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หนังสือเชิญประชุม 2561

 

ที่ AGM 61/001 

     20 มีนาคม 2561 

เร่ือง ขอเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 

เรียน ทา่นผู้ ถือหุ้น บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่ จ ากดั (มหาชน) 

สิง่ที่แนบมาด้วย   
1. ส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
2. รายงานประจ าปี 2560 และงบการเงินประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ในรูปแบบแผน่บนัทกึข้อมลู CD-ROM) 
3. ประวตัิกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระเพื่อเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเลอืกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอกี 

 วาระหนึง่ 
4. ประวตัิและผลงานของส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชี 
5. ข้อมลูของกรรมการอิสระท่ีบริษัทเสนอช่ือให้ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะ 
6. ข้อบงัคบัของบริษัทเฉพาะที่เก่ียวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น 
7. ค าชีแ้จงการลงทะเบียน เอกสารที่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะต้องแสดงกอ่นเข้าร่วมประชมุ วิธีการมอบฉนัทะ  

 และการออกเสยีงลงคะแนน   
8. หนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. 
9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (โปรดน ามาในวนัประชมุ) 
10. แผนท่ีสถานท่ีจดัประชมุ 

 

คณะกรรมการ บริษัท ซิก้า อินโนเวชัน่  จ ากดั (มหาชน) ได้มีมติให้ก าหนดวนัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ประจ าปี 2561  ใน
วนัพธุที่ 4 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้อง Ballroom ศนูย์การค้าเดอะไบรท์ พระราม 2 เลขที่ 15/9 ถนนพระรามที่ 2 แขวงทา่
ข้าม เขตบางขนุเทียน กรุงเทพมหานคร 10150 เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560  

วัตถุประสงค์และเหตุผล การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ได้จดัขึน้เมื่อวนัท่ี 21 เมษายน 2560 ณ ห้องประชมุ
บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น  จ ากัด (มหาชน) ส านกังานใหญ่ เลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลในคลองบางปลากด อ าเภอพระสมุทรเจดีย์ 
จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 โดยมีส าเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่งมีรายละเอียดปรากฏตาม สิ่งที่แนบ
มาด้วย 1 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการพิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 การลงมติ ระเบียบวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น ซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

สิง่ที่แนบมาด้วย 1 

 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท ซิก้า อินโนเวชั่น จ ากดั (มหาชน) 
 

วันเวลาและสถานที่ประชุม 
ประชุมเมื่อวนัศกุร์ ที่ 21 เมษายน  2560 ณ ห้องประชุมอาคารส านกังานใหญ่ของบริษัทเลขที่ 999/9 หมู่ที่ 9 ต าบลใน

คลองบางปลากด อ าเภอพระสมทุรเจดีย์ จงัหวดัสมทุรปราการ 10290 
 
รายนามผู้ถอืหุ้นและกรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง    ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายพลรชฏ  เปียถนอม    กรรมการอิสระ 
3. นางเอมอร   โชติยะปตุตะ    กรรมการอิสระ 
4. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ    ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
5. นางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ   ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
6. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ    ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 
7. นางมณฑา  ทสัฐาน    ผู้ ถือหุ้นและกรรมการ 

 
รายนามผู้ที่เข้าร่วมประชุม  

1. นางสาวเมทินี  งามจิตรเจริญ   ผู้อ านวยการฝ่ายบริหารและพฒันาทรัพยากรบคุคล 
2. นางสาวจริยา  ศรีโยธี    ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
3. นายปญุญพฒัน์  สวุรรณชีวะศิริ   ผู้จดัการสว่นบริหารการเงินและการลงทนุ 
4. นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช    เลขานกุารบริษัท 

 
นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ 
ประธานกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

ด้วยตนเอง มีจ านวนรวม 11 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้จ านวน  440,000,000  หุ้น คิดเป็นร้อย 100 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดการประชมุสามญัครัง้ที่ 1 
 

เร่ิมประชมุเวลา: 17.30 น. 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
ประธานได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัท (นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช) ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแต่ละ

วาระ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้   ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบงัคบัของบริษัทได้ก าหนดให้การออกเสียงลงคะแนนในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น ผู้ ถือหุ้นทกุคนมีคะแนนเสยีงหนึง่เสยีงตอ่หนึง่หุ้น 

1. ในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระทกุวาระ เมื่อประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ยกมือขึน้เพื่อแสดงตวั และ
บริษัทจะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบตัรลงคะแนนและท าการบนัทึกคะแนน ทัง้นี ้จะถือว่าผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ไม่ได้
ยกมือขึน้เพื่อแสดงตวั หรือไมไ่ด้สง่บตัรลงคะแนน ได้ออกเสยีงเห็นด้วย 

2. ส าหรับการนบัผลการลงคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้บง่เป็น 
3 ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1) วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่
วาระที่ 3, 4, 5 และ 7  ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิ
ออกเสยีง ท่ีออกเสยีงเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ โดยไมค่ิดรวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 

2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ได้แก่วาระที่ 6 ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิดจากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
ที่มาประชุม ทัง้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทัง้ผู้ ถือหุ้ นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

3) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 8 และ 9  ซึ่งบริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยคิด
จากคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนทัง้ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย และงดออกเสยีง 

เมื่อการรวบรวมคะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้วเสร็จ เลขานกุารบริษัทจะเป็นผู้รายงานผลการลงคะแนนเสียงให้ที่ประชมุ
ทราบก่อนเร่ิมวาระถดัไป 
 จากนัน้ ประธานได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุดงัตอ่ไปนี  ้
 
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวนัท่ี 
17 สงิหาคม 2559 

ความเห็นกรรมการ    คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม 2559  ตามส าเนารายงานการประชมุตามที่สง่มา
พร้อมกนันี ้

 
เนื่องจากที่ประชุมไม่มีค าถามอื่นใดเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือ

หุ้น ครัง้ที่ 2/2559  ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 สงิหาคม 2559 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานงานประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2559 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 17 

สงิหาคม 2559   ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้
 

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 2   พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559   
ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น เพื่อรับทราบ ผล

การด าเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 
 

ทัง้นี ้นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ ประธานกรรมการบริหาร และนางสาววราลกัษณ์  งามจิตรเจริญ กรรมการผู้จดัการ ได้
ร่วมกนัรายงานให้ที่ประชมุทราบถึงผลการด าเนินงานของบริษัท ในปี 2559 
 ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีค าถามอื่นใด และโดยที่วาระนีเ้ป็นการเสนอเพื่อทราบ ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมรับทราบผล
การด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2559 โดยไมต้่องมีการลงมติ 

ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2559 
 
วาระที่3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิ ส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
ของบริษัทแล้วเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  พิจารณาอนมุตัิงบ
การเงิน  ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่  31 ธันวาคม 2559  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว  และได้รับการพิจารณา
รับรองและอนมุตัิโดยคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้วตามล าดบั (ดงูบการเงินตามที่สง่มาพร้อมกนันี)้ 
 ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 

 
 เนื่องจากที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม   ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติอนมุตัิ 

งบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   ด้วยคะแนนเสยีงของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้
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สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรจากผลการด าเนินงาน ปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 ก าหนดให้บริษัทต้องจัดสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัจนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกวา่ร้อยละ 
10 ของทนุจดทะเบียน  

ในสว่นการจ่ายเงินปันผลนัน้ บริษัทมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานในแตล่ะปี จ านวนประมาณร้อยละ 
50 ของก าไรสทุธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินได้ และส ารองตามกฎหมาย  ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
ขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคตของบริษัทฯ รวมทัง้ภาวะเศรษฐกิจโดยรวม ดงันัน้ ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นจึงสมควรพิจารณาการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว  เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
อนุมตัิจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีเป็นทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีกจ านวน  3,400,000 บาท และจากผลการด าเนินงานของ
บริษัทประจ าปี 2559  คณะกรรมการเห็นสมควรให้จดัสรรก าไรเพื่อจ่ายเป็นเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ในอตัราหุ้นละ 49.89 
บาท โดยในการนี ้
บริษัทได้มีการจ่ายเป็นเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไปแล้วครัง้แรกในอตัราหุ้นละ 49.61 บาท จ่ายเมื่อวนัที่ 22 มิถุนายน 
2559 และครัง้ที่สองในอตัราหุ้นละ  0.17 บาท จ่ายเมื่อวนัที่ 17 สิงหาคม 2559   ดงันัน้ คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่สาม ในอตัราหุ้นละ 0.11 บาท ส าหรับหุ้นสามญัที่มีสทิธิรับเงินปันผลจ านวน 440,000,000 หุ้น 
รวมเป็นเงินปันผลจ่าย 50,000,000 บาท ซึง่เมื่อรวมกบัเงินปันผลครัง้แรกและครัง้ที่สองที่บริษัทได้จ่ายไปในระหวา่งปี 2559 เป็นเงิน
ปันผลระหว่างกาล จ านวน 150,860,000 บาท จะรวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 200,860,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 208.47 ของ
ก าไรสทุธิประจ าปี 2559   และเมื่อเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลของปี 2559 กบัปี 2558 จะเป็นดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2559 ปี 2558 

ก าไรสุทธิตามงบการเงนิ (บาท) 226,126,365 68,602,500 
จ านวนหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงนิปันผล  (หุ้น) 440,000,000 1,800,000 
เงนิทุนส ารองตามกฎหมาย   (บาท) 11,340,000 3,000,000 
เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น   (บาท/หุ้น) 
- ครัง้แรก จ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
- ครัง้ที่ 2  จ่ายเป็นเงนิปันผลระหว่างกาล (บาท/หุ้น) 
- ครัง้ที่ 3  จ่ายเงนิปันผลงวดสิน้ปี (บาท/หุ้น) 

49.89 31.67 
49.61 - 
0.17 - 
0.11 - 

รวมเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ (บาท) 200,860,000 57,000,000 

 

สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่สาม จ านวน 50,000,000 บาทนี ้ คณะกรรมการขอเสนอให้วนัท่ี  24  มีนาคม 2560  เป็น

วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
 ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีค าถามอื่นใด  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 
2559และการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2559    ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ในการประชมุสามญั  ประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการที่จะพ้น จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนั สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการทา่นที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ พ้น จากต าแหนง่ทัง้นี ้
กรรมการท่ี พ้นจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 
1. นายพลรชฏ  เปียถนอม  กรรมการอิสระ 
2. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ   กรรมการ 
3. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ   กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคณุสมบตัิของกรรมการท่ี

ต้องพ้นจากต าแหน่งแต่ละท่านแล้วเห็นวา่ กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาท่ีผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบั
บริษัท เป็นอยา่งดีและกรรมการทัง้ 3 ทา่นไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรให้กรรมการทัง้ 3 ทา่นได้รับการพิจารณา
เลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2560 จ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1) นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และ 
2) นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และ    
3) นายพลรชฎ  เปียถนอม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
ส าหรับการจ่ายเงินปันผลครัง้ที่สาม จ านวน 50,000,000 บาทนี ้ คณะกรรมการขอเสนอให้วนัท่ี  24  มีนาคม 2560  เป็น

วนัปิดสมดุทะเบียนเพื่อก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิได้รับเงินปันผล และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2560 
 ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีค าถามอื่นใด  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไรจากผลการด าเนินงานปี 
2559และการจ่ายเงินปันผลปี 2559 ตามรายละเอียดที่เสนอข้างต้น 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานปี 2559 เป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากการด าเนินงานปี 2559    ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนเป็นดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 13 ก าหนดให้ในการประชมุสามญั  ประจ าปีทกุครัง้ให้กรรมการ
พ้นจากต าแหน่ง จ านวน 1 ใน 3  ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้โดยกรรมการที่จะพ้น จากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลงั
จดทะเบียนบริษัทนัน้ให้จบัฉลากกนั สว่นในปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการทา่นที่อยู่ในต าแหนง่นานที่สดุนัน้เป็นผู้ พ้น จากต าแหนง่ทัง้นี ้
กรรมการท่ี พ้นจากต าแหนง่แล้ว อาจได้รับการเลอืกตัง้เข้าเป็นกรรมการอีกก็ได้ 

ส าหรับรายนามกรรมการบริษัท ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปีนี ้มีจ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 
1. นายพลรชฏ  เปียถนอม  กรรมการอิสระ 
2. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ   กรรมการ 
3. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ   กรรมการ 

 
คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย ได้พิจารณาจากโครงสร้างกรรมการและคณุสมบตัิของกรรมการท่ี

ต้องพ้นจากต าแหน่งแต่ละท่านแล้วเห็นวา่ กรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้มีความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ 
ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์และผลการปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัท ในช่วงเวลาที่ผ่านมาก่อให้เกิดประโยชน์กบั
บริษัท เป็นอยา่งดีและกรรมการทัง้ 3 ทา่นไมม่ีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด จึงเห็นสมควรให้กรรมการทัง้ 3 ทา่นได้รับการพิจารณา
เลอืกตัง้กลบัมาเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัท (ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือ) ได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
เสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการท่ีจะพ้นจากต าแหนง่ตามวาระในปี 2560 จ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1) นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และ 
2) นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และ    
3) นายพลรชฎ  เปียถนอม  กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
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หนังสือเชิญประชุม 2561

สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
 ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 

เนื่องจากที่ประชุมไม่มีค าถามอื่นใด  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมลงมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติเลือกตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้ส าหรับกรรมการแตล่ะคน ดงันี ้

 
1. นายพลรชฏ  เปียถนอม   (กรรมการอิสระ) 

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 
 

2. นายศภุกิจ  งามจิตรเจริญ 
เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
3. นายธีรนาท  งามจิตรเจริญ 

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 14 ก าหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทใน
รูปแบบของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสัหรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบัหรือตามที่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
จะพิจารณาก าหนด โดยคณะกรรมการได้ก าหนดนโยบายและหลกัเกณฑ์การให้คา่ตอบแทนกรรมการ คา่ตอบแทนกรรมการชดุยอ่ย
ตา่งๆ และการจดัสรรเงินรางวลักรรมการให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่ของกรรมการท่ีต้องปฏิบตัิให้เป็นไป
ตามความคาดหวงัของผู้มีสว่นได้เสยีกลุม่ตา่งๆ และเป็นไปตามกฎหมายรวมถึงระเบียบที่เก่ียวข้อง ตลอดจนมีการพิจารณาทบทวน
เป็นประจ าทกุปี  

นอกจากนี ้ยงัได้ก าหนดให้กรรมการที่เป็นผู้บริหาร ไม่ได้รับค่าตอบแทนส าหรับการด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการและ
คณะกรรมการชดุยอ่ย 

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบจึงเห็นควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น
พิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไมเ่กิน  5,000,000 บาท   โดยคา่ตอบแทนดงักลา่วบริษัท

สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น  ทัง้นี ้ ได้มีการก าหนดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ ประธาน กรรมการ 
1.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครัง้ 12,000 บาท/คน/ครัง้ 
2.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/คน/ครัง้ 10,000 บาท/คน/ครัง้ 
3.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   5,000 บาท/คน/ครัง้   5,000 บาท/คน/ครัง้ 

หมายเหต ุ: 1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น 

ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 

 เนื่องจากที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติวาระการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ทัง้นี ้ก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ตาม
รายละเอียดข้างต้น  ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี  ้

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 29 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในปีที่
ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็น
อิสระในการท างาน และได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา นอกจากนีไ้ด้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดดงันี ้ 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
(1) นายไพบลู  ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี  4298    หรือ 
(2) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี  3445   หรือ 
(3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่   376 
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สิง่ที่แนบมาด้วย 1 
ได้พิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงักลา่วข้างต้น  ทัง้นี ้ ได้มีการก าหนดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย 
ตามรายละเอียด ดงันี ้

คา่เบีย้ประชมุกรรมการ ประธาน กรรมการ 
1.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 15,000 บาท/คน/ครัง้ 12,000 บาท/คน/ครัง้ 
2.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 12,000 บาท/คน/ครัง้ 10,000 บาท/คน/ครัง้ 
3.คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง   5,000 บาท/คน/ครัง้   5,000 บาท/คน/ครัง้ 

หมายเหต ุ: 1) กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารไมไ่ด้รับคา่เบีย้ประชมุกรรมการดงักลา่วข้างต้น 

ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 

 เนื่องจากที่ประชมุไมม่ีข้อซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติวาระการ
ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2560 

โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ไม่เกิน 
5,000,000 บาท ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น ทัง้นี ้ก าหนดคา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ย ตาม
รายละเอียดข้างต้น  ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี  ้

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้ผู้ตรวจสอบบัญชี และการก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 

วัตถุประสงค์และเหตุผล ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 29 ก าหนดวา่ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทน 
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลการปฏิบตัิงานของผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ในปีที่
ผ่านมา และมีความเห็นว่า ผู้สอบบญัชีบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีความเป็น
อิสระในการท างาน และได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถสอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตาม
ก าหนดเวลา นอกจากนีไ้ด้พิจารณาจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 และมีความเห็นว่าค่าสอบบัญชีดังกล่าวมีความ
เหมาะสมกับขอบเขตการสอบบญัชี จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2560 ตามรายละเอียดดงันี ้ 

1. แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าคเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 
โดยมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้
(1) นายไพบลู  ตนักลู    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี  4298    หรือ 
(2) นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียน เลขท่ี  3445   หรือ 
(3) นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่   376 
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โดยผู้สอบบญัชีและบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ดงักลา่วข้างต้น ไมม่ีความสมัพนัธ์หรือ 

รายการท่ีก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัท ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดังกลา่วแตอ่ยา่งใด   
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,350,000 บาท  ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 150,000  บาท จาก
จ านวน  2,200,000  บาทในปี 2559 หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 6.82  ซึ่งไม่รวมค่าบริการอื่นที่เก่ียวข้องกับการตรวจสอบบญัชี   ส่วนที่
เพิ่มขึน้เป็นการเพิ่มขึน้เนื่องจากผู้สอบมีภาระการปฎิบตัิงานท่ีเพิ่มขึน้จากธุรกรรมการขยายตวัทางธุรกิจอยา่งตอ่เนื่องของบริษัท 

ความเห็นกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอจึงเห็น
ควรน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮ้าส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั ได้แก่นายไพบลู  ตนักูล เลขทะเบียน 4298 หรือ นายขจรเกียรติ   อรุณไพโรจนกุล  เลขทะเบียน 3445 หรือ นายชาญชยั ชยั
ประสทิธ์ิ เลขทะเบียน 3760 เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2560 และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทส าหรับปี 2560 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน  2,350,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี  

ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 
เนื่องจากที่ประชมุไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติวาระการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนด 

จ านวนเงินคา่สอบบญัชี ส าหรับปี 2560 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี  และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชี ส าหรับ 

ปี 2560 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,350,000 บาท ซึง่ไมร่วมคา่บริการอื่นที่เก่ียวข้องกบัการตรวจสอบบญัชี  ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ข้างต้น  ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 8  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับการด าเนินธุรกิจ   
 วัตถุประสงค์และเหตุผล   เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จากเดิม 28 ข้อ แก้ไขใหมเ่ป็น 27 ข้อ  

ความเห็นกรรมการ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณา 
อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจของบริษัท โดยการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์
ของบริษัท จากเดิม 28 ข้อ แก้ไขใหมเ่ป็น 27 ข้อ  โดยมีรายละเอียดตามที่สง่มาพร้อมกนันี ้

ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 
เนื่องจากที่ประชมุไมม่ีค าถามอื่นใด ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติวาระการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท   

เพื่อให้สอดคล้องกบัการด าเนินธุรกิจ 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท จากเดิม 28 ข้อ แก้ไขใหม ่

เป็น 27 ข้อ  ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น  ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้
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เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่  9  พิจารณาและอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เพื่ อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเพิ่มเติม

วัตถุประสงค์ของบริษัท 
วัตถุประสงค์และเหตุผล เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบั 

การแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท ตามวาระท่ี 8 เป็นดงันี ้  
“ ข้อ 3. วัตถุประสงค์ของบริษัท มีจ านวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม 
หนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท  เป็นดงันี ้
   “ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ” 

ประธานเรียนเชิญผู้ ถือหุ้นซกัถามหากมีข้อสงสยัประการใด 
 
เนื่องจากที่ประชมุไมม่ีค าถามอื่นใด  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชมุลงมติวาระการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ 

ข้อ 3 เพื่อให้สอดคล้องกบัการแก้ไขเพิ่มเติมวตัถปุระสงค์ของบริษัท 
โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 3 เป็นดงันี ้
“ ข้อ 3. วตัถปุระสงค์ของบริษัท มีจ านวน 27 ข้อ รายละเอียดตามแนบ บมจ.002 ที่แนบ”  

ตามที่คณะกรรมการเสนอข้างต้น  ด้วยคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน  440,000,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน       0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ     0.00 
งดออกเสยีง จ านวน       0 เสยีง 

 
วาระที่ 10   พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

- ไมม่ี – 
 
ปิดประชมุเวลา19.30น. 
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 (นายไสว  ฉตัรชยัรุ่งเรือง) 
 ประธานท่ีประชมุ 
 
 
ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 
 
 
 (นางสาวธนิดา  เกรียงพานิช) 
เลขานกุารบริษัท 


