


                                                                                                                          

 

ประจาํปี 2560 เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 ซ่ึงคณะกรรมการเห็นว่าไดมี้การจดัทาํไวอ้ย่างถูกตอ้งแล้ว 

ต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าวต่อไปโดยมี

รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่1 

 

วาระที ่2 รับทราบรายงานกจิการประจําปี 2560 

  

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรรายงานกิจการประจาํปี 2560 ซ่ึงได้

สรุปผลการดาํเนินงานของบริษทัฯและการเปล่ียนแปลงท่ีสําคญัท่ีเกิดข้ึนในรอบปี 2560 ต่อท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561  เพื่อรับทราบ 

 

วาระที ่3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2561  เพื่อรับทราบผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ต่อไป  รายละเอียด

ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจําปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

  

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2561  เพื่อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนประจาํปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีได้

ผา่นการตรวจสอบรับรองจากผูส้อบบญัชีของบริษทัเคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั และไดรั้บความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ แลว้ รายละเอียดตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่2 

 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติเร่ืองการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2560  

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 

2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัเร่ืองการจดัสรรทุนสาํรองและการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2560 ดงัน้ี  

                      1. งดจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ  ในปี  2560  

บริษทัฯ  มีผลขาดทุนสุทธิประจาํปีส้ินสุดวนัท่ี  31  ธนัวาคม  2560  จาํนวน  94,042,352.86  บาท (จาก

งบการเงินเฉพาะของกิจการ)  โดยในกรณีท่ีบริษทัฯ  มีผลการดาํเนินงานเป็นกาํไรสุทธิบริษทัฯ  ตอ้ง

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฏหมายไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  5  ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกว่าทุน

สาํรองจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  10  ของทุนจดทะเบียน       
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                    2. จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 เพื่อเป็นการดาํเนินนโยบายในการ

จ่ายเงินปันผลอยา่งต่อเน่ืองโดยบริษทัฯ  ยงัสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดบัท่ีเหมาะสม

กบัการดาํเนินธุรกิจ  ผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ แลว้ โดย จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานปี 

2560 ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท เป็นจาํนวนเงินรวม  403,800,000.00 บาท ซ่ึงจ่ายจากกาํไรสะสมของ

บริษทั โดยกาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัศุกร์ท่ี 16 มีนาคม 2561 และกาํหนด

จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30 ซ่ึงผูถื้อ

หุน้ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนไดเ้ท่ากบัเงินปันผลคูณสามส่วนเจ็ด 

 

                     ทั้งน้ี สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนเน่ืองจากตอ้งรอการอนุมติัจาก

ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ก่อน 

 

วาระที ่6 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณา

คดัเลือกบริษทั เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นสํานกังานสอบบญัชีโดยมีมติเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งบุคคลเป็นผูส้อบบญัชีและอนุมติัค่าสอบ

บญัชี ดงัน้ี 

1. แต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 

  -  นายบุญญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7900 หรือ 

-  นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 หรือ 

-  นายณฐัพงศ ์ตนัติจตัตานนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8829   

แห่งบริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั โดยเป็นผูส้อบบญัชีท่ีมีคุณสมบติัสอดคลอ้งกบัประกาศ

คณะกรรมการ ก.ล.ต. 

2. อนุมติัค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2561 เป็นจาํนวนเงิน 5,680,000 

บาท (ค่าสอบบญัชีงบการเงินของบริษทัฯ ประจาํปี 2560 เป็นเงิน 5,500,000 บาท) เพิ่มข้ึนจากปี 2560

จาํนวน 180,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.27   ทั้งน้ีไม่รวมค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าท่ีพกั 

ค่าล่วงเวลา ค่าเบ้ียเล้ียง ค่าบริการจดัทาํงบการเงิน และค่าบริการตรวจสอบการปฏิบติัตามเง่ือนไขของ

บตัรส่งเสริมการลงทุน 

 โดยบริษัทท่ีเป็นสํานักงานสอบบัญชีและผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มี

ความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 
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วาระที ่7 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ           

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ ในปี 2561 มีกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน 

ดงัน้ี 

                           1. นายวสิิทธ์ิ  นอ้ยพนัธ์ุ                ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

  2. นายมนสั  สุขสมาน              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  3.นายประทีป  เล่ียวไพรัตน์          กรรมการผูจ้ดัการใหญ่ 

  4.นายทวชิ  เตชะนาวากุล              กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  5.นายพิเศษ  เอ่ียมสกุลรัตน์           กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

  โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ยกเว้นผูมี้ส่วนได้เสียได้พิจารณาจากคุณสมบัติของ

กรรมการท่ีครบรอบออกตามวาระเป็นรายบุคคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพื้นฐานและความ

เช่ียวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้าํ วสิัยทศัน์กวา้งไกล มีคุณธรรม จริยธรรม มีประวติัการทาํงานท่ี

โปร่งใสและมีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบติัเหมาะสมกบั

ธุรกิจของบริษทัฯ ประกอบกับในระหว่างท่ีปฏิบติัหน้าท่ีกรรมการอยู่เดิมได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะ

กรรมการและอนุกรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบงัเกิดผลดีต่อบริษทัฯตลอดมา จึงเห็นสมควรเสนอท่ี

ประชุมผูถื้อหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระจาํนวน 5 ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการของบริษทัฯ โดยให้กรรมการดงักล่าวมีอาํนาจหนา้ท่ีเก่ียวกบักิจการของบริษทัฯ เหมือนเดิม

ทุกประการต่อไปอีกวาระหน่ึง  สําหรับประวติัโดยสังเขปของผูท่ี้ไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทัปรากฏตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่3 

 

วาระที ่8 รับทราบค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เห็นสมควรให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ

บริษทัฯในปี 2560 ให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561 รับทราบ รายละเอียดตามส่ิงที่ส่งมาด้วย

ลาํดับที ่2 

 

วาระที ่9 พจิารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิม่เติมในวงเงินไม่เกนิ 10,000 ล้านบาท 

 

 ความเห็นของคณะกรรมการฯ เ ห็นสมควรนํา เสนอท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น

ประจาํปี 2561  เพื่อพิจารณาอนุมติัการออกและการเสนอขายหุ้นกูเ้พิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ลา้น

บาท รายละเอียดการออกและการเสนอขายหุน้กูเ้พิ่มเติม ตามส่ิงทีส่่งมาด้วยลาํดับที ่8 
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