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บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่39 

ณ ห้องประชุมเจา้พระยา  2  โรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด์     เลขท่ี 372   ถนนพระราม 3     แขวงบางโคล่   
เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2560 มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุม
จ านวน 45 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 264,702,758 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ (หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 540,000,000 หุน้) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  เป็นประธานทีป่ระชุม 

นางปาริชาต  โพธ์ิบาง เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่   บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั 

(มหาชน) มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 45 คน 47 ราย ถือหุ้นรวม 264,702,758 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 49.02 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อ

หุน้ ตามมาตรา 225  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หุ้น ณ วนัศุกร์ท่ี 17 มีนาคม 2560  รวมจ านวนทั้งส้ิน 4,569 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน 540,000,000 หุ้น 

จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา  ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า   ในนามของคณะกรรมการ                 

บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นคร้ังท่ี 38 แต่ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะน ากรรมการบริษทั และ เลขานุการบริษทั 

ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน  9  ท่าน  ดงัน้ี 

1 นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายพยนต ์ พนัธ์ศรี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวโุส 
3 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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5 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6 นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ 
7 นายวชิิต ประยรูววิฒัน์ กรรมการบริหาร 
8 นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการบริหาร 
9 ดร.สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 

 

เลขานุการบริษทั 

1 นางปาริชาต โพธ์ิบาง 
 
และเพื่อให้การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ตาม

หลกัการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ขอแนะน าผูส้อบบญัชีและตวัแทนท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน 

1 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5313 

2 นางสาวสุภทัรา เอกอคัรพงศ ์ ตวัแทน 

  จากบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั  และขอแนะน าทนายความของบริษทั นายอภิศกัด์ิ  ธีระโกศล เพื่อ

เป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชุมคร้ังน้ี 

 ส าหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมน้ี  มอบหมายให้ นางปาริชาต โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั  

เป็นผูช้ี้แจงการลงมติในการประชุม 

 นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั แจง้วา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 39 น้ี บริษทัฯได้

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 20 ธนัวาคม 2559  ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2560 ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุ้น

เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ

บริษทั 

 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 คือ ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย ซ่ึงผู ้

ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนบัคะแนนจะ

นบัเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย 

(ถา้มี)  จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือ 
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ว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนั้น ๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ่ื้นมาร่วม

ประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษทั

ล่วงหนา้ บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ช่อง หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัร

ลงคะแนน โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

 ในกรณี ท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา  และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมระหว่างการประชุม  เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรายงานการ

ประชุมต่อไป  

 ดงันั้น เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัจะนบัคะแนนดว้ยระบบ 

Barcode ผูถื้อหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บป้ายคะแนน

และบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยก

ป้ายคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน พร้อมทั้งแจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน 

ระบุความเห็น ลงนาม และ ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั   โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พร้อม

ทั้ งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกสียง ในการเลือกตั้ ง

กรรมการบริษทัท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  และเม่ือเสร็จส้ินการลงมติ

ในวาระน้ี  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

กรรมการบริษัทในฐานะผู ้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะ และในการประชุมคร้ังน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้

ในวาระนั้น ๆ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม 
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ก่อนเขา้วาระท่ี 1  นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 2 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 2 ราย จ านวนหุ้น 22,600 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 47 คน จ านวน  49 ราย จ านวนหุ้น 264,725,358 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่38  

 นางปาริชาต โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั  ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้มีการจดัท ารายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 38 ประชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ

ไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.paf-group.com ภายใน 14 วนั นับแต่วนัประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นและส่งให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตาม

ส าเนาท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งแลว้ 

สมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง  

         ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 38 ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 

เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 264,725,358 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ก่อนเขา้วาระท่ี 2   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมเพิ่ม รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 47 คน จ านวน  49 ราย จ านวนหุ้น 264,725,358

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.02 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

นายสมมาต ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษทั

และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2559 ไดป้รากฏในรายงานประจ าปี  2559  ท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นใน

รูป CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

 

http://www.paf-group.com/
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เม่ือวนัท่ี 6 มกราคม 2560  บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งสารสนเทศรายงานการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ลงวนัท่ี  27 

ธนัวาคม 2559 ของ บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั(มหาชน) และบริษทัยอ่ย  เสนอต่อผูถื้อหุ้น  เร่ือง รับช าระ

หน้ีจาก บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั  

 ปัจจุบนั บริษทั และบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระหน้ีจาก บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั  เป็นท่ีดินวา่งเปล่า

และท่ีดินพร้อมไมเ้ศรษฐกิจ ท่ีอ าเภอวงัสะพุง และ อ าเภอภูหลวง จงัหวดัเลย   จ  านวนเน้ือท่ี  671 ไร่ 3 งาน  

เป็นเงิน 72.42 ลา้นบาท และรับช าระหน้ีเป็นหุ้น จ านวน 593,785 หุ้น  เป็นเงิน 17.72 ลา้นบาท รวมรับช าระ

หน้ีทั้งหมดเป็นเงิน 90.14 ลา้นบาท  เรียบร้อยแลว้ 

  ในปี 2559  บริษทัฯ ไดเ้ร่ิมด าเนินธุรกิจเกษตร ในดา้นการวจิยัและพฒันาการผลิตสินคา้เกษตรให้เป็น 

Smart Product  ตามแนวทางขบัเคล่ือนการปฏิรูปภาคการเกษตร  โดยการศึกษาเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิตสินคา้เกษตรปลอดภยัรวมทั้งเกษตรอินทรีย ์ จากศูนยก์ารเรียนรู้และสถาบนัท่ีมีความเช่ียวชาญดา้น

การผลิตสินคา้เกษตรต่างๆ ไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัแม่โจ ้จงัหวดัเชียงใหม่  มูลนิธิโครงการหลวง จงัหวดัเชียงใหม่ 

และ กลุ่มเกษตรกรผูผ้ลิตผกัอินทรียใ์นหลายพื้นท่ีในประเทศไทย  ประกอบกบัการสร้างเครือข่ายเกษตรกร  

โดยด าเนินการผลิตและรับซ้ือผลผลิตจากเกษตรกรเครือข่าย  เพื่อจ าหน่ายทั้งในประเทศและต่างประเทศ  โดย

ในปี 2560  บริษทัฯ จะด าเนินการใหเ้ป็นผลทางธุรกิจต่อไป 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 6/2559 เม่ือวนัท่ี 19 ธนัวาคม 2559  อนุมติันโยบายต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ ฉบบัท่ี 2  เพื่อก าหนดเป็นแนวปฏิบติั  โดย

ในปี 2560 บริษทัจะด าเนินการส่งแบบประเมินตนเองใหค้ณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัภาคเอกชนไทยในการ

ต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อเขา้สู่กระบวนการรับรอง โดยปัจจุบนั อยู่ในระหว่างการก าหนดมาตรการต่างๆ 

เพื่อรองรับนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่  และจะด าเนินการอบรมให้ความรู้กบัพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 

ทั้งในส่วนของบริษทัฯและบริษทัยอ่ยต่อไป 

 ตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย ์ได้ออกหลกัการก ากบัดูแล

กิจการท่ีดี ส าหรับบริษทัจดทะเบียน ปี 2560 แทนฉบบัเดิมปี 2555 นั้น ในปี 2560 น้ี คณะกรรมการบริษทัจะ

ด าเนินการพิจารณาและทบทวนการน าหลกัปฏิบติัตาม CG Code ฉบบัใหม่ ไปปรับใชต้ามบริบททางธุรกิจ

ของบริษทั ให้เกิดการปฏิบติัอยา่งเหมาะสม เป็นประโยชน์ต่อการสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอยา่งย ัง่ยืนต่อไป 

และจะรายงานการปรับใช ้CG Code ฉบบัใหม่ในรายงานท่ีตอ้งจดัส่งในปี 2561 เป็นตน้ไป 
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ก่อนเขา้วาระท่ี 3   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุน้ 1 ราย จ านวนหุน้ 100 หุน้ รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 

48 คน จ านวน  50 ราย จ านวนหุ้น 264,725,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.02  ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก

ช าระแลว้ 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 นายวิชิต  ประยูรวิวฒัน์  กรรมการบริษทั ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2559 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผา่น

การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  อนุมติั งบ

การเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2559 ท่ีบริษทัไดส่้งไป

ยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 

              (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 761 635 
หน้ีสินรวม 276 215 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 485 420 
รายไดร้วม 908  53 
ก าไรสุทธิส่วนท่ีเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทั 242 73 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.45 0.14 

 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ตามเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 264,725,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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ก่อนเขา้วาระท่ี 4   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 350,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 49 คน จ านวน  51 ราย จ านวนหุ้น 265,075,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 นายสมมาต ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  

             บริษทัมีก าไรสุทธิประจ าปี 2559      จ  านวน      73    ลา้นบาท 

             บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร       จ  านวน     131    ลา้นบาท 
             คณะกรรมการบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรร ดงัน้ี 
1. เสนอตั้งส ารองตามกฎหมาย ในอตัราร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ปี  2559  

เป็นเงิน   3.66  ลา้นบาท   

2. เสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  0.0222  บาท เป็นเงิน   12  ลา้นบาท คิดเป็น 16.39%  ของก าไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2559 โดยจ่ายให ้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ 

วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 

225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 9 

พฤษภาคม 2560  และ ก าหนดจ่ายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 

 ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  

 

 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 5   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมเพิ่ม รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 49 คน จ านวน  51 ราย จ านวนหุน้ 265,075,458

หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.09 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

เห็นดว้ย 265,075,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่5  เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 นายสมมาต  ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 ใน

การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 39 น้ี มี

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายสุจริต                       ปัจฉิมนนัท์  

2. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์   มีเพียร   

3. นายสุรัตน์                     วงศรั์ตนภสัสร  

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน 

ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้  มีประสบการณ์ และท าคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัมาโดยตลอด เป็นกรรมการ

บริษทัอีกวาระหน่ึง  

กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจาก

ปัจจุบนั  บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกัน

พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ความ

เช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารบริษทัย ในช่วงท่ีผา่นมา  และไม่

มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้ก าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน  ไดส่้ง

ให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้  ดงันั้น  ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา

เลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามขา้งตน้  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นรายบุคคล   

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเลือกตั้ง นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท์  เป็นกรรมการอิสระและ

กรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเลือกตั้ง พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  เป็นกรรมการอิสระ

และกรรมการตรวจสอบ ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

 

 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเลือกตั้ง นายสุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร  เป็นกรรมการบริษทั ดว้ย

คะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

 

 

  

สรุปการลงมติตามระเบียบวาระท่ี 5  มีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์

ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทั ปี 2559 จ านวน 9  ท่าน  มีดงัน้ี 

  

 

 

 

 

  

 

เห็นดว้ย 265,075,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

เห็นดว้ย 265,075,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

เห็นดว้ย 265,075,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

1 นายบุญเกียรติ โชควฒันา 
2 นายพยนต ์ พนัธ์ศรี 
3 นายสมมาต ขนุเศษฐ 
4 นายวชิิต ประยรูววิฒัน์ 
5 นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล 
6 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์
7 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
8 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ 
9 นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร 
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โดยมีกรรมการอิสระครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ  และท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการ
ตรวจสอบจ านวน 3  ท่าน คือ  
 

 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 6   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 2 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 2 ราย จ านวนหุ้น 125,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 51 คน จ านวน 53 ราย จ านวนหุ้น 265,200,458 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 นายสมมาต ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33.  

ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  ทั้ งน้ีไม่รวมถึง

ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงในปี 2559 ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 5 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายไป

เป็นเงินทั้งส้ิน 3,922,500 บาท  โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 305,000 บาท  

ค่าตอบแทนประจ าปีรวมจ านวน  3,500,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบ้ียประชุม 

จ านวน 117,500  บาท 

          ส าหรับปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น เพื่อก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน  5  ลา้นบาท ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรร 

โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทั  วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ

จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (1) ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 

        -  ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม จ านวน 5,000 บาท/คร้ัง 

           - ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหก้รรมการทุกคน  

 

1 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ 
2 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์
3 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
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     (2)  ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 

               -  ประธาน ไตรมาสละ 12,500 บาท 

               -  กรรมการ   ไตรมาสละ 10,000 บาท  

              อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแล้ว  เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอ 

              ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  มาตรา 90 ก าหนดไวว้า่ การจ่ายค่าตอบแทนให้

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5  ลา้นบาท 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

 

 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 7   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุน้ 1 ราย จ านวนหุ้น 4,000 หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 52 คน จ านวน  54 ราย จ านวนหุ้น 265,204,458 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 49.11 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคับของ

บริษทั ขอ้ 50 และ ขอ้ 51 “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ 

ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบั

เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได”้  ซ่ึงในปี 2559 ผูส้อบบญัชีบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

เห็นดว้ย 265,200,458 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
บตัรเสีย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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คือ 1.นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 

แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 

1,660,000 บาท และ ในปี 2559 มีค่าบริการอ่ืน คือ ค่าบริการ Review งบการเงินของบริษทัยอ่ย  จ านวน 9 

บริษทั ท่ีไม่ไดต้รวจสอบโดย บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มาจดัท างบการเงินรวม จ านวนเงิน 160,000 บาท 

 ในปี 2560 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซ่ึงได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการ

ปฏิบติังานการมีมาตรฐานการท างานท่ีดี การมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนด

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
    (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ 
2. นางสาววสิสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 
3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 
    (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2558-2559) 

             คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยก าหนดจ านวนเงิน

ค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

และเห็นควรรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย จ านวน 6 บริษทั ท่ีมี

ผูส้อบบญัชีสังกดัส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษทั  ดงัน้ี 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวนเงิน 
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส 900,000   บาท 
2.ค่าสอบบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 980,000   บาท 
              รวมทั้งส้ิน 1,880,000  บาท 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย  จ านวนเงิน 
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส 897,000   บาท 
2.ค่าสอบบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,490,000   บาท 
              รวมทั้งส้ิน 2,387,000  บาท 
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