รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นประจาปี 2562
บริ ษทั ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
ในวันพฤหัสบดีที่ 18 เมษายน 2562
ณ ห้องประชุม A อาคารเอ็นจิเนียริง่ ของบริษทั ฯ
เลขที่ 239 ถนนห้วยโปง่ -หนองบอน ตาบลห้วยโปง่ อาเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150

เปิ ดประชุมเวลา 13.30 น.
นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร ประธานกรรมการ ทาหน้าทีเ่ ป็ นประธานในทีป่ ระชุม ประธานกล่าวเปิ ดการ
ประชุมและแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า ขณะทีเ่ ริม่ การประชุมมีผถู้ อื หุน้ มาประชุมด้วยตนเอง 25 ราย รับมอบฉันทะจานวน 4 ราย
นับ รวมจ านวนผู้ถือ หุ้น 29 ราย รวมจ านวนหุ้น ทัง้ สิ้น 207,758,047 หุ้น คิด เป็ น ร้อ ยละ 74.1993 ของจ านวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทัง้ หมดของบริษทั ฯ ครบเป็ นองค์ประชุม ตามกฎหมายและข้อบังคับของบริษทั ฯ
นางสาวณัฐฐิ ยา จารุสมบัติ เลขานุการบริ ษทั ทาหน้าที่เลขานุ การทีป่ ระชุม และนายยุทธนา กาญจนา
รมย์ ทาหน้าทีเ่ ป็ นผูด้ าเนินรายการประชุม โดยนายยุทธนา กาญจนารมย์ ได้แนะนาคณะกรรมการบริษทั คณะผูบ้ ริหาร
ทีป่ รึกษาทางกฎหมาย ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต ตัวแทนอิสระซึง่ เป็ นผูแ้ ทนในการนับคะแนน ทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการบริษทั ที่เข้าร่วมประชุม
1. นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / กรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

2. นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

3. นายยิง่ ยง เตชะรุ่งนิรนั ดร์

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

4. นายซุง ซิก ฮอง

กรรมการ (ทีเ่ ป็ นผูบ้ ริหาร) / ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร /
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง /

5. นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง

6. นางสาวนิตา ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ / กรรมการบริหาร

7. นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการบริหารความเสีย่ ง /
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ

8. นางสาวกาญจนา ริมพณิชยกิจ
9. นายเจริญชัย อานาจสมบูรณ์สขุ

ทัง้ นี้กรรมการทีเ่ ข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้คดิ เป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้ หมดของบริษทั ฯ

คณะผูบ้ ริหาร
1. นาย ยอง ชอล ชอย

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานปฏิบตั กิ าร
ผูจ้ ดั การฝา่ ยวิศวกรรมและการจัดซือ้ จัดหา (รักษาการ)

2. นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์

ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน

3. นางวิมล เวหะรัตน์

ผูจ้ ดั การสายงานสนับสนุน

4. นาย หวัง ยอบ จี

ผูจ้ ดั การฝา่ ยก่อสร้าง

5. นาย บูม บุ๊ค คว๊าก

ผูจ้ ดั การฝา่ ยโรงงาน

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย
นางสาวพัณณิตา จันทร์ต๊ะ และ นายธิตณ
ิ ฏั ฐ์ ปรีดพิ านิจวิภา จากบริษทั ทีป่ รึกษากฎหมายกรุงเทพ จากัด (B.L.C.)
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต
นางณฐพร พันธุอ์ ุดม ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด
ตัวแทนอิ สระซึ่งเป็ นผูแ้ ทนในการนับคะแนน
บริษทั ออนไลน์แอสเซ็ท จากัด
ตัวแทนผูถ้ ือหุ้นเพื่อเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นางสาวกนกวรรณ ทองครุธ ทาหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมสังเกตการณ์ และเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้ งทุนไทย
นายพิเชษฐ์ อิสโร
ประธานฯ มอบหมายให้ผดู้ าเนินรายการประชุม ชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม และวิธกี ารออกเสียง
ลงคะแนน ในวาระต่างๆ โดยผู้ดาเนินรายการประชุม ได้ช้แี จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนน และการประกาศผลคะแนนให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชีแ้ จงวิธกี ารสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น การออกเสียงลงคะแนน การนับ
คะแนน และการประกาศผลคะแนน ดังนี้
การสอบถามหรือแสดงความเห็น
ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รบั มอบฉันทะที่มขี อ้ สงสัยจะซักถามหรือ แสดงความคิดเห็นแนะนาตัวโดยแจ้ง ชื่อนามสกุล และแจ้งเรื่องทีต่ อ้ งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น โดยการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นนัน้ ขอให้เป็ น
การสอบถามและแสดงความคิดเห็นตามประเด็นของวาระการประชุม เพื่อให้การประชุมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
การออกเสียง และการนับคะแนนเสียง
1. การออกเสียงลงคะแนนนัน้ ให้ 1 หุน้ มีสทิ ธิออกเสียงได้ 1 เสียง
2. ในการประชุมแต่ละวาระนัน้ ท่านต้องยื่นบัตรลงคะแนนให้ตรงกับวาระทีม่ กี ารเรียกเก็บในแต่ละวาระ
3. ท่านใด เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ท่านกรอกใบลงคะแนนเสียงทีบ่ ริษทั ฯ จัดให้ พร้อมทัง้ ลง
ลายมือชื่อด้วยปากกา และมอบให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ
4. หากท่านทาเครื่องหมายลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง บริษทั ฯ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
5. บริษทั ฯ ได้ใช้ระบบ Barcode ในการนับการออกเสียงลงคะแนน

ในกรณีทไ่ี ม่ดาเนินการตามทีก่ ล่าวมาแล้วข้างต้นบริษทั ฯ จะถือว่าท่านเห็นชอบกับมติตามวาระทีไ่ ด้นาเสนอ
ในกรณีผรู้ บั มอบฉันทะทีย่ ่นื ใบมอบฉันทะ แบบ ข. ทีผ่ ถู้ อื หุน้ ได้ออกเสียงลงคะแนนมาแล้ว
ทัง้ นี้ เมื่อสิน้ สุดการประชุมฯ บริษทั ฯ ขอความกรุณาท่านผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทุกท่าน มอบใบลงคะแนน
ทีเ่ หลือทัง้ หมดให้กบั เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ เพื่อนาคะแนนของท่านไปบันทึกไว้ในระบบการนับคะแนน และสาหรับผูถ้ อื
หุน้ ทีเ่ ป็ นชาวต่างชาติ บริษทั ฯ ได้จดั ให้มลี ่ามในการอานวยความสะดวกกรณีทม่ี ขี อ้ สงสัยหรือมีคาถามสามารถติดต่อได้
ทีน่ างสาว ลี ยู จิน
เมื่อไม่มผี ู้ถอื หุน้ มีขอ้ สงสัยใดๆ ประธาน จึงเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่บริษัท ฯ ได้จดั ส่งหนังสือเชิญประชุม
ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ตลาดหลักทรัพย์ฯ สานักงาน ก.ล.ต. และกระทรวงพาณิชย์ เป็ นการล่วงหน้าซึ่งเป็ นไปตามกฎหมาย
แล้ว จึงขอเริ่มเปิ ดการประชุมโดยมีระเบียบวาระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมวิ สามัญผูถ้ ือหุ้นครังที
้ ่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประธานฯ ขอให้ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561 โดยเชิญผูด้ าเนินรายการประชุมเป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระนี้ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชีแ้ จงให้ทป่ี ระชุมทราบว่า บริษทั ฯ ได้จดั การประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่
2/2561 เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2561 จึงขอให้ทป่ี ระชุม รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยมีสาเนารายงานการประชุม
ตามหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 11-17 ทีบ่ ริษทั ได้จดั ส่งให้กบั ท่านเป็ นการล่วงหน้าแล้ว เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผู้ถอื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5
ตุลาคม 2561 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
มติ
ตุลาคม 2561

ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติรบั รองรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5

โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติรบั รองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

207,758,047
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )

วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิ จการประจาปี 2561
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 35 (1) กาหนดให้ทป่ี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี พิจารณารายงานของคณะกรรมการทีแ่ สดงถึงกิจการของบริษทั ฯ ในรอบปี ทผ่ี ่านมา
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอผูถ้ อื หุน้ เพื่อรับทราบผลการดาเนินงาน และรายงาน
ประจ าปี 2561 รายละเอีย ดตามที่ป รากฏอยู่ใ นรายงานประจ าปี 2561 และผู้ดาเนิ น รายการประชุ ม ได้ก ล่ า วเชิญ
นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดาเนินงานในปี 2561 ให้ท่ี
ประชุมได้รบั ทราบ

นางสาวพรธิ ภสั ร์ ขันธี วิทย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้เรียนชีแ้ จงต่อทีป่ ระชุมถึง
รายได้และความสามารถในการทากาไรของบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้จากผลประกอบการของบริษทั ฯ ในปี 2561 บริษทั ฯ มีรายได้ จานวน 1,387 ล้านบาท เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายได้ตงั ้ แต่เริม่ ก่อตัง้ บริษทั ฯ ในปี 2557 บริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยมีอตั ราการเติบโตเฉลี่ย คิด
เป็ นร้อยละ 50.27 ต่อปี
เห็นได้ว่าตัง้ แต่ปี 2558 – 2561 ความสามารถในการทากาไรของบริษทั มีอตั รากาไรขัน้ ต้นเฉลีย่ คิดเป็ นร้อยละ
10 - 11 โดยปี 2561 บริษทั ฯ มีอตั รากาไรขัน้ ต้นร้อยละ 10.52 และมีอตั รากาไรสุทธิรอ้ ยละ 3.81 ทัง้ นี้ อัตราการเติบโต
ของกาไรขัน้ ต้นและกาไรสุทธิของบริษทั เพิม่ สูงขึน้ อย่างต่อเนื่องเป็ นผลจากการเติบโตของรายได้ในทุกๆ ปี ประกอบกับ
ความสามารถในการบริหารจัดการต้นทุนโครงการและค่าใช้จ่ายในการบริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยค่าใช้จ่ายใน
การบริหารส่วนทีเ่ พิม่ ขึน้ คือค่าใช้จ่ายทีเ่ กีย่ วกับพนักงานเพื่อรองรับงานโครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ โดยในปี 2561 บริษัทฯ มี
กาไรสุทธิในส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่ จานวน 53 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี 2560 ทีม่ กี าไรส่วนทีเ่ ป็ นของบริษทั ใหญ่
จานวน 22.9 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าบริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตสูงขึน้ คิดเป็ นร้อยละ 131.44 และหากเปรียบเทียบอัตรา
การเติบโตเฉลีย่ ของกาไรสุทธิสว่ นทีเ่ ป็ นของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2558 – 2561 จะเห็นว่าบริษทั ฯ มีอตั ราการเติบโตเฉลีย่ ต่อปี
คิดเป็ นร้อยละ 40 - 70 ต่อปี
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อที่
ประชุมดังกล่าวข้างต้น
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า เนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
ในวาระนี้
มติ ทีป่ ระชุมรับทราบรายงานกิจการประจาปี 2561

วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นประจาปี สาหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า มาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ.
2535 กาหนดให้ “คณะกรรมการต้องจัดให้มกี ารทางบดุล และบัญชีกาไรขาดทุน ณ วันสิน้ รอบปี บญ
ั ชีของบริษทั เสนอ
ต่อทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ”
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 36 (2) กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี “พิจารณาอนุ มตั งิ บดุล และ
บัญชีกาไรขาดทุน”
ความเห็นของคณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ อนุ มตั งิ บการเงินรวมของ
บริษทั และบริษทั ย่อย และงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ฯ ซึง่ ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงินรวมและเฉพาะ
กิจการ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมและเฉพาะกิจการ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของ
ผู้ถือหุ้นรวมและเฉพาะกิจการ และงบกระแสเงินสดรวมและเฉพาะกิจการ สาหรับรอบบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561
ซึ่งงบดังกล่าว ได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต ผ่านการสอบทานจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านการอนุมตั จิ ากคณะกรรมการบริษทั เรียบร้อยแล้ว
ผูด้ าเนิ นรายการประชุมได้กล่าวเชิญ นางสาวพรธิภสั ร์ ขันธีวทิ ย์ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชี
และการเงิน รายงานงบแสดงฐานะการเงิน ประจาปี 2561 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

สินทรัพย์รวมของบริษทั ฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 1,149.8 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นส่วนของลูกหนี้การค้าร้อยละ 18 รายได้ทย่ี งั ไม่เรียกชาระร้อยละ 24 ทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์รอ้ ยละ 32 สินทรัพย์
อื่นร้อยละ 14 และสินค้าคงเหลือร้อยละ 12 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษทั ฯ มีสนิ ทรัพย์รวม จานวน 729.1 ล้าน
บาท สูงเพิม่ ขึน้ 423.70 ล้านบาท โดยเพิม่ ขึน้ จากรายได้ท่ยี งั ไม่ได้เรียกชาระที่บริษทั ฯ ได้รบั การว่าจ้างเพิม่ ขึน้ ในปี
2561 และทีด่ นิ อาคาร อุปกรณ์ เพิม่ ขึน้ จากการทีบ่ ริษทั ฯ ซื้ออุปกรณ์มาสาหรับรองรับงานโครงการทีเ่ กิดขึน้ ใหม่ และ
สินค้าคงเหลือทีเ่ พิม่ ขึน้ จากโครงการใหม่ 2 โครงการ ส่วนทีล่ ดลงคือในส่วนของเงินสด ซึง่ ลงลดจากการจ่ายเงินปนั ผล
จานวน 34.87 ล้านบาท
หนี้สนิ และส่วนของผูถ้ อื หุน้ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวม จานวน 1,149.8 ล้านบาท แบ่ง
ออกเป็ นส่วนของเจ้าหนี้การค้าร้อยละ 25 เงินรับล่วงหน้าและรายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้างร้อยละ 37 เงินกู้ยมื จาก

สถาบันการเงินร้อยละ 21 และส่วนของเจ้าของร้อยละ 14 และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2560 บริษทั ฯ มีหนี้สนิ รวมจานวน
729.1 ล้านบาท ซึ่ง ส่วนที่สูงขึ้นมาจากหนี้สนิ จากส่วนของเจ้าหนี้การค้า จากการซื้อวัตถุ ดิบต่ างๆ เพื่อรองรับงาน
โครงการทีเ่ พิม่ ขึน้ และเงินรับล่วงหน้าและรายได้รบั ล่วงหน้าค่าก่อสร้างทีบ่ ริษทั ฯ ได้รบั มาจากโครงการใหม่ๆ ซึง่ ได้เซ็น
สัญญาในระหว่างปี 2561 และส่วนหนี้สนิ ทีล่ ดลงได้แก่เงินกูย้ มื ทีไ่ ด้ชาระเงินกูใ้ ห้กบั สถาบันการเงินในระหว่างงวด
กระแสเงินสด ในปี 2561 บริษทั ฯ มีกระแสเงินสดทีไ่ ด้มาจากกิจกรรมดาเนินงาน จานวน 33.29 ล้านบาท
และกระแสเงินสดใช้ไปในกิจกรรมลงทุน จานวน 73.16 ล้านบาท ซึง่ ใช้ไปสาหรับการซือ้ อุปกรณ์มาสาหรับงานโครงการ
ใหม่ๆ และกระแสเงินสดทีใ่ ช้ไปจากกิจกรรมจัดหาเงินได้มา จานวน 16.86 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 กระแส
เงินสดลดลง จานวน 56.76 ล้านบาท และเมื่อรวมกับเงินสดต้นปี จานวน 91.98 ล้านบาท บริษัทฯ จะมีเงินสดและ
รายการเทียบเท่าเงินสดปลายปี จานวน 35.22 ล้านบาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม
2561 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าว
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบบัญชีสน้ิ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรประจาปี 2561 และการจ่ายเงิ นปันผล
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า จากงบการเงินเฉพาะกิจการ สาหรับปี 2561 บริษทั ฯ มี
กาไรสุทธิ จานวน 49.84 ล้านบาท โดยไม่มยี อดขาดทุนสะสม บริษทั ฯ จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปนั ผล ให้แก่ผถู้ อื หุน้
ได้
วาระที่ 4

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 44 ซึง่ กาหนดว่า “คณะกรรมการ อาจจ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลให้แก่ผถู้ อื
หุน้ ได้เป็ นครัง้ คราว ในเมื่อเห็นว่าบริษทั ฯ มีผลกาไรสมควรพอทีจ่ ะทาเช่นนัน้ และเมื่อได้จ่ายเงินปนั ผลแล้วให้รายงาน
ให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป”

ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 45 ซึง่ กาหนดว่า “บริษทั ฯ ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึ่งไว้เป็ นทุน
สารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุทธิประจาปี หกั ด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน”
บริษทั ฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิในแต่ละปี จากการประชุม
คณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ทีป่ ระชุมมีมติให้จ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.10
บาท สาหรับรอบระยะเวลา วันที่ 1 เมษายน 2561 – วันที่ 31 ธันวาคม 2561 รวมเป็ นเงินปนั ผลทัง้ สิน้ 28.00 ล้านบาท
(ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย) คิดเป็ นร้อยละ 56.19 ซึง่ เป็ นไปตามนโยบายจ่ายเงินปนั ผลของบริษทั ฯ โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ อื
หุ้น ที่มีส ิท ธิร ับ เงิน ป นั ผล (Record Date) ในวัน ที่ 13 มีน าคม 2562 และก าหนดให้มีก ารจ่า ยเงิน ป นั ผลในวัน ที่ 17
พฤษภาคม 2562 โดยบริษัทฯ ได้จดั สรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี ไว้เป็ นทุ นสารองตามกฎหมาย ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 5 เรียบร้อยแล้ว เป็ นจานวนเงิน 2,491,756 บาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิ่ม เติม ประธานจึงเสนอให้ท่ปี ระชุมพิจ ารณาอนุ ม ัติการจัดสรรก าไรประจาปี 2561 และการจ่า ยเงิน ปนั ผล ตาม
รายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า มติในวาระนี้ต้องได้รบั การอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั จิ ่ายเงินปนั ผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเงินปนั ผลทัง้ หมด 28.00 ล้านบาท
(ก่อนหักภาษี ณ ทีจ่ ่าย) (คิดเป็ นร้อยละ 56.19 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการซึง่ เป็ นไปตามนโยบายบริษทั
ฯ) และกาหนดจ่ายเงินปนั ผลในวันศุกร์ท่ี 17 พฤษภาคม 2562
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
วาระที่ 5 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า เพื่อเป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาล และความโปร่งใส กรรมการทีถ่ ูกเสนอ
ชื่อให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่ ง ซึง่ ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร / นายประเสริฐ ตรีวรี านุ วฒ
ั น์ และนายสมชัย
ก้านบัวแก้ว ขอออกจากห้องประชุมเป็ นการชัวคราว
่
เพื่อเปิ ดโอกาสให้ท่านผูถ้ อื หุน้ ได้สอบถาม และแสดงข้อคิดเห็นได้
อย่างเต็มที่ และเพื่อให้การประชุมดาเนินไปอย่างต่อเนื่อง ประธานได้เชิญ นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ ทาหน้าทีใ่ นการดาเนินการประชุมต่อในวาระนี้แทน โดยกรรมการทัง้ 3 ท่านนี้จะกลับเข้ามาในทีป่ ระชุมอีก
ครัง้ เมื่อเสร็จสิน้ การลงคะแนนเสียงในวาระนี้แล้ว
ผูด้ าเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 15 กาหนดให้ “ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่ ง

จานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรากรรมการที่พ้นจากตาแหน่ งอาจได้รบั เลือกให้กลับเข้ามารับตาแหน่ งอีกได้ ” และ
ข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 14 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการใหม่แทนกรรมการทีพ่ น้ จาก
ตาแหน่งตามวาระ” ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี ในครัง้ นี้ มีกรรมการทีอ่ อกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน
ได้แก่
(1) นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
(2) นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์

กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสีย่ ง

(3) นายสมชัย ก้านบัวแก้ว

กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ ง และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

คณะกรรมการบริษทั (ซึง่ ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย) พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ทป่ี ระชุมสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง้ กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ได้แก่ นายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร / นายประเสริฐ
ตรีวรี านุวฒ
ั น์ และนายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการในคณะกรรมการชุดเดิมและตาแหน่งเดิม
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการทัง้ 3 ท่าน เป็ นบุคคลทีม่ คี ุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินธุรกิจของบริษทั ฯ เป็ นผูท้ ป่ี ฏิบตั หิ น้าทีด่ ว้ ยความระมัดระวัง ซื่อสัตย์สจุ ริต และมีความ
รับผิดชอบตลอดจนเป็ นผูท้ ม่ี คี ุณสมบัตคิ รบถ้วนตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
กรรมการทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อในครัง้ นี้ ไม่ได้ดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ / ผู้บริหาร ในกิจการทีเ่ ป็ นคู่แข่ง
ทางธุ ร กิจ หรือ กิจ การที่อ าจท าให้ เ กิด ความขัด แย้ ง ทางผลประโยชน์ และได้ ผ่ า นกระบวนการกลัน่ กรองของ
คณะกรรมการบริษทั แล้วว่ามีคุณสมบัตทิ เ่ี หมาะสมกับการประกอบกิจการของบริษทั ฯ
จานวนปี ในการดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการอิ สระ

นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข ผูด้ าเนิ นการแทนประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อ
สงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาแต่งตัง้ กรรมการแทน
กรรมการทีพ่ น้ จากตาแหน่งตามวาระ ตามรายละเอียดทีไ่ ด้นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม แจ้งต่อท่านผูถ้ อื หุน้ ว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5.1 การแต่ งตัง้ นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริ ษัท ใน
ตาแหน่ งเดิ ม ได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

207,758,047
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )

ดังนัน้ วาระนี้ถอื ว่า นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร ได้รบั อนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มา
ประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 การแต่งตัง้ นายประเสริฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ในตาแหน่ ง
เดิ ม ได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

205,168,388
0
2,589,659
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 98.7535 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ 1.2465 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )

หมายเหตุ: นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ ถือหุน้ จานวน 2,589,659 หุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และ
เพื่อความโปร่งใส นายประเสริฐ ตรีวรี านุวฒ
ั น์ จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
ดังนัน้ วาระนี้ถือว่า นายประเสริ ฐ ตรีวีรานุวฒ
ั น์ ได้รบั อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.3 การแต่งตัง้ นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ในตาแหน่ งเดิ ม
ได้รบั คะแนนเสียงจากผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

207,757,847
0
200
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

( คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0001 )
( คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 )

หมายเหตุ: นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ถือหุน้ จานวน 200 หุน้ และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด่ ี และเพื่อความ
โปร่งใส นายสมชัย ก้านบัวแก้ว จึงได้งดออกเสียงในวาระนี้
ดังนัน้ วาระนี้ถอื ว่า นายสมชัย ก้านบัวแก้ว ได้รบั อนุ มตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ กรรมการทัง้ สามท่านทีพ่ น้ จากตาแหน่ งตามวาระข้างต้นทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อกลับ
เข้าดารงตาแหน่ งอีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง่ ม า
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิ จารณาอนุมตั ิ ค่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562
นายสุทธิ ธรรมอานวยสุข ได้เ ชิญ นายณรงค์ฤ ทธิ ์ ถาวรวิศิษ ฐพร นายประเสริฐ ตรีวีร านุ ว ัฒน์ และ
นายสมชัย ก้านบัวแก้ว กลับเข้ามาในทีป่ ระชุม โดยนายณรงค์ฤทธิ ์ ถาวรวิศษิ ฐพร ในฐานะประธานฯ ขอให้ทป่ี ระชุม
พิจารณาอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 และเชิญผูด้ าเนินรายการประชุม เป็ นผูช้ แ้ี จงรายละเอียดในวาระ
นี้ต่อทีป่ ระชุมเพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 90 กาหนดว่า “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ อื่นใดแก่กรรมการ เว้นแต่ เป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้อบังคับของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ 16 กาหนดให้ “กรรมการมีสทิ ธิได้รบั ค่าตอบแทนจากบริษทั ฯ ในรูป
ของเงินรางวัล เบีย้ ประชุม บาเหน็จ โบนัส ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น”
ในปี 2561 ปี ท่ีผ่ า นมา มีก ารจ่ า ยเบี้ย ประชุ ม กรรมการทัง้ หมดจ านวน 10 ท่ า น รวมเป็ น จ านวนเงิน
1,190,000 บาทถ้วน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท เห็น สมควรเสนอให้ท่ีประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น อนุ ม ัติค่ า ตอบแทน
กรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นค่าเบีย้ ประชุม เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน) โดย
คานึงถึงความเหมาะสมเกีย่ วกับประเภทธุรกิจและความเกี่ยวโยงกับผลการดาเนินงานของบริษทั ฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
สภาวะโดยทัวไปของตลาด
่
และอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับการทาหน้าที่ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

FFS

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถามเพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 ตามรายละเอียดทีไ่ ด้
นาเสนอต่อทีป่ ระชุมดังกล่าวข้างต้น
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่า มติในวาระนี้ตอ้ งได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนไม่น้อยกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมด ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุม หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรรมการ ประจาปี 2562 เป็ นค่าเบีย้ ประชุม เป็ นจานวนเงินไม่เกิน
1,500,000 บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื
หุน้ ซึง่ มาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
วาระที่ 7 พิ จารณาอนุมตั ิ แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2561
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม เรียนชี้แจงให้ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 120 กาหนดให้ “ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจาปี แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ของบริษทั ฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี จะแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้” และมาตรา 121 กาหนดให้ “ผูส้ อบ
บัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั ” และข้อบังคับของบริษทั ฯ ข้อ
42 กาหนดให้ทป่ี ระชุมสามัญประจาปี “พิจารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี”

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พจิ ารณาและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั เพื่อพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัท
ประจาปี 2562 โดยแต่งตัง้ ให้นายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณ
ไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760 เป็ น
ผู้สอบบัญชีของกลุ่มบริษัทฯ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ กลุ่ม
บริษทั เนื่องจากคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด มีมาตรฐาน
และมีความเชีย่ วชาญในการสอบบัญชีรวมทัง้ ยังสามารถให้คาแนะนาให้คาปรึกษาในเรื่องเกีย่ วกับการบัญชี ภาษีอากร
และระบบการควบคุมภายใน จึงเห็นควรเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื่อกาหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี โดยมีค่าสอบ
บัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน) จานวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษทั
เจเคอีซี จ ากัด จ านวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็ น จ านวนเงิน ทัง้ สิ้น 3,700,000 บาท ซึ่ง อัต รานี้ ไ ม่ ร วมค่ า ใช้จ่ าย
เบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน โดยตารางเปรียบเทียบราคาค่าสอบบัญชีสาหรับปี 2561 – 2562 มีดงั นี้

ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการบริษัท ได้พจิ ารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอให้ท่ปี ระชุม
สามัญผูถ้ อื หุน้ อนุมตั แิ ต่งตัง้ นายบุญเลิศ กมลชนกกุล* ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพ
โรจนกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที่ 3445 และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760 ในนาม
บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็ นผูท้ าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่ องบการเงินของบริษัท ฯ โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงินดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด
(ประเทศไทย) จากัด จานวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จากัด จานวนเงิน 460,000 บาท รวมเป็ นเงิน
ทัง้ สิน้ 3,700,000 บาทถ้วน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบถาม
เพิม่ เติม ประธานจึงเสนอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนขอผูส้ อบบัญชี ประจาปี
2562
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้ชแ้ี จงต่อทีป่ ระชุมว่ามติในวาระนี้ ต้องได้รบั การอนุ มตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน หากท่านใดลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเสร็จ
เรียบร้อยแล้วโปรดยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าทีไ่ ปรับบัตรลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมมีมติแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชีประจาปี 2562 โดยนายบุญเลิศ
กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต เลขที่ 5339 และนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 3445
และนายชาญชัย ชัยประสิทธิ ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขที่ 3760 และ/หรือผู้สอบบัญชีท่านอื่นทีส่ านักงาน ก.ล.ต. ให้
ความเห็นชอบ ในนามบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเู ปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของกลุ่มบริษทั ฯ โดยให้คน
ใดคนหนึ่งเป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของกลุ่มบริษทั โดยมีค่าสอบบัญชีเป็ นจานวนเงิน
ดังนี้ บริษัท ซี เอ แซด (ประเทศไทย) จากัด จานวนเงิน 3,240,000 บาท และ บริษัท เจเคอีซี จากัด จานวนเงิน
460,000 บาท รวมเป็ นเงินทัง้ สิน้ 3,700,000 บาทถ้วน ซึง่ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดทีเ่ กิดขึน้ จริงระหว่างการปฏิบตั งิ าน

โดยทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ได้มมี ติอนุมตั ดิ ว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
207,758,047
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ 100.0000 )
ไม่เห็นด้วย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
งดออกเสียง
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
บัตรเสีย
0
เสียง ( คิดเป็ นร้อยละ
0.0000 )
*หมายเหตุ: อ้างอิงจากมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการบริษทั ครัง้ ที่ 2/2562 เมื่อวันอังคารที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 ได้อนุมตั ิ
แต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี นางอนุทยั ภูมสิ รุ กุล ไปแล้วนัน้ ภายหลัง ทางบริษทั ไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ เอบีเอเอส จากัด ได้
ทาการปรับเปลีย่ นโครงสร้างภายใน จึงเรียนขอแจ้งเปลีย่ นผูส้ อบบัญชี จาก นางอนุทยั ภูมสิ รุ กุล เลขทะเบียนใบอนุญาต
เลขที่ 3873 เป็ น นายบุญเลิศ กมลชนกกุล เลขทะเบียนใบอนุญาต เลขที่ 5339 แทน
วาระที่ 8 เรือ่ งอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้สอบถามข้อมูลของบริษทั ฯ และเปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เพิม่ เติม
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม ได้เรียนชี้แจงที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดให้ “ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ ายได้ทงั ้ หมด
จะขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้”
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปิ ดโอกาสแก่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเสนอให้ท่ปี ระชุม
พิจารณาเรื่องอื่นๆ นอกเหนือจากทีค่ ณะกรรมการบริษทั ฯ กาหนดไว้ในการประชุมครัง้ นี้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาเสนอวาระเรื่องอื่นๆ หรือซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ
ผู้ดาเนิ นรายการประชุม จึงแจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า หลังจากการประชุมในครัง้ นี้ หากท่านผูถ้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัย
ซักถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่องอื่นๆ ท่านสามารถติด ต่อเข้ามายังเลขานุการบริษทั โทร 038-606-242
หรือติดต่อมายังนักลงทุนสัมพันธ์ท่ี e-mail address info@caz.co.th หรือ www.caz.co.th หน้าสาหรับนักลงทุน
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามรายละเอียดและข้อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดมีขอ้ สอบ
ถาม ประธานฯ กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีไ่ ด้เสียสละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ และปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.30 น.

ลงชื่อ............................................................... ประธานทีป่ ระชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ ถาวรวิ ศิษฐพร)

ประธานกรรมการ

ลงชื่อ................................................................. เลขานุการทีป่ ระชุม
(นางสาวณัฐฐิ ยา จารุสมบัติ)

เลขานุการบริษทั

