
รายงานประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2560 
บริษัท เพาเวอร์ไลน์ เอ็นจเินียร่ิง จาํกัด (มหาชน) 

วนัท่ี  28 เมษายน  2560 
------------------------------------------------------------------------------------- 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี  2560 ประชุม ณ หอ้งศาลาไทย  ชั้น 3 โรงแรมแอมบาสเดอร์ เลขท่ี 171  
ซอยสุขมุวิท 11-13 ถนนสุขมุวิท  เขตวฒันา กรุงเทพมหานคร 

จาํนวนผูถื้อหุน้ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ 28 มีนาคม 2560 รวมทั้งส้ิน 5,928 ราย รวมจาํนวนหุน้ท่ีถือ
ทั้งส้ิน 1,191,817,913 หุน้ โดยในวนัประชุมน้ีมีผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 37 ราย และโดยการรับมอบฉนัทะ  
จาํนวน 63 ราย  รวมเป็น 100 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้ 401,451,044 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 33.68 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายได้
ทั้งหมด 1,191,817,913 หุน้  ครบเป็นองคป์ระชุม   

 
เร่ิมการประชุมเวลา 14.30 น. 
 

นางสาวพิรุณพร เหล่ียมมุกดา ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวสวสัดีและขอบพระคุณผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ 
ทุกท่านท่ีไดส้ละเวลาเขา้ร่วมประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  ซ่ึงการประชุมในคร้ังน้ีประกอบดว้ย
วาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 12 วาระ ตามรายละเอียดท่ีไดส่้งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านพร้อมกบัหนงัสือเรียนเชิญประชุม และ
ท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทั ท่ี http://www.ple.co.th  แลว้   

สาํหรับการดาํเนินการประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้า่ “ในการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้
และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนผู ้
ถือหุน้ทั้งหมด  และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม
ในกรณีท่ีปรากฎวา่การประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใด เม่ือล่วงเวลานดัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมงจาํนวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาเขา้ร่วมประชุมไม่
ครบองคป์ระชุมตามท่ีกาํหนดไว ้ หากว่าการประชุมผูถื้อหุน้ไดเ้รียกนดั เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอ การประชุมเป็นอนัระงบัไป 
ถา้การประชุมผูถื้อหุน้นั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุม เพราะผูถื้อหุน้ร้องขอใหน้ดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุม
ไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัก่อนวนัประชุม ในการประชุมคร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม  ในการประชุม
ผูถื้อหุน้ใหป้ระธานกรรมการนัง่เป็นประธานท่ีประชุม ถา้ไม่มีประธาน กรรมการหรือประธานกรรมการมิไดม้าเขา้ประชุม 
ถา้มีรองประธานกรรมการใหร้องประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้รองประธานกรรมการไม่มี หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ กใ็หท่ี้ประชุมเลือกตั้งผูถื้อหุน้คนหน่ึงซ่ึงไดเ้ขา้ร่วมประชุมเป็นประธาน” จึงขอช้ีแจงขั้นตอนและวิธีปฏิบติัใน
การประชุมการลงคะแนนเสียงและการนบัคะแนนเสียงในวาระต่าง ๆ ดงัน้ี 
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วธีิปฏิบัติในการประชุมการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในวาระต่าง  ๆ
การอภปิราย :  
ผูใ้ดประสงคจ์ะกล่าวถอ้ยคาํต่อท่ีประชุม ขอใหย้กมือข้ึนพน้ศีรษะ เม่ือประธานของท่ีประชุมอนุญาต แลว้จึง

เดินไปยงัไมโครโฟนท่ีจดัเตรียมไว ้โดยตอ้งกล่าวถึง  
- ช่ือ-ช่ือสกลุของผูอ้ภิปราย  
- สถานะเป็นผูถื้อหุน้/หรือผูรั้บมอบฉนัทะ  
- และจาํนวนหุน้ท่ีถืออยูห่รือมอบฉนัทะ  
- แลว้จึงอภิปรายในเน้ือหาตามวาระ  
การออกเสียงลงคะแนน :  
เพือ่ความรวดเร็ว และเพื่อไม่ใหเ้สียเวลาของผูถื้อหุน้ 
- ท่านประธานจะเรียนถามในทุกวาระวา่ จะมีผูใ้ดไม่เห็นชอบหรืองดออกเสียงหรือไม่  
- ถา้ไม่มีผูไ้ม่เห็นชอบหรืองดออกเสียง ท่านประธานก็จะขอสรุปในวาระนั้น ๆ วา่ ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ มีมติ

เป็นเอกฉนัทรั์บรอง หรือใหค้วามเห็นชอบตามท่ีประธานเสนอ  
ถา้มีผูใ้ดไม่ใหค้วามเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ท่านประธานจะขอใหผู้ถื้อหุน้ และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีไม่ให้

ความเห็นชอบ หรืองดออกเสียง ลงคะแนนในบตัรลงคะแนน  
- เลขานุการบริษทัจะขออาสาสมคัรจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จาํนวน 1 คน เป็นกรรมการตรวจนบัคะแนนและ

ผูส้อบบญัชีของบริษทั  เพือ่ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบการลงคะแนนเสียงให ้โปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั  

- เม่ือผูถื้อหุน้เขียนเคร่ืองหมายบนบตัรลงคะแนนแลว้ ประธานของท่ีประชุมจะสัง่ใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับมาเพ่ือ
ส่งใหแ้ก่กรรมการตรวจนบัคะแนนต่อไป  

- การเกบ็บตัรลงคะแนน จะเกบ็เฉพาะผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย และงดออก
เสียงเท่านั้น ยกเวน้วาระการแต่งตั้งกรรมการ และกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายลงคะแนน
เสียงในใบลงคะแนน สาํหรับกรรมการแต่ละท่าน โดยจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

การนับคะแนนและการประกาศผลคะแนน 
- จะนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุน้ ท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียงในแต่ละวาระ  
- ส่วนท่ีเหลือถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ  
- และใหก้รรมการตรวจนบัคะแนนเป็นผูป้ระกาศผลการลงคะแนนในแต่ละวาระท่ีมีการออกเสียง 

ลงคะแนนในที่ประชุม  
กรณทีีจ่ะมผีลทําให้การลงคะแนนเสียงเป็นโมฆะ 
- หากบตัรลงคะแนนมีการลงคะแนนไม่ตรงตามวาระท่ีมีการลงคะแนน  
- หากผูล้งคะแนนไม่ทาํเคร่ืองหมายใด ๆ ในช่องลงคะแนนและส่งใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ เพื่อตรวจนบั

คะแนน 
- หากบตัรลงคะแนนชาํรุดจนไม่สามารถวินิจฉยัไดว้า่ผูล้งคะแนนมีความประสงคจ์ะลงคะแนนเช่นใด  
- หากบริษทั  ตรวจสอบพบในภายหลงัวา่ ผูรั้บมอบฉนัทะไดเ้ปล่ียนแปลงการลงคะแนนในบตัรลงคะแนน 

ทาํใหไ้ม่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ  
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ไม่ทราบวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความสงสยัหรือขอ้ซกัถามเก่ียวกบัวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนนเสียง 
และการนบัคะแนนเสียงหรือไม่  หากไม่มีผูใ้ดซกัถามกถื็อว่าท่ีประชุมรับทราบวิธีปฏิบติัในการประชุม การลงคะแนน
เสียง และการนบัคะแนนเสียงแลว้ 

 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั กล่าวแนะนาํคณะกรรมการบริษทั เลขานุการบริษทั และคณะกรรมการบริหาร ท่ีเขา้

ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
คณะกรรมการบริษทั 

1. นายเสวก   ศรีสุชาต  ประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ/รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 
4. นายสุธี  ตนัติวณิชานนท ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร / ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวุฒิพงศ ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. นายสมประสงค ์ บุญยชยั  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
7. นายธาดา  ชุมะศารทูล เลขานุการบริษทั/กรรมการบริหาร 

โดยกรรมการบริษทัอีก 1 ท่าน คือ พลโทสินชยั  นุตสถิตย ์  กรรมการอิสระ  ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได้
เน่ืองจากติดภารกิจสาํคญัโดยเร่งด่วน   

 
คณะกรรมการบริหาร 

1. นายเสวก  ศรีสุชาต  ประธานกรรมการบริหาร 
2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการบริหาร 
3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
4. นายสุธี  ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการบริหาร/ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน 
5. นายพิสิฐ  โรจนมงคล ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริหาร 
6. นายกฤติ  ภาษิต  กรรมการบริหาร 
7. นายสมบติั หวงัใจสุข กรรมการบริหาร 
8. นางชุติมา   อยูส่าธร  กรรมการบริหาร 
9. นายธาดา  ชุมะศารทูล กรรมการบริหาร และ เลขานุการบริษทั 
 
ผูช่้วยเลขานุการบริษทั ไดแ้นะนาํตวัแทนจากสาํนกังานผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั นายเชิดสกลุ อน้

มงคล  และทนายความท่ีปรึกษา นายแดง  แปงสุข หวัหนา้ฝ่ายตรวจสอบภายในของบริษทั  นายเอกชยั บุดดา  และไดเ้รียน
เชิญท่านผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมเป็นกรรมการตรวจนบัคะแนน 1 ถึง 2 ท่าน  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดอาสาเป็นตวัแทน
กรรมการตรวจนบัคะแนน  จึงไดเ้ชิญนายเชิดสกลุ อน้มงคล  นายแดง  แปงสุข  และนายเอกชยั บุดดา  เป็นกรรมการตรวจ
นบัคะแนน  
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เลขานุการบริษทั แจง้ต่อท่ีประชุมว่า  “ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 27 ระบุไวว้่าการประชุมผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อ
หุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า  25  คน   หรือมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจึงจะเป็นองคป์ระชุม”    ขณะน้ีมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุม
ดว้ยตนเอง  จาํนวน 37 ราย และโดยการรับมอบฉันทะ  จาํนวน 63 ราย  รวมเป็น 100 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้401,451,044 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 33.68 โดยปัจจุบนับริษทั มีผูถื้อหุ้นทั้งหมด 5,928 ราย  (ห้าพนัเกา้ร้อยยี่สิบแปดราย)  รวมจาํนวนหุ้น
ทั้งส้ิน 1,191,817,913  หุ้น (หน่ึงพนัหน่ึงร้อยเกา้สิบเอ็ดลา้นแปดแสนหน่ึงหม่ืนเจ็ดพนัเกา้ร้อยสิบสามหุ้น) ครบเป็นองค์
ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และไดเ้รียนเชิญ นายเสวก  ศรีสุชาต ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม และ
เร่ิมการประชุม   

 
นายเสวก  ศรีสุชาต ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560  ของบริษทั 

เพาเวอร์ไลน์ เอน็จิเนียร่ิง จาํกดั (มหาชน)  ตามระเบียบวาระการประชุม  ดงัน้ี  
 
วาระที ่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่2/2559  เม่ือวนัที่ 18 ตุลาคม 2559 
 ประธานท่ีประชุม ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดส่้งสาํเนารายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  
เม่ือวนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2559 ใหผู้ถื้อหุน้ไวล้่วงหนา้พร้อมกบัจดหมายเชิญประชุมแลว้ (รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1 
ในหนงัสือเชิญประชุม) จึงเรียนถามผูถื้อหุน้ถึงขอ้สงสยัหรือขอ้แกไ้ข (ถา้มี)  
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีขอ้สงสัยเพิ่มเติมหรือจะขอแกไ้ขรายงานการประชุมหรือไม่ 
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้สงสัยหรือขอแกไ้ขรายงานการประชุมเพิม่เติม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุม 
พิจารณาลงมติรับรองรายงานการวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  เม่ือวนัองัคารท่ี 18 ตุลาคม 2559  
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติทีป่ระชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559  เม่ือวนัท่ี 18 ตุลาคม 2559 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 401,051,517  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 100 ราย  
 
วาระที ่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 
 ประธานท่ีประชุม ไดข้อให ้นายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์  ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูช้ี้แจงผล
การดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ใหท่ี้ประชุมไดรั้บทราบ  โดยนายสุธี ไดช้ี้แจงใหรั้บทราบ  ดงัน้ี 

จากงบการเงินรวมตรวจสอบประจาํปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ของบริษทั,  บริษทัยอ่ย, บริษทัร่วม และ
กิจการร่วมคา้ มีผลการดาํเนินการกาํไรสาํหรับงวดปีรวม จาํนวน 191.1 ลา้นบาท เปรียบเทียบกบั ช่วงเดียวกนัในปี 2558 
ซ่ึงมีขาดทุนจาํนวน 1,552.30 ลา้นบาท ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทักาํไร จาํนวน 311.7 ลา้นบาท  เม่ือเปรียบเทียบกบั
ช่วงเดียวกนัในปี 2558 ซ่ึงมีขาดทุนจาํนวน 1,927.4 ลา้นบาท โดยกาํไรสุทธิต่อหุน้จากงบการเงินรวม  จาํนวน 0.17 บาท 



5 

 

เปรียบเทียบกบัขาดทุนสุทธิต่อหุน้ในปี 2558  จาํนวน 1.43 บาท และจากงบการเงินเฉพาะบริษทักาํไรต่อหุน้  จาํนวน 0.28 
บาท เปรียบเทียบกบัขาดทุนต่อหุน้ ปี 2558  จาํนวน 1.75 บาท โดยมีสาเหตุหลกัของการเปล่ียนแปลง ดงัน้ี 

1. บริษทัมีรายไดร้วมใน ปี 2559 จาํนวน 5.39 พนัลา้นบาท ลดลง 12.6% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จาํนวน 
6.17 พนัลา้นบาท ซ่ึงเป็นผลมาจากการรับรู้รายไดจ้ากธุรกิจรับเหมาก่อสร้างลดลงเป็นผลกระทบจากงานใหม่ (Backlog 
ใหม่) ท่ีคาดวา่จะเขา้มาในปลายปี 2558  และในช่วง 6 เดือนของปี 2559 ไม่เป็นไปตามเป้าหมายท่ีไดว้างแผนไว ้ประกอบ
กบัไดส่้งมอบงานโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง (PAR) ไปเรียบร้อยแลว้ ทาํใหก้ารรับรู้รายไดใ้นส่วนน้ีนอ้ยลงในขณะท่ีงบ
การเงินเฉพาะบริษทัมีรายได ้จาํนวน 5.33 พนัลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 จาํนวน 6.29 พนัลา้นบาท ลดลง 15.3% 
ซ่ึงเป็นผลจากการรับรู้รายไดข้องงานก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ยงัตํ่ากวา่เป้าหมายท่ีวางไว ้  

2. บริษทัมีอตัราส่วนตน้ทุนในการรับเหมาก่อสร้างลดลงสาํหรับงวดปี 2559 ในอตัราท่ี 89.9% ซ่ึงเป็นอตัรา
ท่ีลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบังวดเดียวกนัปี 2558 ท่ี 115.7% ซ่ึงทาํใหเ้กิดผลกาํไรขั้นตน้ 10.1% เปรียบเทียบกบัขาดทุนขั้นตน้
ท่ี 15.7% ในปี 2558 เป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทาํงาน งบการเงินเฉพาะบริษทัมีตน้ทุนในการรับเหมา
ก่อสร้างลดลงจากปี 2558 อตัรา 97.2% เป็น 89.8% ในปี 2559 และมีกาํไรขั้นตน้ 10.2% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558  ซ่ึงมี
กาํไรขั้นตน้อตัรา 2.78% ซ่ึงกาํไรดงักล่าวเป็นไปตามเป้าหมายเป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนดา้นวสัดุก่อสร้าง ค่าแรงและ 
Overheads ท่ีมีการปรับปรุงการควบคุมตน้ทุนท่ีดีข้ึน  

3. บริษทัมีกาํไรก่อนภาษี จาํนวน 216.5 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัในปี 2558 ซ่ึงขาดทุน  จาํนวน 1,586.7 
ลา้นบาท เป็นผลจากการควบคุมตน้ทุนต่าง ๆ ไดดี้ข้ึน ในขณะท่ีมีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหารลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบั 
ปี 2558 และมีตน้ทุนการเงินท่ีลดลง ในขณะท่ีงบการเงินเฉพาะบริษทัมีกาํไร จาํนวน 311.7 ลา้นบาท เม่ือเปรียบเทียบกบั
ขาดทุนในปี 2558 จาํนวน 1,907.03 ลา้นบาท เป็นผลมาจากการควบคุมค่าใชจ่้ายในการขาย และบริหาร  และในส่วน
ตน้ทุนดา้นการเงิน 

หลงัจากนายสุธี  รายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559  เรียบร้อย  ประธานท่ีประชุมไดส้อบถาม
ผูถื้อหุน้ในท่ีประชุมว่า  ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยหรือขอ้เสนอแนะเพิม่เติมหรือไม่  

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานท่ีประชุมจึงแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ในวาระน้ีเป็นเพยีงวาระท่ีใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ท่ีผา่นมา ไม่มีการลงคะแนนเสียง 
 มติทีป่ระชุม  รับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2559 (เน่ืองจากวาระน้ีไม่ตอ้งลงคะแนนเสียง)  
 
วาระที ่ 3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจําปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2559 และรายงานผู้สอบบัญชี 

ประธานท่ีประชุม   ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ผลการดาํเนินงาน  และงบการเงินรวมของบริษทั   และบริษทัยอ่ย 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ไดผ้า่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชี และผา่นการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการวา่ถูกตอ้ง (รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาํปี 2559) ซ่ึงไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ล่วงหนา้
พร้อมจดหมายเชิญประชุมแลว้ และขอใหน้ายสุธี ตนัติวณิชชานนท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน
ผลและสรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นมา ซ่ึงแสดงฐานะการเงิน
และผลการดาํเนินงานของบริษทั ปี 2559 ดงัน้ี  
        
 
  



6 

 

           (หน่วย : บาท) 

  
 ทั้งน้ีเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั ซ่ึงกาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัทาํงบการเงิน ณ วนั
ส้ินสุดของรอบบญัชีของบริษทัท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ และนาํเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้
อนุมติั   
 ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยัเพิ่มเติมหรือไม่    
 เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม, ขอ้สงสยั  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติอนุมติังบการเงิน ประจาํปี 
2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานผูส้อบบญัชี  
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัและรับรองงบการเงินของบริษทัและงบการเงินรวมสาํหรับรอบบญัชีส้ินสุด 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชี 
 โดยมีมติรับรองด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 406,561,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน               0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 104 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 4 ราย)    
 
วาระที ่ 4 พจิารณาอนุมตัิงดจ่ายเงนิปันผลจากผลการดําเนินงาน ประจําปี 2559 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กาํหนดใหบ้ริษทั
จ่ายเงินปันผลจากเงินกาํไรเท่านั้น   

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลประมาณ 50%  ของกาํไรสุทธิท่ีหกัภาษีและสาํรองตามกฎหมายแลว้ จากงบ
การเงินเฉพาะบริษทั ในรอบปี 2559 ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลประกอบการกาํไร
เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี (งบการเงินเฉพาะบริษทั) 311,716,904.00 บาท  แต่เน่ืองจากในงบการเงินของบริษทั ยงัคงมีขาดทุน
สะสมคา้งอยู ่ทางคณะกรรมการบริษทัจึงเสนอใหง้ดจ่ายเงินปันผลโดยมีขอ้มูล  ดงัน้ี 

รายการ 
งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะบริษทั 

2559 
2558 

(ปรับปรุงใหม่) 
2559 2558 

สินทรัพยร์วม 7,345,341,225 8,515,353,599 7,918,463,332 8,192,001,254 
หน้ีสินรวม 6,475,731,042 7,961,649,607 6,024,758,952 6,715,083,409 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 869,610,183 553,703,992 1,893,704,380 1,476,917,845 
รายไดร้วม 5,392,221,597 6,169,996,944 5,328,754,043 6,293,756,012 
กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 213,037,759 (1,609,790,642) 311,716,904 (1,927,406,222) 
กาํไรต่อหุน้ (ขาดทุน) 0.17 (1.43) 0.28 (1.75) 
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ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล 

รายละเอยีดการจ่ายปันผล 
ปี 2559 

(ปีท่ีเสนอ) 
ปี 2558 

 
 1.  กาํไร(ขาดทุน) เบด็เสร็จรวมสาํหรับปี 311,716,904.00  บาท (1,927,406,222.00) บาท   
2. จาํนวนหุน้      1,191,817,913.00 หุน้     1,089,080,282.00  หุน้ 
3. กาํไร (ขาดทุน) สะสม 
3.1 สาํรองตามกฎหมาย 
3.2 กาํไรท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 

 
24,300,000.00  บาท 

 (1,394,162,815.06)  บาท 

 
-         บาท 
-         บาท 

4. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ -              บาท -              บาท 
5. เงินปันผลจ่าย -        บาท -        บาท 
6. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อกาํไรสุทธิ  - - 

 
ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการงดจ่ายเงินปันผลหรือไม่  
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดาํเนินงาน ประจาํปี 2559 
 โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติทีป่ระชุม  มีมติใหง้ดจ่ายเงินปันผลจากผลการดาํเนินงาน และงบการเงิน ประจาํปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2559 ของบริษทั 
 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 2 ราย)    
 
วาระที ่ 5 พจิารณาโอนส่วนเกินมูลค่าหุ้นเพื่อล้างขาดทุนสะสม 
 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงว่า  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 119 เม่ือไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแลว้ บริษทัอาจโอนทุนสํารองตามมาตรา 51 และทุนสํารองตามมาตรา 116 หรือทุนสํารองอ่ืน เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษทัไดก้ารชดเชยผลขาดทุนดงักล่าวให้หกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อนแลว้ จึงหกัจากทุน
สาํรองตามมาตรา 116 และทุนสาํรองตามมาตรา 51 ตามลาํดบั 

 มาตรา 116  บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิประจาํปี 
จนกวา่ทุนสาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
 มาตรา 51  กรณีบริษทัเสนอขายหุ้นสูงกว่ามูลค่าหุ้นท่ีจดทะเบียน และนาํค่าหุ้นส่วนท่ีเกินน้ีตั้งเป็นทุนสํารอง
ส่วนลํ้ามูลค่าหุน้แยกจากทุนสาํรองตามมาตรา 116 
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 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 บริษทัมีผลขาดทุนสะสมเป็นจาํนวน 1,394,162,815.06 
บาท บริษทัไดพ้ิจารณาหักชดเชยเพื่อลา้งขาดทุนสะสมจากเงินสํารองตามกฎหมาย (ม.116) เป็นจาํนวน 24,300,000.00 
บาท และจากทุนสาํรองส่วนเกินมูลค่าหุน้ (ม.51) จาํนวน 1,369,862,815.06 บาท ทาํใหบ้ริษทัมียอดจาํนวนเงินท่ีเป็นส่วน
ของผูถื้อหุน้หลงัจากลา้งขาดทุนสะสมแลว้ ดงัน้ี 

ส่วนของผู้ ถือหุ้นงบเฉพาะกจิการ ณ 
วนัที ่31 ธันวาคม 2559 

อ้างอิง ก่อนล้างขาดทุนสะสม ชดเชยเพื่อล้างขาดทุน
สะสม 

หลังล้างขาดทุนสะสม 

ทุนจดทะเบียน  2,759,254,524.00  2,759,254,524.00 
ทุนท่ีออกและเรียกชาํระแลว้  1,191,817,913.00  1,191,817,913.00 
ส่วนเกินมูลค่าหุน้ ม.51 2,055,665,601.98 (1,369,862,815.06) 685,802,786.92 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีแปลงเป็นหุ้น
สามญั  

 16,083,680.36  16,083,680.36 

กาํไร (ขาดทุนสะสม)     
- จดัสรรแลว้ สาํรองตามกฎหมาย ม.116 24,300,000.00 (24,300,000.00) - 
- ยงัไม่ไดจ้ดัสรร  (1,394,162,815.06) 1,394,162,815.06 - 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้  1,893,704,380.28 - 1,893,704,380.28 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองของการโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้
เพือ่ลา้งขาดทุนสะสมหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมพจิารณาลงมติการโอนส่วนเกินมูลค่าหุน้เพ่ือลา้ง
ขาดทุนสะสม  

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 มติทีป่ระชุม  มีมติเป็นเอกฉนัทใ์หโ้อนส่วนเกินมูลคา่หุน้เพ่ือลา้งขาดทุนสะสม 
 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 0 ราย)    
 
วาระที ่ 6 พจิารณาแต่งตั้งกรรมการบริษทัแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535    ซ่ึงกาํหนดวา่ใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกคร้ัง กรรมการจะตอ้งออกจากตาํแหน่งอยา่งนอ้ยจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) โดยอตัรา 
ถา้จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหเ้ป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลเ้คียงท่ีสุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) ซ่ึงในปี
น้ีกรรมการซ่ึงตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ ตามกาํหนดวาระ ดงัน้ี 
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1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ  รองประธานกรรมการ 
2. ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์      กรรมการ 
3. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการอิสระ   

 สําหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ปี 2560  เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบั
การดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้น บริษทัไดท้าํการประกาศต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและในเวบ็ไซด์ของบริษทั ตั้งแต่
วนัท่ี 13 ธันวาคม 2559 ถึง วนัท่ี 20 กุมภาพนัธ์ 2560  ให้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อ
หุ้น และเสนอรายช่ือบุคคลท่ีเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอรายช่ือบุคคล 
เพือ่รับการพิจารณาคดัสรรเป็นกรรมการบริษทั และไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอระเบียบวาระการประชุมเขา้มายงับริษทั 

ความเห็นคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน : ไดพ้ิจารณาแลว้มีความเห็นว่ากรรมการเดิมทั้ง 
3 ท่านท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในธุรกิจของบริษทั เหมาะสมและ
เป็นประโยชน์สูงสุดแก่การดาํเนินงานของบริษทั และมีคุณสมบติัท่ีครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั และ
พระราชบญัญติัหลกัทรัพย ์จึงเห็นชอบเสนอให ้  นายอาํนวย     กาญจโนภาศ,    ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท ์   และนายสม
ประสงค ์ บุญยะชยั  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีกวาระ  โดยเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั พิจารณาต่อไป 

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการ
สรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน  และเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง   3   ท่าน   
คือ นายอาํนวย  กาญจโนภาศ,  ดร.สุธี   ตนัติวณิชชานนท ์  และนายสมประสงค ์ บุญยะชยั  กรรมการท่ีพน้จากตาํแหน่ง
ตามวาระ กลบัเขา้เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง โดยมีประวติัของกรรมการทั้ ง 3 ท่าน เพ่ือประกอบการพิจารณา 
ปรากฏตามเอกสารแนบ 3 ประวติักรรมการบริษทั   และใหน้าํเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้ เพือ่อนุมติัต่อไป   

อน่ึง นายสมประสงค์  บุญยะชัย  ยงัคงเป็นกรรมการอิสระของบริษัท แม้ว่าดาํรงตาํแหน่งมา 14 ปี 
เน่ืองจากยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามนิยามและขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั โดยท่านเป็นผูมี้ทกัษะ
ความรู้  ความสามารถ ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทัตอ้งการและยงัคงสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็น
อยา่งดี ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 นิยามและคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั 

ดงันั้น คณะกรรมการของบริษทัจะประกอบดว้ยกรรมการ รวม  7  ท่าน ดงัน้ี 
1. นายเสวก ศรีสุชาต ประธานกรรมการ 

2. นายอาํนวย กาญจโนภาศ รองประธานกรรมการ 

3. นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี กรรมการ 

4. ดร.สุธี ตนัติวณิชชานนท ์ กรรมการ 

5. ดร.สิงห์ชยั อรุณวฒิุพงศ ์ กรรมการอิสระ 

6. พลโทสินชยั นุตสถิตย ์ กรรมการอิสระ 

7. นายสมประสงค ์ บุญยะชยั กรรมการอิสระ 
 ทั้งน้ีกรรมการผูมี้อาํนาจลงลายมือช่ือแทนบริษทัคือ นายเสวก  ศรีสุชาต,  นายอาํนวย กาญจโนภาศ, นาย
พิสันต์  จินตนาภักดี โดยกาํหนดให้กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผูกพนับริษทั  2 ใน 3 คนน้ีลงลายมือช่ือร่วมกันและ
ประทบัตราสาํคญัของบริษทั   
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 สําหรับขอบเขตอาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ปรากฏในรายงานประจาํปี 2559  
หวัขอ้ “โครงสร้างการจดัการ” 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองของการแต่งตั้งกรรมการบริษทั
แทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระหรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดมีคาํถาม ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติการแต่งตั้ งกรรมการบริษทัแทน
กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระ  

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

 โดยมีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน ดงัน้ี 
1. นายอาํนวย กาญจโนภาศ 

 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

2. ดร. สุธี  ตันติวณชิชานนท์  
เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 

 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 

3. นายสมประสงค์ บุญยะชัย 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,112  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  5 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย  (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิม่จาก

เร่ิมประชุมอีก  0 ราย)     
 
วาระที ่ 7 พจิารณาอนุมตัิกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 
 ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึง
กาํหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  และการพิจารณาการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2560 ไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน โดยกลัน่กรองและพิจารณาอยา่ง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ แลว้  ดงันั้นคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไว้
เท่ากบัปี 2559 (ไม่เปล่ียนแปลง)  สรุปตามตาราง ดงัน้ี  
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ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 
 (ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม : กําหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 

-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณากาํหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ ประจาํปี 2560 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
ประจาํปี 2560 

โดยวาระหน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุม ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 
 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560  สรุปตามตารางดงัน้ี 

ค่าตอบแทนกรรมการ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2560 
 (ปีท่ีเสนอ) 

ปี 2559 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท 

ค่าเบีย้ประชุม : กําหนดจ่ายค่าเบีย้ประชุมเป็นรายคร้ัง เฉพาะคร้ังทีม่าประชุม 

-  ประธาน, กรรมการ, เลขานุการคณะกรรมการบริษทั   
    และประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายบญัชีและการเงิน    
 -  กรรมการอิสระ 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
 
20,000 บาท/คน/คร้ัง 

 
40,000 บาท/คน/คร้ัง 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนรายปี  
    -  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    -  กรรมการตรวจสอบ 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 

 
 

450,000 บาท/คน/ปี 
400,000 บาท/คน/ปี 
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 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 0 ราย)    
 
วาระที ่8 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน ประจาํปี 2560 
 ประธานได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า ในการสรรหาผูส้อบบัญชีประจาํปี 2560 ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบญัชีและ
การเงิน(CFO) และกรรมการบริหาร (EXCOM) ไดท้าํการติดต่อสํานักงานและผูส้อบบญัชีหลายราย เพื่อเชิญให้กาํหนด
ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ผ่านทางโทรศพัท ์และจดหมายอิเลก็โทรนิกส์ (E-mail) ทั้งหมด 27 สํานกังาน (รวมบริษทั ซี 
ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จาํกดั ผูส้อบบญัชีรายเดิมของบริษทั )  โดยมีหลายบริษทัตอบปฏิเสธ เน่ืองจากไม่มีบุคลากรท่ีเพียงพอ
ในการให้บริการ  มีเพียง บริษทั ซี ดบัเบิ้ลย ูดบัเบ้ิลยู พี จาํกดั ไดต้อบรับและเสนอราคาค่าธรรมเนียมสอบบญัชีประจาํปี 
2560  

ทั้งน้ี CFO และ EXCOM ไดป้ระเมินจากความเป็นอิสระ คุณภาพของผลงานตรวจสอบในปี 2559 ท่ีผ่านมา 
รวมถึงทกัษะ ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการตรวจสอบธุรกิจของบริษทั และทีมสนบัสนุนของสาํนกังานสอบ
บญัชี นอกจากน้ีไดพ้ิจารณาความเหมาะสมของค่าตอบแทนเป็นประการสาํคญั จึงเห็นควรเสนอผูส้อบบญัชี CWWP ซ่ึงมี
ความเป็นอิสระ มีทกัษะความรู้ ประสบการณ์และทีมงานท่ีเพียงพอในการปฏิบติังานสอบบญัชี รวมถึงค่าตอบแทนท่ีมี
ความเหมาะสม จึงขอเสนอให ้CWWP เป็นผูส้อบบญัชี ประจาํปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

- นางสาววรรญา พทุธเสถยีร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   
 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 
- นายเชิดสกุล  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สํานักงาน ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งน้ี มอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 
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 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีทั้งส่ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ 
หรือเก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
 นอกจากน้ี CWWP ไดรั้บการคดัเลือกใหเ้ป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัยอ่ยและกิจการร่วมคา้ รวม 5 แห่ง 
สาํหรับปี 2560 ดว้ย 
 โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 เป็นดังนี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีที่เสนอ) จาํนวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 

1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,095,000 1,050,000 45,000 4.29 

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 
 

(5 บริษทั) 

990,000 
 

(6 บริษทั) 

  

** เพ่ิมขึน้จากปี 2559 จาํนวน 100,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 3.45  เน่ืองจากรายการทางบัญชีของบริษัทท่ี
เพ่ิมขึน้ 

ทั้งน้ี  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัได้ให้ความเห็นชอบผูส้อบบญัชีและค่าตรวจสอบ
บญัชีในปี 2560 ขา้งตน้  จึงไดเ้รียนมาใหผู้ถื้อหุน้พจิารณาอนุมติัต่อไป  

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าตอบแทนหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และ
กาํหนดค่าตอบแทน 

โดยวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติทีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ู ดบัเบ้ิลย ู พี จาํกดั (CWWP) เป็นผูส้อบบญัชี 

ประจาํปี 2560 นบัเป็นปีท่ี 3  โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี 
- นางสาววรรญา พทุธเสถยีร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4387 และ/หรือ 
 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั เม่ือปี 2552-2556 และหยดุพกั   
 จากการลงนามในงบการเงินของบริษทั ครบสองรอบบญัชีแลว้) 
- นายเชิดสกุล  อ้นมงคล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7195   และ/หรือ 

 (เป็นผูต้รวจสอบ แสดงความเห็นและลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี 2557-2559 รวม 3 ปี) 
- นางสาววราภรณ์   อินทรประสิทธิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่7881 และ/หรือ 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
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- นางสาวจนัทรา ว่องศรีอุดมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่4996 
 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 
โดยกําหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท   

และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าทีไ่ด้ให้บริษัท CWWP จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ

สํานักงาน ทําหน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้  ทั้งน้ี มอบ

อํานาจให้คณะกรรมการบริษทัเป็นผู้แต่งต้ังผู้สอบบัญชีรับอนุญาตรายใหม่ได้ต่อไป 

 
  โดยกําหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2560 เป็นดังนี ้

หน่วย : บาท 

รายการค่าตรวจสอบ 
ปี 2560  

ปี 2559 
เปลีย่นแปลง (ลดลง) 

(ปีที่เสนอ) จาํนวนเงนิ ร้อยละ 
ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรวมรายไตรมาส (4 ไตรมาส) 

1,905,000 1,850,000 55,000 2.97 

ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาส (3 ไตรมาส)  1,095,000 1,050,000 45,000 4.29 

รวมค่าสอบบัญชีของ PLE 3,000,000 2,900,000 100,000** 3.45** 

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาํปี และค่าสอบทาน
งบการเงินรายไตรมาส (3ไตรมาส) ของบริษทั
ยอ่ยและกิจการร่วมคา้  

710,000 
 

(5 บริษทั) 

990,000 
 

(6 บริษทั) 

  

 
โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 เห็นด้วย จาํนวน 407,162,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ        100.00 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 0 ราย)    
 
วาระที ่9  พจิารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 

ประธานไดร้ายงานว่า  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาการลดทุนจดทะเบียนในคร้ังน้ีแลว้  และเห็นสมควร
เสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก จาก 2,759,254,524 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 
จาํนวน 2,759,254,524 หุน้ โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุน้ โดย
ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จาํนวน 36,553,819 หุ้น  มูลค่าจาํนวน 36,553,819 บาท มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ESOP ท่ีใหพ้นกังาน และผูบ้ริหาร 
ท่ีมีการใชสิ้ทธิแลว้บางส่วน ซ่ึงครบกาํหนดเม่ือวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  
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 ดงันั้น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 2,722,700,705 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญั 2,722,700,705 หุน้ มูลค่าท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท  โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุน้   

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทัจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาทหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระการอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทัจาก 2,759,254,524 บาท เป็น 2,722,700,705 บาท 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม มีมติอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัจาก จาก 2,759,254,524 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั 
จาํนวน 2,759,254,524 หุน้ โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุน้ โดย
ตดัหุน้สามญัจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดอ้อกและเสนอขาย จาํนวน 36,553,819 หุ้น  มูลค่าจาํนวน 36,553,819 บาท มูลค่าหุ้นท่ี
ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ซ่ึงเป็นหุน้สามญัท่ีออกเพื่อรองรับการใชสิ้ทธิแปลงสภาพของ ESOP ท่ีใหพ้นกังาน และผูบ้ริหาร 
ท่ีมีการใช้สิทธิแล้วบางส่วน ซ่ึงครบกาํหนดเม่ือวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดังนั้ น คงเหลือเป็นทุนจดทะเบียน จาํนวน 
2,722,700,705 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามญั 2,722,700,705 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท  โดยมีทุนท่ีชาํระแลว้ จาํนวน 
1,191,817,913 บาท  แบ่งเป็นหุน้สามญั   1,191,817,913 หุน้   
 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 
 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 0 ราย)    
 
วาระที ่10  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. ของบริษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุน 
  จดทะเบียนของบริษทั 

 ประธานไดร้ายงานต่อท่ีประชุมว่า  คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษทั โดยใหย้กเลิกขอ้ความเดิมและใชข้อ้ความใหม่ ดงัน้ี 
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“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน  2,722,700,705 บาท (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจด็
ร้อยหา้บาท) 

 แบ่งออกเป็น  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจด็
ร้อยหา้หุน้) 

  มูลคา่หุน้ละ  1.00  บาท (หน่ึงบาท) 
 
โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั  2,722,700,705 หุน้ (สองพนัเจด็ร้อยยีสิ่บสองลา้นเจ็ดแสนเจด็

ร้อยหา้หุน้) 
  หุน้บุริมสิทธิ  - หุน้ ( - )” 

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุน้วา่ ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสยัในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ของบริษทั เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระการอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษทั ขอ้ 4. ของบริษทั เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 

โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติทีป่ระชุม มีมติอนุมติัการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อใหส้อดคลอ้ง
กบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั 
 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 
 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 0 ราย)    
 
วาระที ่11  พจิารณาอนุมตัิการแก้ไขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามัญเพิม่ทุนใหม่ทีเ่หลือจากการใช้สิทธิจองซื้อ 
  หุ้นสามัญเพิม่ทุนของผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกัด 

 ประธานช้ีแจงว่า ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเง่ือนไขการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้
เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั  ตามท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 18 
ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุนใหม่จาํนวนไม่เกิน 1,089,080,282 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้
เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ในอตัราส่วน 1 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ใหม่ ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1.00 บาท และกาํหนดวนัจองซ้ือ
และรับชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพ่ิมทุนในระหว่างวนัท่ี 21-25 พฤศจิกายน 2559 ท่ีผา่นมา ปรากฏว่ามีผูถื้อหุน้เดิมจองซ้ือหุน้
สามญัเพิ่มทุนใหม่จาํนวน 102,737,631 หุ้น  คงเหลือหุ้นท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรจาํนวน 986,342,651 หุ้น ในกรณีท่ีมีหุ้นเหลือ
จากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทั ท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 2/2559 ไดอ้นุมติัให้
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บริษทัสามารถนําไปจดัสรรและเสนอขายหุ้นดังกล่าวให้แก่บุคคลในวงจาํกัด (Private Placement) โดยมอบอาํนาจให้
คณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณากาํหนดบุคคลท่ีไดรั้บจดัสรร 
ราคาเสนอขาย ช่วงเวลาจดัสรร และวิธีการเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วนๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราวๆ ตามท่ี
เห็นสมควร โดยปฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑป์ระกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้
บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั อยา่งไรก็ตาม เพื่อใหเ้กิดความคล่องตวัและโอกาสในการ
จดัหานกัลงทุนท่ีสนใจเขา้มาร่วมลงทุนไดส้ะดวกมากยิ่งข้ึน จึงเสนอให้เปล่ียนแปลงเง่ือนไขในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่ม
ทุนใหม่ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดับางประการ ดงัน้ี 

1. แกไ้ขเง่ือนไข 
จากเดิม การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผู ้

ถือหุ้นเดิมของบริษทัมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย
จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาหุน้บริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
เสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

เปล่ียนเป็น การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย
จดัสรรให้แก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาหุน้บริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
เสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
รายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ี
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย ์เพื่อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทั 

2. ขยายระยะเวลาการจดัสรร 
ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเสนอขายหุน้ให้

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติอนุมติัการแกไ้ข
เง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัขา้งตน้ 
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ทั้งน้ี สาํหรับราคาเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมให้แก่บุคคลในวงจาํกดัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ได้
อนุมติัไว ้

ประธานท่ีประชุมไดเ้รียนถามผูถื้อหุ้นว่า ท่านใดมีคาํถามหรือขอ้สงสัยในเร่ืองการพิจารณาอนุมติัการแกไ้ข
เง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีคาํถาม  ประธานจึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 
วาระน้ีตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติทีป่ระชุม มีมติอนุมติัการเปล่ียนแปลงแกไ้ขเง่ือนไขและขยายเวลาการจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญั
เพิม่ทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพ่ิมทุนของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทั จาํนวน 986,342,651 หุน้ มาจดัสรร
และเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ตามรายละเอียดท่ีท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 วนัท่ี 
18 ตุลาคม 2559 ไดมี้มติอนุมติัไวแ้ลว้ ดงัน้ี 

1. แกไ้ขเง่ือนไข 
จากเดิม การออกและเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผู ้

ถือหุ้นเดิมของบริษทัมาจัดสรรและเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย
จดัสรรใหแ้ก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาหุน้บริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
เสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering)  

เปล่ียนเป็น การออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
ของผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) ซ่ึงรวมถึงผูล้งทุนประเภท
สถาบนั และ/หรือผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะเจาะจงได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษทั  โดย
จดัสรรให้แก่นกัลงทุนเฉพาะเจาะจงแต่ละรายไดไ้ม่เกินร้อยละ 25 ของทุนจดทะเบียนใหม่ท่ีชาํระแลว้ (ภายหลงัการขาย
หุน้สามญัเพิ่มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมแลว้เสร็จ) ในราคาเสนอขายท่ีไม่ตํ่ากว่าราคาถวัเฉล่ียถ่วงนํ้ าหนกัของราคาหุน้บริษทัใน
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยยอ้นหลงัไม่น้อยกว่า 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทาํการติดต่อกนัก่อนวนั
เสนอขาย และไม่ตํ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายใหก้บัผูถื้อหุน้เดิม (Right Offering) 

การจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนใหม่ขา้งตน้ไม่ว่ากรณีใดจะตอ้งไม่ทาํให้ผูถื้อหุ้นท่ีจองซ้ือหุ้นสามญัเพิ่มทุน
รายใดถือหุ้นของบริษทัในลกัษณะท่ีเพิ่มข้ึนจนถึงหรือขา้มผ่านจุดท่ีตอ้งทาํคาํเสนอซ้ือหลกัทรัพย ์(Tender Offer) ตามท่ี
กาํหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนท่ี ทจ.12/2554 เร่ืองหลักเกณฑ์ เง่ือนไขและวิธีการในการเข้าถือ
หลกัทรัพย ์เพื่อครอบงาํกิจการ และในลกัษณะท่ีเป็นการฝ่าฝืนขอ้จาํกดัการถือหุน้ของคนต่างดา้วตามท่ีระบุไวใ้นขอ้บงัคบั
ของบริษทั ซ่ึงปัจจุบนัอนุญาตใหค้นต่างดา้วถือหุน้บริษทัไดไ้ม่เกินร้อยละ 49 ของจาํนวนหุน้ท่ีไดอ้อกจาํหน่ายแลว้ทั้งหมด
ของบริษทั 
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2. ขยายระยะเวลาการจดัสรร 
ในการน้ี ใหค้ณะกรรมการบริษทั หรือบุคคลท่ีไดรั้บมอบอาํนาจจากคณะกรรมการบริษทัเสนอขายหุน้ให้

แลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วนัท่ีท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทัในคร้ังน้ีมีมติอนุมติัการแกไ้ข
เง่ือนไขการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจองซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของ
บริษทัมาจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัขา้งตน้ 

ทั้งน้ี สาํหรับราคาเสนอขาย และเง่ือนไขอ่ืนในการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนใหม่ท่ีเหลือจากการใชสิ้ทธิจอง
ซ้ือหุน้สามญัเพิ่มทุนของผูถื้อหุน้เดิมให้แก่บุคคลในวงจาํกดัใหเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 2/2559 ได้
อนุมติัไวแ้ลว้ 

 
 โดยมีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 เห็นด้วย จาํนวน 406,762,117  เสียง คิดเป็นร้อยละ          99.90 
 ไม่เห็นด้วย จาํนวน        400,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.10 
 งดออกเสียง จาํนวน                  0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.00 
 จาํนวนผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมท้ังส้ิน 106 ราย (เน่ืองจากในวาระน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมนบัเพิ่มจาก

เร่ิมประชุมอีก 0 ราย)    
 
วาระที ่12 พจิารณาเร่ืองอ่ืน  ๆ(ถ้าม)ี 

- ไม่มี – 
 

ประธานท่ีประชุมไดส้อบถามผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมวา่ ท่านใดยงัมีคาํถาม เพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัช้ีแจง
เพิม่เติมอีกหรือไม่ 

 
เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถามหรือเสนอแนะเพิ่มเติม  ประธานจึงกล่าวขอบพระคุณผูถื้อหุน้ทุกท่าน และขอปิดการ

ประชุม 
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ปิดประชุมเวลา  16.30  น. 
 
 
 

ลงนาม…………………………………..ประธานท่ีประชุม          
          ( นายเสวก  ศรีสุชาต ) 

        
 

     บนัทึกการประชุมโดย 
 
 

ลงนาม……………………………………….. 
     ( นายธาดา  ชุมะศารทูล ) 

                                เลขานุการบริษทั 
 
 

รับรองวา่ถูกตอ้ง 
 

 
ลงนาม……………………………………….………………..……………….…….. 

( นายเสวก  ศรีสุชาต )                 ( นายพิสนัต ์ จินตนาภกัดี ) 
กรรมการ                                          กรรมการ 

 
 

TC/PL 


