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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2560 

ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 20 เมษายน พ.ศ.2560 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งจูปิเตอร ์4-5 อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

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

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม มีจ านวน 10 คน(กรรมการบริษัทมีจ านวน 10 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 

(1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล  ภกัดีนฤนาถ    กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบริษัท 

(2) นายสมพงษ์   กงัสวิวฒัน์      กรรมการ ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร   

และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

(3) นายโอภาส   ติยวฒันาโรจน์     กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม 

(4) นายกิตติรตัน์   เมฆมณี      กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง  

และกรรมการผูจ้ดัการสายงานธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(5) นางสาวภณิดา   เศวตวรรณรตัน์    กรรมการ กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทน 

และบรรษัทภิบาล กรรมการบริหารความเส่ียง 

และกรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี 

(6) นางสาวนงนุช   เตมีศรีสุข      กรรมการ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ 

และเลขานุการบริษัท 

(7) นายวุฒิชยั    ดวงรตัน์      กรรมการอิสระ 

(8) รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

(9) นายฉฐัภูมิ    ขนัติวิริยะ      กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

และกรรมการบริหารความเส่ียง 

(10) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ  
 

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม มีจ านวน 2 คน ดงัน้ี  

1. นางสาวกรองแกว้   ลิมป์กิตติกุล     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั      ปัญญาวฒัโน       ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขท่ี 3930 

                                           

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษทั อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอร ์จ  ากดั ที่เขา้รว่มประชุม จ านวน 1 คน ดงัน้ี 

1. นายธญัพงศ ์     ล้ิมวงศย์ุติ         
 

ตวัแทนในการท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 

   1. บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ากดั 
 

ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ นายชาติชาย ตรีวิมล 

                                     

เริ่มการประชุมเวลา 10.13 น. 
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   พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และได้มอบหมายให้

เลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดและจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

   ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุม    

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2560 และวนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 10 มีนาคม 2560 น้ัน มีจ านวน    

ผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 11,518 ราย จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด 1,175,739,089 หุน้ และในการประชุมครั้งน้ี       

มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 39 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 29 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 68 ราย จ านวนหุน้   

ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนหุน้ 472,950,021 หุน้ หรือร้อยละ 40.23 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด     

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และตามขอ้บังคบัของบริษัทขอ้ท่ี 21.          

ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 คน 

และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ดังน้ัน จากจ านวนผู ้ถือหุ ้นท่ีเขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุ ้นดังกล่าว  ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ ้นท่ีจ าหน่าย                

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

1. ตามท่ีบริษัทฯไดเ้ผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ในการเปิดโอกาสและสิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบุคคล    

เพื่อเขา้รบัการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการและเสนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 6 ตุลาคม 2559   

ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2560 ซ่ึงปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ืองดังกล่าว ดงัน้ันจะด าเนินการประชุมใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเรียงตามล าดบัวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนแลว้ 

2. ตามท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย         

เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค าถามเป็นการล่วงหน้าตั้งแต่วนัท่ี 20 มีนาคม 2560 ถึงวนัท่ี 18 เมษายน 2560 ซ่ึงปรากฏว่า    

ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค าถามเป็นการล่วงหน้า 

3. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ าหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

4. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้

แจง้ช่ือและซกัถามเมื่อน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัท อาจเชิญให้ผูถื้อหุน้

ดงักล่าว ออกจากท่ีประชุมไดเ้ป็นการชัว่คราวในวาระน้ันๆ อย่างไรก็ตามในเร่ืองของการอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการผูถื้อหุน้    

ทุกท่านสามารถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ามีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาอันมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆวาระ ว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ      

งดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผู ้ใดคดัคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯจะสรุปวาระน้ันๆว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัตามท่ี

ประธานฯ เสนอ 

แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท่้านท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกาเคร่ืองหมายถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่านตอ้งการ พรอ้มทั้งลงลายมือช่ือและขอให้

ท่านชูมือขึ้ น เพื่อใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานับคะแนน 

ส าหรับท่านท่ีไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 

หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ        

ส าหรับผู ้ถือหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว บริษัทได้ท าการรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่านท่ีรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะ  แต่ไม่ได้

ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้ 



 

 

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
Registration No. 0107548000561 

 
 

 
CSS GROUP |  

3 

อย่างไรก็ตาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวาระการพิจารณา

เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระน้ัน ขอใหท่้านผู ้ถือหุน้ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย          

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อมานับ

คะแนน ทั้งน้ีบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงานภายหลงัจากเสร็จสิ้ นวาระการประชุมน้ันๆ 

เลขานุการการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับ

ได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้

จ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ 

เมื่อส้ินสุดการประชุม บริษัทจะใหเ้จา้หน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมด จากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะทุกท่าน โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ลงมติทุกวาระตามการใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่วาระ หากผูถื้อหุน้หรือผูร้ับ

มอบฉนัทะมีความประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกการประชุม ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนกบัเจา้หน้าท่ีของบริษัทเพื่อน าคะแนนของท่านไป

บนัทึกคะแนนดว้ยระบบบารโ์คด๊ไวใ้นระบบการนับคะแนน 

เลขานุการฯ ไดเ้ชิญตวัแทนอาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้ 1 ราย คือ นายปรีชา อรุณยิ่งมงคล ท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนอิสระ

จากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณแ์ละเป็นสกัขพียานในการนับคะแนน 

เมื่อเลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุมตาม

ระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2559 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 

2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทได้จัดให้มีการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2559                   

เมื่อวันท่ี 8 เมษายน 2559 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง พรอ้มทั้งท าการ       

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่ก าหนด  ตามกฎหมาย        

ที่เกี ่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้  และไดจ้ ัดส่งใหแ้ก่ผู ถ้ือหุน้ทุกคนล่วงหน้าพรอ้มหนังสือ     

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้   

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้ าการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 

ดงักล่าว 
 

มติที่ประชุม ท่ีประ ชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ ้นประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุม                  

เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    จ านวน   475,771,721  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไม่เห็นดว้ย   จ านวน       0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ านวน           0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 บตัรเสีย   จ านวน       0  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0 

  

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2559 

ประธานฯ ไดแ้ถลงว่า ส าหรบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 ขอมอบหมายใหน้างสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ 

กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี เป็นผูร้ายงานเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559  
 

 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ในปี 2559 บริษัทฯรบัรูร้ายไดจ้ านวน 4,713 ลา้นบาทซ่ึงรบัรูร้ายไดม้ากกว่าปีท่ีผ่านมาเป็นจ านวน 140 ลา้นบาท 

ปี 2558 รบัรูร้ายไดร้วมอยูท่ี่ 4,572 ลา้นบาท 
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ก าไรขัน้ตน้  

ในปี 2559 มีก าไรขัน้ตน้อยูท่ี่ 666 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้ท่ีรอ้ยละ 14 น้อยกว่าปี 2558 อยูท่ี่ 27 ลา้น

บาท โดยปี 2558 มีก าไรขน้ตน้อยูท่ี่ 693 ลา้นบาทคิดเป็นอตัราก าไรขัน้ตน้อยูท่ี่รอ้ยละ 15 

ค่าใชจ้่าย   

ทั้งปี 2559 และปี 2558 อยูท่ี่ รอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม 

ก าไรสุทธิ   

ในปี 2559 บริษัทมีก าไรสุทธิ 173 ลา้นบาท ปี 2558 มีก าไรสุทธิอยูท่ี่ 227 ลา้นบาท 

สดัส่วนรายได ้ 

สดัส่วนการรบัรูร้ายไดข้องบริษัทฯจากงานขาย และงานบริการติดตั้ง ในปี 2559 งานขายรบัรูร้ายไดท่ี้ 3,569 ลา้น

บาท คิดเป็นรอ้ยละ 75 ของรายไดร้วม งานบริการติดตั้งรบัรูร้ายไดท่ี้ 1,125 ลา้นบาท คิดเป็นรอ้ยละ 24 ของรายไดร้วม และ

รายไดอ้ื่นๆอีก 19 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 1 ของรายไดร้วม  

   ในปี 2558 งานขายรบัรูร้ายไดท่ี้ 3,174 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 69 ของรายไดร้วม งานบริการติดตั้งรบัรูร้ายได ้

1,341 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 29 ของรายไดร้วม และรายไดอ้ื่นๆจ านวน 58 ลา้นบาทคิดเป็นรอ้ยละ 2ของรายไดร้วม 
 

ก าไรขัน้ตน้  

    ปี 2559 และ 2558 บริษัทมีอตัราก าไรขัน้ตน้ของงานขายคิดเป็นรอ้ยละ 9 และงานบริการติดตั้งคิดเป็นรอ้ยละ 29

และ 30ในปี 2558  

สดัส่วนรายไดข้ายตามประเภทสินคา้ 

การรบัรูร้ายไดจ้ากงานขายในปี 2559 บริษัทรบัรูร้ายไดง้ายขาย 3,568 ลา้นบาท รบัรูร้ายไดข้ายมากกว่าปี 2558 

จ านวน 393 ลา้นบาท ซ่ึงในปี 2558 รบัรูร้ายไดง้านขายจ านวน 3,175 ลา้นบาท การรบัรูร้ายไดง้านขายปี 2559 และ 2558 

บริษัทจะรบัรูง้านขายสินคา้ประเภทสายไฟเป็นอนัดบั 1 คิดเป็นรอ้ยละ 70-74 ของรายไดจ้ากงานขาย รองลงมาเป็นสินคา้

ประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่างคิดเป็นรอ้ยละ 12-16 และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้าประมาณรอ้ยละ 7-8 ท่อรอ้ย

สายไฟประมาณรอ้ยละ 4-6 และวสัดุป้องกนัไฟลามประมาณรอ้ยละ 1 ของรายไดจ้ากงานขาย 

สดัส่วนรายไดง้านบริการติดตั้งตามประเภทงาน 

   รายไดบ้ริการติดตั้งปี 2559 รบัรูร้ายไดจ้ านวน 1,125 ลา้นบาท ปี 2558 รบัรูร้ายไดจ้ านวน 1,341 ลา้นบาท   

การรบัรายไดแ้บ่งตามประเภทงาน งานบริการติดตั้งโทรคมนาคมซ่ึงจะรบัรูร้ายไดร้อ้ยละ 93และรอ้ยละ 95 ของรายไดร้วม      

รองลงมาเป็นงานบริการติดตั้งระบบสารกนัไฟลาม รบัรูร้ายไดร้อ้ยละ 3 ในปี2559 และรอ้ยละ4 ในปี2558 ของรายไดร้วม

งานติดตั้ง นอกจากน้ันจะเป็นการรบัรูร้ายไดติ้ดตั้งโครงการประหยดัพลงังานซ่ึงรบัรูร้ายไดป้ระมาณ 6 ลา้นบาทในปี2559 และ 

8 ลา้นบาทในปี 2558 

ค่าใชจ้่าย 

   ปี 2559 และ 2558 บริษัทมคี่าใชจ้่ายขายและบริหารคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของรายไดร้วม โดยแบ่งเป็น ค่าใชจ้่ายขาย

คิดเป็นรอ้ยละ 2 และค่าใชจ้่ายบริหารคิดเป็นรอ้ยละ 8 ของรายไดร้วม  

บริษัทมคี่าใชจ้่ายทางการเงินในปี 2559 และ 2558 เป็นจ านวน 11 ลา้นบาท  

งบแสดงฐานะการเงิน 

   สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนผูถื้อหุน้ปี 2559เพิ่มขึ้ นจากปี 2558 โดยสินทรัพยเ์พิ่มขึ้ นเป็นในส่วนของลูกหน้ี และ 

สินคา้คงคลงั ในส่วนลูกหน้ีท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันเป็นไปตามสดัส่วนยอดขายท่ีเพิ่มขึ้ น อย่างไรก็ดีสินคา้คงคลงัท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันเพราะบริษัท

ตอ้งส ารองสินคา้ไวเ้พื่อรองรบัยอดขายท่ีเพิ่มขึ้ น ในส่วนหน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้ นน้ันมาจากเจา้หน้ีทางการคา้เป็นส่วนใหญ่ 

อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั 

   อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคัญปี 2559 ใกลเ้คียงกับปี 2558 โดยอตัราก าไรขั้นตน้เท่ากบัรอ้ยละ 14และ15 

ตามล าดบั อตัราก าไรสุทธิเท่ากบัรอ้ยละ 4และ5 ตามล าดบั อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้เท่ากบั 1.22 และ 1.05 เท่า

ตามล าดบั และก าไรสุทธิต่อหุน้ปี 2559 เท่ากบั 0.15บาท และปี 2558 เท่ากบั 0.21บาท 

   ทั้งน้ีผลการด าเนินงานและรายละเอียดอื่นๆเป็นไปตามรายงานประจ าปีของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
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   ประธานฯ ได้แถลงว่า ส าหรับการบริหารจัดการดา้นอื่นๆ ขอมอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุมเป็นผู ้รายงาน          

ซ่ึงมีสาระส าคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การบริหารจดัการดา้นอ่ืนๆไดแ้ก่   

 การบริหารจดัการดา้นกิจกรรมความรบัผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2559 เป็นปีท่ีบริษัทมุง้เน้นด าเนินกิจกรรมต่างๆตรง

ตามกลยุทธด์า้นความรบัผิดชอบต่อสงัคม ตามเป้าหมายท่ีวางไว ้  

 การบริหารจดัการดา้นการก ากบัดูแลกิจการ ในปี 2559 ผลส ารวจการก ากบัดูแลกิจการ บริษัทอยู่ในระดบั 3 ดาว 

โดยไดร้ับคะแนน 78% จาก IOD และไดร้บัการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดย

บริษัทไดร้บัคะแนน 99.38% จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงถือไดว้่าบริษัทฯสามารถสะทอ้นภาพของความตั้งใจ

ในการมุ่งสู่การเป็นตน้แบบท่ีดีดว้ยการยกระดับการก ากับดูแลกิจการท่ีดีและความมีคุณภาพในการบริหารงาน    

จากการส ารวจของสถาบนัต่างๆท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้ นในทุกปี รวมถึงบริษัทฯไดใ้หค้วามส าคญัต่อการเปิดเผยขอ้มูล

ตามกฎระเบียบ ขอ้บังคับท่ีมีการปรับปรุงใหม่อยู่เสมอ และไดท้ าการทบทวนเร่ืองการบริหารจดัการความเส่ียง    

ของบริษัทอยา่งมีคุณภาพ เพื่อเป็นขอ้มลูส าคญัในการยกระดบัการด าเนินงานในดา้นอื่นๆท่ีเกี่ยวขอ้ง อีกทั้งยงัขยาย

ขอบเขตไปสู่บริษัทในเครืออีกดว้ย  

 ส าหรบัการด าเนินงานดา้นการต่อตา้นทุจริตคอรปัชัน่ ในปี 2559 เป็นปีแห่งการเรียนรูแ้ละการปฏิบติัอย่างจริงจงั 

แมว้่าบริษัทจะอยูใ่นภาวะของการเปล่ียนแปลงหลายดา้น อาทิ การยา้ยท่ีท าการส านักงานแห่งใหม่ การปรบัเปล่ียน

ระบบงานภายใน รวมถึงการปรบัโครงสรา้งการบริหารจดัการเป็นตน้ ซ่ึงการเปล่ียนแปลงดงักล่าวไดส่้งผลกระทบต่อ

การด าเนินการรวบรวมขอ้มูลและเอกสารส าคญัในการยื่นขอใบรบัรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชน

ไทยในการต่อตา้นทุจริต อย่างไรก็ตามเมื่อการบริหารจดัการภายในองคก์รเขา้ท่ีแลว้ ส่ิงท่ีบริษัทฯจะด าเนินการต่อ 

ณ วนัน้ีคือการยืน่ขอรบัรองใหเ้สร็จสิ้ นภายในไตรมาส 3 ปี 2560 
 

ทั้งน้ีรายละเอียดการด าเนินงานดา้นอื่นๆของบริษัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นรายงานความรบัผิดชอบต่อสงัคมปี 2559ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่านแลว้ในรูปแบบ CD ROM 
 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล  ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. หน้ีสินรวมท่ีเพิ่มขึ้ น 339 ลา้นบาทในปี 2559 เกิดจากอะไรบา้ง 

2. มูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ท่ีลดลงทุกปี เป็นเพราะสาเหตุใด เน่ืองจากบริษัทมีรายไดท่ี้เพิ่มขึ้ นทุกปี ดงัน้ันมูลค่าทาง

บญัชีต่อหุน้ไม่ควรลดลง 

กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 

1. ส าหรับหน้ีสินรวมท่ีเพิ่มขึ้ น มาจากลูกหน้ีทางการคา้ท่ีเพิ่มขึ้ น เน่ืองจากบริษัทมีเป้าหมายในการเพิ่มยอดขาย    

อีกส่วนหน่ึงเป็นผลมาจากสินคา้คงคลงัท่ีเพิ่มขึ้ น เน่ืองจากตอ้งส ารองสินคา้ไวเ้พื่อรองรบักบัยอดขายท่ีเพิ่มขึ้ น 

2. ส าหรบัมูลค่าทางบญัชีต่อหุน้ท่ีลดลงน้ันเป็นเพราะมีการใชสิ้ทธิในการเพิ่มทุนท าใหจ้ านวนหุน้สามญัของบริษัท

เพิ่มขึ้ น ดว้ยเหตุดงักล่าวจึงท าใหม้ลูค่าทางบญัชีต่อหุน้ลดลง 

ผูถื้อหุน้ คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามเพิ่มเติม หน้ีสินท่ีเพิ่มขึ้ น 339 ลา้นบาทน้ัน เขา้ใจว่าเป็นเพราะ

สินคา้คงคลงัท่ีเพิ่มขึ้ นจ านวน 140 ลา้นบาท ส าหรบัรายไดจ้ากการขายและบริการก็อยู่ใกลเ้คียงกบัปี 58 เจา้หน้ีท่ี

เพิ่มขึ้ นน้ันมีเจา้หน้ีรายใดบา้ง 

กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถาม เจา้หน้ีท่ีเพิ่มขึ้ นน้ัน ส่วนใหญ่

เป็นเจา้หน้ีทางการคา้ ท่ีบริษัทสัง่สินคา้มาเพื่อส ารองไวใ้นคลังสินคา้ ไม่ไดเ้พิ่มขึ้ นในส่วนของเจา้หน้ีอื่นๆท่ีเป็น

นัยส าคญั 

ผูถื้อหุน้ คุณวิมล รตันสกุลดิลก ผูถื้อหุน้รายยอ่ย ไดส้อบถามเพิ่มเติม รายไดท่ี้เพิ่มขึ้ นแต่ก าไรลดลงเป็นเพราะสาเหตุใด  
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กรรมการ คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานการเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถาม รายไดจ้ากการขายเพิ่มขึ้ นจาก

ปี 2558 แต่มีอตัราก าไรอยู่ท่ีรอ้ยละ 9 ส่วนรายไดจ้ากงานติดตั้งลดลงจากปี 2558 แต่อตัราก าไรอยู่ท่ีรอ้ยละ 30 

อยา่งไรก็ดีส าหรบัรายไดง้านติดตั้งท่ีลดลงในปี 2559 น้ันบริษัทจะเร่ิมรบัรูร้ายไดใ้นปี 2560 

ผูถื้อหุน้ คุณวิมล รตันสกุลดิลก ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดส้อบถามเพิ่มเติม เท่ากบัว่าสดัส่วนรายไดท่ี้มีอตัราก าไรสูงในปี 2559 

น้อยกว่าปี 2558 แต่ในปี 2560 สัดส่วนรายไดท่ี้มีอตัราก าไรสูงจะกลับมาท าใหก้ าไรรวมของบริษัทดีขึ้ นจากปี 

2559 

กรรมการ คุณโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการผูจ้ดัการสายงานโทรคมนาคม ไดต้อบขอ้ซกัถาม ในภาพรวมปี 2560 ในส่วน

ของงานติดตั้งโทรคมนาคม คาดว่าจะดีขึ้ นเน่ืองจากการขยายตวัของผูใ้หบ้ริการโครงขา่ยต่างๆ 

ผูถื้อหุน้ คุณสุเทพ วิมลสุทธิกุล ผูถื้อหุน้รายย่อย ไดเ้พิ่มเติมว่า ตามท่ีรายงานว่าในปี 2560 ผลประกอบการคาดว่าจะดีขึ้ น 

เกิดจากงานติดตั้งโทรคมนาคม จึงอยากใหบ้ริษัทระมดัระวงัเร่ืองความเส่ียงของลูกหน้ี เพราะบริษัทรบังานของ DTAC 

ซ่ึงธุรกิจของ DTAC มีความไม่มัน่คง จึงอยากใหบ้ริษัทระมดัระวงัและพิจารณาถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้ นดว้ย 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจง้

ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบริษัทปี 2559 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2559 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 

2559 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ.2535 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของ

บริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนุมติัโดยงบการเงินประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวาคม 2559 ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดสรุปสาระส าคญัจากงบการเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2559 (บาท) 

งบการเงินรวม 

ปี 2559 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,843,378,652 3,333,311,092 

หน้ีสินรวม 2,114,087,367 1,703,173,367 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,729,291,285 1,630,137,725 

รายไดร้วม 4,713,052,567 4,099,221,892 

ก าไรสุทธิ 172,996,695 195,688,714 

ก าไรต่อหุน้ 0.15 0.17 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการควบคุม

ภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่างถูกตอ้ง

ตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการเปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและทันเวลา      

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบซ่ึง

แสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2559 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้า 119 

คณะกรรมการบริษัทฯ ไดพ้ิจารณางบการเงินประจ าปี 2559 ดงักล่าวไดแ้สดงฐานะการเงินและผลการด าเนินงานท่ี

ถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่างเพียงพอตามหลักการบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปและไดร้ับการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญาตแลว้ เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2559 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 ตามท่ีเสนอขา้งตน้ 
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ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามท่ีเสนอทุก

ประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    จ านวน   475,925,421  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไม่เห็นดว้ย   จ านวน       0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

    งดออกเสียง   จ านวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

    บตัรเสีย   จ านวน       0  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล ใหท่ี้

ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 ของ

ก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไดก้ าหนดว่าในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบาย

จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลงัหกัเงินส ารอง

ตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยา่งมีนัยส าคญั 

คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรเพื่อส ารอง

ตามกฎหมายและการจ่ายปันผล ส าหรบัผลด าเนินการในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2559 – 31 

ธนัวาคม 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. อนุมติัจดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10 ลา้นบาท  

2. จ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรา 0.10บาท มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน    

118 ลา้นบาท  

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 3/2559 เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2559 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล

ส าหรบัผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2559 ในอตัราหุน้ละ 0.06 บาท เป็นจ านวนเงิน 70.54 ลา้นบาท ดงัน้ัน 

เมื่อน าเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวมารวมกบัการจ่ายปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2559 เป็นจ านวน

รวมไม่เกิน 188.54 ลา้นบาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 96.34 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทในปี 2559    

ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

ก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 27 เมษายน 2560 และใหร้วบรวมรายช่ือ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (ฉบับแกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุด

ทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10 ลา้นบาท และอนุมติัการ

จ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาทเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 118 ลา้นบาท 

โดยก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 27 เมษายน 2560 และ

ใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบัแกไ้ข

เพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวนัท่ี 28 เมษายน 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 18 พฤษภาคม 

2560 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 



 

 

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
Registration No. 0107548000561 

 
 

 
CSS GROUP |  

8 

    เห็นดว้ย    จ านวน 475,935,421 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

    ไม่เห็นดว้ย   จ านวน      0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ านวน        0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

    บตัรเสีย   จ านวน      0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ   0 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึง

ออกจากต าแหน่งตามวาระใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบและเพื่อพิจารณา 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และความโปร่งใส ท่านกรรมการท่ีถูกเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งซ่ึง

ได้แก่ พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานท่ีประชุม นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ และรองศาสตราจารย์ประภาษ          

ไพรสุวรรณา ขออนุญาตออกนอกหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสใหท่้านผูถื้อหุน้ไดส้อบถามและแสดงขอ้คิดเห็นได้

อย่างเต็มท่ี และเมื่อเสร็จส้ินการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีแลว้ จึงจะกลบัมาร่วมประชุมอีกครั้ง โดยประธานฯ จะมอบหมายให้

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ท าหน้าท่ีประธานในวาระน้ี 

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ รองประธานฯช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก าหนดว่าในการประชุมสามญัประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง

ในอตัรา 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบั

เขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก 

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 น้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจ านวน 3 คน ไดแ้ก ่

1.พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ  กรรมการอิสระ 

2.นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ               กรรมการอิสระ 

3.รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ 

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ รองประธานฯขอใหเ้ลขานุการท่ีประชุมช้ีแจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา

ส าหรบัการสรรหากรรมการรายใหม่น้ัน บริษัทฯมีหลกัเกณฑใ์นการสรรหากรรมการ โดยผ่านคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล โดยในการประชุมคณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาลครั้งท่ี 1/2560 

เมื่อวนัท่ี 23 กุมภาพนัธ์ 2560 ไดพ้ิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ โดย

พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆแลว้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลต่อไปน้ีเป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตาม

วาระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง 3 ท่านเป็นผูท่ี้มีความรู ้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายวิชาชีพอนัเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง 3 ท่านมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทจดทะเบียนตามขอ้บังคบัของบริษัท   

และตามขอ้ก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 

(3) ทั้ง 3 ท่านท่ีไดร้บัการเสนอช่ือใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีอย่าง

สม า่เสมอ โดยในระหว่างการประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขา้ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ

ทุกครั้ง จ านวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง ส าหรบัผลงานของกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านมีดงัน้ี 

(3.1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ  ปัจจุบันด ารงต าแหน่งเป็น ประธานกรรมการบริษัท             

และกรรมการอิสระ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไดป้ฏิบติัหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความเป็นอิสระ

ในการใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผูท่ี้มีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความ

เช่ียวชาญท่ีหลากหลาย มีความรูเ้ร่ืองของกฎหมาย และขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการ

ท่ีดี ใหค้ าแนะน าในการปฏิบัติตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ   

ในอนาคต 
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(3.2) นายฉัฐภูมิ ขนัติวิริยะ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบริหาร

ความเส่ียง และกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาได้

ปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นอย่างดี มีความอิสระในการใหค้วามคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา เป็นผูม้ี

ความรูค้วามสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายโดยเฉพาะดา้นการเงินและการ

ลงทุน โดยสามารถใหค้ าแนะน าเพื่อใหบ้ริษัทฯ มีการบริหารจดัการในเร่ืองของการเงินและการลงทุน

อยา่งดีและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งมีความรูเ้ร่ืองการบริหารความเส่ียง โดยสามารถใหค้ าแนะน าเพื่อให้

บริษัทฯ ทบทวนความเส่ียงอยา่งสม า่เสมอและมีกระบวนการป้องกนัความเส่ียงอยา่งมีประสิทธิภาพ อีก

ทั้งยงัมีความรูด้า้นกฎหมาย ขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเกี่ยวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ใหค้ าแนะน าในการ

ปฏบิติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนาคต 

(3.3) รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบ ตลอดระยะเวลาท่ีผ่านมาไดป้ฏบิติัหน้าท่ีในต าแหน่งเป็นอยา่งดี มีความอิสระในการใหค้วาม

คิดเห็นอยา่งตรงไปตรงมาเป็นผูม้ีความรูค้วามสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญท่ีหลากหลาย

โดยเฉพาะงานดา้นวิศวกรรมไฟฟ้า อีกทั้งยงัมีความรูด้า้นกฎหมายขอ้ก าหนดต่างๆท่ีเกี่ยวกบัการก ากบั

ดูแลกิจการท่ีดี ใหค้ าแนะน าในการปฏบิติัตามกฎหมายต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของ

บริษัทฯในอนาคต  

อยา่งไรก็ดีตามท่ีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอวาระการประชุมล่วงหน้าและเสนอช่ือบุคคลอื่น เขา้รบั

การแต่งตั้งเป็นกรรมการ ตามหลักเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการท่ีดี ผ่านเว็บไซต์บริษัท  ตั้งแต่วันท่ี 6 ตุลาคม 2559 –           

15 มกราคม 2560 ท่ีผ่านมาน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขา้รบัต าแหน่งเป็นกรรมการ

แต่อยา่งใด ทั้งน้ีกรรมการอิสระท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครั้งน้ี ไม่มีกรรมการอิสระท่านใดท่ีด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ

เกิน 9 ปี 

คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาพิจารณา

ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล รวมถึงไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมทั้งความรู ้ความสามารถ ประสบการณ ์และความเช่ียวชาญ

ในวิชาชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้ับการเสนอช่ือมีความเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งการปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการและกรรมการอิสระท่ีผ่านมาอย่างสม า่เสมอ อีกทั้งคณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือใหเ้ป็น

กรรมการอิสระจะสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ าเสนอท่ีประชุมผู ้

ถือหุน้พิจารณาแต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่านใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 
 

1. พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ     เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

2. นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ                        เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 

3. รองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา  เสนอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
 

ขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทั้ง 3 ท่าน ตลอดจนนิยามกรรมการอิสระและคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ารง

ต าแหน่งกรรมการอิสระ รวมทั้งผลการปฏบิติังานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่านมามีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารท่ี

น าส่งมาพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดีในวาระน้ีจึงใคร่ขอท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน

ลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ป ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ

งดออกเสียงและส่งใหพ้นักงานของบริษัท ไปเก็บเพื่อมานับคะแนน 
 

คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ รองประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้

รายใดสอบถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมการทั้ง 3 ท่าน ซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งพลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ  ดว้ยคะแนนเสียง   

  เห็นดว้ย    จ านวน   475,970,481  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย   จ านวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

  งดออกเสียง   จ านวน            0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

  บตัรเสีย   จ านวน           0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0  
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 2. อนุมติัแต่งตั้งนายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ   ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ านวน   475,970,481  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ านวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ านวน            0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 บตัรเสีย   จ านวน           0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0 

 3. อนุมติัแต่งตั้งรองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ านวน   475,970,481  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ านวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ านวน            0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 บตัรเสีย   จ านวน           0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2560 

คุณสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ รองประธานฯ ขอเชิญพลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ นายฉัฐภูมิ ขันติวิริยะ         

และรองศาสตราจารยป์ระภาษ ไพรสุวรรณา กลับเขา้มาในท่ีประชุม โดยพลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภักดีนฤนาถ ท าหน้าท่ี

ประธานท่ีประชุม 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนส าหรบักรรมการ 

ประจ าปี 2560 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบและเพื่อพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 และขอ้บงัคบั

บริษัทขอ้ท่ี 42 ก าหนดว่า "การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม" 
 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบริษัทฯไดม้อบหมายใหค้ณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล เป็นผูพ้ิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการในเบ้ืองตน้โดยเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติใหค้วามเห็นชอบ และน าเสนอต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีเพื่อพิจารณาอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ การอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี 

คณะกรรมการสรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล ได้พิจารณากลัน่กรองถึงความเหมาะสม               

ของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมาย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกับธุรกิ จในประเภท     

และขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการ

บริษัทไทย ตลอดจนค านึงถึงผลประกอบการ ผลงาน สภาพแวดลอ้มทางธุรกิจ และภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงคณะกรรมการ

สรรหาพิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัท จึงเห็นควรก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการตามขอ้เสนอและความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

พิจารณาค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามัญผู ้ถือหุน้ประจ าปี  2560 อนุมัติก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทนรายเดือน        

ค่าเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่าตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่าตอบแทนอื่นๆ ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั 

ประธานกรรมการบริษัท    จ านวน 100,000 บาทต่อเดือน 

2) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริษัท 

กรรมการบริษัท       จ านวน 30,000 บาทต่อครั้ง 

3) ค่าตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ    จ านวน 50,000 บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ      จ านวน 20,000 บาทต่อเดือน 
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4) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ     จ านวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

5) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   จ านวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

6) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  จ านวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

ส าหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าเบ้ียประชุมน้ี 

7) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ารองไวส้ าหรบัการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัท 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป 
 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม ประธานฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ  ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น       

ของบริษัทส าหรบัปี 2560 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ านาจแก่คณะกรรมการบริษัทใน

การจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมการต่อไปตามท่ีเห็นสมควร  ตามท่ีเสนอทุกประการ          

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย    จ านวน   475,970,782  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ านวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ านวน            0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 บตัรเสีย   จ านวน           0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0 

     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2560 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบ

บญัชีบริษัทประจ าปี 2560 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบและเพื่อพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 

120 ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

บริษัทฯมีนโยบายการคดัเลือกผูส้อบบัญชี โดยใชว้ิธีคดัเลือกผูส้อบบัญชีท่ีไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเง่ือนไข รวมทั้งค่าสอบบญัชีมายงั

บริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมการตรวจสอบเป็นผูพ้ิจารณากลัน่กรองความเหมาะสมของผูส้อบบญัชี และคดัเลือกรายท่ีเสนอเง่ือนไข

ท่ีเหมาะสมกบับริษัท จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบัญชีรายเดิมจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อย ประจ าปี 2560 ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนตามขอ้ก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. ใหส้อบ

บญัชีบริษัทจดทะเบียนไดต้ามรายละเอียดท่ีแนบมาในหนังสือเชิญประชุม ท่ีจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหนา้แลว้ 
 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นควรน าเสนอท่ีประชุมผู ้ถือหุน้พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจากบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากดั ตามรายช่ือต่อไปน้ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2560 ไดแ้ก ่

1.  นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 จ านวน 2,725,000 บาท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2 จากปี 2559 
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ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ นายชาติชาย ตรีวิมล ผูร้ับมอบฉันทะและตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามเพิ่มเติม โดยขอให้

บริษัทช้ีแจง เหตุผลท่ีค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2  

กรรมการ นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ กรรมการผู ้จัดการสายงานบัญชีการเงิน ได้ตอบขอ้ซักถาม กลุ่มบริษัท CSS            

มีดว้ยกนั 3บริษัท ซ่ึงค่าตอบแทนส าหรบัยอ่ย 2 บริษัท ปรบัเพิ่มขึ้ นบริษัทละ 50,000 บาท และส าหรบัค่าตอบแทน

บริษัท CSS ปรับเพิ่มขึ้ นจ านวน 300,000 บาท รวมเป็น 400,000 บาท ซ่ึงเท่ากับเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 17.2 

จากปี 2559 เน่ืองจาก ทางบริษัทตอ้งท ารายการ PPA ของบริษัทยอ่ย ท่ีบริษัทซ้ือกิจการ โดยมีระยะเวลาด าเนินการ

ทั้งส้ิน 3 ปี 8 เดือน ซ่ึงถือว่าเป็นรายการต่อเน่ือง อีกทั้งผูส้อบบญัชียงัตอ้งใหค้วามเห็นในรายงานประจ าปีของบริษัท

อีกดว้ย จากกระบวนการท างานท่ีเพิ่มขึ้ น คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนท่ีปรับเพิ่มขึ้ นน้ีมี

ความเหมาะสมแลว้ 

ประธานฯ ได้ใหท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู ้ถือหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ าการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2560

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874

2. นายศุภชยั   ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930

 3. นางสาววราพร  ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั แทนได ้และมีมติอนุมติัก าหนดค่าสอบบญัชี

ส าหรบับริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,725,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย จ านวน  472,527,462  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.2766 

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน   3,443,200 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ   0.7234 

 งดออกเสียง จ านวน     120 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 บตัรเสีย  จ านวน        0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ    0 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

- ไม่มีการพิจารณาในเร่ืองอื่นๆ –

เมื่อส้ินสุดการประชุมในวาระท่ี 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงค์จะเสนอเร่ืองใดต่อท่ี

ประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 11.27 น. 

(พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ) 

    ประธานท่ีประชุม 

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขานุการบริษัท   

 ผูบ้นัทึกการประชุม 


