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สะสมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ในอตัราหุน้ละ 0.16 บาท ก าหนดให้วนัท่ี 16 มีนาคม 2561 เป็นวนั
ก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
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 - 

5. อนุมติัให้แต่งตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ จ านวน 3 ท่าน คือ รศ.ดร.เสาวณีย ์ไทยรุ่งโรจน์  นายสุวิทย ์ 

ยอดจรัส และรศ.ดร.ไพบูลย ์เสรีวิวฒันา กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึง และด ารง
ต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
ก. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุ้นซ่ึงมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้แต่งตั้ งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารงต าแหน่ง 
ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ของ
บริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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 - 

ข. นายสุวทิย์  ยอดจรัส  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน  อนุมัติให้แต่งตั้ งกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัท ซ่ึงด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
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 - 

ค. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา  ท่ีประชุมไดมี้มติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน อนุมติัให้แต่งตั้ งกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงด ารงต าแหน่งประธาน
กรรมการ / กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ของบริษทัอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงดงัต่อไปน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 346,092,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.74 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 902,300  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 



 

 

 

 

3/5 

 

 

6. อนุมติัให้แต่งตั้งนายศราวุธ จารุจินดา เป็นกรรมการบริษทั ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผูถ้ือหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

7. อนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 5,100,000 บาท (เฉพาะกรรมการ
ท่ีไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

ค่าตอบแทน ปี 2561 
( เสนอคร้ังนี ้เพิม่ขึน้ร้อยละ 15 ) 

ปี 2560 

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

เบ้ียประกนัไม่เกิน 20,000 บาทต่อท่านต่อปี 

 

พร้อมกนัน้ี อนุมติัการมอบอ านาจใหค้ณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนด
รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกับจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละรายจะได้รับ  
 

และอนุมติัค่าบ าเหน็จรายปีกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,600,000 บาท (เฉพาะกรรมการท่ีไม่ใช่
ผูบ้ริหารเท่านั้น) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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ค่าบ าเหน็จรายปี ปี 2560  
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559  
 

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 
  

 ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 359,496,700  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.58 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 1,504,800  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.42 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

8. อนุมติัการแต่งตั้ง นางณฐพร พนัธ์ุอุดม  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3430 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 4095 หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 แห่งบริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2561 และในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานได ้ให้บริษทั 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จ ากัด แทนได้ และอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
1,900,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
เห็นดว้ย จ านวน 361,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

9. อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 43. เร่ืองอ านาจกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องผูถื้อหุน้ 
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  
เห็นดว้ย จ านวน 361,001,500  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 




