
 



วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

• การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามลาํดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชมุ 

โดยจะนําเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามก่อน

แล้วจึงจะให้มีการลงมติสาํหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูร้บัมอบ

ฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเหน็ กรณุายกมือขึน้และขอให้ท่าน

แจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะกรณุาแจ้งช่ือ

ผูถื้อหุ้นท่ีท่านรบัมอบฉันทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 
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• ภายหลงัท่ีท่านได้รบัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 

ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชมุรบัทราบซ่ึงไม่ต้องลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่าน

ใดท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร

ลงคะแนนท่ีได้รบัจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั

เจ้าหน้าท่ีของบริษทั  

• สาํหรบัวาระท่ี 5 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออก

เสียง เพ่ือนับคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ี

ได้รบัการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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• ผูถื้อหุ้นทกุท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ีมี

ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไมมี่สิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ

นัน้ๆ 

• ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น

ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระท่ี 6 ต้องได้รบัอนุมติั

ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชมุ โดยบริษทัจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง

ดงักล่าวนัน้หกัออกจากจาํนวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือ

จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเหน็ด้วยในวาระนัน้ ๆ 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2556 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1  (หน้า 8-22) 

วาระที ่1 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 ของบริษทัได้ถกูจดัขึน้เมือ่วนัท่ี 

23 เมษายน 2556  โดยมีสาํเนารายงานการประชมุซ่ึงได้บนัทึกถกูต้อง

ตามความเป็นจริง 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นรบัรองรายงานการประชมุสามญั     

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556  

 

วาระที ่1 
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วาระที ่2 

พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ในรอบปี 2556 
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วาระที ่2 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สรปุผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ที่

ผา่นมา บรษิทัมรีายไดร้วมจาํนวน 811,689,619.- บาท และมกีาํไรสทุธ ิ

74,509,598.- บาท  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงาน 

 



ผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556 
รายงานรายได้จากการขายและบริการรายไตรมาส 

(ล้านบาท) 
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        รายได้จากการขายในไตรมาส 4 เพ่ิมสงูขึน้ถึง 85.59 % เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมาส 3 จากการ

เพ่ิมขึน้ของยอดขายจากหน่วยงานรัฐและรัฐวิสาหกิจ  และงานส่งออก  ซึง่โดยปกติจะมีการส่งสินค้า

ในชว่งคร่ึงหลงัของปี 
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ผลการดาํเนินงานในรอบปี 2556 
รายงานรายได้จากการขายและบริการในรอบปี 2556 
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        ในปี 2556  รายได้จากการขายและบริการลดลง 16 % จากปี 2555 เน่ืองจาก เศรษฐกิจมี       

การเติบโตลดลงจากปีก่อน  และจากสถาณการณ์การเมืองท่ียงัมีสถาณการณ์ท่ีไม่แน่นอน ส่งผลให้ 

การลงทนุมีการชะลอตวั 
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พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรบั 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 

รายละเอียดปรากฎในงบการเงินในรายงานประจาํปี (หน้า102-130)  

 

วาระที ่3 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    คณะกรรมการบรษิทัไดจ้ดัใหม้กีารจดัทาํงบการเงนิสาํหรบัรอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2556 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพือ่

นําเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจําปี ตาม

มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัสาํหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2556 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  

วาระที ่3 
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  2556 2555 2554 
ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  

สินทรพัย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่า 117.36 43.54 46.89 
เงินลงทนุชัว่คราว 10.84 35.29 52.10 
ลกูหน้ีการค้า 129.16 258.26 117.17 
สินค้าคงเหลือ 151.35 176.25 147.82 
สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 8.15 11.36 3.63 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์  315.81 262.23 202.24 
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 3.17 2.04 3.07 
รวมสินทรพัย ์ 735.84 788.97 572.92 

หน้ีสิน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 74.05 137.24 64.46 
เจ้าหน้ีการค้า 80.52 80.75 65.64 
เงินกู้ยืมถึงกาํหนดใน1ปี 22.93 14.07 9.90 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 41.18 55.98 45.12 
เงินกู้ระยะยาว 31.08 26.70 0.26 
เจ้าหน้ีเช่าซ้ือ 8.23 9.19 3.09 
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 2.43 2.13 1.95 
รวมหน้ีสิน 260.42 326.06 190.41 

ส่วนของผูถ้ือหุ้น  
ทนุ 200.00 200.00 200.00 
ส่วนเกินทนุ 45.94 45.94 45.94 
สาํรองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 
กาํไรสะสม 209.48 196.97 116.57 
รวมส่วนของผู้ถือหุ้น 475.42 462.91 382.51 

วาระที ่3 

13 



  
2556 2555 2554 
ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

รายได้        
รายได้จากการขาย  783.88 940.35 700.86 
รายได้จากการบริการ  20.07 19.16 13.60 
รายได้อ่ืน  7.73 10.20 3.33 
รวมรายได้  811.68 969.71 717.79 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย      
ต้นทุนขาย  582.69 687.40 500.17 
ต้นทุนบริการ  9.73 7.86 6.00 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 36.69 37.44 26.18 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  82.10 73.83 60.88 
รวมค่าใช้จ่าย  711.21 806.54 593.23 
กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัดอกเบีย้

และภาษีเงินได้  
100.47 163.17 124.56 

ดอกเบีย้จ่าย  6.94 7.73 7.20 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  19.02 36.56 33.29 
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ  74.51 118.88 84.06 
กาํไรต่อหุ้น 0.37 0.59  0.49  

วาระที3่ 
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วาระที3่ 

  2556 2555 2554 

Gross profit margin(%) 26.31% 27.54% 29.15% 

Net profit margin (%) 9.27% 12.34% 11.77% 

Return on Asset (%) 9.77% 17.39% 18.12% 

Return on Equity (%) 15.88% 25.79% 22.12% 

EBITDA (%) 16.67% 19.86% 20.90% 

Current ratio  1.88                1.80                1.97  

Quick ratio 1.20                1.19                1.16  

D/E ratio 0.35                0.41                0.33  

รายงาน  อตัราส่วนทางการเงิน 
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วาระที ่4 

พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและ 

การจดัสรรเงินกาํไร สาํหรบัผลการดาํเนินงานส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2556 
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วาระที ่4 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้

บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดใหบ้รษิทัตอ้ง

จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสุทธปิระจําปี จนกว่าทุนสาํรองจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน

จดทะเบยีน  
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วาระที ่4 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล(ต่อ) 

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้

นิติบุคคล และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  ในบรษิัทอาจกําหนดให้จ่ายเงนิปนัผล

แตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทาง

การเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจําเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิารกจิการ

และการขยายธุรกจิของบรษิทั 

 จากผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2556 ทีผ่า่นมา 

บรษิทัมรีายไดจ้าํนวน 811,689,619 บาท และมกีาํไรสทุธปิระจาํปี 2556  จาํนวน  

74,509,598 บาท  

 ทัง้น้ี   บรษิทัไดม้กีารจดัสรรทุนสาํรองตามกฎหมายไวค้รบจาํนวนรอ้ยละ 10 ของทุนจด

ทะเบยีนแลว้ ดงันัน้จงึไมต่อ้งสาํรองกฎหมายเพิม่เตมิอกีในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้น้ี 
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วาระที ่4 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้อืหุ้นพจิารณาและอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลให้แก่   

ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีรายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 2 

พฤษภาคม 2557 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการกําหนดใหเ้ป็นวนักําหนดรายชื่อผู้

ถอืหุน้ทีจ่ะมสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.21 บาท รวม

เป็นเงนิจํานวนทัง้สิน้ 42,000,000 ลา้นบาท และใหร้วบรวมรายชื่อตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยวธิปิีดสมดุทะเบยีน

ในวนัที ่6 พฤษภาคม 2557 โดยกําหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่15 

พฤษภาคม 2557 

 

 

 19 



วาระที ่4 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2556 ปี 2555 ปี 2554 

1. กาํไรสทุธิ 74,509,598 118,880,337 84,064,223 

2. จาํนวนหุ้น 200,000,000 200,000,000 200,000,000 

3. เงินปันผลจา่ยอตัราต่อหุ้น 0.21 0.31 0.19 

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน 42,000,000 62,000,000 38,000,000 

5. สดัส่วนการจา่ยเงินปันผล รอ้ยละ 56.37 รอ้ยละ 52.15 รอ้ยละ 51.42 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2554-2556 
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วาระที ่5 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 3  (หน้า 23-26) 
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วาระที ่5 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 กาํหนดวา่ในการประชมุผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี

ทกุครัง้ กรรมการคดิเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรอืจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงใน

สามจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง  กรรมการทีจ่ะออกจากตาํแหน่งในปีแรก และปีที่

สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการ

คนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 
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วาระที ่5 
 ในครัง้น้ีเป็นการประชุมปีทีส่ ีข่องบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพ

เป็นบรษิทัมหาชนจาํกดั   ซึง่กรรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อก

จากตาํแหน่ง  มรีายชือ่ดงัตอ่ไปน้ี   

  

นายพลรชฎ เปียถนอม  

ตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระ 
นายพลูพพิัฒน์ ตนัธนสิน 

ตาํแหน่งกรรมการและกรรมการผู้จัดการ 
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วาระที ่6 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอรายชือ่บุคคลดงักลา่วขา้งตน้   เพือ่ใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ พจิารณา

แตง่ตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัอกี

วาระหน่ึง 
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วาระที ่6 

พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
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วาระที ่6 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 บรษิทัไมม่กีารแตง่ตัง้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่ทาํหน้าทีใ่นการ

พจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่ทีป่ระชมุคณะกรรมการของ

บรษิทัไดร้ว่มพจิารณากาํหนดคา่ตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิทัในปีที่

ผา่นมา  การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของกรรมการ  โดยเปรยีบเทยีบ

อา้งองิกบัธรุกจิในประเภทเดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั ซึง่ปี 2556 ที่

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ไดก้าํหนด คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงนิรวมไมเ่กนิ 

4,200,000 บาท (สีล่า้นสองแสนบาทถว้น)และบรษิทัไดจ้า่ยจรงิไปดงัน้ี 

 

26 



วาระที ่6 
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รายงาน 
ประจาํปี 2556  

(บาท) 
ประจาํปี 2555 

 (บาท) 

1.  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบรษิทั 360,000 320,000 

2.  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 175,000 140,000 

3.  คา่ตอบแทนประจาํปี 2,730,000 2,840,000 

รวม 3,265,000 3,300,000 



วาระที ่6 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  

 เหน็ควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อนุมตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2557  โดยอนุมตัิ

วงเงนิไมเ่กนิปีละ 4,200,000 บาท(สีล่า้นสองแสนบาทถว้น) ใหค้ณะกรรมการบรษิทันําไป

พจิารณาจดัสรรกนัเอง เพือ่เป็นคา่เบีย้ประชมุ  คณะกรรมการบรษิทั  คา่เบีย้ประชมุ

คณะกรรมการตรวจสอบ  บรรษทัภบิาลและ บรหิารความเสีย่ง , คณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดคา่ตอบแทน  และคา่ตอบแทนประจาํปี  ซึง่จาํนวนเงนิดงักลา่วไมร่วมถงึคา่ตอบแทน 

หรอืสวสัดกิารทีก่รรมการไดร้บัในฐานนะพนกังานหรอืลกูจา้งของบรษิทั ทัง้น้ี บรษิทักาํหนดได้

กาํหนดคา่เบีย้ประชมุดงัน้ี 

 

28 



วาระที ่6 
ค่าเบีย้ประชมุ  

ค่าเบีย้ประชมุ (ต่อครัง้) ปี 2557 (บาท/ท่าน) ปี 2556 (บาท/ท่าน) 

ประธานคณะกรรมการบริษทั                            15,000                             15,000  

กรรมการ                            10,000                             10,000  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 

บรรษทัภิบาลและบริหารความเส่ียง                            15,000                             15,000  

กรรมการ                            10,000                             10,000  

ประธานคณะกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน 15,000 - 

กรรมการ                            10,000                             - 

29 

หมายเหต ุ  :  บริษัทจดัตัง้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนในปี 2557   



วาระที ่7 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี             

และกาํหนดค่าสอบบญัชี 

30 



วาระที ่7 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนดใหท้ีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้สามญัประจาํปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และกาํหนดคา่สอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดม้คีวามเหน็วา่สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต    

นายสมคดิ เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 2785 เป็นผูส้อบบญัชปีฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้

เป็นเวลา 3 รอบปีบญัช ี หรอื นางสมุาล ี โชคดอีนนัต ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 3322 เป็น

ผูส้อบบญัชปีฏบิตัหิน้าทีม่าแลว้เป็นเวลา 3 รอบปีบญัช ีหรอืนายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่ 6624 หรอืนางสาว ศนัสนีย ์พลูสวสัด ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 6977 ทัง้

สองรายเพิง่เริม่เป็นผูส้อบบญัชปีฏบิตัหิน้าทีเ่ป็นปีแรก จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2557 ทัง้น้ี กาํหนดคา่สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 860,000 

บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 
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วาระที ่7 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้นายสมคดิ เตยีตระกลู  ผูส้อบ

บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785  หรอื นางสมุาล ี โชคดอีนนัต ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 

หรอื นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 หรอืนางสาวศนัสนีย ์ พลู

สวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977  จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัสาํหรบัปี 2557 ในกรณทีีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งตน้ไมส่ามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้ห้

บรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของสาํนกังานทาํหน้าที่

ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักลา่วได ้และ

กาํหนดคา่สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 860,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ  

 

 ทัง้น้ี ผูส้อบบญัชตีามรายชือ่ทีเ่สนอขา้งตน้ไมม่คีวามสมัพนัธแ์ละไมม่สีว่นไดเ้สยีกบับรษิทั 

ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด  

 

 

32 



วาระที ่7 

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2557 รอบปีบญัชี 2556 

1. ค่าสอบบญัชี 860,000  บาท 750,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชี 
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หมายเหตุ    คา่สอบบญัช ีเพิม่ขึน้ในปี 2557  เน่ืองจาก   มรีายการตรวจสอบบญัชเีพิม่ขึน้  คอื สอบทานงบการเงนิ

รวม 3 ไตรมาส และ ตรวจสอบงบการเงนิรวมประจาํปี  ของบรษิทัยอ่ย ทีป่ระเทศลาว    และเพิม่รายการสอบทาน

ขอ้มลูในแบบ 56-1 ตามขอ้กาํหนดของ กลต ทีใ่หต้รวจสอบเพิม่ 



วาระที ่8 

พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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