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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
 

บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จ ำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561 
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ช้ัน 2 อำคำร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรำมที่ 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร  

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำที่เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วม
ประชุม และได้กล่ำวแนะน ำกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำกฎหมำย ตำมล ำดับ 
ดังต่อไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 
1. นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์  ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและ 
       พิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยประวัติ  สิริภัทโรดม  รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
       กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 
3. นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม  กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ 
       ค่ำตอบแทน 
5. นำงนฤมล กิมภำกรณ์  กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ 
6. นำยสุรพล ศรีวีระสกุล  กรรมกำร 
7. นำยธีรพัฒน ์ จิรพิพัฒน์  กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร 
8. นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ ์  กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร 

 
ผู้บริหาร 

1.  นำงพัชรินทร์  ธรรมถนอม  รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน 
2. นำงกำญจนำ ชัยมังกร  เลขำนุกำรบริษัท 

 
ผู้สอบบัญชี 

1. นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด 
2. นำงสำวสุนันทำ ค ำสุข  ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด 

 
ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน 

1. นำยสุพล ค้ำพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ำกัด 
 

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ 
1. นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จ ำกัด 

 
ในกำรประชุมครั้งนี้มีบริษัท ควิดแลบ จ ำกัด ท ำหน้ำที่ในเรื่องกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน 

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ ประกำศ
โฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ และแจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ำ และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560 
ถึงวันท่ี 20 ธันวำคม 2560 แต่เมื่อครบก ำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจำรณำ 
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 เพื่อให้กำรประชุมด ำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบ
ถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำ 1 หุ้น มี 1 เสียง  
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี

คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขำด  
3. กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้

เจ้ำหน้ำท่ีของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อน ำไปหักจำกคะแนนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้น ๆ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวำระที่ 2 เป็นกำรรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทรำบ และ
วำระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีกำรลงมติ ส่วนวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำม
วำระ และ วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ กำรลงมติแต่งตั้งกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือ
หุ้นทุกท่ำนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้นวำระ 

4. ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้น  ๆ ตำมควำม
เหมำะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นท่ีต้องกำรสอบถำมยกมือขึ้น เมื่อประธำนได้อนุญำตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณำแจ้ง
ช่ือ นำมสกุล พร้อมช้ีแจงว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และกำรถำมตอบในวำระนั้น ๆ 
ขอให้แสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมให้ตรงตำมวำระอย่ำงกระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อ
กำรบริหำรกำรประชุมให้อยู่ในเวลำที่ก ำหนด หำกผู้ถือหุ้นมีค ำถำมที่ไม่ตรงกับวำระที่พิจำรณำ ขอให้สอบถำม ในวำระ
สุดท้ำยของกำรประชุม  

5. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกท่ีประชุมก่อนปิดกำรประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน
วำระที่เหลือ ขอควำมกรุณำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บริษัท ก่อนกำรออกจำกห้องประชุม เพื่อ
ทำงบริษัทจะท ำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ในระบบ 

6. เงื่อนไขในกำรอนุมัติมติในแต่ละวำระ มีดังนี้ 
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 

1 วำระที่ 3 วำระที่ 4 วำระที่ 5 วำระที่ 6 วำระที่ 7 และวำระที่ 9 
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

คือ วำระที่ 8 
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 10 และวำระที่ 11 

 เพื่ อ ให้ เกิ ดควำมโปร่ งใส ในกำรนับคะแนนเสี ยง นำงกำญ จนำ  ชัยมั งกร เลขำนุ กำรบริษั ท  ได้ เชิญ 
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน มำร่วมเป็นอำสำสมัครและเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน โดย
ขอให้แจ้งช่ือ-นำมสกุล และแจ้งว่ำเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นท่ำนใด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำก 
ผู้ถือหุ้นรำยใดเข้ำเป็นอำสำสมัคร คณะกรรมกำรบริษัทจึงมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรท ำหน้ำที่ตรวจสอบนับคะแนน 

 นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2561 ในวันนี้  มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองจ ำนวน 42 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 232,865,801 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจ ำนวน 35 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ 
134,644 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มำด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้นจ ำนวน 233,000,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
46.6001 ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทแลว้ 
จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้ 
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

 ประธำนมอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 เมื่อ
วันที่ 7 เมษำยน 2560 โดยบริษัทได้จัดส่งส ำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึง
ขอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรอง  

 ประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม 
ประธำน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี ้

เห็นด้วย 234,431,255 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 1,000 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจ ำนวน 1,431,810 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 
234,432,255 หุ้น  

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

 ประธำนมอบหมำย ให้ นำยธี รพัฒน์  จิ รพิ พัฒน์  กรรมกำรผู้ จั ดกำร และ นำงพั ชรินทร์  ธรรมถนอม  
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงินเป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลกำรด ำเนินงำนในรอบปี 2560  
ไว้ในรำยงำนประจ ำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 นำยธีรพัฒน์  จิรพิพัฒน์  ได้แถลงถึงผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในปี  2560 ให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ในปี  2560  
บริษัทเติบโตขึ้น ธุรกิจหลักของบริษัท คือ กำรรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โดยในช่วงต้นปีส่วนใหญ่เป็นงำน
ภำคเอกชน และกลำงปีงำนภำครัฐจะมีปริมำณเพิ่มขึ้น  

 จำกนั้น นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนในปี 2560 ให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำ บริษัทมีรำยได้หลัก
มำจำกงำนสองส่วน คือ งำนรับเหมำก่อสร้ำงและงำนบริกำรจัดเก็บขยะมูลฝอย โดยมีรำยได้รวม 1,366.8 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้น
จำกปี 2559 คิดเป็นร้อยละ 30.6 โดยมีรำยได้จำกงำนรับเหมำก่อสร้ำง 1,343.62 ล้ำนบำท และรำยได้จำกงำนบริกำรจัดเก็บ
ขยะมูลฝอย 23.18 ล้ำนบำท ซึ่งลดลงจำกปีก่อนร้อยละ 25.23 เนื่องจำกสัญญำได้หมดลงในไตรมำสที่ 3 จึงรับรู้รำยได้ในปี 
2560 เป็นระยะเวลำ 9 เดือน 

 รำยได้และสัดส่วนรำยได้งำนรับเหมำก่อสร้ำงแบ่งตำมกลุ่มลูกค้ำแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ลูกค้ำหน่วยงำนรำชกำร 
และลูกค้ำหน่วยงำนเอกชน สำเหตุที่สัดส่วนงำนเอกชนลดลงตั้งแต่ปี 2559 เนื่องมำจำกภำวะเศรษฐกิจ ท ำให้ธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงชะลอตัว บริษัทจึงมีงำนหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึ้น โดยมีรำยได้จำกหน่วยงำนรำชกำร 1,137.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 84.67 และรำยได้จำกหน่วยงำนเอกชน 205.95 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.33 

 ในปี 2560 บริษัทมีก ำไรขั้นต้น 113.95 ล้ำนบำท และก ำไรสุทธิ 43.91 ล้ำนบำท อัตรำก ำไรขั้นต้นร้อยละ 8.34 
อัตรำก ำไรสุทธิร้อยละ 3.18 ซึ่งเป็นอัตรำปกติส ำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงที่มีสัดส่วนของงำนรำชกำรมำกกว่ำงำนเอกชน 
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวมลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 4.78 ทั้งนี้ บริษัทมี ROA ร้อยละ 12.49 และ ROE ร้อยละ 
5.27 

 ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,018.79 ล้ำนบำท โดยบริษัทมีลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนรำชกำร
ประมำณร้อยละ 85.11 บริษัทมั่นใจว่ำจะสำมำรถจัดเก็บได้ทั้งหมด และบริษัทมีหนี้สินรวม 542.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี 
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2559 เนื่องจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น และมีกำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร  นอกจำกนี้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยทุนช ำระแล้วจ ำนวน 
250 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจ ำนวน 129.98 ล้ำนบำท เงินส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 14 ล้ำนบำท ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรจ ำนวน 82.04 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ภำยหลังจ่ำยเงินปันผลจ ำนวน 20.75 ล้ำนบำท บริษัทจะมีก ำไรสะสมจ ำนวน 61.29 ล้ำน
บำท 

 ส ำหรับเงินทีไ่ด้จำกกำรระดมทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมำณ 200 
ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 93 ล้ำนบำท และลงทุนในเครื่องจักรประมำณ 7 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร  

 บริษัทมีงำนที่ยังไม่ได้ส่งมอบ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 จ ำนวน 13 โครงกำร เป็นงำนภำครัฐ 9 
โครงกำร และงำนภำคเอกชน 4 โครงกำร โดยงำนภำครัฐมีมูลค่ำโครงกำรรวม 1,238.48 ล้ำนบำท และงำนภำคเอกชนมีมูลค่ำ
โครงกำรรวม 394.05 ล้ำนบำท รวมมูลค่ำ 1,632.53 ล้ำนบำท 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมสำเหตุที่บริษัทมีระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยนำนขึ้น อัตรำก ำไรขั้นต้นลดลง 
และอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทลดลง 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงเรื่องระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยว่ำ งำนรับเหมำก่อสร้ำงส่วนใหญ่
ของบริษัทเป็นงำนภำครัฐ และมีหลำยโครงกำรที่งบประมำณระหว่ำงปีหมดและต้องรองบประมำณใหม่ ท ำให้ระยะเวลำ
กำรเก็บหนี้ เฉลี่ยนำนขึ้น  ส ำหรับสำเหตุที่ อัตรำก ำไรขั้นต้น ในปี  2558 2559 และ 2560 ลดลง ส่วนหนึ่ ง 
มำจำกภำวะกำรแข่งขันในตลำด ในช่วงที่เศรษฐกิจดีผู้รับเหมำมีแนวโน้มที่จะมีอัตรำก ำไรสูง โดยในปี 2558 บริษัทมีงำน
ภำคเอกชนมำก อัตรำก ำไรของบริษัทจึงสูง ต่อมำบริษัทมีงำนภำครัฐมำกขึ้นอัตรำก ำไรจึงลดลง ท้ังนี้ บริษัทพยำยำม
รักษำอัตรำก ำไรขั้นต้นให้อยู่ระหว่ำงร้อยละ 8 ถึง 10 และพยำยำมบริหำรให้มีก ำไรสุทธิ โดยพิจำรณำรับงำนจำกกำร
วิเครำะห์ยอดขำยจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) เพื่อเพิ่มรำยได้ของบริษัทให้มำกขึ้น ส ำหรับเรื่องสินทรัพย์ของบริษัท 
บริษัทมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็นที่ดินและเครื่องจักร โดยที่ดินส่วนใหญ่มีภำระผูกพัน เนื่องจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
จ ำเป็นต้องมีวงเงินหนังสือค้ ำประกันสัญญำที่ผ่ำนมำจึงมีกำรลงทุนในที่ดินเพื่อน ำไปจดทะเบียนจ ำนองเป็นประกัน ซึ่ง
บริษัทจดทะเบียนจ ำนองตั้งแต่ก่อนมีกำรแปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด 

(2) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำบริษัทมีรำยได้อื่นที่สม่ ำเสมอนอกจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงหรือไม่ เนื่องกำร
งำนรับเหมำก่อสร้ำงมีรำยได้ไม่แน่นอน และบริษัทมีแผนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทหรือไม่ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรช้ีแจงว่ำ บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงกับทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ใน
ส่วนของงำนภำครัฐ นอกจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงแล้ว ยังมีงำนระบบน้ ำเสีย ระบบไฟฟ้ำพลังงำน ท ำให้บริษัทมีงำนส่วน
อื่นที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย โดยกำรเข้ำประมูลงำนกับภำคเอกชนนั้น ภำคเอกชนจะค ำนึงถึงผลงำนเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมี
นโยบำยที่จะพัฒนำคุณภำพของงำนเพื่อให้ได้งำนเพิ่มขึ้น ส่วนกำรเข้ำประมูลงำนกับภำครัฐ ภำครัฐจะค ำนึงถึงรำคำเป็น
หลัก ส่วนงำนบ ำรุงรักษำ (maintenance) นั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญำ เช่น กำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม ส ำหรับกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกบริษัทมีทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททีไ่ด้ซื้อมำในรำคำต้นทุนที่ค่อนข้ำงต่ ำ และไม่ได้ซื้อมำโดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ได้ใช้เป็นที่พักคนงำนและเป็นคลังเก็บอุปกรณ์ก่อสร้ำง ปัจจุบันบริษัทมีที่ดินอยู่ใจกลำงเมือง
เชียงใหม่ประมำณ 7 ไร่ มูลค่ำที่ซื้อมำประมำณ 70 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบันมูลค่ำสูงกว่ำนั้นมำก และบริษัทมีนโยบำยที่จะ
พัฒนำที่ดินแปลงนี้เช่นกันแต่ต้องรอภำวะเศรษฐกิจที่เหมำะสม หรือหำกมีผู้ร่วมทุนจำกต่ำงประเทศติดต่อเข้ำมำร่วม
ลงทุนคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำแผนธุรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ต่อไป 

(3) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ช้ีแจงจุดเด่นของบริษัท และเนื่องจำกทรำบข่ำวว่ำบริษัทมีนโยบำยรับเหมำก่อสร้ำงใน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จึงขอให้ช้ีแจงในประเด็นดังกล่ำว 
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 ตอบ นำยธีรพัฒน์  จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรช้ีแจงว่ำ บริษัทมีจุดเด่นที่ผู้ก่อตั้งบริษัทเป็นกลุ่มเพื่ อนที่ เรียน
มหำวิทยำลัยมำด้วยกันเป็นวิศวกรที่มำกด้วยประสบกำรณ์ บริษัทก่อตั้งมำกว่ำ 30 ปี และมีผลงำนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงด้วยกัน บำงบริษัทรับงำนเฉพำะภำครัฐหรือเฉพำะ
ภำคเอกชนอย่ำงใดอย่ำงหนึ่งเท่ำนั้น โดยในช่วงแรกบริษัทรับงำนภำครัฐเป็นหลัก ส ำหรับงำนเอกชนที่ เป็น 
จุดเปลี่ยนแปลงของบริษัท คือ เมื่อช่วง 4-5 ปีก่อน บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์ แอนด์ 
เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำรประมำณ 300-400 ล้ำนบำท หลังจำกนั้นก็มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม 
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ด้วยคุณภำพของผลงำนที่ออกมำ ท ำให้มีงำนภำคเอกชน
เข้ำมำต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บริษัทไม่ได้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรเพียงอย่ำงเดียว แต่บริษัทยังมีงำนก่อสร้ำงระบบบ ำบัดน้ ำ
เสียให้กับเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบำลเมืองป่ำตอง จังหวัดภูเก็ต และมีงำนไฟฟ้ำพลังงำนน้ ำกับ 
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเป็นบริษัทผู้น ำที่ท ำงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนน้ ำขนำดเล็กที่รับงำนในระดับประเทศ ปัจจุบันมีผลงำนประมำณ 5 โครงกำร ได้แก่ น้ ำสำน อ ำเภอภูเรือ 
จังหวัดเลย, น้ ำหมัน อ ำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย, แม่ปำย อ ำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ท ำให้บริษัทมีจุดเด่น
อยู่ที่ควำมหลำกหลำยของงำนจึงมีฐำนรำยได้ที่แน่นอน นอกจำกนี้ บริษัทเป็นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำง โดย
บริษัทเป็นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงท้องถิ่นระดับแถวหน้ำของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่ำงเช่น บริษัทมีสัญญำงำนก่อสร้ำง
ครัวกำรบินให้กับสำยกำรบิน Bangkok Airways ที่จังหวัดเชียงใหม่ ส ำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงใน AEC บริษัทก็มีควำม
สนใจ แต่ปัจจุบันยังคงเน้นงำนภำยในประเทศ โดยมุ่งเน้นงำนรับเหมำก่อสร้ำงในภำคใต้ เช่น ปัจจุบันมีกำรเข้ำร่วม
ประมูลงำนที่อ ำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หลำยโครงกำร และแม้ว่ำจะเป็นบริษัทจำกเชียงใหม่ แต่บริษัทก็
พยำยำมสร้ำงช่ือเสียงและผลงำนไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อรำยได้ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อดีอีกประกำรหนึ่งของ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำง คือ มีโอกำสเติบโตสูง 

(4) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมสำเหตุที่บริษัทช่ือเชียงใหม่ริมดอย และขอให้อธิบำยเรื่องกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะ
และกำรก ำจัดขยะ รวมถึงขอให้บริษัทช้ีแจงว่ำกำรขึ้นรำคำของเหล็กและกำรขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ ำมีผลต่อบริษัทหรือไม่ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงเรื่องชื่อบริษัทว่ำ บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมีผู้บริหำรจบ
จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ริมดอยสุเทพ ดังนั้นจึงเป็นท่ีมำของช่ือบริษัท ส ำหรับงำนบริกำรจัดเก็บขยะ ปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้ท ำธุรกิจนี้แล้ว ส่วนงำนบริกำรก ำจัดขยะเป็นกำรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน ซึ่งบริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยงำน
ในส่วนนี้ โดยปัจจุบันบริษัทท ำโครงกำรก ำจัดขยะให้กับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงงำนต้นแบบในกำรก ำจัดขยะ
แบบครบวงจร ซึ่งเป็นโครงกำรต้นแบบที่ดีและมีประโยชน์ส ำหรับกำรก ำจัดขยะในปริมำณมำก ในส่วนของกำรปรับขึ้น
รำคำเหล็ก เป็นเรื่องที่ต้องวำงแผนในกำรสั่งซื้อ เนื่องจำกก ำหนดรำคำซื้อล่วงหน้ำได้ไม่นำน ในอดีตที่ผ่ำนมำเคยยืนรำคำ
เหล็กได้สูงสุด 4 เดือน ส ำหรับกำรขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต่ ำในจังหวัดเชียงใหม่ขึ้นจำก 308 บำทเป็น 320 บำท บริษัทไม่กังวล
เท่ำกับกำรขำดแคลนแรงงำน แต่บริษัทได้มีกำรวำงแผนบริหำรจัดด้ำนแรงงำนไว้แล้ว 

(5) นำงสำวสุพัตรำ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ช้ีแจงถึงผลประกอบกำรของบริษัทที่ลดลง และเหตุผลที่ ในปีนี้บริษัทเน้นงำน
ภำคเอกชนมำกกว่ำภำครัฐ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ ผลประกอบกำรของบริษัทที่ดูเหมือนลดลงนั้น หำกมองเป็น
เปอร์เซนต์ (percentage) อำจจะดูลดลง แต่หำกมองเป็นตัวเลข (amount) จะเห็นว่ำรำยได้เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้บริษัทมี
กลยุทธ์ในกำรบริหำรจัดกำรให้ได้งำนมำกขึ้นและท ำให้บริษัทมีควำมยั่งยืน  ส ำหรับงำนในปีนี้ บริษัทไม่ได้เน้นงำน
ภำคเอกชนมำกกว่ำภำครัฐ แต่เนื่องจำกงำนที่เข้ำมำในช่วงในต้นปีมักเป็นงำนภำคเอกชน ส่วนงำนภำครัฐจะเริ่มเข้ำมำ
ในช่วงไตรมำสที่ 3 และไตรมำสที่ 4 อีกทั้งจำกข้อมูลงำน backlog จะพบว่ำในปี 2561 จะมีสัดส่วนรำยได้งำนเอกชน
มำกกว่ำงำนภำครัฐ 

(6) นำงสำวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องสถำนที่ประชุมว่ำควรใช้ห้องประชุมที่มีควำมลึกมำกกว่ำห้อง
ประชุมแนวกว้ำง และเพิ่มปริมำณอำหำรว่ำง รวมถึงเสนอให้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมส ำหรับผู้ถือหุ้นที่
ไม่ได้น ำมำในวันประชุม 
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(7) นำงสำวสุพัตรำ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำปัจจุบันบริษัทยังด ำเนินงำนจัดเก็บขยะอยู่หรือไม่ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ท ำธุรกิจจัดเก็บขยะแล้ว แต่ยังคงให้บริกำร
ก ำจัดขยะ ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน จำกนั้น นำยพงษ์อินทร์ รักอริยธะธรรม กรรมกำรอิสระ ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ
กำรจัดเก็บขยะต่ำงจำกกำรก ำจัดขยะ กำรก ำจัดขยะเป็นกำรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ และบริษัท
ให้ควำมส ำคัญกับกำรริเริ่มธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในอนำคต 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน แจ้งว่ำ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

 ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ซึ่งก ำหนดให้บริษัทต้องจัดท ำงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล) และงบก ำไรขำดทุน 
ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนน ำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 
2560 มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงสัดส่วนหนี้สิ้นระยะสั้นและหนี้สินระยะยำวว่ำบริษัทจะใช้เครื่องมือทำง
กำรเงินเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงิน เช่น กำรออกหุ้นกู ้หรือไม่ และบริษัทมีแผนจะปรับให้หนี้สิ้นระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะ
ยำวหรือไม่ นอกจำกนี้ บริษัทมีก ำไรเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนไม่มำกแต่มีภำษีเพิ่มขึ้นมำกจึงสอบถำมว่ำมีค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
อะไรบ้ำง และในเรื่องของคดีควำมที่บริษัทตั้งค่ำเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญไว้ 5 ล้ำนบำท ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเพียงพอหรือไม่ 

 ตอบ นำงสำวสุนันทำ ค ำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ช้ีแจงว่ำ ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมของบริษัทส่วนมำกเป็นค่ำซ่อมซึ่งทำงบัญชี
สำมำรถลดลงได้แต่ในทำงภำษีจะต้องรอให้เกิดค่ำใช้จ่ำยจริง อัตรำภำษีที่บริษัทจ่ำยไม่มีควำมผิดปกติ ส่วนค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญมำจำกโครงกำรในอดีตที่มีกำรฟ้องร้องกันซึ่งบริษัทเป็นโจทก์  และผู้สอบบัญชีเห็นว่ำบริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้ำนบำทนั้นเพียงพอแล้ว จำกนั้น นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ช้ีแจงว่ำสัดส่วนหนี้สิ้น
ระยะสั้นและหนี้สินระยะยำวส ำหรับธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงมักไม่ต้องกำรเงินลงทุนสูง ส ำหรับกำรใช้ตลำดทุนให้เป็น
ประโยชน์นั้น บริษัทเพิ่งแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจ ำกัด และยังมีเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนอยู่ แต่ในอนำคตหำก
บริษัทมีโอกำสทำงธุรกิจหรือโครงกำรที่ต้องใช้เงินลงทุนมำก บริษัทและที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินไดห้ำรือกันอยู่เสมอท่ีจะใช้
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรำยได้และส่งผลเป็นก ำไรตอบแทนมำยังผู้ถือหุ้น 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน 
งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยวำระ
นี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน ส ำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจ ำนวน 39,753,701 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 
274,185,956 หุ้น  
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

 ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งก ำหนดไว้ว่ำ “...บริษัทต้องจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนส ำรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนส ำรองนี้
จะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน...”  

 เนื่องจำกบริษัทมีก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 43.92 ล้ำนบำท คณะกรรมกำร  
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย 
จ ำนวน 2.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)  

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย โดย
วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2560 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย ตำมที่เสนอด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

เห็นด้วย 274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจ าปี 2560 

 ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงกำญ จนำ  ชัยมั งกร  เลขำนุ กำรบริษั ท  แจ้ งต่ อที่ ประชุมว่ ำ เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตำมพระรำชบัญ ญั ติ 
บริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งก ำหนดห้ำมมิให้จ่ำยปันผลจำกเงินประเภทอื่น
นอกจำกเงินก ำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 40 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย 

เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริษัท ส ำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีก ำไรสุทธิ 
(งบเฉพำะกิจกำร) จ ำนวน 43.92 ล้ำนบำท และมีก ำไรสะสม ณ 31 ธันวำคม 2560 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0415 บำท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำจ่ำยปันผลร้อยละ 50.10 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำยเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลซึ่งก ำหนดไว้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 40.00 ของก ำไรสุทธิหลังหักส ำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยจำกก ำไรสุทธิปี 2560 และผู้ถือหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดำ
สำมำรถเครดิตเงินปันผลได้ตำมมำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรได้ในอัตรำ 20/80 นอกจำกนี้ได้ก ำหนดวันก ำหนดรำยช่ือ 
ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันท่ี 4 เมษำยน 2561 และก ำหนดจ่ำยปันผลในวันท่ี 24 เมษำยน 2561 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมที่ปรึกษำทำงกำรเงินเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลว่ำบริษัทได้มีกำรจ่ำยภำษีในอัตรำ
อื่น นอกจำกอัตรำร้อยละ 20 หรือไม่ เพรำะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในกำรเครดิตภำษจีำกเงินปันผล 

 ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ช้ีแจงว่ำ ก ำไรสะสมในช่วงที่บริษัทจ่ำยภำษีในอัตรำร้อยละ 30 นั้น
บริษัทได้จ่ำยเป็นเงินปันผลไปก่อนหน้ำนี้แล้วในช่วงที่บริษัทเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้น เงินปัน
ผลในครำวนี้มำจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20 เท่ำน้ัน  
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(2) นำงสำวมลิวัลย์  จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น กล่ำวขอบคุณที่บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และขอให้บริษัทให้ควำม
มั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่ำจะได้รับเงินปันผลมำกขึ้นในอนำคต 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ หำกธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นก็อำจให้ควำมมั่นใจแก่ 
ผู้ถือหุ้นได้ และเป็นหน้ำที่ของบริษัทท่ีจะพิสูจน์ด้วยผลงำน  

(3) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือไม่ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ กำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 
จำกนั้น นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน กล่ำวเสริมว่ำ ควำมถี่ของกำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะมีกำรพิจำรณำพร้อมกับกำรอนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำส 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจ ำปี 2560 
โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0415 บำท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้ำนบำท ตำมที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระประจ าปี 2561 

 เนื่องจำก นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร เป็นกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระและได้รับกำร
เสนอช่ือแต่งตั้งเป็นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง  จึงได้เชิญ นำยประวัติ สิริภัทโรดม รองประธำนกรรมกำร เป็นประธำน 
ในวำระนี ้

 ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับ
ของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) ในกำรประชุมสำมัญ 
ผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ  

1) นำยเทอดศักดิ์  โกไศยกำนนท ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ 
2) นำยอนันต์  สิริแสงทักษิณ กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 
3) นำงนฤมล  กิมภำกรณ์ กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ 

 บริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท ตั้งแต่วันที่  13 
พฤศจิกำยน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2560 โดยได้เผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวไปยังผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง
ตลำดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบก ำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรำยได้เสนอรำยช่ือบุคคลให้บริษัทพิจำรณำ 

 คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2561 
ทั้ง 3 ท่ำนกลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรและต ำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกได้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่พ้น
จำกต ำแหน่งตำมวำระแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำม
กฎหมำย และได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอช่ือเข้ำ
ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3  

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 
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(1) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้นและต้องออกจำกต ำแหน่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วำระนี้หรือไม่ 

 ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ช้ีแจงว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มี
บทบัญญัติห้ำมไม่ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเฉพำะในวำระที่ตนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น กรรมกำรที่เป็นผู้ถือ
หุ้นจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร 
ที่ครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ งกรรมกำรที่ครบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี  2561 จ ำนวน 3 ท่ำน คือ  
1) นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ 2) นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ 3) นำงนฤมล กิมภำกรณ์ กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหนึ่ง  ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

6.1 นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์  
เห็นด้วย 274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

6.2 นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ  
เห็นด้วย 274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

6.3 นำงนฤมล กิมภำกรณ์  
 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งต้ังกรรมการเข้าใหม่ 

 ประธำน มอบหมำยให้ นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็น
ผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตั้ง นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำร เนื่องจำกเป็นผู้มีประสบกำรณ์และมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอช่ือเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4 

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 1 คน คือ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะ
ท ำให้บริษัทมีกรรมกำรรวมจ ำนวน 9 คน 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

เห็นด้วย 274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
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(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ หนังสือเชิญประชุมของบริษัทควรระบุข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับจ ำนวน
กรรมกำรของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทรำบ เนื่องจำกหำกข้อบังคับของบริษัทก ำหนดจ ำนวนกรรมกำรไว้จะต้องมีกำรแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทด้วย 

 ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ช้ีแจงว่ำ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15.ก ำหนดว่ำ “ให้บริษัทมี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำห้ำ (5) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร...” ดังนั้น กำรเพิ่มกรรมกำรบริษัท 1 ท่ำน ท ำให้บริษัทมีกรรมกำร
ทั้งหมด 9 ท่ำน จึงไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัท 

(2) นำงสำวมลิวัลย์  จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ แนะน ำตัวต่อผู้ถือหุ้น และแสดงวิสัยทัศน์ 
ในกำรท ำงำน 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจงว่ำ เนื่องจำกคุณพัฒนำ สุวรรณสำยะ ติดธุระที่ต่ำงประเทศจึง 
ขอแนะน ำให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ จบกำรศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
แ ล ะ เ ช่ี ย ว ช ำ ญ ด้ ำ น อ ำ ค ำ ร สู ง  ปั จ จุ บั น เป็ น ร อ ง ผู้ จั ด ก ำ ร ด้ ำ น วิ ศ ว ก ร ร ม  แ ล ะ น ำ ย เท อ ด ศั ก ดิ์  
โกไศยกำนนท์ ได้กล่ำวเสริมว่ำนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ มีประสบกำรณ์ในกำรท ำงำนให้แก่หลำยบริษัท 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ แต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 1 คน คือ 
นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำรบริษัท ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 274,186,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจ ำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจ ำนวน 274,186,056 หุ้น  

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561  

 ประธำน มอบหมำยให้นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด 
พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งก ำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล  
เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ซึ่งได้
พิจำรณำกลั่นกรองถึงควำมเหมำะสมที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภท
และขนำดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 
2561 ดังนี ้
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1. ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่อครั้งกำรประชุม มีอัตรำเท่ำกับปี 2560 ดังนี ้

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทนในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ปี 2560 

ค่าตอบแทนในรูปแบบ 
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ปี 2561 
ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมกำรบริษัท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมกำรที่ได้รับเงินเดือนประจ ำในฐำนะผู้บริหำร จะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม 

2. ค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้จัดสรรให้กรรมกำรแต่ละท่ำน โดย
ขึ้นอยู่กับผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท 

ทั้งนี้ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ประจ ำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บำท 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบอื่นจ ำนวน 2 ล้ำนบำทนั้นไม่สูงมำก แต่
เมื่อเทียบกับเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินปันผลนั้นสูงมำก จึงขอให้บริษัทพิจำรณำ 

ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ช้ีแจงว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้ำนบำทนั้น  เป็น
จ ำนวนเงินรวมทั้งค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืน 

(2) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ กรรมกำรบริษัทท่ำนใดได้เบี้ยประชุม และท่ำนใดไม่ได้เบี้ยประชุม 

ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ช้ีแจงว่ำกรรมกำรบริษัทที่ไม่ได้เบี้ยประชุม ได้แก่ นำยธีรพัฒน์  
จิรพิพัฒน์ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ และนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจ ำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2561 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 274,186,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวน  

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจ าปี 2561  

 ประธำน มอบหมำยให้ นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด มำตรำ 120 และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 ก ำหนดว่ำ “...ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจ ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้...” 

คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมญัผู้
ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561  

1) นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 218 หรือ 
2) นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4334 
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 หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้
ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทน  
ในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2561 เป็นเงินจ ำนวน 1,220,000 บำท (ค่ำตอบแทนปี 2560 เท่ำกับ 1,220,000 บำท) 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทช้ีแจงว่ำข้อบังคับของบริษัท ข้อ 55. เรื่อง Term ของผู้สอบบัญชีนั้น 
สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) หรือไม่ เนื่องจำกในหนังสือเชิญ
ประชุมไม่ได้ระบุเนื้อหำในข้อบังคับบริษัท ข้อ 55. ท้ังหมด 

 ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ช้ีแจงว่ำ หนังสือเชิญประชุมไม่ได้ระบุข้อบังคับของบริษัท 
ทั้งข้อ เนื่องจำกระบุเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. ก ำหนดว่ำ “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจ ำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ำรับต ำแหน่งอีกก็ได้ 
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก ำหนดค่ำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ” ส ำหรับเหตุผลที่ไม่ก ำหนดวำระของผู้สอบบัญชีใน
ข้อบังคับของบริษัท เนื่องจำกหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง CG Code แต่ละครั้ง จะต้องมำขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับจำก 
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง 

(2) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ เมื่อบริษัทจดทะเบียนเข้ำตลำดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องมีกำรสอบทำน 
งบไตรมำส จึงขอให้บริษัทแสดงรำยละเอียดค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนงบไตรมำส  

 ตอบ นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ช้ีแจงว่ำค่ำสอบบัญชีของบริษัทมีจ ำนวนเท่ำกับปี 2560
เนื่องจำกบริษัทมีกำรสอบทำนงบไตรมำสตั้งแต่ก่อนบริษัทจดทะเบียนเข้ำตลำดหลักทรัพย์ฯ แล้ว โดยสำมำรถสรุป
เพิ่มเติมรำยละเอียดค่ำสอบบัญชีเป็นดังนี้ 

รายการ จ านวน (บาท) 

ค่ำสอบบัญชีส ำหรับปี   750,000 

ค่ำตรวจสอบงบกำรเงินรวม     50,000 

ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรำยไตรมำส 3 ไตรมำสๆ ละ 120,000 บำท   360,000 

ค่ำสอบทำนงบกำรเงินรวมไตรมำส 3 ไตรมำสๆ ละ 20,000 บำท   60,000 

รวม      1,220,000 
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 
และก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรือ นำงสำวนงรำม
เลำหอำรีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 4334 หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกัด ที่ได้รับ
ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือช่ือในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจ ำปี 2561 เป็นเงินจ ำนวน 1,220,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 274,186,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวณ  
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วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) 

 ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

 นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะกำร
ด ำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้ำที่ผิดกฎหมำยหรืออบำยมุข  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์) จ ำนวน 2 ข้อ คือ ข้อ 23 และข้อ 35 โดยบริษัทจะมีวัตถุประสงค์ทั้งสิ้น 59 ข้อ โดย 
มีรำยละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้ 

วัตถุประสงคป์ัจจุบัน วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม ่
ข้อ 23  ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ 

ยำเส้น เครื่องดื่ม น้ ำดื่ม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำรสด 
อำหำรแห้ง อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง 
เครื่องปรุงรสอำหำร น้ ำซอส น้ ำมันพืช อำหำรสัตว์ และ
เครื่องบริโภคอื่น 

ข้อ 23  ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน 
เครื่องดื่ม น้ ำดื่ม น้ ำแร่ น้ ำผลไม้ อำหำรสด อำหำรแห้ง 
อำหำรส ำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส
อำหำร น้ ำซอส น้ ำมันพืช อำหำรสัตว์ และเครื่องบริโภค
อื่น 

ข้อ 35  ประกอบกิจกำร โรงสี โรงเลื่อย โรงงำนไสไม้และอบไม้ 
โรงงำนต่อตัวถังรถยนต์ โรงงำนผลิตเซรำมิค และเครื่อง
เคลือบ โรงงำนผลิตเครื่องปั้นดินเผำ โรงงำนอัดปอ โรงงำน
สกัดน้ ำมันพืช โรงงำนกระดำษ โรงงำนกระสอบ โรงงำนทอ
ผ้ำ โรงงำนปั่นด้ำย โรงงำนย้อมผ้ำและพิมพ์ลวดลำยผ้ำ 
โรงงำนผลิตและหล่อดอกยำงรถยนต์ โรงงำนผลิตเหล็ก โรง
หล่อและกลึงโลหะ โรงงำนสังกะสี โรงงำนผลิตอำหำร
ส ำ เร็จ รูป  โรงงำนสุ รำ  โรงงำนแก๊ ส  โรงงำนน้ ำต ำล 
โรงงำนผลิตเครื่องใช้พลำสติก โรงงำนรีดและหล่อหลอม
โลหะ โรงงำนผลิตบำนประตูและหน้ำต่ำง โรงงำนแก้ว 
โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม โรงงำนหล่อยำง โรงงำนประกอบ
รถยนต์ 

ข้อ 35  ประกอบกิจกำร โรงสี โรงเลื่อย โรงงำนไสไม้และอบไม้ 
โรงงำนต่อตัวถังรถยนต์ โรงงำนผลิตเซรำมิค และเครื่อง
เคลือบ โรงงำนผลิตเครื่องปั้นดินเผำ โรงงำนอัดปอ โรงงำน
สกัดน้ ำมันพืช โรงงำนกระดำษ โรงงำนกระสอบ โรงงำน
ทอผ้ำ โรงงำนปั่นด้ำย โรงงำนย้อมผ้ำและพิมพ์ลวดลำยผ้ำ 
โรงงำนผลิตและหล่อดอกยำงรถยนต์ โรงงำนผลิตเหล็ก 
โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงำนสังกะสี โรงงำนผลิตอำหำร
ส ำเร็จรูป โรงงำนแก๊ส โรงงำนน้ ำตำล โรงงำนผลิตเครื่องใช้
พลำสติก โรงงำนรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงำนผลิตบำน
ประตูและหน้ำต่ำง โรงงำนแก้ว โรงงำนผลิตเครื่องดื่ม 
โรงงำนหล่อยำง โรงงำนประกอบรถยนต์ 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทช้ีแจ้งเหตุผลของกำรแก้ไขวัตถุประสงค์ 

 ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ช้ีแจงว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอควำมร่วมมือผ่ำนทำง 
ที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินว่ำหำกบริษัทไม่มีแนวโน้มจะประกอบกิจกำรค้ำบุหรี่ ยำเส้น สุรำ เบียร์ และโรงงำนสุรำ  
ขอให้ตัดกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวออกจำกวัตถุประสงค์ของบริษัท 

(2) นำงสำวมลิวัลย์  จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมว่ำบริษัทมีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจดังท่ีระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ข้อ 
35. เช่น โรงเลื่อย โรงงำนไสไม้และอบไม้หรือไม่ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจ้งว่ำเป็นเรื่องในอนำคต โดยกำรก ำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม
ธุรกิจที่หลำกหลำยจะเป็นผลดีกว่ำ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง
ดงันี ้

เห็นด้วย 274,186,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
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งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวน  

วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบังคับของบริษัท  

 ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ 

นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่มเติม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เรื่อง กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
ประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดให้กำรประชุม
คณะกรรมกำรจะจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้  

คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิมของ
บริษัท รวม 7 ข้อ ดังนี ้

• ในหมวดที่ 3 ข้อ 13 
• ในหมวดที่ 4 ข้อ 25, 26, 27 และ 30  
• ในหมวดที่ 5 ข้อ 33 และ 35  

และเพิ่มข้อบังคับในหมวดที่ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 29 ใหม่  

ดังนั้น จึงท ำให้ล ำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ใหม่ท้ังสิ้นจ ำนวน 61 
ข้อ และมีรำยละเอียดของข้อบังคับท่ีแก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้ 

ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม ่
ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภำพเป็น

หุ้นสำมัญได้ และกำรแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสำมัญนั้น
กระท ำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่ำว ยื่นค ำ
ขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 

 
 กำรแปลงหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นค ำขอ ในกำรนี้

ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภำยใน 14 วันนับแต่วันได้
รับค ำขอ  

ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภำพเป็น
หุ้นสำมัญได้ และกำรแปลงหุ้นบุริมสิทธิเป็นหุ้นสำมัญนั้น
กระท ำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่ำว ยื่นค ำ
ขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน 

 
 กำรแปลงหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นค ำขอ ในกำรนี้

ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันได้รับค ำขอ 

ข้อ 25. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อยสำม (3) เดือน
ต่อครั้ง กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ 
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง  

ข้อ 25. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อยสำม (3) เดือน
ต่อคร้ัง 

 
ข้อ 26. กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่

อันเป็นที่ตั้งส ำนักงำนของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ 
ที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนด หรือประธำนกรรมกำรจะ
ก ำหนดให้จัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 26. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้
ซ่ึงได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็น
เร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได้ 

 
ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สองคนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียก
ประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวันประชุม
ภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น 

ข้อ 27. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธำน
กรรมกำร หรือผู้ซ่ึงได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และก ำหนดวันนัดประชุมเร็ว
กว่ำนั้นก็ได้ ทั้งนี้ หำกกำรประชุมในครำวนั้นเป็นกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม ่
ได ้

 
ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียก
ประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรก ำหนดวันประชุม
ภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น 

ข้อ 27. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร 
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุม
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม  

 
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 
 
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่
กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ 28. ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซ่ึงเป็นกำรประชุมด้วยตนเองหรือ
โดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำรทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  

 
นอกเหนือจำกข้อก ำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรที่ เข้ำร่วมประชุมทั้งหมด
จะต้องอยู่ในรำชอำณำจักร และกรรมกำรที่เข้ำร่วมประชุม
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระท ำผ่ำนระบบควบคุม
กำรประชุมที่มีกระบวนกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัยด้ำน
สำรสนเทศโดยให้มีกำรบันทึกเสียง หรือทั้งเสียงและภำพ 
(แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนตลอดกำร
ประชุม รวมทั้งข้อมูลจรำจรทำงคอมพิวเตอร์ที่เกิดจำกกำร
บั นทึ ก ดั งกล่ ำว  และระบ บควบ คุมก ำรประชุ มต้ อ งมี
องค์ประกอบพื้นฐำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อสำร เรื่อง มำตรฐำนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม 

 
ข้อ 29. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถ

ปฏิบัติหน้ำที่ได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำรให้รองประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่
ไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซ่ึงมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม  

 
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก 

 
กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน เว้นแต่
กรรมกำรซ่ึงมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด 

ข้อ 30. บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะก ำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทใน
รูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะพิจำรณำ ซ่ึงอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลักเกณฑ์และจะก ำหนดไว้เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 
ควำมในวรรคหนึ่งไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนและ
ลูกจ้ำงของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในอันที่จะได้รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของบริษัท 

ข้อ 32. บ ำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะก ำหนด  

 
กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงิน
รำงวัล เบี้ยประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
ในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะ
พิจำรณำ ซ่ึงอำจก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็น
หลักเกณฑ์และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้ 

 
ในกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หำกมีกรณีต้องจ่ำยเบี้ย
ประชุมให้แก่กรรมกำร ให้จ่ำยเบี้ยประชุมแก่กรรมกำรซ่ึงได้
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม ่
 แสดงตนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 

 
ควำมในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำง
ของบริษัท ซ่ึงได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในอันที่จะได้รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือ
ลูกจ้ำงของบริษัท 
 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับกำร
ด ำรงคุณสมบัติของกรรมกำรที่เป็นอิสระตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะก ำหนด 

ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
สำมัญประจ ำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท  

 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ 
กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมีจ ำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ 
(25) คน ซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) 
ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
วิสำมัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ เหตุผลในกำรที่ขอให้ เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้ให้
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึ่ง (1) เดือน 
นับแต่วันได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

 

ข้อ 35. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
สำมัญประจ ำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท  

 
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ
กำรประชุมวิสำมัญ  
 
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือ
หลำยคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของ
จ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณี เช่นนี้ 
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ำ 
(45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

 
 

ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุมภำยในก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซ่ึงเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือ
หุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้จ ำนวนหุ้นตำมที่บังคับไว้นั้นจะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภำยในสี่สิบห้ำ (45) วันนับแต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่ำใช้จ่ำยอันจ ำเป็นที่ เกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมและ
อ ำนวยควำมสะดวกตำมสมควร 

 
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ถือหุ้นตำมวรรคสี่ครั้งใดจ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้
ถือหุ้นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิด
จำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 
 

ข้อ 35. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวนหุ้นที่
จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 

 

ข้อ 37. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจ ำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน 
หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจ ำนวน
หุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม 
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ข้อบังคับปัจจบุัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม ่
 ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัด

ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะ ผู้ถือหุ้น
ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่จ ำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัด
ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จ ำนวนผู้ถือหุ้นซ่ึงมำเข้ำร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตำมที่ก ำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป 
ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จ ำเป็นต้องครบองค์ประชุม 

 จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ ในหนังสือเชิญประชุมควรจัดขดีเส้นใต้หรือท ำตัวหนำข้อบังคับท่ีมีกำรแกไ้ข 
เพื่อให้ด้ง่ำย และสอบถำมว่ำประกำศคสช.ดังกล่ำว ผ่ำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำและได้ประกำศลงใน 
รำชกิจจำนุเบกษำแล้วหรือไม่ และขอให้แนบเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุม แต่หำกยังไม่ประกำศลงในรำชกิจจำ
นุเบกษำ กำรที่บริษัทแก้ไขข้อบังคับก็ไม่น่ำจะถูกต้อง  

 ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ช้ีแจงว่ำ เหตุผลที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้หรือท ำตัวหนำข้อบังคับที่มีกำร
แก้ไขในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจำกอำจท ำให้เกิดปัญหำในกำรจดทะเบียนต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชน กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ ส ำหรับค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออ ำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับท่ี 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และบริษัทอ่ืน ๆ ก็จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตำมประกำศทั้ง
สองฉบับดังกล่ำวได้ 

(2) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ กำรแก้ไขข้อบังคับนี้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3 
ใน 4 ใช่หรือไม่ หำกที่ประชุมไม่อนุมัติ จะเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 44 หรือไม่ 

 ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ช้ีแจงว่ำกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำก 
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และนำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำร ช้ีแจงเพิ่มเติมว่ำ กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่ำน
กำรอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น คสช.ไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องแก้ไขข้อบังคับ 

(3) นำงสำวมลิวัลย์  จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบำยว่ำกำรประชุมทำงอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร 

 ตอบ นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำร ช้ีแจงว่ำ เป็นกรณีกรรมกำรบริษัทไม่ได้อยู่ในสถำนที่เดียวกันทุกคน แต่
สำมำรถร่วมประชุมผ่ำนทำง Video conference ได้ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประชุม 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจ ำนวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

เห็นด้วย 274,186,056 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บัตรเสีย 0 เสียง ไม่น ำมำค ำนวน  
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วาระที่ 12 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

 ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง ก ำหนด
ว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุ้นที่จ ำหน่ำยได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น
นอกจำกท่ีก ำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
ซึ่งประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทก ำหนดในกำรประชุมครั้งนี้  เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวำระ สอบถำมข้อมูล และ/หรือให้ค ำแนะน ำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรน ำไปปฏิบัติต่อไป 

 ประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยค ำถำมและค ำตอบสรุปได้ดังนี้ 

(1) นำงสำวมลิวัลย์  จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บริษัทเป็นบริษัทช้ันน ำในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ และขอให้ช้ีแจง
เหตุผลที่บริษัทมุ่งเน้นงำนรับเหมำก่อสร้ำงในภำคใต้ ทั้งที่เชียงใหม่มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงจ ำนวนมำก นอกจำกนี้  
อยำกให้บริษัทพิจำรณำให้ละเอียดในกำรรับงำนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ 

 ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ช้ีแจ้งว่ำ บริษัทถือว่ำเป็นช้ันแนวหน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ นำย
ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร กล่ำวเสริมว่ำ ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทเป็นบริษัทช้ันน ำในด้ำนรับเหมำก่อสร้ำง 
งำนรับเหมำก่อสร้ำงที่บริษัทไม่ท ำคือ ถนนและสะพำน นอกจำกนี้ บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนระบบน้ ำเสียและไฟฟ้ำ 
พลังงำน หลังจำกบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ก็มีงำนเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทต้องกำรเป็นที่รู้จักมำกขึ้นจึงเข้ำ
รับงำนในจังหวัดทำงภำคใต้ และขอบคุณส ำหรับค ำแนะน ำเรื่องกำรรับงำนในต่ำงประเทศ บริษัทจะพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ โดยโครงกำรในต่ำงประเทศนั้นเป็นของคนไทยที่รู้จักกัน และบริษัทเล็งเห็นว่ำจะท ำให้บริษัทเติบโตได้ 
นอกจำกน้ีจะมีกำรประชำสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น 

(2) นำงสำวมลิวัลย์  จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น เสนอให้น ำที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่ออกให้เช่ำเป็นตลำด หรือท ำให้เกิด
ประโยชน์อ่ืน ๆ เพื่อเสริมรำยได้ให้กับบริษัท 

 ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจ้งว่ำ บริษัทใช้ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เก็บอุปกรณ์และที่พัก
ของคนงำน หำกให้คนงำนไปเช่ำที่พักที่อ่ืนจะท ำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำเช่ำท่ีพักคนงำนเพิ่มขึ้น 

(3) นำงสำวสุพัตรำ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำบริษัทรับงำนเกี่ยวกับรถไฟฟ้ำหรือไม่ 

 ตอบ นำยธีรพัฒน ์จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ช้ีแจ้งว่ำ บริษัทต้องพิจำรณำในรำยละเอียดของงำน แต่ปัจจุบันบริษัทก็
มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงขยำยสนำมบิน และสร้ำงที่จอดรถ 

 เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถื อหุ้ น รำยใด สอบถำมและเสนอข้อคิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม  ป ระธำน  จึ งกล่ ำวขอบคุณ ผู้ ถื อหุ้ น 
ทุกท่ำนที่มำเข้ำร่วมประชุม และปิดกำรประชุม 

 ปิดประชุมเวลำ 16.59 น. 

 

  
 (นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์) 
 ประธำนท่ีประชุม  


