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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 

ของ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเตม็ส ์โซลชูัน่ จาํกดั (มหาชน) 

วนัท่ี 8 เมษายน พ.ศ.2559 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งแซฟไฟร ์115-117 อาคารฟอรัม่ 1 อิมแพคเมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ตาํบลบา้นใหม่ อาํเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุรี 

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

กรรมการของบริษัทท่ีเขา้รว่มประชุม 

(1) พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล  ภกัดีนฤนาถ    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

(2) นายสมพงษ์   กงัสวิวฒัน์      กรรมการ,ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ  

ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

(3) นายโอภาส   ติยวฒันาโรจน์     กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 

(4) นายกิตติรตัน์   เมฆมณี      กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(5) นางสาวภณิดา   เศวตวรรณรตัน์    กรรมการ, กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล, กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน 

(6) นางสาวนงนุช   เตมีศรีสุข      กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ 

และเลขานุการบริษัท 

(7) นายวงัสนัต ์   ภาณุดุลกิตติ     กรรมการ   

(8) รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัท 

ภิบาล 

(9) นายฉฐัภูมิ    ขนัติวิริยะ      กรรมการอิสระ,กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่ าตอบแทนและ

บรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 

 

กรรมการของบริษัทท่ีลาประชุม 

(1) นายประภาษ   ไพรสุวรรณา     กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูส้อบบญัชีท่ีเขา้รว่มประชุม 

1. นายศุภชยั      ปัญญาวฒัโน       ผูส้อบบญัชี  

                                          บริษัท สาํนักงาน อี วาย จาํกดั 

 

ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้รว่มประชุม 

1. นายธญัพงศ ์     ล้ิมวงศยุ์ติ        ท่ีปรึกษากฎหมาย 

                                          บริษัท อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอรส์ จาํกดั 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 
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   พลตํารวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และไดม้อบหมายให้

เลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดและจาํนวนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

   ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 

2559 น้ัน มีจาํนวนผูมี้สิทธิเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 12,011 ราย จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายทั้งหมด 1,109,403,283 หุน้ และ

ในการประชุมครั้งน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 48 ราย ผูร้ับมอบฉันทะ จาํนวน 27 ราย รวมทั้งส้ิน

จาํนวน 75 ราย จาํนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จาํนวนหุน้ 514,703,503 หุน้ หรือรอ้ยละ 46.39 ของจาํนวน

หุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ตามมาตรา 103 แหง่พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 21. ได้

กาํหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 

คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็น  

องคป์ระชุม ดังน้ัน จากจาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและจาํนวนหุน้ดังกล่าว ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ี

จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

 1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้าํหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม   

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

2. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารช้ีแจงเพ่ิมเติมในประเด็นใด 

ขอใหแ้จง้ช่ือและซกัถามเม่ือนําเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเม่ือพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

3. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัท อาจเชิญให ้      

ผูถื้อหุน้ดังกล่าว  ออกจากท่ีประชุมไดเ้ป็นการชัว่คราวในวาระน้ันๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมัติการแต่งตั้ง

กรรมการ ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนไดโ้ดยไมถื่อวา่มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

4. และเพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู ้ใด             

ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระน้ันๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็น

เอกฉนัทอ์นุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอ 

แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท่้านท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง 

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกาเคร่ืองหมายถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่านตอ้งการ พรอ้มทั้ง      

ลงลายมือช่ือและขอใหท่้านชูมือข้ึน เพ่ือใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บบตัรเพ่ือมานับคะแนน 

สาํหรบัท่านท่ีไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือวา่ท่านอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง

ในบตัรลงคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้

ร่วมประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพ่ือสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ        

สาํหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้าํการรวบรวมและบนัทึกคะแนนไว ้  

ในคอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่านท่ีรบัมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และสําหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ  

แต่ไมไ่ดร้ะบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้ 

5. อยา่งไรก็ตาม เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระการ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตําแหน่งตามวาระน้ัน ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนน

เห็นดว้ย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและสง่ใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บ

เพ่ือมานับคะแนน ทั้งน้ี บตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงานภายหลงัจากเสร็จส้ินวาระการ

ประชุมน้ันๆ 
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เลขานุการการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียง

ท่ีนับได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละ

วาระจะใชจ้าํนวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ 

 เม่ือเลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้าํเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 11 มีนาคม 

2559 

 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการรับรองรายงานการประชุมวิสามัญ        

ผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทไดจ้ัดใหมี้การประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559     

เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 โดยมีสาํเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง พรอ้มทั้งทาํการ

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพาณิชย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ภายในเวลาท่ีกาํหนดตามกฎหมายท่ี

เกี่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็ปไซต์ของบริษัทแลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามัญผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 

1/2559 ปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ยลาํดบัท่ี 1  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าวไดท้ําการบันทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและ

ครบถว้นแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 

1/2559 เม่ือวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทนําเสนอ 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 

11 มีนาคม 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    จาํนวน   515,612,503  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน       0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จาํนวน        5,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 

วาระท่ี 2  รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทปี 2558 

 

นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจาํปีของบริษัทท่ีไดส้่งใหแ้กผู่ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมกอ่นการประชุมแลว้ 

เม่ือนางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 แลว้ ประธานฯ 

ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ขอใหท้างบริษัทส่งรายงานประจาํปี และงบการเงินเป็นรูปเล่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย เพ่ือท่ีผูถื้อหุน้จะได้

เตรียมขอ้มลูมาสอบถามในการประชุม 

- ประธานฯ ช้ีแจงวา่จะดาํเนินการใหที้มงานจดัส่งเอกสารเพ่ิมเติมให ้
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- นายชนาเมธ เฟ่ืองวรรธนะ สอบถามดงัน้ี 

จากขอ้มูลท่ีบริษัทนําเสนอ ทําใหเ้ห็นว่ารายได้และกําไรขั้นตน้ มีการเติบโตท่ีค่อนขา้งดี แต่เม่ือ

พิจารณาจากกาํไรสุทธิแลว้ จะเห็นว่ามีอตัราลดลง ซ่ึงน่าจะเกิดจากการนํางบการเงินของบริษัทยอ่ยท่ีบริษัทเขา้ลงทุนน้ัน 

เขา้มารวม (consolidate) กบังบการเงินของบริษัท ขอใหผู้บ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดดว้ย 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงว่าจากการท่ีบริษัทนํางบการเงินของ NWC รวมเขา้มาดว้ยน้ัน 

บริษัทรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 280 ลา้นบาท และรบัรูก้าํไรสุทธิของ NWC ในงบการเงินของบริษัท ประมาณ 65 ลา้นบาท 

หากพิจารณาขอ้มูล ค่าใชจ้า่ยของบริษัทในงบการเงินรวมท่ีเพ่ิมข้ึนน้ัน เป็นการเพ่ิมข้ึนจากการนํารายจา่ยของ NWC เขา้

มารวมดว้ย นอกจากน้ี ค่าใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึนมาอีกส่วนน้ัน เป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ NWC 

ไม่วา่จะเป็นค่าท่ีปรึกษาทางการเงิน ค่าใชจ้า่ยในการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) รวมทั้งจะมีค่าใชจ้่ายในการยา้ย

สาํนักงาน และอ่ืนๆ ซ่ึงในปี 2559 อาจจะไมมี่คา่ใชจ้า่ยในส่วนน้ี  

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงเพ่ิมเติมวา่คา่ใชจ้า่ยท่ีเพ่ิมข้ึน แยกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี  

ส่วนท่ีหน่ึง  เกิดจากการท่ีบริษัทเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ NWC ในสดัส่วนการถือหุน้ประมาณ 70% ไดเ้กิด

ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) และ

คา่ใชจ้า่ยในการดาํเนินการส่วนอ่ืนๆ  

ส่วนท่ีสอง เป็นคา่ใชจ้า่ยในการลงทุนทางดา้นธุรกิจพลงังาน ซ่ึงยงัไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละยงัไม่สามารถ

รบัรูร้ายไดใ้นปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ีสาม เป็นค่าใชจ้่ายจากการลงทุนธุรกิจทางดา้นสารสนเทศและไอที ซ่ึงจะเป็นงานประมูล

เป็นหลกั โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดง้านประมูลเขา้มาประมาณ 3 งาน ซ่ึงคาดวา่จะรบัรูร้ายไดใ้นปีน้ีประมาณ 80 ลา้น

บาท แต่คา่ใชจ้า่ยไดเ้กิดข้ึนในปี 2558 ท่ีผ่านมาแลว้ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายอ่ืนสอบถาม ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบ จึงไม่มีการ

ลงคะแนนเสียง 

 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมตังิบการเงิน ประจาํปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบการเงิน ประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 คณะกรรมการไดจ้ดัใหมี้การทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 เพ่ือพิจารณาอนุมติั โดยงบดุลและบญัชีกาํไร

ขาดทุนสาํหรบัปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดร้บั

การตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดสรุปสาระสาํคญัจากงบการเงินดงัน้ี 

 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2558 (บาท)  

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

ปี 2558 (บาท) 

งบการเงินรวม 

สินทรพัย ์ 3,178,514,050 3,437,033,722 

หน้ีสิน 1,632,481,618 1,749,793,998 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,546,032,432 1,632,777,667 

รายได ้ 4,271,031,685 4,574,434,754 

กาํไรสุทธิ 222,277,472 248,381,333 

กาํไรต่อหุน้ 0.21 0.24 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัทาํรายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบ

การควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีทาํใหม้ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของ
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บริษัทอยา่งถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบญัชีท่ีกฎหมายกาํหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอยา่ง

เพียงพอและทนัเวลาเพ่ือเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2558 

ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดร้บัการ

ตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามท่ี

เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    จาํนวน   515,747,064  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน       0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

    งดออกเสียง   จาํนวน       1,800 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจา่ยเงินปันผล 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงินปันผล 

ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จาํกัด พ.ศ.2535 มาตรา 

116 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. กาํหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่น้อยกวา่

รอ้ยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี จนกวา่ทุนสาํรองจะมีไมน่้อยกวา่รอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากน้ี นโยบายการจา่ยเงินปันผลของบริษัทไดก้าํหนดวา่ในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจาํเป็นอ่ืนใด บริษัทมี

นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะบริษัทและ

หลังหกัเงินสํารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทและ

บริษัทยอ่ยอยา่งมีนัยสาํคญั 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิ ประจาํปี 2558 และจา่ยปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินการ

ในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2558 – วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. อนุมติัจดัสรรกาํไร ประจาํปี 2558 เป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 11,200,000 บาท  

2. อนุมติัการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจาํนวนเงิน 

110,940,328.30 บาท 

อยา่งไรก็ตาม จาํนวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรบัเปล่ียนเพ่ิมข้ึน หากมีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิ

ครั้งท่ี 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซ้ือหุน้สามญัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัก่อนปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิ

ในการรบัเงินปันผล โดยจาํนวนรวมของเงินปันผลจะเปล่ียนแปลงเพ่ิมข้ึนตามจาํนวนหุน้ท่ีออกจาํหน่ายแลว้ ท่ีเพ่ิมข้ึนจาก

การใชสิ้ทธิของ CSS-W1 ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซ้ือหุน้สามญัครบ

เต็มจาํนวน จาํนวนรวมของเงินปันผลจะมีจาํนวนเงินรวมประมาณ 117,607,376.90 บาท 

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติจ่ายเงินปัน

ผลระหวา่งกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – วนัท่ี 30 

มิถุนายน 2558 เป็นจาํนวน 105,649,867.60 บาท ดงัน้ัน เม่ือนําเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวมารวมกบัการจ่าย   

ปันผลในครั้งน้ี จาํนวน 110,940,328.30 บาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2558 เป็นจาํนวนรวม 

216,590,195.90 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 97.75 ของกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 
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2558 (ในกรณีท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซ้ือหุน้สามญัครบเต็มจาํนวน จาํนวน

รวมของเงินปันผลสาํหรบัปี 2558 จะคิดเป็นจาํนวน 223,257,244.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 101 ของกาํไรสุทธิ

และกาํไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2558 ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจา่ยปันผลของบริษัท 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2559 มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัท

เสนอ กาํหนดใหว้นักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 และให้

รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) 

โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และกาํหนดจา่ยเงินปันผลวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจาํนวนเท่าใด และยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีจ่ายเป็นเงินปันผลสาํหรบัปี 

2558 เป็นจาํนวนเงินเท่าใด  

- นายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่ีมีกาํไรสุทธิประมาณ 

222 ลา้นบาท และการจา่ยเงินปันผลของปี 2558 หากพิจารณาจากจาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัท

จะจา่ยเงินปันผลเป็นเงินจาํนวนประมาณ 216 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 97.75% แต่เน่ืองจากบริษัทจะทาํ

การกาํหนดวนั Record Date และทาํการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ภายหลงัจากการประชุมผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี จะส่งผล

ใหมี้จาํนวนหุน้สามญัท่ีมีสิทธิไดร้บัเงินปันผลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะ

ซ้ือหุน้ในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ส่งผลใหบ้ริษัทจะตอ้งจา่ยเงินปันผลเพ่ิมเติมซ่ึงเกินกวา่กาํไรสุทธิประจาํปี 2558 ซ่ึง

จาํนวนเงินส่วนท่ีเพ่ิมเติมน้ี จะนํามาจากกาํไรสะสมของบริษัท ดังน้ัน จาํนวนเงินปันผลจ่ายจึงมากกว่ากาํไรสุทธิของงบ

การเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ทาํใหคิ้ดเป็นสดัส่วนไดป้ระมาณ 101%  

 

- นายพรศกัด์ิ ชยัวาณิชยา ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดงัน้ี 

ภาษีนิติบุคคลท่ีมีการจา่ยเงินปันผลเป็นอตัราเท่าใด เพ่ือท่ีผูถื้อหุน้จะนํามาเครดิตภาษีได ้ 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงวา่อตัรารอ้ยละ 20 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรกาํไรเป็นเงินสาํรองตามกฎหมาย จาํนวน 11,200,000 บาท 

และอนุมติัการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เม่ือวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ไดมี้มติจ่ายเงิน

ปันผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 

2558 – วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เป็นจาํนวน 105,649,867.80 บาท  

กาํหนดใหว้นักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 

2559 และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 

2535 (ฉบบัแกไ้ขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และกาํหนดจา่ยเงินปันผล

วนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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    เห็นดว้ย    จาํนวน 515,777,064  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน      0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ   0 

 งดออกเสียง   จาํนวน        0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ   0 

 

วาระท่ี 5  พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระใหแ้กท่ี่ประชุมทราบและเพ่ือพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ. 

2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. กาํหนดวา่ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่ง

ในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตั้งให้

กลบัเขา้เป็นกรรมการไดอี้ก 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 น้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัรา 1 

ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจาํนวน 4 คน ไดแ้ก ่

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์      กรรมการ 

2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์     กรรมการ 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ       กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 

ภายใตค้วามเห็นและคาํแนะนําของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้

ดําเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรูแ้ละความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการทํางานท่ีดี 

และมีภาวะผูนํ้าวิสยัทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ด้

อย่างเพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท นอกจากน้ี ยงัไดค้าํนึงถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อ

หุน้ใหเ้ลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

อยา่งไรก็ดี ตามท่ีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมาน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้รบัตาํแหน่งเป็น

กรรมการแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมร่วมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา 

และพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ี

ตอ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์      กรรมการ 

2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์     กรรมการ 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ       กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ขอเสนอแนะวา่ในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระ คณะกรรมการควร

สรรหากรรมการและนําเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้มากกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะตอ้งเลือกตั้ง เพ่ือเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มี

ทางเลือกในการเลือกตั้งกรรมการได ้มิใชจ่าํกดัเฉพาะรายนามกรรมการท่ีออกจากตาํแหน่งตามวาระเท่าน้ัน 
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ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมการทั้ง 4 คน ซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดํารง

ตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์  ดว้ยคะแนนเสียง 

     เห็นดว้ย    จาํนวน   455,417,793 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9989 

     ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน       5,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0011 

     งดออกเสียง   จาํนวน     34,560 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

 2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  ดว้ยคะแนนเสียง 

     เห็นดว้ย    จาํนวน   512,395,816 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9990 

     ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน       5,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0010 

     งดออกเสียง   จาํนวน     34,560 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ ดว้ยคะแนนเสียง 

     เห็นดว้ย    จาํนวน  515,070,064 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.8629 

     ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน      707,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.1371 

     งดออกเสียง   จาํนวน       0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัร ์ ดว้ยคะแนนเสียง 

     เห็นดว้ย    จาํนวน   515,737,504 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9990 

     ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน       5,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0010 

     งดออกเสียง   จาํนวน     34,560 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบัการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบั

กรรมการ ประจาํปี 2559 ใหแ้กท่ี่ประชุมทราบและเพ่ือพิจารณา 

 เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 

กาํหนดวา่ "การจา่ยค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่

สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม" 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2559 โดย

พิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมาย

รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทน กรรมการบริษัท

จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตดา้นผลการ

ดาํเนินงานของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 

2559 เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 4,500,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 
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1) คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

  ประธานกรรมการบริษัท    จาํนวน 100,000 บาทต่อเดือน 

2) คา่เบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท       จาํนวน 30,000 บาทต่อครั้ง 

3) คา่ตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ    จาํนวน 50,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ      จาํนวน 20,000 บาทต่อเดือน 

4) คา่เบ้ียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ     จาํนวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

5) คา่เบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   จาํนวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

6) คา่เบ้ียประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  จาํนวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

สาํหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไมไ่ดร้บัคา่เบ้ียประชุมน้ี 

7) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ํารองไวส้ําหรับการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอ่ืน ใหแ้ก่

คณะกรรมการบริษัท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรต่อไป 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอ่ืน ของบริษัทสาํหรบัปี 

2559 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแลว้ 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการ

ส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้าํนาจแกค่ณะกรรมการบริษัทในการจดัสรรเป็นคา่ตอบแทนพิเศษใหแ้กค่ณะกรรมการต่อไป 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

คา่ตอบแทนกรรมการท่ีนําเสนอเป็นจาํนวนท่ีจา่ยทั้งปีใชห่รือไม ่

- ประธานฯ ช้ีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการตามจาํนวนรวมท่ีเสนอจะเป็นการจ่ายทั้งปี แต่ทั้งน้ี จะแยก

จา่ยตามประเภทคา่ตอบแทนท่ีไดแ้ยกรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

- คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมดงัน้ี ในปี 2558 บริษัทไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ

เป็นจํานวน 4,500,000 บาท และในปี 2558ท่ีผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนใหก้ับกรรมการรวมทั้งส้ินจํานวน 

3,970,000 บาท ส่วนท่ีเหลือน้ันไดนํ้ากลบัมาเป็นรายไดข้องบริษัท  

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืน

ของบริษัทสาํหรบัปี 2559 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้าํนาจแก่คณะกรรมการ

บริษัทในการจดัสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมการต่อไปตามท่ีเห็นสมควร ตามท่ีเสนอทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  



 

 

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
Registration No. 0107548000561 

 
CSS GROUP |  

    เห็นดว้ย    จาํนวน   515,777,064 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

    งดออกเสียง   จาํนวน        0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

วาระท่ี 7  พิจารณาอนุมตัแิตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจาํปี 2559 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกับการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดคา่สอบบญัชีบริษัท ประจาํปี 2559 ใหแ้กท่ี่ประชุมทราบและเพ่ือพิจารณา 

 เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 

มาตรา 120 ท่ีกาํหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี และโดยการ

พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพิ้จารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย 

ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็น

ต่องบการเงินของบริษัทในปี 2558 

1. นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั    ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930 

 3. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579 

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชี รายช่ือท่ี 1 ยงัไม่เคยไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษัท ส่วนผูส้อบบญัชีรายช่ือท่ี 2 และ 3 เคยไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้

ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาแลว้ เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนักงานสอบบญัชีเคย

ไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี 

นอกจากน้ี บริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์

และ/หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมี

ผลกระทบต่อการปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยแลว้ เห็นควรกาํหนดค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 

2559 เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 2,325,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคน

หน่ึงตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559 

1. นางสาวกรองแกว้  ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั    ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930 

 3. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579 

 

กาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงิน 2,325,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพ่ิมเติม 

ดงัน้ี 
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- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

เหตุใดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีจึงไดเ้พ่ิมมากข้ึนทุกปี 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงว่าค่าสอบบญัชีของบริษัทมิไดเ้พ่ิมข้ึนแต่อย่างใด แต่จาํนวนเงิน

รวมท่ีเพ่ิมข้ึนประมาณ 80,000 บาท เป็นคา่สอบบญัชีของ NWC เท่าน้ัน ส่วนค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยแต่ละ

บริษัทยงัเป็นอตัราเดิม 

     

- นางศรีนวล โอสถเสถียร สอบถามดงัน้ี  

ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชี บริษัทไดท้าํการเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอ่ืนหรือไม ่อยา่งไร 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ช้ีแจงว่าบริษัทไดท้ําการเปรียบเทียบกับผูส้อบบัญชีรายอ่ืนดว้ย แต่

บริษัทไดค้ดัเลือกและนําเสนอบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เน่ืองจากเป็นผูส้อบบญัชีในระดับสากล และราคาท่ีบริษัท 

สาํนักงาน อีวาย จาํกดั คณะกรรมการเห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากในทุกปี บริษัทมีรายไดเ้พ่ิมสูงข้ึนเร่ือยๆ และมี

การลงทุนและทําธุรกรรมต่างๆ ค่อนขา้งมาก แต่บริษัท สํานักงาน อีวาย จาํกดั มิไดเ้พ่ิมค่าบริการในการตรวจสอบงบ

การเงินแต่อยา่งใด 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพ่ิมเติมและขอ้เสนอแนะ และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มตท่ีิประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั เป็นสาํนักงานสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทย่อย ประจาํปี 2559 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดังต่อไปน้ี เป็น

ผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559 

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั   ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930 

 3. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดังกล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอ่ืนของบริษัท สาํนักงาน อีวาย จาํกดั แทนได ้ และมีมติอนุมติักาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบั

บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจาํปี 2559 เป็นจาํนวนเงินไมเ่กิน 2,325,000 บาท 

โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง  

เห็นดว้ย    จาํนวน 515,748,064 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9961 

     ไมเ่ห็นดว้ย   จาํนวน    20,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0039 

     งดออกเสียง   จาํนวน      9,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) 

 

   - ไมมี่การพิจารณาในเร่ืองอ่ืนๆ – 

 

เม่ือส้ินสุดการประชุมในวาระท่ี 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมวา่ผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใดต่อท่ี

ประชุมเพ่ือพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพ่ิมเติมอีกหรือไม ่และมีผูถื้อหุน้สอบถามเพ่ิมเติมดงัน้ี 
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- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ในปัจจุบนั บริษัทมีงานท่ียงัไมร่บัรูร้ายไดม้ากน้อยเพียงใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าในปัจจุบนับริษัทมีงานท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดเ้ป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ 

ส่วนงานเทรดด้ิง ซ่ึงมียอดท่ียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดป้ระมาณ 800 ลา้นบาท และในส่วนของโทรคมนาคมท่ีเป็นงานติดตั้งเสา

สญัญาณ มียอดท่ียงัไมไ่ดร้บัรูร้ายไดป้ระมาณ 500 ลา้นบาท 

 

- นายชนาเมธ เฟ่ืองวรรณนะ สอบถามดงัน้ี 

1. ยอดท่ียงัไมไ่ดร้บัรูร้ายไดท่ี้แจง้ขา้งตน้ คาํนวณ ณ วนัท่ีเท่าใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงวา่คาํนวณ ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2559 และเป็นยอดถึงเดือนกนัยายน 

2559 

 

2. ขอสอบถามแนวทางการประกอบธุรกิจในปีน้ี 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าปีน้ีเป็นปีท่ีมีการแข่งขนัสูงมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของธุรกิจ   

เทรดด้ิงท่ีมีสภาพการแข่งขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากงานท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดใ้นปัจจุบนั สามารถคาดการณไ์ด้

วา่ยอดขายน่าจะเติบโต แต่อตัราการทาํกาํไรขั้นตน้อาจจะใกลเ้คียงหรือลดลงเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และ

ในส่วนของธุรกิจทางดา้นโทรคมนาคมน้ัน เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนเร่ืองใบอนุญาต 4G ซ่ึงคาดว่าจะมีการประมูล

ประมาณเดือนมิถุนายนน้ี ซ่ึงยอดท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดจ้ากการรบังานของ AIS, DTAC และ TRUE จะเป็นยอดถึงประมาณ

เดือนกนัยายน 2559 

 

3. กาํไรขั้นตน้ของธุรกิจโทรคมนาคมในปีน้ี น่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2558 ใชห่รือไม ่

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงวา่น่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2558  

 

4. คา่ใชจ้า่ยในการขายและบริหารในปี 2559 จะเพ่ิมข้ึนเหมือนปี 2558 หรือไม ่

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงวา่คาดวา่ไมน่่าจะเพ่ิมข้ึนเหมือนปี 2558 เน่ืองจากในปัจจุบนั ยงัไม่มีการ

ทาํรายการพิเศษดงัเช่นปี 2558 และค่าใชจ้า่ยในส่วนน้ี หากเทียบกบัปี 2558 แลว้ เช่ือวา่จะลดลง เวน้แต่วา่ในอนาคต 

บริษัทจะลงทุนในธุรกิจใหมห่รือมีรายการพิเศษข้ึน 

 

5. ในปีน้ี ทางบริษัทจะโฟกสั 3 ธุรกิจหลกัอยา่งเดียวหรือไม ่

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงวา่ยงัมีธุรกิจพลงังานท่ียงัตอ้งดาํเนินการต่อ ซ่ึงในส่วนของโซล่าชุมชนและ

สหกรณน้ั์น บริษัทไดเ้สนอช่ือเขา้ร่วมจบัสลากในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 น้ีดว้ย โดยเขา้ร่วมในจาํนวน 5 เมกะวตัต ์ซ่ึง

หากจบัสลากได ้จะมีค่าใชจ้่ายเกิดข้ึนเพ่ิมเติม และอีกส่วน จะเป็นการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเสร็จแลว้ประเภทโซล่าเซลล์

และชีวมวลโดยมีแหล่งเช้ือเพลิงจากไมย้างพาราสับและแกลบ ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจา จึงไม่ทราบว่าจะมี

รายการควบรวมกิจการในอนาคตหรือไม ่

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ในปัจจุบนั ยอดกาํไรสะสมของบริษัทมีจาํนวนเท่าใด  

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงวา่ยอดกาํไรสะสมของบริษัทท่ียงัไมจ่ดัสรรประมาณ 241 ลา้นบาท 

 

- นายพรศกัด์ิ ชยัวาณิชยา ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดงัน้ี 

1. ในโครงการ CAC ท่ีร่วมกนักบั IOD บริษัทดาํเนินการถึงขั้นตอนใดแลว้ และคาดว่าจะไดร้บัการ

รบัรองเม่ือใด 
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- ประธานฯ และเลขานุการท่ีประชุมได้ร่วมช้ีแจงว่าบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นนําใน

ภาคเอกชนท่ีมีความตั้งใจในการร่วมรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่ในประเทศไทย ภายหลังจากท่ีบริษัทไดป้ระกาศ

เจตนารมณ์ในการต่อตา้นการคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทไดด้าํเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการส่งเสริมให้

บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งและผูร้บัผิดชอบในส่วนต่างๆ เพ่ิมพนูความรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยุกตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบับริษัท 

ดงัน้ัน จึงสรุปไดว้า่ในปัจจุบนั บริษัทอยูใ่นขั้นตอนของการนําขอ้มูลมาประยุกตใ์ชเ้พ่ือใหเ้กิดเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบั

องคก์ร และในส่วนท่ีสองน้ัน บริษัทไดใ้หค้วามสาํคญัเขา้ร่วมแสดงพลงัในทุกกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริต

คอรัปชัน่ ไม่ว่าจะเป็นการจดักิจกรรมโดยหน่วยงานใดก็ตาม ซ่ึงในปี 2558 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 8 

กิจกรรมตลอดทั้งปี และในปี 2559 บริษัทจะทาํการประมวลผลความรูค้วามเขา้ใจเก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรปัชัน่ 

เพ่ือผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด และทาํการยกระดบัในขั้นตอนต่อไปในปีน้ี 

 

2. บริษัทคิดวา่บริษัทมีความเส่ียงในการดาํเนินธุรกิจต่อไปในส่วนใดบา้ง 
- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าบริษัทไดมี้การประเมินความเส่ียงทางดา้นธุรกิจทั้งจากส่วนท่ีเกิดจาก

สภาพเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และในส่วนของการดําเนินงานในแต่ละธุรกรรมของบริษัท ซ่ึงในการดําเนินงาน

ของแต่ละฝ่าย บริษัทไดท้าํการประเมินความเส่ียงในทุกมิติตลอดเวลา ในส่วนความเส่ียงจากการแข่งขนัน้ัน เน่ืองจากใน

ปัจจุบนั มีการแข่งขนัมากข้ึน จึงไดท้ําการลดความเส่ียงโดยการพฒันาธุรกิจอ่ืน แต่ในขณะเดียวกนั บริษัทไดต้ั้งเป้าท่ีจะ

เติบโตในธุรกิจเดิมต่อไปทั้งธุรกิจทางดา้นเทรดด้ิง โทรคมนาคม และไอที และไดมี้การศึกษาธุรกิจอ่ืน  เช่น ธุรกิจพลงังาน 

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิดข้ึนกบัธุรกิจปัจจุบัน ซ่ึงบริษัทไดท้บทวนความเส่ียงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดิมหรือ

ธุรกิจใหมก็่ตาม เพ่ือสรา้งความยัง่ยนืใหแ้กธุ่รกิจของบริษัท รวมทั้งลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
 

- นายเกรียงไกร พรหมมาสกุล สอบถามดงัน้ี 

1. หากการประมลูเสร็จส้ินในเดือนมิถุนายนน้ี บริษัทคาดวา่จะมีรายไดเ้กิดข้ึนประมาณเท่าใด 

- นายสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ ช้ีแจงว่าการคาดการณ์รายได้ท่ีอาจจะเกิดข้ึนหากการประมูลเสร็จตาม

กาํหนดเวลาน้ัน จะข้ึนอยู่กบัว่าผูใ้หบ้ริการเครือข่ายรายใดไดร้ับใบอนุญาต ซ่ึงคาดว่าจะรบัรูร้ายไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ 

และในธุรกิจเทรดด้ิงน้ัน บริษัทตั้งเป้าหมายท่ีจะเติบโตประมาณ 10-15% เม่ือเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 

     2. จากข่าวท่ีผูใ้หบ้ริการเครือข่ายมีการใชเ้สาสัญญาณร่วมกนัน้ัน ส่งผลต่อรายไดข้องบริษัทหรือไม ่

อยา่งไร 

  - นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่ามีผลกระทบกบัรายไดข้องบริษัทแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแลว้ การ

ใชเ้สาสญัญาณร่วมกนัดังกล่าวจะมีการใหค้วามร่วมมือค่อนขา้งน้อยมาก ซ่ึงในมุมมองของผูใ้หบ้ริการเครือข่ายเองแลว้

ตอ้งการท่ีจะมีเสาสญัญาณเป็นของตนเอง เวน้แต่ในบางพ้ืนท่ีท่ีสามารถติดตั้งเสาสญัญาณไดเ้พียงเสาเดียวเท่าน้ัน 
 

และเม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและ

กล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 

                    (พลตาํรวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ)   

                                      ประธานท่ีประชุม 

 

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขานุการบริษัท   

  ผูบ้นัทึกการประชุม 


