
 

 

 

  

    รายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 
 

บริษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
ในวนัพฤหสับดีท่ี 18 เมษายน 2562  

 

 ณ  หอ้งประชมุ A อาคารเอน็จเินียริง่ ของบรษิทัฯ 
 เลขที ่239 ถนนหว้ยโปง่-หนองบอน ต าบลหว้ยโปง่ อ าเภอเมอืงระยอง จงัหวดัระยอง 21150  

 
 

                     เปิดประชุมเวลา  13.30 น. 
 

นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานในทีป่ระชมุ ประธานกล่าวเปิดการ
ประชุมและแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ขณะทีเ่ริม่การประชุมมผีูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 25 ราย รบัมอบฉนัทะจ านวน 4 ราย 
นับรวมจ านวนผู้ถือหุ้น 29 ราย รวมจ านวนหุ้นทัง้สิ้น 207,758,047 หุ้นคิดเป็นร้อยละ 74.1993 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายไดแ้ลว้ทัง้หมดของบรษิทัฯ ครบเป็นองคป์ระชุม ตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ 

นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั  เลขานุการบริษทั ท าหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม และนายยุทธนา กาญจนา
รมย ์ท าหน้าทีเ่ป็นผูด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย ์ไดแ้นะน าคณะกรรมการบรษิทั คณะผูบ้รหิาร 
ทีป่รกึษาทางกฎหมาย ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต ตวัแทนอสิระซึง่เป็นผูแ้ทนในการนบัคะแนน ทีเ่ขา้ร่วมประชุมดงันี้ 

 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้รว่มประชุม  
 

1. นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร  กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / 
                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

2. นายสทุธ ิธรรมอ านวยสขุ            กรรมการอสิระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 
                                        กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
 

3. นายยิง่ยง เตชะรุ่งนิรนัดร ์           กรรมการอสิระ / กรรมการตรวจสอบ 
 

4. นายซุง ซกิ ฮอง                        กรรมการ (ทีเ่ป็นผูบ้รหิาร) / ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร /  
                                       ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง /                                                  
                                                 

5. นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์          กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง 
 

6. นางสาวนิตา ตรวีรีานุวฒัน์              กรรมการ / กรรมการบรหิาร 
 

7. นายสมชยั กา้นบวัแกว้               กรรมการ / กรรมการบรหิาร / กรรมการบรหิารความเสีย่ง / 
ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

 8. นางสาวกาญจนา รมิพณิชยกจิ         กรรมการ  
 9. นายเจรญิชยั อ านาจสมบรูณ์สขุ      กรรมการ  

 
ทัง้นี้กรรมการทีเ่ขา้ร่วมประชมุในครัง้นี้คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมดของบรษิทัฯ 

 



 

 

 

คณะผูบ้ริหาร 
1. นาย ยอง ชอล ชอย   ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานปฏบิตักิาร 

                                   ผูจ้ดัการฝา่ยวศิวกรรมและการจดัซือ้จดัหา (รกัษาการ) 
 

2. นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์                ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ 
 

3. นางวมิล เวหะรตัน์                      ผูจ้ดัการสายงานสนบัสนุน 
 

4. นาย หวงั ยอบ จ ี                          ผูจ้ดัการฝา่ยก่อสรา้ง   
                        
5. นาย บมู บุ๊ค คว๊าก                        ผูจ้ดัการฝา่ยโรงงาน 
 

ท่ีปรกึษาทางกฎหมาย 
นางสาวพณัณิตา จนัทรต๊์ะ และ นายธติณิฏัฐ ์ปรดีพิานจิวภิา จากบรษิทั ทีป่รกึษากฎหมายกรงุเทพ จ ากดั (B.L.C.)  
 

ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต 
นางณฐพร  พนัธุอ์ุดม  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต จากบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั 
 

ตวัแทนอิสระซ่ึงเป็นผูแ้ทนในการนับคะแนน 
บรษิทั ออนไลน์แอสเซท็ จ ากดั 

 

ตวัแทนผูถ้ือหุ้นเพื่อเป็นสกัขีพยานในการนับคะแนน 
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ท าหน้าทีเ่ป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์  และเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนน 

 

ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
นายพเิชษฐ ์อสิโร 
 

ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้ าเนินรายการประชุม ชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการประชุม และวธิกีารออกเสยีง
ลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ด าเนินรายการประชุม ได้ชี้แจงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีง
ลงคะแนน การนบัคะแนน และการประกาศผลคะแนนใหท้ีป่ระชุมไดร้บัทราบ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงวธิกีารสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ การออกเสยีงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดงันี้ 

 

การสอบถามหรอืแสดงความเหน็ 
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะที่มขีอ้สงสยัจะซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็แนะน าตวัโดยแจง้ ชื่อ-

นามสกุล และแจง้เรื่องทีต่อ้งการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็ โดยการสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็นัน้ ขอใหเ้ป็น
การสอบถามและแสดงความคดิเหน็ตามประเดน็ของวาระการประชุม เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปอย่างมปีระสทิธภิาพ 

 

การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง 
 

1. การออกเสยีงลงคะแนนนัน้ ให ้1 หุน้มสีทิธอิอกเสยีงได ้1 เสยีง  
2. ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านตอ้งยื่นบตัรลงคะแนนใหต้รงกบัวาระทีม่กีารเรยีกเกบ็ในแต่ละวาระ  
3. ท่านใด เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสยีงทีบ่รษิทัฯ  จดัให้ พร้อมทัง้ลง

ลายมอืชื่อดว้ยปากกา และมอบใหเ้จา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ  
4. หากท่านท าเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บรษิทัฯ จะถอืว่าเป็นบตัรเสยี  
5. บรษิทัฯ ไดใ้ชร้ะบบ Barcode ในการนบัการออกเสยีงลงคะแนน  



 

 

 

 

ในกรณีทีไ่ม่ด าเนินการตามทีก่ล่าวมาแลว้ขา้งต้นบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านเหน็ชอบกบัมตติามวาระทีไ่ดน้ าเสนอ 
ในกรณีผูร้บัมอบฉนัทะทีย่ื่นใบมอบฉนัทะ แบบ ข. ทีผู่ถ้อืหุน้ไดอ้อกเสยีงลงคะแนนมาแลว้  

 
 

ทัง้นี้ เมื่อสิน้สดุการประชุมฯ บรษิทัฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะทกุท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่หลอืทัง้หมดใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทัฯ เพื่อน าคะแนนของท่านไปบนัทกึไวใ้นระบบการนบัคะแนน และส าหรบัผูถ้อื
หุน้ทีเ่ป็นชาวต่างชาต ิบรษิทัฯ ไดจ้ดัใหม้ล่ีามในการอ านวยความสะดวกกรณีทีม่ขีอ้สงสยัหรอืมคี าถามสามารถตดิต่อได้
ทีน่างสาว ล ีย ูจนิ  

 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้มขีอ้สงสยัใดๆ ประธาน จงึเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บรษิัทฯ ได้จดัส่งหนังสอืเชญิประชุม
ให้กบัผูถ้ือหุน้ ตลาดหลกัทรพัย์ฯ ส านักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็นการล่วงหน้าซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย
แลว้ จึงขอเร่ิมเปิดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

 
 

วาระท่ี 1    พิจารณารบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัง้ท่ี 2/2561 เมื่อวนัท่ี 5 ตลุาคม 2561 
 

 ประธานฯ  ขอให้ที่ประชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 5 
ตุลาคม 2561 โดยเชญิผูด้ าเนินรายการประชุมเป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระนี้ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบว่า บรษิทัฯ ไดจ้ดัการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่
2/2561 เมื่อวนัที ่5 ตุลาคม 2561 จงึขอใหท้ีป่ระชุม รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยมสี าเนารายงานการประชุม
ตามหนงัสอืเชญิประชุม หน้าที ่11-17 ทีบ่รษิทัไดจ้ดัสง่ใหก้บัท่านเป็นการล่วงหน้าแลว้ เมื่อวนัที ่4 เมษายน 2562  

  

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้ือหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครัง้ที ่2/2561 เมื่อวนัที ่5      
ตุลาคม 2561  ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้  

 

มติ ที่ประชุมได้พจิารณาแล้วมมีติรบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้ือหุ้นครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวนัที่ 5      
ตุลาคม 2561 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตริบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 
 

เหน็ดว้ย          207,758,047            เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานกิจการประจ าปี 2561 
 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 35 (1) ก าหนดใหท้ีป่ระชุม
สามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี พจิารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่สดงถงึกจิการของบรษิทัฯ ในรอบปีทีผ่่านมา     
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอผูถ้อืหุน้เพื่อรบัทราบผลการด าเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2561 รายละเอียดตามที่ปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2561 และผู้ด าเนินรายการประชุมได้กล่าวเชิญ           
นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ รายงานผลการด าเนินงานในปี 2561 ใหท้ี่
ประชุมไดร้บัทราบ 



 

 

 

 นางสาวพรธิภสัร ์ขนัธีวิทย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชแีละการเงนิ ไดเ้รยีนชีแ้จงต่อทีป่ระชุมถงึ

รายไดแ้ละความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้  

 

 
 

รายไดจ้ากผลประกอบการของบรษิทัฯ ในปี 2561 บรษิทัฯ มรีายได ้จ านวน 1,387 ลา้นบาท เมื่อเปรยีบเทยีบ
กบัรายไดต้ัง้แต่เริม่ก่อตัง้บรษิทัฯ ในปี 2557 บรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตอย่างต่อเนื่อง โดยมอีตัราการเตบิโตเฉลี่ยคดิ
เป็นรอ้ยละ 50.27 ต่อปี  

เหน็ไดว้่าตัง้แต่ปี 2558 – 2561 ความสามารถในการท าก าไรของบรษิทัมอีตัราก าไรขัน้ตน้เฉลีย่คดิเป็นร้อยละ 
10 - 11 โดยปี 2561 บรษิทัฯ มอีตัราก าไรขัน้ตน้รอ้ยละ 10.52 และมอีตัราก าไรสุทธริอ้ยละ 3.81 ทัง้นี้ อตัราการเตบิโต
ของก าไรขัน้ตน้และก าไรสทุธขิองบรษิทัเพิม่สงูขึน้อย่างต่อเนื่องเป็นผลจากการเตบิโตของรายไดใ้นทุกๆ ปี ประกอบกบั
ความสามารถในการบรหิารจดัการตน้ทุนโครงการและค่าใชจ้่ายในการบรหิารได้อย่างมปีระสทิธภิาพ โดยค่าใชจ้่ายใน
การบรหิารส่วนทีเ่พิม่ขึน้คอืค่าใชจ้่ายทีเ่กีย่วกบัพนักงานเพื่อรองรบังานโครงการทีเ่พิม่ขึน้  โดยในปี 2561 บรษิัทฯ มี
ก าไรสทุธใินสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่ จ านวน 53 ลา้นบาท เปรยีบเทยีบกบัปี 2560 ทีม่กี าไรสว่นทีเ่ป็นของบรษิทัใหญ่
จ านวน 22.9 ลา้นบาท จะเหน็ไดว้่าบรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตสงูขึน้คดิเป็นรอ้ยละ 131.44 และหากเปรยีบเทยีบอตัรา
การเตบิโตเฉลีย่ของก าไรสทุธสิว่นทีเ่ป็นของบรษิทัตัง้แต่ปี 2558 – 2561 จะเหน็ว่าบรษิทัฯ มอีตัราการเตบิโตเฉลีย่ต่อปี
คดิเป็นรอ้ยละ 40 - 70 ต่อปี  

  

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อที่
ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ 
 ผูด้ าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชมุว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง
ในวาระนี้ 
 

 มติ ทีป่ระชมุรบัทราบรายงานกจิการประจ าปี 2561 
 

 

 

 



 

 

 

วาระท่ี 3   พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535  ก าหนดให ้“คณะกรรมการต้องจดัใหม้กีารท างบดุล และบญัชกี าไรขาดทุน ณ วนัสิน้รอบปีบญัชขีองบรษิทัเสนอ
ต่อทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพจิารณาอนุมตัิ”  

และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 36 (2) ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี “พจิารณาอนุมตังิบดุล และ
บญัชกี าไรขาดทุน”  

 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้อนุมตังิบการเงนิรวมของ
บรษิทัและบรษิทัย่อย และงบการเงนิเฉพาะกจิการของบรษิทัฯ ซึง่ประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงนิรวมและเฉพาะ
กจิการ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561  งบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็รวมและเฉพาะกจิการ  งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของ
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกจิการ และงบกระแสเงนิสดรวมและเฉพาะกจิการ ส าหรบัรอบบญัช ีสิน้สุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 
2561  

ซึ่งงบดงักล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต  ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตัจิากคณะกรรมการบรษิทัเรยีบรอ้ยแลว้ 

ผูด้ าเนินรายการประชุมไดก้ล่าวเชญิ นางสาวพรธภิสัร ์ขนัธวีทิย ์ผูช้่วยกรรมการผูจ้ดัการสายงานบญัชี

และการเงนิ รายงานงบแสดงฐานะการเงนิ ประจ าปี 2561 โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้

 

 

 สนิทรพัยร์วมของบรษิทัฯ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 1,149.8 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นสว่นของลูกหนี้การคา้รอ้ยละ 18 รายไดท้ีย่งัไม่เรยีกช าระรอ้ยละ 24 ทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์รอ้ยละ 32 สนิทรพัย์
อื่นรอ้ยละ 14 และสนิคา้คงเหลอืรอ้ยละ 12 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วม จ านวน 729.1 ลา้น
บาท สูงเพิม่ขึน้ 423.70 ล้านบาท โดยเพิม่ขึน้จากรายได้ที่ยงัไม่ได้เรยีกช าระที่บรษิทัฯ ได้รบัการว่าจ้างเพิม่ขึน้ในปี 
2561 และทีด่นิ อาคาร อุปกรณ์ เพิม่ขึน้จากการทีบ่รษิทัฯ ซื้ออุปกรณ์มาส าหรบัรองรบังานโครงการทีเ่กดิขึน้ใหม่ และ
สนิคา้คงเหลอืทีเ่พิม่ขึน้จากโครงการใหม่ 2 โครงการ ส่วนทีล่ดลงคอืในส่วนของเงนิสด ซึง่ลงลดจากการจ่ายเงนิปนัผล
จ านวน 34.87 ลา้นบาท 
 หนี้สนิและส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวม จ านวน 1,149.8 ลา้นบาท แบ่ง
ออกเป็นส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยละ 25 เงนิรบัล่วงหน้าและรายได้รบัล่วงหน้าค่าก่อสร้างร้อยละ 37  เงนิกู้ยมืจาก



 

 

 

สถาบนัการเงนิรอ้ยละ 21 และส่วนของเจา้ของรอ้ยละ 14 และเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปี 2560 บรษิทัฯ มหีนี้สนิรวมจ านวน 
729.1 ล้านบาท ซึ่งส่วนที่สูงขึ้นมาจากหนี้สนิจากส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการซื้อวตัถุดิบต่างๆ เพื่อรองรบังาน
โครงการทีเ่พิม่ขึน้ และเงนิรบัล่วงหน้าและรายไดร้บัล่วงหน้าค่าก่อสรา้งทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาจากโครงการใหม่ๆ ซึง่ไดเ้ซน็
สญัญาในระหว่างปี 2561 และสว่นหนี้สนิทีล่ดลงไดแ้ก่เงนิกูย้มืทีไ่ดช้ าระเงนิกูใ้หก้บัสถาบนัการเงนิในระหว่างงวด 
 กระแสเงนิสด ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดทีไ่ดม้าจากกจิกรรมด าเนินงาน จ านวน 33.29 ลา้นบาท 
และกระแสเงนิสดใชไ้ปในกจิกรรมลงทุน จ านวน 73.16 ลา้นบาท ซึง่ใชไ้ปส าหรบัการซือ้อุปกรณ์มาส าหรบังานโครงการ
ใหม่ๆ และกระแสเงนิสดทีใ่ชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิไดม้า จ านวน 16.86 ลา้นบาท ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 กระแส
เงินสดลดลง จ านวน 56.76 ล้านบาท และเมื่อรวมกบัเงินสดต้นปี จ านวน 91.98 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสดปลายปี จ านวน 35.22 ลา้นบาท  

 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าว 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชุมมมีตอินุมตังิบการเงนิประจ าปี ส าหรบัรอบบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 
 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 4  พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปันผล  

 ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า จากงบการเงนิเฉพาะกจิการ ส าหรบัปี 2561 บรษิทัฯ มี

ก าไรสทุธ ิจ านวน 49.84 ลา้นบาท โดยไม่มยีอดขาดทุนสะสม บรษิทัฯ จงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผล ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ได ้

ตามมาตรา 115     แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 44 ซึง่ก าหนดว่า  “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อื

หุน้ไดเ้ป็นครัง้คราว ในเมื่อเหน็ว่าบรษิทัฯ มผีลก าไรสมควรพอทีจ่ะท าเช่นนัน้ และเมื่อไดจ้่ายเงนิปนัผลแลว้ใหร้ายงาน

ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป”   

 

 
 

             



 

 

 

ตามมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535     

 และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 45 ซึง่ก าหนดว่า “บรษิทัฯ ต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่งไวเ้ป็นทุน

ส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปีหกัดว้ยยอดเงนิขาดทุนสะสมยกมา (ถ้าม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้จะมี

จ านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิของทุนจดทะเบยีน”                                                      

 บรษิทัฯ มนีโยบายการจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 40 ของก าไรสทุธใินแต่ละปี จากการประชุม
คณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที่ 2/2562 เมื่อวนัที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ทีป่ระชุมมมีตใิหจ้่ายเงนิปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.10 
บาท ส าหรบัรอบระยะเวลา วนัที ่1 เมษายน 2561 – วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 รวมเป็นเงนิปนัผลทัง้สิน้ 28.00 ลา้นบาท 
(ก่อนหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย) คดิเป็นรอ้ยละ 56.19 ซึง่เป็นไปตามนโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัฯ โดยก าหนดรายชื่อผูถ้อื
หุ้นที่มีสิทธิรับเงินปนัผล (Record Date) ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 และก าหนดให้มีการจ่ายเงินปนัผลในวนัที่ 17 
พฤษภาคม 2562 โดยบรษิัทฯ ได้จดัสรรก าไรสุทธจิากผลการด าเนินงานประจ าปี ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่
น้อยกว่ารอ้ยละ 5 เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นจ านวนเงนิ 2,491,756 บาท 
 

ประธาน  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจดัสรรก าไรประจ าปี 2561 และการจ่ายเงินปนัผล ตาม
รายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบัการอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมาก 
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัจิ่ายเงินปนัผลในอตัราหุน้ละ 0.10 บาท รวมเงนิปนัผลทัง้หมด 28.00 ลา้นบาท 
(ก่อนหกัภาษ ีณ ทีจ่่าย) (คดิเป็นรอ้ยละ 56.19 ของก าไรสทุธขิองงบการเงนิเฉพาะกจิการซึง่เป็นไปตามนโยบายบรษิทั
ฯ) และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัศุกรท์ี ่17 พฤษภาคม 2562 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 5   พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งตามวาระ  
 ประธานฯ ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อเป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาล และความโปร่งใส กรรมการทีถู่กเสนอ
ชื่อใหก้ลบัเขา้มาด ารงต าแหน่ง ซึง่ไดแ้ก่ นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร / นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ และนายสมชยั 
กา้นบวัแกว้ ขอออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสใหท้่านผูถ้อืหุน้ไดส้อบถาม และแสดงขอ้คดิเหน็ได้
อย่างเตม็ที ่และเพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานไดเ้ชญิ นายสทุธ ิ ธรรมอ านวยสขุ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ท าหน้าทีใ่นการด าเนินการประชุมต่อในวาระนี้แทน โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้จะกลบัเขา้มาในทีป่ระชุมอกี
ครัง้เมื่อเสรจ็สิน้การลงคะแนนเสยีงในวาระนี้แลว้ 

 

ผูด้ าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิัทฯ ขอ้ 15 ก าหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามญัประจ าปีทุกครัง้ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง



 

 

 

จ านวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็นอตัรากรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รบัเลอืกให้กลบัเขา้มารบัต าแหน่งอกีได้ ” และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี้ มกีรรมการทีอ่อกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน 
ไดแ้ก่  

(1) นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

(2) นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ กรรมการ กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

(3) นายสมชยั กา้นบวัแกว้ กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสีย่ง และประธาน
กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

คณะกรรมการบรษิทั (ซึง่ไม่รวมกรรมการผูม้สี่วนไดเ้สยี) พจิารณาแลว้ เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญั
ผูถ้อืหุน้ แต่งตัง้กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ไดแ้ก่ นายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร / นายประเสรฐิ 
ตรวีรีานุวฒัน์ และนายสมชยั กา้นบวัแกว้ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดมิและต าแหน่งเดมิ  
ต่อไปอกีวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็นบุคคลทีม่คีุณวุฒ ิความรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ 
อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นผูท้ีป่ฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความระมดัระวงั ซื่อสตัยส์จุรติ และมคีวาม
รบัผดิชอบตลอดจนเป็นผูท้ีม่คีุณสมบตัคิรบถว้นตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    

 

กรรมการทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อในครัง้นี้ ไม่ได้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการ / ผู้บรหิาร ในกจิการทีเ่ป็นคู่แข่ง
ทางธุรกิจหรือ กิจการที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ และได้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของ
คณะกรรมการบรษิทัแลว้ว่ามคีุณสมบตัทิีเ่หมาะสมกบัการประกอบกจิการของบรษิทัฯ 

 

จ านวนปีในการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ 
 

 
   
นายสุทธิ ธรรมอ านวยสุข ผูด้  าเนินการแทนประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้

สงสยัต่างๆ  เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ตามรายละเอยีดทีไ่ดน้ าเสนอต่อทีป่ระชมุดงักล่าวขา้งตน้ 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม แจง้ต่อท่านผูถ้อืหุน้ว่ามตใินวาระนี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

วาระท่ี 5.1  การแต่งตัง้นายณรงค์ฤทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท ใน
ต าแหน่งเดิม ได้รบัคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ        0.0000 ) 
 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ของผูถ้อืหุน้ซึง่มา
ประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระท่ี 5.2 การแต่งตัง้นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในต าแหน่ง
เดิม ได้รบัคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย          205,168,388  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 98.7535 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 ) 
งดออกเสยีง             2,589,659  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      1.2465 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 ) 

 

หมายเหต:ุ นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ ถอืหุน้จ านวน 2,589,659 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีและ
เพื่อความโปร่งใส นายประเสรฐิ ตรวีรีานุวฒัน์ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

ดงันัน้วาระนี้ถือว่า นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒัน์ ได้รบัอนุมตัิ ด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

 

วาระท่ี 5.3 การแต่งตัง้นายสมชยั ก้านบวัแก้ว กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ในต าแหน่งเดิม  
ได้รบัคะแนนเสียงจากผูถ้ือหุ้น ดงัน้ี 

 

เหน็ดว้ย          207,757,847  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 99.9999 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ   0.0000 ) 
งดออกเสยีง                     200  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      0.0001 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ      0.0000 ) 

 

หมายเหตุ: นายสมชยั กา้นบวัแกว้ ถอืหุน้จ านวน 200 หุน้ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ี และเพื่อความ
โปร่งใส นายสมชยั กา้นบวัแกว้ จงึไดง้ดออกเสยีงในวาระนี้ 
 

ดงันัน้วาระนี้ถอืว่า นายสมชยั ก้านบวัแก้ว ไดร้บัอนุมตั ิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุม  
และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

 

มติ   ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้กรรมการทัง้สามท่านทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระขา้งต้นทีไ่ด้รบัการเสนอชื่อกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามญัผู้ถือหุน้ได้มมีติอนุมตัิด้วยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึง่ม า
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

วาระท่ี 6   พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 
    นายสุทธิ ธรรมอ านวยสุข ได้เชิญนายณรงค์ฤทธิ ์ถาวรวิศิษฐพร นายประเสริฐ ตรีวีรานุวัฒน์  และ          

นายสมชยั กา้นบวัแก้ว กลบัเขา้มาในทีป่ระชุม โดยนายณรงคฤ์ทธิ ์ถาวรวศิษิฐพร ในฐานะประธานฯ ขอให้ทีป่ระชุม
พจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 และเชญิผูด้ าเนินรายการประชุม เป็นผูช้ีแ้จงรายละเอยีดในวาระ
นี้ต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณา 

 

ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 90 ก าหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรพัย์สนิอื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่เป็นค่าตอบแทนตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้“กรรมการมสีทิธไิดร้บัค่าตอบแทนจากบรษิทัฯ ในรปู

ของเงนิรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น”  

ในปี 2561 ปีที่ผ่านมา มีการจ่ายเบี้ยประชุมกรรมการทัง้หมดจ านวน 10 ท่าน รวมเป็นจ านวนเงิน 

1,190,000 บาทถว้น โดยมรีายละเอยีดดงัต่อไปนี้ 

 
 

ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นอนุมัติค่าตอบแทน
กรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 1,500,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถ้วน) โดย
ค านึงถึงความเหมาะสมเกีย่วกบัประเภทธุรกจิและความเกี่ยวโยงกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ซึ่งสอดคล้องกบั
สภาวะโดยทัว่ไปของตลาด และอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึความเหมาะสมกบัการท าหน้าที ่และความรับผดิชอบของ
คณะกรรมการบรษิทัฯ โดยมรีายละเอยีดดงันี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FFS 

 

 



 

 

 

 
 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไมม่ผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถามเพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 ตามรายละเอยีดทีไ่ด้
น าเสนอต่อทีป่ระชุมดงักล่าวขา้งตน้ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า มตใินวาระนี้ตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนไม่น้อยกว่า 
2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด ของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสียง เสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 

 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมตัคิ่าตอบแทนกรรรมการ ประจ าปี 2562 เป็นค่าเบีย้ประชุม เป็นจ านวนเงนิไม่เกนิ 
1,500,000 บาท (หนึ่งลา้นหา้แสนบาทถว้น)   

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อื
หุน้ซึง่มาประชุม ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 

 

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 
ผู้ด าเนินรายการประชุม เรยีนชี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 มาตรา 120 ก าหนดให ้“ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัชี
ของบรษิทัฯ ทุกปีในการแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีจะแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิอกีกไ็ด้” และมาตรา 121 ก าหนดให ้“ผูส้อบ 

บญัชตี้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจา้ง หรอืผูด้ ารงต าแหน่งหน้าทีใ่ดๆ ของบรษิทั” และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 
42 ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัประจ าปี “พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบญัช”ี 

 
 

 
 

 
 



 

 

 

คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้จิารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบรษิทั เพื่อพจิารณาเสนอทีป่ระชุมสามญัผู้
ถือหุ้นแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิัท 
ประจ าปี 2562 โดยแต่งตัง้ใหน้ายบุญเลศิ กมลชนกกุล* ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339  และนายขจรเกยีรต ิอรุณ
ไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่3760 เป็น
ผู้สอบบญัชขีองกลุ่มบรษิัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงนิของกลุ่ม
บรษิทั เน่ืองจากคณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็ว่า บรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั มมีาตรฐาน 
และมคีวามเชีย่วชาญในการสอบบญัชรีวมทัง้ยงัสามารถใหค้ าแนะน าใหค้ าปรกึษาในเรื่องเกีย่วกบัการบญัช ีภาษีอากร 
และระบบการควบคุมภายใน จงึเหน็ควรเสนอคณะกรรมการบรษิทั เพื่อก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัช ีโดยมคี่าสอบ
บญัชเีป็นจ านวนเงนิดงันี้ บรษิัท ซ ีเอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และ บรษิทั 
เจเคอีซี จ ากัด จ านวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทัง้สิ้น 3,700,000 บาท ซึ่งอัตรานี้ไม่รวมค่าใช้จ่าย
เบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน โดยตารางเปรยีบเทยีบราคาค่าสอบบญัชสี าหรบัปี 2561 – 2562 มดีงันี้  

 

 
 

ความเหน็ของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบรษิัท ได้พจิารณาแล้ว เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุม
สามญัผูถ้อืหุน้อนุมตัแิต่งตัง้นายบุญเลศิ กมลชนกกุล* ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339  และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพ
โรจนกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445 และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3760 ในนาม
บรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์ูเปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทั โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบญัชีเป็นจ านวนเงินดงันี้ บริษัท ซี เอ แซด 
(ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงนิ 3,240,000 บาท และ บรษิัท เจเคอซี ีจ ากดั จ านวนเงนิ 460,000 บาท รวมเป็นเงนิ
ทัง้สิน้ 3,700,000 บาทถว้น ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบถาม
เพิม่เตมิ ประธานจงึเสนอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนขอผูส้อบบญัช ีประจ าปี 
2562 

 ผู้ด าเนินรายการประชุม ไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก  
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม และมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสยีงไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีงเสรจ็
เรยีบรอ้ยแลว้โปรดยกมอืขึน้เพื่อใหเ้จา้หน้าทีไ่ปรบับตัรลงคะแนน 
 

 มติ   ทีป่ระชุมมมีตแิต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชปีระจ าปี 2562 โดยนายบุญเลศิ 
กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่5339 และนายขจรเกยีรต ิอรุณไพโรจนกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3445  
และนายชาญชยั ชยัประสทิธิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต เลขที่ 3760 และ/หรอืผู้สอบบญัชที่านอื่นทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเหน็ชอบ ในนามบรษิทั ไพรซ้วอเตอร์เฮาสค์เูปอรส์ เอบเีอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองกลุ่มบรษิทัฯ โดยใหค้น
ใดคนหนึ่งเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของกลุ่มบรษิทั โดยมคี่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ
ดงันี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จ ากดั จ านวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จ ากดั จ านวนเงิน 
460,000 บาท รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 3,700,000 บาทถว้น ซึง่ไม่รวมค่าใชจ้่ายเบด็เตลด็ทีเ่กดิขึน้จรงิระหว่างการปฏบิตังิาน 

 

 



 

 

 

โดยทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี้ 

เหน็ดว้ย          207,758,047  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ 100.0000 ) 
ไม่เหน็ดว้ย              0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ    0.0000 ) 
งดออกเสยีง                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
บตัรเสยี                                 0  เสยีง ( คดิเป็นรอ้ยละ       0.0000 ) 
 

*หมายเหต:ุ อา้งองิจากมตทิีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทั ครัง้ที ่2/2562 เมื่อวนัองัคารที ่26 กุมภาพนัธ ์2562 ไดอ้นุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีนางอนุทยั ภูมสิรุกุล ไปแลว้นัน้ ภายหลงั ทางบรษิทั ไพรซ์วอเตอรเ์ฮาสค์ูเปอร ์เอบเีอเอส จ ากดั ได้
ท าการปรบัเปลีย่นโครงสรา้งภายใน จงึเรยีนขอแจง้เปลีย่นผูส้อบบญัช ีจาก นางอนุทยั ภูมสิรุกุล เลขทะเบยีนใบอนุญาต 
เลขที ่3873 เป็น นายบุญเลศิ กมลชนกกุล เลขทะเบยีนใบอนุญาต เลขที ่5339 แทน 
 

วาระท่ี 8    เรือ่งอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดส้อบถามขอ้มลูของบรษิทัฯ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้
ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เพิม่เตมิ 

ผู้ด าเนินรายการประชุม  ได้เรยีนชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดให ้“ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 
จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมอกีกไ็ด้” 

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ที่ประชุม
พจิารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ณะกรรมการบรษิทัฯ ก าหนดไวใ้นการประชุมครัง้นี้ 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรอืซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ   

ผู้ด าเนินรายการประชุม จงึแจง้ต่อทีป่ระชุมว่า หลงัจากการประชุมในครัง้นี้ หากท่านผูถ้อืหุน้มขีอ้สงสยั

ซกัถามหรอืตอ้งการแสดงความคดิเหน็ในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถตดิต่อเขา้มายงัเลขานุการบรษิทั โทร 038-606-242 
หรอืตดิต่อมายงันกัลงทุนสมัพนัธท์ี ่e-mail address info@caz.co.th หรอื www.caz.co.th หน้าส าหรบันกัลงทุน 

ประธานฯ  เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามรายละเอยีดและขอ้สงสยัต่างๆ เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้อืหุน้ทุกท่านทีไ่ดเ้สยีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี และปิดการประชุม 

 
       ปิดประชุมเวลา   14.30  น. 
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ลงชื่อ...............................................................  ประธานทีป่ระชุม  

                        (นายณรงคฤ์ทธ์ิ ถาวรวิศิษฐพร)       ประธานกรรมการ 

 

 

 

ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ระชุม  

                                          (นางสาวณัฐฐิยา จารสุมบติั)          เลขานุการบริษทั   
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