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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจ  าปี 2562 

ของ 

บริษัท คอมมิวนิเคชัน่ แอนด ์ซิสเต็มส ์โซลชูัน่ จ  ากดั (มหาชน) 

วนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ.2562 เวลา 10.00 น.  

ณ หอ้งวีนัส 3-4 อาคารอิมแพคเอ็กซิบิชัน่ ฮอลล ์5 ชั้น 2 เมืองทองธานี  

เลขท่ี 99 ถนนป๊อปปูล่า ต  าบลบา้นใหม่ อ าเภอปากเกร็ด จงัหวัดนนทบุรี 

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

กรรมการของบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม มีจ ำนวน 9 คน(กรรมกำรบริษัทมีจ ำนวน 9 คนคิดเป็นรอ้ยละ 100) 
 

(1) นำยสมพงษ์   กงัสวิวฒัน์      ประธำนกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรบริหำร 

ควำมเส่ียง ประธำนเจ้ำหน้ำท่ีบริหำร และกรรมกำร

ผูจ้ดักำรใหญ่ 

(2) นำยโอภำส   ติยวฒันำโรจน์     กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม 

(3) นำยกิตติรตัน์   เมฆมณี      กรรมกำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนธุรกิจผลิตภณัฑ ์

(4) นำงสำวภณิดำ   เศวตวรรณรตัน์    กรรมกำร กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน 

และบรรษัทภิบำล กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี 

(5) นำงสำวนงนุช   เตมีศรีสุข      กรรมกำร กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรจดักำร 

และเลขำนุกำรบริษัท 

(6) รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ  

ประธำนกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทน   

และบรรษัทภิบำล 

(7) นำยฉฐัภมูิ    ขนัติวิริยะ      กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ 

กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล 

และกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

(8) รองศำสตรำจำรยป์ระภำษ ไพรสุวรรณำ    กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ  

(9) 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 คุณพรศกัด์ิ ชยัวณิชยำ 

                          

เริ่มการประชุมเวลา 10.00น. 
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   นำยสมพงษ์ กงัสวิวฒัน์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำท่ีประธำนในท่ีประชุม และไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุม

ช้ีแจงรำยละเอียดและจ ำนวนของผูเ้ขำ้ร่วมประชุมและช้ีแจงเร่ืองกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ ดงัน้ี 

   ก่อนเร่ิมกำรประชุม เลขำนุกำรท่ีประชุมไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ณ วนัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิเขำ้ร่วมประชุม    

ผูถื้อหุน้ (Record Date) ในวันท่ี 12 มีนำคม 2562 น้ัน มีจ ำนวนผู้มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 9,707 รำย จ ำนวนหุน้ท่ี

จ ำหน่ำยทั้งหมด 1,175,739,089 หุน้ และในกำรประชุมครั้งน้ีมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จ ำนวน 24 รำย ถือหุน้

รวม 350,589,807 หุ ้น ผู ้รับมอบฉันทะ จ ำนวน 23 รำย ถือหุ ้นรวม 118,298,114 หุ ้น รวมทั้ งส้ินจ ำนวน  47 รำย     

จ ำนวนหุน้ท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จ ำนวนหุน้ 468,887,921 หุน้ หรือรอ้ยละ 39.88 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 ำนวนผู้ถือหุ ้น ท่ีเข ้ำร่วมประชุมและจ ำนวนหุ ้นดังกล่ำว ซ่ึงเกินกว่ำหน่ึงในสำมของจ ำนวนหุ ้นท่ีจ ำหน่ำย                

ไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษัท ถือว่ำครบองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัทแลว้  

ก่อนจะเร่ิมพิจำรณำตำมระเบียบวำระกำรประชุม เลขำนุกำรกำรประชุมได้ช้ีแจงหลักเกณฑ์ในกำรออกเสี ยง

ลงคะแนนดงัน้ี 

1. ตำมท่ีบริษัทฯได้เปิดโอกำสและให้สิทธิแก่ผู ้ถือหุ ้นในกำรเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รับกำรพิจำรณำเลือกตั้ง        

เป็นกรรมกำรและเสนอวำระกำรประชุมผู้ถือหุ ้นเป็นกำรล่วงหน้ำ  โดยเผยเพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตั้ งแต่วัน ท่ี                                   

8 ตุลำคม 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกรำคม 2562 ซ่ึงปรำกฏว่ำไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอเร่ืองดงักล่ำว ดงัน้ันจะด ำเนินกำรประชุมให้

เป็นไปตำมขอ้บงัคบัของบริษัท โดยเรียงตำมล ำดบัวำระท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนแลว้ 

2. ตำมท่ีบริษัทฯ ได้เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นประจ ำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ โดย         

เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำตั้งแต่วนัท่ี 25 มีนำคม 2562 ถึงวนัท่ี 20 เมษำยน 2562 ซ่ึงปรำกฏว่ำ    

ไม่มีผูถื้อหุน้คนใดเสนอค ำถำมเป็นกำรล่วงหน้ำ 

3. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ตำมขอ้บงัคบัของบริษัทไดก้ ำหนดใหใ้นกำรออกเสียงลงคะแนนในกำรประชุมผูถื้อหุน้ 

ผูถื้อหุน้ทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุน้  

4. หำกผูถื้อหุน้ท่ำนใดประสงคจ์ะซกัถำม หรือตอ้งกำรใหก้รรมกำรหรือผูบ้ริหำรช้ีแจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอให้

แจง้ช่ือและซกัถำมเมื่อน ำเสนอจบในแต่ละวำระ หรือเมื่อพิจำรณำครบทุกวำระแลว้ 

5. ผูถื้อหุน้ท่ำนใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวำระใด หำ้มมิใหอ้อกเสียงในวำระน้ัน หรือบริษัท อำจเชิญให้ผูถื้อหุน้

ดงักล่ำว ออกจำกท่ีประชุมไดเ้ป็นกำรชัว่ครำวในวำระน้ัน ๆ อย่ำงไรก็ตำมในเร่ืองของกำรอนุมติักำรแต่งตั้งกรรมกำรผูถื้อหุน้    

ทุกท่ำนสำมำรถลงคะแนนไดโ้ดยไม่ถือว่ำมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษ 

และเพื่อไม่ใหเ้ป็นกำรเสียเวลำอันมีค่ำของทุกท่ำน ประธำนฯ จะเรียนถำมในทุก ๆวำระ ว่ำจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ย หรือ      

งดออกเสียงหรือไม่ ถำ้ไม่มีผูใ้ดคดัคำ้นหรืองดออกเสียง ประธำนฯจะสรุปวำระน้ัน ๆว่ำทุกท่ำนมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัตำมท่ี

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 ำหรับผู้ถือหุน้ท่ีมอบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมำแล้ว 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 โดยขอใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะ ลงมติทุกวำระตำมกำรใชสิ้ทธิออกเสียงในแต่วำระ หำกผูถื้อหุน้หรือผูร้ับ

มอบฉนัทะมีควำมประสงคจ์ะกลบัก่อนเลิกกำรประชุม ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนกบัเจำ้หน้ำท่ีของบริษัทเพื่อน ำคะแนนของท่ำนไป

บนัทึกคะแนนดว้ยระบบบำรโ์คด๊ไวใ้นระบบกำรนับคะแนน 

เลขำนุกำรฯ ไดเ้ชิญตวัแทนอำสำสมคัรจำกผูถื้อหุน้ 1 รำย โดยคุณหน่ึงฤทยั แหวนทอง ท ำหน้ำท่ีเป็นตวัแทนอิสระ

จำกผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมสงัเกตกำรณแ์ละเป็นสกัขพียำนในกำรนับคะแนน 

เมื่อเลขำนุกำรกำรประชุมไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นกำรออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธำนฯ จึงไดด้ ำเนินกำรประชุมตำม

ระเบียบวำระกำรประชุมดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที่ 26 เมษายน 2561 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 

2561 ซ่ึงประชุมเมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุม ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัทได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นประจ ำปี  2561                   

เมื่อวันท่ี 26 เมษำยน 2561 โดยมีส ำเนำรำยงำนกำรประชุมซ่ึงได้บันทึกถูกต้องตำมควำมเป็นจริง พรอ้มทั้งท ำกำร       

เปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่กระทรวงพำณิชยแ์ละตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภำยในเวลำที่ก ำหนด  ตำมกฎหมำย        

ที่เกี ่ยวขอ้งและไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลในเว็บไซต์ของบริษัทแลว้ และไดจ้ ัดส่งใหแ้ก่ผูถ้ ือหุน้ทุกคนล่วงหน้ำพรอ้มหนังสือ     

เชิญประชุมในครั้งน้ีแลว้   

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้ เห็นว่ำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวไดท้ ำกำรบนัทึกไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้ 

เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้รบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 

ดงักล่ำว 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิ จำรณำแล้ว มีม ติ รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นประจ ำปี  2561 ซ่ึงประชุม                  

เมื่อวนัท่ี 26 เมษำยน 2561 ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

    เห็นดว้ย    จ ำนวน    469,563,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

    ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย   จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   0.00 

 งดออกเสียง   จ ำนวน               0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

  

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัปี 2561 

ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2561 ขอมอบหมำยใหน้ำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ 

กรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบญัชี เป็นผูร้ำยงำนเกี่ยวกบัผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561  
 

 นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2561 บริษัทฯรับรู ้รำยได้รวมใกล้เคียงกับปี 2560 บริษัทฯรับรู ้รำยได้ในปี 2561              

อยู่ท่ี 4,566 ลำ้นบำท รับรูร้ำยไดร้วมมำกกว่ำปี 2560 ประมำณ 104 ลำ้นบำท แต่อตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้และอตัรำก ำไร

สุทธิของปี 2561 น้อยกว่ำปี 2560 เฉล่ียอยู่ท่ีรอ้ยละ 1 ในปี 2561 มีก ำไรขั้นตน้ 642 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 ก ำไรขั้นตน้  
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อยู่ท่ี 685 ลำ้นบำท ก ำไรสุทธิปี 2561 อยู่ท่ี 170 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 อยู่ท่ี 204 ลำ้นบำท ในส่วนของค่ำใชจ้่ำยคิดเป็น

รอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วมทั้งปี 2561 และ 2560 

 ส าหรบัการรบัรูร้ายไดข้องบริษทัฯ แบ่งการรบัรูร้ายไดเ้ป็น 3 สว่นคือ 

รำยไดส่้วนท่ี 1 รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรขำย  

 สินคำ้ท่ีทำงบริษัทฯจดัจ ำหน่ำยประกอบดว้ย  

1.1 สินคำ้ประเภทสำยไฟฟ้ำ โดยลกัษณะของสินคำ้ท่ีจ ำหน่ำยแบ่งเป็น 3 ประเภทตำมลกัษะกำรใชง้ำน ดงัน้ี 

1. สำยไฟฟ้ำทัว่ไปส ำหรบัใชใ้นอำคำรและโรงงำนอุตสำหกรรม 

2. สำยไฟฟ้ำพิเศษส ำหรบัใชใ้นโรงงำนอุตสำหกรรม 

3. สำยไฟฟ้ำส ำหรบังำนระบบวิศวกรรมส่ือสำรโทรคมนำคม 

1.2 หลอดไฟและอุปกรณส่์องแสงสว่ำงท่ีบริษัทฯจดัจ ำหน่ำย แบ่งเป็น 3 ประเภท ตำมกำรใชง้ำนเช่นกนั ดงัน้ี 

1. หลอดไฟและโคมไฟ 

2. อุปกรณไ์ฟฟ้ำส ำหรบัพื้ นท่ีอนัตรำย 

3. อุปกรณไ์ฟฟ้ำระบบไฟฟ้ำแสงสว่ำงฉุกเฉิน 

1.3 ท่อรอ้ยสำยไฟและอุปกรณติ์ดตั้ง 

1.4 อุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำ เช่น สวิตช์ไฟฟ้ำ ปลั๊กไฟฟ้ำหรือเต้ำรับไฟฟ้ำ เต้ำรับโทรศัพท์ สัญญำณไฟ      

เบรกเกอร ์และอุปกรณป้์องกนัไฟรัว่ 

1.5  วสัดุและอุปกรณท่ี์เกี่ยวขอ้งกบัระบบป้องกนัสำรกนัไฟลำม เพื่ออุดช่องว่ำงตำมท่อและผนังซ่ึงเมื่อเกิดอคัคีภยั 

วสัดุดงักล่ำวจะขยำยตวัปิดช่องว่ำงเพื่อป้องกนัไฟ หรือ ควนัพิษท่ีจะลำมจำกบริเวณหน่ึงไปยงัอีกบริเวณหน่ึง 

รวมทั้งจ ำหน่ำย อุปกรณ์ต่อสำยไฟฟ้ำ ชุดหัวต่อส ำหรับสำยเคเบิล ฉนวนหุน้สำยเคเบิล เคร่ืองตรวจวัด

อุณหภูมิส ำหรบัจุดต่อในอุปกรณ์ไฟฟ้ำ และ เคร่ืองจกัร สเปรยเ์พื่องำนไฟฟ้ำ และเทปส ำหรบัใชใ้นงำนระบบ

ไฟฟ้ำ 

1.6 หมอ้แปลงไฟฟ้ำ เป็นสินคำ้ท่ีเกี่ยวเน่ืองในระบบจ ำหน่ำยไฟฟ้ำแรงสงู 

รำยไดส่้วนท่ี 2 รบัรูร้ำยไดจ้ำกกำรบริกำรติดตั้ง  

 ธุรกิจกำรใหบ้ริกำรติดตั้งของบริษัทฯ สำมำรถแบ่งออกเป็น 3 ประเภทหลกัคือ 

1. Communication system คือกำรให้บริกำรออกแบบจัดหำ และรับเหมำติดตั้งระบบงำนโทรคมนำคม 

ตลอดจนงำนดำ้นบ ำรุงรกัษำระบบ (Maintenance Services) 

2. Fire Protection System คือกำรใหบ้ริกำรออกแบบ จดัหำ และติดตั้งระบบป้องกนัไฟลำม 

3. ติดตั้งอื่น ๆ เป็นตน้ 

รำยไดส่้วนท่ี 3 เป็นรำยไดอ้ื่น ๆ  

 รำยไดอ้ื่น ๆ เช่นรำยไดค้่ำส่งเสริมกำรตลำดของผูจ้ดัจ ำหน่ำย รำยไดค้่ำขนส่งเป็นตน้ รำยไดใ้นหมวดน้ีรบัรูร้ำยได้  

ไม่มำก ประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วม 
 

สดัสว่นรายได ้

 สดัส่วนกำรรบัรูร้ำยไดข้องบริษัทฯ จำกงำนขำย และงำนบริกำรติดตั้งในแต่ละปี รบัรูง้ำนขำยก็จะอยูป่ระมำณรอ้ยละ 

70 ของรำยไดร้วม ส่วนรบัรูง้ำนติดตั้งก็จะอยูป่ระมำณรอ้ยละ 30 ของรำยไดร้วม 

 ในแท่งกรำฟสีเขยีวเป็นกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำย ส่วนสีเหลืองในแท่งกรำฟเป็นกำรรบัรูร้ำยไดง้ำนติดตั้ง ส่วนสีแดง

เล็ก ๆ ในแท่งกรำฟเป็นกำรรบัรูร้ำยไดอ้ื่น ๆ 

 ซ่ึงในปี 2561บริษัทฯรับรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยอยู่ท่ี 3,212 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 70 ของรำยไดร้วม อตัรำก ำไร

ขั้นตน้ของงำนขำยอยู่ท่ีรอ้ยละ 9 ส่วนปี 2560 รับรูง้ำนขำยอยู่ท่ี 3,271 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 73 ของรำยไดร้วม อตัรำ

ก ำไรขัน้ตน้ปีน้ีอยูท่ี่รอ้ยละ 11 
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 ในส่วนงำนติดตั้งในแท่งกรำฟสีเหลืองปี 2561 บริษัทฯรบัรูร้ำยได ้1,318 ลำ้นบำท คิดเป็นรอ้ยละ 29 ของรำยได้

รวม ในปี 2561 รบัรูร้ำยไดง้ำนติดตั้งมำกกว่ำปี 2560 อยู่ 150 ลำ้นบำท ส่วนอตัรำกำรท ำก ำไรขั้นตน้เท่ำกนัทั้ง 2 ปี อยู่ท่ี

รอ้ยละ 27 

 ส่วนรำยไดอ้ื่น ๆ ในแต่ละปีในแท่งกรำฟสีแดงเล็ก ๆ รบัรูร้ำยไดป้ระมำณรอ้ยละ 1  ของรำยไดร้วม ซ่ึงในปี 2561 

รบัรูร้ำยไดอ้ยูท่ี่ 36 ลำ้นบำท ส่วนปี 2560 รบัรูร้ำยไดอ้ยูท่ี่ 23 ลำ้นบำท 
 

สดัสว่นรายไดข้ายตามประเภทสินคา้ 

 ในส่วนกำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยในปี 2561 บริษัทฯรับรูร้ำยไดง้ำนขำย 3,212 ลำ้นบำท ซ่ึงรบัรูร้ำยไดง้ำนขำย

ใกลเ้คียงกบัปี 2560 ถำ้ดกูำรรบัรูร้ำยไดจ้ำกงำนขำยทั้งปี 2561 และปี 2560 บริษัทฯจะรบัรูง้ำนขำยสินคำ้ประเภทสำยไฟฟ้ำ

เป็นอนัดับ 1 ทั้ง 2 ปี คิดเป็นรอ้ยละ 70-80 ซ่ึงยอดรับรูร้ำยไดง้ำนขำยประเภทสำยไฟฟ้ำในปี 2561 รับรูจ้ ำนวน 2,584   

ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 80 ของรำยได้งำนขำยทั้งหมด ส่วนปี 2560 รับรู ้รำยได้ 2,288 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 70 

รองลงมำเป็นสินคำ้ประเภทหลอดไฟและอุปกรณ์ส่องสว่ำง และอุปกรณ์ควบคุมระบบไฟฟ้ำก็จะประมำณรอ้ยละ 10 ท่อรอ้ย

สำยไฟ ประมำณรอ้ยละ 4 นอกจำกน้ันเป็นวสัดุป้องกนัไฟลำม และอื่น ๆ อยำ่งละประมำณรอ้ยละ 1 ของรำยไดร้วมงำนขำย 
 

สดัสว่นรายไดง้านติดตั้งตามประเภทงาน 

 ในส่วนกำรรับรู ้รำยได้บริกำรติดตั้งปี 2561 รับรู ้รำยได้อยู่ท่ี 1,318 ล้ำนบำท รับรูร้ำยได้มำกกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ     

150 ล้ำนบำท และถ้ำแบ่งตำมประเภทงำน งำนบริกำรติดตั้งโทรคมนำคมมำจำกกำรให้บริกำรลูกค้ำภำยในประเทศ               

ระบบโทรคมนำคม จะรับรู ้รำยได้ประมำณร้อยละ 80-90 ของรำยได้รวมงำนติดตั้ ง รองลงมำเป็นงำนติดตั้งระบบ             

สำนกันไฟลำม เป็นกำรรับเหมำติดตั้งวสัดุอุปกรณ์ป้องกันไฟลำมตำมช่องเปิดของท่อรอ้ยสำยไฟ รับบไฟฟ้ำ ระบบประปำ       

และระบบเคร่ืองปรับอำกำศ ซ่ึงสำมำรถป้องกันผลกระทบจำกควำมรอ้น เปลวไฟ และควันไฟ จะรับรูป้ระมำณรอ้ยละ 3       

ของรำยไดร้วมงำนติดตั้ง ส่วนกำรรับรูร้ำยไดก้ำรติดตั้งโครงกำรประหยดัพลังงำน เป็นกำรติดตั้ง และบ ำรุงรักษำอุปกรณ์

ประเภทโคมไฟและหลอดไฟประหยดัพลังงำนของสถำบันวิศวกรรมพลังงำน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ และ กองพัฒนำ      

ระบบไฟฟ้ำ กำรไฟฟ้ำส่วนภูมิภำค ซ่ึงรับรูร้ำยไดอ้ยู่ประมำณปีละ รอ้ยละ 1 ท่ีเหลือจะเป็นกำรติดตั้งอื่น ๆ เช่นในปี 2561     

เป็นงำนปรบัปรุงสถำนีไฟฟ้ำระบบ 22 เควี และงำนติดตั้งระบบ Video Conference ของกำรไฟฟ้ำส่วนภมูิภำค 
 

ค่าใชจ้า่ย 

 ค่ำใชจ้่ำยท่ีส ำคญัของบริษัทฯ ประกอบไปดว้ย ค่ำใชจ้่ำยขำยกบัค่ำใช้จ่ำยบริหำร ซ่ึงในปีท่ีผ่ำน ๆมำค่ำใชจ้่ำยขำย  

กบัค่ำใชจ้่ำยบริหำร มีสัดส่วนรวมกนัอยู่ท่ีประมำณรอ้ยละ 10 ของรำยไดร้วม โดยท่ีค่ำใชจ้่ำยขำยจะอยู่ท่ีประมำณรอ้ยละ 2   

ของรำยไดร้วม ในปี 2561 ค่ำใชจ้่ำยขำยอยู่ท่ี 97 ล้ำนบำท ส่วนปี 2560 อยู่ท่ี 104 ลำ้นบำท และค่ำใชจ้่ำยบริหำรอยู่ท่ี     

รอ้ยละ 8 ของรำยได้รวมในปี 2561 มีค่ำใช้จ่ำยบริหำรอยู่ท่ี 353 ล้ำนบำท ส่วนปี 2560 มีค่ำใช้จ่ำยบริหำรอยู่ท่ี 344       

ลำ้นบำท ในส่วนค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินปี 2561 มีค่ำใชจ้่ำยทำงกำรเงินน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำอยูป่ระมำณ 2 ลำ้นบำท 
 

งบเสดงฐานะการเงิน 

 ในส่วนสินทรพัย ์หน้ีสิน และส่วนของผูถื้อหุน้ของปี 2561 ลดลงจำกปี 2560 สินทรพัยท่ี์ลดลงจำกปีท่ีแลว้เป็นใน

ส่วนของลกูหน้ี เงินสด สินคำ้คงเหลือ ในส่วนหน้ีสินท่ีลดลงมำจำก ส่วนใหญ่ก็เป็นเจำ้หน้ีกำรคำ้ 
 

อตัราสว่นทางการเงินท่ีส าคญั 

 ในส่วนของอตัรำกำรท ำก ำไรขัน้ตน้ และอตัรำก ำไรสุทธิ บริษัทฯท ำก ำไรน้อยกว่ำปีท่ีผ่ำนมำรอ้ยละ 1 ท ำใหบ้ริษัทฯมี

ก ำไรสุทธิต่อหุน้ในปี 2561 อยูท่ี่ 0.14 บำท  

  

ทั้งน้ีผลกำรด ำเนินงำนและรำยละเอียดอื่น ๆเป็นไปตำมรำยงำนประจ ำปีของบริษัท ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ 
 

   ประธำนฯ ไดแ้ถลงว่ำ ส ำหรับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนอื่น  ๆ ขอมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรท่ีประชุมเป็นผูร้ำยงำน          

ซ่ึงมีสำระส ำคญัสรุปไดด้งัน้ี 
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การบริหารจดัการดา้นอ่ืน ๆไดแ้ก่  

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกิจกรรมควำมรับผิดชอบต่อสงัคม ในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ บริษัทยงัคงยึดมัน่ในนโยบำยควำม

ยัง่ยืนของบริษัทฯ คือ มุ่งมัน่กำ้วสู่กำรเป็นองค์กรแบบอย่ำงท่ีดีดำ้นบรรษัทภิบำลและมีผลลัพธ์ท่ีเป็นเลิศ ในกำร

ด ำเนินธุรกิจควบคู่ไปกบักำรเสริมสรำ้งควำมเจริญกำ้วหน้ำอยำ่งยัง่ยนื โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัทไดย้กระดบักำรรำยงำน

ผลตำมกรอบมำตรฐำนตัวช้ีวดั Global Reporting Initiative (GRI)/SDGs โดยใชก้ลยุทธ์ 4G อนัประกอบดว้ย GOOD 

คือกำรเป็นตน้แบบท่ีดี GREAT คือ กำรสรำ้งคุณค่ำไปสู่มูลค่ำในทุกมิติ GROW คือ เติบโตไปดว้ยกนัอย่ำงยัง่ยืน และ 

GREEN คือ มุ่งสรำ้งสรรคส์งัคมดีสู่สงัคมไทย เป็นแกนธรรมำภิบำลในกำรขบัเคล่ือนธุรกิจไปสู่ควำมยัง่ยืนตำมกรอบ

ควำมรบัผิดชอบต่อสงัคม ESGs อนัประกอบดว้ย มิติเศรษฐกิจ มิติสงัคม และมิติส่ิงแวดลอ้ม เพื่อใหเ้กิดผลกระทบเชิง

บวกส่งต่อไปยงัผูม้ีส่วนไดเ้สียทุกกลุ่มอย่ำงมีประสิทธิผลภำยใตบ้ริบทขององค์กรโดยมีคณะกรรมกำรบริษัทเป็น

ผูอ้นุมติัและก ำหนดเป็นนโยบำยไวช้ดัเจน 

 กำรบริหำรจดักำรดำ้นกำรก ำกบัดแูลกิจกำร ในปี 2561 บริษัทไดร้บัผลประเมินกำรก ำกบัดแูลกิจกำรในระดบั 5 ดำว 

โดยไดร้บัคะแนน 90% จำกสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำรบริษัทไทย(IOD) และบริษัทยงัไดร้บักำรประเมินคุณภำพ

กำรจดัประชุมผูถื้อหุน้ในระดบัคะแนน 100% จำกสมำคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ซ่ึงถือไดว้่ำบริษัทฯสำมำรถสะทอ้นภำพ

ของควำมตั้งใจในกำรมุ่งสู่กำรเป็นตน้แบบท่ีดีดว้ยกำรยกระดับกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีและควำมมีคุณภำพในกำร

บริหำรงำน จำกกำรส ำรวจของสถำบันต่ำง ๆท่ีมีผลคะแนนเพิ่มขึ้ นในทุกปี กำรบริหำรจดักำรในปี 2561 ท่ีผ่ำนมำ 

บริษัทไดท้ ำกำรทบทวนและปรบัแผนกลยุทธใ์นกระบวนกำรบริหำรจดักำรหลำกหลำยประเด็น เพื่อใหเ้กิดควำมมัน่ใจ

ว่ำผลลัพธ์ท่ีเกิดขึ้ นจะเป็นไปตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อันได้แก่ กำรตระหนักถึงผลลัพธ์ท่ีเกิดจำกตัวช้ีวัดผลกำร

ด ำเนินงำนท่ีเป็นดำ้นกำรเงิน และผลลพัธท่ี์เกิดจำกตัวช้ีวดัผลกำรด ำเนินงำนท่ีไม่ใช่กำรเงิน ซ่ึงอยู่ภำยใตก้รอบกำร

พฒันำอยำ่งยัง่ยืน ในระยะยำว โดยในปีท่ีผ่ำนมำบริษัท ไดมุ้่งเน้นกำรท ำงำนเพื่อสรำ้งผลกระทบเชิงบวกใหแ้ก่ผูม้ีส่วน

ไดเ้สียทั้งภำยในและภำยนอกองคก์ร โดยผ่ำนกระบวนกำรพฒันำควำมรู ้ควำมสำมำรถในกำรจดักำร อำทิ กำรเพิ่ม

บทบำทของคณะกรรมกำรบริษัทและผูบ้ริหำร กำรขยำยขอบเขตกำรด ำเนินกำรแนวทำงปฏิบติัดำ้นควำมเส่ียงไปยงั

บริษัทในเครือ กำรบริหำรทรพัยำกรมนุษยอ์ย่ำงมีประสิทธิภำพเพื่อเพิ่มศักยภำพในกำรแข่งขนั ใหม้ีควำมสำมำรถ

ปรบัตวัรองรบัควำมทำ้ทำยต่ำง ๆในอนำคต  

 ส ำหรับกำรด ำเนินงำนดำ้นกำรต่อตำ้นทุจริตคอรปัชัน่ ในปี 2561 เป็นปีแห่งกำรทบทวนและจดัท ำคู่มือมำตรกำร

ต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน่ ให้มีควำมสมบูรณ์มำกยิ่งขึ้ น โดยเฉพำะกำรเช่ือมโยงประเด็นควำมเส่ียงท่ีเกิดขึ้ นใหม่          

กบักำรบริหำรจดักำรใหค้รอบคลุมทั้งกระบวนกำรควบคุม เพื่อเตรียมควำมพรอ้มในกำรยืน่ขอใบรบัรองจำกโครงกำร

แนวร่วมปฏบิติัของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทุจริตในปี 2562 
 

 

ทั้งน้ีรำยละเอียดกำรด ำเนินงำนดำ้นอื่น ๆของบริษัทไดเ้ปิดเผยไวใ้นรำยงำนควำมรบัผิดชอบต่อสงัคมปี 2561 ท่ีได้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนแลว้ในรปูแบบ OR Code 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ ซ่ึงมีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมสอบถำมเพิ่มเติม ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ คุณฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้รับมอบฉันทะ ในนำมชมรมผูถื้อหุน้ไทย อยู่ภำยใตส้มำคมผูถื้อหุน้ไทย  ไดส้อบถำม

เพิ่มเติมดงัน้ี 

 ก่อนอื่นขอชม 2 เร่ือง ทว้งติง 1 เร่ือง และเสนอแนะ 1 เร่ือง  

- เร่ืองท่ี 1 ขอชมจริง ๆว่ำหนังสือเชิญประชุมฉบบัน้ี เป็นหนังสือเชิญประชุมท่ีเป็นตน้แบบท่ีอยำกใหท้ำงตลำด

หลักทรัพยไ์ดใ้ชเ้ป็นตน้แบบ ก่อนอื่นตอ้งชมคณะกรรมกำรทุกท่ำน โดยเฉพำะเลขำนุกำรบริษัท จดัท ำ
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รูปแบบของหนังสือเชิญประชุมได้ดีมำก ๆ ซ่ึงผมเองได้รณรงค์เร่ืองน้ีมำประมำณ 10-20 ปีแลว้ เห็น

รปูแบบเล่มน้ีแลว้ชอบจริง ๆ มีทุกอยำ่งท่ีตอบโจทยอ์ยูใ่นน้ัน 

- เร่ืองท่ี 2 ต้องขออนุญำตจริง ๆเน่ืองจำกติดธุระอีกบริษัทหน่ึง ต้องช่ืนชมท่ำนประธำนบริษัทท่ียอมลด

ค่ำตอบแทนตัวเองลง ซ่ึงไม่ค่อยเห็นบริษัทจดทะเบียนท่ีจะลดค่ำตอบแทนตวัเองลงไป มีแต่เสนอเท่ำเดิม

หรือเพิ่มขึ้ น โดยอำ้งเหตุผลของเศรษฐกิจ ค่ำเงินบำท และค่ำใชจ้่ำยส่วนเกิน 

- เร่ืองท่ี 3 กำรประชุมผูถื้อหุน้ ไม่แน่ใจว่ำหนังสือเชิญประชุมท่ีบริษัทฯส่งไปใหก้บัผูถื้อหุน้น้ันมี จดัส่งรำยงำน

ประจ ำปี (Annual Report) มอบใหก้บัผูถื้อหุน้หรือไม่ 

เลขำนุกำร ในส่วนของรำยงำนประจ ำปีน้ัน ในเล่มหนังสือเชิญประชุมจะมีแบบฟอร์มขอรับรำยงำนประจ ำปี โดยผูถื้อหุน้

สำมำรถจดัส่งแบบฟอรม์ใหก้บับริษัท และทำงบริษัทฯจะจดัส่งรำยงำนประจ ำปีฉบบัรปูเล่ม ใหก้บัผูถื้อหุน้อีกครั้ง 

ผูถื้อหุน้ คุณฮั้งใช ้อคัควสักุล ผูถื้อหุน้รบัมอบฉนัทะ ในนำมชมรมผูถื้อหุน้ไทย อยูภ่ำยใตส้มำคมผูถื้อหุน้ไทย ฝำกทำงเลขำ 

นอกหอ้งจริง ๆ ควรมีหนังสือส ำเนำเร่ืองกำรแจกงบดุลฉบับเต็มใหแ้ก่ผูถื้อหุ ้น แต่ก็ไม่มีประเด็นอะไรเพรำะผม  

ช่ืนชมมำกกว่ำท่ีจะมำน ำเสนอ 

- ส่วนเร่ืองสุดทำ้ยก็คือ ในปี 2562 บริษัทมีนโยบำยเกี่ยวกับกำรบริหำรกำรจดักำรงำนอย่ำงไรท่ีจะท ำให้

บริษัทเติบโตอย่ำงมัน่คงและเขม้แข็ง ถำ้ดูจำกระบบกำรป้องกนัไฟลำมมีอตัรำส่วนเพิ่มขึ้ น ค่อนขำ้งสูง และ

ก ำลงัมองเห็นควำมไม่เป็นระเบียบของสำยไฟทัว่ทอ้งถนนในกรุงเทพมหำนคร ผมเช่ือแนวนโยบำยของรฐับำล

ชุดใหม่ท่ีจะเขำ้มำ อำจจะมีกำรเอำสำยไฟลงดิน ตอนน้ีท่ีสีลมเร่ิมท ำแลว้ หลำยแห่งเร่ิมท ำแลว้ ซ่ึงจะเอื้ อ

ประโยชน์กบั CSS อย่ำงไร บริษัทเตรียมพรอ้มนโยบำยเดินไปพรอ้ม ๆ กบันโยบำยรฐับำลในอนำคตหรือไม่ 

ผมเช่ือนะครับสะพำนลอยท่ีเรำใชก้นัอยู่ทุกวนั ฝนตกหนัก ๆ ตอ้งมีไฟฟ้ำดูดกันบำ้ง เพรำะว่ำส่ิงท่ีเห็นอยู่

ตอนน้ีน่ำกลวัมำก และนับวนัยิง่หนักขึ้ น เสำไฟแต่ละตน้ก็เร่ิมรบัน ้ำหนักไม่ไหวแลว้  

อย่ำงไรก็ดีก็ตอ้งช่ืนชมบริษัทฯ ผมก ำลงันัง่คิดอยู่ว่ำจะลงทุนเพิ่มไหม แต่วนัน้ีขอฟังค ำตอบก่อน ก็ตอ้งขอ

อภยัดว้ยท่ีไม่ไดเ้รียงตำมวำระ พอดีว่ำติดธุระจริง ๆ ถำ้ไม่ติดธุระจะอยูจ่นเลิก 

ประธำน ก่อนอื่นตอ้งขอขอบคุณในขอ้เสนอแนะ ค ำติชม กำรท่ีบริษัทน ำเสนอในกำรประชุมครั้งน้ี ค ำถำมเร่ืองของควำม

ยัง่ยืนในกำรวำงแผนของคณะกรรมกำรบริษัท ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีบริษัทฯใหค้วำมส ำคญั โดยคณะกรรมกำรมองว่ำใน

สภำวะกำรแข็งขนัปัจจุบนั ตอ้งยอมรบัว่ำ ธุรกิจมีกำรเปล่ียนแปลงท่ีเร็วมำก ไม่ว่ำจะเป็นจำกเทคโนโลย ีเร่ืองของ

กำรแข็งขนั เร่ืองของกำรเขำ้มำของคู่คำ้ ไม่ว่ำจะเป็นคู่แข่ง หรือแมก้ระทั้งคู่คำ้ดว้ยกนัเอง ภำยในประเทศมีกำร

พฒันำอย่ำงต่อเน่ือง เพรำะฉะน้ันปัจจยัควำมเส่ียงเร่ืองของกำรพิจำรณำออกมำตรกำรท่ีเหมำะสมเป็นวำระท่ี 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง คณะกรรมกำรบริหำร รวมถึงคณะกรรมกำรบริษัทชุดใหญ่ท่ีมีกำรประชุมอยู่

บ่อยครั้ง จะเป็นวำระท่ีบริษัทฯจดัใหเ้ป็นวำระส ำคญัท่ีบรรจุในวำระกำรประชุมอยู่แลว้ เป็นเร่ืองทัว่ไปท่ีบริษัทฯ

ด ำเนินกำรและใหค้วำมส ำคญัเป็นอย่ำงยิ่ง แต่อย่ำงไรก็ตำมขอ้ทว้งติงต่ำง ๆ รวมทั้งขอ้เสนอแนะ บริษัทฯจะไป

เพิ่มควำมเขม้แข็งและก็ใส่ใจเพื่อใหต้อบสนองกบัควำมตอ้งกำรของผูถื้อหุน้มำกขึ้ น 
  

 ส่วนค ำถำมท่ีเกี่ยวกับกำรยำ้ยสำยไฟลงดินมองจำกสภำพเศรษฐกิจ มองจำกสภำพแวดล้อม รวมถึงควำม

ปลอดภยัของประชำชนท่ีใชบ้ริกำรของสำธำรณะ ปัจจุบนัเองกำรไฟฟ้ำนครหลวงไดม้ีกำรประมลูเร่ืองของกำรยำ้ย

สำยไฟลงดินไปแลว้ไม่ต ำ่กว่ำ 3 โครงกำร ไม่ว่ำจะเป็นถนนช่องนนทรี พระรำม 3 ถนนสีลม ถนนสุวินทวงศ ์และ

อื่น ๆ ท่ีก ำลงัจะตำมมำ 

 

 กำรไฟฟ้ำภูมิภำคเองก็เช่นกัน ก ำลังด ำเนินกำรยำ้ยสำยไฟฟ้ำ และสำธำรณูปโภคอื่น ๆ ลงใตดิ้นอีกหลำย ๆ 

จังหวัดซ่ึงก ำลังอยู่ในแผนงำนด ำเนินกำร ปีน้ีคำดว่ำจะมีประมูลท่ีจังหวัดเชียงใหม่ ค ำถำมท่ีว่ำทำงบริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำเร่ืองกำรเปล่ียนแปลงในดำ้นน้ีหรือไม่น้ัน ตอ้งเรียนว่ำกำรเปล่ียนแปลงเร่ือง      

ของกำรยำ้ยสำยไฟลงใตดิ้น หรือยำ้ยสำธำรณูปโภคลงใตดิ้น เป็นโครงกำรท่ีมีมำแลว้มำกกว่ำ 2-3 ปี เพรำะกำร

ประมลูเร่ิมมำ 2-3 ปีแลว้ ปัจจุบนัสินคำ้ท่ียำ้ยลงใตดิ้นทำงบริษัทฯไดจ้ดัหำสินคำ้ในลกัษณะดงักล่ำว ท่ีใชใ้นงำน

ดังกล่ำว อำทิเช่น ขอ้ต่อสำยไฟใต้ดิน ซ่ึงปัจจุบันบริษัทฯประมูลงำนใหก้ำรไฟ ฟ้ำทั้งภูมิภำคและกำรไฟฟ้ำ       
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นครหลวง ในขณะเดียวกันสินค้ำตัวอื่น ๆ ก็ประมูลและได้งำนไป แต่ยังไม่ได้ประกำศอย่ำงเป็นทำงกำร          

โดยบริษัทฯร่วมกับบริษัท เจริญชัย ผลิตอุปกรณ์ ท่ีเรียกว่ำ สวิตช์เกีย ร์ท่ี ฝั ่งดินประกอบกับหม้อแปลง              

เป็นCompact Unit ก็เร่ิมประมูลไปแล้ว 25+1 Unit ซ่ึงบริษัทฯก็คำดว่ำจะได้งำน แต่ยงัไม่ประกำศอย่ำงเป็น

ทำงกำร บริษัทฯประมูลผ่ำนบริษัท เจริญชัย ส่วนสินคำ้ตัวอื่น ๆส ำหรับกำรยำ้ยสำยไฟลงใตดิ้น ไม่ว่ำจะเป็น

อุปกรณ์ส่วนต่อปลำยสำย อุปกรณ์ประกอบ อุปกรณ์ป้องกนัไฟลำม ท่ีเกี่ยวขอ้งกบักำรเดินสำยไฟใตดิ้น ปัจจุบนั

อยู่ในขั้นตอนกำรประมูล กำรไฟฟ้ำและผูร้ับเหมำท่ีเกี่ยวขอ้ง ซ่ึงบริษัทฯก็คำดว่ำธุรกิจน้ีจะเติบโตไปกบัควำม

ตอ้งกำรในกำรเพิ่มเติมของกำรยำ้ยสำยไฟและสำธำรณูปโภคลงใตดิ้น อย่ำงไรก็ตำมทำงบริษัทฯไดว้ำงแผนไป

แลว้ไม่ต ำ่กว่ำ 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำ ส ำหรับปีน้ีบริษัทฯคำดว่ำยอดขำยจำกส่วนน้ีจะเพิ่มขึ้ นประมำณ 100 – 200 

ลำ้นบำท ซ่ึงบริษัทฯคำดหวงัว่ำจะเป็นจุดเร่ิมตน้ท่ีดีส ำหรบัปีน้ี และจะเติบโตในปีถดั ๆ ไป ไม่ใช่เฉพำะส ำหรับ

กำรยำ้ยสำธำรณูปโภคลงดินเท่ำน้ัน อุปกรณ์ไฟฟ้ำอื่น ๆ ท่ีบริษัทฯพฒันำกบัหน่วยงำนท่ีใชง้ำน ไม่ว่ำจะเป็นกำร

ไฟฟ้ำทั้ง 3 หน่วยงำน หรือแมก้ระทัง่ผูร้บัเหมำท่ีตอ้งกำรเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีท่ีดีขึ้ น บริษัทฯไดม้ีกำรพฒันำ 

ติดต่อ รวมถึงแสวงหำสินคำ้ใหม่ ๆเพื่อสนองควำมตอ้งกำรของลูกคำ้อย่ำงสม ำ่เสมอ และมีกำรพฒันำเร่ืองของ

เทคโนโลยีใหก้ำรศึกษำกบัผูท่ี้เกี่ยวขอ้งอย่ำงต่อเน่ือง ยำวนำน และบริษัทฯก็หวงัว่ำในอุตสำหกรรมดงักล่ำววจะ

สรำ้งรำยได ้และกำรเติบโตในอนำคตใหบ้ริษัทฯ ก็เป็นหน่ึงในแผนงำนหลกัปัจจุบนัของบริษัทฯ  
 

 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยอื่นสอบถำม ประธำนฯ   

แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำวำระน้ีเป็นวำระแจง้เพื่อทรำบจึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมรบัทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทปี 2561 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจ  าปี 2561 สิ้ นสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธำนฯ ไดใ้หเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดงบกำรเงิน ประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 

2561 ใหท่ี้ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำเพื่อใหเ้ป็นไปตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกดั 

พ.ศ.2535 คณะกรรมกำรได้จัดให้มีกำรท ำงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวำคม 2561       

ของบริษัท เสนอต่อท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เพื่อพิจำรณำอนุมติัโดยงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธันวำคม 2561 ซ่ึงไดผ่้ำนกำรพิจำรณำจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบของบริษัทและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีรับ

อนุญำตแลว้ ดงัมีรำยละเอียดสรุปสำระส ำคญัจำกงบกำรเงินดงัน้ี 

ฐานะทางการเงิน 
ปี 2561 (บาท)  

งบการเงินรวม 

ปี 2561 (บาท) 

งบการเงินเฉพาะกิจการ 

สินทรพัยร์วม 3,442,025,547 3,304,862,486 

หน้ีสินรวม 1,744,809,350 1,647,111,369 

รวมส่วนของผูถื้อหุน้ 1,697,216,197 1,657,751,117 

รำยไดร้วม 4,565,647,524 4,167,591,863 

ก ำไรสุทธิ 169,251,863 171,252,103 

ก ำไรสุทธิ(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 170,337,772 171,252,103 

ก ำไรต่อหุน้(ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษัทฯ) 0.14 0.15 

คณะกรรมกำรตรวจสอบมีควำมเห็นว่ำกระบวนกำรจดัท ำรำยงำนทำงบญัชีและกำรเงินของบริษัทมีระบบกำรควบคุม

ภำยในท่ีดีเพียงพอท่ีท ำใหม้ัน่ใจไดว้่ำรำยงำนทำงกำรเงินแสดงฐำนะทำงกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทอย่ำงถูกตอ้ง

ตำมท่ีควร ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีท่ีกฎหมำยก ำหนด รวมทั้งมีกำรเปิดเผยขอ้มูลในงบกำรเงินอย่ำงเพียงพอและทันเวลำ      

เพื่อเป็นประโยชน์กบัผูถื้อหุน้ นักลงทุน หรือผูใ้ชง้บกำรเงินในกำรตัดสินใจลงทุน ตำมรำยงำนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ       

ซ่ึงแสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปี 2561 (ในรปูแบบ QR-Code) หน้ำ 6 
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คณะกรรมกำรบริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำงบกำรเงินประจ ำปี 2561 ดงักล่ำวไดแ้สดงฐำนะกำรเงินและผลกำรด ำเนินงำน  

ท่ีถูกตอ้งครบถว้นและเปิดเผยขอ้มูลอย่ำงเพียงพอตำมหลักกำรบัญชีท่ีรองรับทัว่ไปและไดร้ับกำรตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชี       

รบัอนุญำตแลว้ เห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมสำมญัผูถื้อหุน้เพื่อพิจำรณำอนุมติังบกำรเงินประจ ำปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวำคม 

2561 ตำมท่ีเสนอขำ้งตน้ 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติังบกำรเงิน ประจ ำปี 2561 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ตำมท่ีเสนอ  

ทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

    ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน       0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

    งดออกเสียง   จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

     

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและการจา่ยเงินปันผล 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำร กำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล ใหท่ี้

ประชุมพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชน 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 ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรเพื่อส ำรอง

ตำมกฎหมำยและกำรจ่ำยปันผล ส ำหรบัผลด ำเนินกำรในงวด 6 เดือนหลงัของปี 2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 กรกฎำคม 2561 – 31 

ธนัวำคม 2561 โดยอนุมติัจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรำ 0.06 บำท มลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวม

ไมเ่กิน 70,544,345.34 บำท   

อน่ึง ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 3/2561 เมื่อวนัท่ี 8 สิงหำคม 2561 ไดม้ีมติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล

ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนในงวด 6 เดือนแรกของปี  2561 ในอัตรำหุ ้นละ 0.06 บำท เป็นจ ำนวนเงินรวมไม่ เกิน 

70,544,345.34 บำท ดงัน้ัน เมื่อน ำเงินปันผลระหว่ำงกำลดงักล่ำวมำรวมกบักำรจ่ำยปันผลในครั้งน้ี จะคิดเป็นกำรจ่ำยเงินปัน

ผลส ำหรบัปี 2561 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 141,088,690.68 บำท หรือคิดเป็นรอ้ยละ 82.83 ของก ำไรสุทธิของงบกำรเงิน

เฉพำะกิจกำรของบริษัทในปี 2561 ซ่ึงเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัท 

โดยก ำหนดให้วันก ำหนดรำยช่ือผู้ถือหุ ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) คือ วันท่ี 8 พฤษภำคม 2562      

และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 

 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติอนุมติักำรจ่ำยเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.06 บำทในมลูค่ำท่ีตรำไวหุ้น้ละ 0.50 บำท

เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 70,544,345.34 บำท โดยก ำหนดใหว้นัก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล 

(Record Date) คือวนัท่ี 8 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลวนัท่ี 24 พฤษภำคม 2562 ตำมท่ีเสนอ

ทุกประกำร     ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
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    เห็นดว้ย    จ ำนวน   469,877,542 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 100.00 

    ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย   จ ำนวน       0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

 งดออกเสียง   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ      0.00 

     

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งกรรมการเขา้ใหม่แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรซ่ึง

ออกจำกต ำแหน่งตำมวำระใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

ทั้งน้ีเพื่อเป็นไปตำมหลักธรรมำภิบำล และควำมโปร่งใส ท่ำนกรรมกำรท่ีถูกเสนอช่ือใหก้ลับเขำ้มำด ำรงต ำแหน่ง     

ซ่ึงได้แก่ นำยโอภำส ติยวัฒนำโรจน์ นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์ และ         

ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียส ำหรบัวำระน้ี จึงของดออกเสียงลงคะแนน และขออนุญำตออกนอกหอ้งประชุมเป็นกำร
ชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหท่้ำนผูถื้อหุน้ไดส้อบถำม และแสดงขอ้คิดเห็นไดอ้ย่ำงเต็มท่ี และเมื่อเสร็จส้ินกำรลงคะแนนเสียงใน

วำระน้ีแลว้ 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 2562 น้ี มีกรรมกำรท่ีจะตอ้งพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระในอัตรำ  1 ใน 3     

ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด คิดเป็นจ ำนวน 4 ท่ำน ไดแ้ก ่

1.นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์                          กรรมกำร 

2.นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์                        กรรมกำร 

3.รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์          กรรมกำรอสิระ 

4.ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์                                           กรรมกำรอสิระ 

ส ำหรบักำรสรรหำกรรมกำรรำยใหม่น้ัน บริษัทฯมีหลกัเกณฑใ์นกำรสรรหำกรรมกำร โดยผ่ำนคณะกรรมกำรสรรหำ

พิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล โดยในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลครั้งท่ี 

1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2562 ไดพ้ิจำรณำสรรหำบุคคลท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 

โดยพิจำรณำคุณสมบัติในดำ้นต่ำง ๆแลว้มีมติเห็นควรเสนอแต่งตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่ำนเป็นกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระดว้ยเหตุผลดงัต่อไปน้ี 

(1)  ทั้ง 4 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีควำมรู ้ ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์ และควำมเช่ียวชำญท่ีหลำกหลำยวิชำชีพอนัเป็น

ประโยชน์และสอดคลอ้งกบักลยทุธ ์ในกำรด ำเนินธุรกจิของบริษทั 

(2)   ทั้ง 4 ท่ำนมีคุณสมบัติเหมำะสมท่ีจะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรของบริษัทดทะเบียนตำมขอ้บังคับของบริษัท      

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

(3)   ทั้ง 4 ท่ำนท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือใหก้ลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงน้ันในรอบปีท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีอย่ำง

สม ำ่เสมอ โดยในระหว่ำงกำรประชุมไดใ้หข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯและไดเ้ขำ้ร่วมประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ

ทุกครั้ง จ ำนวนทั้งส้ิน 4 ครั้ง ส ำหรบัผลงำนของกรรมกำรท่ีออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนมีดงัน้ี 

(3.1) นายโอภาส ติยวฒันาโรจน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนโทรคมนำคม ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี 

ดแูลและบริหำรงำนดำ้นโทรคมนำคม อีกทั้งยงัเป็นผูม้ีควำมกวำ้งขวำงในทุกช่องทำงของงำนโครงกำร ก ำหนด

แผนงำน และกลยุทธใ์หส้อดคลอ้งกบันโยบำยท่ีไดร้บัมอบหมำย อีกทั้งยงับริหำรและประเมินควำมเส่ียงในดำ้น

ต่ำง ๆ รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะในประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อนัเป็น

ประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท ฯ 
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(3.2) นางสาวภณิดา เศวตวรรณรตัน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร กรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำรควำม

เส่ียง กรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล และกรรมกำรผูจ้ดักำรสำยงำนกำรเงินบัญชี       

ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่งเป็นอย่ำงดี เป็นผูม้ีควำมรูค้วำมสำมำรถ ประสบกำรณ ์

โดยเฉพำะด้ำนกำรบริหำรจัดกำรทำงดำ้นกำรเงินบัญชีอย่ำงมีคุณภำพ โปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได ้    

ดว้ยกำรวำงแผนกำรเงิน กำรลงทุน และบริหำรจดักำรระบบบัญชีเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภำพสูงสุดให้

บรรลุตำมเป้ำหมำยท่ีวำงไว ้อีกทั้งยงับริหำรและประเมินควำมเส่ียงในดำ้นต่ำง ๆ รวมทั้งใหค้ ำเสนอแนะใน

ประเด็นควำมเส่ียงท่ีอำจส่งผลกระทบต่อบริษัทและบริษัทในเครือ อนัเป็นประโยชน์ต่อกำรด ำเนินธุรกิจของ

บริษัทฯ 

(3.3) รองศาสตราจารย ์ดร.ปิติพัฒน ์ฉัตรอคัรพฒัน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำร

ตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำพจิำรณำค่ำตอบแทนและบรรษทัภิบำล โดยรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ 

ฉตัรอคัรพัฒน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบตั้งแต่วนัท่ี 8 สิงหำคม 

2548 นับถึงปัจจุบนัเป็นระยะเวลำ 13 ปีต่อเน่ือง ตำมขอ้ก ำหนดกำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีกำรด ำรงต ำแหน่ง        

ของกรรมกำรอิสระไม่ควรเกิน 9 ปี แต่ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำไดป้ฏิบัติหน้ำท่ีในต ำแหน่ง เป็นผูท่ี้มีควำมรู้

ควำมสำมำรถมีประสบกำรณ์ มีควำมเป็นอิสระในกำรแสดงควำมคิดเห็นตลอดมำ มีควำมเช่ียวชำญท่ี

หลำกหลำย โดยเฉพำะควำมรูใ้นงำนดำ้นบัญชีและกำรเงิน จึงมีควำมสำมำรถดูแลและใหค้ ำปรึกษำเกี่ยวกบั

ขอ้แนะน ำกำรปฏบิติังำนดำ้นบญัชีกำรเงิน ใหเ้ป็นไปตำมมำตรฐำนบญัชีท่ีก ำหนด อีกทั้งยงัติดตำมใหบ้ริษัทฯมี

ระบบกำรตรวจสอบภำยในท่ีมีมำตรฐำนสำกล ดูแลให้กำรปฏิบัติงำนของบริษัทฯ ถูกต้องเป็นไปตำม

กฎระเบียบขอ้ก ำหนดของตลำดหลักทรัพยแ์ห่งประเทศ ส ำนักงำน ก.ล.ต. และกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งกับกำร

ด ำเนินงำนกบับริษัทฯ 

(3.4) ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน ์ปัจจุบนัด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบ ตลอดระยะเวลำท่ีผ่ำนมำ 

ไดป้ฏิบัติหน้ำท่ี ในฐำนะกรรมกำรอิสระ และกรรมกำรตรวจสอบเป็นอย่ำงดี มีควำมอิสระในกำรใหค้วำม

คิดเห็นอย่ำงตรงไปตรงมำเป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ โดยเฉพำะงำนด้ำนกำรลงทุน

ต่ำงประเทศโดยสำมำรถใหค้ ำแนะน ำเพื่อใหบ้ริษัทสำมำรถขยำยกำรลงทุนไปยงัต่ำงประเทศ รวมทั้งกำรวำง

ระบบ กำรตรวจสอบภำยในใหม้ีควำมรดักุม และสำมำรถตรวจสอบ ไดใ้นทุกขั้นตอนกำรผลิต หำกมีปัญหำก็

สำมำรถใหข้อ้เสนอแนะท่ีเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ  

 

อย่ำงไรก็ดีตำมท่ีบริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอวำระกำรประชุมล่วงหน้ำและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รบั

กำรแต่งตั้งเป็นกรรมกำร ตำมหลักเกณฑก์ำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดี ผ่ำนทำงเว็บไซต์บริษัทฯ (www.cssthai.com) ตั้งแต่วนัท่ี      

8 ตุลำคม 2561 – 15 มกรำคม 2562 ท่ีผ่ำนมำน้ัน ไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดเสนอวำระกำรประชุมและเสนอช่ือบุคคลอื่นเขำ้รับ

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรรำยใหม่  

คณะกรรมกำรบริษัทฯในกำรประชุมครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ ์2562 ไดพ้ิจำรณำกลัน่กรองถึงควำม

เหมำะสมทั้งควำมรู ้ควำมสำมำรถ ประสบกำรณ์ และควำมเช่ียวชำญในวิชำชีพ ซ่ึงบุคคลท่ีไดร้บักำรเสนอช่ือมีควำมเหมำะสม

กบักำรประกอบธุรกิจของบริษัท รวมทั้งกำรปฏบิติัหน้ำท่ีในฐำนะกรรมกำรท่ีผ่ำนมำอยำ่งสม ำ่เสมอและเป็นไปตำมหลกัเกณฑท่ี์

เกี่ยวขอ้งจึงเห็นควรใหน้ ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีตอ้งออกตำมวำระทั้ง 4 ท่ำนใหก้ลับเขำ้ด ำรง

ต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่ออีกวำระหน่ึง ดงัน้ี 

 (1)นำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์       เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 (2)นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์      เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 

 (3)รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์   เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

 (4)ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์        เสนอกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอสิระ 

http://www.cssthai.com/
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ในกำรประชุมคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำลรวมทั้งกำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ   

ไดพ้ิจำรณำและมีมติเห็นชอบใหเ้สนอช่ือ รองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉัตรอคัรพฒัน์  และ ดร.วุฒิชัย ดวงรตัน์ กรรมกำร

อิสระรำยเดิม กลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระต่ออีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกรองศำสตรำจำรย ์ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์ 

และ ดร.วุฒิชัย ดวงรัตน์ มีคุณสมบัติครบถว้นตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 เป็นผู้มีประสบกำรณ ์       

และมีควำมเช่ียวชำญดำ้นบัญชีและกำรเงินซ่ึงสำมำรถใหค้ ำแนะน ำท่ีเป็นประโยชน์ใหก้บับริษัทฯ ไดเ้ป็นอย่ำงดี ตลอดจน      

เป็นผูท่ี้สำมำรถแสดงควำมคิดเห็นอยำ่งเป็นอิสระเป็นไปตำมหลกัเกณฑข์องกฎหมำยท่ีเกี่ยวขอ้งขอ้มลูของผูท่ี้ไดร้บักำรเสนอช่ือ

เป็นกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ตลอดจนนิยำมกรรมกำรอิสระ และคุณสมบติัของผูท่ี้จะด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ รวมทั้งผลกำร

ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทฯ ในช่วงท่ีผ่ำนมำมีรำยละเอียดปรำกฏตำมเอกสำรท่ีน ำส่งมำพร้อมกับหนังสือ              

เชิญประชุมน้ี 

และตำมท่ีไดเ้รียนใหท่้ำนผูถื้อหุน้ทรำบขำ้งตน้แลว้ว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมหลกัธรรมำภิบำลท่ีดี ในวำระน้ีจึงใคร่ขอท่ำน  

ผูถื้อหุน้ทุกท่ำนลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคลในบัตรลงคะแนนท่ีไดแ้จกใหไ้ป ทั้งท่ีประสงคจ์ะลงคะแนนเห็นดว้ย 

ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงและส่งใหพ้นักงำนของบริษัทไปเก็บเพื่อมำนับคะแนน ทั้งน้ีบัตรลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย จะขอ

จดัเก็บหลงัจำกเสร็จสิ้ นกำรประชุมในวำระน้ี 
 

ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนนโดยใหอ้อกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล 

 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแลว้ มีมติใหเ้ลือกกรรมกำรทั้ง 4 ท่ำน ซ่ึงตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระกลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอทุกประกำร ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

1. อนุมติัแต่งตั้งนำยโอภำส ติยวฒันำโรจน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร  ดว้ยคะแนนเสียง  

  เห็นดว้ย    จ ำนวน   411,537,831  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  87.58 

  ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

  บตัรเสีย    จ ำนวน        0  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

  งดออกเสียง  จ ำนวน    58,339,711 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ 12.42  

 2. อนุมติัแต่งตั้งนำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรตัน์ ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร   ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   466,535,854  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   99.29 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 บตัรเสีย    จ ำนวน          0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

งดออกเสียง  จ ำนวน    3,341,688  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.71 

 3. อนุมติัแต่งตั้ง รศ.ดร.ปิติพฒัน์ ฉตัรอคัรพฒัน์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   469,877,422  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  100.00 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน        120 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

บตัรเสีย    จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน           0 เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

4.  อนุมติัแต่งตั้ง ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์  ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระ  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย    จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  99.99 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย    จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ    0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน     50,000  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   0.01 
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

ประธำนฯ ขอเชิญนำยโอภำส ติยวัฒนำโรจน์ นำงสำวภณิดำ เศวตวรรณรัตน์ รศ.ดร.ปิติพัฒน์ ฉัตรอัครพัฒน์       

ดร.วุฒิชยั ดวงรตัน์ กลบัเขำ้มำในท่ีประชุม  

ประธำนฯ ไดม้อบหมำยใหเ้ลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงรำยละเอียดเกี่ยวกบักำรก ำหนดค่ำตอบแทนส ำหรบักรรมกำร 

ประจ ำปี 2562 ใหแ้ก่ท่ีประชุมทรำบและเพื่อพิจำรณำ 

เลขำนุกำรกำรประชุมช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่ำตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชน พ.ศ.2535 มำตรำ 90 และขอ้บงัคบั

บริษัทขอ้ท่ี 42 ก ำหนดว่ำ "กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำร ใหเ้ป็นไปตำมมติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่

น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม" 
 

หลกัเกณฑแ์ละขั้นตอนเสนอค่าตอบแทน 

คณะกรรมกำรบริษัทฯไดม้อบหมำยใหค้ณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล เป็นผูพ้ิจำรณำ

ค่ำตอบแทนกรรมกำรในเบ้ืองต้นโดยเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติใหค้วำมเห็นชอบ และน ำเสนอต่อท่ีประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปีเพื่อพิจำรณำอนุมติัต่อไป ซ่ึงไดแ้ก่ กำรอนุมติัวงเงินค่ำตอบแทนสงูสุดในแต่ละปี 

คณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล ได้พิจำรณำกลัน่กรองถึงควำมเหมำะสม               

ของค่ำตอบแทนท่ีสอดคลอ้งกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้ับมอบหมำย รวมทั้งไดเ้ปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภท     

และขนำดใกลเ้คียงกนั จำกรำยงำนผลส ำรวจอตัรำค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทจดทะเบียนของสมำคมส่งเสริมสถำบนักรรมกำร

บริษัทไทย ตลอดจนค ำนึงถึงผลประกอบกำร ผลงำน สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจ และภำวะเศรษฐกิจโดยรวม ซ่ึงคณะกรรมกำร

สรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล จึงเห็นควรก ำหนดค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรส ำหรบัปี 2562 เป็นจ ำนวนเงิน   

ไม่เกิน 4,500,000 บำท ซ่ึงลดลงจำกปี 2561 รอ้ยละ 10 

ท่ีประชุมคณะกรรมกำรบริษัท ครั้งท่ี 1/2562 เมื่อวนัท่ี 25 กุมภำพนัธ์ 2562 ไดพ้ิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำร

ตำมขอ้เสนอและควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำพิจำรณำค่ำตอบแทนและบรรษัทภิบำล มีมติเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุม

สำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 อนุมติัก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 4,500,000 บำท 

โดยแยกออกเป็นค่ำตอบแทนรำยเดือน ค่ำเบ้ียประชุมต่อครั้ง ค่ำตอบแทนพิเศษ โบนัส และค่ำตอบแทนอื่น ๆ ซ่ึงมีรำยละเอียด

สรุปไดด้งัน้ี 

1) ค่ำตอบแทนคณะกรรมกำรบริษทั 

ประธำนกรรมกำรบริษัท    จ ำนวน 70,000 บำทต่อเดือน 

2) ค่ำเบ้ียประชุมของคณะกรรมกำรบริษัท 

กรรมกำรบริษัท       จ ำนวน 30,000 บำทต่อครั้ง 

3) ค่ำตอบแทนรำยเดือนของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 

ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ    จ ำนวน 50,000 บำทต่อเดือน 

กรรมกำรตรวจสอบ      จ ำนวน 20,000 บำทต่อเดือน 

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 ์

 กรรมกำรยทุธศำสตร ์    จ ำนวน 5,000 บำทต่อครั้ง 

ส ำหรบั ขอ้ 5 และขอ้ 6 กรรมกำรท่ีเป็นผูบ้ริหำรของบริษัท จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุมน้ี 

8) ส่วนท่ีเหลือ ใหส้ ำรองไวส้ ำหรบักำรจ่ำยโบนัส ค่ำตอบแทนพิเศษ และค่ำตอบแทนอื่น ใหแ้ก่คณะกรรมกำรบริษัท 

โดยมอบหมำยใหค้ณะกรรมกำรบริษัทเป็นผูพ้ิจำรณำจดัสรรต่อไป 
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ประธำนฯ ไดใ้หท่ี้ประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้รำยใดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร  ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 

4,500,000 บำท โดยรำยละเอียดค่ำตอบแทนกรรมกำร กรรมกำรอิสระ และคณะกรรมกำรชุดย่อยอื่น       

ของบริษัทส ำหรบัปี 2562 และในส่วนค่ำตอบแทนกรรมกำรส่วนท่ีเหลือน้ัน ใหอ้ ำนำจแก่คณะกรรมกำรบริษัทใน

กำรจัดสรรเป็นค่ำตอบแทนพิเศษให้แก่คณะกรรมกำรต่อไปตำมท่ีเห็นสมควร  ตำมท่ีเสนอทุกประกำร          

ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  

เห็นดว้ย    จ ำนวน   469,877,542  เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ  100.00 

 ไม่เห็นดว้ย   จ ำนวน         0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

บตัรเสีย    จ ำนวน       0 เสียง หรือเท่ำกบัรอ้ยละ     0.00 

 งดออกเสียง  จ ำนวน       0  เสียง  หรือเท่ำกบัรอ้ยละ   0.00 

     

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนการสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

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 2562ซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นผูส้อบบัญชีบริษัทจดทะเบียนตำมขอ้ก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำร

ก ำกบัหลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์ใหส้อบบญัชีบริษัทจดทะเบียนไดต้ำมรำยละเอียดท่ีแนบมำในหนังสือเชิญประชุม ท่ีจดัส่ง

ใหผู้ถื้อหุน้ทุกคนล่วงหน้ำแลว้ 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัฯ 

คณะกรรมกำรได้พิจำรณำแล้วเห็นควรน ำเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งผู ้สอบบัญชีจำกบริษัท 

ส ำนักงำน อีวำย จ ำกดั ตำมรำยช่ือต่อไปน้ีคนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยในปี 2562 ไดแ้ก ่

1.  นำงสำวกรองแกว้ ลิมป์กิตติกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5874 

2. นำยศุภชยั ปัญญำวฒัโน   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 3930 

3. นำยณฐัวุฒิ สนัติเพ็ชร    ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต เลขท่ี 5730 

โดยก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 จ ำนวน 2,905,000 บำท ซ่ึงเพิ่มขึ้ น 100,000 บำท หรือเพิ่มขึ้ นรอ้ยละ 

3.6 จำกปี 2561 
 

ประธำนฯ ได้ให้ท่ีประชุมสอบถำมประเด็นเพิ่มเติมและขอ้เสนอแนะ และเมื่อไม่มีผู ้ถือหุ ้นรำยใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมออกเสียงลงคะแนน 

 

 
 




