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วาระที่ 1 

พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ  าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 8 เมษายน 2559 

 

ขอ้เท็จจริงและเหตผุล 

บริษัทฯ ไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 8 เมษายน 2559 ระหว่างเวลา10.00–12.00 น. 

ณ หอ้งแซฟไฟร ์115-117 อาคารฟอรัม่ 1 อิมแพค เมืองทองธานี  เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด 

จงัหวดันนทบุรี ตามรายงานการประชุมท่ีน าส่งมาพรอ้มน้ี ซ่ึงไดบ้นัทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง พรอ้มทั้งท าการเปิดเผยขอ้มลู

ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในก าหนดตามกฎหมายท่ีเกี่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูล

บนเว็ปไซตบ์ริษัทฯ (www.cssthai.com) และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้าพรอ้มหนังสือเชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลว้เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้ าการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

แลว้ เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เมื่อวันท่ี            

8 เมษายน 2559 ดงักล่าว 

 

การลงมติ 

 มติท่ีประชุมในวาระน้ีจะใชค้ะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ประธานท่ีประชุมจะใชสิ้ทธิออกเสียงเพิ่มขึ้ นอีกหน่ึงเสียงต่างหากเป็นเสียงช้ีขาด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.cssthai.com/
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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2559 

ของ 

บริษทั คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

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

ณ หอ้งแซฟไฟร ์115-117 อาคารฟอรัม่ 1 อิมแพคเมืองทองธานี  

เลขที่ 99 ถนนป๊อปปูล่า ต าบลบา้นใหม ่อ าเภอปากเกร็ด จงัหวดันนทบุร ี

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

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม 

(1) พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ กรรมการอสิระ และประธานกรรมการ 

(2) นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ กรรมการ,ประธานเจา้หน้าท่ีบริหาร และ ประธานกรรมการ 

  บริหารความเส่ียง 

(3) นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 

 สายงานโทรคมนาคม 

(4) นายกิตติรตัน์ เมฆมณี กรรมการ, กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการผูจ้ดัการ 

 สายงานธุรกจิผลิตภณัฑ ์

(5)  นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ กรรมการ, กรรมการสรรหาพิจารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล,  

 กรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีการเงิน 

(6)  นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการสายงานการจดัการ  และเลขานุการบริษัท 

(7) นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ กรรมการ   

(8) รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอสิระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ และ ประธานกรรมการ 

   สรรหาพจิารณาคา่ตอบแทนและบรรษัทภิบาล 

(9) นายฉฐัภูมิ ขนัติวริิยะ กรรมการอสิระ,กรรมการตรวจสอบ,กรรมการสรรหาพิจารณา 

  ค่าตอบแทนและบรรษัทภิบาล และกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการของบริษทัท่ีลาประชุม 

(1) นายประภาษ ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้รว่มประชุม 

(1) นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน   ผูส้อบบญัชี จากบริษัท ส านักงาน อี วาย จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เขา้รว่มประชุม 

(1) นายธญัพงศ ์ล้ิมวงศย์ุติ   ท่ีปรึกษากฎหมาย  บริษัท อินเทลลิเจน้ท ์พารท์เนอรส์ จ ากดั 

 

เริ่มการประชุมเวลา 10.00 น. 
 

พลต ารวจตรีสุพิศาล ภักดีนฤนาถ ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชุม และไดม้อบหมายให้

เลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดและจ านวนของผูเ้ขา้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองการลงคะแนนในวาระต่างๆ ดงัน้ี 

ก่อนเร่ิมการประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุมผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 2559 และวันรวบรวมรายช่ือผูถื้อหุน้ตามมาตรา 225 แห่ง

พระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 

น้ัน มีจ านวน   ผูม้ีสิทธิเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 12,011 ราย จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายทั้งหมด 1,109,403,283 หุน้ และในการ

ประชุมครั้งน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ านวน 48 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จ านวน 27 ราย รวมทั้งส้ินจ านวน 75 ราย 
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จ านวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ านวนหุน้ 514,703,503 หุน้ หรือรอ้ยละ 46.39 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ตามมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษัทขอ้ท่ี 21.   

ไดก้ าหนดใหใ้นการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) เขา้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่า 25 

คน และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเ ป็นองค์

ประชุม ดงัน้ัน จากจ านวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและจ านวนหุน้ดังกล่าว ซ่ึงเกินกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่าย   

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลักเกณฑใ์นการออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ าหนดใหใ้นการออกเสียงลงคะแนนในการประชุม   

ผูถื้อหุน้ ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

2. หากผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด

ขอใหแ้จง้ช่ือและซกัถามเมื่อน าเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมื่อพิจารณาครบทุกวาระแลว้ 

3. ผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระใด หา้มมิใหอ้อกเสียงในวาระน้ัน หรือบริษัท อาจเชิญใหผู้ถื้อ

หุน้ดังกล่าว  ออกจากท่ีประชุมไดเ้ป็นการชัว่คราวในวาระน้ันๆ อย่างไรก็ตาม ในเร่ืองของการอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการ      

ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ามีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

4. และเพื่อไม่ใหเ้ป็นการเสียเวลาอนัมีค่าของทุกท่าน ประธานฯ จะเรียนถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย

หรืองดออกเสียงหรือไม่ ถา้ไม่มีผูใ้ดคดัคา้นหรืองดออกเสียง ประธานฯ จะสรุปวาระน้ันๆ ว่าทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติั

ตามท่ีประธานฯ เสนอ 

แต่ถา้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธานฯ จะขอใหท่้านท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนน

ในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกาเคร่ืองหมายถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่านตอ้งการ พรอ้มทั้งลงลายมือช่ือและ

ขอใหท่้านชูมือขึ้ น เพื่อใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมานับคะแนน 

ส าหรบัท่านท่ีไม่คดัคา้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมติัตามวาระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงใน

บัตรลงคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม

ประชุม หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ        

ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษัทไดท้ าการรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่านท่ีรบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีกและส าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ แต่ไม่ได้

ระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการท่ีแจง้ไปแลว้ 

5. อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ในวาระการ

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระน้ัน ขอใหท่้านผูถื้ อหุน้ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนน     

เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงานของบริษัทไปเก็บเพื่อ

มานับคะแนนทั้งน้ีบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ยขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงานภายหลงัจากเสร็จสิ้ นวาระการประชุมน้ันๆ 

เลขานุการการประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยผลคะแนนเสียง

ท่ีนับได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวาระ

จะใชจ้ านวนหุน้ของผูเ้ขา้ประชุมล่าสุดในวาระน้ันๆ 

เมื่อเลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงไดด้ าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
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วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 11 มีนาคม 2559 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ 

ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าบริษัทไดจ้ดัใหม้ีการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อวนัท่ี 

11 มีนาคม 2559 โดยมีส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดบ้ันทึกถูกตอ้งตามความเป็นจริง พรอ้มทั้งท าการเปิดเผยขอ้มูล

ใหแ้ก่กระทรวงพาณิชยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายในเวลาที่ก าหนดตามกฎหมายที่เกี่ ยวขอ้งและได้

เผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ รายละเอียดรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2559 ปรากฏตามส่ิงท่ี

ส่งมาดว้ยล าดบัท่ี 1  

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว้ เห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าวไดท้ าการบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้น

แลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ครั้งท่ี 1/2559 เมื่อ

วนัท่ี 11 มีนาคม 2559 ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทน าเสนอ 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ครั้งท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 11 

มีนาคม 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  จ านวน   515,612,503  เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ     100 

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน          0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ         0 

 งดออกเสียง  จ านวน   5,000 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ         0 

 

วาระที่ 2 รบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2558 

 นางสาวภณิดา เศวตวรรณรัตน์ ไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 โดยมีรายละเอียด

ปรากฏในรายงานประจ าปีของบริษัทท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมก่อนการประชุมแลว้ 

เมื่อนางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 แลว้ ประธานฯ ไดใ้ห้

ท่ีประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

 ขอใหท้างบริษัทส่งรายงานประจ าปี และงบการเงินเป็นรูปเล่มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ดว้ย เพื่อท่ีผูถื้อหุน้จะไดเ้ตรียม

ขอ้มลูมาสอบถามในการประชุม 

- ประธานฯ ช้ีแจงว่าจะด าเนินการใหที้มงานจดัส่งเอกสารเพิ่มเติมให ้

- นายชนาเมธ เฟ่ืองวรรธนะ สอบถามดงัน้ี 

 จากขอ้มลูท่ีบริษัทน าเสนอ ท าใหเ้ห็นว่ารายไดแ้ละก าไรขัน้ตน้ มีการเติบโตท่ีค่อนขา้งดี แต่เมื่อพิจารณาจาก

ก าไรสุทธิแลว้ จะเห็นว่ามีอตัราลดลง ซ่ึงน่าจะเกิดจากการน างบการเงินของบริษัทย่อยท่ีบริษัทเขา้ลงทุนน้ัน เขา้มารวม 

(consolidate) กบังบการเงินของบริษัท ขอใหผู้บ้ริหารช้ีแจงรายละเอียดดว้ย 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงว่าจากการท่ีบริษัทน างบการเงินของ NWC รวมเขา้มาดว้ยน้ัน บริษัท

รบัรูร้ายไดป้ระมาณ 280 ลา้นบาท และรับรูก้ าไรสุทธิของ NWC ในงบการเงินของบริษัท ประมาณ 65 ลา้นบาท หาก

พิจารณาขอ้มลู ค่าใชจ้่ายของบริษัทในงบการเงินรวมท่ีเพิ่มขึ้ นน้ัน เป็นการเพิ่มขึ้ นจากการน ารายจ่ายของ NWC เขา้มารวมดว้ย 

นอกจากน้ี ค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึ้ นมาอีกส่วนน้ัน เป็นค่าใชจ้่ายต่างๆ ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ NWC ไม่ว่าจะเป็นค่าท่ี

ปรึกษาทางการเงิน ค่าใชจ้่ายในการตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) รวมทั้งจะมีค่าใชจ้่ายในการยา้ยส านักงาน และอื่นๆ 

ซ่ึงในปี 2559 อาจจะไม่มีค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี  
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- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าค่าใชจ้่ายท่ีเพิ่มขึ้ น แยกเป็นส่วนๆ ดงัน้ี  

ส่วนท่ีหน่ึง  เกิดจากการท่ีบริษัทเขา้ซ้ือหุน้สามญัของ NWC ในสัดส่วนการถือหุน้ประมาณ 70% ไดเ้กิด

ค่าใชจ้่ายในการว่าจา้งท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ การตรวจสอบกิจการ (Due Diligence) และค่าใชจ้่าย

ในการด าเนินการส่วนอื่นๆ  

ส่วนท่ีสอง เป็นค่าใชจ้่ายในการลงทุนทางดา้นธุรกิจพลงังาน ซ่ึงยงัไม่ก่อใหเ้กิดรายไดแ้ละยงัไม่สามารถรบัรู ้

รายไดใ้นปีท่ีผ่านมา ส่วนท่ีสาม เป็นค่าใชจ้่ายจากการลงทุนธุรกิจทางดา้นสารสนเทศและไอที ซ่ึงจะเป็นงานประมูลเป็นหลกั 

โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทไดง้านประมูลเขา้มาประมาณ 3 งาน ซ่ึงคาดว่าจะรบัรูร้ายไดใ้นปีน้ีประมาณ 80 ลา้นบาท แต่

ค่าใชจ้่ายไดเ้กิดขึ้ นในปี 2558 ท่ีผ่านมาแลว้ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายอื่นสอบถาม ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าวาระน้ีเป็นวาระแจง้เพื่อทราบ จึงไม่มีการ

ลงคะแนนเสียง 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดงบการเงิน ประจ า ปี 2558 ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน

จ ากดั พ.ศ.2535 คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้ีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี 2558 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนส าหรับปี

ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทและไดร้บัการตรวจสอบโดย

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตแลว้ ดงัมีรายละเอียดสรุปสาระส าคญัจากงบการเงินดงัน้ี 

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 

ก าไรสุทธิ 222,277,472 248,381,333 

ก าไรต่อหุน้ 0.21 0.24 
 

คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่ากระบวนการจดัท ารายงานทางบญัชีและการเงินของบริษัทมีระบบการ

ควบคุมภายในท่ีดีเพียงพอท่ีท าใหม้ัน่ใจไดว้่ารายงานทางการเงินแสดงฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานของบริษัทอย่าง

ถูกตอ้งตามท่ีควร ตามมาตรฐานการบัญชีท่ีกฎหมายก าหนด รวมทั้งมีการ เปิดเผยขอ้มูลในงบการเงินอย่างเพียงพอและ

ทนัเวลาเพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บการเงินในการตดัสินใจลงทุน 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงินประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซ่ึงไดผ่้านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบ

บญัชีรบัอนุญาตแลว้ 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
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มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ประจ าปี 2558 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามท่ีเสนอ

ทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน   515,747,064  เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน            0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง  จ านวน             1,800 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธานฯไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลให  ้

ท่ีประชุมพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ .ศ .2535 มาตรา116 

และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก าหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 5 

ของก าไรสุทธิประจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมีไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจากน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทไดก้ าหนดว่าในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจ าเป็นอื่นใด บริษัทมี

นโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดข้องงบการเงินเฉพาะบริษัทและหลงัหกั

เงินส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อการด าเนินงานปกติของบริษัทและบริษัทย่อยอย่าง

มีนัยส าคญั 

คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิ ประจ าปี 2558 และจ่ายปันผลส าหรบัผลการด าเนินการใน

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

1. อนุมติัจดัสรรก าไร ประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,200,000 บาท  

2. อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท เป็นจ านวนเงิน 

110,940,328.30 บาท 

อย่างไรก็ตาม จ านวนรวมของเงินปันผลอาจมีการปรบัเปล่ียนเพิ่มขึ้ น หากมีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 

(CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซื้ อหุน้สามญัในวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซ่ึงเป็นวนัก่อนปิดสมุดทะเบียนเพื่อสิทธิในการรบัเงิน

ปันผล โดยจ านวนรวมของเงินปันผลจะเปล่ียนแปลงเพิ่มขึ้ นตามจ านวนหุน้ท่ีออกจ าหน่ายแลว้ ท่ีเพิ่มขึ้ นจากการใชสิ้ทธิของ 

CSS-W1 ทั้งน้ีในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิครั้งท่ี 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซ้ือหุน้สามญัครบเต็มจ านวน จ านวน

รวมของเงินปันผลจะมีจ านวนเงินรวมประมาณ 117,607,376.90 บาท 

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ไดม้ีมติจ่ายเงินปันผลระหว่าง

กาลส าหรบัผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 

เป็นจ านวน 105,649,867.60 บาท ดงัน้ัน เมื่อน าเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวมารวมกบัการจ่าย   ปันผลในครั้งน้ี จ านวน 

110,940,328.30 บาท จะคิดเป็นการจ่ายเงินปันผลส าหรบัปี 2558 เป็นจ านวนรวม 216,590,195.90 บาท หรือคิดเป็น

รอ้ยละ 97.75 ของก าไรสุทธิและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี2558 (ในกรณีท่ีผูถื้อใบส าคญัแสดงสิทธิครั้ง

ท่ี 1 (CSS-W1) ใชสิ้ทธิแปลงสภาพซื้ อหุน้สามญัครบเต็มจ านวน จ านวนรวมของเงินปันผลส าหรบัปี 2558 จะคิดเป็นจ านวน 

223,257,244.50 บาท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 101 ของก าไรสุทธิและก าไรสะสมจากงบการเงินเฉพาะของบริษัทในปี 2558 

ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายปันผลของบริษัท 

ทั้งน้ี หากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 มีมติอนุมติัใหจ้่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ 

ก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) คือ วนัท่ี 21 เมษายน 2559 และใหร้วบรวมรายช่ือ

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

ทะเบียนในวนัท่ี 22 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 

 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ในปี 2558 บริษัทจ่ายเงินปันผลจ านวนเท่าใด และยอดเงินรวมทั้งหมดท่ีจ่ายเป็นเงินปันผลส าหรบัปี 2558 

เป็นจ านวนเงินเท่าใด  

- นายฉฐัภูมิ ขนัติวิริยะ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่าจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทท่ีมีก าไรสุทธิประมาณ 222 

ลา้นบาท และการจ่ายเงินปันผลของปี 2558 หากพิจารณาจากจ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 บริษัทจะจ่ายเงิน

ปันผลเป็นเงินจ านวนประมาณ 216 ลา้นบาท หรือคิดเป็นสดัส่วนประมาณ 97.75% แต่เน่ืองจากบริษัทจะท าการก าหนดวนั 

Record Date และท าการปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ภายหลังจากการประชุมผูถื้อหุน้ในครั้งน้ี จะส่งผลใหม้ีจ านวนหุน้

สามญัท่ีมีสิทธิไดร้ับเงินปันผลเพิ่มขึ้ น ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีเกิดจากการใชสิ้ทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้ในวนัท่ี 31 

มีนาคม 2559 ส่งผลใหบ้ริษัทจะตอ้งจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมซ่ึงเกินกว่าก าไรสุทธิประจ าปี 2558 ซ่ึงจ านวนเงินส่วนท่ีเพิ่มเติมน้ี 

จะน ามาจากก าไรสะสมของบริษัท ดงัน้ัน จ านวนเงินปันผลจ่ายจึงมากกว่าก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท ท า

ใหค้ิดเป็นสดัส่วนไดป้ระมาณ 101%  

 

- นายพรศกัด์ิ ชยัวาณิชยา ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดงัน้ี 

ภาษีนิติบุคคลท่ีมีการจ่ายเงินปันผลเป็นอตัราเท่าใด เพื่อท่ีผูถื้อหุน้จะน ามาเครดิตภาษีได ้  

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงว่าอตัรารอ้ยละ 20 
 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก าไรเป็นเงินส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,200,000 บาท และ

อนุมติัการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาทในมลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 0.50 บาท 

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 5/2558 เมื่อวนัท่ี 7 สิงหาคม 2558 ไดม้ีมติจ่ายเงินปัน

ผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานในงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2558 – 

วนัท่ี 30 มิถุนายน 2558 เป็นจ านวน 105,649,867.80 บาท  

ก าหนดใหว้นัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 

และใหร้วบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535 (ฉบบั

แกไ้ขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันท่ี 22 เมษายน 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลวันท่ี               

4 พฤษภาคม 2559 ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  จ านวน  515,777,064  เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย  จ านวน                  0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

งดออกเสียง  จ านวน       0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ     0 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการ

ซ่ึงออกจากต าแหน่งตามวาระใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบและเพื่อพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ  .5252  

และตามขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก าหนดว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้งใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง            

ในอตัรา1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบั

เขา้เป็นกรรมการไดอ้ีก 



 บริษัท คอมมวินิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ ากดั (มหาชน) 
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ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 น้ี มีกรรมการท่ีจะตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระในอตัรา 1 ใน 3 

ของจ านวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นจ านวน 4 คน ไดแ้ก ่

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์   กรรมการ 

2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  กรรมการ 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ   กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 
 

ภายใตค้วามเห็นและค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษัทได้

ด าเนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลท่ีมีความรูแ้ละความสามารถ มีประสบการณ์และประวติัการท างานท่ีดี  และมี

ภาวะผูน้ าวิสยัทศัน์กวา้งไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติท่ีดีต่อองคก์ร สามารถอุทิศเวลาใหไ้ดอ้ย่าง

เพียงพอ อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินกิจการของบริษัท นอกจากน้ี ยงัไดค้ านึงถึงคุณสมบติัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบั

องคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ลือกตั้ง

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง  

อย่างไรก็ดี ตามท่ีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอื่นเขา้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ 

ตั้งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2558 – 15 มกราคม 2559 ท่ีผ่านมาน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลอื่นเขา้รับต าแหน่งเป็น

กรรมการแต่อยา่งใด 

คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา และ

พิจารณาค่าตอบแทนแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2559 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีตอ้งออก

ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่ออีกวาระหน่ึง ดงัน้ี 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์   กรรมการ 

2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  กรรมการ 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ   กรรมการ 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ กรรมการอิสระ 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ขอเสนอแนะว่าในการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการควรสรรหา

กรรมการและน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้มากกว่าจ านวนกรรมการท่ีจะตอ้งเลือกตั้ง เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้มีทางเลือกใน

การเลือกตั้งกรรมการได ้มิใช่จ ากดัเฉพาะรายนามกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระเท่าน้ัน 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมการทั้ง 4 คน ซ่ึงตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์  ดว้ยคะแนนเสียง 

  เห็นดว้ย   จ านวน   455,417,793 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9989 

 ไม่เห็นดว้ย จ านวน             5,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0011 

 งดออกเสียง  จ านวน           34,560 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 
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2. นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์  ดว้ยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย   จ านวน   512,395,816 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9990 

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน             5,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0010 

 งดออกเสียง  จ านวน           34,560 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 
 

3. นายวงัสนัต ์ภาณุดุลกิตติ ดว้ยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย   จ านวน  515,070,064 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.8629 

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน        707,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.1371 

 งดออกเสียง  จ านวน        0 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 
 

4. รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัร์ ดว้ยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย   จ านวน   515,737,504 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9990 

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน  5,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0010 

 งดออกเสียง  จ านวน           34,560 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการก าหนดค่าตอบแทนส าหรับ

กรรมการ ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบและเพื่อพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน พ.ศ.2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า 

"การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ใหเ้ป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม" 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยพิจารณา

กลัน่กรองถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกบัภาระหน้าท่ีและความรบัผิดชอบท่ีไดร้บัมอบหมายรวมทั้งไดเ้ปรียบ

เทียบกบัธุรกิจในประเภทและขนาดใกลเ้คียงกัน จากรายงานผลส ารวจอตัราค่าตอบแทน กรรมการบริษัทจดทะเบียนของ

สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตดา้นผลการด าเนินงานของบริษัท 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จึงมีมติก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่

เกิน 4,500,000 บาท ซ่ึงมีรายละเอียดสรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

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 

4) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการตรวจสอบ   จ านวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

5) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการบริหารความเส่ียง  จ านวน 10,000 บาทต่อครั้ง 
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6) ค่าเบ้ียประชุมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน จ านวน 10,000 บาทต่อครั้ง 

ส าหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่าเบ้ียประชุมน้ี 

7) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ารองไวส้ าหรบัการจ่ายโบนัส ค่าตอบแทนพิเศษ และค่าตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมการ

บริษัท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรต่อไป 

 

โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่น ของบริษัทส าหรับปี 

2559 ปรากฏตามเอกสารแนบทา้ยหนังสือเชิญประชุม 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว 

เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทั้งน้ี ในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ี

เหลือน้ัน ใหอ้ านาจแก่คณะกรรมการบริษัทในการจดัสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมการต่อไป 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีน าเสนอเป็นจ านวนท่ีจ่ายทั้งปีใช่หรือไม่ 

- ประธานฯ ช้ีแจงว่าค่าตอบแทนกรรมการตามจ านวนรวมท่ีเสนอจะเป็นการจ่ายทั้งปี แต่ทั้งน้ี จะแยกจ่าย

ตามประเภทค่าตอบแทนท่ีไดแ้ยกรายละเอียดตามท่ีปรากฏในหนังสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ 

- คุณภณิดา เศวตวรรณรตัน์ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมดงัน้ี ในปี 2558 บริษัทไดข้ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการเป็น

จ านวน 4,500,000 บาท และในปี 2558ท่ีผ่านมาบริษัทจ่ายค่าตอบแทนใหก้บักรรมการรวมทั้งส้ินจ านวน 3,970,000 บาท 

ส่วนท่ีเหลือน้ันไดน้ ากลบัมาเป็นรายไดข้องบริษัท  
 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บาท โดยรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ กรรมการอิสระ และคณะกรรมการชุดย่อยอื่นของ

บริษัทส าหรบัปี 2559 และในส่วนค่าตอบแทนกรรมการส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ านาจแก่คณะกรรมการบริษัทใน

การจัดสรรเป็นค่าตอบแทนพิเศษใหแ้ก่คณะกรรมการต่อไปตามท่ีเห็นสมควร ตามท่ีเสนอทุกประการดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย จ านวน 515,777,064 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ  100 

ไม่เห็นดว้ย จ านวน         0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ      0 

งดออกเสียง จ านวน        0 เสียง หรือเท่ากบัรอ้ยละ      0 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2559 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชุมช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่า

สอบบญัชีบริษัท ประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทราบและเพื่อพิจารณา 

เลขานุการการประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญติับริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 

มาตรา 120 ท่ีก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการ
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พิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมสามญั

ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหแ้ต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 

2559 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทในปี 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 เคยไดร้บัอนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ให้

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทมาแลว้ เป็นเวลา 3 ปี และบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั ซ่ึงเป็นส านักงานสอบบญัชีเคยไดร้บัอนุมติั

จากท่ีประชุมคณะกรรมการและท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและมาแลว้เป็นเวลา 3 ปี 

นอกจากน้ี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั และผูส้อบบญัชีท่ีไดร้บัการเสนอช่ือดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธแ์ละ/

หรือส่วนไดเ้สียกบับริษัท/บริษัทยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบ

ต่อการปฏบิติัหน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแต่อยา่งใด 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิติังานได ้ใหบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั จัดหา

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั แทนได ้

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีน้ัน คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาถึงภาระหน้าท่ีในการสอบทานและ

ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยแลว้ เห็นควรก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรบับริษัทและบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 

เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 6 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั โดยก าหนดใหผู้ส้อบบัญชีคนใดคนหน่ึง

ตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559 
 

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579 

ก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 2,325,000 บาท ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 

ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมสอบถามเพิ่มเติม ดงัน้ี 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

เหตุใดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีจึงไดเ้พิ่มมากขึ้ นทุกปี 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงว่าค่าสอบบญัชีของบริษัทมิไดเ้พิ่มขึ้ นแต่อย่างใด แต่จ านวนเงินรวมท่ี

เพิ่มขึ้ นประมาณ 80,000 บาท เป็นค่าสอบบญัชีของ NWC เท่าน้ัน ส่วนค่าสอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยแต่ละบริษัทยงั

เป็นอตัราเดิม 
 

- นางศรีนวล โอสถเสถียร สอบถามดงัน้ี  

ในการคดัเลือกผูส้อบบญัชี บริษัทไดท้ าการเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอื่นหรือไม่ อยา่งไร 

- นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ช้ีแจงว่าบริษัทไดท้ าการเปรียบเทียบกบัผูส้อบบญัชีรายอื่นดว้ย แต่บริษัทได้

คดัเลือกและน าเสนอบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เน่ืองจากเป็นผูส้อบบัญชีในระดับสากล และราคาท่ีบริษัท ส านักงาน      

อีวาย จ ากดั คณะกรรมการเห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมเน่ืองจากในทุกปี บริษัทมีรายไดเ้พิ่มสูงขึ้ นเร่ือยๆ และมีการลงทุนและ

ท าธุรกรรมต่างๆ ค่อนขา้งมาก แต่บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั มิไดเ้พิ่มค่าบริการในการตรวจสอบงบการเงินแต่อยา่งใด 
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ประธานฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถามประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รายใดสอบถาม 

ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นส านักงานสอบบญัชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2559 โดยก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตามรายช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ า

การตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทในปี 2559 

1. นางสาวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 5874 

2. นายศุภชยั ปัญญาวฒัโน ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 3930 

3. นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต เลขท่ี 4579 
 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏบิติังานไดใ้หบ้ริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั 

จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากดั แทนได ้และมีมติอนุมติัก าหนดค่าสอบบญัชี

ส าหรบับริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,325,000 บาท 

โดยมีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย จ านวน  515,748,064 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 99.9961   

 ไม่เห็นดว้ย  จ านวน          20,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0.0039    

 งดออกเสียง  จ านวน            9,000 เสียง  หรือเท่ากบัรอ้ยละ 0 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

- ไม่มีการพิจารณาในเร่ืองอื่นๆ – 

 

เมื่อส้ินสุดการประชุมในวาระท่ี 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามท่ีประชุมว่าผูถื้อหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอ

เร่ืองใดต่อท่ีประชุมเพื่อพิจารณา หรือสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ และมีผูถื้อหุน้สอบถามเพิ่มเติมดงัน้ี 
 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ในปัจจุบนั บริษัทมีงานท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดม้ากน้อยเพียงใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าในปัจจุบนับริษัทมีงานท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดเ้ป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ส่วน

งานเทรดด้ิง ซ่ึงมียอดท่ียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดป้ระมาณ 800 ลา้นบาท และในส่วนของโทรคมนาคมท่ีเป็นงานติดตั้งเสาสญัญาณ 

มียอดท่ียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดป้ระมาณ 500 ลา้นบาท 
 

- นายชนาเมธ เฟ่ืองวรรณนะ สอบถามดงัน้ี 

1. ยอดท่ียงัไม่ไดร้บัรูร้ายไดท่ี้แจง้ขา้งตน้ ค านวณ ณ วนัท่ีเท่าใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าค านวณ ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2559 และเป็นยอดถึงเดือนกนัยายน 2559 
 

2. ขอสอบถามแนวทางการประกอบธุรกิจในปีน้ี 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าปีน้ีเป็นปีท่ีมีการแขง่ขนัสูงมาก โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของธุรกิจเทรดด้ิง

ท่ีมีสภาพการแขง่ขนัท่ีค่อนขา้งรุนแรง ซ่ึงเมื่อพิจารณาจากงานท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดใ้นปัจจุบนั สามารถคาดการณ์ไดว้่ายอดขาย

น่าจะเติบโต แต่อตัราการท าก าไรขั้นตน้อาจจะใกลเ้คียงหรือลดลงเล็กน้อยตามสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั และในส่วนของ

ธุรกิจทางดา้นโทรคมนาคมน้ัน เน่ืองจากยงัมีความไม่แน่นอนเร่ืองใบอนุญาต 4G ซ่ึงคาดว่าจะมีการประมูลประมาณเดือน

มิถุนายนน้ี ซ่ึงยอดท่ียงัไม่รบัรูร้ายไดจ้ากการรบังานของ AIS, DTAC และ TRUE จะเป็นยอดถึงประมาณเดือนกนัยายน 2559 
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3. ก าไรขัน้ตน้ของธุรกิจโทรคมนาคมในปีน้ี น่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2558 ใช่หรือไม่ 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าน่าจะใกลเ้คียงกบัปี 2558  

4. ค่าใชจ้่ายในการขายและบริหารในปี 2559 จะเพิ่มขึ้ นเหมือนปี 2558 หรือไม่ 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าคาดว่าไม่น่าจะเพิ่มขึ้ นเหมือนปี 2558 เน่ืองจากในปัจจุบนั ยงัไม่มีการท า

รายการพิเศษดงัเช่นปี 2558 และค่าใชจ้่ายในส่วนน้ี หากเทียบกบัปี 2558 แลว้ เช่ือว่าจะลดลง เวน้แต่ว่าในอนาคต บริษัทจะ

ลงทุนในธุรกิจใหม่หรือมีรายการพิเศษขึ้ น 

5. ในปีน้ี ทางบริษัทจะโฟกสั 3 ธุรกิจหลกัอยา่งเดียวหรือไม่ 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่ายงัมีธุรกิจพลงังานท่ียงัตอ้งด าเนินการต่อ ซ่ึงในส่วนของโซล่าชุมชนและ

สหกรณน้ั์น บริษัทไดเ้สนอช่ือเขา้ร่วมจบัสลากในวนัท่ี 21 เมษายน 2559 น้ีดว้ย โดยเขา้ร่วมในจ านวน 5 เมกะวตัต ์ซ่ึงหาก

จบัสลากได ้จะมีค่าใชจ้่ายเกิดขึ้ นเพิ่มเติม และอีกส่วน จะเป็นการเขา้ลงทุนในโรงไฟฟ้าท่ีเสร็จแลว้ประเภทโซล่าเซลลแ์ละชีว

มวลโดยมีแหล่งเช้ือเพลิงจากไมย้างพาราสบัและแกลบ ซ่ึงอยู่ระหว่างการศึกษาและเจรจา จึงไม่ทราบว่าจะมีรายการควบรวม

กิจการในอนาคตหรือไม่ 
 

- นายวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล สอบถามดงัน้ี 

ในปัจจบุนั ยอดก าไรสะสมของบริษัทมีจ านวนเท่าใด  

- นายสมพงษ์ กงัสววิฒัน์ ช้ีแจงว่ายอดก าไรสะสมของบริษัทท่ียงัไม่จดัสรรประมาณ 241 ลา้นบาท 

 

- นายพรศกัด์ิ ชยัวาณิชยา ในฐานะอาสาพิทกัษ์สิทธิจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย สอบถามดงัน้ี 

1. ในโครงการ CAC ท่ีร่วมกนักบั IOD บริษัทด าเนินการถึงขัน้ตอนใดแลว้ และคาดว่าจะไดร้บัการรบัรองเมื่อใด 

- ประธานฯ และเลขานุการท่ีประชุมไดร่้วมช้ีแจงว่าบริษัทมีความมุ่งมัน่ท่ีจะเป็นบริษัทชั้นน าในภาคเอกชนท่ีมี

ความตั้งใจในการร่วมรณรงคแ์ละแกไ้ขปัญหาคอรัปชัน่ในประเทศไทย ภายหลังจากท่ีบริษัทไดป้ระกาศเจตนารมณ์ในการ

ต่อตา้นการคอรปัชัน่ทุกรูปแบบ ในปี 2558 บริษัทไดด้ าเนินงานแบ่งเป็น 2 ส่วน คือการส่งเสริมใหบุ้คลากรท่ีเกี่ยวขอ้งและ

ผูร้ับผิดชอบในส่วนต่างๆ เพิ่มพูนความรูค้วามเขา้ใจและสามารถประยุกต์ใชใ้หเ้หมาะสมกบับริษัท ดังน้ัน จึงสรุปไดว้่าใน

ปัจจุบนั บริษัทอยูใ่นขัน้ตอนของการน าขอ้มลูมาประยุกตใ์ชเ้พื่อใหเ้กิดเป็นรูปธรรมและเหมาะสมกบัองคก์ร และในส่วนท่ีสอง

น้ัน บริษัทไดใ้หค้วามส าคญัเขา้ร่วมแสดงพลงัในทุกกิจกรรมท่ีเกี่ยวขอ้งกบัการต่อตา้นการทุจริตคอรปัชัน่ ไม่ว่าจะเป็นการจดั

กิจกรรมโดยหน่วยงานใดก็ตาม ซ่ึงในปี 2558 บริษัทไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมรวมทั้งส้ิน 8 กิจกรรมตลอดทั้งปี และในปี 2559 

บริษัทจะท าการประมวลผลความรูค้วามเขา้ใจเกี่ยวกบัการต่อตา้นทุจริตคอรปัชัน่ เพื่อผลกัดนัใหเ้กิดเป็นรูปธรรมมากท่ีสุด 

และท าการยกระดบัในขัน้ตอนต่อไปในปีน้ี 
 

2. บริษัทคิดวา่บริษัทมีความเส่ียงในการด าเนินธุรกจิต่อไปในส่วนใดบา้ง 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าบริษัทไดม้ีการประเมินความเส่ียงทางดา้นธุรกิจทั้งจากส่วนท่ีเกิดจากสภาพ

เศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั และในส่วนของการด าเนินงานในแต่ละธุรกรรมของบริษัท ซ่ึงในการด าเนินงานของแต่ละฝ่าย 

บริษัทไดท้ าการประเมินความเส่ียงในทุกมิติตลอดเวลา ในส่วนความเส่ียงจากการแขง่ขนัน้ัน เน่ืองจากในปัจจุบนั มีการแขง่ขนั

มากขึ้ น จึงไดท้ าการลดความเส่ียงโดยการพฒันาธุรกิจอื่น แต่ในขณะเดียวกนั บริษัทไดต้ั้งเป้าท่ีจะเติบโตในธุรกิจเดิมต่อไปทั้ง

ธุรกิจทางดา้นเทรดด้ิง โทรคมนาคม และไอที และไดม้ีการศึกษาธุรกิจอื่น  เช่น ธุรกิจพลงังาน เพื่อลดความเส่ียงท่ีอาจจะเกิด

ขึ้ นกบัธุรกิจปัจจุบนั ซ่ึงบริษัทไดท้บทวนความเส่ียงตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเดิมหรือธุรกิจใหม่ก็ตาม เพื่อสรา้งความยัง่ยืน

ใหแ้ก่ธุรกิจของบริษัท รวมทั้งลดผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม 
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- นายเกรียงไกร พรหมมาสกุล สอบถามดงัน้ี 

1. หากการประมลูเสร็จสิ้ นในเดือนมิถุนายนน้ี บริษัทคาดว่าจะมีรายไดเ้กิดขึ้ นประมาณเท่าใด 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่าการคาดการณร์ายไดท่ี้อาจจะเกิดขึ้ นหากการประมูลเสร็จตามก าหนดเวลา

น้ัน จะขึ้ นอยูก่บัว่าผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยรายใดไดร้บัใบอนุญาต ซ่ึงคาดว่าจะรบัรูร้ายไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ และในธุรกิจเทรดด้ิง

น้ัน บริษัทตั้งเป้าหมายท่ีจะเติบโตประมาณ 10-15% เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้ 

 

2. จากขา่วท่ีผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยมีการใชเ้สาสญัญาณร่วมกนัน้ัน ส่งผลต่อรายไดข้องบริษัทหรือไม่ อยา่งไร 

- นายสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ช้ีแจงว่ามีผลกระทบกบัรายไดข้องบริษัทแน่นอน แต่ในความเป็นจริงแลว้ การใชเ้สา

สญัญาณร่วมกนัดงักล่าวจะมีการใหค้วามร่วมมือค่อนขา้งน้อยมาก ซ่ึงในมุมมองของผูใ้หบ้ริการเครือขา่ยเองแลว้ตอ้งการท่ีจะมี

เสาสญัญาณเป็นของตนเอง เวน้แต่ในบางพื้ นท่ีท่ีสามารถติดตั้งเสาสญัญาณไดเ้พียงเสาเดียวเท่าน้ัน 

 

และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดก้ล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วม

ประชุมและกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น. 

 

 

 

(พลต ารวจตรี ดร.สุพิศาล ภกัดีนฤนาถ)        

               ประธานท่ีประชุม 

 

(นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขานุการบริษัท   

  ผูบ้นัทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


