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ผู้สอบบัญชีของบริษทัที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวชนกพร เจริญสุทธิโยธิน บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 
นายอานสั พงษว์ิจารณ์ บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้าร่วมประชุม 
นายสมยศ สุธีรพรชยั บริษทั วาย ูแอนด ์พาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

ตวัแทนอาสาพทิักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น 
นางอุไร วยัอศัว สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย  

ปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบว่า ขณะน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง และโดยการรับมอบ
ฉนัทะเขา้ร่วมประชุม ทั้งส้ินรวม 34 คน ถือหุน้รวมกนัไดท้ั้งหมด 345,271,300 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 62.77 ของจ านวน
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 550,000,000 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของ
บริษทั  จึงสามารถเร่ิมการประชุมได ้

 รศ.ดร. ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม โดยมอบหมายให้ท่ีปรึกษากฎหมายเป็น
ผูด้  าเนินการประชุม ตามล าดบัวาระการประชุมทั้งหมด 

การช้ีแจงผู้ถือหุ้นโดยที่ปรึกษากฎหมายก่อนเร่ิมวาระประชุม 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัไดด้งัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุน้ทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงได ้ในบตัรลงคะแนนท่ี
ไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุน้ 1 หุน้ มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง โดยวาระท่ี 
1 เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 3 ถึง 9 เป็นวาระเพ่ืออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5, 6 และ 8 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
ข. วาระท่ี 7 ซ่ึงเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 9 เป็นวาระการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 

ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ง. วาระท่ี 10 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถา้มี) ซ่ึงผูถื้อหุน้อาจจะสอบถามหรือเสนอความเห็น

ต่างๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั  
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หากผูถื้อหุ้นจะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อ
หุ้นนั้นจะตอ้งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าหน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
หรือเท่ากบั 183,333,334 หุน้ (550,000,000 หุน้/3) 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่ีปรึกษากฎหมายจะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่  
- ผูถื้อหุน้ท่ีเห็นดว้ยไม่ตอ้งกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน  
- ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหก้าเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ี
ประสงค ์พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน และส่งมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน าไป
ตรวจนบั รวมทั้งบตัรเสีย  
- ยกเวน้ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมา
ในหนงัสือมอบฉนัทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียงดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะ
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหักคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนนเสียง
ในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 

ส าหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย 

- โดยบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน เพ่ือตรวจ
นบัคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว และเพ่ือความสะดวกและรวดเร็ว  
- ส่วนบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม 
โดยขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจากห้อง
ประชุม 

4.  หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระใน
การประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได ้
แต่หากผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม หรือตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระ
การประชุม ขอใหส้อบถามภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ โดยขอใหผู้ถื้อ
หุน้บอกช่ือและนามสกุล และเข้าประชุมในฐานะผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือ
แสดงความคิดเห็น เพ่ือการบนัทึกการประชุม 

ในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให ้บริษทั ควิดแลบ จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน  และเพ่ือ
ความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียง ขอเรียนเชิญผูถื้อหุ้นท่ีอาสาสมคัรมาร่วมนบัคะแนนเสียงดว้ย 1 
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ท่าน ร่วมเป็นสักขีพยาน นายธีรภทัร นิคมานนท์ ในฐานะผูร้ับมอบฉันทะจากผูถ้ือหุ้นชื่อนางสาว
ปวีณา ขาวเพียรพาณิชย์ ไดอ้าสาร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 

นอกจากน้ี ท่ีปรึกษากฎหมายไดแ้จง้ผลการให้สิทธิผูถื้อหุ้น เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นวา่เหมาะสมเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั และ
ส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2561 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 – 7 กุมภาพนัธ์ 2561 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุม  
เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหนา้ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  

เร่ิมวาระการประชุม 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ท่ีปรึกษากฎหมายเป็นเป็นผูเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 25 
เมษายน 2560 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อม
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมมีตรัิบรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  ดงันี ้ 

เห็นดว้ย จ านวน 345,536,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 7,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 2. รับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560  
ท่ีปรึกษากฎหมายไดม้อบหมายให ้นางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชีและการเงิน 
เป็นผูเ้สนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม 
โดยนางอญัชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ ัดการสายงานบัญชีและการเงิน ไดเ้สนอรายงานของ
คณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดย
รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ ซ่ึง
สาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
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หน่วย: ลา้นบาท 
 ปี 2559 

ตามวธีิราคาทุน 
ปี 2560 

ตามวธีิราคาทุน 
ปี 2560 

ตามวธีิส่วนได้เสีย 

เงินลงทุนในกิจการร่วมคา้ – สุทธิ -  5.10 1.43 
สินทรัพยร์วม 580.62 606.70 603.02 
หน้ีสินรวม 153.35 155.01 155.01 
ส่วนของเจา้ของ 427.27 451.68 448.01 
รายไดร้วม 607.49 564.30 564.30 
ก าไรสุทธิ 125.61 107.61 103.93 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) 0.23 0.20 0.19 
อตัราก าไรสุทธิ (%) 20.68 19.07 18.42 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.78 0.82 0.81 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของเจา้ของ (เท่า) 0.36 0.34 0.35 

 
รายได้จากการให้บริการ และโครงสร้างรายได้จากการให้บริการ 
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ผลการด าเนินงาน 

 

ก าไรขั้นต้นและอตัราก าไรขั้นต้น 

 

ก าไรสุทธิและอตัราก าไรสุทธิ 
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อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอตัราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) – วธีิส่วนได้เสีย 

 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงว่างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ไดผ้่านการ
ตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัแลว้ โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัส่ง
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติังบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงบการเงิน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 346,954,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
งดออกเสียง จ านวน 7,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 



8/18 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 
ท่ีปรึกษากฎหมายแจง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 40 
ของก าไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะของบริษทั หลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย และ
เงินส ารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริษทัอาจก าหนดให้การจ่ายเงินปันผลมีอตัรานอ้ยกว่าอตัราท่ี
ก าหนดขา้งตน้ได ้โดยข้ึนอยู่กบัความจ าเป็นของการใช้เงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการบริษทัท่ีอนุมติั
ให้จ่ายเงินปันผลจะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลซ่ึงคณะกรรมการของบริษทัมีอ านาจอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลได ้แลว้ใหร้ายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

ขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ืองการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 แสดงไดด้งัน้ี 
หน่วย : ลา้นบาท 

ปี 2557 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

1. ก าไรสุทธิของบริษทั 202.44 187.65 125.61 103.93 
2. เงินปันผลจ่าย 187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
187.00 

(0.34 บาทต่อหุน้) 
121.00 

(0.22 บาทต่อหุน้) 
110.00 

(0.20 บาทต่อหุน้) 
3. อัตราการจ่ายเงินปัน

ผลเทียบกบัก าไรสุทธิ
    92.37%     99.65% 96.33% 105.84% 

ท่ีปรึกษากฎหมายกล่าวต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบให้เสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณา 

- อนุมตัิการไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษทัไดจ้ดัสรรก าไรสุทธิ
เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว้ในปี 2557  และ 

- อนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท ส าหรับหุ้น
จ านวน 550,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลทั้งส้ิน 110,000,000 บาท (หน่ึงร้อยสิบลา้นบาทถว้น) คิดเป็น
ร้อยละ 105 .84 ของก าไรสุทธิปี 2560 ทั้งน้ีบริษทัไดจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุ้นละ 
0.04 บาท เม่ือวนัท่ี 7 กนัยายน 2560 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายเพ่ิมเติมส าหรับงวดคร่ึงหลงัของปี 2560 
ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ก าหนดให้วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับ
เงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561  

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
อนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้

เห็นดว้ย จ านวน 346,993,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติให้เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ
สืบต่อไปอกีวาระหนึ่ง 
ท่ีปรึกษากฎหมายได้เชิญรศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  นายสุวิทย์ ยอดจรัส และรศ.ดร.ไพบูลย์ 
เสรีวิวฒันา ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากห้องประชุมตั้งแต่เร่ิมประชุมวาระน้ี พร้อมทั้ง
กล่าวเชิญ รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ของบริษทั เป็น
ประธานท่ีประชุม ชัว่คราวส าหรับการพิจารณาวาระน้ี 
จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า 
“ในการประชุมสามญัผูถ้ือหุ ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลที้่สุดกบัส่วน 1 ใน 3 
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้นใหใ้ชวิ้ธีจบั
สลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2560 

1. รศ.ดร.เสาวณีย ์
ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการ / ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
รองประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน 

24 ก.ย. 55 5คร้ังจาก 5 คร้ัง 

2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

24 ก.ย. 55 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 
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ช่ือ ต าแหน่ง วนัที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2560 

3. รศ.ดร.ไพบูลย ์ 
เสรีวิวฒันา 

ประธานกรรมการ / กรรมการสรร
หาและก าหนดค่าตอบแทน 

24 ก.ย. 55 5 คร้ัง จาก 5 คร้ัง 

คณะกรรมการบริษทัจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม คือ 
1. รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน ์ กรรมการ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /  
  รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร /  
  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
3. รศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนัสามารถ
ช่วยพฒันาบริษทัได้ อีกทั้ งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบ ัญญตัิบริษทัมหาชนจ าก ัด 
พระราชบัญญตัิหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ ประกาศคณะกรรมการก าก ับตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขปมี
รายละเอียดตามท่ีปรากฏในส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 3 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม
คร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีก
วาระหน่ึง และด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมตามท่ีเสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติ
แต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
1. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  ท่ีประชุมไดม้ีมติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารง
ต าแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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เห็นดว้ย จ านวน 347,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

2. นายสุวิทย์  ยอดจรัส  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 347,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

3. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิัฒนา  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน อนุมติัใหแ้ต่งตั้งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 346,092,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 902,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 
งดออกเสียง จ านวน 7,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที่ 6. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการเพิม่อกี 1 ท่าน 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดเ้ชิญนายศราวุธ จารุจินดา กรรมการบริหาร ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออก
จากห้องประชุมตั้ งแต่เร่ิมประชุมวาระน้ี จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า  
เน่ืองจากนายศราวธุ จารุจินดา ไดล้าออกจากการเป็นกรรมการ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการบริหาร
ความเส่ียง/ กรรมการอิสระของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ัง
ท่ี 5/2560 วนัท่ี 18 ธนัวาคม 2560 จึงไดมี้มติแต่งตั้งนางวิไลวรรณ ศรีส ารวล ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการอิสระของบริษทั แทนกรรมการท่ีลาออก 
ตามวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการท่ีแทน โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 
เพ่ือใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ รับทราบการแต่งตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการท่านเดิมท่ีลาออกจากต าแหน่ง 
ดงักล่าวขา้งตน้ 
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นอกจากน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 5/2560 วนัท่ี 18 ธันวาคม 2560 ไดมี้มติอนุมติัแต่งตั้ง 
นายศราวธุ จารุจินดา เป็นกรรมการบริหารของบริษทั โดยมีผลตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 เป็นตน้ไป 

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2561 ไดมี้มติรับรองให้เลือกตั้ ง 
นายศราวุธ จารุจินดา  ซ่ึงปัจจุบนัด ารงต าแหน่งกรรมการบริหาร เป็นกรรมการบริษทัเพิ่มอีก 1 ท่าน 
และให้เสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมติัต่อไป 
ทั้งน้ี เน่ืองจากนายศราวุธ จารุจินดา  เป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั
สามารถช่วยพฒันาบริษทัในหลายดา้น อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญตัิบริษทั
มหาชนจ ากัด พระราชบัญญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาด
ทุน และประกาศตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมทั้ งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง ซ่ึงประวติั
โดยสังเขป มีรายละเอียดตามที่ปรากฏใน ส่ิงที ่ส่งมาด้วยล าดับที ่ 4  ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุ้นพร้อมกับ
หนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัใหแ้ต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษทัเพิ่มอีกหน่ึงท่าน 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติให้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษัทด้วยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 361,001,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่7. พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และค่าบ าเหน็จรายปี ประจ าปี 2560 

ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาค่าตอบแทนของกรรมการ 
จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริษทัในภาพรวม โดยใหอ้ยู่ในระดบัท่ีเหมาะสม
และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือ
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ให้เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 5,100,000 บาท ทั้ งน้ี 
ค่าตอบแทนดงักล่าวเป็นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าตอบแทน ปี 2560  ปี 2561 
(เสนอคร้ังนี ้เพิม่ขึน้ร้อยละ 15) 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ 40,000  บาทต่อเดือน 46,000  บาทต่อเดือน 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 35,000  บาทต่อเดือน 40,250  บาทต่อเดือน 
รองประธานกรรมการ 35,000  บาทต่อเดือน 40,250 บาทต่อเดือน 
กรรมการตรวจสอบ 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 34,500  บาทต่อท่านต่อเดือน 
กรรมการ 30,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน 

รวม ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.5 ล้านบาทต่อปี 

2. ค่าบ าเหน็จรายปี พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  พิจารณาจากผลการด าเนินงาน  
รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท  ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาท  

3. สิทธิประโยชน์อ่ืน ๆ  
 ประกนัสุขภาพ ประกนัชีวิต
 และอุบติัเหตุ  

เบ้ียประกนัไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี  

รวมทั้งส้ิน  ไม่เกนิ 5.1 ล้านบาท  ไม่เกนิ 5.1 ล้านบาท  
พร้อมกนัน้ี อนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการ
ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ  
และอนุมติัค่าบ าเหน็จรายปีกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (เฉพาะกรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ค่าบ าเหน็จรายปี  ปี 2559  ปี 2560  
(เสนอคร้ังนี)้ 

ประธานกรรมการ 600,000  บาท 600,000  บาท 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 500,000  บาท 500,000  บาท 
รองประธานกรรมการ 500,000  บาท 500,000  บาท 
กรรมการตรวจสอบ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 
กรรมการ 400,000  บาทต่อท่าน 400,000  บาทต่อท่าน 

รวม ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี ไม่เกนิ 2.6 ล้านบาทต่อปี 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 
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นายวสันต ์พงษพ์ุทธมนต์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถึงการเสนอปรับข้ึนค่าตอบแทน
รายเดือนของกรรมการ และการพิจารณาจ่ายค่าบ าเหน็จรายปี เน่ืองจากบริษทัมีรายได ้และผลก าไรในปี 
2560 ลดลงจากปีก่อน  

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ ์ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดก้ล่าวตอบวา่ เน่ืองจาก 
ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการอยูใ่นอตัราคงท่ีมา 5 ปีแลว้ ตั้งแต่ปี 2556 จึงเห็นสมควรปรับข้ึนให ้
ส่วนค่าบ าเหน็จรายปี หรือโบนสั เน่ืองจากกรรมการท างานให้บริษทัอย่างเต็มท่ี หากบริษทัมีผลก าไร 
สมควรให้กรรมการเป็นค่าตอบแทน ซ่ึงไดเ้สนอขออนุมติัจ่ายค่าบ าเหน็จรายปีของกรรมการ จากผล
ด าเนินงานปี 2560 ในอตัราเดิมเท่ากบัปีก่อน  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และค่าบ าเหน็จรายปีประจ าปี 2560 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่
เกนิ 5,100,000 บาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผู้มอี านาจใน 
การก าหนดการก าหนดรายละเอยีดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนที่กรรมการแต่ละรายจะ
ได้รับ และอนุมัติค่าบ าเหน็จรายปีกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท ตามที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม  ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 359,496,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.58 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,504,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.42 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 

วาระที่ 8. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้
พิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ให้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 
 

1. นางณฐพร พนัธ์ุอุดม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ 
2. นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ 
3. นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 
 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ใหบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์
คู เปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด จ ัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัทแทนได้ โดยทั้ ง 3 ท่าน 
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว
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แต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยขอ้มูล
ประกอบการพิจารณาเร่ืองค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 ปรากฏตามรายละเอียดในหนงัสือ
เชิญประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
 

ค่าธรรมเนียม ปี 2560 ปี 2561 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 880,000 910,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 990,000 990,000 
ค่าบริการอ่ืน ๆ -  -  

รวม 1,870,000 1,900,000 
 

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชี
ประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 361,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
บัตรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 9. พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคับบริษทั ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 
ท่ีปรึกษากฎหมายไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ปัจจุบนัการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า เอกสาร
ประกอบการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า ซ่ึงจะตอ้งท าเป็นประจ าทุกปี ตอ้งลงนามโดย
กรรมการ 2 ท่าน พร้อมประทบัตราส าคญับริษทั ท าใหไ้ม่คล่องตวัในการท างาน คณะกรรมการบริษทัจึง
มีความเห็นวา่กรรมการท่านใดท่านหน่ึงสามารถลงนามพร้อมประทบัตราส าคญับริษทัได ้ 

ดงันั้น จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 

     จาก กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้
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 กรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ใหก้รรมการท่านใด
ท่านหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้

เปลี่ยนเป็น กรรมการร่วมกนัสองคนมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้

กรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบังบการเงิน เอกสารประกอบงบการเงิน ใหก้รรมการท่านใด
ท่านหน่ึงลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

ในกรณีลงนามเร่ืองท่ีเก่ียวกบัการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า เอกสาร
ประกอบการขอใบอนุญาตขายทอดตลาดหรือคา้ของเก่า ใหก้รรมการท่านใดท่านหน่ึงลง
ลายมือช่ือและประทบัตราส าคญัของบริษทัผกูพนับริษทัได ้

ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอ านาจพิจารณาก าหนด และ/หรือ แก้ไข
เปล่ียนแปลงช่ือกรรมการซ่ึงมีอ านาจลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคัญของบริษทัผูกพนั
บริษทัได ้

จากนั้นท่ีปรึกษากฎหมายไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระ
น้ีหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ท่ีปรึกษากฎหมายจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท ข้อ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ
ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 361,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บัตรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

วาระที่ 10. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใด เพ่ือใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ิมเติม 
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ประธานได้ถามท่ีประชุมว่า มีผูถื้อหุ้นท่านใด ประสงค์ท่ีจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 
หรือไม่ครับ 

นายพิเชษฐ ์หุตายน ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถามถึงการด าเนินงานและผลประกอบการ
ในปีน้ีของบริษทั มีแนวโนม้อยา่งไรบา้ง 

นายเทพทยั ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวตอบวา่  
ท่ีผา่นมาฝ่ายบริหารจดัการไดป้รับปรุงทีมบริหารงาน จนถึงปัจจุบนัจึงมีความมัน่ใจวา่ บริษทัมีทีมบริหาร
ท่ีดี มีความสามารถ อีกทั้งปีน้ีจะมีการเพ่ิมเติมทีมบริหารงานอีก เพ่ือท่ีจะผลกัดนัธุรกิจของบริษทัให้
กา้วหนา้ไปไดด้ว้ยดี  ส าหรับแนวโนม้ผลการด าเนินงานในปีน้ีมีแนวโนม้ดีข้ึนกวา่ปีท่ีผา่นมาไดช้ดัเจน 

นางสุภา เลิศธนพงศ ์ ผูถื้อหุน้ซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดส้อบถาม 2 ค าถาม ดงัน้ี 
ค าถาม1  คู่แข่งขนัทางธุรกิจของบริษทั มีมากหรือไม่ และรายไดข้องคู่แข่งขนัเป็นอยา่งไร 
นายเทพทยั ศิลา กรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวตอบว่า ในประเทศไทยมีผูท้  าธุรกิจประมูลรถ
ประมาณ 5 ราย ซ่ึงบมจ.สหการประมูล เป็นรายใหญ่ มีส่วนแบ่งทางการตลาดเป็นอนัดบัหน่ึง และบริษทั
ไดรั้บความเช่ือถือ ไวว้างใจจากคู่คา้มาอย่างต่อเน่ือง ดว้ยระบบการประมูลและการบริหาร ท่ีโปร่งใส 
เป็นธรรม ตรวจสอบได ้บริษทัจึงไม่มีความกงัวลเก่ียวกบับริษทัคู่แข่งขนั 

ค าถาม2  ขอ้ก าหนดของกฎหมายใหม่เร่ืองการยึดรถ และการทวงหน้ี มีผลท าใหร้ายไดข้องบริษทัลดลง
หรือไม่ 
นายสุวิทย ์ยอดจรัส  กรรมการและประธานกรรมการบริหาร ไดก้ล่าวตอบดงัน้ี 
จากปี 2557 ซ่ึงบริษทัมีผลก าไรสุทธิท่ี 202 ลา้นบาท ในปี 2558 ไดมี้กฎหมายใหม่ท่ีมีกฎเกณฑเ์ขม้งวด
เร่ืองการยึดรถ ซ่ึงมีผลต่อจ านวนรถยึดในตลาดลดลง ธุรกิจในอุตสาหกรรมน้ีไดมี้การปรับตวัตาม
ภาวการณ์ดงักล่าว เช่นเดียวกบับมจ.สหการประมูล ท่ีไดมี้การปรับตวัเขา้สู่ตลาดส่วนอ่ืนๆ ของรถมือสอง 
และไม่ไดพ่ึ้งพิงเฉพาะรถยึดจากสถาบนัการเงินเท่านั้น ผลการด าเนินงานในปี 2561 น้ีจึงมีแนวโนม้ท่ีจะ
ดีข้ึนจากส่วนแบ่งการตลาดท่ีสูงข้ึนของบริษทั  นอกจากน้ีบริษทัยงัไดพ้ฒันาระบบการประมูล E Online 
และ E Onsite ซ่ึงท าใหบ้ริษทัแตกต่างจากบริษทัคู่แข่งขนัอยา่งชดัเจน รวมทั้งสามารถสร้างความพึงพอใจ 
ความมัน่ใจ และความเช่ือถือ ใหก้บัลูกคา้และคู่คา้ของบริษทัไดเ้ป็นอยา่งดี 
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ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 11.30 น. 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้ งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  

 
 

-ไพบูลย ์เสรีววิฒันา- 

(รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิฒันา) 
ประธานที่ประชุม 

 
 
 -อัมพาพร หลกัเรืองทรพัย-์ 
 (น.ส.อมัพาพร หลกัเรืองทรัพย)์ 
 เลขานุการบริษทั 
 
 


