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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษำยน 2560 เวลำ 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศกำร

และกำรประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  
นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรท ำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชมุ   
ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม

ทรำบว่ำ มีผู้ ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 123 รำย และโดยกำรมอบฉนัทะ จ ำนวน 291 รำย รวมทัง้สิน้ 414 
รำย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 794,887,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.8873 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวำ่ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหนำ่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธำนฯ 
จึงกลำ่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้ำสู่วำระกำรประชุม ประธำนฯ ได้กลำ่วแนะน ำกรรมกำร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษำกฎหมำย ที่เข้ำ
ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นำยฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
2. นำยสมชำย  หำญจิตต์เกษม กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตัิกำร 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. นำงวิไล  ฉทัทนัต์รัศม ี กรรมกำรอิสระและกรรมกำรตรวจสอบ 
5. นำยอรรถพล  ชดช้อย กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรบรรษัทภิบำล  

สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน 
6. ดร.ขตัิยำ  ไกรกำญจน์ กรรมกำรอิสระและประธำนกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน 
7. นำยทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมกำรอิสระ 
8. นำยสมชำย  พิพิธวจิิตรกร กรรมกำรและกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ

คำ่ตอบแทน 
9. นำยประวิทย์  ตนัติวศินชยั กรรมกำร และที่ปรึกษำทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน 
10. นำยสจิุนต์ ชมุพลกำญจนำ กรรมกำร 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
-ไมม่ี- 
ผู้สอบบัญช ี
1. นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
2. นำยเจษฎำ  เจตนำเจริญชยั                บริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั 
ที่ปรึกษากฏหมาย ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
นำยบญัชำ  เดชอดุม บริษัท นกักฎหมำยกรุงเทพ จ ำกดั 

เอกสำรแนบ 1 
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นอกจำกนี ้ประธำนฯ ได้กลำ่วแนะน ำนำยชำติชำย ตรีวิมล อำสำพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจำกสมำคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทยซึง่เข้ำร่วมกำรประชมุในครัง้นี ้

ก่อนที่จะให้ที่ประชมุพิจำรณำรำยละเอียดในแตล่ะวำระ ประธำนฯ ได้ชีแ้จงวิธีกำรออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะ
วำระ ดงันี ้

1. กำรออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำกบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 รำย สำมำรถออกเสียง
ในแตล่ะวำระวำ่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทำงใดทำงหนึง่เทำ่นัน้ จะไม่สำมำรถแบง่แยก
จ ำนวนหุ้นเพื่อแยกกำรลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ลงทนุต่ำงประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝำกและดแูลหุ้น 

2. เพื่ออ ำนวยควำมสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ขัน้ตอนกำรประมวลผลกำรลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยำ่งรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในกำรลงคะแนนเสยีงในแต่ละ
วำระ ยกเว้นวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้กรรมกำร ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ส ำหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่
ต้องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

3. ในกำรนบัคะแนนเสียงทกุวำระ ยกเว้นวำระที่ 5 กำรเลือกตัง้กรรมกำร บริษัทฯ จะเก็บเฉพำะผู้ที่ลงคะแนน
เสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน ำไปหกัออกจำกจ ำนวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. ส ำหรับวำระที่  5 กำรเลือกตัง้กรรมกำร จะด ำเนินไปเป็นรำยบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสยีง ไม่
วำ่จะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ เพื่อ
นบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวำ่ เห็นด้วย 

5. ผู้มำประชมุที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะตำมหนงัสอืมอบฉนัทะ ใช้หลกัเกณฑ์กำรลงคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้น ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจำกผู้ ถือหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้ำแล้ว ไม่ต้องลงคะแนน
เสยีงอีก เนื่องจำกบริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงตำมที่ผู้ ถือหุ้นก ำหนดไว้แล้ว 

6. มติของที่ประชุม จะถือตำมคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมำยก ำหนดเป็นอยำ่งอื่น 
ตอ่จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจำรณำตำมระเบียบวำระตำ่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 
ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำบริษัทฯ ได้จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 

เมษำยน 2559 ส่งให้ตลำดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพำณิชย์ภำยในระยะเวลำตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท ำกำรจัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดงักล่ำวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธำนฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 
เมษำยน 2559 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจำรณำแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้น
ประจ ำปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษำยน 2559 โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 812,913,550 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ คณะกรรมกำรได้จดัท ำรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวำคม 2559 ตำมรำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภำพรวมผลกำรด ำเนินงำนดงันี ้

ในปี 2559 แม้วำ่เศรษฐกิจไทยจะขยำยตวัได้ในอตัรำร้อยละ 3.2 แต่บริษัทฯก็ยงัคงต้องเผชิญกบัควำมท้ำทำยที่
ยำกล ำบำกอยำ่งต่อเนื่อง ทัง้นีเ้นื่องจำกก ำลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ยงัคงมีควำมอ่อนแอและเศรษฐกิจไทยที่มีกำรขยำยตวัใน
ระดบัต ่ำ  ซึ่งถือเป็นระดบักำรขยำยตวัที่เป็นปกติในปัจจุบนั  ภำยใต้สภำพกำรณ์เช่นนี ้บริษัทฯ จึงได้ด ำเนินมำตรกำรที่
เน้นหนกัไปในกำรเพิ่มประสทิธิภำพในด้ำนต่ำงๆ และกำรควบคมุต้นทนุและค่ำใช้จ่ำยอยำ่งตอ่เนื่อง  ในขณะเดียวกนัก็ได้
เพิ่มควำมสำมำรถในด้ำนกำรแขง่ขนัให้ดีขึน้อีกโดยกำรด ำเนินมำตรกำรต่ำงๆ คือ กำรพฒันำเมนอูำหำรใหม่ๆ และกำรจดั
ชุดอำหำรที่ตรงกับควำมต้องกำรของลูกค้ำ กำรด ำเนินกำรตำมแผนโฆษณำและกำรส่งเสริมกำรขำยที่มั่นใจว่ำจะมี
ประสิทธิผล  กำรใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสทิธิภำพกำรให้บริกำรแก่ลกูค้ำ และกำรยึดหลกัปฎิบตัิที่เป็นเลิศ
เก่ียวกบักำรด ำเนินธุรกิจร้ำนอำหำร  โดยมำตรกำรและควำมคิดริเร่ิมต่ำง ๆ เหล่ำนีน้บัว่ำมีผลเป็นที่น่ำพอใจ  โดยในปี 
2559 บริษัทฯมีรำยได้รวมเท่ำกบั 15,498 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9  จำกปีก่อนหน้ำ เนื่องจำกกำรขยำยสำขำของร้ำน
เอ็มเค สกีุ ้และร้ำนอำหำรญ่ีปุ่ นยำโยอิ  รวมถึงกำรเพิ่มขึน้ของยอดขำยของสำขำเดิม  สว่นก ำไรสทุธิของบริษัทฯส ำหรับปี 
2559 เท่ำกบั 2,100 ล้ำนบำท เพิ่มขึน้จำกปีก่อนหน้ำร้อยละ 13.1  โดยหลกัเกิดจำกก ำไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้ซึ่งเป็นผลมำ
จำกรำคำวตัถดุิบหลกัปรับตวัลดลง  สว่นก ำไรสทุธิต่อหุ้นส ำหรับปี 2559 นีเ้ท่ำกบั 2.30 บำท เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึ่ง
เทำ่กบั 2.04 บำท 

นอกจำกนี ้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดสำขำใหมร่วมทัง้สิน้ 36 สำขำ แบง่เป็น ร้ำนเอ็มเค สกีุ ้12 สำขำ ร้ำนยำโยอิ 
19 สำขำ ร้ำนมิยำซำกิ 5 สำขำ  ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีจ ำนวนสำขำทัง้สิน้ 667 สำขำ แบ่งเป็น สำขำใน
ประเทศ 619 สำขำ และสำขำตำ่งประเทศอีก 48 สำขำ 

นอกจำกนี ้บริษัทฯ ได้ให้ควำมส ำคัญเก่ียวกับกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่ำงมำก และเพื่อให้เกิด
ควำมเป็นรูปธรรมในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน บริษัทฯ จึงได้ลงนำมในค ำประกำศเจตนำรมณ์เข้ำเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภำคเอกชนไทยในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต เมื่อวนัท่ี 23 กนัยำยน 2557 ผำ่นทำงสมำคมสง่เสริมสถำบนักรรมกำรบริษัท
ไทย (IOD) และเพื่อให้กำรด ำเนินกำรเก่ียวกบักำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ  บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้
คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ เมื่อวนัที่ 24 ตลุำคม 2557  และในปี 2558 คณะท ำงำนกำรต่อต้ำนกำรคอร์รัปชัน่
ได้จดัท ำนโยบำยกำรต่อต้ำนกำรทจุริตคอร์รัปชัน่และแนวทำงปฏิบตัิเก่ียวกบักำรตอ่ต้ำนกำรคอร์รัปชัน่ซึง่ได้รับอนมุตัิจำก
คณะกรรมกำรบริษัทฯ และประกำศให้กรรมกำร ผู้บริหำร และพนักงำนของบริษัทฯ ได้รับทรำบและน ำไปใช้เ ป็นแนว
ทำงกำรปฏิบตัิในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชัน่  นอกจำกนี ้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบำยกำรแจ้งเบำะแสท่ีสอดรับกบันโยบำยกำรตอ่ต้ำน
กำรทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงำนและบุคคลทั่วไปได้รับทรำบถึงช่องทำงในกำรติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบำะแส
เก่ียวกบักำรทจุริตคอรัปชัน่ เช่น ทำง website ของบริษัทฯ หรือแจ้งร้องเรียนผำ่นมำทำงคณะกรรมกำรตรวจสอบ หรือฝ่ำย
ตรวจสอบภำยในของบริษัทฯ  ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่ำงกำรจัดท ำแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมำตรกำรต่อต้ำนกำร
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อยื่นขอใบรับรองจำกทำง IOD 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น โดยมีสำระส ำคญัสรุปได้ดงันี ้
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ผู้ รับมอบฉนัทะ (นำยบญุประสทิธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถำมถึงผลกำรด ำเนินงำนของร้ำนมิยำซำกิว่ำเป็นอยำ่งไร 
รวมถึงศกัยภำพในกำรขยำยสำขำ  ร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ มีผลตอบรับเป็นอย่ำงไร ศนูย์ London Street มีแผนที่จะเพิ่มจ ำนวน
ลกูค้ำอยำ่งไร และแผนกำรขยำยสำขำและปิดสำขำส ำหรับปี 2560 

ประธำนฯ ได้ชีแ้จงว่ำ ร้ำนอำหำรมิยำซำกิ เป็นร้ำนอำหำรแนวคิดใหม่ที่เร่ิมด ำเนินกำรมำประมำณ 4 ปี ที่ผ่ำน
มำยงัไม่ได้มีกำรท ำโฆษณำ เนื่องจำกยงัมีจ ำนวนสำขำน้อยอยู่  ในปัจจุบันร้ำนมิยำซำกิยังไม่สำมำรถท ำก ำไรได้ แต่มี
กระแสเงินสดที่สำมำรถเลีย้งตัวเองได้ ส ำหรับร้ำนเอ็มเค ไลฟ์ ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดด ำเนินกำรมำ 2 เดือนนัน้ 
ปัจจบุนัได้รับกำรตอบรับจำกลกูค้ำที่ดีมำก สว่นศนูย์ London Street นัน้ ผลกำรด ำเนินงำนปัจจบุนัสำมำรถเลีย้งตวัเองได้ 
โดยในปีนีม้ีแผนท่ีจะใช้กำรสง่เสริมกำรตลำดมำช่วยเพิ่มจ ำนวนลกูค้ำ สว่นแผนกำรเปิดสำขำในปี 2560 นัน้ มีแผนจะเปิด
ร้ำนเอ็มเค 15 สำขำ ร้ำนยำโยอิ 20 สำขำ และร้ำนมิยำซำกิ 5 สำขำ อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯ ไม่มีแผนกำรปิดสำขำ โดยจะ
พิจำรณำตำมควำมเหมำะสม 

ผู้ ถือหุ้น (นำยธีรภทัร นิคมำนนท์) ได้สอบถำมเก่ียวกบักำรเปิดสำขำในประเทศอินโดนีเซียวำ่เป็นอยำ่งไร  รวมถึง
ยอดขำยสำขำเดิมของสำขำที่เปิดที่ community mall  แตกตำ่งจำกห้ำงอื่น ๆ หรือไม ่ กำรให้ลกูค้ำสัง่อำหำรผำ่น tablet มี
สว่นช่วยให้ยอดขำยเพิ่มขึน้หรือไม ่  

ประธำนฯ ได้ชีแ้จ้งว่ำ บริษัทฯ ได้ให้ลิขสิทธ์ิในกำรเปิดร้ำนเอ็มเค สุกี ้ในประเทศอินโดนีเซีย  อย่ำงไรก็ตำม 
เน่ืองจำกผลประกอบกำรสำขำแรกไม่สำมำรถท ำก ำไรได้  และทำงผู้ ได้รับลิขสิทธ์ิไม่ต้องกำรขยำยสำขำเพ่ิม ดงันัน้ ทำง
บริษัทฯ จึงขอลิขสทิธ์ิคืน   นอกจำกนี ้ทำงบริษัทฯ มีกำรเปิดสำขำใน community mall จ ำนวนไมม่ำก และยอดขำยสำขำ
เดิมของสำขำที่เปิดใน community mall นัน้ ไมแ่ตกตำ่งจำกสำขำที่เปิดในห้ำงหลกัทัว่ ๆ ไป  นอกจำกนี ้กำรน ำเอำ tablet 
มำให้ลกูค้ำสัง่อำหำรด้วยตนเองนัน้ วตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพในกำรท ำงำน ส่งเสริมภำพลกัษณ์
ควำมทนัสมยั และเป็นช่องทำงกำรสือ่สำรโปรโมชัน่ตำ่ง ๆ ทำงกำรตลำด 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจำกวำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธำนฯ สรุปว่ำที่ประชุมได้รับทรำบ

รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี 2559 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน น ำเสนอรำยละเอียด
ตอ่ที่ประชมุ 

นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ ได้จดัท ำงบกำรเงิน ส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 
2559 ซึ่งได้ผ่ำนกำรตรวจสอบและลงนำมรับรองจำกผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส ำนักงำน อีวำย จ ำกัด และได้รับควำม
เห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบแล้ว  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

  ปี 2558 ปี 2559 

สนิทรัพย์ (ล้ำนบำท) 15,122 15,642 
หนีส้นิ (ล้ำนบำท) 2,124 2,265 
รำยได้จำกกำรขำย (ล้ำนบำท) 14,478 15,115 
รำยได้รวม (ล้ำนบำท) 14,923 15,498 
ก ำไรส ำหรับปี (ล้ำนบำท) 1,856 2,100 
ก ำไรตอ่หุ้น (บำท/หุ้น) 2.04 2.30 
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 จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถำมวำ่เหตใุดบริษัทฯ จึงมีหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
นำงสดุำรัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ หนีส้ินที่เพิ่มขึน้ สำเหตหุลกัเกิดจำกค่ำใช้จ่ำยค้ำงจ่ำยที่ปรับ

เพิ่มขึน้ อยำ่งไรก็ตำม ทำงบริษัทฯ ไมไ่ด้มีหนีส้นิกบัทำงสถำบนักำรเงินแตอ่ยำ่งใด 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2559  
โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 815,716,050 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ บริษัทฯ มีนโยบำยในกำรจำ่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ำยเงินปันผลไมน้่อยกวำ่ร้อยละ 50 ของก ำไรสทุธิภำยหลงักำรหกัภำษีเงินได้นิตบิคุคล
และกำรจดัสรรทนุส ำรองตำมกฎหมำย โดยพิจำรณำจำกงบกำรเงินรวมเป็นส ำคญั อยำ่งไรก็ตำม บริษัทฯและบริษัทย่อย
อำจพิจำรณำจ่ำยเงินปันผลในอัตรำที่น้อยกว่ำอัตรำที่ก ำหนดข้ำงต้น หรืองดจ่ำยเงินปันผล โดยขึน้อยู่กับภำวะทำง
เศรษฐกิจ ผลกำรด ำเนินงำน ฐำนะกำรเงิน สภำพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และควำมจ ำเป็นในกำรใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในกำรบริหำรกิจกำรและกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

จำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ประจ ำปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2559  ซึง่ปรำกฏวำ่ บริษัทฯ มีก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวมเท่ำกบั 2,100 ล้ำนบำท  นอกจำกนี ้บริษัทฯ มีฐำนะกำรเงินที่แข็งแกร่ง สภำพคลอ่งทำงกำรเงินท่ีสงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนกำรขยำยธุรกิจในอนำคต ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 
กมุภำพนัธ์ 2560 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2559 ในอตัรำหุ้นละ 2.10 บำท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,916.58 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91 ของก ำไรสทุธิตำมงบ
กำรเงินรวม ซึง่เป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วเมื่อ
วนัที่ 8 กนัยำยน 2559 ในอตัรำหุ้นละ 1.00 บำท เป็นเงิน 910.25 ล้ำนบำท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลงวดสดุท้ำย
ในอตัรำหุ้นละ 1.10 บำท เป็นเงิน 1,006.33 ล้ำนบำท 

คณะกรรมกำรบริษัทฯ ก ำหนดให้วนัที่ 8 พฤษภำคม 2560 เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัที่ 9 พฤษภำคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกักำรโอนหุ้ น เพื่อรวบรวมรำยช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตำมมำตรำ 225 ของพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก ำหนดจ่ำยเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 23 พฤษภำคม 2560 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 ตำมรำยละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้ำงต้น 
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มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 2559 
ตำมที่เสนอ  โดยมีรำยละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 815,745,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธำนฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ ส ำหรับในวำระกำรเลือกตัง้กรรมกำรนี ้ จะขอให้มีกำรลงมติเป็นรำยบุคคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรำยลงคะแนนเสยีง ไมว่ำ่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่ำเห็นด้วย   และเนื่องจำกในวำระนี ้ประธำนฯ เป็นกรรมกำรผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธำน
กรรมกำรตรวจสอบเป็นผู้น ำเสนอรำยละเอียดในวำระนี ้และดร.อรรณพ ตนัละมยั ได้เรียนเชิญกรรมกำรท่ีมีสว่นได้เสียทัง้ 
3 ทำ่นออกจำกห้องประชมุ 
 ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก ำหนด
ว่ำ ในกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำมของ
จ ำนวนกรรมกำรทัง้หมด  โดยให้กรรมกำรที่อยู่ในต ำแหน่งนำนที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง  กรรมกำรผู้ซึ่งออกจำก
ต ำแหน่งไปนัน้ อำจจะเลอืกเข้ำรับต ำแหนง่อีกก็ได้  ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 มีกรรมกำรที่ต้องพ้นจำก
ต ำแหนง่ตำมวำระจ ำนวน 3 คน ดงันี ้

1. นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน        ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 

2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม     กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบตัิกำร 

3. นำยทนง โชติสรยทุธ์        กรรมกำรอิสระ  

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบุคคลที่เห็นว่ำมีคุณสมบัติเหมำะสม เพื่อรับกำรพิจำรณำ
เลือกตัง้เป็นกรรมกำร อย่ำงไรก็ตำม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรำยช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทน ได้พิจำรณำสรรหำบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมำะสมเพื่อแทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระและมีควำมเห็นว่ำ ควรเสนอให้กรรมกำรที่ต้องออกจำก
ต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน กลบัเข้ำรับต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกมีคณุสมบตัิเหมำะสม มีกำร
มำร่วมประชมุอยำ่งสม ่ำเสมอ และให้ค ำแนะน ำที่สร้ำงสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมกำรซึ่งไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษำเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 
2560 ให้เลือกตัง้กรรมกำรที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระทัง้ 3 คน กลบัเข้ำด ำรงต ำแหน่งเป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่  ตำมข้อเสนอแนะของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำคำ่ตอบแทน  

จำกนัน้ ดร.อรรรณพ ตนัละมยั ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำม
คิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
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ดร.อรรรณพ ตันละมัย ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรของ
บริษัทฯ ตำมที่เสนอ 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ นำย    
ฤทธ์ิ ธีระโกเมน นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม และนำยทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเข้ำด ำรงต ำแหนง่เป็นกรรมกำรต่อไปอีกวำระ
หนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบคุคล ดงันี ้

1. นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน              ประธำนกรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำร 
เห็นด้วย 789,750,850 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.8133 

ไมเ่ห็นด้วย 25,989,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.1860 
งดออกเสยีง 5,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
บตัรเสยี 1,900 เสยีง   
 

2. นำยสมชำย หำญจิตต์เกษม   กรรมกำรและประธำนเจ้ำหน้ำที่ปฏิบตัิกำร 
เห็นด้วย 815,743,650 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. นำยทนง โชติสรยทุธ์  กรรมกำรอิสระ 
เห็นด้วย 814,743,350 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8768 

ไมเ่ห็นด้วย 999,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1225 
งดออกเสยีง 5,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธำนฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวำ่ คณะกรรมกำรได้มอบหมำยให้คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำ
คำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำคำ่ตอบแทนของกรรมกำร โดยยดึแนวทำงในกำรพิจำรณำตำมหลกัเกณฑ์ดงันี ้  

1. คำ่ตอบแทนกรรมกำรควรมีควำมเหมำะสมและสอดคล้องกบัภำระหน้ำที่และควำมรับผิดชอบของกรรมกำร
แต่ละคน  นอกจำกนี ้ค่ำตอบแทนกรรมกำรควรอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบัค่ำตอบแทนกรรมกำรของบริษัท
อื่นท่ีมีกำรก ำกบัดแูลกิจกำรท่ีดี และมีขนำดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. ค่ำตอบแทนที่จ่ำยตำมผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมกำร ควรเช่ือมโยงกับ
คำ่ตอบแทนที่จ่ำยให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล  

3. กรรมกำรที่ เป็นผู้ บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้ บริหำรเท่ำนัน้ จะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรของบริษัทฯ แตอ่ยำ่งใด 

4. มีกำรทบทวนถึงควำมเหมำะสมของคำ่ตอบแทนกรรมกำรเป็นประจ ำทกุปี 
คณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และพิจำรณำค่ำตอบแทนได้พิจำรณำค่ำตอบแทนกรรมกำรส ำหรับปี 2560 

และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2559 และได้เสนอค ำแนะน ำดงันี ้
3. คำ่ตอบแทนของกรรมกำรบริษัทซึง่จ่ำยเป็นรำยเดือน ในปัจจบุนัมีควำมเหมำะสมแล้ว 
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4. คำ่เบีย้ประชมุที่จ่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับคณะกรรมกำรตรวจสอบนัน้ เห็นวำ่อยูใ่นระดบัต ่ำเมื่อ

เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลำดหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นอตุสำหกรรมเดียวกนัหรือที่มีขนำดใกล้เคียงกนั 

จึงเห็นควรเสนอให้ปรับขึน้ 

5. ส ำหรับโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2559 ควรเปลี่ยนแปลงตำมสดัสว่นกำรเปลีย่นแปลงของกำรจ่ำยเงินปันผล

ประจ ำปี 2559 

คณะกรรมกำรเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 เพื่อพิจำรณำอนมุตัิกำรจ่ำยคำ่ตอบแทน

กรรมกำรส ำหรับปี 2560 และโบนสักรรมกำรประจ ำปี 2559 ตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบรรษัทภิบำล สรรหำ และ

พิจำรณำคำ่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมกำร                 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธำนกรรมกำร 983,000 บำท 890,000 บำท 93,000 บำท 

กรรมกำร 655,000 บำท 593,000 บำท 62,000 บำท 
คำ่ตอบแทนทีจ่่ำยเป็นรำยเดือนของกรรมกำรบริษัท                          

ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธำนกรรมกำร 37,500 บำท 37,500 บำท - 

กรรมกำร 25,000 บำท 25,000 บำท - 

คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธำนกรรมกำร 27,000 บำท 22,500 บำท 4,500 บำท 

กรรมกำร 18,000 บำท 15,000 บำท 3,000 บำท 

คำ่เบีย้ประชมุทีจ่่ำยเป็นรำยครัง้ตอ่กำรประชมุส ำหรับกรรมกำรของคณะกรรมกำรชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธำนกรรมกำร 22,500 บำท 22,500 บำท - 

กรรมกำร 15,000 บำท 15,000 บำท - 

ทัง้นี ้กรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรของบริษัทฯ จะได้รับค่ำตอบแทนในฐำนะของผู้บริหำรบริษัทฯ เท่ำนัน้  จะไม่ได้รับ
คำ่ตอบแทนในฐำนะกรรมกำรแตอ่ยำ่งใด 

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็น 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำร 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุ โดย
มีรำยละเอียด ดงันี ้
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เห็นด้วย 813,160,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6824 

ไมเ่ห็นด้วย 2,586,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3170 
งดออกเสยีง 3,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2560 
 ประธำนฯ ได้มอบหมำยให้นำยประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมกำรและที่ปรึกษำทำงด้ำนบญัชีและกำรเงิน น ำเสนอ
รำยละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นำยประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด ซึ่ง
ก ำหนดให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นี ้
ในกำรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในกำรประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปีในครัง้นี ้จึง
ต้องมีกำรแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดจ ำนวนเงินคำ่สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560  ในกำรคดัเลอืกผู้สอบบญัชีที่
มีคณุสมบตัิที่เหมำะสมและค่ำสอบบญัชีที่สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ ำปี 2560 นัน้ คณะกรรมกำรตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2560 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2560 ดงัมีรำยนำมตอ่ไปนี ้

1.นำงสำวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4377 และ/หรือ 
2.นำยวิชำติ โลเกศกระวี                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4451และ/หรือ 
3.นำงสำวศิริวรรณ สรุเทพินทร์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขที่ 4604  

และก ำหนดค่ำสอบบญัชีส ำหรับปี 2560 ส ำหรับบริษัทฯ เป็นจ ำนวนเงิน 2,130,000 บำท ซึ่งเพิ่มขึน้จำกปี 2559 จ ำนวน 
450,000 บำท  เนื่องจำกปริมำณงำนของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึน้จำกกำรขยำยธุรกิจของบริษัทฯอย่ำงต่อเนื่อง และมี งำน
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตำมมำตรฐำนกำรสอบบญัชีที่มีกำรปรับปรุงใหม ่ 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้สำมคนที่ ได้ รับกำรเสนอช่ือดังกล่ำวมีคุณสมบัติตำมที่ก ำหนดไว้ ในประกำศของ
คณะกรรมกำรก ำกับหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์เก่ียวกับเร่ืองกำรหมุนเวียนผู้สอบบญัชี คือ ไม่มีผู้ ใดปฏิบตัิหน้ำที่
ตรวจสอบหรือสอบทำนและแสดงควำมเห็นต่องบกำรเงินของบริษัทฯมำแล้วห้ำรอบปีบญัชีติดต่อกนั  นอกจำกนี ้บริษัท 
ส ำนกังำน อีวำย จ ำกดั และผู้สอบบญัชีดงักลำ่วไมม่ีควำมสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหำร ผู้ ถือหุ้น
รำยใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลำ่ว  

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถำมและแสดงควำมคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถำมหรือแสดงควำมคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธำนฯ ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก ำหนดค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี 2560 ตำม

รำยละเอียดที่เสนอข้ำงต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นที่มำประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชีส ำหรับปี 2560 โดยมีรำยละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 812,843,294 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6387 

ไมเ่ห็นด้วย 2,946,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3611 
งดออกเสยีง 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
ประธำนฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวำ่ ตำมพระรำชบญัญตัิบริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ.2535 มำตรำ 105 ได้ระบไุว้วำ่ “ผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำมของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเร่ืองอื่น
นอกจำกที่ก ำหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้”  โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวำระกำรประชมุลว่งหน้ำ ซึ่ง
ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวำระ  ดงันัน้จะไมม่ีกำรน ำเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจำรณำอนมุตัิและจะไมม่ีกำรลง
มติใด ๆ ในวำระนี ้

จำกนัน้ ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธำนฯ กลำ่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลำมำร่วมกำรประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่ำง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่ำงยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลำ่วปิดกำรประชมุ 
ปิดกำรประชมุ เวลำ 15.10 น. 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธำนท่ีประชมุ 
        (นำยฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 

 


