บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ประจาปี 2561
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 เมื่อวันที่ 27 มีนำคม 2561
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องประชุม Victor Club ชั้น 2 อำคำร FYI Center เลขที่ 2525 ถนนพระรำมที่ 4 แขวงคลองเตย เขต
คลองเตย กรุงเทพมหำนคร
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท ทำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วม
ประชุม และได้กล่ำวแนะนำกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษำทำงกำรเงิน และที่ปรึกษำกฎหมำย ตำมลำดับ
ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. นำยเทอดศักดิ์

โกไศยกำนนท์

2. นำยประวัติ

สิริภัทโรดม

3. นำยอนันต์
4. ผศ.ดร.พงษ์อินทร์

สิริแสงทักษิณ
รักอริยะธรรม

5.
6.
7.
8.

นำงนฤมล
นำยสุรพล
นำยธีรพัฒน์
นำยเฉลิมศักดิ์

กิมภำกรณ์
ศรีวีระสกุล
จิรพิพัฒน์
นิมำพันธ์

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร

ผู้บริหาร
1. นำงพัชรินทร์
2. นำงกำญจนำ

ธรรมถนอม
ชัยมังกร

รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน
เลขำนุกำรบริษัท

ผู้สอบบัญชี
1. นำยประดิษฐ
2. นำงสำวสุนันทำ

รอดลอยทุกข์
คำสุข

ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด
ผู้สอบบัญชี จำกบริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
1. นำยสุพล

ค้ำพลอยดี

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ที่ปรึกษากฎหมายอิสระ
1. นำงสำวพิสมัย

ชูวงศ์โกมล

บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคำน์ซิล จำกัด

ในกำรประชุมครั้งนี้มีบริษัท ควิดแลบ จำกัด ทำหน้ำที่ในเรื่องกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ บริษัทได้เชิญประชุมผู้ถือหุ้นและแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ ประกำศ
โฆษณำทำงหนังสือพิมพ์ และแจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท และบริษัทได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวำระ
กำรประชุมล่วงหน้ำ และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ำรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกำยน 2560
ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2560 แต่เมื่อครบกำหนดไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดเสนอวำระหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อให้บริษัทพิจำรณำ
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เพื่อให้กำรประชุมดำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบ
ถึงวิธีกำรออกเสียงลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำ 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
3. กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำ
เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้น ๆ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้นวำระที่ 2 เป็นกำรรำยงำนผลกำรดำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2560 ซึ่งเป็นเรื่องเพื่อทรำบ และ
วำระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีกำรลงมติ ส่วนวำระที่ 6 เรื่องพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำม
วำระ และ วำระที่ 7 พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ กำรลงมติแต่งตั้งกรรมกำรจะพิจำรณำเป็นรำยบุคคล โดยขอให้ผู้ถือ
หุ้นทุกท่ำนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่ภำยหลังเสร็จสิ้นวำระ
4. ก่อนลงมติในแต่ ละวำระ ประธำนจะเปิ ดโอกำสให้ ผู้ถือ หุ้ นสอบถำม ในประเด็ น ที่เกี่ ยวข้อ งกั บ วำระนั้ น ๆ ตำมควำม
เหมำะสม โดยขอให้ผู้ถือหุ้นที่ต้องกำรสอบถำมยกมือขึ้น เมื่อประธำนได้อนุญำตแล้ว ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะกรุณำแจ้ง
ชื่อ นำมสกุล พร้อมชี้แจงว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และกำรถำมตอบในวำระนั้น ๆ
ขอให้แสดงควำมคิดเห็นและสอบถำมให้ตรงตำมวำระอย่ำงกระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อ
กำรบริหำรกำรประชุมให้อยู่ในเวลำที่กำหนด หำกผู้ถือหุ้นมีคำถำมที่ไม่ตรงกับวำระที่พิจำรณำ ขอให้สอบถำม ในวำระ
สุดท้ำยของกำรประชุม
5. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิดกำรประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน
วำระที่เหลือ ขอควำมกรุณำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บริษัท ก่อนกำรออกจำกห้องประชุม เพื่อ
ทำงบริษัทจะทำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในกำรอนุมัติมติในแต่ละวำระ มีดังนี้
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่
1 วำระที่ 3 วำระที่ 4 วำระที่ 5 วำระที่ 6 วำระที่ 7 และวำระที่ 9
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
คือ วำระที่ 8
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 10 และวำระที่ 11
เพื่ อ ให้ เ กิ ด ควำมโปร่ ง ใสในกำรนั บ คะแนนเสี ย ง นำงกำญ จนำ ชั ย มั ง กร เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท ได้ เ ชิ ญ
ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน มำร่วมเป็นอำสำสมัครและเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน โดย
ขอให้แจ้งชื่อ-นำมสกุล และแจ้งว่ำเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือหุ้นท่ำนใด แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำก
ผู้ถือหุ้นรำยใดเข้ำเป็นอำสำสมัคร คณะกรรมกำรบริษัทจึงมอบหมำยให้ฝ่ำยเลขำนุกำรทำหน้ำที่ตรวจสอบนับคะแนน
นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2561 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำร่วม
ประชุมด้วยตนเองจำนวน 42 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ 232,865,801 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 35 รำย รวมจำนวนหุ้นได้
134,644 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มำด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 233,000,445 หุ้น คิดเป็นร้อยละ
46.6001 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับของบริษัทแล้ว
จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560
ประธำนมอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 เมื่อ
วันที่ 7 เมษำยน 2560 โดยบริษัทได้จัดส่งสำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึง
ขอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรอง
ประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2560 ประชุมเมื่อวันที่ 7 เมษำยน 2560 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

234,431,255
0
1,000
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

หมำยเหตุ : วำระนี้ มี ผู้ ถื อ หุ้ น และผู้ รับ มอบฉั น ทะเข้ ำร่ ว มประชุ ม เพิ่ ม ขึ้ น คิ ด เป็ น จ ำนวน 1,431,810 หุ้ น รวมเป็ น จ ำนวน
234,432,255 หุ้น
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560
ประธำนมอบ ห มำยให้ นำยธี ร พั ฒ น์ จิ ร พิ พั ฒ น์ กรรมกำรผู้ จั ด กำร และ นำงพั ชริ น ทร์ ธรรมถนอม
รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้ โดยบริษัทได้สรุปผลกำรดำเนินงำนในรอบปี 2560
ไว้ในรำยงำนประจำปี 2560 (สิ่งที่ส่งมำด้วย 2) ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
นำยธี รพั ฒ น์ จิ รพิ พั ฒ น์ ได้ แ ถลงถึ งผลกำรด ำเนิ น งำนของบริ ษั ท ในปี 2560 ให้ ที่ ป ระชุ ม ทรำบว่ ำ ในปี 2560
บริษัทเติบโตขึ้น ธุรกิจหลักของบริษัท คือ กำรรับเหมำก่อสร้ำงให้แก่ทั้งภำครัฐและภำคเอกชน โดยในช่วงต้นปีส่วนใหญ่ เป็นงำน
ภำคเอกชน และกลำงปีงำนภำครัฐจะมีปริมำณเพิ่มขึ้น
จำกนั้น นำงพัชรินทร์ ธรรมถนอม ได้รำยงำนผลกำรดำเนินงำนในปี 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 ทำให้ธุรกิจรับเหมำ
ก่อสร้ำงชะลอตัว บริษัทจึงมีงำนหน่วยงำนรำชกำรเพิ่มขึ้น โดยมีรำยได้จำกหน่วยงำนรำชกำร 1,137.67 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อย
ละ 84.67 และรำยได้จำกหน่วยงำนเอกชน 205.95 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 15.33
ในปี 2560 บริษัทมีกำไรขั้นต้น 113.95 ล้ำนบำท และกำไรสุทธิ 43.91 ล้ำนบำท อัตรำกำไรขั้นต้นร้อยละ 8.34
อัตรำกำไรสุทธิร้อยละ 3.18 ซึ่งเป็น อัตรำปกติสำหรับธุรกิจรั บเหมำก่อสร้ำงที่มีสัดส่วนของงำนรำชกำรมำกกว่ำงำนเอกชน
ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรต่อรำยได้รวมลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 4.78 ทั้งนี้ บริษัทมี ROA ร้อยละ 12.49 และ ROE ร้อยละ
5.27
ณ สิ้นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม 1,018.79 ล้ำนบำท โดยบริษัทมี ลูกหนี้ซึ่งส่วนใหญ่เป็นหน่วยงำนรำชกำร
ประมำณร้อยละ 85.11 บริษัทมั่นใจว่ำจะสำมำรถจัดเก็บได้ทั้งหมด และบริษัทมีหนี้สินรวม 542.77 ล้ำนบำท เพิ่มขึ้นจำกปี
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2559 เนื่องจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น บริษัทจึงมีกำรจัดซื้อวัสดุก่อสร้ำงเพิ่มขึ้น และมีกำรขอสินเชื่อจำกธนำคำรเพื่อใช้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร นอกจำกนี้บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น 476.02 ล้ำนบำท ซึ่งประกอบด้วยทุนชำระแล้วจำนวน
250 ล้ำนบำท ส่วนเกินมูลค่ำหุ้นจำนวน 129.98 ล้ำนบำท เงินสำรองตำมกฎหมำยจำนวน 14 ล้ำนบำท กำไรสะสมที่ยังไม่ได้
จัดสรรจำนวน 82.04 ล้ำนบำท ทั้งนี้ ภำยหลังจ่ำยเงินปันผลจำนวน 20.75 ล้ำนบำท บริษัทจะมีกำไรสะสมจำนวน 61.29 ล้ำน
บำท
สำหรับเงินทีไ่ ด้จำกกำรระดมทุนโดยกำรเสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนต่อประชำชนเป็นครั้งแรก (IPO) ประมำณ 200
ล้ำนบำท บริษัทได้ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร 93 ล้ำนบำท และลงทุนในเครื่องจักรประมำณ 7 ล้ำนบำท ส่วนที่เหลืออีก
ครึ่งหนึ่งใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในกิจกำร
บริษั ท มี งำนที่ยั งไม่ ได้ ส่งมอบ (Backlog) ณ วัน ที่ 31 ธันวำคม 2560 จำนวน 13 โครงกำร เป็ นงำนภำครัฐ 9
โครงกำร และงำนภำคเอกชน 4 โครงกำร โดยงำนภำครัฐมีมูลค่ำโครงกำรรวม 1,238.48 ล้ำนบำท และงำนภำคเอกชนมีมูลค่ำ
โครงกำรรวม 394.05 ล้ำนบำท รวมมูลค่ำ 1,632.53 ล้ำนบำท
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมสำเหตุที่บริษัทมี ระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ย นำนขึ้น อัตรำกำไรขั้นต้นลดลง
และอัตรำผลตอบแทนจำกสินทรัพย์ของบริษัทลดลง
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงเรื่องระยะเวลำกำรเก็บหนี้เฉลี่ยว่ำ งำนรับเหมำก่อสร้ำงส่วนใหญ่
ของบริษัทเป็นงำนภำครัฐ และมีหลำยโครงกำรที่งบประมำณระหว่ำงปีหมดและต้องรองบประมำณใหม่ ทำให้ระยะเวลำ
กำรเก็ บ หนี้ เ ฉลี่ ย นำนขึ้ น ส ำหรั บ สำเหตุ ที่ อั ต รำก ำไรขั้ น ต้ น ในปี 2558 2559 และ 2560 ลดลง ส่ ว นหนึ่ ง
มำจำกภำวะกำรแข่งขันในตลำด ในช่วงที่เศรษฐกิจดีผู้รับเหมำมีแนวโน้มที่จะมีอัตรำกำไรสูง โดยในปี 2558 บริษัทมีงำน
ภำคเอกชนมำก อัตรำกำไรของบริษัทจึงสูง ต่อมำบริษัทมีงำนภำครัฐมำกขึ้นอัตรำกำไรจึงลดลง ทั้งนี้ บริษัทพยำยำม
รักษำอัตรำกำไรขั้นต้นให้อยู่ระหว่ำงร้อยละ 8 ถึง 10 และพยำยำมบริหำรให้มีกำไรสุทธิ โดยพิจำรณำรับงำนจำกกำร
วิเครำะห์ยอดขำยจุดคุ้มทุน (Breakeven Point) เพื่อเพิ่มรำยได้ของบริษัทให้มำกขึ้น สำหรับเรื่องสินทรัพย์ของบริษัท
บริษัทมีสินทรัพย์ส่วนใหญ่เป็น ที่ดินและเครื่องจักร โดยที่ดินส่วนใหญ่มีภำระผูกพัน เนื่องจำกธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำง
จำเป็นต้องมีวงเงินหนังสือค้ำประกันสัญญำที่ผ่ำนมำจึงมีกำรลงทุนในที่ดินเพื่อนำไปจดทะเบียนจำนองเป็นประกัน ซึ่ง
บริษัทจดทะเบียนจำนองตั้งแต่ก่อนมีกำรแปรสภำพบริษัทเป็นบริษัทมหำชนจำกัด
(2) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำบริษัทมีรำยได้อื่นที่สม่ำเสมอนอกจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงหรือไม่ เนื่องกำร
งำนรับเหมำก่อสร้ำงมีรำยได้ไม่แน่นอน และบริษัทมีแผนพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ของบริษัทหรือไม่
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำรชี้แจงว่ำ บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงกับทั้งภำครัฐและภำคเอกชน ใน
ส่วนของงำนภำครัฐ นอกจำกงำนรับเหมำก่อสร้ำงแล้ว ยังมีงำนระบบน้ำเสีย ระบบไฟฟ้ำพลังงำน ทำให้บริษัทมีงำนส่วน
อื่นที่ค่อนข้ำงหลำกหลำย โดยกำรเข้ำประมูลงำนกับภำคเอกชนนั้น ภำคเอกชนจะคำนึงถึงผลงำนเป็นหลัก ซึ่งบริษัทมี
นโยบำยที่จะพัฒนำคุณภำพของงำนเพื่อให้ได้งำนเพิ่มขึ้น ส่วนกำรเข้ำประมูลงำนกับภำครัฐ ภำครัฐจะคำนึงถึงรำคำเป็น
หลัก ส่วนงำนบำรุงรักษำ (maintenance) นั้นจะขึ้นอยู่กับสัญญำ เช่น กำรก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม สำหรับกำรพัฒนำ
อสังหำริมทรัพย์ เนื่องจำกบริษัทมีทรัพย์สินตั้งแต่ก่อตั้งบริษัททีไ่ ด้ซื้อมำในรำคำต้นทุนที่ค่อนข้ำงต่ำ และไม่ได้ซื้อมำโดย
ไม่ได้ใช้ประโยชน์ แต่ได้ใช้เป็นที่พั กคนงำนและเป็นคลังเก็บ อุปกรณ์ ก่อสร้ำง ปัจจุบันบริษัท มีที่ดินอยู่ใจกลำงเมือง
เชียงใหม่ประมำณ 7 ไร่ มูลค่ำที่ซื้อมำประมำณ 70 ล้ำนบำท ซึ่งปัจจุบันมูลค่ำสูงกว่ำนั้นมำก และบริษัทมีนโยบำยที่จะ
พัฒนำที่ดินแปลงนี้เช่นกัน แต่ต้องรอภำวะเศรษฐกิจที่เหมำะสม หรือ หำกมีผู้ร่วมทุนจำกต่ำงประเทศติดต่อเข้ำมำร่วม
ลงทุนคณะกรรมกำรจะได้พิจำรณำแผนธุรกิจเกี่ยวกับกำรพัฒนำอสังหำริมทรัพย์ต่อไป
(3) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงจุดเด่นของบริษัท และเนื่องจำกทรำบข่ำวว่ำบริษัทมีนโยบำยรับเหมำก่อสร้ำงใน
ประชำคมเศรษฐกิจอำเซียน (AEC) จึงขอให้ชี้แจงในประเด็นดังกล่ำว
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ตอบ นำยธี รพั ฒ น์ จิ รพิ พั ฒ น์ กรรมกำรผู้ จั ด กำรชี้ แ จงว่ ำ บริ ษั ท มี จุ ด เด่ น ที่ ผู้ ก่ อ ตั้ งบริ ษั ท เป็ น กลุ่ ม เพื่ อ นที่ เรี ย น
มหำวิท ยำลัยมำด้วยกัน เป็ นวิศวกรที่มำกด้วยประสบกำรณ์ บริษัท ก่อตั้งมำกว่ำ 30 ปี และมีผลงำนทั้งภำครัฐและ
ภำคเอกชน ซึ่งเมื่อเทียบกับบริษัทที่ประกอบธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงด้วยกัน บำงบริษัทรับงำนเฉพำะภำครัฐหรือเฉพำะ
ภำคเอกชนอย่ ำ งใดอย่ ำ งหนึ่ ง เท่ ำ นั้ น โดยในช่ ว งแรกบริ ษั ท รั บ งำนภำครั ฐ เป็ น หลั ก ส ำหรั บ งำนเอกชนที่ เ ป็ น
จุดเปลี่ยนแปลงของบริษัท คือ เมื่อช่วง 4-5 ปีก่อน บริษัทมีงำนรับเหมำก่อสร้ำงคอนโดมิเนียมของบริษัท แลนด์ แอนด์
เฮ้ำส์ จำกัด (มหำชน) มูลค่ำโครงกำรประมำณ 300-400 ล้ำนบำท หลังจำกนั้นก็มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงคอนโดมิเนียม
ที่จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่ำโครงกำรประมำณ 1,000 ล้ำนบำท ด้วยคุณภำพของผลงำนที่ออกมำ ทำให้ มีงำนภำคเอกชน
เข้ำมำต่อเนื่อง นอกจำกนี้ บริษัทไม่ได้รับเหมำก่อสร้ำงอำคำรเพียงอย่ำงเดียว แต่บริษัทยังมีงำนก่อสร้ำงระบบบำบัดน้ำ
เสียให้กับเทศบำลนครปำกเกร็ด จังหวัดนนทบุรี และเทศบำลเมืองป่ำตอง จังหวัดภูเก็ต และมีงำนไฟฟ้ำพลังงำนน้ำกับ
กรมพัฒนำพลังงำนทดแทนและอนุรักษ์พลังงำน จังหวัดเชียงใหม่ โดยบริษัทเป็นบริษัทผู้นำที่ทำงำนก่อสร้ำงโรงไฟฟ้ำ
พลังงำนน้ำขนำดเล็กที่รับงำนในระดับ ประเทศ ปั จจุบันมี ผลงำนประมำณ 5 โครงกำร ได้แก่ น้ำสำน อำเภอภูเรือ
จังหวัดเลย, น้ำหมัน อำเภอด่ำนซ้ำย จังหวัดเลย, แม่ปำย อำเภอปำย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นต้น ทำให้บริษัทมีจุดเด่น
อยู่ที่ควำมหลำกหลำยของงำนจึงมี ฐำนรำยได้ที่แน่นอน นอกจำกนี้ บริษัทเป็นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำง โดย
บริษัทเป็นบริษัทรับเหมำก่อสร้ำงท้องถิ่นระดับแถวหน้ำ ของจังหวัดเชียงใหม่ ตัวอย่ำงเช่น บริษัทมี สัญญำงำนก่อสร้ำง
ครัวกำรบินให้กับสำยกำรบิน Bangkok Airways ที่จังหวัดเชียงใหม่ สำหรับงำนรับเหมำก่อสร้ำงใน AEC บริษัทก็มีควำม
สนใจ แต่ปัจจุบัน ยังคงเน้นงำนภำยในประเทศ โดยมุ่งเน้นงำนรับเหมำก่อสร้ำงในภำคใต้ เช่น ปัจจุบันมีกำรเข้ำ ร่วม
ประมูลงำนที่อำเภอเกำะสมุย จังหวัดสุรำษฎร์ธำนี หลำยโครงกำร และแม้ว่ำจะเป็นบริษัท จำกเชียงใหม่ แต่บริษัท ก็
พยำยำมสร้ำงชื่อเสียงและผลงำนไปทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นผลดี ต่อรำยได้ของบริษัท ทั้งนี้ ข้อดีอีกประกำรหนึ่งของ
ผู้รับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำง คือ มีโอกำสเติบโตสูง
(4) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมสำเหตุที่บริษัทชื่อเชียงใหม่ริมดอย และขอให้อธิบำยเรื่องกำรให้บริกำรจัดเก็บขยะ
และกำรกำจัดขยะ รวมถึงขอให้บริษัทชี้แจงว่ำกำรขึ้นรำคำของเหล็กและกำรขึ้นอัตรำค่ำจ้ำงขั้นต่ำมีผลต่อบริษัทหรือไม่
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงเรื่องชื่อบริษัทว่ำ บริษัทตั้งอยู่ที่จังหวัดเชียงใหม่และมีผู้บริหำรจบ
จำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ซึ่งตั้งอยู่ริมดอยสุเทพ ดังนั้นจึงเป็นที่มำของชื่อบริษัท สำหรับงำนบริกำรจัดเก็บขยะ ปัจจุบัน
บริษัทไม่ได้ทำธุรกิจนี้แล้ว ส่วนงำนบริกำรกำจัดขยะเป็นกำรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน ซึ่งบริษัทมีนโยบำยที่จะขยำยงำน
ในส่วนนี้ โดยปัจจุบันบริษัททำโครงกำรกำจัดขยะให้กับมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และเป็นโรงงำนต้นแบบในกำรกำจัดขยะ
แบบครบวงจร ซึ่งเป็นโครงกำรต้นแบบที่ดีและมีประโยชน์สำหรับกำรกำจัดขยะในปริมำณมำก ในส่วนของกำรปรับขึ้น
รำคำเหล็ก เป็นเรื่องที่ต้องวำงแผนในกำรสั่งซื้อ เนื่องจำกกำหนดรำคำซื้อล่วงหน้ำได้ไม่นำน ในอดีตที่ผ่ำนมำเคยยืนรำคำ
เหล็กได้สูงสุด 4 เดือน สำหรับกำรขึ้นค่ำจ้ำงขั้นต่ำในจังหวัดเชียงใหม่ ขึ้นจำก 308 บำทเป็น 320 บำท บริษัทไม่กังวล
เท่ำกับกำรขำดแคลนแรงงำน แต่บริษัทได้มีกำรวำงแผนบริหำรจัดด้ำนแรงงำนไว้แล้ว
(5) นำงสำวสุพัตรำ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น ขอให้ชี้แจงถึงผลประกอบกำรของบริษัทที่ลดลง และเหตุผลที่ ในปีนี้บริษัทเน้นงำน
ภำคเอกชนมำกกว่ำภำครัฐ
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำ ผลประกอบกำรของบริษัทที่ดูเหมือนลดลงนั้น หำกมองเป็น
เปอร์เซนต์ (percentage) อำจจะดูลดลง แต่หำกมองเป็นตัวเลข (amount) จะเห็นว่ำรำยได้เพิ่มขึ้น นอกจำกนี้บริษัทมี
กลยุท ธ์ในกำรบริห ำรจัด กำรให้ ได้งำนมำกขึ้นและทำให้บริษัท มีควำมยั่งยืน สำหรับ งำนในปีนี้ บริษัท ไม่ได้เน้ นงำน
ภำคเอกชนมำกกว่ำภำครัฐ แต่เนื่องจำกงำนที่เข้ำมำในช่วงในต้นปีมักเป็นงำนภำคเอกชน ส่วนงำนภำครัฐจะเริ่มเข้ำมำ
ในช่วงไตรมำสที่ 3 และไตรมำสที่ 4 อีกทั้งจำกข้อมูลงำน backlog จะพบว่ำในปี 2561 จะมีสัดส่วนรำยได้งำนเอกชน
มำกกว่ำงำนภำครัฐ
(6) นำงสำวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเรื่องสถำนที่ประชุมว่ำควรใช้ห้องประชุ มที่มีควำมลึกมำกกว่ำห้อง
ประชุมแนวกว้ำง และเพิ่มปริมำณอำหำรว่ำง รวมถึงเสนอให้จัดเตรียมเอกสำรประกอบกำรประชุมสำหรับผู้ถือหุ้นที่
ไม่ได้นำมำในวันประชุม
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(7) นำงสำวสุพัตรำ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำปัจจุบันบริษัทยังดำเนินงำนจัดเก็บขยะอยู่หรือไม่
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำ ปัจจุบันบริษัทไม่ได้ทำธุรกิจจัดเก็บขยะแล้ว แต่ยังคงให้บริกำร
กำจัดขยะ ซึ่งเป็นกำรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน จำกนั้น นำยพงษ์อินทร์ รักอริยธะธรรม กรรมกำรอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ
กำรจัดเก็บขยะต่ำงจำกกำรกำจัดขยะ กำรกำจัดขยะเป็นกำรเปลี่ยนขยะเป็นพลังงำน ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ และบริษัท
ให้ควำมสำคัญกับกำรริเริ่มธุรกิจนวัตกรรม เพื่อสร้ำงควำมยั่งยืนในอนำคต
ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน แจ้งว่ำ เนื่องจำกเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สาหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 52 ซึ่งกำหนดให้บริษัทต้องจัดทำงบแสดงฐำนะกำรเงิน (งบดุล) และงบกำไรขำดทุน
ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท และจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบก่อนนำเสนอให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำอนุมัติ โดยงบแสดง
ฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม
2560 มีรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2560 ที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมถึงสัดส่วนหนี้สิ้นระยะสั้นและหนี้สินระยะยำวว่ำบริษัทจะใช้เครื่องมือทำง
กำรเงินเพื่อลดต้นทุนทำงกำรเงิน เช่น กำรออกหุ้นกู้ หรือไม่ และบริษัทมีแผนจะปรับให้หนี้สิ้นระยะสั้นเป็นหนี้สินระยะ
ยำวหรือไม่ นอกจำกนี้ บริษัทมีกำไรเพิ่มขึ้นจำกปีก่อนไม่มำกแต่มีภำษีเพิ่มขึ้นมำกจึงสอบถำมว่ำมีค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำม
อะไรบ้ำง และในเรื่องของคดีควำมที่บริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้ำนบำท ผู้สอบบัญชีเห็นว่ำเพียงพอหรือไม่
ตอบ นำงสำวสุนันทำ คำสุข ตัวแทนผู้สอบบัญชี ชี้แจงว่ำ ค่ำใช้จ่ำยต้องห้ำมของบริษัทส่วนมำกเป็นค่ำซ่อมซึ่งทำงบัญชี
สำมำรถลดลงได้แต่ในทำงภำษีจะต้องรอให้เกิดค่ำใช้จ่ำยจริง อัตรำภำษีที่บริษัทจ่ำยไม่มีควำมผิดปกติ ส่วนค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญมำจำกโครงกำรในอดีตที่มีกำรฟ้องร้องกันซึ่งบริษัทเป็นโจทก์ และผู้สอบบัญชีเห็นว่ำบริษัทตั้งค่ำเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไว้ 5 ล้ำนบำทนั้นเพียงพอแล้ว จำกนั้น นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ชี้แจงว่ำสัดส่วนหนี้สิ้น
ระยะสั้นและหนี้สินระยะยำวสำหรับ ธุรกิจรับเหมำก่อสร้ำงมักไม่ต้องกำรเงินลงทุนสูง สำหรับกำรใช้ตลำดทุนให้เป็น
ประโยชน์นั้น บริษัทเพิ่งแปรสภำพเป็นบริษัทมหำชนจำกัด และยังมีเงินที่ได้จำกกำรระดมทุนอยู่ แต่ในอนำคตหำก
บริษัทมีโอกำสทำงธุรกิจหรือโครงกำรที่ต้องใช้เงินลงทุนมำก บริษัทและที่ปรึกษำด้ำนกำรเงินได้หำรือกันอยู่เสมอที่จะใช้
ทรัพย์สินที่มีอยู่ให้เกิดรำยได้และส่งผลเป็นกำไรตอบแทนมำยังผู้ถือหุ้น
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถือ หุ้ น รำยใดสอบถำมเพิ่ ม เติ ม ประธำน จึ งเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ำรณำอนุ มั ติ งบแสดงฐำนะกำรเงิน
งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 โดยวำระ
นี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ และรำยงำนกำรตรวจสอบงบกำรเงิน สำหรับ
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

274,185,956
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

หมำยเหตุ : วำระนี้ มีผู้ ถือ หุ้ น และผู้ รับ มอบฉั น ทะเข้ ำร่วมประชุม เพิ่ ม ขึ้น คิ ด เป็ นจ ำนวน 39,753,701 หุ้ น รวมเป็ น จ ำนวน
274,185,956 หุ้น
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี 2560 เป็นทุนสารองตามกฎหมาย
ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มำตรำ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 ซึ่งกำหนดไว้ว่ำ “...บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้
เป็นทุนสำรอง ไม่น้อยกว่ำร้อยละห้ำ (5) ของกำไรสุทธิประจำปี หักด้วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี้
จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน...”
เนื่องจำกบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) จำนวน 43.92 ล้ำนบำท คณะกรรมกำร
จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย
จำนวน 2.50 ล้ำนบำท คิดเป็นร้อยละ 5.69 ของกำไรสุทธิประจำปี 2560 (งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร)
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำม
เพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย โดย
วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจัดสรรกำไรสุทธิประจำปี 2560 เป็นทุนสำรองตำมกฎหมำย ตำมที่เสนอด้วยคะแนน
เสียงดังนี้
เห็นด้วย
274,185,956 เสียง คิดเป็นร้อยละ
100.0000
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
0 เสียง ไม่นำมำคำนวณ
บัตรเสีย
0 เสียง ไม่นำมำคำนวณ
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลประจาปี 2560
ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญ จนำ ชั ย มั ง กร เลขำนุ ก ำรบริ ษั ท แจ้ ง ต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ เพื่ อ ให้ เป็ นไป ตำมพ ระรำชบั ญ ญั ติ
บริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 115 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 47 ซึ่งกำหนดห้ำมมิให้จ่ำยปันผลจำกเงินประเภทอื่น
นอกจำกเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทมียอดขำดทุนสะสมอยู่ห้ำมมิให้จ่ำยปันผล อีกทั้งบริษัทมีนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย
เนื่องจำกผลประกอบกำรของบริ ษัท สำหรับรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 บริษัทมีกำไรสุทธิ
(งบเฉพำะกิจกำร) จำนวน 43.92 ล้ำนบำท และมีกำไรสะสม ณ 31 ธันวำคม 2560 จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
พิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจำปี 2560 เป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0415 บำท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้ำนบำท คิดเป็น
อัตรำจ่ำยปันผลร้อยละ 50.10 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำยเป็นไปตำมนโยบำยกำรจ่ำยปันผลซึ่งกำหนดไว้ไม่น้อย
กว่ำร้อยละ 40.00 ของกำไรสุทธิหลังหักสำรองตำมกฎหมำย โดยจ่ำยจำกกำไรสุทธิปี 2560 และผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดำ
สำมำรถเครดิตเงินปันผลได้ตำมมำตรำ 47 ทวิแห่งประมวลรัษฎำกรได้ในอัตรำ 20/80 นอกจำกนี้ได้กำหนดวันกำหนดรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวันที่ 4 เมษำยน 2561 และกำหนดจ่ำยปันผลในวันที่ 24 เมษำยน 2561
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น สอบถำมที่ปรึกษำทำงกำรเงินเรื่องกำรจ่ำยเงินปันผลว่ำบริษัทได้มีกำรจ่ำยภำษีในอัตรำ
อื่น นอกจำกอัตรำร้อยละ 20 หรือไม่ เพรำะจะเป็นประโยชน์แก่ผู้ถือหุ้นในกำรเครดิตภำษีจำกเงินปันผล
ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ชี้แจงว่ำ กำไรสะสมในช่วงที่บริษัทจ่ำยภำษีในอัตรำร้อยละ 30 นั้น
บริษัทได้จ่ำยเป็นเงินปันผลไปก่อนหน้ำนี้แล้วในช่วงที่บริษัทเตรียมตัวเข้ำจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ ดังนั้น เงินปัน
ผลในครำวนี้มำจำกอัตรำภำษีร้อยละ 20 เท่ำนั้น
7 / 18

164/34-36 ถนนช้างคลาน ตาบลช้างคลาน อาเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทร.(053) 271-420, 272-429, แฟกซ์.(053) 818465
164/34-36 CHANGKLAN RD., A.MUANG CHIANGMAI THAILAND. TEL. (053) 271-420, 272-429 FAX.(053) 818465
www.cmrd.co.th E-mail chiangmairimdoi@cmrd.co.th, Facebook / Chiangmai Rimdoi

บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

(2) นำงสำวมลิวัลย์ จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น กล่ำวขอบคุณที่บริษัทจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น และขอให้บริษัทให้ควำม
มั่นใจแก่ผู้ถือหุ้นว่ำจะได้รับเงินปันผลมำกขึ้นในอนำคต
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำ หำกธุรกิจของบริษัทมีแนวโน้มดีขึ้นก็อำจให้ควำมมั่นใจแก่
ผู้ถือหุ้นได้ และเป็นหน้ำที่ของบริษัทที่จะพิสูจน์ด้วยผลงำน
(3) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลหรือไม่
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิ พั ฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำ กำรจ่ำยเงิน ปัน ผลขึ้นอยู่ กับผลกำรดำเนิ นงำนของบริษั ท
จำกนั้น นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน กล่ำวเสริมว่ำ ควำมถี่ของกำรจ่ำยเงินปันผลขึ้นอยู่กับกำรพิจำรณำ
ของคณะกรรมกำรบริษัทซึ่งจะมีกำรพิจำรณำพร้อมกับกำรอนุมัติงบกำรเงินรำยไตรมำส
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรจ่ำยปันผลประจำปี 2560
โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรจ่ำยปันผลเป็นเงินสดในอัตรำหุ้นละ 0.0415 บำท รวมเป็นเงิน 20.75 ล้ำนบำท ตำมที่
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

274,185,956
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระประจาปี 2561
เนื่องจำก นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร เป็นกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระและได้รับกำร
เสนอชื่ อ แต่ งตั้ งเป็ น กรรมกำรอี ก วำระหนึ่ ง จึ งได้ เชิ ญ นำยประวั ติ สิ ริ ภั ท โรดม รองประธำนกรรมกำร เป็ น ประธำน
ในวำระนี้
ประธำน แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 71 และข้อบังคับ
ของบริ ษั ท ข้ อ 18 ซึ่ งก ำหนดให้ กรรมกำรต้ องออกจำกต ำแหน่ งอย่ ำงน้ อยจ ำนวนหนึ่ งในสำม (1/3) ในกำรประชุ มสำมั ญ
ผู้ถือหุ้นประจำปี 2561 มีกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ จำนวน 3 ท่ำน คือ
1) นำยเทอดศักดิ์
2) นำยอนันต์
3) นำงนฤมล

โกไศยกำนนท์
สิริแสงทักษิณ
กิมภำกรณ์

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ
กรรมกำร / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรอิสระ

บริ ษั ทได้ เปิ ดโอกำสให้ ผู้ ถื อหุ้ นเสนอชื่ อบุ คคลเพื่ อรั บกำรพิ จำรณำเลื อกตั้ งเป็ นกรรมกำรบริ ษั ท ตั้ งแต่ วั นที่ 13
พฤศจิกำยน 2560 ถึงวันที่ 20 ธันวำคม 2560 โดยได้เผยแพร่รำยละเอียดบนเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งข่ำวไปยังผู้ถือหุ้นผ่ำนทำง
ตลำดหลักทรัพย์แล้ว แต่เมื่อครบกำหนดเวลำดังกล่ำวแล้วไม่มีผู้ถือหุ้นรำยได้เสนอรำยชื่อบุคคลให้บริษัทพิจำรณำ
คณะกรรมกำรบริษัท (ไม่รวมกรรมกำรที่มีส่วนได้เสีย) พิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระประจำปี 2561
ทั้ง 3 ท่ำนกลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรและตำแหน่งอื่น ๆ ตำมเดิมอีกวำระหนึ่ง เนื่องจำกได้พิจำรณำคุณสมบัติของกรรมกำรที่พ้น
จำกตำแหน่งตำมวำระแล้วเห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำม
กฎหมำย และได้ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมระมัดระวัง โดยข้อมูลของกรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระและได้รับกำรเสนอชื่อเข้ำ
ดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง ปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 3
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
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(1) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ กรรมกำรที่เป็นผู้ถือหุ้นและต้องออกจำกตำแหน่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
วำระนี้หรือไม่
ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชี้แจงว่ำ พระรำชบัญ ญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มี
บทบัญญัติห้ำมไม่ให้ผู้ถือหุ้นออกเสียงลงคะแนนเฉพำะในวำระที่ตนมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษ ดังนั้น กรรมกำรที่เป็นผู้ถือ
หุ้นจึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวำระนี้
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำร
ที่ครบกำหนดออกตำมวำระประจำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล
มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ แ ต่ งตั้ ง กรรมกำรที่ ค รบก ำหนดออกตำมวำระประจ ำปี 2561 จ ำนวน 3 ท่ ำ น คื อ
1) นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ 2) นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ 3) นำงนฤมล กิมภำกรณ์ กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรอีก
วำระหนึ่ง ตำมที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
6.1 นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์
เห็นด้วย
274,185,956
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

6.2 นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ
เห็นด้วย
274,185,956
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

6.3 นำงนฤมล กิมภำกรณ์
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

274,185,956
0
0
0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่
ประธำน มอบหมำยให้ นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน เป็น
ผู้รำยงำนในวำระนี้
นำยพงษ์ อิ น ทร์ รั ก อริย ะธรรม แจ้ งต่ อที่ ประชุ มว่ำ คณะกรรมกำรสรรหำและพิ จ ำรณำค่ ำ ตอบแทนเสนอให้
คณะกรรมกำรบริษัท พิจำรณำแต่งตั้ง นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำร เนื่องจำกเป็นผู้มีประสบกำรณ์และมีควำม
เชี่ยวชำญในกำรบริหำรงำนก่อสร้ำง และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนและไม่มีลักษณะต้องห้ำมแต่งตั้งให้เป็นกรรมกำรตำม
กฎหมำยที่เกี่ยวข้อง ข้อมูลของผู้ที่ได้รับกำรเสนอชื่อเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกำรปรำกฏตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย 4
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควร
เสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 1 คน คือ นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม ซึ่งจะ
ทำให้บริษัทมีกรรมกำรรวมจำนวน 9 คน
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
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(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ หนังสือเชิญประชุมของบริษัทควรระบุข้อบังคับของบริษัทเกี่ยวกับจำนวน
กรรมกำรของบริษัทให้ผู้ถือหุ้นทรำบ เนื่องจำกหำกข้อบังคับของบริษัทกำหนดจำนวนกรรมกำรไว้จะต้องมีกำรแก้ไข
ข้อบังคับของบริษัทด้วย
ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชี้แจงว่ำ ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15.กำหนดว่ำ “ให้บริษัทมี
คณะกรรมกำรคณะหนึ่ง ประกอบด้วยกรรมกำรไม่น้อยกว่ำห้ำ (5) คน และกรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมกำรทั้งหมดต้องมีถิ่นที่อยู่ในรำชอำณำจักร...” ดังนั้น กำรเพิ่มกรรมกำรบริษัท 1 ท่ำน ทำให้บริษัทมีกรรมกำร
ทั้งหมด 9 ท่ำน จึงไม่ขัดแย้งกับข้อบังคับของบริษัท
(2) นำงสำวมลิวัลย์ จิตรีญ ำติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้นำยพัฒ นำ สุวรรณสำยะ แนะนำตัวต่อผู้ถือหุ้น และแสดงวิสัยทัศน์
ในกำรทำงำน
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจงว่ำ เนื่องจำกคุณ พัฒนำ สุวรรณสำยะ ติดธุระที่ต่ำงประเทศจึง
ขอแนะนำให้ผู้ถือหุ้นทรำบว่ำนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ จบกำรศึกษำจำกคณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
แ ล ะ เชี่ 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 มีประสบกำรณ์ในกำรทำงำนให้แก่หลำยบริษัท
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ แต่งตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 1 คน คือ
นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำรบริษัทเพิ่มเติม โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้ง นำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ เป็นกรรมกำรบริษัท ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

274,186,056
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเป็นจำนวน 100 หุ้น รวมเป็นจำนวน 274,186,056 หุ้น
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธำน มอบหมำยให้นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด
พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 และข้อบังคับบริษัท ข้อ 30 ซึ่งกำหนดให้กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล
เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจำรณำ
คณะกรรมกำรบริษั ทพิ จำรณำแล้วเห็ น ชอบตำมที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำและพิ จำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ซึ่งได้
พิจำรณำกลั่นกรองถึงควำมเหมำะสมที่สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ ควำมรับผิดชอบที่ได้รับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภท
และขนำดใกล้เคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี
2561 ดังนี้
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1. ค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและกรรมกำรชุดย่อยต่อครั้งกำรประชุม มีอัตรำเท่ำกับปี 2560 ดังนี้
ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2560
20,000

ตาแหน่ง

ประธำนกรรมกำรบริษัท / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ / ประธำน
กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรบริษั ท / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและ
15,000
พิจำรณำค่ำตอบแทน
กรณีกรรมกำรที่ได้รับเงินเดือนประจำในฐำนะผู้บริหำร จะไม่ได้รับค่ำเบี้ยประชุม

ค่าตอบแทนในรูปแบบ
เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)
ปี 2561
20,000
15,000

2. ค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น เช่น โบนัสกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรเป็นผู้จัดสรรให้กรรมกำรแต่ละท่ำน โดย
ขึ้นอยู่กับผลกำรดำเนินงำนของบริษัท
ทั้งนี้ค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัทและกรรมกำรชุดย่อย ประจำปี 2561 รวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2,000,000 บำท
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ ค่ำตอบแทนกรรมกำรในรูปแบบอื่น จำนวน 2 ล้ำนบำทนั้นไม่สูงมำก แต่
เมื่อเทียบกับเงินปันผล คิดเป็นร้อยละ 10 ของเงินปันผลนั้นสูงมำก จึงขอให้บริษัทพิจำรณำ
ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ชี้แจงว่ำค่ำตอบแทนกรรมกำรรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 2 ล้ำนบำทนั้น เป็น
จำนวนเงินรวมทั้งค่ำเบี้ยประชุมกรรมกำรและค่ำตอบแทนในรูปแบบอื่น
(2) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ กรรมกำรบริษัทท่ำนใดได้เบี้ยประชุม และท่ำนใดไม่ได้เบี้ยประชุม
ตอบ นำยสุพ ล ค้ ำพลอยดี ที่ ป รึก ษำด้ ำนกำรเงิน ชี้ แ จงว่ ำกรรมกำรบริ ษั ท ที่ ไม่ ได้ เบี้ ยประชุ ม ได้ แก่ นำยธี รพั ฒ น์
จิรพิพัฒน์ นำยเฉลิมศักดิ์ นิมำพันธ์ และนำยพัฒนำ สุวรรณสำยะ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทน
กรรมกำรประจำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจำปี 2561 ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

274,186,056
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวน

100.0000
-

วาระที่ 9 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชีประจาปี 2561
ประธำน มอบหมำยให้ นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 120 และ
ข้อบังคับบริษัทข้อ 55 กำหนดว่ำ “...ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชี
ของบริษัททุกปี ในกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชี จะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได้...”
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้
ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
1) นำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์
2) นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดลิ ก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334
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หรือผู้สอบบัญชีท่ำนอื่นภำยใน บริษัท เอเอสที มำสเตอร์ จำกัด ที่ได้รับควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้
ควำมเห็นชอบผู้สอบบั ญชี เป็ นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบกำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทน
ในกำรสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บำท (ค่ำตอบแทนปี 2560 เท่ำกับ 1,220,000 บำท)
จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิ รันดร์ ผู้ถื อหุ้ น ขอให้ บ ริษั ท ชี้ แจงว่ำข้อ บั งคับ ของบริษั ท ข้ อ 55. เรื่อ ง Term ของผู้ สอบบัญ ชี นั้ น
สอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำรที่ดี (Corporate Governance Code: CG Code) หรือไม่ เนื่องจำกในหนังสือเชิญ
ประชุมไม่ได้ระบุเนื้อหำในข้อบังคับบริษัท ข้อ 55. ทั้งหมด
ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชี้แจงว่ำ หนังสือเชิญ ประชุม ไม่ได้ระบุข้อบังคับของบริษั ท
ทั้งข้อ เนื่องจำกระบุเฉพำะส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15. กำหนดว่ำ “ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสำมัญ
ประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอำจเลือกผู้สอบบัญชี ผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้ำรับตำแหน่งอีกก็ได้
ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนดค่ำตอบแทนที่ผู้สอบบัญชีควรได้รับ ” สำหรับเหตุผลที่ไม่กำหนดวำระของผู้สอบบัญ ชี ใน
ข้อบั งคับ ของบริษัท เนื่องจำกหำกมีกำรเปลี่ยนแปลง CG Code แต่ละครั้ง จะต้องมำขออนุมัติแก้ไขข้อบังคับจำก
ผู้ถือหุ้นทุกครั้ง
(2) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ เมื่อบริษัท จดทะเบียนเข้ำตลำดหลักทรัพย์แล้ว จะต้องมีกำรสอบทำน
งบไตรมำส จึงขอให้บริษัทแสดงรำยละเอียดค่ำสอบบัญชีและค่ำสอบทำนงบไตรมำส
ตอบ นำยอนันต์ สิริแสงทักษิณ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ชี้แจงว่ำ ค่ำสอบบัญชีของบริษัทมีจำนวนเท่ำกับปี 2560
เนื่องจำกบริษัทมีกำรสอบทำนงบไตรมำสตั้งแต่ก่อนบริษัทจดทะเบียนเข้ำตลำดหลักทรัพย์ ฯ แล้ว โดยสำมำรถสรุป
เพิ่มเติมรำยละเอียดค่ำสอบบัญชีเป็นดังนี้
รายการ

จานวน (บาท)

ค่ำสอบบัญชีสำหรับปี

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 จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปี 2561
และกำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจำปี 2561 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งนำยประดิษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 218 หรือ นำงสำวนงรำม
เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 หรือ ผู้สอบบัญ ชีท่ ำนอื่น ภำยใน บริษั ท เอเอสที มำสเตอร์ จ ำกั ด ที่ ได้ รับ
ควำมเห็นชอบตำมประกำศว่ำด้วยกำรให้ควำมเห็นชอบผู้สอบบัญชี เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในรำยงำนตรวจสอบและสอบทำนงบ
กำรเงินของบริษัท โดยมีค่ำตอบแทนในกำรสอบบัญชีประจำปี 2561 เป็นเงินจำนวน 1,220,000 บำท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

274,186,056
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.0000
-
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วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์)
ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทสอดคล้องกับลักษณะกำร
ดำเนินธุรกิจและไม่สนับสนุนธุรกิจหรือสินค้ำที่ผิดกฎหมำยหรืออบำยมุข
คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริค ณห์ สนธิ ข้อ 3 (วั ต ถุป ระสงค์) จำนวน 2 ข้อ คื อ ข้อ 23 และข้ อ 35 โดยบริษัท จะมีวัต ถุป ระสงค์ทั้ งสิ้ น 59 ข้ อ โดย
มีรำยละเอียดของวัตถุประสงค์ที่แก้ไขเป็นดังนี้
วัตถุประสงค์ปัจจุบัน
ข้อ 23 ประกอบกิจกำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อไม้ พริกไทย พืชสวน บุหรี่ ข้อ 23
ยำเส้น เครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ สุรำ เบียร์ อำหำรสด
อำหำรแห้ ง อำหำรส ำเร็จ รูป อำหำรทะเลบรรจุ ก ระป๋ อ ง
เครื่อ งปรุงรสอำหำร น้ ำซอส น้ ำมั น พื ช อำหำรสั ต ว์ และ
เครื่องบริโภคอื่น
ข้ อ 35 ประกอบกิ จ กำร โรงสี โรงเลื่ อ ย โรงงำนไสไม้ แ ละอบไม้ ข้ อ 35
โรงงำนต่ อ ตั ว ถั งรถยนต์ โรงงำนผลิ ต เซรำมิ ค และเครื่อ ง
เคลือบ โรงงำนผลิตเครื่องปั้นดินเผำ โรงงำนอัดปอ โรงงำน
สกัดน้ำมันพืช โรงงำนกระดำษ โรงงำนกระสอบ โรงงำนทอ
ผ้ ำ โรงงำนปั่ น ด้ ำ ย โรงงำนย้ อ มผ้ ำ และพิ ม พ์ ล วดลำยผ้ ำ
โรงงำนผลิตและหล่อดอกยำงรถยนต์ โรงงำนผลิตเหล็ ก โรง
หล่ อ และกลึ ง โลหะ โรงงำนสั ง กะสี โรงงำนผลิ ต อำหำร
ส ำเร็ จ รู ป โรงงำนสุ ร ำ โรงงำนแ ก๊ ส โรงงำนน้ ำตำล
โรงงำนผลิต เครื่อ งใช้ พ ลำสติ ก โรงงำนรีด และหล่ อ หลอม
โลหะ โรงงำนผลิ ต บำนประตู แ ละหน้ ำ ต่ ำ ง โรงงำนแก้ ว
โรงงำนผลิ ต เครื่อ งดื่ ม โรงงำนหล่ อ ยำง โรงงำนประกอบ
รถยนต์

วัตถุประสงค์ที่เสนอแก้ไขใหม่
ประกอบกิจ กำรค้ำ ผัก ผลไม้ หน่อ ไม้ พริก ไทย พืชสวน
เครื่อ งดื่ม น้ำดื่ม น้ำแร่ น้ำผลไม้ อำหำรสด อำหำรแห้ ง
อำหำรสำเร็จรูป อำหำรทะเลบรรจุกระป๋อง เครื่องปรุงรส
อำหำร น้ำซอส น้ำมันพืช อำหำรสัตว์ และเครื่องบริโภค
อื่น
ประกอบกิ จ กำร โรงสี โรงเลื่อ ย โรงงำนไสไม้ แ ละอบไม้
โรงงำนต่อ ตัวถังรถยนต์ โรงงำนผลิตเซรำมิค และเครื่อ ง
เคลือบ โรงงำนผลิตเครื่องปั้นดินเผำ โรงงำนอัดปอ โรงงำน
สกัดน้ำมันพืช โรงงำนกระดำษ โรงงำนกระสอบ โรงงำน
ทอผ้ำ โรงงำนปั่นด้ำย โรงงำนย้อมผ้ำและพิมพ์ลวดลำยผ้ำ
โรงงำนผลิ ตและหล่อ ดอกยำงรถยนต์ โรงงำนผลิตเหล็ก
โรงหล่อและกลึงโลหะ โรงงำนสังกะสี โรงงำนผลิตอำหำร
สำเร็จรูป โรงงำนแก๊ส โรงงำนน้ำตำล โรงงำนผลิตเครื่องใช้
พลำสติก โรงงำนรีดและหล่อหลอมโลหะ โรงงำนผลิตบำน
ประตู แ ละหน้ ำ ต่ ำ ง โรงงำนแก้ ว โรงงำนผลิ ต เครื่อ งดื่ ม
โรงงำนหล่อยำง โรงงำนประกอบรถยนต์

จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น ขอให้บริษัทชี้แจ้งเหตุผลของกำรแก้ไขวัตถุประสงค์
ตอบ นำยสุพล ค้ำพลอยดี ที่ปรึกษำด้ำนกำรเงิน ชี้แจงว่ำ ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอควำมร่วมมือผ่ำนทำง
ที่ปรึกษำทำงด้ำนกำรเงินว่ำหำกบริษัทไม่มีแนวโน้มจะประกอบกิจกำรค้ำบุหรี่ ยำเส้น สุรำ เบียร์ และโรงงำนสุรำ
ขอให้ตัดกำรประกอบธุรกิจดังกล่ำวออกจำกวัตถุประสงค์ของบริษัท
(2) นำงสำวมลิวัลย์ จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอสอบถำมว่ำบริษัทมีแนวโน้มจะประกอบธุรกิจดังที่ระบุไว้ในวัตถุประสงค์ ข้อ
35. เช่น โรงเลื่อย โรงงำนไสไม้และอบไม้หรือไม่
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจ้งว่ำเป็นเรื่องในอนำคต โดยกำรกำหนดวัตถุประสงค์ให้ครอบคลุม
ธุรกิจที่หลำกหลำยจะเป็นผลดีกว่ำ
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติ กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3. (วัตถุประสงค์) ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียง
ดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย

274,186,056 เสียง
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100.0000
-
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งดออกเสียง
บัตรเสีย

0 เสียง
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวน

-

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท
ประธำน มอบหมำยให้ นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงกำญจนำ ชัยมังกร เลขำนุกำรบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบ
แห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่ มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ ได้มีกำรแก้ไขเพิ่ม เติ ม
พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เรื่อง กำรให้สิทธิผู้ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัท และ
ประกำศคณะรั ก ษำควำมสงบแห่ งชำติ ฉบั บ ที่ 74/2557 เรื่ อ งกำรประชุ ม ผ่ ำ นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ ก ำหนดให้ ก ำรประชุ ม
คณะกรรมกำรจะจัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับเดิ มของ
บริษัท รวม 7 ข้อ ดังนี้
• 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 จึงทำให้ลำดับข้อของข้อบังคับเดิมเปลี่ยนไป โดยบริษัทจะมีข้อบังคับ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม) ใหม่ทั้งสิ้นจำนวน 61
ข้อ และมีรำยละเอียดของข้อบังคับที่แก้ไขเพิ่มเติมเป็นดังนี้
ข้อบังคับปัจจุบัน
ข้อ 13. ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภำพเป็น ข้อ 13.
หุ้ น สำมั ญ ได้ และกำรแปลงหุ้ น บุ ริ ม สิ ท ธิ เป็ น หุ้ น สำมั ญ นั้ น
กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่ำว ยื่นคำ
ขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ในกรณีที่บริษัทมีหุ้นบุริมสิทธิ ให้หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภำพเป็น
หุ้ น สำมั ญ ได้ และกำรแปลงหุ้ น บุ ริม สิ ท ธิเป็ น หุ้ น สำมั ญ นั้ น
กระทำได้โดยให้ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะแปลงหุ้นดังกล่ำว ยื่นคำ
ขอแปลงหุ้นต่อบริษัทพร้อมกับส่งมอบใบหุ้นคืน

กำรแปลงหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในกำรนี้
ให้ บริษั ทออกใบหุ้ นใหม่ให้ แก่ผู้ขอภำยใน 14 วันนับ แต่วันได้
รับคำขอ
ข้อ 25. คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อยสำม (3) เดือน ข้อ 25.
ต่อครั้ง กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จัดขึ้น ณ
ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง
ข้อ 26.

กำรแปลงหุ้นตำมวรรคหนึ่ง ให้มีผลนับแต่วันยื่นคำขอ ในกำรนี้
ให้บริษัทออกใบหุ้นใหม่ให้แก่ผู้ขอภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่
วันได้รับคำขอ
คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชุมอย่ำงน้อยสำม (3) เดือน
ต่อครั้ง

ข้อ 26. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้
ซึ่งได้รับ มอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่
น้ อ ยกว่ ำ เจ็ ด (7) วั น ก่ อ นวั น ประชุ ม เว้ น แต่ ในกรณี จ ำเป็ น
เร่งด่วนเพื่อรักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนัด
ประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็วกว่ำนั้นก็ได้
ในกรณี ที่ ก รรมกำรตั้ งแต่ ส องคนขึ้ น ไปร้อ งขอให้ มี ก ำรเรี ย ก
ประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรกำหนดวันประชุม
ภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น

กำรประชุมของคณะกรรมกำรของบริษั ท ให้จัดขึ้น ณ ท้องที่
อันเป็นที่ตั้งสำนักงำนของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือ ณ
ที่อื่นใดตำมที่ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำยจำก
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนด หรื อ ประธำนกรรมกำรจะ
กำหนดให้จัดกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ข้อ 27. ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ไม่ว่ำจะเป็นกำรประชุมด้วย
ตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้ประธำน
กรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือนัดประชุมไป
ยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณี จ ำเป็ นเร่งด่ว นเพื่อ รัก ษำสิทธิห รือ ประโยชน์ข องบริษั ท
จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกำหนดวันนัดประชุมเร็ว
กว่ำนั้นก็ได้ ทั้งนี้ หำกกำรประชุมในครำวนั้นเป็นกำรประชุม
ผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือเชิญประชุม
และเอกสำรประกอบกำรประชุมโดยจดหมำยอิเล็กทรอนิกส์ก็
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ข้อบังคับปัจจุบัน

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ได้

ข้อ 27. ในกำรประชุมคณะกรรมกำร จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมกำรทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่
สำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ได้ ถ้ ำ มี รองประธำนกรรมกำรให้ รอง
ประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร
หรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบั ติหน้ำที่ได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุม
เลือกกรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก
กรรมกำรคนหนึ่ งมี เสี ย งหนึ่ งเสี ย งในกำรลงคะแนน เว้ น แต่
กรรมกำรซึ่ ง มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่ อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด

ในกรณีที่กรรมกำรตั้งแต่สอง (2) คนขึ้นไปร้องขอให้มีกำรเรียก
ประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำนกรรมกำรกำหนดวันประชุม
ภำยในสิบสี่ (14) วันนับแต่วันที่ได้รับกำรร้องขอเช่นว่ำนั้น
ข้อ 28. ในกำรประชุ มคณะกรรมกำรซึ่งเป็นกำรประชุมด้วยตนเองหรือ
โดยกำรประชุ มผ่ ำนสื่ ออิ เล็ กทรอนิ ก ส์ จะต้ อ งประกอบด้ ว ย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนกรรมกำรทั้งหมด
จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
นอกเหนือจำกข้อกำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็นกำรประชุม
ผ่ ำ นสื่ อ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ กรรมกำรที่ เข้ ำ ร่ว มประชุ ม ทั้ งหมด
จะต้อ งอยู่ในรำชอำณำจั ก ร และกรรมกำรที่เข้ำ ร่ว มประชุม
จำนวนไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่
ในที่ประชุมแห่งเดียวกัน และจะต้องกระทำผ่ำนระบบควบคุม
กำรประชุมที่มีก ระบวนกำรรั ก ษำควำมมั่น คงปลอดภัย ด้ำ น
สำรสนเทศโดยให้ มี ก ำรบั น ทึ ก เสี ย ง หรื อ ทั้ งเสี ย งและภำพ
(แล้วแต่กรณี) ของกรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคนตลอดกำร
ประชุม รวมทั้งข้อ มู ลจรำจรทำงคอมพิว เตอร์ที่เกิดจำกกำร
บั นทึ ก ดั ง ก ล่ ำ ว และระบ บ ควบ คุ ม ก ำรป ระชุ ม ต้ อ งมี
องค์ประกอบพื้นฐำนเป็นไปตำมประกำศกระทรวงเทคโนโลยี
สำรสนเทศและกำรสื่อ สำร เรื่อ ง มำตรฐำนกำรรัก ษำควำม
มั่น คงปลอดภั ย ของกำรประชุ มผ่ำ นสื่อ อิ เล็ ก ทรอนิก ส์ พ.ศ.
2557 รวมถึงที่จะมีแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ 29. ในกรณีที่ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สำมำรถ
ปฏิ บั ติห น้ ำ ที่ ได้ ถ้ ำ มี รองประธำนกรรมกำรให้ ร องประธำน
กรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำร หรือมีแต่
ไม่ ส ำมำรถปฏิ บั ติ ห น้ ำ ที่ ได้ ให้ ก รรมกำรซึ่ งมำประชุ ม เลื อ ก
กรรมกำรคนหนึ่งเป็นประธำนในที่ประชุม
กำรวินิจฉัยชี้ขำดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้ำงมำก

กรรมกำรคนหนึ่ งมีเสี ย งหนึ่ งเสี ย งในกำรลงคะแนน เว้น แต่
กรรมกำรซึ่ ง มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย ในเรื่อ งใดไม่ มี สิ ท ธิ อ อกเสี ย ง
ลงคะแนนในเรื่องนั้น ในกรณีที่คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
ข้อ 30. บำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือ ข้อ 32. บำเหน็จกรรมกำร และค่ำตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นจะกำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทใน
หุ้นจะกำหนด
รูปของเงินรำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื่น ตำมข้อบังคับหรือตำมที่ที่ประชุมผู้ถือ
กรรมกำรมี สิ ท ธิได้ รับ ค่ ำ ตอบแทนจำกบริ ษั ท ในรูป ของเงิ น
หุ้นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอนหรือวำงเป็ น
รำงวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทน
หลั ก เกณฑ์ แ ละจะก ำหนดไว้เป็ น ครำวๆ ไป หรือ จะให้ มี ผ ล
ในลัก ษณะอื่ น ตำมข้ อ บั งคับ หรือ ตำมที่ ที่ป ระชุมผู้ถื อ หุ้ น จะ
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
พิ จ ำรณำ ซึ่ ง อำจก ำหนดเป็ น จ ำนวนแน่ น อนหรื อ วำงเป็ น
หลัก เกณฑ์แ ละจะก ำหนดไว้เป็ นครำว ๆ ไป หรือจะให้ มีผล
ควำมในวรรคหนึ่ งไม่ กระทบกระเทื อนสิ ทธิ ของพนั กงำนและ
ตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ได้
ลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมกำร ในอันที่จะได้รับ
ค่ำตอบแทนและผลประโยชน์ในฐำนะที่เป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ในกำรประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หำกมีกรณีต้องจ่ำยเบี้ ย
ของบริษัท
ประชุมให้แ ก่ก รรมกำร ให้ จ่ำยเบี้ ยประชุมแก่กรรมกำรซึ่งได้
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ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
แสดงตนเข้ำร่วมประชุมผ่ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้
ควำมในข้อนี้ไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงำนและลูกจ้ำง
ของบริษั ท ซึ่ งได้ รับ เลือ กตั้ งเป็ น กรรมกำร ในอั น ที่ จ ะได้รั บ
ค่ำ ตอบแทนและผลประโยชน์ ในฐำนะที่ เป็ น พนั ก งำน หรือ
ลูกจ้ำงของบริษัท

กำรจ่ำ ยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้อ งไม่ ขัด หรือ แย้งกับ กำร
ดำรงคุณสมบัติของกรรมกำรที่เป็นอิสระตำมที่กฎหมำยว่ำด้วย
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์จะกำหนด
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม ข้อ 35. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
สำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
สำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดรอบปีบัญชี
ของบริษัท
ของบริษัท
กำรประชุมผู้ถื อ หุ้ นครำวอื่ นนอกจำกที่ก ล่ำวแล้ว ให้ เรียกว่ำ
กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็น
กำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
ซึ่งมีจำนวนหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ (1/5) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ
(25) คน ซึ่ งมี หุ้ น นับ รวมกัน ได้ ไม่ น้อ ยกว่ำ หนึ่งในสิบ (1/10)
ของจ ำนวนหุ้ น ที่ จ ำหน่ ำ ยได้ทั้ งหมดจะเข้ ำ ชื่อ กัน ท ำหนั งสื อ
ขอให้ ค ณะกรรมกำรเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น กำรประชุ ม
วิ ส ำมั ญ เมื่ อ ใดก็ ได้ แต่ ต้ อ งระบุ เหตุ ผ ลในกำรที่ ข อให้ เรี ย ก
ประชุม ไว้ให้ ชั ดเจนในหนังสื อ ดั งกล่ำ วด้ ว ย ในกรณี เช่ นนี้ ให้
คณะกรรมกำรจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในหนึ่ง (1) เดือน
นับแต่วันได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น

กำรประชุมผู้ถือ หุ้นครำวอื่ นนอกจำกที่ก ล่ำวแล้ว ให้เรียกว่ำ
กำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็ นสมควร หรือเมื่อผู้ถือ หุ้นคนหนึ่งหรือ
หลำยคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของ
จำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรีย กประชุมผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น กำรประชุ มวิสำมั ญ
เมื่ อ ใดก็ได้ แต่ต้ อ งระบุ เรื่อ งและเหตุ ผลในกำรที่ ข อให้ เรีย ก
ประชุ ม ไว้ ให้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ ำ วด้ ว ย ในกรณี เช่ น นี้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ถือหุ้นภำยในสี่สิบห้ ำ
(45) วันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมกำรไม่จั ดให้ มีก ำรประชุมภำยในก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ผู้ถือหุ้นทั้งหลำยซึ่งเข้ำชื่อกันหรือผู้ถือ
หุ้ นคนอื่ น ๆ รวมกั นได้ จ ำนวนหุ้ นตำมที่ บั งคั บ ไว้ นั้ นจะเรีย ก
ประชุมเองก็ได้ ภำยในสี่สิบห้ ำ (45) วันนับ แต่วันครบก ำหนด
ระยะเวลำตำมวรรคสำม ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมกำรเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบ
ค่ ำ ใช้ จ่ ำ ยอั น จ ำเป็ น ที่ เกิ ด จำกกำรจั ด ให้ มี ก ำรประชุ ม และ
อำนวยควำมสะดวกตำมสมควร
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นกำรเรียกประชุม
เพรำะผู้ ถื อ หุ้ น ตำมวรรคสี่ ค รั้ งใดจ ำนวนผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ งมำร่ ว ม
ประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้แห่งข้อ 37. นี้ ผู้
ถือหุ้ นตำมวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่ำใช้จ่ำยที่เกิด
จำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ข้อ 35. ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ข้อ 37.
จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมี
หุ้นนับ รวมกันไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวนหุ้ นที่
จำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกำรประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
จำกผู้ถือหุ้น (ถ้ำมี) เข้ำร่วมประชุมไม่น้อยกว่ำยี่สิบห้ำ (25) คน
หรือไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และ
ต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสำม (1/3) ของจำนวน
หุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม
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ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัด
ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เรียกนัดเพรำะผู้ถือหุ้นร้องขอ กำรประชุมเป็นอันระงับไป ถ้ำ
กำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะ ผู้ถือหุ้น
ร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุมครั้ง
หลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

ข้อบังคับที่เสนอแก้ไขใหม่
ในกรณีที่ปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลำนัด
ไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมำเข้ำร่วมประชุม
ไม่ครบองค์ประชุมตำมที่กำหนดไว้ หำกว่ำกำรประชุมผู้ถือหุ้น
ได้เรีย กนัดเพรำะผู้ถือหุ้ นร้อ งขอ กำรประชุมเป็นอันระงับ ไป
ถ้ำกำรประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นกำรเรียกประชุมเพรำะผู้ถือ
หุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่ำเจ็ ด (7) วัน ก่อนวันประชุม ในกำรประชุม
ครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

จำกนั้นประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำยสถำพร ผังนิรันดร์ ผู้ถือหุ้น เสนอแนะว่ำ ในหนังสือเชิญประชุมควรจัดขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนำข้อบังคับที่มีกำรแก้ไข
เพื่ อ ให้ ด้ ง่ำย และสอบถำมว่ำประกำศคสช.ดั งกล่ ำว ผ่ ำนสำนั กงำนคณะกรรมกำรกฤษฎี ก ำและได้ ป ระกำศลงใน
รำชกิจจำนุเบกษำแล้วหรือไม่ และขอให้แนบเป็นเอกสำรประกอบกำรประชุม แต่หำกยังไม่ประกำศลงในรำชกิจจำ
นุเบกษำ กำรที่บริษัทแก้ไขข้อบังคับก็ไม่น่ำจะถูกต้อง
ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชี้แจงว่ำ เหตุผลที่ไม่ได้ขีดเส้นใต้หรือทำตัวหนำข้อบังคับที่มีกำร
แก้ไขในหนังสือเชิญประชุม เนื่องจำกอำจทำให้เกิดปัญหำในกำรจดทะเบียนต่อนำยทะเบียนบริษัทมหำชน กรมพัฒนำ
ธุรกิจกำรค้ำ สำหรับคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำยเพื่ออำนวย
ควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ และประกำศคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องกำรประชุมผ่ำนสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ ได้ถูกประกำศลงในรำชกิจจำนุเบกษำแล้ว และบริษัทอื่น ๆ ก็จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับตำมประกำศทั้ง
สองฉบับดังกล่ำวได้
(2) นำยอนุ ว่องสำรกิจ ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ กำรแก้ไขข้อบังคับนี้ต้องได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 3
ใน 4 ใช่หรือไม่ หำกที่ประชุมไม่อนุมัติ จะเป็นกำรฝ่ำฝืนมำตรำ 44 หรือไม่
ตอบ นำงสำวพิสมัย ชูวงศ์โกมล ที่ปรึกษำด้ำนกฎหมำย ชี้แจงว่ำกำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัทต้องได้รับกำรอนุมัติจำก
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และนำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำร ชี้แจงเพิ่มเติมว่ำ กำรแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ต้องผ่ำน
กำรอนุมัติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นเท่ำนั้น คสช.ไม่ได้บังคับให้บริษัทต้องแก้ไขข้อบังคับ
(3) นำงสำวมลิวัลย์ จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น ขอให้อธิบำยว่ำกำรประชุมทำงอิเล็กทรอนิกส์คืออะไร
ตอบ นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำร ชี้แจงว่ำ เป็นกรณีกรรมกำรบริษัทไม่ได้อยู่ในสถำนที่เดียวกัน ทุกคน แต่
สำมำรถร่วมประชุมผ่ำนทำง Video conference ได้ เพื่อให้เกิดควำมคล่องตัวในกำรบริหำรจัดกำรเกี่ยวกับกำรประชุม
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำน จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับ
ของบริษัท โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ตำมที่เสนอด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

274,186,056
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวน

100.0000
-
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บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

วาระที่ 12 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธำน แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ พระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรคสอง กำหนด
ว่ำ ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ทั้งหมดจะขอให้ที่ประชุมพิจำรณำเรื่องอื่น
นอกจำกที่กำหนดไว้ในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได้ คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระนี้เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้น
ซึ่งประสงค์จะให้มีกำรพิจำรณำเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจำกที่คณะกรรมกำรบริษัทกำหนดในกำรประชุมครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ถือหุ้น
เสนอวำระ สอบถำมข้อมูล และ/หรือให้คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรนำไปปฏิบัติต่อไป
ประธำน ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม โดยคำถำมและคำตอบสรุปได้ดังนี้
(1) นำงสำวมลิวัลย์ จิตรีญำติธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำ บริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในจังหวัดเชียงใหม่หรือไม่ และขอให้ชี้แจง
เหตุ ผ ลที่ บ ริษั ท มุ่ งเน้ น งำนรับ เหมำก่ อสร้ำงในภำคใต้ ทั้ งที่ เชีย งใหม่ มี งำนรับ เหมำก่อ สร้ำงจ ำนวนมำก นอกจำกนี้
อยำกให้บริษัทพิจำรณำให้ละเอียดในกำรรับงำนในต่ำงประเทศ โดยเฉพำะประเด็นควำมเสี่ยงต่ำงๆ
ตอบ นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ชี้แจ้งว่ำ บริษัทถือว่ำเป็นชั้นแนวหน้ำในจังหวัดเชียงใหม่ นำย
ธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร กล่ำวเสริมว่ำ ผู้ถือหุ้นมั่นใจได้ว่ำบริษัทเป็นบริษัทชั้นนำในด้ำนรับเหมำก่อสร้ำง
งำนรับเหมำก่อสร้ำงที่บริษัทไม่ทำคือ ถนนและสะพำน นอกจำกนี้ บริษัทมีประสบกำรณ์ด้ำนงำนระบบน้ำเสียและไฟฟ้ำ
พลังงำน หลังจำกบริษัทจดทะเบียนในตลำดหลักทรัพย์ก็มีงำนเพิ่มขึ้น เนื่องจำกบริษัทต้องกำรเป็นที่รู้จักมำกขึ้นจึงเข้ำ
รับงำนในจังหวัดทำงภำคใต้ และขอบคุณสำหรับคำแนะนำเรื่องกำรรับงำนในต่ำงประเทศ บริษัทจะพิจำรณำอย่ำง
รอบคอบ โดยโครงกำรในต่ ำงประเทศนั้ น เป็ น ของคนไทยที่ รู้จัก กั น และบริษั ท เล็ งเห็ น ว่ำจะท ำให้ บ ริ ษั ท เติบ โตได้
นอกจำกนี้จะมีกำรประชำสัมพันธ์บริษัทให้เป็นที่รู้จักมำกขึ้น
(2) นำงสำวมลิวั ลย์ จิต รีญ ำติ ธรรม ผู้ถื อ หุ้ น เสนอให้ น ำที่ ดิ น ในจั งหวัด เชี ยงใหม่ อ อกให้ เช่ ำเป็ น ตลำด หรือ ท ำให้ เกิ ด
ประโยชน์อื่น ๆ เพื่อเสริมรำยได้ให้กับบริษัท
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจ้งว่ำ บริษัทใช้ที่ดินในจังหวัดเชียงใหม่เป็นที่เก็บ อุปกรณ์และที่พัก
ของคนงำน หำกให้คนงำนไปเช่ำที่พักที่อื่นจะทำให้เกิดค่ำใช้จ่ำยในส่วนค่ำเช่ำที่พักคนงำนเพิ่มขึ้น
(3) นำงสำวสุพัตรำ สิทธิชัย ผู้ถือหุ้น สอบถำมว่ำบริษัทรับงำนเกี่ยวกับรถไฟฟ้ำหรือไม่
ตอบ นำยธีรพัฒน์ จิรพิพัฒน์ กรรมกำรผู้จัดกำร ชี้แจ้งว่ำ บริษัทต้องพิจำรณำในรำยละเอียดของงำน แต่ปัจจุบันบริษัทก็
มีงำนรับเหมำก่อสร้ำงขยำยสนำมบิน และสร้ำงที่จอดรถ
เมื่ อ ไม่ มี ผู้ ถื อ หุ้ นรำยใด สอบถำมและเสนอข้ อ คิ ด เห็ น เพิ่ ม เติ ม ป ระธำน จึ ง กล่ ำ วขอบ คุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ น
ทุกท่ำนที่มำเข้ำร่วมประชุม และปิดกำรประชุม
ปิดประชุมเวลำ 16.59 น.

(นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์)
ประธำนที่ประชุม
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