รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560
ของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมวันศุกร์ ที่ 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุม Auditorium ชัน้ 33 อาคารศุภาลัย แกรนด์
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมประชุม
มีกรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จานวน 8 ท่าน จากคณะกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้น
จานวน 8 ท่าน ซึง่ มีรายชื่อกรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการบริ หาร / ประธานเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายการเงิน
4. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์ กรรมการบริ หาร
5. นายเอนก พิเชฐพงศา
กรรมการ
6. นายมาร์ ค เดวิด เรมิแจน
ประธานกรรมการตรวจสอบ
7. นายธีรธร ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ
8. นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการตรวจสอบ

รายชื่อผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
มีผ้ บู ริ หารของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 จานวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายชื่อผู้บริ หารของ
บริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
1. นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ เลขานุการบริ ษัท และผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายการเงิน
2. นางสาวพัชรี เก๊ อะเจริ ญ
ผู้จดั การอาวุโส ฝ่ ายบัญชี
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กิจการเบือ้ งต้ น
บริ ษัทได้ แนะนาคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารของบริ ษัทแต่ละท่านที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม ผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด ที่ปรึ กษาด้ านการเงินจากบริ ษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด ซึ่งมาเข้ าร่ วมประชุมเพื่อ
ตอบข้ อซักถามของผู้ถือหุ้นในวันนี ้ด้ วย หลังจากนันจึ
้ งแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวาระการประชุม คะแนนเสียงที่ต้องใช้ ในแต่ละ
วาระ วิธีการออกเสียงลงคะแนน วิธีการซักถามในแต่ละวาระ วิธีการนับคะแนนเสียง และวิธีการแจ้ งผลการนับคะแนนในแต่
ละวาระ พร้ อมขออาสาสมัครผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะในห้ องประชุม จานวน 1 ท่าน เพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ก่อนจะเริ่ มการประชุม ซึง่ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท่านใดอาสา บริ ษัทจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุ การบริ ษัท
ทาหน้ าที่นบั คะแนน
เริ่มการประชุม
นายสุเรช ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองจานวน 18 คน นับจานวนหุ้น
รวมกันเท่ากับ 311,469,913 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจานวน 27 คน นับจานวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 680,261,528 หุ้น รวม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 45 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 991,731,441 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 58.48 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดจ
้
านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุมตามกฎหมาย
และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รอง
ประธานกรรมการ เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”) ผู้ดาเนินการประชุมจึงเริ่ มการประชุมตามระเบียบวาระ
การประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2559
ผู้ดาเนินการประชุมได้ เสนอให้ ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ขึ ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 โดยบริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กบั
ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ตามที่เสนอ
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มติ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 ที่จัดขึ ้นเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2559 ว่าได้ บนั ทึกถูกต้ องครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
รับรอง
991,731,441 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ รับรอง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 991,731,441 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559
และแผนธุรกิจสาหรับปี 2560
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงาน
ประจาปี 2559 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นีแ้ ล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุมได้ รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท และกลุม่ บริ ษัท สาหรับปี 2559 เมื่อเทียบกับปี
2558 สรุปได้ ดงั นี ้
ผลประกอบการของบริษัท
ในปี 2559 กลุ่มบริ ษัท บิวเดอสมาร์ ท (ตามงบการเงินรวม) มียอดขายรวมเท่ากับ 521.15 ล้ านบาท ต้ นทุน
การขายและการให้ บริ การเท่ากับ 73.42 % มีกาไรขันต้
้ นอยู่ที่ 26.58 % รวมถึงมีค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ การ (SG&A)
เท่ากับ 146.62 ล้ านบาท มีต้นทุนทางการเงินเท่ากับ 5.21 ล้ านบาท ขาดทุนก่อนภาษี เงินได้ เท่ากับ 6.06 และภาษี เงินได้
เท่า กับ 4.64 ล้ า นบาท ท าให้ ปี ที่ ผ่า นมาบริ ษั ท ขาดทุน สุท ธิ ทัง้ สิ น้ เท่ า กับ 10.70 ล้ า นบาท (ลดลงคิ ด เป็ น 173.19%
เปรี ยบเทียบกับปี ก่อนหน้ า) ผลประกอบการของบริ ษัทฯขาดทุนสุทธิเป็ นผลเนื่องมาจาก
- การดาเนินธุรกิจของ บริ ษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด (บริ ษัทย่อย) มีผลประกอบการขาดทุน
- โครงการ Senior Living Project ซึ่งเป็ นธุรกิจใหม่ บริ หารโครงการโดยบริ ษัทแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (บริ ษัทย่อย) ปั จจุบนั การดาเนินกิจการของบริ ษัทดังกล่าว ยังไม่ก่อให้ เกิดรายได้
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เปรียบเทียบกาไรสุทธิของบริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
จากกราฟเปรี ยบเทียบกาไรสุทธิของบริ ษัท ข้ างต้ น (gross profit margin) ตามงบการเงินรวมและงบ
เฉพาะกิจการด้ านล่าง จะเห็นได้ ว่า งบเฉพาะกิจการของบริ ษัทมีผลประกอบการเป็ นกาไรสุทธิทกุ ปี ซึ่งเมื่อเทียบกับปี ก่อน
หน้ า ก็จะเห็นได้ วา่ งบเฉพาะกิจการของบริ ษัทมีกาไรสุทธิเพิ่มขึ ้น
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อัตราส่ วนกาไรเบือ้ งต้ น (Gross Profit Margin)
จากงบเฉพาะกิจการของบริ ษัท จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทมีความสามารถในการรักษากาไรขันต้
้ นที่ดีขึ ้นเรื่ อยๆ
ซึง่ ปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีกาไรขันต้
้ นเท่ากับ 29.36% เพิ่มขึ ้นประมาณ 2 % เมื่อเทียบกับปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี ้

เปรียบเทียบสัดส่ วนการขายแยกตามผลิตภัณฑ์
สัดส่วนของรายได้ จากการขายแยกตามผลิตภัณฑ์ที่บริ ษัทจัดจาหน่าย
กลุม่ ที่ 1 : อลูมิเนียม Alloy บริ ษัทมีสดั ส่วนยอดขายเพิ่มขึ ้นจาก 47.7% เป็ น 51.8%
กลุม่ ที่ 2 : ผนังกันห้
้ องและระบบฝ้าเพดานยิบซัม่ เนื่องจากการแข่งขันในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขันด้ านราคา
ส่งผลทาให้ บริ ษัทมีสดั ส่วนยอดขายทีล่ ดลงเล็กน้ อยเมื่อเทียบกับปี ก่อน
กลุม่ ที่ 3 : ผลิตภัณฑ์ก่อสร้ างทัว่ ไป มีสดั ส่วนยอดขายในปี 2559 เท่ากับ 3.9% ลดลงเพียงเล็กน้ อย เมื่อเทียบกับสัดส่วน
ยอดขายในปี 2558
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แผนธุรกิจสาหรับปี 2560
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บมจ.บิวเดอสมาร์ ท ได้ ชี ้แจงให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบเกี่ยวกับ
แผนธุรกิจของบริ ษัท สาหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
1. บริ ษัทมีการจัดโครงสร้ างการทางานให้ สอดคล้ องกับธุรกิจปั จจุบนั ปรับเปลีย่ นการทางานทุกแผนก โดยให้ ความสาคัญกับ
ลูกค้ าเป็ นหลัก โดยแบ่งฝ่ ายขายออกเป็ น 2 กลุม่ ตามกลุม่ ของลูกค้ า ดังนี ้
กลุม่ ที่ 1 : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายที่ดแู ลกลุม่ ผู้รับเหมาตกแต่งภายใน
กลุม่ ที่ 2 : เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายที่ดแู ลกลุม่ ลูกค้ าผู้รับเหมาที่เป็ นผู้รับเหมาหลัก
(หมายเหตุ : เดิม เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย 1 คน ต้ องดูแลผู้รับเหมาทุกกลุม่ )
เนื่องจากความต้ องการของลูกค้ าแต่ละประเภทมีความต้ องการที่แตกต่างกัน จึงต้ องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้ างการทางานให้ สอดคล้ องกับกลุ่มลูกค้ าของบริ ษัท ซึ่งไม่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนการทางานของฝ่ ายขายเท่านัน้
บริ ษัทได้ ปรับเปลีย่ นการทางานของฝ่ ายอื่นๆเพื่อสนับสนุนงานขายด้ วย เช่น การพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การพิจารณาความ
เสีย่ ง ของฝ่ ายบัญชีและการเงิน การจัดลาดับความสาคัญการจัดส่ง มีการให้ บริ การการจัดส่งที่รวดเร็ ว มีการส่งมอบสินค้ า
ตรงตามเวลาที่ลกู ค้ าต้ องการ ซึง่ ดูแลโดยฝ่ ายจัดส่ง

2. บริ ษัทมีการใช้ ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ เพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพในการทางานและให้ บริ การลูกค้ า เช่น รถทุกคันของบริ ษัท
มีการติด GPS ทาให้ สามารถตรวจสอบสถานะของสินค้ า ประเมินเวลาในการจัดส่งสินค้ าและส่งมอบสินค้ าได้ นอกจากนี ้ใน
ปี ที่ผา่ นมาบริ ษัทมีการพัฒนาซอฟแวร์ เพื่อที่จะให้ ฝ่ายขายและ Call Center ได้ ทางานให้ มีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยบริ ษัท
ได้ นาระบบ Smart Business Administration (SBA) ซึ่งเป็ นระบบซอฟแวร์ ที่ทาให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายสามารถตรวจสอบ
ยอดขายคานวนกาไรขันต้
้ น วิเคราะห์ข้อมูลการขาย ดูรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของลูกค้ า โดยควบคุมงาน จัดตารางงาน
รวมทัง้ วางแผนการเข้ าเยี่ยมลูกค้ าผ่านแท็บเล็ต ซึง่ ช่วยให้ การขายมีประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยบริ ษัทจะเน้ นการทางานเป็ น
ทีม ในการให้ บริ การกับลูกค้ า
3. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่ สาหรับปี 2560 บริ ษัทมี 2 ผลิตภัณฑ์ คือ
1. ALLOY DOORFRAME : วงกบประตูที่สามารถปรับขนาดตามความกว้ างของประตูได้
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2. ULTRA WALL

: ระบบผนังกันห้
้ องที่นามาทดแทนการก่ออิฐ ฉาบปูน

4. บริ ษัทมุ่งเน้ นลูกค้ าในกลุม่ ที่มีศกั ยภาพในการเติบโต เช่น กลุม่ โรงพยาบาล และ ศูนย์สขุ ภาพ โดยพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้
ตรงกับความต้ องการของลูกค้ ากลุม่ นี ้ ที่ผา่ นมาผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี
บริษัท ดีแอนด์ ดับบลิว (เอเชีย) จากัด
นายหยาง ชวน โมห์ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจก.ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) ได้ ชี ้แจงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างการดาเนินงานและการปรับเปลีย่ นกลยุทธในการดาเนินธุรกิจให้ กบั ผู้ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ปี ทผี่ า่ นมา บริ ษัท ดีแอนด์ดบั บลิว (เอเชีย) จากัด ได้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้ างของบริ ษัท ซึ่ง จะส่งผลดี
ในไตรมาสแรกของปี นี ้ เดิมบริ ษัทเน้ นขายสินค้ าในเขตกรุงเทพฯ และภาคใต้ คือภูเก็ตและสมุย ปั จจุบนั บริ ษัทมีการปรับแผน
ธุรกิจใหม่ เนื่องจากเห็นว่า ตลาดในกรุ งเทพฯเป็ นตลาดที่มีศกั ยภาพ และมีหลายโครงการที่บริ ษัทสามารถทาการตลาดได้
บริ ษัทจึงได้ เพิ่มจานวนพนักงานฝ่ ายขายในเขตกรุงเทพ และมีการอบรมในเรื่ องของผลิตภัณฑ์ของบริ ษัท รวมถึงเทคนิคต่างๆ
ให้ กบั พนักงานฝ่ ายขาย ที่ผา่ นมาได้ รับผลตอบรับที่ดีขึ ้น ปั จจุบนั บริ ษัทได้ ชนะการประมูลงาน คิดเป็ น 30% จากงานที่บริ ษัท
ได้ ทาใบเสนอราคาทังหมด
้
บริ ษัทได้ เปลีย่ นกลยุทธในการดาเนินธุรกิจ โดยมุง่ เน้ นกลุม่ ลูกค้ าที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่มากขึ ้น ซึ่งจะ
ทาให้ บริ ษัทมีต้นทุนลดลง และมีการใช้ ทรัพยากรและกาลังคนที่ลดลง ในขณะเดียวกันบริ ษัทเริ่ มพัฒนาการผลิตให้ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น โดยบริ ษัทจัดจ้ างผู้จดั การโรงงาน ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึง่ เป็ นคนอเมริ กา ควบคุมดูแล
การทางานของบริ ษัท นอกจากนี ้บริ ษัทยังได้ ลงทุนด้ านซอฟแวร์ เพื่อให้ การผลิตมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ ้น
ปี ที่ ผ่ า นมาบริ ษั ท มี ก ารลดจ านวนคน แต่ ใ นขณะเดี ย วกั น บริ ษั ท ได้ พัฒ นาบุ ค ลากรที่ มี อ ยู่ ให้ มี
ประสิทธิ ภาพมากขึน้ และบริ ษัทยังได้ ให้ ความสาคัญในเรื่ องการคัดเลือกตัวแทนขาย โดยได้ กาหนดหลักเกณฑ์ในการ
คัดเลือกตัวแทนขายที่รัดกุมมากขึ ้น ทังนี
้ ้ได้ มีการบริ หารจัดการตัวแทนจาหน่ายใกล้ ชิดมากขึ ้นอีกด้ วย
ที่ผ่านมาผลิตภัณฑ์ม้ งุ กันแมลงของบริ ษัทมียอดสัง่ ซื ้อมากขึ ้น โดยผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวใช้ กับงานประตู
หน้ าต่าง บริ ษัทจาหน่ายให้ กบั ลูกค้ าทังในประเทศและส่
้
งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศอีกด้ วย
บริษัทแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด
นายสุเรช ซูบรามาเนียม ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บจก.แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ ชี แ้ จงความความ
คืบหน้ าของโครงการ Senior Living Project โดยมีรายละเอียดของโครงการดังนี ้
โครงการ Senior Living Project ของบริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ตังอยู
้ ่ที่อาเภอหัวหิน ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 15 กิ โลเมตร ซึ่ง อยู่ในสนามกอล์ฟแบล็คเม้ าท์ เท้ น หลังจากนัน้ ได้ นาเสนอเกี่ ยวกับภาพถ่ายของ
โครงการโดยรวม เช่น Sales Gallery, Apartment Mock Up Room, Show Unit Villa Type B,
ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ทากิจกรรมทางการตลาด ดังนี ้
การตังบู
้ ทแสนสราภายในห้ างสรรพสินค้ า หัวหินมาร์ เกต วิลเลจ ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2560
กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ ชื่อ Sansara Swedish Open ที่ Palm Hill Golf Course และ Majestic Creek Golf
Course ระหว่างวันที่ 5-6 มกราคม 2560
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กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ ชื่อ Sansara La Grappa Golf Charity ที่ Banyan Golf Course ซึ่งจัดขึ ้นในเดือน
กุมภาพันธ์ที่ผา่ นมานี ้
เห็นได้ ว่าทุกกิจกรรมที่บริ ษัทได้ จัด ทาขึ ้น ล้ วนแล้ วแต่เป็ นกิ จกรรมที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริ ษัท ทังนี
้ ้บริ ษัทยังได้ รับ
เกียรติจากนักศึกษาจากสถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.รุ่นที่ 23) เข้ าเยี่ยมชมโครงการในวันที่ 22 เมษายน 2560 อีกด้ วย
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อทราบ
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ และเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ผู้ดาเนิ นการประชุมจึงดาเนินการ
ประชุมในระเบียบวาระถัดไป
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2559 และแผนธุรกิ จ
สาหรับปี 2560
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นไม่ มีการลงมติในวาระนี ้

วาระที่ 3 : พิจารณาและอนุ มัติงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่ อย สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี สิน้ สุด 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน ณ
วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงินของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่ อ ย สาหรั บ รอบระยะเวลาบัญ ชี ป ระจ าปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2559 ได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท และได้ ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญชี ของบริ ษั ท แล้ ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท
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และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ตามที่เสนอ

มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง

วาระที่ 4 : พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุ ทธิ เป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย สาหรั บผล
ประกอบการปี 2559
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2559 ไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน 1,138,643,94 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ (งบเฉพาะ
กิจการ)
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2559 ตามที่เสนอ
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มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิ จากผลประกอบการปี 2559 ไว้ เป็ นทุน
สารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง

0 เสียง

ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง

วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2559
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรื องดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทประจาปี 2559 เนื่องจากบริ ษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดาเนินงานตามงบการเงินรวม
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ งดการจ่ายเงินปั น
ผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงดการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
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วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ
เนื่องจากในวาระนี ้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ผู้ดาเนินการประชุม ซึ่งเป็ นกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อออกจาก
ตาแหน่งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ จึงได้ มอบหมายให้ นายเอนก พิเชฐพงศา ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมใน
วาระดังกล่าวนี ้แทน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เชิญกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเลือกตังให้
้ ออกจากห้ องประชุมไปเป็ น
การชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมสอบถามข้ อมูลได้ อย่างเต็มที่ จากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท
ที่กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจานวน
กรรมการทังหมด
้
กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 2 ท่าน ได้ แก่
1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ
2. ดร. ธีรธร ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ ประวัติของกรรมการทัง้ 2 ท่านปรากฏอยู่ในข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย มีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการดั
้
งกล่าว ซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และตาแหน่งอื่น
ต่ อ ไปอี ก วาระหนึ่ ง เนื่ อ งจากคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ว่ า บุ ค คลดัง กล่ า วข้ างต้ นเป็ นผู้ มี คุ ณ สมบัติ ค รบถ้ วนตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ น
กรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (“สานักงาน ก.ล.ต.”)
และทางการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมีคณ
ุ สมบัติ ทักษะความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริ ษัทกาหนด
โดยขอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล โดยสาเหตุที่เสนอให้ ดร. ธีรธร ธาราไชย ผู้ซึ่งดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระให้ แก่บริ ษัทมา 9ปี ดารงตาแหน่งนี ้ต่ออีกวาระหนึง่ เนื่องจาก ดร. ธีรธร ธาราไชย เป็ นผู้มีความรู้
และความสามารถตรงในสายงานอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่งหาได้ ยาก และปั จจุบนั บริ ษัทกาลังเริ่ มธุรกิ จอสังหริ มทรั พย์ภายใต้
โครงการ Senior Living บริ ษัทมองว่า ดร. ธีรธร ธาราไชย จะช่วยให้ คาแนะนาที่ดีให้ แก่บริ ษัทต่อไปได้
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
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หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติก ารเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ
มติ ทีป่ ระชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังนายสั
้
ญชัย เนื่องสิทธิ์ และดร. ธีรธร ธาราไชย
กรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ และตาแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระ
หนึง่ ตามทีค่ ณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
1. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
2.

ดร. ธีรธร ธาราไชย
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่งมาประชุ มและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,278เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่ อนุมัติ
625 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ
ประจาปี 2560
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กาหนดว่าห้ ามมิให้ บริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่
จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามข้ อบังคับบริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อ
วางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถื อหุ้นจะมีมติเปลีย่ นแปลงเป็ น
อย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้ กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริ ษัท
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คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2560 ในอัตราเดียวกันกับปี 2559 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ 25,000 บาท ต่อครัง้
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้
พร้ อมทัง้ อนุมัติ ใ นหลัก การสาหรั บ การจ่ า ยเงิ น โบนัสประจาปี 2560 ให้ กับ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริ ษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไร ทังนี
้ ้สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท
3. ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อ ไม่มี ข้อซักถามเกี่ ยวกับระเบีย บวาระนี ้ ผู้ด าเนิ นการประชุม จึงขอให้ ที่ประชุม พิจารณาและอนุมัติการกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2560 ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และ
การจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2560 รวมทังรั
้ บทราบการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2560 ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถอื หุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
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วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 และการกาหนดค่ าตอบแทนใน
การสอบบัญชี
ผู้ดาเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัท ทุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ
นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
จากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ประจาปี 2560 โดยผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคุณสมบัติตามที่
สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด ทังนี
้ ้ บริ ษัทผู้สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยมาแล้ ว 5 ปี และ
กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท โดยแบ่งเป็ นค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชีสาหรับบริ ษัทประจาปี 2560 เป็ นจานวนเงิน 990,000 บาท และสาหรับบริ ษัทในกลุม่ เป็ นจานวนเงิน 510,000 บาท
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบ
บัญชีประจาปี 2560 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ
มติ ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
ประจาปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอ
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ
998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่ อนุมัติ
0 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0
รวมจานวนเสียง 998,368,903 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 100
งดออกเสียง
0 เสียง
ไม่นบั คะแนนที่งดออกเสียงเป็ นฐานเสียง
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วาระที่ 9 : พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี ้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรื อ “เสนอแนะ” โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้ รับทราบและเพื่อ
บันทึกในรายงานการประชุม พร้ อมทังได้
้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคาถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น และ/
หรื อ คาเสนอแนะแก่บริ ษัท ซึง่ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่มีข้อพิจารณาเรื่ องอื่นๆ

ปิ ดประชุม
หลังจากที่ผ้ ดู าเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นไม่
มีข้อพิจารณาเรื่ องอื่นๆ ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาร่วมประชุม และกล่าวปิ ดประชุมเวลา 15.09 น.

นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ประธานกรรมการ
ประธานในที่ประชุม
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