


วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
• การประชุมจะพิจารณาเรื่องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม     

โดยจะนําเสนอขอ้มูลในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแล้ว 

จึงจะให้มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะ

ต้องการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและ

นามสกุล และในกรณีที่ท่านเป็นผู้รบัมอบฉันทะกรุณาแจง้ชื่อผู้ถอืหุ้นที่ท่านรบั

มอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชุมทราบดว้ยทุกครัง้ 

• ภายหลงัที่ท่านได้รบัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่ง

เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบซึง่ไมต่อ้งลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่มเ่หน็

ด้วยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที่ได้รบัจาก

เจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั  
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• สาํหรบัวาระที ่5 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ บรษิทั

จะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทัง้เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง เพื่อนับ

คะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการทีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็น

รายบุคคล 

• ผู้ถอืหุ้นทุกท่านมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุ้น ผู้ถอืหุ้นท่านใดที่มสี่วนได้

เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ 

 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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• ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่ําหนดไวใ้นการประชุมสามญั

ผู้ถือหุ้นครัง้น้ี แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามที่กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบรษิัท

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ไดแ้ก ่

 1.   วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

 ประชุม และออกเสยีง  ลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 1,3,4,5 และ 7 ซึง่บรษิทัจะ

 คํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนับเฉพาะคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ซึ่งมสีทิธิ

 ออกเสยีงที่ออกเสยีงเหน็ด้วยและไม่เหน็ด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนน

 เสยีงของผูถ้อืหุน้ทีง่ดออกเสยีง 

 2    วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเ

 สยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุม ไดแ้ก่วาระที ่6 ซึง่บรษิทัจะคํานวณ

 ฐานคะแนนเสยีงโดยนับเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสยีง

 เหน็ดว้ย ไมเ่หน็ดว้ย และงดออกเสยีง 

 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 
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พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2557 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 1  (หน้า 7-22) 

วาระที ่1 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557 ของบริษทัได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 

22 เมษายน 2557  โดยมีสาํเนารายงานการประชมุซ่ึงได้บนัทึกถกูต้อง

ตามความเป็นจริง 

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผูถื้อหุ้นรบัรองรายงานการประชมุสามญั     

ผูถื้อหุ้นประจาํปี 2557  

 

วาระที ่1 
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วาระที ่2 

พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั 

ในรอบปี 2557 
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วาระที ่2 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 สรปุผลการดาํเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2557 ที่

ผา่นมา บรษิทัมรีายไดร้วมจาํนวน 768,465,954.- บาท และมกีาํไรสทุธ ิ

55,295,068.- บาท  

 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบผลการดาํเนินงาน 

 



ผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 
รายงานรายได้จากการขายและบริการรายไตรมาส 

(ล้านบาท) 
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125.46 
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 ไตรมาส 4 /57 บรษิทัมยีอดขายเพิม่สงูขึน้ คดิเป็นรอ้ยละ 49.68 ของรายไดร้วม เนื่องจาก 

ครึง่ปีหลงัสถาณการณ์ทางการเมอืงเริม่คลีค่ลาย และเศรษฐกจิเริม่ฟ้ืนตวั   
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ผลการดาํเนินงานในรอบปี 2557 
รายงานรายได้จากการขายและบริการในรอบปี 2557 

228.55 
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 ในปี 2557 บรษิทัมรีายไดจ้ากการขายและบรกิาร 753.33  ลา้นบาท ลดลง  5.20 %  

จากปี 2556 ซึง่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะการชลอตวัของเศรษฐกจิ 
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พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัสาํหรบั 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

รายละเอียดปรากฎในงบการเงินในรายงานประจาํปี (หน้า83-112)  

 

วาระที ่3 
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ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัทํางบการเงนิสําหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2557 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  

เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจําปี 

ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัสาํหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2557 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้  

วาระที ่3 
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  2557 2556 2555 
ลา้นบาท  ลา้นบาท  ลา้นบาท  

สินทรพัย ์       
เงินสดและรายการเทียบเท่า 86.23 117.36 43.54 
เงินลงทุนชัว่คราว 0.11 10.84 35.29 
ลูกหน้ีการค้า 149.16 129.16 258.26 
สินค้าคงเหลือ 136.29 151.35 176.25 
สินทรพัยห์มุนเวียนอ่ืน 11.30 8.15 11.36 
ท่ีดิน อาคาร อปุกรณ์  323.42 315.81 262.23 
สินทรพัยไ์ม่หมุนเวียนอ่ืน 6.38 3.17 2.04 
รวมสินทรพัย ์ 712.78 735.84 788.97 

หน้ีสิน 
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 66.67 74.05 137.24 
เจ้าหน้ีการค้า 69.21 80.52 80.75 
เงินกู้ยืมถึงกาํหนดใน1ปี 24.68 22.93 14.07 
หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 34.83 41.18 55.98 
เงินกู้ระยะยาว 19.52 31.08 26.70 
เจ้าหน้ีเช่าซ้ือ 7.18 8.23 9.19 
หน้ีสินผลประโยชน์พนักงาน 2.57 2.43 2.13 
รวมหน้ีสิน 224.66 260.42 326.06 

ส่วนของผูถื้อหุ้น  
ทุน 200.00 200.00 200.00 
ส่วนเกินทุน 45.94 45.94 45.94 
สาํรองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 
กาํไรสะสม 222.19 209.48 196.97 
รวมส่วนของผูถื้อหุ้น 488.13 475.42 462.91 

วาระที ่3 
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2557 2556 2555 
ล้านบาท  ล้านบาท  ล้านบาท  

รายได้        
รายได้จากการขาย  743.83 783.88 940.35 
รายได้จากการบริการ  16.67 20.07 19.16 
รายได้อ่ืน  12.38 7.73 10.20 
รวมรายได้  772.88 811.68 969.71 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย    
ต้นทุนขาย  565.14 582.69 687.40 
ต้นทุนบริการ  15.01 9.73 7.86 
ค่าใช้จ่ายในการขาย 39.89 36.69 37.44 
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร  75.46 73.25 73.83 
รวมค่าใช้จ่าย  695.50 702.36 806.54 
กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัดอกเบีย้

และภาษีเงินได้  
77.37 100.47 163.17 

ดอกเบีย้จ่าย  7.54 6.94 7.73 
ภาษีเงินได้นิติบคุคล  14.54 19.02 36.56 
กาํไร (ขาดทุน) สทุธิ  55.29 74.51 118.88 
ขาดทุนจากการประมาณการตาม

หลกัคณิตศาสตรป์ระกนัภยั 
 

0.59 
 

- 
 

- 
54.70 74.51 118.40 

กาํไรต่อหุ้น 0.28 0.37 0.59  

วาระที3่ 
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วาระที3่ 

  2557 2556 2555 

Gross profit margin(%) 23.71% 26.31% 27.54% 

Net profit margin (%) 7.25% 9.27% 12.34% 

Return on Asset (%) 7.61% 9.77% 17.39% 

Return on Equity (%) 11.44% 15.88% 25.79% 

EBITDA (%) 15.09% 16.67% 19.86% 

Current ratio  1.92 1.88                1.80  

Quick ratio 1.22 1.20                1.19  

D/E ratio 0.46 0.35                0.41  

รายงาน  อตัราส่วนทางการเงิน 
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วาระที ่4 

พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและ 

การจดัสรรเงินกาํไร สาํหรบัผลการดาํเนินงานส้ินสดุ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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วาระที ่4 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจํากดั 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) 

 บรษิทัมนีโยบายจา่ยเงนิปนัผลในอตัราไมต่ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้

นิติบุคคล และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  ในบรษิทัอาจกําหนดให้จ่ายเงนิปนัผล

แตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทาง

การเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจําเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิารกจิการ

และการขยายธุรกจิของบรษิทั 

 จากผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2557 ที่ผ่านมา 

บรษิัทมีรายได้จํานวน 768,465,954.- บาท และมีกําไรสุทธิประจําปี 2557  จํานวน  

55,295,068.- บาท  

 ทัง้น้ี   บริษัทได้มีการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุน       

จดทะเบยีนแล้ว ดงันัน้จงึไม่ต้องสํารองกฎหมายเพิม่เตมิอกีในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใน

ครัง้น้ี 
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วาระที ่4 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปนัผลให ้    

แก่    ผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีร ายชื่ อปรากฎในสมุดทะ เบียนผู้ถือหุ้น                

ณ วนัที ่29 เมษายน 2558 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการกําหนดใหเ้ป็นวนักําหนด

รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.18 

บาท รวมเป็นเงนิจํานวนทัง้สิ้น 36,000,000 ล้านบาท และให้รวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยโ์ดยวธิปิีด

สมดุทะเบยีนในวนัที ่30 เมษายน 2558 โดยกาํหนดจา่ยเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้

ในวนัที ่15 พฤษภาคม 2558 
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วาระที ่4 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2557(ปีท่ีเสนอ) ปี 2556 ปี 2555 

1. กาํไรสทุธิ 55,295,068 74,509,598 118,880,337 

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

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.18 0.21 0.31 

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน 36,000,000 42,000,000 62,000,000 

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 65.11 ร้อยละ 56.37 ร้อยละ 52.15 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2555-2557 
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วาระที ่5 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยลาํดบัท่ี 3  (หน้า 23-28) 
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วาระที ่5 

 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 กาํหนดวา่ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจาํปี

ทุกครัง้ กรรมการคดิเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม หรอืจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหน่ึงใน

สามจะตอ้งออกจากตาํแหน่ง  โดยกรรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผู้

ออกจากตาํแหน่งกรรมการของบรษิทั 
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วาระที ่5 
 ในครัง้น้ี  กรรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  มรีายชื่อ

ดงัต่อไปน้ี   

  

นายณัฐพล  ลีลาวัฒนานันท์ 

ตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระ 
นายศิริพงศ์  บุญตาม 

ตาํแหน่งกรรมการและรองกรรมการผู้จัดการ 

23 

รศ.ดร. สมชอบ ไชยเวช 

ตาํแหน่งประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 



วาระที ่5 

ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอรายชื่อบุคคลดงักลา่วขา้งตน้   เพือ่ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ พจิารณา

แต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัอกี

วาระหน่ึง 
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วาระที ่6 

พิจารณาและอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

25 



วาระที ่6 
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 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 
 

 
คณะกรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และบรรษทัภบิาล เป็นผูพ้จิารณากําหนดค่าตอบแทน

ของกรรมการ จากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา การปฏบิตังิานและความรบัผดิชอบของ

กรรมการ   โดยเปรยีบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภทเดียวกบับรษิทัหรอืใกล้เคยีงกบับรษิัท     

ซึง่บรษิทัมกีารจา่ยคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทัง้ในรปูของคา่ตอบแทนประจาํปี และเบีย้ประชุม 

   ทัง้น้ี นโยบายการจา่ยเบีย้ประชุมใหแ้ก่กรรมการเป็นดงัน้ี 

         (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน

 คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะไดร้บัคา่เบีย้         

 ประชุมครัง้ละ 15,000 บาท   

         (2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

 บรรษทัภบิาล จะไดร้บัคา่เบีย้ประชุมครัง้ละ 10,000 บาท 



วาระที ่6 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ปี 2557 ทีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้ไดก้าํหนด คา่ตอบแทนกรรมการบรษิทั วงเงนิรวมไมเ่กนิ 

4,200,000 บาท (สีล่า้นสองแสนบาทถว้น)และบรษิทัไดจ้า่ยจรงิไปดงัน้ี 

 

27 

 

รายช่ือ-นามสกลุ 

 

ตาํแหน่ง 

ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ  

ค่าตอบแทน

ประจาํปี 

 

รวม กรรมการ

บริษทั 

กรรมการ

ตรวจสอบ 

กรรมการ

สรรหาฯ 

1. รศ.ดร สมชอบ    ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบรษิทั 75,000 - - 480,000 555,000 

2. นายเผดจ็ภยั       มคีุณเอีย่ม ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการ 

50,000 75,000 - 250,000 375,000 

3. นายณฐัพล       ลลีาวฒันานนัท ์ กรรมการ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

50,000 40,000 - 250,000 340,000 

4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ/กรรมการ

ตรวจสอบ 

50,000 50,000 30,000 250,000 380,000 

5. นายนคร            พระประเสรฐิ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000 

6. นายพลูพพิฒัน์    ตนัธนสนิ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 250,000 320,000 

7. นายศริพิงษ์        บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 250,000 300,000 

รวม 375,000 165,000 70,000 1,980,000 2,590,000 



วาระที ่6 
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ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 คณะกรรมการบรษิัทได้ร่วมกนัพจิารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบรษิัทมภีาระหน้าที่และ 

ความรบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ  การดําเนินธุรกิจให้เกดิประสทิธภิาพภายใต้หลกัการ  

การกํากบัดูแลกจิการที่ด ีและอุทศิเวลาเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  จงึเหน็ควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจําปี 2558  วงเงนิไม่เกินปีละ 

4,200,000.-บาท     (สี่ล้านสองแสนบาทถ้วน) โดยให้จ่ายในรูปของค่าตอบแทนรายปีและ      

คา่เบีย้ประชุม และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรรค่าตอบแทนดงักล่าว 

ทัง้น้ี กรรมการที่เป็นพนักงานของบรษิทัจะได้รบัค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็น

พนกังานของบรษิทัแยกต่างหาก 

 

 กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีซึง่เขา้รว่มประชุม ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารออก

เสยีงลงคะแนนอนุมตักิารกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ มจีาํนวน  1,297,600.-   เสยีง   

 

 

 

 

 

 



วาระที ่7 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี             

และกาํหนดค่าสอบบญัชี 
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วาระที ่7 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได ้

 คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิัท ได้มคีวามเห็นว่าสมควรแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาต   

นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 2785 เป็นผู้สอบบญัชีหรอื นางสุมาล ี   

โชคดีอนันต์ ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3322 หรอื นายธีรศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล ผู้สอบบญัช ี    

รบัอนุญาตเลขที่ 6624 หรอืนางสาวศนัสนีย์  พูลสวสัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6977   

จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจาํปี 2558 ทัง้น้ี กําหนดค่า

สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 910,000.- บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ 
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วาระที ่7 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้นายสมคดิ     เตยีตระกูล  

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่2785  หรอื นางสุมาล ี โชคดอีนันต์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่

3322 หรอื นายธรีศกัดิ ์ ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6624 หรอืนางสาวศนัสนีย ์ 

พูลสวสัดิ ์ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6977        จากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั เป็น

ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสําหรบัปี 2558 ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวขา้งต้นไม่สามารถปฏบิตัิ

หน้าที่ได้ให้บรษิทั แกรนท์ ธอนตนั จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของสํานักงานทํา

หน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

และกําหนดค่าสอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิไม่เกนิ  910,000  บาทต่อปี   โดยไมร่วมค่าใชจ้่าย

อื่นๆ 

 

 ทัง้น้ี ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท 

ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  
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วาระที ่7 

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2558 รอบปีบญัชี 2557 

1. ค่าสอบบญัชี 910,000 บาท 860,000  บาท 

2. ค่าบริการอ่ืน ๆ - - 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 
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วาระที ่8 

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
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ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ 
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