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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

1. การประชุมจะพจิารณาเรื่องตามลําดบัระเบียบวาระในหนังสอืเชิญประชุม 

โดยจะนําเสนอขอ้มลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถามก่อนแลว้

จึงจะให้มีการลงมติสําหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบฉันทะ

ตอ้งการซกัถามหรอืแสดงความเหน็ กรุณายกมอืขึน้และขอใหท้่านแจง้ชื่อและ

นามสกุล และในกรณีทีท่่านเป็นผูร้บัมอบฉนัทะกรุณาแจง้ชื่อผูถ้อืหุน้ทีท่่านรบั

มอบฉนัทะมาใหท้ีป่ระชมุทราบดว้ยทกุครัง้

2. ภายหลงัทีท่่านไดร้บัทราบรายละเอยีดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที ่2 ซึง่

เป็นวาระเสนอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบซึ่งไม่ต้องลงคะแนน ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีไ่ม่

เหน็ดว้ยหรอืงดออกเสยีงในวาระใด ขอใหล้งคะแนนในบตัรลงคะแนนทีไ่ดร้บั

จากเจา้หน้าทีต่อนลงทะเบยีน และสง่คนืใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั 
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3.    สําหรบัวาระที่ 5 เรื่องการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

บรษิทัจะเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสยีง 

เพื่อนับคะแนน และจะเก็บบตัรลงคะแนนตามรายชื่อกรรมการที่ได้รบัการ

เสนอชือ่เป็นรายบุคคล

4.     ผูถ้อืหุน้ทุกท่านมคีะแนนเสยีงหนึ่งเสยีงต่อหนึ่งหุน้ ผูถ้อืหุน้ท่านใดทีม่สีว่นได้

เสยีเป็นพเิศษในวาระใดจะไมม่สีทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในวาระนัน้ๆ

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน
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วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน

5.   ในการนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมทีก่าํหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ครัง้นี้ แบ่งเป็น 2 ประเภท ตามทีก่ําหนดไวใ้นพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 

2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทั ไดแ้ก่

5.1  วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มา ประชุม

และออกเสยีง  ลงคะแนนไดแ้ก่วาระ 1,3,4,5 และ 7 ซึง่บรษิทัจะคํ า น ว ณ ฐ า น

คะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออก

เสยีงเหน็ดว้ยและไมเ่หน็ดว้ยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ที่ งดออก

เสยีง

5.2   วาระทีต่อ้งผา่นมตอินุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไมน่้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวน เ สี ย ง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม ไดแ้ก่วาระที ่6 ซึง่บรษิทัจะคํานวณฐานคะแนน

เสยีงโดยนบัเสยีงของผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีม่าประชมุทีอ่อกเสยีง เห็นด้วย  ไม่ เห็น

ดว้ย และงดออกเสยีง

บรษิทัจะไมน่ําบตัรเสยีมารวมในการนบัคะแนนเสยีงใดๆ 
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วาระที ่1

พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้ือหุ้น

ประจาํปี 2559

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 1  (หน้า 8-22)
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วาระที ่1

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

การประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2558 ของบริษทัได้ถกูจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 
21 เมษายน 2558  โดยมีสาํเนารายงานการประชุมซึ่งได้บนัทึกถกูต้อง
ตามความเป็นจริง และได้นําขึ้นบนเวปไซด์ของบริษัท เมื่อวนัที่         
6 พฤษภาคม 2558 เพื่อเปิดเผยให้ผูถ้ือหุ้นและนักลงทุนทัว่ไปแล้ว ปรากฏ
ว่าไม่มีผูใ้ดคดัค้านหรือขอแก้ไข

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอให้ที่ประชมุผูถ้ือหุ้นรบัรองรายงานการประชมุสามญั     
ผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2558 
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วาระที ่1

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถ้ือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่2

พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทั

ในรอบปี 2558
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รางวลั SET Sustainability Award  2015 

รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ

รางวลั Thailand Sustainability Investment 2015 รางวลั ESG 100 ประจาํปี 2558 จากสถาบนัไทยพฒัน์

รางวลั Outstanding Investor Relations Awards 2015
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รางวลัแหง่ความภาคภมูใิจ

รางวลั บรรษทัภบิาลดเีดน่ประจาํปี 2558รางวลั Best Investor Relations Awards 2015
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ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558
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รายได้จากการขายหม้อแปลงไฟฟ้าและบริการ
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ผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558
กาํไรสุทธิ
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วาระที ่3

พิจารณาและอนุมตัิงบการเงินของบริษทัสาํหรบั

รอบปีบญัชีสิ้นสดุ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558

รายละเอียดปรากฎในงบการเงินในรายงานประจาํปี         

(หน้า89-136) 
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วาระที ่3

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารจดัทํางบการเงนิสําหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด   

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2558 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้  

เพื่อนําเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพจิารณาอนุมตัิในการประชุมสามญัประจําปี 

ตามมาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 กาํหนด

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัสาํหรบั

รอบปีบญัชสีิน้สดุ ณ วนัที ่ 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตแลว้ 

14



งบกาํไรขาดทนุ
หนว่ย  ลา้นบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

2558 2558 2557 2556
รายได้ 

รายได้จากการขาย 1,209.57 1,209.57 743.83 783.88
รายได้จากการบริการ 19.63 19.63 16.67 20.07
รายได้อื่น 5.58 5.58 12.38 (1.11)

รวมรายได้ 1,234.78 1,234.78 772.88 802.84

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 

ต้นทนุขาย (924.77) (924.77) (565.14) (582.69)
ต้นทนุบริการ (11.64) (11.64) (15.01) (9.73)
ค่าใช้จ่ายในการขาย (53.22) (53.22) (39.89) (36.69)
ค่าใช้จ่ายในการบริหาร (86.70) (85.01) (75.46) (73.25)
รวมค่าใช้จ่าย (1,076.33) (1,074.64) (695.50) (702.36)

กาํไร (ขาดทนุ) ก่อนหกัต้นทนุทางการเงินและภาษีเงินได้ 158.46 160.14 77.37 100.48
ต้นทนุทางการเงิน (8.77) (8.77) (7.54) (6.94)
ภาษีเงินได้นิติบคุคล (31.14) (31.14) (14.54) (19.03)
กาํไร (ขาดทนุ) สทุธิ 118.55 120.23 55.29 74.51
ขาดทนุจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์

ประกนัภยั
(1.06) (1.06) 0.59 -

ผลต่างของอตัราแลกเปลี่ยนจากการแปลงค่างบการเงิน 0.36 - - -
117.85 119.17 54.70 74.51

กาํไรต่อหุ้น 0.59 0.60 0.28 0.37
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ
หนว่ย ลา้นบาท งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะ

2558 2558 2557 2556
สินทรพัย์

เงินสดและรายการเทียบเท่า 93.56 75.24 86.23 117.36
เงินลงทนุชัว่คราว 20.00 20.00 0.11 10.84
ลกูหนี้การค้า 470.44 470.44 149.16 129.16
สินค้าคงเหลือ 155.28 155.28 136.29 151.35
สินทรพัยห์มนุเวียนอื่น 12.05 12.79 11.19 8.15
ที่ดิน อาคาร อปุกรณ์ 312.77 309.40 325.53 315.81
สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอื่น 4.85 23.60 4.27 3.17
รวมสินทรพัย์ 1,068.95 1,066.70 712.78 735.84

หนี้สิน
เงินกู้ยืมระยะสัน้ 215.12 215.12 66.67 74.05
เจ้าหนี้การค้า 169.77 169.77 69.21 80.52
เงินกู้ยืมถึงกาํหนดใน1ปี 18.07 18.07 24.68 22.93
หนี้สินหมนุเวียนอื่น 78.15 77.87 34.83 41.18
เงินกู้ระยะยาว 0.75 0.75 19.52 31.08
เจ้าหนี้เช่าซื้อ 9.55 9.54 7.18 8.23
หนี้สินผลประโยชน์พนักงาน 4.28 4.28 2.56 2.43
รวมหนี้สิน 495.69 495.40 224.65 260.42

ส่วนของผูถ้ือหุ้น 
ทนุ 200.00 200.00 200.00 200.00
ส่วนเกินทนุ 45.94 45.94 45.94 45.94
สาํรองตามกฎหมาย 20.00 20.00 20.00 20.00
กาํไรสะสม

องคป์ระกอบอื่นของส่วนของผูถ้ือหุ้น

ส่วนได้เสียที่ไม่อยู่ในอาํนาจควบคมุในบริษทัย่อย

303.93
0.35
3.04

305.36
-
-

222.19
-
-

209.48
-

-

รวมส่วนของผูถ้ือหุ้น 573.26 571.30 488.13 475.4216



อตัราสว่นทางการเงนิ

2558 2557 2556

Gross profit margin(%) 23.82% 23.71% 26.31%

EBITDA (%) 16.28% 15.17% 16.74%

Net profit margin (%) 9.78% 7.15% 9.27%

Return on Asset (%) 11.10% 7.63% 9.77%

Return on Equity (%) 20.72% 11.48% 15.88%

Current ratio 1.55 1.92 1.88

Quick Ratio 1.20 1.18 1.18

D/E ratio 0.86 0.46 0.55
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วาระที ่3

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถ้ือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่4

พิจารณาและอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและ

การจดัสรรเงินกาํไร สาํหรบัผลการดาํเนินงานสิ้นสดุ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2558
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วาระที ่4

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 กําหนดให้

บรษิทัจ่ายเงนิปันผลจากเงนิกําไรเท่านัน้ และมาตรา 116 กําหนดใหบ้รษิทัตอ้ง

จดัสรรกําไรสุทธปิระจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ

กําไรสุทธปิระจําปี จนกว่าทุนสาํรองจะมจีํานวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน

จดทะเบยีน 
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วาระที ่4

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล(ต่อ)

บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปันผลในอตัราไม่ตํ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของกําไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิได้
นิติบุคคล และการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย  ในบรษิัทอาจกําหนดให้จ่ายเงนิปันผล
แตกต่างไปจากนโยบายที่กําหนดไว้ได้ โดยจะขึ้นอยู่กบัผลประกอบการ สภาพคล่องทาง
การเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจําเป็นในการใชเ้ป็นเงนิทุนหมุนเวยีนเพื่อบรหิารกจิการ
และการขยายธุรกจิของบรษิทั

จากผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2558 ที่ผ่านมา 
บรษิทัมรีายไดร้วมจํานวน 1,234,780,739.- บาท และมกีําไรตามงบการเงนิเฉพาะกจิการ
ประจาํปี 2558 จาํนวน 120,233,045 บาท

ทัง้นี้   บริษัทได้มีการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไว้ครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีนแลว้ ดงันัน้จงึไม่ต้องสํารองกฎหมายเพิม่เตมิอกีในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ใน
ครัง้นี้
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วาระที ่4

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่       

ผู้ถือหุ้นของบรษิัทที่มรีายชื่อปรากฎในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น  ณ วนัที่ 8 เมษายน 

2559 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการกาํหนดใหเ้ป็นวนักาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธริบั

เงนิปันผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.32 บาท รวมเป็นเงนิจํานวนทัง้สิน้ 

64,000,000 บาท และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ

หลกัทรพัย์และตลาดหลกัทรพัย์โดยวธิปีิดสมุดทะเบียนในวนัที่ 11 เมษายน 2559 

โดยกาํหนดจา่ยเงนิปันผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่28 เมษายน 2559
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วาระที ่4

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลประกอบการปี 2556-2558

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558(ปีที่เสนอ) ปี 2557 ปี 2556

1. กาํไรสทุธิ 120,233,045 55,295,068 74,509,598

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

3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.32 0.18 0.21

4. รวมจาํนวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิ้น 64,000,000 36,000,000 42,000,000

5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล รอ้ยละ 53.23 รอ้ยละ 65.11 รอ้ยละ 56.37
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วาระที ่4

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถ้ือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่5

พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทน

กรรมการที่ต้องออกตามวาระ

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาํดบัที่ 3  (หน้า 23-26)
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วาระที ่5

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 กําหนดว่าในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจําปีทุกครัง้ 

กรรมการคดิเป็นจาํนวนหนึ่งในสาม หรอืจาํนวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งในสามจะตอ้งออกจาก

ตาํแหน่ง   โดยกรรมการคนทีอ่ยูใ่นตาํแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่งกรรมการของ

บรษิทัในการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2559 มรีายชือ่ดงัต่อไปนี้

 1. นายเผดจ็ภยั  มคีณุเอีย่ม ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอสิระ

2. นายนคร    พระประเสรฐิ ตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระ

     (ทัง้นี้ นายนคร  พระประเสรฐิ  ไดแ้สดงความประสงคไ์มข่อกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกี

วาระหนึ่ง)
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วาระที ่5

ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการไดพ้จิารณาแลว้เหน็สมควรเสนอรายชื่อ นายเผดจ็ภยั มคีุณเอีย่ม 

กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระกลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง

เนื่องจากเป็นผู้ที่สามารถทําหน้าที่ให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ที่เกี่ยวขอ้ง  และมมีตแิต่งตัง้ ดร. กมล ตรรกบุตร ให้ดํารงตําแหน่ง

กรรมการแทนนายนคร พระประเสรฐิ ซึง่เป็นกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระ 
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วาระที ่5
ชือ่ นายเผด็จภยั   มคีณุเอีย่ม
อายุ 71 ปี
สญัชาติ ไทย
วฒุกิารศกึษา ปรญิญาโทวศิวกรรมเครือ่งกล Georgia Institute of

Technology U.S.A
การอบรมบทบาทหนา้ที่
กรรมการ

 หลกัสตูร Director Certification Program (DCP) 
รุน่ที ่22/2002

 หลกัสตูร Audit Committee Program (ACP) รุน่ที ่
42/2013

 หลกัสตูร  Monitoring the Quality of Financial 
Reporting (MFR) รุน่ที่ 17/2013

 หลกัสตูร Monitoring the System of Internal 
Control and Risk Management  (MIR) รุน่ที่
14/2013

 หลกัสตูร Monitoring Fraud Risk Management 
(MFM) รุน่ที ่10/2013

 หลกัสตูร Monitoring the Internal Audit 
Function (MIA) รุน่ที ่14/2013

ประวตักิารทาํงาน  กรรมการ บรษิัท ตตยิานยนต ์จํากดั
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท 

ไทยอะโกรเอนเนอรจ์ ีจํากดั(มหาชน) 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็ม 

บ ีเค รสีอรท์ จํากดั(มหาชน)
ตาํแหนง่งานในปจัจบุนั  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท ควิ

ทซี ีเอนเนอรย์ี ่จํากดั(มหาชน)
 กรรมการ บรษิัท ตตยิานยนต ์จํากดั
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท 

ไทยอะโกรเอนเนอรจ์ ีจํากดั(มหาชน) 
 กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ บรษิัท เอ็ม 

บ ีเค รสีอรท์ จํากดั(มหาชน)
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วาระที ่5
ชือ่ ดร.กมล  ตรรกบตุร

อายุ 66 ปี
สญัชาติ ไทย
วฒุกิารศกึษา ปรญิญาเอก สาขา Thermodynamiques& Energrtique

คณะวศิวกรรมศาสตรม์หาวทิยาลัย Perpignan ประเทศ
ฝรั่งเศส

การอบรมบทบาทหนา้ที่
กรรมการ

หลกัสตูร Director Certification Program (DCP)          
รุน่ 67/2005

ประวตักิารทาํงาน  กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการบรหิารความเสีย่ง บรษิัท เจตาแบค จํากดั 
(มหาชน)

 นายกสภาวศิวกร   สภาวศิวกร
 กรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิ การอนุรักษ์พลงังาน  

กระทรวงพลงังาน
 กรรมการอนุญาโตตลุาการ    กระทรวงยตุธิรรม
 ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร   บรษิัท  อติาเลยีนไทย  

เพาเวอร ์จํากดั
ตาํแหนง่งานในปจัจบุนั  นายกสภาวศิวกรสมยัที ่6 สภาวศิวกร

 CEO บรษิัท  อติาเลยีนไทยเพาเวอร ์ จํากดั
 คณะกรรมการประสานงานเพือ่เตรยีมการจัดโครงการ

พืน้ฐานพลงังานไฟฟ้านวิเคลยีร์
 กรรมการ คณะกรรมการกองทนุเพือ่สง่เสรมิการ

อนุรักษ์พลงังาน
 กรรมการ  คณะกรรมการอนุญาโตตลุาการ  กระทรวง

ยตุธิรรม
 กรรมการอสิระ บรษิัท เจตาแบค จํากดั (มหาชน)
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วาระที ่5

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ          

ผูถ้ือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที ่6

พิจารณาและอนุมตัิ

การกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
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วาระที ่6

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทน และบรรษทัภบิาล จะเป็นผู้

พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของกรรมการ จากผลประกอบการของบริษัทในปีที่ผ่านมา 

การปฏิบตัิงานและความรบัผิดชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทียบอ้างอิงกบัธุรกิจในประเภท

เดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั ซึง่บรษิทัมกีารจ่ายค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการทัง้ในรปูของ

ค่าตอบแทนประจําปี และเบีย้ประชุมเท่านัน้ โดยไม่มคี่าตอบแทนในรูปแบบอื่นและสทิธปิระโยชน์

อื่น ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นผูบ้รหิารของบรษิทัจํานวน 2 ท่าน จะไดร้บัค่าตอบแทนและผลประโยชน์

ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัแยกต่างหาก   

นโยบายการจา่ยเบีย้ประชมุใหแ้ก่กรรมการเป็นดงันี้

         (1) ประธานคณะกรรมการบริษัท  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  ประธาน

คณะกรรมการสรรหา กาํหนดคา่ตอบแทนและบรรษทัภบิาล จะไดร้บัคา่เบีย้         

ประชมุครัง้ละ 15,000 บาท  

         (2) กรรมการบริษัท กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา กําหนดค่าตอบแทน และ

บรรษทัภบิาล จะไดร้บัคา่เบีย้ประชมุครัง้ละ 10,000 บาท
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วาระที ่6
ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ปี 2558 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้กําหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกิน 4,200,000 บาท        
(สีล่า้นสองแสนบาทถว้น)และบรษิทัไดจ้่ายจรงิใหแ้ก่กรรมการโดยจ่ายค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจําปี รวมเป็น
จาํนวนเงนิทัง้สิน้ 4,125,000 บาท รายละเอยีดตามตาราง

รายชื่อ-นามสกลุ ตาํแหน่ง

ค่าเบีย้ประชมุกรรมการ

ค่าตอบแทน

ประจาํปี

รวม

บาท
กรรมการ

บริษทั

กรรมการ

ตรวจสอบ

กรรมการ

สรรหาฯ

1. รศ.ดร สมชอบ    ไชยเวช ประธานคณะกรรมการบรษิทั 90,000 - - 750,000 840,000

2. นายเผดจ็ภยั    มคีุณเอีย่ม ประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบ/กรรมการ

60,000 75,000 - 450,000 585,000

3. นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 60,000 50,000 - 450,000 560,000

4. นายพลรชฎ       เปียถนอม ประธานกรรมการสรรหาฯ

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ

60,000 50,000 30,000 450,000 590,000

5. นายนคร       พระประเสรฐิ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 50,000 - 20,000 450,000 520,000

6. นายพลูพพิฒัน์    ตนัธนสนิ กรรมการ/กรรมการสรรหาฯ 60,000 - 20,000 450,000 530,000

7. นายศริพิงษ์        บุญตาม กรรมการ 50,000 - - 450,000 500,000

รวม 430,000 175,000 70,000 3,450,000 4,125,000
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วาระที ่6
ความเหน็ของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า คณะกรรมการบริษัทมีภาระหน้าที่และความ
รบัผดิชอบในการบรหิารจดัการ  การดําเนินธุรกจิให้เกดิประสทิธภิาพภายใต้หลกัการการกํากบัดูแล
กจิการทีด่ ีและอุทศิเวลาเขา้ร่วมประชุมอย่างสมํ่าเสมอ  จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณา
และอนุมตักิาํหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ประจาํปี 2559  วงเงนิไมเ่กนิปีละ 4,200,000.-บาท (สีล่า้น
สองแสนบาทถว้น) โดยใหจ้า่ยในรปูของคา่ตอบแทนรายปีและคา่เบีย้ประชมุเทา่นัน้ โดยไมม่คีา่ตอบแทน
ในรูปแบบอื่นและและสทิธปิระโยชน์อื่นๆ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร
ค่าตอบแทนดงักล่าว ทัง้นี้ กรรมการทีเ่ป็นพนักงานของบรษิทัจํานวน 2 ท่าน จะไดร้บัค่าตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐานะทีเ่ป็นพนกังานของบรษิทัแยกต่างหาก

กรรมการทีเ่ป็นผูถ้อืหุน้ทีม่สีว่นไดเ้สยีซึง่เขา้รว่มประชุม ไดง้ดออกเสยีงลงคะแนนอนุมตักิารออกเสยีงลงคะแนนอนุมตัิ
การกาํหนดคา่ตอบแทนกรรมการ มจีาํนวน  947,600.- เสยีง  

2559

 (ปีที่เสนอขออนุมัต)ิ

2558
(วงเงนิอนุมัต)ิ

2558          
(จาํนวนเงนิที่จ่าย

จริง)

วงเงนิคา่ตอบแทนกรรมการประจาํปี

(บาท)

4,200,000 4,200,000 4,125,000

คา่ตอบแทนในรปูแบบอื่นและสทิธิ

ประโยชน์อื่น

ไมม่ี ไมม่ี ไมม่ี
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วาระที ่6

การลงมติ วาระนี้ต้องผา่นมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า       
2 ใน3 ของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถ้ือหุ้นซึ่งมาประชมุ

คาํนวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผูถ้ือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุที่ออก
เสียงเหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
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วาระที ่7

พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี             

และกาํหนดค่าสอบบญัชี
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วาระที ่7

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื

หุ้นสามญัประจําปีแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและกําหนดค่าสอบบญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถ

แต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได้

คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดม้คีวามเหน็วา่ สมควรแต่งตัง้ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต    

นายนรินทร์  จูระมงคล ผู้สอบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 8593  และ/หรือ นางสาวกญัญาณัฐ      

ศรรีตัน์ชชัวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผูส้อบบญัชี

รบัอนุญาตเลขที ่6624 และ/หรอื นางสาวศนัสนีย ์พลูสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่6977 

จากบรษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั  เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัสาํหรบัปี 2559  และกําหนดค่า

สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิ ไมเ่กนิ 1,100,000.00.- บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอืน่ ๆ
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วาระที ่7

ความเหน็ของคณะกรรมการ

เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารแต่งตัง้นายนรนิทร ์ จรูะมงคล ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาตเลขที ่8593  และ/หรอื นางสาวกญัญาณฐั ศรรีตัน์ชชัวา ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต 
เลขที่ 6549 และ/หรอื นายธรีศกัดิ ์ฉัว่ศรสีกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6624 และ/หรอื 
นางสาวศนัสนีย์   พูลสวสัดิ ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 6977 จากบรษิทั แกรนท์ ธอนตนั 
จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรบัปี 2559 ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดงักล่าวข้างต้นไม่
สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ดใ้หบ้รษิทั แกรนท ์ธอนตนั จํากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของ
สาํนกังานทาํหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชี
ดงักลา่วได ้และกาํหนดคา่สอบบญัชเีป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ  1,100,000  บาทต่อปี   โดยไมร่วม
คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

ทัง้นี้ ผู้สอบบญัชตีามรายชื่อที่เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธ์และไม่มสี่วนได้เสยีกบับรษิัท 
ผูบ้รหิารผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบับุคคลดงักลา่วแต่อยา่งใด
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วาระที ่7

ตารางเปรียบเทยีบค่าสอบบญัชี

ค่าสอบบญัชี รอบปีบญัชี 2559 รอบปีบญัชี 2558

1. ค่าสอบบญัชี 1,100,000 บาท 910,000  บาท

2. ค่าบริการอื่น ๆ - -
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วาระที ่8

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
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วาระที ่8

ขอบคุณครับ ขอบคุณค่ะ
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