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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2561 

ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2561 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งจูปิเตอร ์4-5 อาคารชาเลนเจอร ์เมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

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

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม มีจ ำนวน 10 คน(กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 10 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 

(1) พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล  ภกัดีนฤนำถ    กรรมกำรอิสระ และประธำนกรรมกำรบริษัท 

(2) นำยสมพงษ์   กงัสวิวฒัน์      กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ 

(3) นำยโอภำส   ติยวฒันำโรจน์     กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม 

(4) นำยกิตติรตัน์   เมฆมณี      กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(5) นำงสำวภณิดำ   เศวตวรรณรตัน์    กรรมกำร กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี 

(6) นำงสำวนงนุช   เตมีศรีสุข      กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำร 

และเลขำนุกำรบริษัท 

(7) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน   

และบรรษัทภิบำล 

(8) นำยฉฐัภูมิ    ขนัติวิริยะ      กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(9) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ    กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

(10) ดร.วุฒิชยั    ดวงรตัน์      กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 
 

ผูส้อบบญัชี จากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ  ากดั ที่เขา้ร่วมประชุม มีจ ำนวน 1 คน ดงัน้ี  

1. นำงสำวกรองแกว้   ลิมป์กิตติกุล     ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 5874 

                                           

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

1. นำยธญัพงศ ์     ล้ิมวงศย์ุติ         
 

ตวัแทนในการท าการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้และตรวจนบัผลคะแนนเสียง 

   1. บริษัท โอเจ อินเตอรเ์นชัน่แนล จ ำกดั 
 

ตวัแทนจาก สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย คือ นำยปรีชำ จินตนำนนท ์

                                     

เริ่มการประชุมเวลา 10.02น. 
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   พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภักดีนฤนำถ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม และไดม้อบหมำยให้

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดและจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองกำรลงคะแนนในวำระต่ำงๆ ดงัน้ี 

   ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม    

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวนัท่ี 12 มีนำคม 2561 น้ัน มีจ ำนวนผูม้ีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 10,006 รำย จ ำนวนหุน้ท่ี

จ ำหน่ำยทั้งหมด 1,175,739,089 หุน้ และในกำรประชุมครั้งน้ีมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 30 รำย ถือหุน้

รวม 355,777,459 หุ ้น ผู ้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 23 รำย ถือหุ ้นรวม 124,528,967 หุ ้น รวมทั้ งส้ินจ ำนวน  53 รำย     

จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนหุน้ 480,306,426 หุน้ หรือรอ้ยละ 40.85 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้

ทั้งหมดและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

   ตำมมำตรำ 103 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และตำมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ท่ี 21.          

ไดก้ ำหนดใหใ้นกำรประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจำกผูถื้อหุน้ (ถำ้มี) เขำ้ประชุมรวมกนัไม่น้อยกว่ำ 25 คน 

และตอ้งมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัทจึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 

ดังน้ัน จำกจ ำนวนผู ้ถือหุ ้นท่ีเข ้ำร่วมประชุมและจ ำนวนหุ ้นดังกล่ำว  ซ่ึงเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ ้นท่ีจ ำหน่ำย                

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่ำครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรกำรประชุมได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสียง

ลงคะแนนดงัน้ี 

1. ตำมท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกำสและให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง        

เป็นกรรมกำรและเสนอวำระกำรประชุมผูถื้อหุน้เป็นกำรล่วงหน้ำ โดยเผยเพร่บนเว็บไซตข์องบริษัทฯ ตั้งแต่วนัท่ี 19 ตุลำคม 

2560 ถึงวนัท่ี 25 มกรำคม 2561 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ืองดงักล่ำว ดงัน้ันจะด ำเนินกำรประชุมใหเ้ป็นไปตำม

ขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเรียงตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนแลว้ 

2. ตำมท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี 2561 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย         

เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 26 มีนำคม 2561 ถึงวนัท่ี 20 เมษำยน 2561 ซ่ึงปรำกฏว่ำ    

ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดใหใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

4. หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซกัถำม หรือตอ้งกำรใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้

แจง้ช่ือและซกัถำมเมื่อน ำเสนอจบในแต่ละวำระ หรือเมื่อพิจำรณำครบทุกวำระแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในวำระน้ัน หรือบริษัท อำจเชิญให้ผูถื้อหุน้

ดงักล่ำว ออกจำกท่ีประชุมไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวในวำระน้ันๆ อย่ำงไรก็ตำมในเร่ืองของกำรอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้    

ทุกท่ำนสำมำรถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ำมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

และเพื่อไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำอนัมีค่ำของทุกท่ำน ประธำนฯ จะเรียนถำมในทุกๆวำระ ว่ำจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ      

งดออกเสียงหรือไม่ ถำ้ไม่มีผูใ้ดคดัคำ้นหรืองดออกเสียง ประธำนฯจะสรุปวำระน้ันๆว่ำทุกท่ำนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัตำมท่ี

ประธำนฯ เสนอ 

แต่ถำ้มีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรือประสงคจ์ะงดออกเสียง ประธำนฯ จะขอใหท่้ำนท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ลงคะแนนใน

บตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกให ้โดยกำเคร่ืองหมำยถูก  ลงในกรอบส่ีเหล่ียม ในช่องท่ีท่ำนตอ้งกำร พรอ้มทั้งลงลำยมือช่ือและขอให้

ท่ำนชูมือขึ้ น เพื่อใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บบตัรเพื่อมำนับคะแนน 

ส ำหรบัท่ำนท่ีไม่คดัคำ้นหรือไม่งดออกเสียง จะถือว่ำท่ำนอนุมติัตำมวำระท่ีเสนอและไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัร

ลงคะแนน บริษัทจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและ/หรืองดออกเสียงน้ัน หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขำ้ร่วมประชุม 

หรือออกเสียงลงคะแนน เพื่อสรุปผลกำรลงคะแนนในแต่ละวำระ        

ส ำหรับผู ้ถือหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว บริษัทได้ท ำกำรรวบรวมและบันทึกคะแนนไวใ้น

คอมพิวเตอรแ์ลว้ ท่ำนท่ีรับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมไม่ตอ้งออกเสียงลงคะแนนอีก และส ำหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะแต่ไม่ได้

ระบุถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนน ขอใหผู้ร้บัมอบฉนัทะออกเสียงลงคะแนนตำมวิธีกำรท่ีแจง้ไปแลว้ 
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อย่ำงไรก็ตำม เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัหลกัธรรมำภิบำลท่ีดีของตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยในวำระกำรพิจำรณำ

เลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึงออกจำกต ำแหน่งตำมวำระน้ัน ขอให้ท่ำนผูถื้อหุน้ทั้งท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย           

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณำลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ปและส่งใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บเพื่อมำนับ

คะแนน ทั้งน้ีบตัรลงคะแนนท่ีออกเสียงเห็นดว้ย ขอใหผู้ถื้อหุน้ส่งใหแ้ก่พนักงำนภำยหลงัจำกเสร็จสิ้ นวำระกำรประชุมน้ัน ๆ 

เลขำนุกำรกำรประชุมจะเป็นผูแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทรำบถึงผลกำรลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระ โดยผลคะแนนเสียงท่ีนับ

ได ้จะเป็นคะแนนเสียงท่ีรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีเขำ้ประชุมทั้งดว้ยตนเองและโดยกำรมอบฉนัทะ โดยในแต่ละวำระจะใช้

จ ำนวนหุน้ของผูเ้ขำ้ประชุมล่ำสุดในวำระน้ัน ๆ 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุม บริษัทจะใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทฯ เก็บใบลงคะแนนท่ีเหลือทั้งหมด จำกผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะทุกท่ำน โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ ลงมติทุกวำระตำมกำรใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่วำระ หำกผูถื้อหุน้หรือผูร้ับ

มอบฉนัทะมีควำมประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกกำรประชุม ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนกบัเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทเพื่อน ำคะแนนของท่ำนไป

บนัทึกคะแนนดว้ยระบบบำรโ์คด๊ไวใ้นระบบกำรนับคะแนน 

เลขำนุกำรฯ ไดเ้ชิญตัวแทนอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้ 1 รำย แต่ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดอำสำสมคัรท ำหน้ำท่ีเป็นตัวแทน  

เลขำนุกำรฯ จึงไดข้ออนุญำตให ้นำยธญัพงศ ์ล้ิมวงศย์ุติ ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนอิสระจำกผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณแ์ละเป็นสกัขี

พยำนในกำรนับคะแนน 

เมื่อเลขำนุกำรกำรประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธำนฯ จึงไดด้ ำเนินกำรประชุมตำม

ระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 20 เมษายน 2560 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี  2560                   

เมื่อวันท่ี 20 เมษำยน 2560 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมซ่ึงได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำร       

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในเวลำที่ก ำหนด  ตำมกฎหมำย        

ที่เกี ่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ และไดจ้ ัดส่งใหแ้ก่ผู ถ้ ือหุ ้นทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือ     

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้   

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวไดท้ ำกำรบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2560 เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 

ดงักล่ำว 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิ จำรณำแล้ว มีม ติ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู ้ถือหุ ้นประจ ำปี  2560 ซ่ึงประชุม                  

เมื่อวนัท่ี 20 เมษำยน 2560 ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    จ ำนวน   481,323,347  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

    ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน        3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย   จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

  

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2560 

ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560 ขอมอบหมำยใหน้ำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี เป็นผูร้ำยงำนเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2560  
 

 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2560 ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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ส ำหรบักำรรบัรูร้ำยไดร้วมของบริษัทฯ บริษัทฯรบัรูร้ำยไดแ้บ่งเป็น 3 ส่วนคือ 

รายไดส้ว่นที่ 1 รบัรูร้ายไดจ้ากการขาย สินคา้ที่ทางบริษทัฯจดัจ  าหน่ายประกอบดว้ย 

1. สินคำ้ประเภทสำยไฟฟ้ำ โดยลกัษณะของสินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทตำมลกัษณะกำรใชง้ำน 

- สำยไฟ้ฟ้ำทัว่ไปส ำหรบัใชใ้นอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม 

- สำยไฟฟ้ำพิเศษใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม 

- สำยไฟฟ้ำส ำหรบังำนระบบวิศวกรรมส่ือสำรโทรคมนำคม 

2. สินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณส่์องแสงสว่ำง ท่ีบริษัทฯจดัจ ำหน่ำย แบ่งเป็น 3 ประเภทตำมกำรใชง้ำนเช่นกนั 

- หลอดไฟและโคมไฟ 

- อุปกรณไ์ฟฟ้ำส ำหรบัพื้ นท่ีอนัตรำย 

- อุปกรณไ์ฟฟ้ำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน 

3. สินคำ้ประเภทท่อรอ้ยสำยไฟและอุปกรณติ์ดตั้ง 

4. สินคำ้ประเภทอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ เช่นสวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำหรือเต้ำรับไฟฟ้ำ เต้ำรับโทรศัพท์  สัญญำณไฟ       

เบรกเกอร ์และอุปกรณป้์องกนัไฟรัว่ 

5. สินคำ้ประเภทวสัดุและอุปกรณ์ท่ีเกี่ยวขอ้งกบัระบบป้องกนัสำรกนัไฟลำม เพื่ออุดช่องว่ำงตำมท่อและผนังซ่ึงเมื่อเกิดอคัคีภยั 

วสัดุดงักล่ำวจะขยำยตวัปิดช่องว่ำงเพื่อป้องกนัไฟหรือควนัพิษท่ีจะลำมจำกบริเวณหน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึง รวมทั้งจ ำหน่ำย 

อุปกรณต่์อสำยไฟฟ้ำ ชุดหวัต่อส ำหรบัสำยเคเบิล ฉนวนหุม้สำยเคเบิล เคร่ืองตรวจวดัอุณหภูมิส ำหรบัจุดต่อในอุปกรณไ์ฟฟ้ำ 

และเคร่ืองจกัร สเปรยเ์พื่องำนไฟฟ้ำ และเทปส ำหรบัใชใ้นงำนระบบไฟฟ้ำ 

6. สินคำ้ประเภทหมอ้แปลงไฟฟ้ำ เป็นสินคำ้ท่ีเกี่ยวเน่ืองในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสูง 

รายไดส้่วนที่ 2 รบัรูร้ายไดจ้ากการบริการติดตั้ง เช่นบริกำรติดตั้งระบบโทรคมนำคม ติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำมและติดตั้ง   

อื่น ๆ เป็นตน้ 

รายไดส้่วนที่ 3 เป็นรายไดอ่ื้น ๆ เช่นรำยไดค้่ำส่งเสริมกำรขำย ดอกเบ้ียรับ รำยไดค้่ำขนส่งเป็นตน้ รำยไดใ้นหมวดน้ีรบัรู ้

รำยไดไ้ม่มำกนัก ประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 

ในปี 2560 บริษัทฯรบัรูร้ำยไดร้วมอยู่ท่ี 4,462 ลำ้นบำท น้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำประมำณ 251 ลำ้นบำท แต่ในทำง

ตรงกนัขำ้ม ทำงบริษัทฯท ำอัตรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้ดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 1 ส่วนค่ำใชจ้่ำยคิดเป็นรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม 

ท ำใหบ้ริษัทฯมีอตัรำท ำก ำไรสุทธิดีกว่ำปี 2559 โดยในปี 2560 ก ำไรสุทธิบริษัทอยูท่ี่ 204 ลำ้นบำท ส่วนปี 2559 อยู่ท่ี 170 

ลำ้นบำท 

สดัส่วนรำยได ้

   สดัส่วนกำรรบัรูร้ำยไดข้องบริษัทฯจำกงำนขำยและงำนบริกำรติดตั้งในแต่ละปี บริษัทฯรบัรูร้ำยไดง้ำนขำยประมำณ

รอ้ยละ 70-80 ของรำยไดร้วม และรบัรูร้ำยไดง้ำนบริกำรติดตั้งประมำณรอ้ยละ 20-30 ของรำยไดร้วม 

   ซ่ึงในปี 2560 บริษัทฯรับรูร้ำยไดง้ำนขำยจ ำนวน 3,271 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 73 ของรำยไดร้วม งำนบริกำร

ติดตั้งบริษัทรับรูร้ำยได ้1,168 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 26 ของรำยไดร้วม และรำยไดอ้ื่น ๆจ ำนวน 23 ลำ้นบำท คิดเป็น    

รอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 

ก ำไรขัน้ตน้  

    ในปี 2560 บริษัทมีอัตรำก ำไรขั้นต้นของงำนขำยคิดเป็นรอ้ยละ 11 ซ่ึงดีกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 2 เน่ืองมำจำก

ทองแดงมีอัตรำเพิ่มขึ้ นตำมรำคำตลำดโลก แต่สินคำ้ในสต็อกของบริษัทมีตน้ทุนต ำ่ เป็นผลท ำใหบ้ริษัทฯสำมำรถท ำก ำไร     

จำกงำนขำยไดเ้พิ่มขึ้ น ส่วนอตัรำก ำไรขัน้ตน้งำนบริกำรติดตั้งคิดเป็นรอ้ยละ 27 ซ่ึงน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 2  

สดัส่วนรำยไดข้ำยตำมประเภทสินคำ้ 

ในส่วนกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยในปี 2560 บริษัทฯรบัรูร้ำยไดง้ำยขำย 3,271 ลำ้นบำท รบัรูร้ำยไดข้ำยน้อยกว่ำ

ปีท่ีผ่ำนมำ 298 ลำ้นบำท กำรรบัรูร้ำยไดง้ำนขำยปี 2560 และ 2559 บริษัทจะรบัรูง้ำนขำยสินคำ้ประเภทสำยไฟเป็นอนัดบั 1

ทั้ง 2 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของรำยไดจ้ำกงำนขำย รองลงมำเป็นสินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำงรอ้ยละ 10 และ

อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำรอ้ยละ 10 ท่อรอ้ยสำยไฟ ประมำณรอ้ยละ 4 นำกจำกน้ันเป็นวัสดุป้องกันไฟลำม และ อื่น ๆ 

ประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดจ้ำกงำนขำย 
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สดัส่วนรำยไดง้ำนบริกำรติดตั้งตำมประเภทงำน 

   รำยได้บริกำรติดตั้ งปี  2560 บริษัทฯรับรู ้รำยได้จ ำนวน 1,168 ล้ำนบำท รับรู ้รำยได้มำกกว่ำปี ท่ี ผ่ำนมำ              

43 ลำ้นบำท และกำรรบัรำยไดแ้บ่งตำมประเภทงำน งำนบริกำรติดตั้งโทรคมนำคมซ่ึงจะรบัรูร้ำยไดร้อ้ยละ 90 ของรำยไดร้วม

งำนติดตั้ ง รองลงมำเป็นงำนบริกำรติดตั้ งระบบสำรกันไฟลำม รับรู ้รำยได้ร้อยละ 3-4 ของรำยได้รวมงำนติดตั้ ง                 

และนอกจำกน้ันจะเป็นกำรรบัรูร้ำยไดติ้ดตั้งโครงกำรประหยดัพลงังำนซ่ึงรบัรูร้ำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วมงำนติดตั้ง  

ค่ำใชจ้่ำย 

   ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยขำย กบั ค่ำใชจ้่ำยบริหำร ถำ้คิดเป็นรอ้ยละของยอดรำยไดจ้ะไม่แตกต่ำงกนั เท่ำกบัรอ้ยละ 10 

ทั้ง 2 ปี แบ่งออกเป็นค่ำใชจ้่ำยในกำรขำยปี 2560 จ ำนวน 104 ลำ้นบำทคิดเป็นรอ้ยละ 2 ของรำยไดร้วม และค่ำใชจ้่ำยบริหำร

คิดเป็นรอ้ยละ 8 ของรำยไดร้วม  

ในส่วนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินในปี 2560 บริษัทฯมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำจ ำนวน 1 ลำ้นบำท      

สืบเน่ืองมำจำกสถำบันกำรเงินใหเ้ง่ือนไขท่ีดีกว่ำเดิม กบับริษัทฯไม่ว่ำจะเป็นค่ำธรรมเนียม หรืออตัรำดอกเบ้ีย  จึงเป็นผลให้

บริษัทฯมีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินลดลง 

งบแสดงฐำนะกำรเงิน 

   สินทรัพย ์หน้ีสิน และส่วนผูถื้อหุน้ปี 2560 ลดลงจำกปี 2559 โดยสินทรัพยท่ี์ลดลงจะเป็นส่วนของลูกหน้ีลดลง          

และเงินสดลดลง ในส่วนหน้ีสินท่ีลดลงมำจำกเจำ้หน้ีทำงกำรคำ้เป็นส่วนใหญ่ 

อตัรำส่วนทำงกำรเงินท่ีส ำคญั 

   ในส่วนของอตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้ และอตัรำก ำไรสุทธิ บริษัทฯท ำไดดี้กว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 1 โดยในปี 2560 

อตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้เท่ำกบัรอ้ยละ 15 ส่วนใหญ่มำจำกงำนขำย อตัรำก ำไรสุทธิเท่ำกบัรอ้ยละ 5 ท ำใหบ้ริษัทฯมีก ำไรสุทธิ

ต่อหุน้เท่ำกบั 0.17 บำท  

   ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดอื่น ๆเป็นไปตำมรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
 

   ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่น  ๆ ขอมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรท่ีประชุมเป็นผูร้ำยงำน          

ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

การบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆไดแ้ก่  

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกิจกรรมควำมรบัผิดชอบต่อสังคม ในปี 2560 เป็นปีท่ีบริษัทมุง้เน้นด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ  

ตรงตำมกลยุทธด์ำ้นควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้ 

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรก ำกบัดูแลกิจกำร ในปี 2560 ผลประเมินกำรก ำกบัดูแลกิจกำรบริษัทอยู่ในระดบั 4 ดำว 

โดยได้รับคะแนน 87% จำกสมำคมส่งเสริมสถำบันกรรมกำรบริษัทไทย( IOD) และได้รับกำรประเมินคุณภำพ      

กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษัทจดทะเบียน โดยบริษัทไดร้บัคะแนน 99% จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงถือได้

ว่ำบริษัทฯสำมำรถสะทอ้นภำพของควำมตั้งใจในกำรมุ่งสู่กำรเป็นตน้แบบท่ีดีดว้ยกำรยกระดบักำรก ำกบัดูแลกิจกำร  

ท่ีดีและควำมมีคุณภำพในกำรบริหำรงำน จำกกำรส ำรวจของสถำบนัต่ำง ๆท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้ นในทุกปี กำรบริหำร

จดักำรในปี 2560 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทไดท้ ำกำรทบทวนและปรบัแผนกลยุทธใ์นกระบวนกำรบริหำรจดักำรหลำกหลำย

ประเด็น เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจว่ำผลลพัธท่ี์เกิดขึ้ นจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อนัไดแ้ก่ผลลพัธท่ี์เกิดจำกตวัช้ีวดั

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีเป็นดำ้นกำรเงิน และผลลพัธท่ี์เกิดจำกตวัช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่กำรเงินท่ีอยูภ่ำยใตก้รอบ

กำรพัฒนำอย่ำงยัง่ยืน อีกทั้ งบริษัทได้เพิ่มควำมส ำคัญกับกำรพิจำรณำคุณค่ำด้ำนควำมยัง่ยืนด้ำนสังคม            

และส่ิงแวดลอ้มไปพรอ้มกนั อนัจะน ำไปสู่กำรบริหำรจดักำรทำงธุรกิจอย่ำงสมดุลและควำมสำมำรถในกำรบริหำร

ผลตอบแทนทำงกำรเงินท่ีดีในระยะยำว โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัท ไดมุ้่งเน้นกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งผลกระทบเชิงบวก

ใหแ้ก่ผูม้ีส่วนไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจัดกำร 

อำทิ กำรเพิ่มบทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและผู ้บริหำร กำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินกำรแนวทำงปฏิบัติ        

ดำ้นควำมเส่ียงไปยงับริษัทในเครือ กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยอ์ยำ่งมีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มศกัยภำพในกำรแข่งขนั 

ใหม้ีควำมสำมำรถปรบัตวัรองรบัควำมทำ้ทำยต่ำง ๆในอนำคต  
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 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อต้ำนทุจริตคอรัปชัน่  ในปี 2560 เป็นปีแห่งกำรทบทวนแบบประเมินตนเอง     

เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรยื่นขอใบรบัรอง อย่ำงไรก็ตำมจำกกำรทบทวนขอ้มูลตำมแบบประเมินตนเองดงักล่ำว 

บริษัทยงัไดน้ ำผลกำรตรวจสอบจำกผูต้รวจสอบระบบควบคุมภำยใน ท่ีมีขอ้เสนอแนะในดำ้นต่ำง ๆเช่ือมโยงไปสู่กำร

ทบทวนและจัดท ำคู่มือมำตรกำรต่อตำ้นทุจริตคอร์รัปชัน่ ใหม้ีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้ น เพื่อเตรียมควำมพรอ้ม       

ในกำรยืน่ขอใบรบัรองจำกโครงกำรแนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตในปี 2561  
 

ทั้งน้ีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ๆของบริษัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมปี 2560ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนแลว้ในรูปแบบ CD ROM 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 
 

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ขอใหแ้จง้ยอดก ำไรสุทธิเพิ่มเติม ของปี 2558 2559 และ 2560  

2. ในวำระท่ี 1 และวำระท่ี 2 ปกติจะไม่มีกำรลงมติ เพรำะเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบเท่ำน้ัน แต่เห็นมีกำรประกำศผล

กำรลงคะแนนจึงไม่เขำ้ใจ 

3. ในใบลงคะแนนมีใหล้งคะแนนวำระท่ี 1 แต่ของวำระท่ี 2 น้ันหำยไป เป็นใหล้งคะแนนในวำระท่ี 3 เลย จึงอยำก

ทรำบว่ำใบลงคะแนนวำระท่ี 2 หำยไปไหน  

ก็เป็น 3 ขอ้ท่ีอยำกสอบถำมเพื่อควำมถูกตอ้ง 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

บริษัทฯมีก ำไรสุทธิ ปี2558 เท่ำกบั 219 ลำ้นบำท ปี 2559 เท่ำกบั 170 ลำ้นบำท และในปี 2560 เท่ำกบั 201 

ลำ้นบำท 

ประธำนฯ ขอตอบในขอ้ท่ี 2 และท่ี 3 ดงัน้ี ในส่วนของวำระท่ี 1 เป็นเร่ืองของกำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมจึงตอ้งมีกำรลงมติ 

ส่วนวำระท่ี 2 น้ันเป็นเร่ืองเพื่อทรำบ จึงไม่ตอ้งลงคะแนน ดงัน้ันบริษัทจึงไม่แจกบตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระน้ี  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยอื่นสอบถำม ประธำนฯ แจง้

ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2560 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดงบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2560 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2560       

ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เพื่อพิจำรณำอนุมติัโดยงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2560 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตแลว้ ดงัมีรำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2560 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2560 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,606,406,741 3,294,753,573 

หน้ีสินรวม 1,889,687,598 1,620,136,337 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,716,719,143 1,674,617,236 

รำยไดร้วม 4,462,486,924 4,067,585,763 

ก ำไรสุทธิ 199,670,942 256,112,511 

ก ำไรสุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 203,904,670 256,112,511 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.17 0.22 
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คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงถูกตอ้ง

ตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ      

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ       

ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) หน้ำ 6 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2560 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี       

รบัอนุญำตแลว้ เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2560 ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงิน ประจ ำปี 2560 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 ตำมท่ีเสนอ  

ทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   481,862,687  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

    ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

    งดออกเสียง   จ ำนวน       3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

    บตัรเสีย   จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำร กำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ใหท่ี้

ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน จ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 116 และ

ขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 46. ก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 5 ของ

ก ำไรสุทธิประจ ำปี จนกว่ำทุนส ำรองจะมีไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

นอกจำกน้ี นโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทไดก้ ำหนดว่ำในกรณีท่ีบริษัทไม่มีเหตุจ ำเป็นอื่นใด บริษัทมีนโยบำย

จ่ำยเงินปันผลในอตัรำไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีเงินไดข้องงบกำรเงินเฉพำะบริษัทและหลงัหกัเงินส ำรอง

ตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผลน้ันจะตอ้งไม่มีผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนปกติของบริษัทและบริษัทยอ่ยอยำ่งมีนัยส ำคญั 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำแลว้เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ ้นพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรอง

ตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล ส ำหรบัผลด ำเนินกำรในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2560 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2560 – 31 

ธนัวำคม 2560 โดยมีรำยละเอียดดงัน้ี 

1. อนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 2,700,000 บำท  

2. จ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอัตรำ 0.10บำท มูลค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่เกิน    

117,573,908.90 บำท  

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2560 เมื่อวนัท่ี 9 สิงหำคม 2560 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี  2560 ในอัตรำหุ ้นละ 0.08 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่ เกิน 

94,059,127.12 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปัน

ผลส ำหรบัปี 2560 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 211,633,036.02 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.63 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรของบริษัทในปี 2560 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

โดยก ำหนดให้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุ ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันท่ี 7 พฤษภำคม 2561      

และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 25 พฤษภำคม 2561 

 

 



 

 

COMMUNICATION AND SYSTEM SOLUTION PUBLIC COMPANY LIMITED 
Registration No. 0107548000561 

 
 

 
CSS GROUP |  

8 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณบุญสนัต ์ประสิทธ์ิสมัฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ซ่ึงดูจำกผลกำรด ำเนินงำนซ่ึงไม่แน่ใจว่ำเขำ้ใจถูกหรือไม่ คือบริษัทฯมีก ำไรต่อหุน้ 0.17 แต่บริษัทฯจ่ำยเงินปันผล

ทั้งปี 0.18 ซ่ึงมำกกว่ำก ำไรต่อหุน้ จึงขอใหช่้วยช้ีแจง 

2. ถำ้ดูจำกกระแสเงินสดจำกกำรด ำเนินงำนซ่ึงติดลบอยู่แลว้และติดลบมำ 2 ปีแลว้ ซ่ึงบริษัทมีกำรลงทุนเกี่ยวกบั

กำรซ้ืออุปกรณ์และตึกดว้ยอีกประมำณ 4 ลำ้นบำท เพรำะงั้นโดยสุทธิแลว้กระแสเงินสดอิสระติดลบ ถำ้เป็นไป

ตำมน้ันเท่ำกบัว่ำบริษัทจ่ำยเงินปันผลมำจำกกำรกูเ้งินใช่หรือไม่ จึงขอใหช่้วยช้ีแจงในส่วนน้ี 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

1. ในส่วนของกำรจ่ำยเงินปันผลน้ัน บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำร ซ่ึงบริษัทฯมี

ก ำไรสุทธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรเท่ำกบั 256 ลำ้นบำท ส่วนก ำไรต่อหุน้ 0.17 เป็นส่วนของงบกำรเงินรวม

ซ่ึงรวมบริษัทยอ่ยเขำ้มำดว้ย 

2. ในส่วนของเงินลงทุนในงบกระแสเงินสดท่ีติดลบมำจำกในส่วนของลูกหน้ี ขอเรียนช้ีแจงว่ำอำยุลูกหน้ีของบริษัทฯ

อยู่ท่ีประมำณ 120 วนั และในส่วนของกำรด ำเนินงำนท่ีกระแสเงินสดติดลบ มำจำกท่ีบริษัทฯใชเ้งินลงทุนจำก

สถำบนักำรเงิน แน่นอนเป็นเงินใหกู้ย้ืมไวใ้ชส้ ำหรบักำรด ำเนินงำน และในส่วนของกำรลงทุนในอุปกรณ์จะเป็น

พวกสินทรพัยต่์ำง ๆท่ีใชใ้นกำรด ำเนินงำน 

ประธำนฯ ส ำหรบัประเด็นกำรจ่ำยเงินปันผล บริษัทฯจ่ำยเงินปันผลจำกเงินสด โดยใชเ้งินท่ีไดจ้ำกก ำไรไม่ไดกู้เ้งินจำกสถำบัน

กำรเงินใด ๆ 

ผูถื้อหุน้ คุณบุญสนัต ์ประสิทธ์ิสมัฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

กระแสเงินสด (Cash Conversion Cycle) ท่ีบอกว่ำ 100 กว่ำวนั ปัจจุบันสถำนะลูกหน้ียงัปกติแลว้มีใครท่ีไม่ช ำระ

หรือไม่ หรือเป็นเพรำะบริษัทรบังำนรำชกำรเลยท ำใหเ้ก็บเงินไดช้ำ้ แลว้บริษัทจะปรบัปรุงในส่วนน้ีอยำ่งไร หรือเป็น

ธรรมชำติของธุรกิจ 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

 ในเร่ืองของหน้ี คณะกรรมกำรของบริษัทได้พิจำรณำอย่ำงถ่ีถ้วน ส ำหรับกำรขำย สินค้ำ บริษัทฯได้ท ำกำรซ้ือ

ประกนัภยั ในเร่ืองของกำรประกนัลูกหน้ี แต่ดว้ยอำยุลูกหน้ีท่ียำว ถือว่ำเป็นวงจรปกติของธุรกิจในเร่ืองของกำรขำย 

ส ำหรับรำยไดใ้นส่วนของงำนติดตั้ง ผูถื้อหุน้สำมำรถสบำยใจได ้เน่ืองจำกหน้ีสงสัยจะสูญของงำนติดตั้งเป็นศูนย ์    

แต่ในส่วนของลูกหน้ีทำงกำรคำ้ตอ้งมีบำ้งเป็นธรรมดำ ถำ้เมื่อเทียบกบัยอดขำยถือว่ำน้อยมำกซ่ึงไม่ถึงรอ้ยละ 1อีกทั้ง

บริษัทยงัมีมำตรกำรควบคุมโดยกำรซ้ือประกนัเพื่อป้องกนัควำมเส่ียงในกำรขำยไวแ้ลว้ดว้ย 

ประธำนฯ ขอใหผู้ถื้อหุน้สบำยใจได ้ว่ำบริษัทไดท้ ำมำตรกำร กำรป้องกนัหน้ีสูญไวดี้อยูแ่ลว้ 

 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัจดัสรรก ำไรเป็นเงินส ำรองตำมกฎหมำย จ ำนวน 2,700,000 บำท และอนุมติั

กำรจ่ำยเงินปันผลในอัตรำหุ ้นละ 0.10 บำทในมูลค่ำท่ีตรำไว้หุ ้นละ 0.50 บำทเป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน    

117,573,908.90 บำท โดยก ำหนดให้วันก ำหนดรำยช่ือผู ้ถือหุ ้นท่ีมี สิทธิรับเงินปันผล (Record Date)          

คือวันท่ี 7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวันท่ี 25 พฤษภำคม 2561ตำมท่ีเสนอทุกประกำร     

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    จ ำนวน 482,662,687 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

    ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน      0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน      3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

    บตัรเสีย   จ ำนวน      0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึง

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส ท่ำนกรรมกำรท่ีถูกเสนอช่ือใหก้ลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง     

ซ่ึงไดแ้ก่ นำยสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นำยกิตติรัตน์ เมฆมณี และ นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข เป็นผูม้ีส่วนได้เสียส ำหรับวำระน้ี         

จึงของดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญำตออกนอกหอ้งประชุมเป็นกำรชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหท่้ำนผูถื้อหุน้ไดส้อบถำม     

และแสดงขอ้คิดเห็นไดอ้ยำ่งเต็มท่ี และเมื่อเสร็จสิ้ นกำรลงคะแนนเสียงในวำระน้ีแลว้ จึงจะกลบัมำร่วมประชุมอีกครั้ง  

ตำมมำตรำ 71 แห่งพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ท่ี 36. ก ำหนด

ว่ำในกำรประชุมสำมญัประจ ำปีทุกครั้งใหก้รรมกำรออกจำกต ำแหน่งในอตัรำ 1 ใน 3 (หรือใกลเ้คียง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมกำร

คนท่ีอยูใ่นต ำแหน่งนำนท่ีสุดเป็นผูอ้อก แต่อำจไดร้บัเลือกตั้งใหก้ลบัเขำ้เป็นกรรมกำรไดอ้ีก 

ในกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะต้องพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอัตรำ  1 ใน 3     

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวน 3 ท่ำน ไดแ้ก ่

1.นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์      กรรมกำร 

2.นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี               กรรมกำร 

3.นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข     กรรมกำร 

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำรรำยใหม่น้ัน บริษัทฯมีหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร โดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ

พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 

1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ ์2561 ไดพ้ิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

โดยพิจำรณำคุณสมบัติในดำ้นต่ำง ๆแลว้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 3 ท่ำนเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1) ทั้ง 3 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอันเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยุทธใ์นกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท 

(2) ทั้ง 3 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้บังคับของบริษัท   

และตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย(์ก.ล.ต.) 

(3) ทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 5 ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นายสมพงษ์  กั งส วิวัฒ น์  ปั จจุบันด ำรงต ำแห น่ ง กรรมกำร ประธำน เจ้ำหน้ ำ ท่ี บ ริหำร                 

ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และกรรมกำรผูจ้ัดกำรใหญ่ จึงมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจ      

ของบ ริษัทฯเป็นอย่ำงดี  ตลอดระยะเวลำท่ี ผ่ำนมำ ได้ปฏิบั ติหน้ ำ ท่ี ในต ำแหน่งกรรมกำร            

ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ โดยจดัใหม้ีกำรประชุมคณะกรรมกำรบริหำร    

เป็นประจ ำทุกเดือน เพื่อติดตำมให้ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้   

รวมทั้งมีกำรติดตำมสอบถำมประเด็นส ำคญัต่ำงๆอย่ำงใกลชิ้ด และใหค้ ำแนะน ำท่ีดีในกำรแกไ้ขปัญหำ 

และกำรปรับปรุงกระบวนกำรด ำเนินงำนในด้ำนต่ำง ๆ โดยในปีท่ี ผ่ำนมำ ได้ดูแลให้บริษัทมี              

ผลกำรด ำเนินงำนท่ีดี ส ำหรับกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง          

ในปีท่ีผ่ำนมำไดท้ ำกำรทบทวน กระบวนกำรบริหำรควำมเส่ียง เพื่อใหม้ีประสิทธิภำพในทุกขั้นตอน  

ตำมหลักกำรของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี โดยได้ขยำยขอบเขตกำรบริหำรจัดกำรควำมเส่ียง            

ไปยังบริษัทในเครือ รวมทั้งให้ค ำเสนอแนะ ในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัท         

และบริษัทในเครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 (3.2) นายกิตติรตัน ์เมฆมณี ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผู ้จัดกำรสำยงำนธุรกิจและผลิตภัณฑ์ ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ ได้ปฏิบัติหน้ำท่ี           

ในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะดำ้นกำรบริหำรงำนขำย 
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ซ่ึงมีควำมเช่ียวชำญและองคป์ระกอบส ำคญั ในเร่ืองของกำรสรำ้งหุน้ส่วนทำงกำรคำ้ (partner) อีกทั้ง   

ยงัเป็นผู ้มีควำมกวำ้งขวำง ในทุกช่องทำงกำรขำย รวมทั้งมีควำมเขี่ยวชำญในกำรวำงแผนกลยุทธ      

ทำงกำรตลำด และมีควำมรูค้วำมเขำ้ใจในธุรกิจของบริษัทฯเป็นอยำ่งดี อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนิน

ธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

 (3.3) นางสาวนงนุช เตมีศรีสุข ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร เลขำนุกำรบริษัท      

และกรรมกำรผู ้จัดกำรสำยงำนกำรจัดกำร ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำได้ปฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง       

เป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรให้ควำมคิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำ เป็นผู ้มีควำมรูค้วำมสำมำรถ 

ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำนดำ้นกำรบริหำรจัดกำรงบประมำณอย่ำงมีคุณภำพ ดว้ยกำรวำงแผน     

กำรจดัท ำงบประมำณ กำรตรวจสอบ ติดตำม และทบทวนผลงำน เพื่อประสิทธิภำพและประสิทธิผล

สูงสุด และปฏิบัติหน้ำท่ี ด้ำนกำรบริหำรจัดกำรสำยงำนสนับสนุน เพื่อสะท้อนใหเ้ห็นถึงผลส ำเร็จ      

ของงำน หรือพนัธกิจต่ำง ๆขององคก์ร ส ำหรบักำรปฏบิติัหน้ำท่ี ในต ำแหน่งเลขำนุกำรบริษัทท่ีผ่ำนมำน

เป็นผูค้วบคุม ดูแล และใหค้ ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรในกำรปฏิบัติตำมขอ้ก ำหนดต่ำง ๆท่ีเกี่ยวกับ  

กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี รวมทั้งใหค้ ำแนะน ำในกำรปฏิบัติตำมกฎหมำยต่ำง ๆ อันเป็นประโยชน์      

ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทฯในอนำคต 

อยำ่งไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่น เขำ้รบั

กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลักเกณฑ์กำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนเว็บไซต์บริษัท  ตั้งแต่วันท่ี 19 ตุลำคม 2560 –           

25 มกรำคม 2561 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รบัต ำแหน่งเป็นกรรมกำร

แต่อยำ่งใด รวมทั้งในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 บริษัทไม่มีกรรมกำรท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือเพื่อด ำรงต ำแหน่งเป็น

กรรมกำรอิสระแต่อยำ่งใด 

คณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงไม่รวมกรรมกำรผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้ิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำ

ค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล รวมถึงไดพ้ิจำรณำถึงควำมเหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์และควำมเช่ียวชำญ

ในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้ับกำรเสนอช่ือมีควำมเหมำะสมกบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะ

กรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอ และเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์เกี่ยวขอ้ง จึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้ง

กรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำนใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 
 

1. นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์         เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

2. นำยกิตติรตัน์ เมฆมณี                        เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

3. นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข     เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
 

ขอ้มูลของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือเป็นกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน รวมทั้งผลกำรปฏิบติังำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วง  

ท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพรอ้มกบัหนังสือเชิญประชุมน้ี และเพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี

ในวำระน้ีจึงใคร่ขอท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในบตัรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ป ทั้งท่ีประสงค์

จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและส่งใหพ้นักงำนของบริษัท ไปเก็บเพื่อมำนับคะแนน  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำน ซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งนำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ดว้ยคะแนนเสียง  

  เห็นดว้ย    จ ำนวน   274,508,851  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

  ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

  งดออกเสียง   จ ำนวน   208,157,196  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

  บตัรเสีย   จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    -  
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 2. อนุมติัแต่งตั้งนำยกิตติรตัน์ เมฆมณี ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   438,598,931  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน     44,067,116 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย   จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

 3. อนุมติัแต่งตั้งนำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   481,154,759  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน   1,511,288 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย   จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2561 

ประธำนฯ ขอเชิญนำยสมพงษ์ กังสวิวัฒน์ นำยกิตติรัตน์ เมฆมณี และนำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข กลับเขำ้มำใน         

ท่ีประชุม  

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร 

ประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และขอ้บงัคบั

บริษัทขอ้ท่ี 42 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม" 
 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองตน้โดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ กำรอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนสูงสุดในแต่ละปี 

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสม               

ของค่ำตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมำย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภท     

และขนำดใกลเ้คียงกนั จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษัทไทย ตลอดจนค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงคณะกรรมกำร

สรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบัปี 2561 เป็นจ ำนวนเงิน   

ไม่เกิน 5,000,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ นจำกปี 2560 รอ้ยละ 11.1 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2561 เมื่อวนัท่ี 23 กุมภำพนัธ์ 2561 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 5,000,000 บำท 

โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ ซ่ึงมีรำยละเอียด

สรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบริษัท    จ ำนวน 100,000 บำทต่อเดือน 

2) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัท       จ ำนวน 30,000 บำทต่อครั้ง 

3) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 50,000 บำทต่อเดือน 

กรรมกำรตรวจสอบ      จ ำนวน 20,000 บำทต่อเดือน 
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4) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรตรวจสอบ     จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

5) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง   จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

6) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำคำ่ตอบแทน จ ำนวน 10,000 บำทต่อครั้ง 

7) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร ์

 กรรมกำรยุทธศำสตร ์    จ ำนวน 5,000 บำทต่อครั้ง 

ส ำหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุมน้ี 

8) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ำรองไวส้ ำหรบักำรจ่ำยโบนัส ค่ำตอบแทนพิเศษ และค่ำตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัท 

โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรต่อไป 

 ทั้งน้ีบริษัทไม่มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทนและผลประโยชน์อื่น ๆ นอกเหนือรำยกำรขำ้งตน้ ใหแ้ก่กรรมกำร 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ในปี 2561 เท่ำท่ีดูแลว้จะเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 11.1 ซ่ึงถือว่ำมำกไปหรือไม่ และเป็นค่ำใชจ้่ำยของบริษัทฯ ซ่ึงควรจะ

ประหยดัเพื่อใหบ้ริษัทฯมีก ำไรสุทธิมำก ๆ 

2. กำรเพิ่มค่ำตอบแทนกรรมกำร ถำ้ดูจำกก ำไรสุทธิของบริษัทฯก็ไม่ไดเ้พิ่มมำก ซ่ึงไม่ค่อยจะสมดุล คิดว่ำท่ำน

กรรมกำรน่ำจะรบัไปพิจำรณำ ถำ้ลดไดก้็ควรจะลด แต่ท่ีบอกว่ำ 5 ลำ้นบำท ในส่วนตวัก็ถือว่ำไม่ไดม้ำกมำยอะไร 

ก็พอเหมำะสม แต่เงินคงเหลือท่ีว่ำจ่ำยเป็นโบนัสกรรมกำร ในส่วนตวัคิดว่ำบริษัทฯควรก ำหนดใหช้ดัเจน 

ประธำนฯ  ไดต้อบขอ้ซกัถำม ดงัน้ี 

1. ส่วนขอเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 11.1 น้ันเน่ืองมำกจำกบริษัทฯมีกำรประชุมเพิ่มขึ้ น เพรำะว่ำในช่วงน้ีก็เป็นท่ีทรำบว่ำโลก

เรำเปล่ียน ในยุคแห่งกำรปฏิรูปดว้ยดิจิทลั (Digital Transformation) หรือ ดิจิตลัเนทีฟ (Digital Natives) ซ่ึงเป็น

ยุคแห่งเทคโนโลยี และบริษัทฯก็เป็นบริษัทท่ีท ำธุรกิจเกี่ยวกบัเทคโนโลยีดว้ยโดยเฉพำะหลำยงำน บริษัทฯตอ้ง

เปล่ียนแปลงในหลำยเร่ืองเพื่อรองรบั และกำรเปล่ียนแปลงก็คือยอดเงินท่ีเกี่ยวเน่ืองกบักำรประชุม อีกทั้งจ ำนวน

รอบกำรประชุมท่ีเพิ่มขึ้ น อยำ่งไรก็ดีส ำหรบัค่ำใชจ้่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยละเอียดจะอยูใ่นรำยงำนประจ ำปี

หน้ำท่ี 69 

2. ส่วนเร่ืองค่ำตอบแทนท่ีเป็นเงินโบนัสใหแ้ก่กรรมกำร ขอเรียนใหท้รำบว่ำ เงินท่ีเหลือน้ันคืนใหแ้ก่บริษัทฯทั้งหมด 

กรรมกำรไม่เคยไดร้บัโบนัส และเงินท่ีเหลือทำงคณะกรรมกำรเขำ้ใจดีว่ำเป็นเงินของท่ำนผูถื้อหุน้ แต่ท่ีตอ้งขอเพิ่ม

เป็นเพรำะมีกำรประชุมเพิ่มขึ้ น และกำรประชุมน้ันจ ำเป็นจริง ๆ โดยเฉพำะกำรเปล่ียนแปลงของโลก และเป็นท่ี

ทรำบกนัดีว่ำกำรเคล่ือนไหวในช่วง 4 ปีท่ีผ่ำนมำ ถำ้เรำเปล่ียนแปลงธุรกิจเพื่อรองรบัไม่ทนัตำมกำรเคล่ือนไหว

แล้วก็จะท ำใหผ้ลก ำไรสุทธิไม่เป็นไปตำมเป้ำท่ีตั้งไว ้แล้วอีกส่ิงหน่ึงก็คือเร่ืองของกำรก ำกับดูแลกิจกำรท่ีดี 

(Corporate Governance) และก็เร่ืองของทุจริตคอรัปชัน่ ซ่ึงคณะกรรมกำรรบันโยบำยมำก็ตอ้งเร่งรัดใหบ้ริษัท

ด ำเนินตำม ซ่ึงเป็นเร่ืองส ำคญั กำรก ำหนดยุทธศำสตร ์คณะกรรมกำรมุ่งเน้นเร่ืองน้ีเป็นเร่ืองหลกัเพื่อใหธุ้รกิจ

เดินไปตำมระเบียบของคณะกรรมกำรก ำกบัหลักทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัยก์ ำหนดไวช้ดัเจน อนัน้ีเป็นสำเหตุ

หน่ึงและคงเป็นท่ีทรำบกนั อยำ่งไรก็ดีขอเรียนคุณวลัลภว่ำ คณะกรรมกำรไม่ไดร้บัโบนัสอยำ่งแน่นอน 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2560 ท่ีไดข้ออนุมัติผูถื้อหุน้ไว ้4.5 ลำ้นบำท โดยบริษัทใชเ้ป็นค่ำเบ้ียประชุมและ     

เป็นค่ำตอบแทนกรรมกำรรำยเดือน รวมเป็นจ ำนวน 4,270,000 บำท ส่วนท่ีเหลือน้ันคณะกรรมกำรไม่ไดน้ ำมำ

จดัสรรจ่ำยเป็นโบนัสใหแ้ก่กรรมกำร แต่น ำคืนกลบัใหแ้ก่บริษัทฯทั้งหมด  

2. ส่วนปีน้ีท่ีขอเพิ่มขึ้ นเป็น 5 ลำ้นบำท ส่วนหน่ึงมำจำกท่ีทำงคณะกรรมกำรจะตอ้งมีกำรติดตำมงำนท่ีบริษัทฯเขำ้ไป

ลงทุนเพิ่มมำกขึ้ น ทั้งบริษัท นีออนเวิรคส ์และบริษัท น ้ำซอ้ ซ่ึงบริษัทฯจ ำเป็นตอ้งขอเพิ่มไวก้่อนหำกมีกำรประชุม

เพิ่มเติมขึ้ น อย่ำงไรก็ดีตอนน้ีคณะกรรมกำรมีกำรประชุมเพื่อพิจำรณำงบกำรเงินเป็นประจ ำทุกไตรมำส         
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คณะกรรมกำรยงัมีกำรประชุมทุกเดือนส ำหรับกำรติดตำมงำนท่ีบริษัทไปลงทุนดว้ย จึงเป็นเหตุผลท่ีขอเพิ่ม      

อีก 500,000 บำทเป็น 5 ลำ้นบำท 

ผูถื้อหุน้ คุณบุญสนัต ์ประสิทธ์ิสมัฤทธ์ิ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

ส ำหรับค่ำตอบแทนถำ้มองจริง ๆ ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้งไม่ไดเ้พิ่ม เพียงแต่ควำมถ่ี ในกำรประชุมมันเพิ่มขึ้ น โดย

ส่วนตัวเห็นว่ำมีควำมเหมำะสม เพรำะสถำนกำรณ์กำรแข่งขันค่อนขำ้งรุนแรงพอสมควร ทีน้ีมำดูเป้ำหมำย          

ของคณะกรรมกำร ถำ้ดูจำกผลประกอบกำรยอ้นหลัง ผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้ (Return on Equity)บริษัทฯมี

ก ำหนดไหม อยำกใหก้ ำหนด ถำ้ท ำไดอ้ยำกใหก้ลบัมำมำกกว่ำรอ้ยละ 15 ในฐำนะของนักลงทุนส่วนใหญ่จะดูตวัเลข

อยูไ่ม่ก่ีตวั ซ่ึงตวัน้ีดูแลว้บำงปีก็สูง ไม่แน่ใจอำจจะเป็นเพรำะตน้ทุนต ำ่หรืออะไร แต่ถำ้เกิดก ำหนดเอำไวอ้ยำ่งน้ี อตัรำ

ก ำไรขัน้ตน้ ก็เป็นส่วนหน่ึง แต่ถำ้เอำค่ำใชจ้่ำยหกัมำแลว้ ผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้มำกกว่ำ       รอ้ยละ 15 ไดก้็

จะท ำใหส้ถำนกำรณ์ของบริษัทฯจะค่อนขำ้งดีขึ้ น แลว้ก็ถำ้มำดูรำคำหุน้ท่ีผ่ำนมำ มนัลดลงมำเหมือนบริษัทก ำลงัจะ

ลม้ละลำย แต่จริง ๆแล้วมันไม่ใช่เท่ำท่ีดูแล้วก็รูสึ้กว่ำอะไรมันก็ดูดีไปหมด แต่ท ำไมมันไม่ตอบสนอง   ถำ้หำก

คณะกรรมกำรบอกว่ำปีน้ีมีอะไรท่ีน่ำสนใจและผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้จะสูงขึ้ น ในส่วนตวัก็จะกดัฟัน    ทนถือ

ต่อไป 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. ก่อนอื่นขอยอ้นมำท่ีเบ้ียประชุม อดัดับแรกเลยส่ิงท่ีบริษัทตะหนัก ณ วันน้ีก็คือจะเห็นไดว้่ำสถำนกำรณ์มีกำร

เปล่ียนแปลงค่อนขำ้งเร็วและรุนแรง ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกำรแข่งขนัท่ีรุนแรงมำกขึ้ น เพรำะฉะน้ันในฐำนะของ

ฝ่ำยบริหำรเองก็เป็นฝ่ำยท่ีขอน ำเสนองบส ำรองไวจ้ำกเดิม 4.5 ลำ้นบำทเป็น 5 ลำ้นบำท เพื่อไวส้ ำรองส ำหรับ

กำรเรียกประชุมฉุกเฉิน หรือเรียกประชุมเพิ่มเติมจำกกำรประชุมปกติ เพรำะกำรตดัสินใจปัจจุบนัตอ้งกำรควำม

รอบคอบและควำมคิดเห็นท่ีหลำกหลำยจำกกรรมกำรหลำยๆท่ำน ก็เป็นสำเหตุท ำใหข้อเสนองบประมำณส ำหรบั

เบ้ียประชุมเพื่อรองรบักำรประชุมมำกขึ้ น โดยอำจจะมีกำรประชุมเร่งด่วนส ำหรบัโครงกำรใหม่ๆ 

2. ส ำหรับค ำถำมของคุณบุญสันต์และขอ้คิดเห็นเกี่ยวกับรำคำหุน้ และผลตอบแทนของส่วนผูถื้อหุน้ (Return on 

Equity) ทำงฝ่ำยบริหำรขอช้ีแจงใหท้รำบดงัน้ี 

ส่วนท่ี 1 ปัจจุบนักำรแข่งขนัรุนแรงมำกขึ้ น ธุรกิจเดิมกำรแขง่ขนัสูงขึ้ นควำมไม่แน่นอนไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของกฎหมำย 

นโยบำยภำครัฐ หรือแมก้ระทั้งสภำพเศรฐกิจโดยรวม เมื่อตอนตน้ท่ีคุณบุญสันต์ไดส้อบถำมเร่ืองของหน้ี

สงสยัจะสูญ ปัจจุบนัแนวโน้มก็มีควำมน่ำเป็นห่วงมำกขึ้ น ถึงแมบ้ริษัทฯท ำประกนัควำมเส่ียงเร่ืองของกำรรบั

ช ำระหน้ีกบับริษัทประกนัภยัไวก้็ตำม บริษัทประกนัภยัเองก็ลดเง่ือนไขก็คือใหว้งเงินส ำหรบัลูกคำ้แต่ละรำย

โดยมีกำรทบทวนใหเ้ครดิตท่ีน้อยลงซ่ึงกระทบต่อกำรขำยเหมือนกนั อำทิเช่น ลูกคำ้รำยเดิมเมื่อปีท่ีแลว้เคย

ไดว้งเงินเครดิต 10 ลำ้นบำท ปีน้ีก็อำจจะลดลงเหลือ 5 ลำ้นบำท เพรำะว่ำบริษัทประกนัก็มองควำมเส่ียง

โดยสภำพรวมของอุตสำหกรรมเหมือนกนั ท ำใหต้อนน้ีบริษัทฯตอ้งประชุมบ่อยขึ้ นเพรำะว่ำหน้ีดูเหมือนมี

แนวโน้มจะมีอตัรำท่ีนำนขึ้ น   

ส่วนท่ี 2 ก็คือกำรแข่งขนัสูงขึ้ นในทุกธุรกิจมีวงจรของสินคำ้และอุตสำหกรรมของมนัอยู่ บริษัทฯกงัวลและก็ตอ้งกำร

ควำมคิดเห็นเพิ่มเติมว่ำบริษัทฯจะต้องระมัดระวังอะไรเพิ่มเติมมำกขึ้ น ซ่ึงก็เลยเป็นท่ีมำของกำรเรียก

ประชุมมำกขึ้ น  

ส่วนท่ี 3 ก็เพื่อท ำใหธุ้รกิจดูมีควำมยัง่ยืน ในฐำนะฝ่ำยบริหำรเองก็ขอเชิญประชุมกรรมกำรหลำยครั้งเพื่อน ำเสนอ

โครงกำรใหม่ๆ โครงกำรกำรลงทุนหรือแมก้ระทั้งโครงกำรท่ีจะเขำ้ร่วมประมูลหลำยๆโครงกำร ซ่ึงบริษัทฯ

มองว่ำมีควำมเส่ียงสูง และก็ตอ้งกำรควำมคิดเห็นเพื่อปิดควำมเส่ียงน้ัน หรือแมก้ระทั้งพิจำรณำอัตรำ

ค่ำตอบแทนของกำรท่ีจะเขำ้ไปประมูล หรือเขำ้ไปด ำเนินธุรกิจน้ัน ๆ โดยตอ้งคุม้ค่ำและตอ้งปิดควำมเส่ียง

ใหม้ำกท่ีสุดเท่ำท่ีท ำได ้อนัเป็นสำเหตุท่ีบริษัทฯตอ้งมีกำรประชุมมำกขึ้ น และก็เผ่ือไวส้ ำหรบักำรประชุม

ฉุกเฉิน เพรำะธุรกิจใหม่ๆท่ีเรำเคยน ำเสนอผูถื้อหุน้ หรือแมก้ระทั้งออกไปในเชิงประชำสมัพนัธ ์ไม่ว่ำธุรกิจ

ทำงดำ้นประหยดัพลงังำน ธุรกิจเร่ืองของพลงังำนทดแทน ก็ยงัอยูใ่นเป้ำหมำยของบริษัทแต่ว่ำกำรพิจำรณำ

ก็ตอ้งระมดัระวงัรอบคอบ ในขณะเดียวกนัอย่ำงท่ีคุณภณิดำไดช้ี้แจงใหท้รำบไปแลว้ บริษัทฯมีกำรประชุม

บ่อยขึ้ น บริษัทฯมีกำรลงทุนบำงโครงกำรไปแล้ว อำทิเช่น เขื่อนพลังงำนน ้ ำท่ี สปป.ลำว ซ่ึงคำดว่ำ            
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จะสำมำรถจ่ำยไฟฟ้ำไดภ้ำยในไตรมำส 4 ท่ีสปป.ลำวมีก็มีอีกหลำยเขื่อนท่ีหน้ำสนใจท่ีจะลงทุน นอกจำก  

เขื่อนน ้ำซอ้ ท่ีบริษัทลงทุนไปแลว้ ก็จะมีโครงกำรอื่น ๆท่ีบริษัทฯตอ้งกำรควำมคิดเห็นจำกคณะกรรมกำร   

ในหลำยๆแง่มุม  

3. เร่ืองของผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะเป็นสองส่วนกบัธุรกิจท่ีบริษัทฯมีตอนน้ีก็คือ ธรุกิจเทรดด้ิง และธุรกิจ

โทรคมนำคม กำรแขง่ขนัก็สูงขึ้ น หน้ำท่ีของฝ่ำยบริหำรพยำยำมท่ีจะท ำใหผ้ลตอบแทน หรือก ำไรขัน้ตน้ไม่ต ำ่กวำ่ 

รอ้ยละ 15 ขอ้น้ีเป็นเป้ำหมำยหลกัอยูแ่ลว้ คณะกรรมกำรบริหำร คณะกรรมกำรอิสระ คณะกรรมกำรตรวจสอบ 

และคณะกรรมกำรควำมเส่ียงก็พิจำรณำอย่ำงรอบคอบมำกขึ้ น อย่ำงไรก็ดีคณะกรรมกำรจะพยำยำมท ำให ้     

ผลประกอบกำรดีท่ีสุดเท่ำท่ีจะท ำได ้

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ตอ้งขอขอบคุณกรรมกำรทุกท่ำนท่ีบอกว่ำปีน้ีระดมกรรมกำรเขำ้มำ
ประชุมกนับ่อย เพรำะว่ำมีกำรแข่งขนัท่ีสูงขึ้ น ถือว่ำกรรมกำรทุกท่ำนเป็นห่วงบริษัทฯมำก และอีกอย่ำงหน่ึงก็คิดว่ำ

ถำ้ปีหน้ำมีก ำไรดีขึ้ น ในส่วนตวัเห็นว่ำ กรรมกำรจะแบ่งโบนัสไป ก็ยนิดี ถำ้หำกท่ำนท ำงำนอยำ่งเต็มท่ี  
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

5,000,000 บำท โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น       

ของบริษัทส ำหรบัปี 2561 และในส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ ำนำจแก่คณะกรรมกำรบริษัทใน

กำรจัดสรรเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมกำรต่อไปตำมท่ีเห็นสมควร ตำมท่ีเสนอทุกประกำร          

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย    จ ำนวน   482,663,687  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน         3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย   จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2561 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก ำหนดค่ำสอบ

บญัชีบริษัทประจ ำปี 2561 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 

120 ท่ีก ำหนดใหท่ี้ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจะ

แต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้ 

บริษัทฯมีนโยบำยกำรคดัเลือกผูส้อบบัญชี โดยใชว้ิธีคดัเลือกผูส้อบบัญชีท่ีไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนได ้โดยบริษัทฯใหเ้สนอเง่ือนไข รวมทั้งค่ำสอบบญัชีมำยงั

บริษัทฯ เพื่อใหค้ณะกรรมกำรตรวจสอบเป็นผูพ้ิจำรณำกลัน่กรองควำมเหมำะสมของผูส้อบบญัชี และคดัเลือกรำยท่ีเสนอเง่ือนไข

ท่ีเหมำะสมกบับริษัท จึงไดค้ดัเลือกผูส้อบบัญชีรำยเดิมจำกบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั เป็นส ำนักงำนสอบบญัชีของบริษัท

และบริษัทย่อย ประจ ำปี 2561ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนไดต้ำมรำยละเอียดท่ีแนบมำในหนังสือเชิญประชุม ท่ีจดัส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจำกบริษัท 

ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2561 ไดแ้ก ่
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1.  นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3. นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

โดยก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2561 จ ำนวน 2,805,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 80,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 

2.9 จำกปี 2560 

 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ส ำนักงำน อี วำย เป็นผูต้รวจสอบบญัชีใหก้บับริษัทฯมำกี่ปี 

2. ขอแสดงควำมคิดเห็นเร่ืองของ Power point ปีหน้ำควรท ำตัวเลขใหใ้หญ่กว่ำน้ี และก็ควรท ำตำรำงเปรียบเทียบ

ค่ำตอบแทนปี 2561 2560 2559 และ 2558  

3. ค่ำตอบแทนผูส้อบบญัชี เป็นค่ำ IT Audit เท่ำไร 

4. ขอใหท้ำง อี วำย มำใหค้วำมเห็นเกี่ยวกบัหน้ำรำยงำนผูส้อบบัญชี อยำกจะฟังควำมเห็นจำกทำงผูต้รวจสอบ

โดยตรง 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ส ำนักงำน อี วำย เป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทมำจ ำนวน 5 ปี แลว้นับตั้งแต่บริษัทฯเขำ้ตลำดหลกัทรพัย ์แต่ว่ำ

ผูท่ี้ลงนำมในกำรตรวจสอบจะเปล่ียน ซ่ึงตอนแรกจะเป็นคุณ ศุภชยั ปัญญำวฒัโน และต่อมำก็เป็นคุณกรองแกว้ 

ลิมป์กิตติกุล ท่ีเป็นผูต้รวจสอบบญัชีของบริษัทมำเป็นเวลำ 2 ปี 

2. ในส่วนของ Power point น้ัน ทำงบริษัทขอรบัไปด ำเนินกำรครำวหน้ำ 

ผูส้อบบญัชี  คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีจำก ส ำนักงำน อี วำย จ ำกดั ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ส ำหรบักำรตรวจสอบงบกำรเงินปี 2560 ของกลุ่มบริษัท โดยในรำยงำนของผูส้อบบัญชี ท่ีทำงส ำนักงำนออกให ้  

จะมีกำรกล่ำวถึงตัวเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ ซ่ึงในประเด็นต่ำง ๆก็จะมีกำรพิจำรณำกบัทำงคณะกรรมกำร

ตรวจสอบของทำงบริษัทฯ โดยเร่ืองท่ีส ำนักงำนใหค้วำมส ำคัญในกำรตรวจสอบงบกำรเงินของกลุ่มบริษัทฯ          

จะประกอบดว้ยเร่ืองของ 1. ค่ำควำมนิยม 2. ค่ำเผ่ือหน้ีสงสัยจะสูญ 3. มูลค่ำสุทธิท่ีคำดว่ำจะไดร้ับของสินคำ้

คงเหลือ 4. กำรรบัรูร้ำยได ้โดยหลกักำรแลว้รำยกำรท่ีจะน ำมำช้ีแจง เร่ืองน้ีก็เป็นเร่ืองท่ีมีควำมส ำคญัต่อกำรเงิน

ของบริษัทฯ หรือว่ำใชดุ้ลยพินิจค่อนขำ้งมำกในกำรบนัทึกรำยกำรต่ำง ๆ ทีน้ีในกำรตรวจสอบรำยกำร ก็จะมีกำร

ตรวจสอบท่ีก ำหนดโดยมำตรฐำนกำรสอบบัญชีท่ีรับรองโดยทัว่ไป อย่ำงเช่นในเร่ืองค่ำควำมนิยมท่ีบริษัทฯ     

บนัทึกอยู่ ยงัมีมูลค่ำตำมท่ีแสดงไวห้รือไม่ ซ่ึงในกรณีน้ีบริษัทฯมีมูลค่ำคงเหลือท่ี 156 ลำ้นบำท ณ ส้ินปี ค่ำควำม

นิยมในส่วนน้ีจะมำจำกบริษัท นีออนเวิรคส ์ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ในกำรเปิดเผยของผูส้อบบญัชีในเร่ืองส ำคญัในกำรตรวจสอบ มีประเด็นใดท่ีเป็นสำระส ำคญัถึง

ตอ้งเปิดตรงน้ีเหมือนจะพดูถึงกำรดอ้ยค่ำของบริษัทฯน้ีใช่หรือไม่ 

ผูส้อบบัญชี  คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล : ไม่ไดพู้ดถึงกำรดอ้ยค่ำ แต่เป็นกำรพูดถึงเร่ืองของบัญชีท่ีเรำใหค้วำมส ำคญัในกำร

ตรวจสอบ เช่น สมมติฐำนว่ำ เรำบอกว่ำบริษัทฯบันทึกค่ำควำมนิยมไว ้156 ลำ้นบำท เรำก็จะเขำ้ไปตรวจสอบ

รำยกำรน้ีว่ำ มลูค่ำของควำมนิยมน้ีมีกำรดอ้ยค่ำหรือไม่ อยำ่งไร ซ่ึงเป็นกำรปฏิบติังำนตำมมำตรฐำนกำรตรวจสอบ

ตำมปกติ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : งบกำรเงินของบริษัท นีออนเวิรคส ์มีก ำไรใช่หรือไม่ 

ผูส้อบบญัชี คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล : งบกำรเงินของบริษัท นีออนเวิรคสม์ีก ำไร 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ในส่วนท่ีปรบัเพิ่มรอ้ยละ 2 ในส่วนตวัก็คิดว่ำน่ำจะเป็นเพรำะภำวะเศรษฐกิจ เหมือนกบัภำวะ

เงินเฟ้อ น่ำจะเป็นเร่ืองทัว่ ๆไปของค่ำสอบบญัชีแต่ละบริษัทฯ 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

ค่ำสอบบญัชีท่ีเพิ่มขึ้ น ส่วนของบริษัทยอ่ยทำงผูส้อบไม่ไดข้อเพิ่มขึ้ น แต่มำเพิ่มในส่วนของบริษัทฯ CSSเอง เน่ืองจำก

บริษัทฯมีรำยกำรเพิ่มขึ้ นดว้ยในปีน้ีบริษัทไปลงทุนในตัวเขื่อนท่ี สปป.ลำว จึงท ำใหม้ีรำยกำรเพิ่มขึ้ น ซ่ึงดูแลว้อตัรำ   
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ท่ีเพิ่มขึ้ น ตำมท่ีทำงส ำนักงำน อี วำย น ำเสนอ คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทฯไดพ้ิจำรณำแลว้

เห็นว่ำมีควำมเหมำะสมแลว้ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ในส่วนของ IT Audit ทำงส ำนักงำน อี วำย คิดประมำณรอ้ยละเท่ำไรของค่ำตรวจสอบทั้งหมด 

ผูส้อบบญัชี คุณกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล : ในกำรตรวจสอบระบบคอมพิวเตอร ์จะขึ้ นอยูก่บัว่ำทำงบริษัทฯใชร้ะบบกำรควบคลุมท่ี

เป็นคอมพิวเตอร์หรือเปล่ำ ซ่ึงในกรณีน้ีของบริษัทฯ ยังมีกำรใช้ตัวควบคลุมภำยในท่ีเป็นระบบ ท่ีจัดกำรเอง

(Manual)อยู่ เพรำะฉะน้ันกำรตรวจสอบของเรำจะอยู่ในระบบ manual control จึงท ำใหไ้ม่มีกำรคิดค่ำส่วนของ       

IT Audit 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : ทำงบริษัทฯใชร้ะบบ ERP ใช่หรือไม่ 

กรรมกำร คุณภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ : ในเร่ืองกำรท ำบญัชีทำงบริษัทฯใชโ้ปรแกรมบญัชีท่ีช่ือว่ำ C smile  
 

ประธำนฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่ อไม่มีผู ้ถือหุ ้นรำยใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งแต่งตั้งบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด เป็นส ำนักงำนสอบบัญชีของ

บริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2561 โดยก ำหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงตำมรำยช่ือดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้ ำกำร

ตรวจสอบและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทในปี 2561 

1. นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั   ปัญญำวฒัโน  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

 3.  นำยณฐัวุฒิ   สนัติเพ็ชร   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตดงักล่ำวขำ้งตน้ไม่สำมำรถปฏิบัติงำนไดใ้ห้บริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั 

จดัหำผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตอื่นของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั แทนได ้และมีมติอนุมติัก ำหนดค่ำสอบบญัชี

ส ำหรบับริษัทและบริษัทยอ่ย ประจ ำปี 2561 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 2,805,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   482,663,687  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0 

 งดออกเสียง   จ ำนวน         3,360 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     - 

 บตัรเสีย   จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    - 

 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถา้มี) 

  - ไม่มีกำรพิจำรณำในเร่ืองอื่นๆ – 

 

เมื่อส้ินสุดกำรประชุมในวำระท่ี 8 แลว้ ประธำนฯ สอบถำมท่ีประชุมวำ่ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีควำมประสงคจ์ะเสนอเร่ืองใด

ต่อท่ีประชุมเพื่อพิจำรณำ หรือสอบถำมประเด็นใดเพิ่มเติมอีกหรือไม่ โดยมีผูถื้อหุน้สอบถำมดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

เน่ืองจำกว่ำมำสำยประมำณ 40 นำที บำงประเด็นอำจจะไม่ทรำบ แลว้ก็ลงทุนในหุน้ของ CSS มำประมำณ 2 ปีแลว้       

ก็ถือว่ำเป็นหุน้ปันผล แต่อยำกใหบ้ริษัทฯเป็นหุน้เติบโตดว้ยเช่นกนั เติบโตแบบยัง่ยนื จึงขอสอบถำมเร่ืองกำรท่ีบริษัทฯไปลงทุน

ท่ี สปป.ลำว คือจะสำมำรถรบัรูร้ำยไดใ้นไตรมำส 4 ปี 2561 เลยหรือไม่และมลูค่ำประมำณเท่ำไร 

 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. ส ำหรบัรำยไดจ้ำกกำรลงทุนในเขื่อนท่ี สปป.ลำว เท่ำท่ีค ำนวณคร่ำว ๆ คำดว่ำค่ำไฟตกปีละประมำณ 60 ลำ้น

บำท บริษัทฯถือหุน้อยูร่อ้ยละ 28 ก็คงจะไดร้ำยไดร้อ้ยละ 28 ของ 60 ลำ้นบำท 

2. เร่ืองกำรลงทุนในเขื่อนท่ี สปป.ลำว ขอเรียนใหท้รำบว่ำเป็นเขื่อนขนำดเล็ก ปัจจุบันท่ีสปป.ลำวมีโครงกำรให้

เอกชนท่ีเป็นทอ้งถ่ินท่ีตอ้งถือหุน้ดว้ยลงทุนส ำหรบักำรสรำ้งเขื่อนไฟฟ้ำขนำดเล็กจ ำนวนมำก เน่ืองจำกสปป.ลำว

ยงัมีควำมตอ้งกำรไฟฟ้ำส ำหรบัทอ้งถ่ินค่อนขำ้งมำก บริษัทฯไปลงทุนเป็นเขื่อนแรก เน่ืองจำกว่ำบริษัทฯตอ้งกำร
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ไปดูว่ำ มีขอ้จ ำกดัอะไรบำ้ง กำรลงทุนไดต้ำมควำมคำดหวงัหรือไม่ กำรก่อสรำ้งไดต้ำมเป้ำหมำยท่ีตั้งไวห้รือไม่ 

ซ่ึง ณ วนัน้ีเท่ำท่ีฝ่ำยบริหำรไดไ้ปดูกำรก่อนสรำ้งล่ำสุด อีกทั้งวนัท่ี 1 – 3 พฤษภำคม น้ีฝ่ำยบริหำรก็จะบินไปดู   

ท่ีไซต์งำนอีกครั้ง เท่ำท่ีดูงำนก่อสรำ้งน่ำจะเสร็จตำมเป้ำหมำยก็คือ เดือนกรกฎำคม หรือ สิงหำคมน้ีจะเร่ิม

ทดลองจ่ำยไฟฟ้ำได้ อีกทั้งไตรมำส 4 ก็คำดว่ำเดือนตุลำคม หรือ เดือนพฤศจิกำยน ก็จะเร่ิมรับรู ้รำยได้         

เป็นครั้งแรก ถำ้งำนไม่มีอุปสรรค ขดัข่องใด ๆ ตอนน้ีอยู่ในส่วนของกำรติดตั้งเคร่ืองจกัรและอุปกรณ์ ก็คำดว่ำ   

จะเสร็จตำมเป้ำหมำยและไตรมำส 4 จะเร่ิมรบัรูร้ำยได ้

ผูถื้อหุน้ คุณชวำล ลิปิเวชกุลกิจ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. ไม่เห็นทำงบริษัทฯออกงำน บริษัทจดทะเบียนพบผูล้งทุน (Opportunity Day) เท่ำไรจึงขอใชโ้อกำสน้ีเรียนถำม

เกี่ยวกบัเร่ืองแผนธุรกิจ ปีน้ีคร่ำวๆเป็นอยำ่งไรบำ้ง แลว้ตำมแผนท่ีวำงไวค้ิดว่ำจะเติบโตประมำณเท่ำไร 

2. มีตวัไหนท่ีจะเป็นกำรพฒันำทำงธุรกิจ (Business development) ตวัใหม่ๆของบริษัทฯ 

3. ตอนน้ี Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพเิศษภำคตะวนัออก) ก ำลงัดงัมำก 

และมีหลำยๆบริษัทฯเขำ้ไป แค่เพียงเร่ิมใหข้่ำวก็ท ำใหร้ำคำหุน้วิ่งขึ้ นแลว้ แต่CSS ไม่ทรำบว่ำคิดท่ีจะไปลงทุน

อะไรท่ีเกี่ยวขอ้งกบั EEC หรือไม่ 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี  

1. เร่ืองของ Eastern Economic Corridor (EEC) (โครงกำรพฒันำระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภำคตะวนัออก) บริษัทฯ   

ก็คำดหวงัว่ำทุก ๆ กำรเติบโตของประเทศ บริษัทฯจะมีส่วนร่วมกบัธุรกิจของบริษัทฯเสมอ ถำ้EEC เกิดก็จะเกิด

กำรลงทุนในอุตสำหกรรมสรำ้งโรงงำน สรำ้งงำนส ำหรับภำคตะวันออกค่อนขำ้งเยอะ บริษัทฯก็หวงัว่ำจะมี       

ส่วนร่วมเพรำะว่ำแถบทุกโครงกำรตอ้งใชส้ำยไฟ ในขณะเดียวกนับริษัทฯก็มีสำขำตะวนัออกส ำหรับรองรบัเร่ือง

ของกำรท่ีจะเขำ้ไปน ำเสนอสินคำ้ใหก้บัโรงงำนต่ำง ๆ อีกทั้งยงัหวงัว่ำจะเป็นปัจจยับวกส ำหรับบริษัทฯในแง่ของ

กำรน ำเสนอสินคำ้มำกขึ้ น อุตสำหกรรมท่ีจะเกิดขึ้ นก็คงเป็นอุตสำหกรรมทำงด้ำนไอที อุสำหกรรมท่ีเน้น         

ไปทำงด้ำนไฮเทคมำกขึ้ น ซ่ึงส้ินค้ำของบริษัทฯหลำยตัวได้เตรียมพร้อมเพิ่มเติม  ตอนน้ีบริษัทฯก็ติดตำม        

สถำกำรณ์ ท่ีคณะกรรมกำรตอ้งมีกำรประชุมบ่อย ก็เน่ืองจำกสินคำ้หลำย ๆ ตวัของบริษัทฯก็เป็นสินคำ้ทำงดำ้น

ไอที สินคำ้ทำงดำ้นเกี่ยวกับอนำคต ไม่ว่ำจะเป็นเร่ืองของแบตเตอร่ี เร่ืองของอุตสำหกรรมท่ีเกี่ยวกับสำยไฟ     

และสินคำ้ท่ีตอ้งกำรควำมแม่นย ำ ควำมรวดเร็วในกำรส่งสัญญำณมำกขึ้ น บริษัทฯก็ติดต่อบริษัทผูผ้ลิตสินคำ้ 

(Suppliers)ไวห้ลำยรำยทั้ง อเมริกำ ยุโรป จีน และญ่ีปุ่น บริษัทฯก็หวงัว่ำ EEC จะเกิดเร็วท่ีสุด ยิ่งเกิดเร็วเท่ำไร   

ก็ยิ่งเป็นผลดีกบับริษัทฯ ส ำหรบัตวับริษัทฯเองช่วงท่ีเติบโตท่ีสุดก็เป็นช่วงท่ีเกิดมำบตำพุด โดยบริษัทฯส่งสินคำ้  

ไปค่อนขำ้งเยอะ บริษัทฯก็หวังว่ำจะเป็นอีกโอกำสของกำรเติบโตทำงธุรกิจท่ีบริษัทฯจะจ ำหน่ำยสินค้ำ               

ใหอุ้ตสำหกรรมต่ำง ๆ  

2. เร่ืองของธุรกิจใหม่ ๆ บริษัทฯจะเน้นสินคำ้ท่ีตอบสนองอนำคตมำกขึ้ น ตอนน้ีบริษัทฯพึ่งเขำ้ประมูลไป แต่ว่ำ      

ไม่ชนะกำรประมูล อำทิเช่น สินคำ้ท่ีเปล่ียนเป็นดิจิตอลมิเตอร ์งำนประมูลช้ินแรกผ่ำนไปแลว้ แต่บริษัทฯไม่ได้

งำน นัน่เป็นท่ีจงัหวดัแรกท่ีจงัหวดัชลบุรี แต่ก็จะมีกำรประมลูทุกจงัหวดัทัว่ประเทศ และบริษัทก็เป็นตวัแทนสินคำ้

จำกประเทศจีน บริษัทฯก็หวังว่ำกำรประมูลครั้งต่อไป บริษัทฯจะมีโอกำสมำกขึ้ น ธุรกิจสำยไฟบริษัทฯ              

ก็ขยบัขยำยไปท ำเร่ืองของสำยไฟใตน้ ้ำ ปัจจุบนัมีบริษัทท่ีท ำอยู่ 3 บริษัท คือ บริษัท อิตำเลียไทย บริษัท กนักุล 

และบริษัท อินเตอร์ลิงค์ และตอนน้ีบริษัทฯไดเ้ป็นตัวแทนของบริษัท ซูมิโตโม ประเทศญ่ีปุ่น ก็คำดว่ำจะเขำ้

ประมูลท่ีจังหวัดภูเก็ต และเกำะสีชัง ในปีน้ี ธุรกิจตัวอื่น ๆก็จะเป็นธุรกิจพลังงำนทดแทนท่ีตอนน้ีบริษัทฯ          

ไปลงทุนแลว้ ก็คือเขือ่นพลงังำนน ้ำท่ีสปป.ลำว ซ่ึงเป็นเขือ่นแรก และตำมท่ีเรียนแจง้ไปแลว้ว่ำท่ีสปป.ลำวมีจ ำนวน

เขื่อนท่ีรอกำรไปติดตั้งจ ำนวนมำก ก็ตอนน้ีในโครงกำรของ สปป.ลำวก็จะมีเขื่อนขนำดเล็กประมำณ 200 กว่ำ

เขื่อน เขื่อนขนำดเล็กท่ีสปป.ลำว หมำยถึง เขื่อนท่ีก ำลังกำรผลิตอยู่ระหว่ำง 5 – 10 เมกะวตัต์ ซ่ึงเป็นขนำดท่ี

กำรลงทุนไม่มำกและมีขอ้ดีหลำยขอ้ อำทิเช่น ผลตอบแทน ระยะเวลำสัญญำประมำณ 50 ปี ซ่ึงถือเป็น

ผลตอบแทนค่อนขำ้งยัง่ยืน ส่วนธุรกิจตัวอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯก ำลังศึกษำก็มีหลำยธุรกิจ ธุรกิจทำงดำ้นเทรดด้ิง  

รำยไดค้่อนขำ้งท่ีจะสม ำ่เสมอ ส่วนธุรกิจโทรคมนำคม บริษัทฯค่อนขำ้งกงัวล กบันโยบำยภำครฐัท่ียงัมีควำมไม่

แน่นอน อย่ำงไรก็ตำมงำนท่ีบริษัทฯได้ในปัจจุบัน บริษัทฯได้งำนติดตั้งโครงข่ำยของ DTAC ระยะเวลำ 3 ปี        
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ซ่ึงวนัน้ีบริษัทฯเร่ิมติดตั้งแลว้ คำดว่ำจะรบัรูร้ำยไดปี้น้ี ก็โดยทัว่  ๆไปบริษัทฯมีกำรวำงแผนเร่ืองของแผนธุรกิจ 

เร่ืองของสินคำ้ตวัใหม่ ๆ  

3. เร่ืองของ EEC บริษัทฯก็คำดหวงัว่ำจะมีส่วนร่วม รวมถึงรถไฟฟ้ำท่ีจะเช่ือม 3 สนำมบิน หรือแมก้ระทั้งรถไฟฟ้ำ

ส ำหรับภูมิภำค เน่ืองจำกว่ำโครงกำรรถไฟฟ้ำแทบจะทุกสำย บริษัทฯจ ำหน่ำยสำยไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้ำแทบ      

จะทุกงำน ซ่ึงตรงน้ีบริษัทฯก็มองว่ำดว้ยสินคำ้และบริกำรของเรำมีศกัยภำพ ท่ีจะสำมำรถตอบสนองควำมตอ้งกำร

ของอุตสำหกรรม และบริษัทฯก็มองว่ำธุรกิจของบริษัทยงัมีโอกำสท่ีจะเติบโตอยู่ แต่ควำมยัง่ยืนน้ันคือสำเหตุท่ีท ำ

ใหข้องบประมำณส ำหรบักำรประชุมมำกขึ้ น เพรำะกำรพิจำรณำตอ้งกำรควำมรอบคอบ เน่ืองจำกกำรลงทุนแต่ละ

โครงกำรมีขนำดใหญ่ อีกทั้งตอบสนองต่อกำรเปล่ียนแปลงของโลก ซ่ึงจะเห็นว่ำหลำยๆบริษัทก็เร่ิมขยบัไป

ทำงด้ำนเทคโนโลยีมำกขึ้ น บริษัทฯเองก็มีจุดมุ่งหมำยน้ันเช่นกัน และจุดมุ่งหมำยคือพลังงำนทดแทนและ

เทคโนโลย ีน่ีคือแผนธุรกิจคร่ำวๆ  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง ไดส้อบถำมเพิ่มเติมดงัน้ี 

หำกมองรำยไดส่้วนท่ีจะเขำ้มำจำกลำว 28 ลำ้นบำทซ่ึงถือว่ำไม่มำกถำ้เทียบกบับริษัทท่ีระดบั 1,000 ลำ้น และอีก

อย่ำงเป็นห่วงเร่ืองของควำมเชียวชำญ เพรำะว่ำบริษัทไม่เคยท ำงำนท่ีเกี่ยวกบัเขื่อน และบริษัทฯมี ควำมคิดท่ีจะ

ประมลูอีกหลำยเขือ่นท่ีสปป.ลำว จึงอยำกทรำบว่ำ พอท ำไฟฟ้ำไดก้็ขำยใหร้ฐับำลลำวใช่หรือไม่ 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ กรรมกำรผูจ้ดักำรใหญ่ ไดต้อบขอ้ซกัถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

1. สญัญำท ำกบักำรไฟฟ้ำท่ีสปป.ลำว เพรำะฉะน้ันเร่ืองของกำรเก็บเงินไม่น่ำมีปัญหำอะไร 

2. มีหลำยเขือ่นท่ีจะท ำ 

3. อย่ำงท่ีบอกควำมเช่ียวชำญ อีกหุน้ส่วนทำงกำรคำ้ (partners) เป็นผู ้เช่ียวชำญในกำรสรำ้งเขื่อนไฟฟ้ำอยู่ใน

เมืองไทยท่ีไปท ำกบับริษัทฯก็คือ บริษัท พรีไซซ เพำเวอร์ โปรดิวเซอร์ จ ำกดั ในขณะเดียวกนัหุน้ส่วนของเรำท่ี

สปป.ลำว เป็นบริษัทท่ีท ำงำนก่อสร้ำง บริษัทฯก็พิจำรณำจำกคุณภำพงำน ควำมรวดเร็วของงำน ซ่ึงตอนแรกท่ี

บริษัทฯจะไปลงทุน บริษัทฯก็กังวล ท ำใหบ้ริษัทฯเร่ิมลงทุนเขื่อนแรกเขื่อนเดียวก่อน เพื่อดูว่ำ กำรก่อสรำ้ง 

คุณภำพงำน กำรจ่ำยไฟ และกำรเก็บเงิน แมก้ระทั้งดูถึงควำมสัมพนัธ์ของผูร่้วมลงทุนทั้งหลำย เป็นไปดว้ยดี

หรือไม่ คณะกรรมกำรเลยตัดสินใจลงทุนเขื่อนแรกก่อน แต่ว่ำบริษัทฯก็มีนโยบำยลงทุนอีกหลำยเขื่อน เพรำะ

บริษัทมองว่ำเป็นรำยไดท่ี้ค่อนขำ้งยัง่ยนืระยะยำว เขือ่นพลงังำนน ้ำถำ้จ่ำยไฟได ้กำรบ ำรุงรกัษำ ถือว่ำน้อยและค่ำ

ซ่อมบ ำรุงต ำ่ เพรำะงั้นถำ้ดูอตัรำผลตอบแทน 28 ลำ้นบำทก็จะดูดีในแง่ของก ำไร 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ : คือตอนน้ีจะมี CKP ท่ีลำว ท่ีลงทุนท่ีไชยบุรี ไม่ทรำบว่ำใกลก้นัไหม 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ : บริษัทช กำรช่ำง เคำ้ลงทุนเขือ่นขนำดใหญ่ประมำณ 40,000 ลำ้นท่ีไชยบุรี แต่ของบริษัทฯ

ลงทุนประมำณ 10 ลำ้นเหรียญสหรัฐ เขื่อนขนำดใหญ่ตอ้งใชค้วำมเช่ียวชำญสูงและก็ตอ้งมีควำมสัมพันธ์ท่ีดีกับ

รฐับำลลำว นอกจำกน้ันควำมเส่ียงใหญ่เกิดกว่ำท่ีบริษัทฯจะรบัได ้คงตอ้งค่อย ๆท ำเล็ก ๆไปก่อน เพื่อดูควำมส ำพนัธ ์

ส ำหรบัเขือ่นท่ีสปป.ลำว ประเทศไทยเขำ้ไปลงทุนเป็นอนัดบั 3 ประเทศท่ีลงทุนมำกท่ีสุดคือประเทศจีน ประเทศท่ี 2 

น่ำจะเป็นเกำหลีหรือสิงคโปร ซ่ึงถำมว่ำโอกำสกำรลงทุนส ำหรบัเขื่อนพลงังำนน ้ำท่ีสปป.ลำวก็ยงัมีค่อนขำ้งเยอะ มีทั้ง

เขื่อนใหญ่ เขื่อนกลำง และเขื่อนเล็ก เขือ่นขนำดใหญ่ และขนำดกลำง บริษัทฯยงัไม่ไดต้ดัสินใจลงทุน บริษัทฯลงทุน

ในเขือ่นขนำดเล็กก่อน  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  ก็มองว่ำบริษัทพยำยำมขยำยไปทำงดำ้น งำนขำยและงำนติดตั้ง และศกัยภำพท่ีเป็นไปไดอ้ื่น ๆ 

เช่นเขื่อนท่ีสปป.ลำว แต่ก่อนเคยไดย้ินว่ำ CSS เหมือนว่ำติดตั้งโครงข่ำยจะค่อนขำ้งผูกพนักบัทำงTrue แต่ว่ำวนัน้ีก็

เห็นว่ำรบัเจำ้อื่นดว้ยเหมือนกนั  

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ : ถ้ำในแง่ของลูกคำ้ บริษัทฯรับทั้ง 3 รำย ทั้ง AIS DTAC และ True เน่ืองจำกก่อนหน้ำน้ี 

DTAC ไม่ไดล้งทุนในเร่ืองของโครงข่ำยเน่ืองจำกนโยบำยหรือกำรตดัสินใจกำรลงทุนของDTACเอง ตอนน้ีจะเป็นช่วง

ของกำรลงทุนของ DTACเป็นส่วนใหญ่ ซ่ึงท ำสญัญำ 3 ปี ใหบ้ริษัทฯเตรียมทีมส ำหรบักำรลงทุนในเร่ืองของโครงข่ำย 

True จะประกำศเป็นปีต่อปี อยำ่งปีน้ีเคำ้มีโครงกำรตำมท่ีTrueไดป้ระชำสมัพนัธอ์อกมำ เคำ้จะลงทุนเพื่อขำยโครงขำ่ย

เขำ้กองทุนโครงสรำ้งพื้ นฐำนซ่ึงบริษัทฯก็ไดง้ำนของ Trueในปีน้ี แลว้ก็ด ำเนินกำรติดตั้งอยู่ AIS ตอนน้ีค่อนขำ้งจะ

เงียบเพรำะเคำ้คงรอกำรประมูลสัมปทำนอนัใหม่ ปีน้ีแทบจะไม่มีงำนประมูลใหม่ ๆ ออกมำเลยส ำหรบั AIS ตำมท่ี
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แจง้เร่ืองของ DTACไปน้ัน เพรำะสญัญำท่ีบริษัทฯไดร้บัของ DTAC น้ันสูงท่ีสุดและก็คำดว่ำจะเป็นรำยไดห้ลกัส ำหรบั

งำนติดตั้งโครงขำ่ยในช่วง 2-3ปีน้ี ท่ีค่อนขำ้งแน่นอนเพรำะบริษัทฯเซ็นสญัญำไปแลว้  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  อยำ่งเช่น AOT ปีท่ีแลว้เห็น CSS ไม่สนใจเขำ้ร่วมประมลูหรือ 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ : ถำมว่ำสนใจไหม บริษัทฯสนใจ แต่งำนของ AOT เป็นงำนท่ีค่อนขำ้งยำกมำกเรำจึงไม่ไดเ้ขำ้ 

หลำยงำนท่ีเรำพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรแลว้ก็ตดัสินใจไม่เขำ้เพรำะว่ำดูแลว้มีควำมเส่ียงมำกกว่ำผลตอบแทนท่ีได ้ 

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  งำนของ CSS ท่ีเป็นงำนสำยไฟลงดิน และงำนสำยไฟใตน้ ้ำบริษัทฯมีควำมเช่ียวชำญขนำดไหน  

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กังสวิวฒัน์ :  ถำมว่ำมีควำมเช่ียวชำญไหม ตอบดว้ยควำมสัจจริงไม่มี เพรำะฉะน้ันพันธมิตรจะเป็น      

ส่ิงส ำคัญท่ีเรำเลือกพันธมิตรคือบริษัท เซ็กโก ้เอช.วี.จ ำกัด เป็นบริษัทท่ีท ำดำ้นน้ีมำกว่ำ 20 ปี และก็ตอ้งกำร

สนับสนุนเร่ืองของกำรเงิน เร่ืองของทีมงำน ซ่ึงถือว่ำเป็นจงัหวะท่ีดี บริษัทฯก็ไดค้วำมเชียวชำญท่ีเคำ้ถ่ำยทอดใหเ้รำ 

ส ำหรับสำยใต้น ้ ำ เป็นงำนท่ีต้องประชุมกรรมกำรทุกเดือนเพรำะควำมเส่ียงสูงมำก พลำสเนอร์ของเรำ คือ        

บริษัท ซมูิโตโม เป็นบริษัทผลิตสำยไฟและท ำงำนดำ้นน้ีมำกว่ำ 100 ปี มีควำมเช่ียวชำญสูง ดูเป็นบริษัทท่ีน่ำเช่ือถือ

และมีพนัธสญัญำท่ีดี ก็คือเซ็นสญัญำเป็นคู่คำ้ และเซ็นสญัญำเป็นตวัแทน เพรำะฉะน้ันในกำรประมลูบริษัทฯก็เช่ือว่ำ  

บริษัทฯมีพนัธมิตรท่ีดีและมีควำมเช่ียวชำญแลว้ก็มีควำมระมดัระวงัและมีควำมเป็นมืออำชีพสูง เพรำะฉะน้ันในเร่ือง

ของประสบกำรณ์เรำก็พึ่งพิงพันธมิตรเป็นส่วนใหญ่ แต่ส่ิงท่ีต้องมำดูท่ีเหลือก็คือเร่ืองของควำมเส่ียง เพรำะว่ำ

โครงกำรท่ีประกำศจะลงทุน 2 โครงกำรปีน้ีท่ีบริษัทฯจะเขำ้ร่วมประมูลก็มีโครงกำรเดินสำยจำกบนดินไปเกำะสีชัง 

และเดินสำยจำกสุรำษฎรธ์ำนีไปเกำะสมุย เป็น 2 โครงกำรท่ีบริษัทฯจะพิจำรณำกำรลงทุน ถำ้พิจำรณำจำกปัจจยั

ควำมเส่ียงรอบดำ้นแลว้ ถำ้ไม่เกินกว่ำผลตอบแทนท่ีคำดว่ำจะไดร้บับริษัทฯก็คงจะลงทุน  

ผูถื้อหุน้ คุณนุชนำถ ยงัชนะ :  อยำกจะฝำกไวนิ้ดหน่ึง กำรเลือกพันธมิตรก็มีส่วนส ำคัญ จำกประสบกำรณ์ของพันธมิตร    

และฐำนะกำรเงิน 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ :  ส่วนใหญ่ท่ีบริษัทฯลงทุนจะเป็นโครงกำรเล็ก ๆก่อน บริษัทฯก็ตอ้งกำรศึกษำพันธมิตร

เหมือนกนั  

ผูถื้อหุน้ คุณวลัลภ จรสัฉิมพลีกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง : มีโครงกำรหลำยๆโครงกำรท่ีเปิดใหม่ ในอนำคตจะมีกำรเพิ่มทุน

หรือไม่  

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ :  ตอนน้ียงัไม่มีโครงกำรเพิ่มทุน ท่ีบริษัทฯจ่ำยเงินปันผลเยอะเพรำะบริษัทฯมองว่ำยงัไม่มี

โครงกำรท่ีจะตอ้งใชเ้งินลงทุน แต่ถำ้ไดง้ำนท่ีตอ้งใชเ้งินลงทุนสูง ส่ิงแรกท่ีจะใชก้็คือเงินทุนหมุนเวียนในบริษัทก่อน 

ส่วนท่ีสองคือกำรสนับสนุนจำกสถำบนักำรเงิน กำรเพิ่มทุนเป็นทำงเลือกสุดทำ้ยถำ้บริษัทฯจ ำเป็น ถำ้บริษัทฯไดง้ำน

แน่ ๆผลตอบแทนสอดคล้องกับกำรลงทุนบริษัทฯก็เช่ือว่ำผู ้ถือหุน้จะเห็นด้วยกับกำรลงทุน กำรเพิ่มทุนจะเป็น

ทำงเลือกสุดทำ้ยท่ีจะพิจำรณำ 

ผูถื้อหุน้ คุณอำรียร์ตัน์ สถิตยว์รกุล ผูถื้อหุน้ท่ีมำดว้ยตนเอง : อยำกทรำบว่ำแนวโน้มในอนำคตบริษัทฯวำงน ้ำหนักกบัรำยได้

กลุ่มไหนท่ีจะท ำใหบ้ริษัทมีก ำไรในอนำคต 

กรรมกำร คุณสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ : คือตอนน้ีธุรกิจหลกัของเรำก็ยงัเป็นเหมือนเดิม ก็คือธุรกิจเทรดด้ิง ครองมูลค่ำประมำณ   

รอ้ยละ 70 ธุรกิจติดตั้งโทรคมนำคมประมำณรอ้ยละ30ค ำถำมท่ีว่ำบริษัทจะไปธุรกิจไหนมำกขึ้ นคือธุรกิจเทรดด้ิง  

เองก็ยงัมีสินคำ้หลำกหลำยท่ีสำมำรถเติมเต็มวงจรธุรกิจได ้แต่ปริมำณกำรขึ้ นจำก 3,500 ลำ้นบำทขึ้ นไปเยอะๆ

จะตอ้งเป็นสินคำ้ท่ีมีมูลค่ำสูงซ่ึงจะเติบโตไดค้่อนขำ้งยำก ส่วนเร่ืองธุรกิจติดตั้ง เป็นธุรกิจท่ีมีควำมเส่ียงสูงกว่ำธุรกิจ

ทำงดำ้นเทรดด้ิง แต่ก็มีอตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้ท่ีดีกว่ำ ถำ้ตอ้งกำรธุรกิจระยะยำวและผลก ำไรท่ีดี ตอ้งขยำยธุรกิจไป

ทำงดำ้นกำรติดตั้ง ส่วนธุรกิจอีกตัวหน่ึงท่ีเป็นเป้ำหมำยและสรำ้งรำยไดร้ะยะยำวและยัง่ยืนก็คือธุรกิจเกี่ยวกับ

สัมปทำน อำทิเช่น ธุรกิจพลังงำนไฟฟ้ำจำกน ้ ำ อำยุสัมปทำนประมำณ 50 ปี ถ้ำผลตอบแทนอยู่ท่ีประมำณ          

รอ้ยละ 14 ต่อปี 50 ปีก็เป็นมูลค่ำท่ีสูง ท่ีน ำเสนอไปเป็นเพียงแค่ส่วนหน่ึงท่ีกรรมกำรตอ้งประชุมทุกเดือนเท่ำน้ัน 

ส ำหรบัแนวโน้มจะไปทำงดำ้นธุรกิจท่ีอตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ท่ีมำกขึ้ น อำทิเช่น ธุรกิจติดตั้งไม่ว่ำจะเป็น Submarine 

มิเตอรไ์ฟฟ้ำ อุปกรณ์ไฮเทคท่ีเกี่ยวกบัไฟฟ้ำ กำรควบคุมไฟฟ้ำ แต่ลูกคำ้ของบริษัทฯก็จะจ ำกดัอยูใ่นวงเดิม ๆ จะเป็น

ภำครฐั อำทิเช่นกำรไฟฟ้ำ  
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เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีขอ้ซกัถำมหรือขอ้คิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงไดก้ล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีมำร่วมประชุมและ

กล่ำวปิดประชุมเวลำ 12.06 น. 

 

 

                  (พลต ำรวจตรี ดร.สุพิศำล ภกัดีนฤนำถ)   

                               ประธำนท่ีประชุม 

 

    

(นำงสำวนงนุช เตมีศรีสุข) 

   เลขำนุกำรบริษัท   

  ผูบ้นัทึกกำรประชุม 


