของผู้ เข้าร่วมประชมุและชี @แจงเรื=องการลงคะแนนในวาระตา่งๆ ดงันี @ 
   ก่อนเริ=มการประชมุ เลขานกุารที=ประชมุได้แจ้งตอ่ที=ประชมุวา่ ณ วนักําหนดรายชื=อผู้ ถือหุ้นที=มีสทิธิเข้าร่วมประชมุผู้
ถือหุ้น (Record Date) ในวนัที= 30 มีนาคม 2558 และวนัรวบรวมรายชื=อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัที= 31 มีนาคม 2558 นั @น มีจํานวนผู้มี
สิทธิเข้าร่วมประชุมทั @งสิ @น 8,882 ราย จํานวนหุ้นที=จําหน่ายทั @งหมด 725,735,510 หุ้น และในการประชุมครั @งนี @มีผู้ ถือหุ้นเข้า
ร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 63 ราย ผู้ รับมอบฉนัทะ จํานวน 49 ราย รวมทั @งสิ @นจํานวน 112 ราย จํานวนหุ้นที=มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนน จํานวนหุ้น 328,439,435 หุ้น หรือร้อยละ 45.26 ของจํานวนหุ้นที=จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
   ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อที= 21. ได้
กําหนดให้ในการประชุมผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน 
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่าหนึ=งในสามของจํานวนหุ้นที=จําหน่ายได้แล้วทั @งหมดของบริษัท       จึงจะครบเป็นองค์
ประชมุ ดงันั @น จากจํานวนผู้ ถือหุ้นที=เข้าร่วมประชมุและจํานวนหุ้นดงักลา่ว ซึ=งเกินกวา่หนึ=งในสามของจํานวนหุ้นที=จําหน่ายได้
แล้วทั @งหมดของบริษัท ถือวา่ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  

ก่อนจะเริ=มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ชี @แจงหลกัเกณฑ์ในการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี @ 

1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้กําหนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ ถือ
หุ้น   ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึ=งเสยีงตอ่หนึ=งหุ้น  

U. หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะซกัถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผู้บริหารชี @แจงเพิ=มเติมในประเด็นใด ขอให้
แจ้งชื=อและซกัถามเมื=อนําเสนอจบในแตล่ะวาระ หรือเมื=อพิจารณาครบทกุวาระแล้ว 

V. ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสยีงในวาระนั @น หรือบริษัท อาจเชิญให้ผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่ว  ออกจากที=ประชมุได้เป็นการชั=วคราวในวาระนั @นๆ อยา่งไรก็ตาม ในเรื=องของการอนมุตัิการแต่งตั @งกรรมการ ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นสามารถลงคะแนนได้โดยไมถื่อวา่มีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษ 

4. และเพื=อไมใ่ห้เป็นการเสยีเวลาอนัมีคา่ของทกุทา่น ประธานฯ จะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ ใด             ไม่เห็น
ด้วยหรืองดออกเสยีงหรือไม ่ถ้าไมม่ีผู้ใดคดัค้านหรืองดออกเสยีง ประธานฯ จะสรุปวาระนั @นๆ วา่ทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ตามที=ประธานฯ เสนอ 

แตถ้่ามีผู้ใดไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสยีง ประธานฯ จะขอให้ทา่นที=ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง ลงคะแนน
ในบตัรลงคะแนนที=ได้แจกให้ โดยกาเครื=องหมายถกู � ลงในกรอบสี=เหลี=ยม ในช่องที=ท่านต้องการ พร้อมทั @งลงลายมือชื=อและ
ขอให้ทา่นชมูือขึ @น เพื=อให้พนกังานของบริษัทไปเก็บบตัรเพื=อมานบัคะแนน 

สาํหรับทา่นที=ไมค่ดัค้านหรือไมง่ดออกเสยีง จะถือวา่ทา่นอนมุตัิตามวาระที=เสนอและไม่ต้องลงคะแนนเสียงใน
บตัรลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงที=ไม่เห็นด้วยและ/หรืองดออกเสียงนั @น หกัออกจากจํานวนเสียงทั @งหมดที=เข้าร่วม
ประชมุ หรือออกเสยีงลงคะแนน เพื=อสรุปผลการลงคะแนนในแตล่ะวาระ        
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สําหรับผู้ ถือหุ้นที=มอบฉนัทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ทําการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไว้ใน
คอมพิวเตอร์แล้ว ทา่นที=รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมไม่ต้องออกเสียงลงคะแนนอีก และสําหรับผู้ ถือหุ้นที=มอบฉนัทะแต่ไม่ได้
ระบถุึงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ขอให้ผู้ รับมอบฉนัทะออกเสยีงลงคะแนนตามวิธีการที=แจ้งไปแล้ว 

5. อย่างไรก็ตาม เพื=อให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลที=ดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ในวาระการ
พิจารณาเลือกตั @งกรรมการแทนกรรมการซึ=งออกจากตําแหน่งตามวาระนั @น ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นทั @งที=ประสงค์จะลงคะแนนเห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที=ได้แจกให้ไปและสง่ให้พนกังานของบริษัทไปเก็บเพื=อมา
นบัคะแนน ทั @งนี @ บตัรลงคะแนนที=ออกเสยีงเห็นด้วย ขอให้ผู้ ถือหุ้นสง่ให้แก่พนกังานภายหลงัจากเสร็จสิ @นวาระการประชมุนั @นๆ 

เลขานกุารการประชมุจะเป็นผู้แจ้งให้ที=ประชมุทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงที=
นบัได้ จะเป็นคะแนนเสยีงที=รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที=เข้าประชมุทั @งด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ   โดยในแตล่ะวาระ
จะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนั @นๆ 

เมื=อเลขานกุารการประชุมได้ชี @แจงหลกัเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแล้ว ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี @ 
 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัBงที�  1/2557 ซึ�งประชุมเมื�อวันที�  12 กันยายน 
2557 
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี @แจงรายละเอียดรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั @งที= 

1/2557 ซึ=งประชมุเมื=อวนัที= 12 กนัยายน 2557 ให้ที=ประชมุพิจารณา 
เลขานกุารการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าบริษัทได้จดัให้มีการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั @งที= 1/2557 เมื=อวนัที= 

12 กนัยายน 2557 โดยมีสําเนารายงานการประชุมซึ=งได้บนัทึกถูกต้องตามความเป็นจริง พร้อมทั @งทําการเปิดเผยข้อมูล
ให้แก่กระทรวงพาณิชย์ภายในเวลาที=กําหนดตามกฎหมายที= เกี=ยวข้องและได้เผยแพร่ข้อมูลในเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวได้ทําการบันทึกไว้โดยถูกต้องและ
ครบถ้วนแล้ว เห็นสมควรเสนอผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั @งที= 1/2557 เมื=อวนัที= 12 กนัยายน 2557 
ตามที=คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ 
 

มติที�ประชุม ที=ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั @งที= 1/2557 เมื=อวนัที= 12 กนัยายน 
2557 ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 

    เห็นด้วย    จํานวน  330,819,136  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 

 งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
 
วาระที� 2  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทปี 2557 

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจําปีของบริษัทที=ได้สง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุก่อนการประชมุแล้ว 

เมื=อนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 แล้ว ประธานฯ ได้ให้ที=
ประชมุสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ=งมีผู้ เข้าร่วมประชมุสอบถามเพิ=มเติม ดงันี @ 

คณุประยทุธ หตัถกิจจําเริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี @ 
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1. ในปีที=ผ่านมา บริษัทรับรู้รายได้จากธุรกิจพลงังานแล้วหรือไม่ และในปัจจุบัน ขอบข่ายทางด้านธุรกิจ
พลงังานของบริษัท เป็นอยา่งไร  

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงวา่ตั @งแตปี่ที=แล้วจนกระทั=งปัจจบุนั บริษัทยงัไมไ่ด้รับรู้รายได้จาก
ธุรกิจพลงังานแต่อย่างใด เนื=องจากบริษัทอยู่ในระหว่างการศึกษาเพื=อการลงทุน ในสว่นบริษัทย่อย จํานวน 2 บริษัท ได้แก่ 
บริษัท ซี.เอส.เอส.เอนเนอร์ยี= จํากดั และกิจการร่วมค้า บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี= จํากดั นั @น บริษัท ซี.เอส.เอส.เอน
เนอร์ยี= จํากัด อยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนในโซล่า เซลล์ หรือพลงังานแสงอาทิตย์ ซึ=งได้ยื=นขอใบอนุญาตไปที=กระทรวง
พลงังานแล้ว และได้ศึกษาการลงทนุทางด้านโรงไฟฟ้าจากขยะที=จงัหวดัพะเยาและจงัหวดัอื=นอีกประมาณ 3 จงัหวดั โดยใน
สว่นนี @ บริษัทได้วา่จ้างทีมงานจากมหาวิทยาลยัเชียงใหมเ่พื=อทําการศกึษาและวิเคราะห์ปริมาณและคณุภาพของขยะที=จะเป็น
วตัถดุิบ 

ในสว่นกิจการร่วมค้า บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี= จํากดั ตามที=บริษัทได้เคยแจ้งสารสนเทศผา่นทาง
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยว่าเป็นการลงทุนในโรงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย์ที=ประเทศญี=ปุ่ น หลงัจากที=ได้รับอนุมัติ
ทางด้านการลงทุนและวงเงินกู้ จากที=ประชุมคณะกรรมการบริษัทแล้ว และผ่านการดําเนินการไปช่วงระยะเวลาหนึ=ง 
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหารความเสี=ยงพบว่าการลงทนุในประเทศญี=ปุ่ นยงัมีประเด็นความเสี=ยงที=ทาง
บริษัทยงัมีความกังวล 2-3 ประเด็น ได้แก่ การจัดโครงสร้างของบริษัทเพื=อการบริหารภาษีในประเทศญี=ปุ่ น จะมีการจัด
โครงสร้างที=ค่อนข้างซบัซ้อนมาก ประเด็นต่อมาคือ การลงทุนกบัหุ้นสว่นอีกฝ่ายในสดัส่วนที=เท่ากนั ซึ=งการบริหารจดัการใน
ประเทศญี=ปุ่ น ต้องการการตดัสนิใจที=คอ่นข้างเร็วมาก วงเงินกู้ยืมที=ได้อนมุตัิในจํานวนเริ=มต้นที= 250 ล้านบาท เป็นจํานวนที=ไม่
เพียงพอ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาไตร่ตรองอย่างรอบคอบและโดยละเอียดแล้ว จึงได้อนุมตัิให้บริษัทขายเงินลงทุน
ทั @งหมดที=บริษัทถือในกิจการร่วมค้า บริษัท ไพร์ม รีนิวเอเบิล เอ็นเนอร์ยี= จํากดั ให้แก่หุ้นสว่นอีกฝ่ายทั @งจํานวน 
 

2. การเข้าซื @อหุ้นของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชั=นส์ (ประเทศไทย) จํากดั หรือ NWC ซึ=งมีธุรกิจคล้ายกบั
ธุรกิจด้านการติดตั @งของบริษัท จึงขอสอบถามวา่ธุรกิจของ NWC จะสง่เสริมธุรกิจของบริษัทในด้านใด และอยา่งไร 

นายสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงว่าในปี 2557 สดัสว่นรายได้ทางด้านโทรคมนาคมของบริษัท
เพิ=มมากขึ @นอย่างชัดเจน เช่นเดียวกันกับในปี 2558 ซึ=งธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมในการติดตั @งสถานีส่งสัญญาณ
โทรศพัท์เคลื=อนที=มีศกัยภาพในการเติบโตคอ่นข้างสงู จึงขอชี @แจงเพิ=มเติมในวาระที= 13 ซึ=งเป็นวาระที=เกี=ยวข้องโดยตรง 

 

 คณุวิสทุธิ_ อร่ามเรือง ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามดงันี @ 
1. จากที=ประธานฯ ในที=ประชุมชี @แจงต่อข้อซักถามที=ผ่านมาว่าอยู่ระหว่างการศึกษาการลงทุนทางด้าน

พลงังานทดแทน จึงขอสอบถามว่ามีกรอบระยะเวลาการศึกษาอย่างไร และจะสิ @นสดุระยะเวลาการศึกษาเมื=อใด และจะ
สามารถรับรู้รายได้ในปี 2558 หรือไม ่

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงวา่ในการลงทนุทางด้านโรงไฟฟา้จากการแปรรูปขยะในจงัหวดั
พะเยาและจงัหวดัอื=นๆ อีก 3 จงัหวดั คาดว่าการรับรู้รายได้ไม่น่าจะเกิดขึ @นในปี 2558 เนื=องจากระยะเวลาการก่อสร้างจะใช้
เวลาประมาณ 18 เดือนนบัจากวนัอนมุตัิการลงทนุ ในสว่นพลงังานแสงอาทิตย์ที=เป็นสว่นของสหกรณ์ชมุชนและโครงการที=อยู่
ระหวา่งการอนมุตัิ หากใบอนญุาต PPA ได้รับอนมุตัิและกําหนดจ่ายไฟฟา้ หรือ COD เป็นไปตามกําหนดการเดิม คือ ภายใน
ปี 2558 แตใ่นปัจจบุนั เงื=อนไขดงักลา่วยงัมีผา่นการอนมุตัิ จึงเห็นได้วา่การรับรู้รายได้จะไมเ่กิดขึ @นภายในปี 2558 แนน่อน 

 

เมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายอื=นสอบถาม ประธานฯ แจ้งต่อที=ประชุมว่าวาระนี @เป็นวาระแจ้งเพื=อทราบ จึงไม่มีการ
ลงคะแนนเสยีง 
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วาระที� 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิประจาํปี 2557 สิ Bนสุดวันที� 31 ธันวาคม 2557 
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี @แจงรายละเอียดงบการเงินประจําปี 2557 สิ @นสดุวนัที= 31 ธันวาคม 

2557 ให้ที=ประชมุพิจารณา 
เลขานุการการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าเพื=อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จํากดั พ.ศ.2535 คณะกรรมการได้จดัให้มีการทํางบการเงินประจําปี 2557 สิ @นสดุวนัที= 31 ธนัวาคม 2557 ของบริษัท เสนอต่อ
ที=ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 เพื=อพิจารณาอนมุตัิ โดยงบการเงินประจําปีสิ @นสดุวนัที= 31 ธันวาคม 2557 ซึ=งได้ผ่าน
การพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ดงัมีรายละเอียด
สรุปสาระสาํคญัจากงบการเงินดงันี @ 

 

ฐานะทางการเงนิ 
ปี 2557 (บาท)  

งบการเงนิเฉพาะกจิการ 
ปี 2557 (บาท) 
งบการเงนิรวม 

สนิทรัพย์ 2,549,506,452 2,612,442,627 
หนี @สนิ 1,408,494,366 1,410,789,168 
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,141,012,086 1,201,653,459 

 

ผลการดาํเนินงาน 
ปี 2557 (บาท) 

 งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
ปี 2557 (บาท) 
งบการเงนิรวม 

รายได้ 3,858,152,239 4,008,104,823 
กําไรสทุธิ 213,960,710 235,219,569 
กําไรตอ่หุ้น 0.30 0.33 

 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่กระบวนการจดัทํารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการ
ควบคมุภายในที=ดีเพียงพอที=ทําให้มั=นใจได้ว่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัท
อยา่งถกูต้องตามที=ควร ตามมาตรฐานการบญัชีที=กฎหมายกําหนด รวมทั @งมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอยา่งเพียงพอและ
ทนัเวลาเพื=อเป็นประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้น นกัลงทนุ หรือผู้ใช้งบการเงินในการตดัสนิใจลงทนุ 

คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที=ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2557 สิ @นสดุ 
ณ วนัที= 31 ธนัวาคม 2557 ซึ=งได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และได้รับการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บญัชีรับอนญุาตแล้ว 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม  ที=ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิงบการเงินประจําปี 2557 สิ @นสดุวนัที= 31 ธันวาคม 2557 ตามที=เสนอทุก
ประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 
เห็นด้วย    จํานวน   332,599,636  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 

    งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
 



 

 

10 
 

สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 
บาท โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที�ยงัมิได้จาํหน่ายจาํนวน 8,043 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชุมชี @แจงรายละเอียดการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท      จาก 
490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที=ยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 8,043 หุ้น มลูค่าที=ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้ที=ประชมุพิจารณา 

เลขานุการการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าเนื=องจากที=ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นครั @งที= 1/2557 เมื=อวันที= 12 
กนัยายน 2557 อนมุตัิให้บริษัทจดัสรรหุ้นสามญัเพื=อรองรับการเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิครั @งที= 1 ของบริษัท (“CSS-W1”) 
เป็นจํานวน 280,000,000 หุ้น ปรากฏว่าบริษัทได้จดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิเป็นจํานวน 279,991,957 หน่วย (อตัราการใช้
สิทธิ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วยต่อ 1 หุ้นสามญั) คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที=ไม่ได้จดัสรร จํานวน 8,043 หุ้น ซึ=งบริษัท
จะต้องยกเลกิใบสาํคญัแสดงสทิธิคงเหลือที=ไม่ได้จดัสรรจํานวนดงักลา่ว และเมื=อพิจารณาจากอตัราการใช้สิทธิซื @อหุ้นสามญั
ในอตัราใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ยตอ่ 1 หุ้นสามญั และบริษัทได้เพิ=มทนุโดยการออกหุ้นสามญัเพื=อรองรับการใช้สิทธิซื @อหุ้น
สามญัตามใบสําคญัแสดงสิทธิ จํานวน 280,000,000 หุ้นนั @น จะเห็นได้ว่าการที=คงเหลือใบสําคญัแสดงสิทธิที=ไม่ได้จัดสรร 
จํานวน 8,043 หุ้น ทําให้คงเหลอืหุ้นสามญัที=ยงัไมไ่ด้จดัสรรเป็นจํานวน 8,043 หุ้น  

ดังนั @น ที=ประชุมคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้ลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 490,000,000 บาท เป็น 
489,995,978.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที=ยงัมิได้จําหน่ายและไม่ได้มีไว้เพื=อรองรับการแปลงสภาพหลกัทรัพย์ใดๆ 
ของบริษัท จํานวน 8,043 หุ้น มลูคา่ที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที=ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของ
บริษัทจาก 490,000,000 บาท เป็น 489,995,978.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที=ยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 8,043 หุ้น มลู
คา่ที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 490,000,000 บาท เ ป็น 
489,995,978.50 บาท โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที=ยงัมิได้จําหน่ายจํานวน 8,043 หุ้น มลูค่าที=ตราไว้หุ้นละ 
0.50 บาท ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 

    เห็นด้วย    จํานวน  332,686,536  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
    งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 

 

วาระที� 5  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการลดทุนจด
ทะเบียน 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชุมชี @แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ=มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ให้ที=ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าเนื=องจากบริษัทได้เสนอให้ที=ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการลด
ทนุจดทะเบียนและที=ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที= 4 ดงันั @น จึงเสนอให้    ที=ประชุมผู้ ถือ
หุ้นอนมุตัิแก้ไขเพิ=มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื=อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ดงันี @  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 489,995,978.50 บาท (สี=ร้อยแปดสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื=นห้าพนัเก้า
ร้อยเจ็ดสบิแปดบาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น : 979,991,957   หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื=นหนึ=งพนั
เก้าร้อยห้าสบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 979,991,957   หุ้น (เก้าร้อยเจ็ดสบิเก้าล้านเก้าแสนเก้าหมื=นหนึ=งพนั

เก้าร้อยห้าสบิเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมม่ี-   

 

ทั @งนี @ ให้ประธานเจ้าหน้าที=บริหารหรือบุคคลที=ประธานเจ้าหน้าที=บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที=กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ=มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพื=อให้เป็นไปตามคําสั=งของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที=ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ=มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื=อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามที=คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้
ประธานเจ้าหน้าที=บริหารหรือบคุคลที=ประธานเจ้าหน้าที=บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที=กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ=มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื=อให้เป็นไปตามคําสั=งของนาย
ทะเบียน  

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้แก้ไขเพิ=มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื=อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนตามรายละเอียดที=เสนอทกุประการ และอนมุตัิให้ประธานเจ้าหน้าที=บริหารหรือบคุคลที=
ประธานเจ้าหน้าที=บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที=กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ=มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื=อให้เป็นไปตามคําสั=งของนาย
ทะเบียน ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 

    เห็นด้วย    จํานวน  332,686,536  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 

งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 

วาระที� 6  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผลเป็นหุ้นปันผลและเงนิสด 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชมุชี @แจงรายละเอียดการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผลเป็น
หุ้นปันผลและเงินสด ให้ที=ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 
และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 46. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ=งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 
ของกําไรสทุธิประจําปี จนกวา่ทนุสาํรองจะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน  
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นอกจากนี @ นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทได้กําหนดว่าในกรณีที=บริษัทไม่มีเหตจํุาเป็นอื=นใด บริษัทมี
นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้ของงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลงัหกั
เงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลนั @นจะต้องไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อย
อยา่งมีนยัสาํคญั 

ในปี 2557 บริษัทมีผลกําไรสทุธิ หลงัหกัภาษีเงินได้ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ เป็นจํานวน 213,960,710 
บาท   คิดเป็นกําไรตอ่หุ้นเทา่กบั 0.30 บาทตอ่หุ้น บริษัทจึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่         ผู้ ถือหุ้นได้ตามนยัของ
มาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึ=งได้กําหนดให้ห้ามจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื=น 
นอกจากเงินกําไร โดยการจ่ายเงินปันผล ให้แบ่งตามจํานวนหุ้น หุ้นละเท่าๆ กนั                         ซึ=งพิจารณาแล้วเห็นว่าจาก
ผลกําไรสทุธิของบริษัทในปี 2557 ทําให้บริษัทมีความสามารถที=จะจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

เนื=องจากผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสทิธิที=จะซื @อหุ้นสามญัของบริษัทครั @งที= 1 (“CSS-W1”) ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพ ครั @ง
ที= 2 เป็นจํานวน 142,679,624 หน่วย ส่งผลทําให้มีจํานวนหุ้ นที=เกิดจากการใช้สิทธิของ CSS-W1 เพิ=มขึ @นเป็นจํานวน 
142,679,624 หุ้น รวมเป็นจํานวนหุ้นที=ออกและเรียกชําระแล้วทั @งหมด 868,415,134 หุ้น มูลค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติให้จดัสรรกําไรสทุธิและจ่ายปันผลสาํหรับผลการดําเนินการในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2557 โดยมี
รายละเอียด ดงันี @ 

1. อนมุตัิจดัสรรกําไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 10,744,684 บาท  
2. อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1112 บาทในมลูค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงิน

ประมาณ 96.57 ล้านบาทโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี @ 
ก)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล ในราคามลูคา่ที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิด

เป็นอตัราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที=มีเศษหุ้นที=คํานวณแล้วได้น้อยกว่า 1 หุ้นปันผล บริษัทจะ           ตดัเศษหุ้น
ดงักลา่วทิ @ง และจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทแทน 

ข)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 9.73 ล้านบาท เพื=อชําระ
ภาษีหกั ณ ที=จ่ายสําหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราร้อยละ 10 โดยหกัจาก
เงินปันผลที=จ่ายเป็นเงินสด (ทั @งนี @ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นแทน ซึ=งอาจมี
ผลทําให้เงินปันผลที=จ่ายในรูปเงินสดมจํีานวนมากกวา่ 9.73 ล้านบาทได้ อยา่งไรก็ตาม เมื=อรวมจํานวนเงินปันผลที=จ่ายทั @งสอง
สว่นจะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 96.57 ล้านบาท 

อนึ=ง ที=ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั @งที= 3/2557 เมื=อวนัที= 7 สิงหาคม 2557 ได้มีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลสําหรับผลการดําเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 เป็นจํานวน 42.00 ล้านบาท ดงันั @น เมื=อนําเงินปันผลระหว่าง
กาลดงักล่าวมารวมกับการจ่ายปันผลในครั @งนี @จํานวน 96.57 ล้านบาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2557 เป็น
จํานวนรวม 138.57 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 64.76 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2557  

ทั @งนี @ หากที=ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 มีมติอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลตามที=คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
คณะกรรมการกําหนดให้วนักําหนดรายชื=อผู้ ถือหุ้นที=มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที= 14 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื=อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไขเพิ=มเติม) โดยวิธี
ปิดสมดุทะเบียนในวนัที= 15 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวนัที= 27 พฤษภาคม 2558 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิจัดสรรกําไรเป็นเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวน 10,744,684 บาท และ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1112 บาทในมูลค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นจํานวนเงิน
ประมาณ 96.57 ล้านบาทโดยแบง่ออกเป็น 2 สว่นดงันี @ 
ก)  จ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัในอตัรา 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หุ้นปันผล ในราคามลูคา่ที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท คิด

เป็นอตัราเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที=มีเศษหุ้นที=คํานวณแล้วได้น้อยกวา่ 1 หุ้นปันผล บริษัทจะตดั
เศษหุ้นดงักลา่วทิ @ง และจ่ายเป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.10 บาทแทน 

ข)  จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0112 บาท คิดเป็นจํานวนเงินประมาณ 9.73 ล้านบาท เพื=อชําระ
ภาษีหกั ณ ที=จ่ายสําหรับเงินได้จากการได้รับหุ้นปันผลและเงินปันผลของผู้ ถือหุ้นของบริษัท ในอตัราร้อย
ละ 10 โดยหกัจากเงินปันผลที=จ่ายเป็นเงินสด (ทั @งนี @ เศษหุ้นจากการจ่ายหุ้นปันผลตามข้อ ก) บริษัทจะจ่าย
เป็นเงินสดให้กบัผู้ ถือหุ้นแทน ซึ=งอาจมีผลทําให้เงินปันผลที=จ่ายในรูปเงินสดมีจํานวนมากกว่า 9.73 ล้าน
บาทได้ อยา่งไรก็ตาม เมื=อรวมจํานวนเงินปันผลที=จ่ายทั @งสองสว่นจะมีจํานวนเงินรวมประมาณ 96.57 ล้าน
บาท 

กําหนดให้วนักําหนดรายชื=อผู้ ถือหุ้นที=มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัที= 14 พฤษภาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื=อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบบัแก้ไข
เพิ=มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที= 15 พฤษภาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลวนัที= 27 พฤษภาคม 
2558 ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 
 เห็นด้วย    จํานวน  332,712,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9994 
 ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0 
 งดออกเสยีง   จํานวน      2,000 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0006 

 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมัติการเพิ� มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 
587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จาํนวน 195,998,392 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 0.50 
บาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชุมชี @แจงรายละเอียดการเพิ=มทุนจดทะเบียนของบริษัท    จาก
เดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 195,998,392 หุ้น    มลูคา่ที=ตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท ให้ที=ประชมุพิจารณา 

เลขานกุารการประชมุชี @แจงตอ่ที=ประชมุวา่ตามที=บริษัทได้เสนอให้ที=ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจา่ยเงินปันผลเป็น
หุ้นปันผลและเงินสด ตามวาระที= 6 ดงันั @น บริษัทจึงมีความจําเป็นต้องเพิ=มทนุจดทะเบียนจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 
587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น มลูค่าที=    ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียด
เบื @องต้นปรากฏในแบบรายงานการเพิ=มทนุ (แบบ 53-4)  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที=ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ=มทนุจดทะเบียน
ของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น 
มลูคา่ที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพื=อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล ตามที=คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการเพิ=มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 489,995,978.50 บาท เป็น 
587,995,174.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 195,998,392 หุ้น มลูค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท 
ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 

    เห็นด้วย    จํานวน  332,714,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 

 งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชุมชี @แจงรายละเอียดการแก้ไขเพิ=มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของ

บริษัท ข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ=มทนุจดทะเบียน ให้ที=ประชมุพิจารณา 
เลขานกุารการประชมุชี @แจงตอ่ที=ประชมุวา่เนื=องจากบริษัทได้เสนอให้ที=ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเพิ=ม

ทนุจดทะเบียนและที=ประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิให้เพิ=มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามวาระที= 7 ดงันั @น จึงเสนอให้ที=ประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิแก้ไขเพิ=มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื=อให้สอดคล้องกบัการเพิ=มทนุจดทะเบียน ดงันี @  

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน : 587,995,174.50 บาท (ห้าร้อยแปดสบิเจ็ดล้านเก้าแสนเก้าหมื=น
ห้าพนัหนึ=งร้อยเจ็ดสบิสี=บาทห้าสบิสตางค์) 

 แบง่ออกเป็น : 1,175,990,349 หุ้น (หนึ=งพนัหนึ=งร้อยเจ็ดสบิห้าล้านเก้าแสน
เก้าหมื=นสามร้อยสี=สบิเก้าหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ : 0.50  บาท (ห้าสบิสตางค์) 
 โดยแบง่ออกเป็น   
 หุ้นสามญั : 1,175,990,349 หุ้น (หนึ=งพนัหนึ=งร้อยเจ็ดสบิห้าล้านเก้าแสน

เก้าหมื=นสามร้อยสี=สบิเก้าหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ : -ไมม่ี-  “ 

 

ทั @งนี @ ให้ประธานเจ้าหน้าที=บริหารหรือบุคคลที=ประธานเจ้าหน้าที=บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิที=กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ=มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ 
เพื=อให้เป็นไปตามคําสั=งของนายทะเบียน 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที=ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ=มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื=อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามที=คณะกรรมการบริษัทนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้
ประธานเจ้าหน้าที=บริหารหรือบคุคลที=ประธานเจ้าหน้าที=บริหารมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที=กรม
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ=มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื=อให้เป็นไปตามคําสั=งของนาย
ทะเบียน  

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

 

 มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิให้แก้ไขเพิ=มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื=อให้สอดคล้องกบั
การเพิ=มทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดที=เสนอทุกประการ และอนุมัติให้บุคคลที=คณะกรรมการบริษัท
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิที=กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจ
แก้ไขและเพิ=มเติมถ้อยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื=อให้เป็นไปตามคําสั=งของนายทะเบียน ตามที=เสนอทกุประการ 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 
 เห็นด้วย    จํานวน  332,714,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
 

วาระที� 9  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุน เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื�อรองรับการปรับ
สิทธิของ CSS-W1 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี @แจงรายละเอียดการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ=มทุน           เพื=อ

รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื=อรองรับการปรับสทิธิของ CSS-W1 ให้ที=ประชมุพิจารณา 
เลขานกุารการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าเนื=องจากบริษัทได้เสนอให้ที=ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเพิ=มทนุ

จดทะเบียนตามวาระที= 7 ดงันั @น จึงเสนอให้ที=ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ=มทนุจํานวน 195,998,392 หุ้น 
(หนึ=งร้อยเก้าสบิห้าล้านเก้าแสนเก้าหมื=นแปดพนัสามร้อยเก้าสบิสองหุ้น) มลูค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื=อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื=อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิครั @งที= 1 หรือ CSS-W1 รายละเอียดเบื @องต้น
ปรากฎในแบบรายงานการเพิ=มทนุ (แบบ 53-4) ตามสิ=งที=สง่มาด้วยลาํดบัที= 3  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที=ประชุมผู้ ถือหุ้ นอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ=มทุน
ดงักล่าว เพื=อรองรับการจ่ายหุ้นปันผลและเพื=อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิครั @งที= 1 หรือ CSS-W1 ตามที=
คณะกรรมการนําเสนอ และเห็นสมควรเสนอให้มอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าที=บริหารหรือบุคคลที=ได้รับมอบหมายจาก
ประธานเจ้าหน้าที=บริหารเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดเงื=อนไขและรายละเอียดที=เกี=ยวข้องกบัการจัดสรรและเสนอ
ขายหุ้นเพิ=มทนุดงักลา่ว รวมถึงการลงนามในเอกสารตา่งๆ ที=เกี=ยวข้อง และมีอํานาจดําเนินการตา่งๆ อนัจําเป็นและสมควรอนั
เกี=ยวเนื=องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ=มทนุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 
ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 

 

มติที�ประชุม ที=ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ=มทนุจํานวน 195,998,392 หุ้น (หนึ=งร้อยเก้าสิบห้า
ล้านเก้าแสนเก้าหมื=นแปดพนัสามร้อยเก้าสิบสองหุ้น) มูลค่าที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) เพื=อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล จํานวน 173,683,027 หุ้น และเพื=อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิครั @งที= 
1 หรือ CSS-W1 จํานวน 22,315,365 หุ้น มลูคา่ที=ตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสบิสตางค์) ด้วยคะแนนเสยีง 

    เห็นด้วย    จํานวน  332,714,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 
    งดออกเสยีง   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ    0 

 

วาระที� 10 พิจารณาอนุมัติแต่งตั Bงกรรมการเข้าใหม่แทนกรรมการที�ออกตามวาระ 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชมุชี @แจงรายละเอียดเกี=ยวกบัการเลอืกตั @งกรรมการแทนกรรมการ

ซึ=งออกจากตําแหนง่ตามวาระให้แก่ที=ประชมุทราบและเพื=อพิจารณา 
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 เลขานกุารการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อที= 36. กําหนดว่าในการประชุมสามญั
ประจําปีทกุครั @งให้กรรมการออกจากตําแหนง่ในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกล้เคียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนที=อยูใ่นตําแหน่งนาน
ที=สดุเป็นผู้ออก แตอ่าจได้รับเลอืกตั @งให้กลบัเข้าเป็นกรรมการได้อีก 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 นี @ มีกรรมการที=จะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 
ของจํานวนกรรมการทั @งหมด คิดเป็นจํานวน 2 คน ได้แก่ 

1. นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที=บริหาร 
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   กรรมการ 
3. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ  กรรมการ 
ภายใต้ความเห็นและคําแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้

ดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบคุคลที=มีความรู้และความสามารถ มีประสบการณ์และประวตัิการทํางานที=ดี และมี
ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกลรวมทั @งมีคณุธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติที=ดีต่อองค์กร สามารถอทิุศเวลาให้ได้อย่าง
เพียงพออนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากนี @ ยงัได้คํานึงถึงคณุสมบตัิที=เหมาะสมและสอดคล้องกบั
องค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อที=ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นให้
เลอืกตั @งกรรมการที=ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ=ง   

คณะกรรมการบริษัทซึ=งไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี ได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนแล้ว เห็นควรเสนอให้ที=ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตั @งกรรมการที=ต้องออกตามวาระให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
เป็นกรรมการตอ่อีกวาระหนึ=ง ดงันี @ 

1. นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  กรรมการและประธานเจ้าหน้าที=บริหาร 
2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี   กรรมการ 
3. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ  กรรมการ 
ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที�ประชุม ที=ประชมุพิจารณาแล้ว มมีตใิห้เลอืกกรรมการทั @ง 3 คน ซึ=งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระกลบัเข้าดาํรง
ตําแหนง่กรรมการอีกวาระหนึ=ง ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @ 
1. นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์  ด้วยคะแนนเสยีง 
  เห็นด้วย    จํานวน  332,714,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
  ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน      0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ      0 
  งดออกเสยีง   จํานวน      0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ      0 
 
 2. นายกิตติรัตน์ เมฆมณี ด้วยคะแนนเสยีง 
  เห็นด้วย    จํานวน  332,714,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
  ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน      0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
  งดออกเสยีง   จํานวน      0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
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3. นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ ด้วยคะแนนเสยีง 
  เห็นด้วย    จํานวน  332,714,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
  ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน      0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
  งดออกเสยีง   จํานวน      0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 

 

วาระที� 11 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี @แจงรายละเอียดเกี=ยวกับการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับ

กรรมการ ประจําปี 2558 ให้แก่ที=ประชมุทราบและเพื=อพิจารณา 
 เลขานกุารการประชมุชี @แจงตอ่ที=ประชมุวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า 

"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ   ให้เป็นไปตามมติของที=ประชุมผู้ ถือหุ้นซึ=งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสยีงทั @งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ=งมาประชมุ" 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 โดยพิจารณา
กลั=นกรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนที=สอดคล้องกับภาระหน้าที=และความรับผิดชอบที=ได้รับมอบหมายรวมทั @ง
ได้เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาดใกล้เคียงกัน จากรายงานผลสํารวจอตัราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจด
ทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และ        การเติบโตด้านผลการ
ดําเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 
2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท ซึ=งมีรายละเอียดสรุปได้ดงันี @ 

1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 
  ประธานกรรมการบริษัท    จํานวน 100,000 บาทตอ่เดือน 
2) คา่เบี @ยประชมุของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท       จํานวน 30,000 บาทตอ่ครั @ง 
3)  คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ   จํานวน 50,000 บาทตอ่เดือน 
กรรมการตรวจสอบ      จํานวน 20,000 บาทตอ่เดือน 

4) คา่เบี @ยประชมุของคณะกรรมการตรวจสอบ 
กรรมการตรวจสอบ     จํานวน 10,000 บาทตอ่ครั @ง 

5)  คา่เบี @ยประชมุของคณะกรรมการบริหารความเสี=ยง 
กรรมการบริหารความเสี=ยง   จํานวน 10,000 บาทตอ่ครั @ง 

6)  คา่เบี @ยประชมุของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จํานวน 10,000 บาทตอ่ครั @ง 

สาํหรับ ข้อ 5 และข้อ 6 กรรมการที=เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่เบี @ยประชมุนี @ 
7)  สว่นที=เหลอื ให้สาํรองไว้สาํหรับการจ่ายโบนสั คา่ตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื=น ให้แก่คณะกรรมการ

บริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตอ่ไป 
โดยรายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชดุยอ่ยอื=น ของบริษัทสาํหรับปี 2558 

ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายหนงัสอืเชิญประชมุ 
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ทั @งนี @ กรรมการที=เป็นผู้บริหารของบริษัทไมม่ีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนข้างต้น ยกเว้นคา่ตอบแทนพิเศษที=เหลือจาก
การจดัสรรตามรายละเอียดข้างต้น และในสว่นคา่ตอบแทนกรรมการสว่นที=เหลอืนั @น ให้อํานาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการ
จดัสรรเป็นคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการตอ่ไป 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 
เห็นสมควรเสนอให้ที=ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
4,500,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั @งนี @ ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการสว่นที=
เหลอืนั @น ให้อํานาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจดัสรรเป็นคา่ตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการตอ่ไป 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ=งมีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ=มเติม 
ดงันี @ 

คณุวีณา กิจเวคิน อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี @ 
1. บริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบหรือไม ่

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงว่าบริษัทมีคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ คณุฉฐัภมูิ ขนัติวิริยะ และคณุประภาษ ไพรสวุรรณา 
 

2. บริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี=ยง และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนหรือไม ่

นายสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงว่าบริษัทมีคณะกรรมการบริหารความเสี=ยง จํานวน 5 ท่าน 
ได้แก่ นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ นายกิตติรัตน์ เมฆมณี นายฉฐัภมูิ ขนัติวิริยะ และนางสาวภณิดา 
เศวตวรรณรัตน์ รายละเอียดของคณะกรรมการบริหารความเสี=ยง ปรากฏในหน้า 119 ของรายงานประจําปี 2558 และ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จํานวน 3 ท่าน ได้แก่ รองศาสตราจารย์            ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 
นายฉฐัภมูิ ขนัติวิริยะ และนางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ปรากฏในหน้า 117 ของรายงานประจําปี 2558 

เมื=อไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื=นของ
บริษัทสําหรับปี 2558 ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5 ทั @งนี @ กรรมการที=เป็นผู้บริหารของบริษัทไม่มีสิทธิได้รับ
คา่ตอบแทนตามที=ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5 ยกเว้นคา่เบี @ยประชมุสาํหรับการประชมุคณะกรรมการ ซึ=งไม่
รวมถึงคณะกรรมการชุดย่อย และค่าตอบแทนพิเศษที=เหลือจากการจดัสรรค่าตอบแทนข้างต้น และในส่วน
ค่าตอบแทนกรรมการส่วนที=เหลือนั @น ให้อํานาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษ
ให้แก่คณะกรรมการตอ่ไปตามที=เห็นสมควร ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี @  

    เห็นด้วย    จํานวน  99,601,869  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9980 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน    0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0 

 งดออกเสยีง   จํานวน   2,000 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0020 
 

วาระที� 12 พิจารณาอนุมัติแต่งตั Bงผู้สอบบัญชี และค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจาํปี 2558 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการการประชุมชี @แจงรายละเอียดเกี=ยวกับการแต่งตั @งผู้ สอบบัญชีและ

กําหนดคา่สอบบญัชีบริษัท ประจําปี 2558 ให้แก่ที=ประชมุทราบและเพื=อพิจารณา 
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 เลขานุการการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าเพื=อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 
มาตรา 120 ที=กําหนดให้ที=ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตั @งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี  และโดยการ
พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที=ประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้แต่งตั @งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 
2558   โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ=งตามรายชื=อดงัตอ่ไปนี @ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงิน
ของบริษัทในปี 2558 

1.  นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 3930 
2.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 4579 
3.  นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 4498  
ทั @งนี @ ผู้สอบบญัชีทั @ง 3 รายข้างต้น  เคยได้รับอนุมตัิจากที=ประชุมคณะกรรมการและที=ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาแล้ว เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั ซึ=งเป็นสาํนกังานสอบบญัชีเคย
ได้รับอนมุตัิจากที=ประชมุคณะกรรมการและที=ประชุมผู้ ถือหุ้นให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยมาแล้ว เป็นเวลา 3 
ปี 

ในกรณีที=ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื=นของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั แทนได้ 

นอกจากนี @ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั และผู้สอบบญัชีที=ได้รับการเสนอชื=อดงักลา่วไม่มีความสมัพนัธ์และ/
หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ ที=เกี=ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว ในลกัษณะที=จะมีผลกระทบ
ตอ่การปฏิบตัิหน้าที=อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

ในสว่นค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีนั @น คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาถึงภาระหน้าที=ในการสอบทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแล้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจําปี 2558 
เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,695,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 6 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที=
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้แตง่ตั @งผู้สอบบญัชีจากบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ=ง
ตามรายชื=อดงัตอ่ไปนี @ เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2558 

1.  นายศภุชยั  ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 3930 
 2.  นางสาววราพร ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 4579 
 3. นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 4498 
กําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงิน 1,695,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 
ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอให้ที=ประชมุออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติที�ประชุม ที=ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิแต่งตั @งบริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีของบริษัท
และบริษัทย่อย ประจําปี 2558 โดยกําหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ=งตามรายชื=อดงัต่อไปนี @ เป็นผู้ ทําการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทในปี 2557 
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 1.  นายศภุชยั    ปัญญาวฒัโน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 3930 
 2.  นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 4579 
 3. นางสาวสพุรรณี  ตริยานนัทกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที= 4498  
ในกรณีที=ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตัิงานได้ให้บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด 

จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื=นของบริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั แทนได้ และมีมติอนมุตัิกําหนดค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัท
และบริษัทยอ่ย ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 1,695,000 บาท 

โดยมีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีง  
 เห็นด้วย    จํานวน  332,788,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 100 
 ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน      0  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 
 งดออกเสยีง   จํานวน      0  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ     0 

 

วาระที� 13 พิ จ า รณ า อ นุ มั ติ ก า ร ใ ห้ สั ต ย าบั น ใน ก าร เ ข้ า ซื Bอ หุ้ น ส า มั ญ ข อ ง บ ริ ษั ท  นี อ อ น เ วิ ร ค ส์                     
คอมมูนิเคชั�นส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื�อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารการประชุมชี @แจงรายละเอียดเกี=ยวกบัการให้สตัยาบนัในการเข้าซื @อหุ้น

สามัญของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมูนิเคชั=นส์ (ประเทศไทย) จํากัด เพื=อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ให้แก่ที=ประชมุทราบและเพื=อพิจารณา 

เลขานกุารการประชุมชี @แจงต่อที=ประชุมว่าตามที=คณะกรรมการบริษัทครั @งที= 2/2558 เมื=อวนัที= 23 กุมภาพนัธ์ 
2558 ได้อนมุตัิการเข้าซื @อหุ้นสามญัของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชั=นส์ (ประเทศไทย) จํากดั (“NWC”) จํานวน 63,000 
หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนของ NWC รวมเป็นมลูค่า 336 ล้านบาท จากบคุคลที=ไม่เกี=ยวโยงกนั โดยใน
การซื @อหุ้น NWC นั @น บริษัทจะดําเนินการจดัทําสญัญาซื @อขายหุ้นให้มีเนื @อหาและรายละเอียดครบถ้วนตามที=ได้ตกลงกนัให้
เรียบร้อย และผลการตรวจสอบสถานะ (Due Diligence) ของ NWC ในรายละเอียดเป็นที=นา่พอใจ ซึ=งคาดว่าจะแล้วเสร็จและ
สามารถเข้าทํารายการได้ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 (รายละเอียดปรากฏในสิ=งที=ส่งมาด้วยลําดบัที= 7 
สารสนเทศการเข้าซื @อหุ้นสามญัของ NWC)  

แต่เนื=องจากก่อนการส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในครั @งนี @ บริษัทคาดการณ์ว่าจะเข้าทํารายการ
ดงักลา่วจะเสร็จสิ @นเรียบร้อยสมบรูณ์ ซึ=งกําหนดเวลาการเข้าทํารายการเดิมในช่วงเดือนมีนาคม 2558 จึงได้กําหนดวาระเป็น
การขอให้สตัยาบนั แตเ่นื=องจากในปัจจบุนั บริษัทยงัมิได้เข้าทํารายการแตอ่ยา่งใด เนื=องจากอยูร่ะหวา่งรอการเจรจาและตกลง
ในบางประเด็น จึงขอเปลี=ยนชื=อและรายละเอียดของวาระจากการให้สตัยาบนัเป็นการอนุมตัิ ซึ=งการเปลี=ยนแปลงชื=อและ
รายละเอียดวาระดงักลา่วนั @นมิได้ถือว่าเป็นการเปลี=ยนแปลงรายละเอียดของวาระการประชุม ซึ=งการเข้าทํารายการดงักลา่ว
เข้าขา่ยเป็นการซื @อหรือรับโอนกิจการของบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัทตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที=ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเข้าซื @อหุ้นสามญัของบริษัท นีออน
เวิรคส์ คอมมนิูเคชั=นส์ (ประเทศไทย) จํากดั เพื=อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั 
พ.ศ. 2535 

ประธานฯ ได้ให้ที=ประชุมสอบถามประเด็นเพิ=มเติมและข้อเสนอแนะ ซึ=งมีผู้ เข้าร่วมประชุมสอบถามเพิ=มเติม 
ดงันี @ 
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คณุประยทุธ หตัถกิจจําเริญ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถามดงันี @ 
1. การเข้าซื @อหุ้นสามญัของ NWC สง่ผลทางด้านธุรกิจแก่บริษัทอยา่งไร 

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงวา่เนื=องจากทาง กสทช. ได้อนมุตัิใบอนญุาต 3G เมื=อประมาณ 
2 ปีที=ผ่านมา และอยู่ในระหว่างการอนมุตัิโครงการความถี= 4G ซึ=งคาดว่าจะเป็นช่วงปลายปีนี @ ปริมาณงานติดตั @งสถานีส่ง
สญัญาณเครือข่าย ไม่ว่าจะเป็น AIS, DTAC, TRUE MOVE, บริษัท กสท โทรคมนาคม จํากดั (มหาชน) หรือ CAT, บริษัท ที
โอที จํากดั (มหาชน) ได้เพิ=มปริมาณการติดตั @งคอ่นข้างมาก ทางบริษัทได้มองเห็นศกัยภาพการเติบโตของธุรกิจทางด้านนี @และ
ได้พฒันาทีมงานและสร้างหน่วยงานในการติดตั @งเพิ=มขึ @น ดงัจะเห็นได้จากรายได้จากงานติดตั @งในปี 2557 เติบโตค่อนข้างดี 
และในปี 2558 นี @ บริษัทตั @งเป้าหมายที=จะเติบโตทางด้านรายได้งานติดตั @งจากประมาณ 800 ล้านบาท เป็น 1,200 ล้านบาท 
โดยการขยายศกัยภาพในงานติดตั @ง จําเป็นจะต้องผ่านทางพนัธมิตรของบริษัท ซึ=งในที=นี= คือ NWC ซึ=งรับงานในกลุม่ของ 
TRUE และ AIS โดยในปี 2557 NWC มีรายได้จากงานติดตั @งทั @งหมดประมาณ 400 กว่าล้านบาท หากการเข้าซื @อหุ้นสามญั
ของ NWC เสร็จสิ @นเรียบร้อย จะทําให้บริษัทมีโอกาสในการขยายงานติดตั @งเพิ=มขึ @นได้มาก 

ในประเด็นของการขดักันทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) นั @น ประธานฯ ชี @แจงเพิ=มเติมว่าในงาน
ติดตั @ง บริษัทแต่ละแห่งจะมีโควตาการติดตั @งตามกําลงัและความสามารถของแต่ละบริษัท นอกจากนี @ NWC ยงัได้ประกอบ
ธุรกิจทางด้านโทรคมนาคมอื=นๆ ที=บริษัทไมไ่ด้ดําเนินการ เช่น การติดตั @งสายเคเบิลและสายสญัญาณในอาคาร การติดตั @งวสัดุ
อปุกรณ์บางประเภท เป็นต้น บริษัทเล็งเห็นว่าการเข้าซื @อหุ้นสามญัของ NWC เป็นโอกาสในการขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจของบริษัท ประกอบกบับริษัทอาจจะสามารถรับรู้รายได้ได้ทนัทีที=เข้าถือหุ้นเรียบร้อย 

คณุปวริศ ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามดงันี @ 
1. โครงสร้างการบริหารจดัการใน NWC ภายหลงัจากที=บริษัทเข้าถือหุ้น จะเป็นอยา่งไร 

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงวา่บริษัทจะเข้าเป็นผู้ ถือหุ้นและกรรมการเสยีงข้างมากใน NWC 
 

2. ในการประมลูงานตา่งๆ จะมีแนวทางอยา่งไร 
นายสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงว่าในการประมูลงานต่างๆ ในธุรกิจโทรคมนาคม จะไม่ได้

แขง่ขนักนัที=ราคา ซึ=งจะมีราคากลางกําหนดไว้แล้ว โดยแต่ละบริษัทจะนําเสนอแนวทางของตนเอง ซึ=งลกูค้าจะพิจารณาจาก
ความสามารถและคณุภาพของงานเป็นหลกั 

 

ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย สอบถามดงันี @ 
1. วงเงินในการเข้าซื @อหุ้นสามญัของ NWC กําหนดจํานวนเทา่ใด และเป็นวงเงินจากแหลง่ใด 

นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงวา่ได้กําหนดวงเงินเข้าลงทนุในวงเงิน 336 ล้านบาท เพื=อให้ได้
หุ้นสามญัของ NWC ในสดัสว่น 70% ของหุ้นที=จําหนา่ยได้แล้วทั @งหมด โดยใช้เงินจากกระแสเงินสดุหมนุเวียนภายในบริษัท 
 

2. โครงการ 4G ในอนาคต เมื=อเทียบกบั 3G ในปัจจบุนั เป็นอยา่งไร 
นายสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงว่าในสว่นของโครงการ 3G นั @น TRUE จะขึ @นเสาสญัญาณ

ประมาณ 6,000 ต้น AIS จะขึ @นเสาสญัญาณเพิ=มขึ @นจํานวนมาก และในสว่นของ DTAC จะขึ @นเสาสญัญาณประมาณ 8,000 
ต้นภายใน 3 ปีซึ=งเป็นจํานวนอยา่งไมเ่ป็นทางการ 

 

3. ในอตุสาหกรรมนี @ มีบริษัทที=ประกอบการกี=แหง่ และบริษัทอยูใ่นลาํดบัที=เทา่ใด 
นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงวา่บริษัทที=อยูใ่นอตุสาหกรรมนี @ ประมาณ 15 ราย และบริษัทอยู่

ในลาํดบั 1 ใน 3 รายใหญ่ที=สดุของประเทศไทย 
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สิ�งที�ส่งมาด้วย 1 

 

คณุวีณา กิจเวคิน อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามดงันี @ 
1. เนื=องจากในปัจจุบนั บริษัทยงัไม่ได้รับคํารับรองในโครงการการต่อต้านคอรัปชั=น (CAC) บริษัทมีแนวทาง

อยา่งไร 
นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ประธานฯ ได้ชี @แจงว่าบริษัทตระหนักและเห็นความสําคัญของการต่อต้านการ

คอรัปชั=น จึงได้จดัตั @งทีมงานขึ @นเพื=อติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที=เกี=ยวข้อง เพื=อให้ได้คํารับรองตามหลกัเกณฑ์ โดยใน
กลางปี 2557 ที=ผ่านมา บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมโครงการต่อต้านการคอรัปชั=น และในปีนี @ จะเป็นการ
เสริมสร้างความรู้ให้แก่บคุลากร 

 
มติที�ประชุม ที=ประชมุพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิอนมุตัิการเข้าซื @อหุ้นสามญัของบริษัท นีออนเวิรคส์ คอมมนิูเคชั=นส์ (ประเทศ

ไทย) จํากดั (“NWC”) จํานวน 63,000 หุ้น คิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 70 ของทนุจดทะเบียนของ NWC รวมเป็น
มูลค่า 336,000,000 บาท จากบุคคลที=ไม่เกี=ยวโยงกัน เพื=อให้เป็นไปตาม มาตรา 107 (2) (ข) แห่ง
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ตามที=เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสยีง 

    เห็นด้วย    จํานวน  332,786,837  เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ 99.9994 
    ไมเ่ห็นด้วย   จํานวน     0 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0 

 งดออกเสยีง   จํานวน     2,000 เสยีง หรือเทา่กบัร้อยละ   0.0006 
 

วาระที� 14 พิจารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้ามี) 

   - ไมม่ีการพิจารณาในเรื=องอื=นๆ – 
 

เมื=อสิ @นสดุการประชุมในวาระที= 14 แล้ว ประธานฯ สอบถามที=ประชุมว่าผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื=องใดต่อที=
ประชุมเพื=อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ=มเติมอีกหรือไม่ และเมื=อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือข้อคิดเห็น
เพิ=มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที=มาร่วมประชมุและกลา่วปิดประชมุเวลา 11.30 น. 
 
 

       
                    (นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์)   
                                ประธานที=ประชมุ 

 
(นางสาวนงนชุ เตมีศรีสขุ) 
   เลขานกุารบริษัท   
 ผู้บนัทกึการประชมุ 

 
 
 


