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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน) 
 
วัน เวลา และสถานที่  
 

ประชมุวนัศกุร์ที ่28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชมุ Auditorium ชัน้ 33 อาคารศภุาลยั แกรนด์ 
ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 กรุงเทพมหานคร 
 
รายชื่อกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
 

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 8 ทา่น จากคณะกรรมการบริษัททัง้สิน้
จ านวน 8 ทา่น ซึง่มีรายช่ือกรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 

1. นายสเุรช ซูบรามาเนียม   ประธานกรรมการ  
2. นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ   รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3. นายหยาง ชวน โมห์   กรรมการบริหาร / ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน 
4. นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์  กรรมการบริหาร  
5. นายเอนก พิเชฐพงศา   กรรมการ 
6. นายมาร์ค เดวิด เรมิแจน  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. นายธีรธร ธาราไชย  กรรมการตรวจสอบ  
8. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั   กรรมการตรวจสอบ  

 
 
รายชื่อผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

 
มีผู้บริหารของบริษัทเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 จ านวน 2 ท่าน ซึ่งมีรายช่ือผู้บริหารของ

บริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้ 
1. นางสาวพรรษชล กศุลภชุฌงค์ เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายการเงิน 
2. นางสาวพชัรี เก๊อะเจริญ  ผู้จดัการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
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กิจการเบือ้งต้น  
 

บริษัทได้แนะน าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทแต่ละท่านที่ได้เข้าร่วมประชุม ผู้สอบบญัชีจาก
บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั ที่ปรึกษาด้านการเงินจากบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั ซึ่งมาเข้าร่วมประชุมเพื่อ
ตอบข้อซกัถามของผู้ ถือหุ้นในวนันีด้้วย หลงัจากนัน้จึงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงวาระการประชมุ คะแนนเสยีงที่ต้องใช้ในแต่ละ
วาระ วิธีการออกเสยีงลงคะแนน วิธีการซกัถามในแตล่ะวาระ วิธีการนบัคะแนนเสยีง และวิธีการแจ้งผลการนบัคะแนนในแต่
ละวาระ พร้อมขออาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะในห้องประชมุ จ านวน 1 ทา่น เพื่อเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน 
ก่อนจะเร่ิมการประชมุ ซึง่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ ท่านใดอาสา บริษัทจึงขอมอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัท
ท าหน้าที่นบัคะแนน  
 
เร่ิมการประชุม 
 

นายสเุรช ซูบรามาเนียม ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองจ านวน 18 คน  นบัจ านวนหุ้น
รวมกนัเทา่กบั 311,469,913 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 27 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัเท่ากบั 680,261,528 หุ้น รวม
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 45 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 991,731,441 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 58.48 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็นองค์ประชมุตามกฎหมาย
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รอง
ประธานกรรมการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ผู้ด าเนินการประชมุจึงเร่ิมการประชมุตามระเบียบวาระ
การประชมุ ดงันี ้

 
 วาระที่ 1 : พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 
  
 ผู้ด าเนินการประชมุได้เสนอให้ทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559  โดยบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กบั 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ที่จัดขึน้เมื่อวนัที่ 28 
เมษายน 2559 วา่ได้บนัทกึถกูต้องครบถ้วนตามความเป็นจริง  

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

รับรอง  991,731,441 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่รับรอง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  991,731,441 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง  

 
 วาระที่ 2 : รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 
และแผนธุรกิจส าหรับปี 2560 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี ทัง้นี ้บริษัทได้จดัสง่รายงาน
ประจ าปี 2559 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และกลุม่บริษัท ส าหรับปี 2559 เมื่อเทียบกับปี

2558 สรุปได้ดงันี ้
 

ผลประกอบการของบริษัท 
ในปี 2559 กลุ่มบริษัท บิวเดอสมาร์ท (ตามงบการเงินรวม) มียอดขายรวมเท่ากบั 521.15 ล้านบาท ต้นทุน

การขายและการให้บริการเท่ากบั 73.42 % มีก าไรขัน้ต้นอยู่ที่ 26.58 % รวมถึงมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริการ (SG&A) 
เท่ากบั 146.62 ล้านบาท มีต้นทนุทางการเงินเท่ากบั 5.21 ล้านบาท ขาดทนุก่อนภาษีเงินได้เท่ากบั 6.06 และภาษีเงินได้
เท่ากับ 4.64 ล้านบาท ท าให้ปีที่ผ่านมาบริษัทขาดทุนสุทธิทัง้สิน้เท่ากับ 10.70 ล้านบาท (ลดลงคิดเป็น 173.19% 
เปรียบเทียบกบัปีก่อนหน้า) ผลประกอบการของบริษัทฯขาดทนุสทุธิเป็นผลเนื่องมาจาก 

- การด าเนินธุรกิจของ บริษัท ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย) จ ากดั (บริษัทยอ่ย) มีผลประกอบการขาดทนุ 
- โครงการ Senior Living Project  ซึ่งเป็นธุรกิจใหม่ บริหารโครงการโดยบริษัทแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ 

จ ากดั (บริษัทยอ่ย) ปัจจบุนัการด าเนินกิจการของบริษัทดงักลา่ว ยงัไมก่่อให้เกิดรายได้  
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เปรียบเทียบก าไรสุทธิของบริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน)   
 จากกราฟเปรียบเทียบก าไรสทุธิของบริษัทข้างต้น (gross profit margin) ตามงบการเงินรวมและงบ
เฉพาะกิจการด้านลา่ง จะเห็นได้ว่า งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการเป็นก าไรสทุธิทกุปี ซึ่งเมื่อเทียบกบัปีก่อน
หน้า ก็จะเห็นได้วา่งบเฉพาะกิจการของบริษัทมีก าไรสทุธิเพิ่มขึน้ 
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อัตราส่วนก าไรเบือ้งต้น (Gross Profit Margin) 
 จากงบเฉพาะกิจการของบริษัท จะเห็นได้วา่ บริษัทมีความสามารถในการรักษาก าไรขัน้ต้นที่ดีขึน้เร่ือยๆ 
ซึง่ปีที่ผา่นมาบริษัทมีก าไรขัน้ต้นเทา่กบั 29.36% เพิ่มขึน้ประมาณ 2 % เมื่อเทียบกบัปี 2558 ตามรายละเอียดดงันี ้

 
 
 

เปรียบเทียบสัดส่วนการขายแยกตามผลิตภณัฑ์ 
 สดัสว่นของรายได้จากการขายแยกตามผลติภณัฑ์ที่บริษัทจดัจ าหนา่ย  
กลุม่ที่ 1 : อลมูิเนียม Alloy บริษัทมีสดัสว่นยอดขายเพิ่มขึน้จาก 47.7% เป็น 51.8%  
กลุม่ที่ 2 : ผนงักัน้ห้องและระบบฝา้เพดานยิบซัม่ เนื่องจากการแข่งขนัในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการแข่งขนัด้านราคา 
สง่ผลท าให้บริษัทมีสดัสว่นยอดขายทีล่ดลงเลก็น้อยเมื่อเทียบกบัปีก่อน  
กลุม่ที่ 3 : ผลิตภณัฑ์ก่อสร้างทัว่ไป มีสดัสว่นยอดขายในปี 2559 เท่ากบั 3.9% ลดลงเพียงเล็กน้อย เมื่อเทียบกบัสดัสว่น
ยอดขายในปี 2558  
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แผนธุรกิจส าหรับปี 2560 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากัด (มหาชน)   
 นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บมจ.บิวเดอสมาร์ท ได้ชีแ้จงให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบเก่ียวกบั
แผนธุรกิจของบริษัท ส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้ 
 
1. บริษัทมีการจดัโครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกบัธุรกิจปัจจบุนั ปรับเปลีย่นการท างานทกุแผนก โดยให้ความส าคญักบั
ลกูค้าเป็นหลกั โดยแบง่ฝ่ายขายออกเป็น 2 กลุม่ ตามกลุม่ของลกูค้า ดงันี ้

กลุม่ที่ 1 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดแูลกลุม่ผู้ รับเหมาตกแตง่ภายใน  
กลุม่ที่ 2 : เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายที่ดแูลกลุม่ลกูค้าผู้ รับเหมาที่เป็นผู้ รับเหมาหลกั  
(หมายเหต ุ: เดิม เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย 1 คน ต้องดแูลผู้ รับเหมาทกุกลุม่) 

 
 เนื่องจากความต้องการของลกูค้าแต่ละประเภทมีความต้องการที่แตกต่างกันจึงต้องมีการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างการท างานให้สอดคล้องกับกลุ่มลกูค้าของบริษัท ซึ่งไม่เพียงแค่การปรับเปลี่ยนการท างานของฝ่ายขายเท่านัน้ 
บริษัทได้ปรับเปลีย่นการท างานของฝ่ายอื่นๆเพื่อสนบัสนนุงานขายด้วย เช่น การพิจารณาการเพิ่มวงเงิน การพิจารณาความ
เสีย่ง ของฝ่ายบญัชีและการเงิน การจดัล าดบัความส าคญัการจดัสง่ มีการให้บริการการจดัสง่ที่รวดเร็ว มีการสง่มอบสินค้า
ตรงตามเวลาที่ลกูค้าต้องการ ซึง่ดแูลโดยฝ่ายจดัสง่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
2. บริษัทมีการใช้ระบบและเทคโนโลยีใหม่ๆ  เพือ่เพิ่มประสทิธิภาพในการท างานและให้บริการลกูค้า เช่น รถทกุคนัของบริษัท 
มีการติด GPS ท าให้สามารถตรวจสอบสถานะของสนิค้า ประเมินเวลาในการจดัสง่สนิค้าและสง่มอบสนิค้าได้  นอกจากนีใ้น
ปีที่ผา่นมาบริษัทมีการพฒันาซอฟแวร์เพื่อที่จะให้ฝ่ายขายและ Call Center ได้ท างานให้มีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัท
ได้น าระบบ Smart Business Administration (SBA) ซึ่งเป็นระบบซอฟแวร์ที่ท าให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายสามารถตรวจสอบ
ยอดขายค านวนก าไรขัน้ต้น วิเคราะห์ข้อมลูการขาย ดรูายละเอียดเก่ียวกบัโครงการของลกูค้า โดยควบคมุงาน จดัตารางงาน 
รวมทัง้ วางแผนการเข้าเยี่ยมลกูค้าผา่นแท็บเลต็  ซึง่ช่วยให้การขายมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยบริษัทจะเน้นการท างานเป็น
ทีม ในการให้บริการกบัลกูค้า 
 
3. ออกผลติภณัฑ์ใหม ่ส าหรับปี 2560 บริษัทมี 2 ผลติภณัฑ์ คือ  

1. ALLOY DOORFRAME : วงกบประตทูี่สามารถปรับขนาดตามความกว้างของประตไูด้ 
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2. ULTRA WALL              : ระบบผนงักัน้ห้องที่น ามาทดแทนการก่ออิฐ ฉาบปนู 
 

4.  บริษัทมุ่งเน้นลกูค้าในกลุม่ที่มีศกัยภาพในการเติบโต เช่น กลุม่โรงพยาบาล และ ศนูย์สขุภาพ โดยพฒันาผลิตภณัฑ์ให้
ตรงกบัความต้องการของลกูค้ากลุม่นี ้ที่ผา่นมาผลติภณัฑ์ของบริษัทได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี 
 
บริษัท ดีแอนด์ดับบลิว (เอเชีย) จ ากัด 
 นายหยาง ชวน โมห์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.ดีแอนด์ดบับลิว (เอเชีย) ได้ชีแ้จงการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างการด าเนินงานและการปรับเปลีย่นกลยทุธในการด าเนินธุรกิจให้กบัผู้ ถือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้ 
 ปีทีผ่า่นมา บริษัท ดีแอนด์ดบับลวิ (เอเชีย) จ ากดั ได้มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างของบริษัท ซึ่งจะสง่ผลดี
ในไตรมาสแรกของปีนี ้เดิมบริษัทเน้นขายสนิค้าในเขตกรุงเทพฯ และภาคใต้ คือภเูก็ตและสมยุ ปัจจบุนับริษัทมีการปรับแผน
ธุรกิจใหม่ เนื่องจากเห็นว่า ตลาดในกรุงเทพฯเป็นตลาดที่มีศกัยภาพ และมีหลายโครงการที่บริษัทสามารถท าการตลาดได้ 
บริษัทจึงได้เพิ่มจ านวนพนกังานฝ่ายขายในเขตกรุงเทพ และมีการอบรมในเร่ืองของผลติภณัฑ์ของบริษัท รวมถึงเทคนิคตา่งๆ 
ให้กบัพนกังานฝ่ายขาย ที่ผา่นมาได้รับผลตอบรับท่ีดีขึน้ ปัจจบุนั บริษัทได้ชนะการประมลูงาน คิดเป็น 30% จากงานท่ีบริษัท
ได้ท าใบเสนอราคาทัง้หมด  
 บริษัทได้เปลีย่นกลยทุธในการด าเนินธุรกิจ โดยมุง่เน้นกลุม่ลกูค้าที่เป็นโครงการขนาดใหญ่มากขึน้ ซึ่งจะ
ท าให้บริษัทมีต้นทุนลดลง และมีการใช้ทรัพยากรและก าลงัคนที่ลดลง  ในขณะเดียวกันบริษัทเร่ิมพัฒนาการผลิตให้มี
ประสทิธิภาพมากขึน้ โดยบริษัทจดัจ้างผู้จดัการโรงงาน ที่มีประสบการณ์และมีความสามารถ ซึง่เป็นคนอเมริกา ควบคมุดแูล
การท างานของบริษัท นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้ลงทนุด้านซอฟแวร์เพื่อให้การผลติมีประสทิธิภาพมากยิ่งขึน้  
 ปีที่ผ่านมาบริษัทมีการลดจ านวนคน แต่ในขณะเดียวกัน  บริษัทได้พัฒนาบุคลากรที่มีอยู่  ให้มี
ประสิทธิภาพมากขึน้  และบริษัทยงัได้ให้ความส าคญัในเร่ืองการคดัเลือกตวัแทนขาย โดยได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ในการ
คดัเลอืกตวัแทนขายที่รัดกมุมากขึน้ ทัง้นีไ้ด้มีการบริหารจดัการตวัแทนจ าหนา่ยใกล้ชิดมากขึน้อีกด้วย  
 ที่ผ่านมาผลิตภณัฑ์มุ้ งกันแมลงของบริษัทมียอดสัง่ซือ้มากขึน้ โดยผลิตภณัฑ์ดงักล่าวใช้กับงานประตู
หน้าตา่ง บริษัทจ าหนา่ยให้กบัลกูค้าทัง้ในประเทศและสง่ออกไปจ าหนา่ยยงัตา่งประเทศอีกด้วย 
 
บริษัทแสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด 
 นายสเุรช ซูบรามาเนียม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บจก.แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ ชีแ้จงความความ
คืบหน้าของโครงการ Senior Living Project โดยมีรายละเอียดของโครงการดงันี ้
 โครงการ Senior Living Project ของบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั ตัง้อยู่ที่อ าเภอหวัหิน ห่าง
จากตัวเมืองประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่งอยู่ในสนามกอล์ฟแบล็คเม้าท์เท้น หลงัจากนัน้ได้น าเสนอเก่ียวกับภาพถ่ายของ
โครงการโดยรวม เช่น Sales Gallery, Apartment Mock Up Room, Show Unit Villa Type B,   
 ที่ผา่นมาบริษัทได้ท ากิจกรรมทางการตลาด ดงันี ้

- การตัง้บทูแสนสราภายในห้างสรรพสนิค้า หวัหินมาร์เกต วิลเลจ ระหวา่งวนัท่ี 1-31 มกราคม 2560 
- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ Sansara Swedish Open ที่ Palm Hill Golf Course และ Majestic Creek Golf 

Course ระหวา่งวนัท่ี 5-6 มกราคม 2560  
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- กิจกรรมกอล์ฟ ภายใต้ช่ือ Sansara La Grappa Golf Charity ที่ Banyan Golf Course ซึ่งจดัขึน้ในเดือน
กมุภาพนัธ์ที่ผา่นมานี ้ 

เห็นได้ว่าทุกกิจกรรมที่บริษัทได้จัดท าขึน้ ล้วนแล้วแต่เป็นกิจกรรมที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท ทัง้นีบ้ริษัทยงัได้รับ
เกียรติจากนกัศกึษาจากสถาบนัวิทยาการตลาดทนุ (วตท.รุ่นท่ี 23) เข้าเยี่ยมชมโครงการในวนัท่ี 22 เมษายน 2560 อีกด้วย 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีไ้มม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ 

 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ด าเนินการประชุมจึงด าเนินการ
ประชมุในระเบียบวาระถดัไป 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2559 และแผนธุรกิจ

ส าหรับปี 2560 
ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นไม่มีการลงมติในวาระนี ้

 
 

วาระที่  3 : พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สุด 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิ  โดยงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท
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และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
ตามที่เสนอ  

 
 

มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 
สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง  

 
 

 วาระที่  4 : พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผล
ประกอบการปี 2559 
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2559 ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายจ านวน 1,138,643,94 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ (งบเฉพาะ
กิจการ) 

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2559 ตามที่เสนอ 
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มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิจากผลประกอบการปี 2559 ไว้เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
วาระที่ 5 : พิจารณาและอนุมัติงดการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559  

 
ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 

คณะกรรมการมีมติเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2559 เนื่องจากบริษัทมีผลขาดทนุสทุธิจากการด าเนินงานตามงบการเงินรวม 

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิ งดการจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิงดการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ  
โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่ 6 : พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

 
เนื่องจากในวาระนี ้นายสญัชัย เน่ืองสิทธ์ิ ผู้ด าเนินการประชุม ซึ่งเป็นกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือออกจาก

ต าแหนง่กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ จึงได้มอบหมายให้นายเอนก พิเชฐพงศา ท าหน้าที่เป็นผู้ด าเนินการประชุมใน
วาระดงักลา่วนีแ้ทน  

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุม ได้เชิญกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเลือกตัง้ให้ออกจากห้องประชุมไปเป็น
การชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถามข้อมลูได้อยา่งเต็มที่ จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า 
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท 
ที่ก าหนดให้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) ของจ านวน
กรรมการทัง้หมด  

กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 2 ทา่น ได้แก่  

1. นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ   รองประธานกรรมการ 
2. ดร. ธีรธร ธาราไชย  กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ  

 ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการทัง้ 2 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลือกตัง้เป็นกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 
 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่นได้เสยี มีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนมุตัิการแตง่ตัง้กรรมการดงักลา่ว ซึง่ต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และต าแหน่งอื่น
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง  เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ มีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็น
กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) 
และทางการที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยงัมีคณุสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ  และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทก าหนด 
โดยขอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล โดยสาเหตทุี่เสนอให้ ดร. ธีรธร ธาราไชย ผู้ซึ่งด ารง
ต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระให้แก่บริษัทมา 9ปี ด ารงต าแหนง่นีต้อ่อีกวาระหนึง่ เนื่องจาก ดร. ธีรธร ธาราไชย เป็นผู้มีความรู้
และความสามารถตรงในสายงานอสงัหาริมทรัพย์ซึ่งหาได้ยาก และปัจจุบนับริษัทก าลงัเร่ิมธุรกิจอสงัหริมทรัพย์ภายใต้
โครงการ Senior Living บริษัทมองวา่ ดร. ธีรธร ธาราไชย จะช่วยให้ค าแนะน าที่ดีให้แก่บริษัทตอ่ไปได้ 
 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
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 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ ตามที่เสนอ 
 

มติ ทีป่ระชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ และดร. ธีรธร ธาราไชย 
กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ และต าแหนง่อื่นตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ ตามทีค่ณะกรรมการบริษัทเสนอ 
1.  นายสัญชัย เน่ืองสิทธ์ิ 

ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
 

2. ดร. ธีรธร ธาราไชย 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,278เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999  
ไม่อนุมัติ 625 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0001  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 

 
 

วาระที่ 7 : พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 
ประจ าปี 2560 
 

นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ผู้ด าเนินการประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่
จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดว่า กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการ
จากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือ
วางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกวา่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะมมีติเปลีย่นแปลงเป็น
อยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2560 ในอตัราเดียวกนักบัปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 
- ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท ตอ่ครัง้ 
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ  20,000 บาท ตอ่ครัง้ 

พร้อมทัง้อนุมัติในหลักการส าหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2560 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมี
หลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไมเ่กิน 5% ของก าไร ทัง้นีส้งูสดุไมเ่กิน 2,000,000 บาท 
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น 
 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
คา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 
 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ และ
การจ่ายเงินโบนสัประจ าปี 2560 รวมทัง้รับทราบการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2560 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
โดยที่ประชุมผู้ถอืหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี ้

อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสียง  0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
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วาระที่ 8 : พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 และการก าหนดค่าตอบแทนใน

การสอบบัญชี 
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ  
นายเสถียร วงศ์สนนัท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ  
นายวิชยั รุจิตานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ  
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 หรือ  
นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9445  

 
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจ าปี 2560 โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวมีคุณสมบตัิตามที่
ส านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี ้บริษัทผู้สอบบญัชีรายดงักลา่วเคยเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาแล้ว 5 ปี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท โดยแบง่เป็นค่าตอบแทนในการสอบ
บญัชีส าหรับบริษัทประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 990,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ เป็นจ านวนเงิน 510,000 บาท  

 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 

และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2560 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

 
มติ  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 

ประจ าปี 2560 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
 โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
อนุมัติ 998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100  
ไม่อนุมัติ 0 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0  
รวมจ านวนเสียง  998,368,903 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100 
งดออกเสียง  0 เสยีง  ไมน่บัคะแนนท่ีงดออกเสยีงเป็นฐานเสยีง 
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วาระที่ 9 : พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ในวาระนีจ้ะไมม่ีการลงคะแนนเสยีงใดๆ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ

หุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกลุ เพื่อท่ีประชุมได้รับทราบและเพื่อ
บนัทึกในรายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/
หรือ ค าเสนอแนะแก่บริษัท ซึง่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นไมม่ีข้อพิจารณาเร่ืองอื่นๆ 
 
 
ปิดประชุม 
 
 หลงัจากที่ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น ซึ่งที่ประชุมผู้ ถือหุ้นไม่
มีข้อพิจารณาเร่ืองอื่นๆ ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่มาร่วมประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 15.09 น.  

 
 
 

  
 
นายสเุรช ซูบรามาเนียม  
ประธานกรรมการ  
ประธานในที่ประชมุ 
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