
 

 

ส่ิงทีส่่งมาด้วยล าดับที ่1 
บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์  จ  ากดั (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 37 

 

ประชุม ณ หอ้งประชุมเจา้พระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม  
กรุงเทพฯ 10120 เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2558 มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมจ านวน 77 คน 93 ราย ถือหุน้รวม 
331,372,421 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.37 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ (หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 
540,000,000 หุน้)  
................................................................................................................................................................................
.          เร่ิมประชุมเวลา 16.00 น.  

นายบุญเกยีรต ิโชควฒันา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  เป็นประธานทีป่ระชุม 

         นายสมมาต  ขนุเศษฐ     กรรมการผูจ้ดัการ    แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่   บริษทั แพนเอเชีย ฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) มีทุน
จดทะเบียน จ านวน 2,700,000,000 บาท  มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท  เป็นจ านวน 540,000,000 หุ้น จ านวนผูถื้อหุ้น ณ วนั
รวบรวมรายช่ือผูถื้อหุ้น ตามมาตรา 225  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการ
โอนหุน้ ณ วนัท่ี 18 มีนาคม 2558  รวมจ านวนทั้งส้ิน 6,052 ราย เป็นจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน 540,000,000 หุน้  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บ
มอบฉนัทะมาร่วมประชุม  57 คน จ านวน 69 ราย ถือหุ้นรวม 330,539,446 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 61.21 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ
เรียกช าระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37  ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะ
จากผูถื้อหุน้มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน  หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนบัรวมกนัไม่นอ้ย
กวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ 
         นายบุญเกียรติ  โชควฒันา   ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมวา่ เม่ือผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  ขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 37  แต่ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุม ขอแนะน ากรรมการบริษทั
ท่ีเขา้ประชุม จ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 

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

         และเพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความโปร่งใสตามหลกัการประเมิน
การจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์   ขอแนะน าผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  ท่ีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในคร้ังน้ี   คือ นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผูส้อบบญัชี และนางสาวสุภทัรา  เอก
อคัรพงศ ์ ตวัแทน แห่งบริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั  เพื่อเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชุมคร้ังน้ี 



 

 

                  ส าหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมน้ี  รวมทั้งการประชุมตามระเบียบวาระท่ี  1, 4, 5  และ 7   ขอมอบให ้              
นายสมมาต  ขนุเศษฐ   กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูช้ี้แจงและด าเนินการประชุม  ส าหรับระเบียบวาระท่ี  2 , 3 และ 6  ขอมอบให ้ 
นายวชิิต   ประยรูววิฒัน์   กรรมการบริหาร เป็นผูด้  าเนินการประชุม 
        นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบถึงวธีิการลงมติต่างๆในการประชุมน้ี  ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 44 คือ ใหน้บั  1 หุน้ เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย โดยใชว้ธีิ  
              1. ท่านใดไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง   กรุณายกป้ายคะแนนเสียงท่ีไดรั้บ  
                2. ถา้เห็นดว้ยไม่ตอ้งยกป้าย  
                    การนบัคะแนน จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ท่ีเขา้
ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุน้น้ี ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น  
                  เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส บริษทัจะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซ่ึงผู ้
ถือหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตั้งแต่ลงทะเบียน
ร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่างๆ ดงัน้ี 

1. วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน
ทนัที 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั โปรดระบุความเห็นเลือกตั้ง กรณีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในการ
เลือกตั้งกรรมการบริษทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน เม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระน้ี 
เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

               กรณีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้าม
วาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมระหวา่งการประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่
วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป   
              กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ใน
กรณีท่ีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทั ใหเ้ป็นไปตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ  
           ก่อนเขา้วาระท่ี 1  นายสมมาต  ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  4  คน 
จ านวน 4 ราย ถือหุน้ 300,600 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน 61 คน  จ านวน 74 ราย ถือหุน้รวม
ทั้งส้ิน 330,973,546 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.27  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  

วาระท่ี 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 36  เม่ือวนัท่ี  22  เมษายน  2557 
 นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัไดมี้การจดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อ

หุ้นคร้ังท่ี 36 ประชุมเม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557 และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย พร้อมทั้ งเผยแพร่ผ่านทาง
เวบ็ไซตข์องบริษทั www.paf-group.com ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและส่งให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส าเนาท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้น พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุม ซ่ึง
คณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งแลว้ สมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง  
               ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัถือหุ้น คร้ังท่ี 36 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2557   ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (330,973,546 หุ้น) 
ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย 330,973,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ก่อนเขา้วาระท่ี 2  นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิม รวมเป็น

ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน  61 คน  จ านวน 74 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 330,973,546 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
61.27  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

วาระท่ี 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา 
นายวิชิต  ประยูรวิวฒัน์  กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการ

ด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ไดป้รากฏในรายงานประจ าปี 2557  ท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นในรูป CD-ROM พร้อมหนงัสือ
บอกกล่าวนดัประชุมแลว้ ซ่ึงวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบไม่ตอ้งมีการลงมติ ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือไม่ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือใหค้วามคิดเห็นเพ่ิมเติม ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั
ในรอบปีท่ีผา่นมา 

ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผา่นมา   

ก่อนเขา้วาระท่ี 3  นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  1  คน 
จ านวน 1 ราย ถือหุ้น 5,000 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน 62 คน  จ านวน 75 ราย ถือหุ้นรวม
ทั้งส้ิน 330,978,546 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.29  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

วาระท่ี 3. พิจารณาอนุมติังบการเงิน  ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557                          
           นายวชิิต  ประยรูววิฒัน์ กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ได้
จดัท าข้ึนตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผา่นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร
เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 
2557 ท่ีบริษทัไดส่้งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพ่ือพิจารณาแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี                     

(หน่วย : ลา้นบาท)                                                                    

รายการ  งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพยร์วม  698 567 

 หน้ีสินรวม  632 397 

 ส่วนของผูถื้อหุน้  66 170 

 รายไดร้วม  608 80 

 ก าไรสุทธิ 31 53 

 ก าไรต่อหุน้  (บาท) 0.06 0.10 

 
 ก่อนลงมติ ผูถื้อหุน้มีขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้เสนอแนะและขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 
 
 



 

 

นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ ไดมี้ขอ้เสนอแนะและขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
1.  บริษทัสามารถลดสดัส่วนการถือครอง ของ บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั เพ่ือไม่ใหใ้นรายงานผูส้อบบญัชี

แสดงความเห็นอยา่งมีเง่ือนไข 
นายสมมาต  ขนุเศษฐ ไดช้ี้แจงวา่ บริษทัถือหุน้ บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั ประมาณ 43%  และ บริษทั พี เอ
แคปปิตอล จ ากดั ยงัประกอบกิจการ  ปัจจุบนั บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั มีภาระหน้ีสินกบับริษทัและบริษทัยอ่ย และอยูใ่น
ระหวา่งการเจรจาเพ่ือช าระหน้ี โดยจะสรุปไดใ้นเร็วๆ น้ี  ซ่ึงหลงัจากท่ีไดรั้บช าระหน้ี คณะกรรมการจะพิจารณาสดัส่วนการถือ
ครองอีกคร้ังหน่ึง 

2. ในรายงานประจ าปี 2557 หนา้ 55  เร่ือง  อตัราส่วนทางการเงินท่ีส าคญั  อตัราส่วนสภาพคล่อง บริษทัใช้
ระยะเวลาเก็บหน้ีเฉล่ีย 77 วนั  ระยะเวลาขายสินคา้  50  วนั  เท่ากบัใชเ้วลาจ่ายเงินลงทุนเพื่อท่ีจะขายสินคา้ใช้
เวลาประมาณ 127 วนั  ในขณะท่ีช าระหน้ีใชเ้วลา 68 วนั  ท าใหเ้งินจ่ายออกเร็วกวา่เงินรับ จะท าใหมี้ปัญหาเร่ือง
สภาพคล่องหรือไม่ 

นายสมมาต  ขนุเศษฐ ไดช้ี้แจงวา่  อยูใ่นระหวา่งการเจรจากบัลูกคา้ในการรับช าระหน้ีใหเ้ร็วข้ึน ในขณะท่ีการจ่ายช าระ
หน้ีในอนาคตอาจจะเร็วกวา่เดิม เน่ืองจาก บริษทัจะซ้ือเป็นเงินสดมากข้ึน เพ่ือเจรจาต่อรองราคาซ้ือใหล้ดลง และในส่วนของ
สินคา้คงเหลือ ระยะเวลาการผลิตอยูใ่นระหวา่ง 1-2 เดือน ซ่ึงจ าเป็นตอ้งท า Stock เพ่ือส่งมอบใหลู้กคา้ตามท่ีลูกคา้ตอ้งการ 

3. อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุน้ (ROE)  ในปี 2557  = 62.37%  ควรใชค้  าวา่อตัราผลตอบแทนส่วนของผูถื้อหุน้หรือไม่ 
นายสมมาต  ขนุเศษฐ ไดแ้จง้ใหฝ่้ายบญัชีตรวจสอบต่อไป  

4. หน้ีสินส่วนใหญ่ของบริษทัเป็นหน้ีสินหมุนเวยีน จะมีการปรับโครงสร้างน้ีใหย้าวข้ึนไดห้รือไม่ และใน
ขณะเดียวกนัมีเงินลงทุนอยู ่ 105 ลา้น  บริษทัควรน าเงินไปลงทุนในโครงการมากกวา่หรือไม่ เพ่ือใหไ้ด้
ผลตอบแทนท่ีสูงกวา่ 

นายสมมาต  ขนุเศษฐ ไดช้ี้แจงวา่ เงินลงทุน 105 ลา้นอยูใ่นรูปของเงินฝากประจ า และบริษทัมีภาระท่ียงัตอ้งช าระหน้ี ซ่ึง
ปัจจุบนั หน้ีของบริษทัลดลงไปเป็นจ านวนมาก เหลือเพียงแคบ่างส่วน  ซ่ึงเงินลงทุนน้ีเป็นส่วนท่ีจ าเป็นตอ้งใชใ้นการหมุนเวยีน 
ซ่ึงการน าเงินไปลงทุนในโครงการ อยูร่ะหวา่งการพิจารณาของคณะกรรมการ ซ่ึงตอ้งใชเ้วลา และใชค้วามระมดัระวงั  

5. มีวธีิการแนวทางท่ีจะลา้งขาดทุนสะสมหรือไม่ 
นายสมมาต  ขนุเศษฐ ไดช้ี้แจงวา่  คณะกรรมการบริษทัตระหนกัในเร่ืองน้ีมาก อยูใ่นระหวา่งการหาวธีิเพ่ือท าใหข้าดทุน
สะสมลดลงโดยเร็วท่ีสุด 

6. สามารถแตก PAR เพ่ือน ามาลา้งขาดทุนสะสมไดห้รือไม่ 
นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ไดต้อบวา่    บริษทัขอรับไวพิ้จารณา 

7. ขอใหช้ี้แจงงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จในปี 2557 รายไดล้ดลงเม่ือเทียบกบัปี 2556 
นายสมมาต  ขนุเศษฐ ไดช้ี้แจงวา่  รายไดใ้นปี 2557 ลดลงจากปี 2556  เน่ืองจาก มีบริษทัหยดุประกอบกิจการ และในปี 
2556  มีรายไดอ่ื้นมากกวา่ปี 2557  ประมาณ 900 ลา้น เน่ืองจาก ปี 2556 มีรายไดจ้ากการขายทรัพยสิ์น และ มีรายไดจ้ากการ
ปรับโครงสร้างหน้ีจากสถาบนัการเงิน 

ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (330,978,546 หุน้) ดงัน้ี 

 
เห็นดว้ย 330,978,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 



 

 

 
ก่อนเขา้วาระท่ี 4  นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  9  คน 

จ านวน 11 ราย ถือหุน้ 239,900 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน 71 คน  จ านวน 86 ราย ถือหุน้
รวมทั้งส้ิน 331,218,446 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.34  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 วาระท่ี 4. พิจารณางดจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2557 
               นายสมมาต ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 56  ก าหนดห้ามแบ่ง
เงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล ซ่ึงในปี 2556 
บริษทั ขาดทุนสะสม จ านวน(2,605,325,015) บาท(สองพนัหกร้อยห้าลา้นสามแสนสองหม่ืนห้าพนัสิบห้าบาทถว้น) และในปี 
2557 บริษทัมีผลประกอบการก าไร จ านวน 52,867,682 บาท (หา้สิบสองลา้นแปดแสนหกหม่ืนเจ็ดพนัหกร้อยแปดสิบสองบาท
ถว้น) ดงันั้นส้ินสุด ณ ส้ินปี 2557 บริษทัขาดทุนสะสมทั้งส้ิน จ านวน (2,552,457,333) บาท (สองพนัห้าร้อยห้าสิบสองลา้นส่ี
แสนหา้หม่ืนเจ็ดพนัสามร้อยสามสิบสามบาทถว้น) ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้   จึงเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา  งดจ่ายเงิน
ปันผล 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2557 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,218,446 หุน้) ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 331,218,446 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
     
ก่อนเขา้วาระท่ี  5  นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  1  คน 

จ านวน 1 ราย ถือหุน้ 12,650 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน 72 คน  จ านวน 87 ราย ถือหุ้นรวม
ทั้งส้ิน 331,231,096 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.34  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

วาระท่ี 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทั แทนกรรมการบริษทัท่ีตอ้งออกตามวาระ                  
           นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวนกรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกใหต้รง
เป็นสามส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้น
เป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง  โดยกรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้  
 ในปี 2558  กรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งกรรมการในปีน้ี มีจ านวน 3 ท่าน คือ  

1. นายสมมาต   ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายวชิิต ประยรูววิฒัน ์ กรรมการบริหาร 
3. นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กลุ กรรมการบริหาร 

                  คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เพ่ือเลือกตั้งอีก 3 ท่าน ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้ มีประสบการณ์ 
และท าคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัมาโดยตลอด ท่ีพน้วาระ คือ 

1. นายสมมาต   ขนุเศษฐ 
2. นายวชิิต ประยรูววิฒัน ์
3. นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กลุ  



 

 

กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง   
กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทั ไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เน่ืองจากปัจจุบนั บริษทัยงั

ไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงตอ้ง
เป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ดา้นคุณวฒิุ ความเช่ียวชาญจากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานใน
ฐานะผูบ้ริหารบริษทั ในช่วงท่ีผา่นมา และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.
2535 และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

คณะกรรมการบริษทัขอเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลท่ีมีรายนามดงัต่อไปน้ี เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทั เป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 

1. นายสมมาต  ขุนเศษฐ  เป็น กรรมการบริษัท 
ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,231,096 หุน้) ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 331,231,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2. นายวชิิต  ประยูรววิฒัน์ เป็น กรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,231,096 หุน้) ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 331,231,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

3. นายวรีะวุฒ ิ  เดชอภิรัตน์กลุ เป็น กรรมการบริษัท 

ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ของจ านวนเสียงทั้งหมด ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,231,096 หุน้) ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 331,231,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 

นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ คณะกรรมการของบริษทัปี 2558 มีจ านวน 9 ท่าน ดงัน้ี 

1 นายบุญเกียรติ โชควฒันา 2 นายพยนต ์ พนัธ์ศรี 
3 นายสมมาต ขนุเศษฐ 4 นายวชิิต ประยรูววิฒัน ์
5 นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กลุ 6 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์
7 พลต ารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร 8 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ 
9 นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร    

โดยมี กรรมการอิสระ และท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบ จ านวน 3 ท่าน  ประกอบดว้ย  
1. นายศิริพงษ ์   สมบติัศิริ  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุจริต       ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการตรวจสอบ           
3. พลต ารวจตรี ภาณุรัตน์   มีเพียร     กรรมการตรวจสอบ 



 

 

ทั้งน้ี อ านาจกรรมการในการกระท าการแทนบริษทันั้น ใหก้รรมการสองคนลงลายมือช่ือร่วมกนัและประทบัส าคญั
ของบริษทั ยกเวน้ กรรมการอิสระ 3 คน ไม่มีอ านาจลงนาม คือ 

1.  นายศิริพงษ ์  สมบติัศิริ 
2. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์
3. พลต ารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร 

 ก่อนเขา้วาระท่ี  6  นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  1  คน 
จ านวน 1 ราย ถือหุน้ 15,000 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน 73 คน  จ านวน 88 ราย ถือหุ้นรวม
ทั้งส้ิน 331,246,096 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.34  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

วาระท่ี 6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  
นายวชิิต  ประยรูววิฒัน์  กรรมการบริหาร ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ท่ี 50 ผูส้อบบญัชี  ตอ้ง

ไม่เป็นกรรมการ  พนักงานลูกจ้าง  หรือผูด้  ารงต าแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษทั ผูส้อบบญัชีนั้น ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชี ซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได ้ 
                ส าหรับปี 2558  คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคดัเลือกและเสนอ โดย
คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแต่งตั้ง นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4501 และ / หรือ นางสาววิสสุตา   จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 และ / หรือ นางสาวมณี   รัตนบรรณกิจ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313  แห่ง บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั  ซ่ึงเป็นบุคคลผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ และขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์สมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั เป็นวาระท่ี 3  ทั้งน้ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร  ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาให้แต่งตั้งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบ
บญัชีของบริษทั โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีดงัน้ี 
 

รายละเอยีด ปี 2558  ปี 2557  
1 ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส 1 , 2 , 3 รวม 765,000 บาท 720,000 บาท 
2 ค่าสอบบญัชีประจ างวด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 800,000 บาท 780,000 บาท 

รวมทั้งส้ิน 1,565,000 บาท 1,500,000 บาท 
 

ก่อนลงมติ ผูถื้อหุ้นมีขอ้เสนอแนะและขอ้ซักถาม โดยประธานฯ และ กรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้เสนอแนะและขอ้
ซกัถามของผูถื้อหุน้ สรุปไดด้งัน้ี 

นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้ ไดมี้ขอ้เสนอแนะ ดงัน้ี 
1. เสนอใหค้ณะกรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ พิจารณาค่าสอบบญัชีจะลดลงไดห้รือไม่ 
2. เสนอใหร้ายงานค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย 
 
ท่ีประชุม ได้พิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้ ง นายเติมพงษ์  โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ / หรือ 

นางสาววสิสุตา   จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 และ / หรือ นางสาวมณี   รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 5313  แห่ง บริษทั ส านกังานอีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2558 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี 
ตามรายละเอียดขา้งตน้ เป็นเงินทั้งส้ิน 1,565,000.- บาท ตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน (331,246,096 หุน้) ดงัน้ี 

 
 
 
 



 

 

เห็นดว้ย 331,246,096 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

 
ก่อนเขา้วาระท่ี  7  นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพ่ิมอีก  3  คน 

จ านวน  4  ราย ถือหุ้น 116,250 หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะมาร่วมประชุมทั้งส้ิน 76 คน  จ านวน 92 ราย ถือหุ้น
รวมทั้งส้ิน 331,362,346 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 61.36  ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

วาระท่ี 7. พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผูจ้ ัดการ  เสนอต่อท่ีประชุมว่า  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ห้ามมิให้บริษทั 

จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการบริษทั เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัท  ทั้ งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทั 
ไดรั้บในฐานะพนักงาน หรือ ลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงปี 2557  ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4  ลา้นบาท  และบริษทัไดจ่้ายไปเป็นเงินทั้งส้ิน 3,852,500.- บาท โดยจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นค่า
เบ้ียประชุมรวมจ านวน 155,000.- บาท เป็นค่าตอบแทนประจ าปีรวมจ านวน 3,600,000.-  บาท และจ่ายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นค่าเบ้ียประชุม จ านวน  97,500.- บาท 
             คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพ่ืออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจ าปี 2558 
วงเงินรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาท ซ่ึงเท่ากบัปี 2557 โดยให้คณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัสรร ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ
คณะกรรมการตรวจสอบ เสนอโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นและจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี    
  (1) ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 

        -  ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม 
           - ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหก้รรมการทุกคน  

     (2)  ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 

              อยา่งไรก็ตามการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้่านการพิจารณาอยา่งรอบคอบ จากท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  เห็นสมควรก าหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอโดยให้อ านาจคณะกรรมการบริหาร น าไปพิจารณาจดัสรรเองจนกวา่จะมี
การเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

              ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดไวว้า่ การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

              ท่ีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท เท่าเดิม ทั้งน้ี ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือ ลูกจา้งของบริษทั และใหจ่้ายตามเสนอ ทั้งน้ี 
ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั และใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติั
จากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน (331,362,346 หุน้) ดงัน้ี  
         

เห็นดว้ย 331,362,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
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