ประจําปี 2560 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 ซึ่ งคณะกรรมการเห็ นว่าได้มีการจัดทําไว้อย่างถูกต้องแล้ว
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุ มดังกล่าวต่อไปโดยมี
รายละเอียดตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 1
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ น สมควรรายงานกิ จ การประจํา ปี 2560 ซึ่ งได้
สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและการเปลี่ ยนแปลงที่สําคัญที่เกิ ดขึ้นในรอบปี 2560 ต่อที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เพื่อรับทราบ
วาระที่ 3

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561 เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560 ต่อไป รายละเอียด
ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561 เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ที่ได้
ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 2
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติเรื่องการจัดสรรทุนสํ ารองและการจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิเรื่ องการจัดสรรทุนสํารองและการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 ดังนี้
1. งดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เนื่ องจากผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ ในปี 2560
บริ ษทั ฯ มีผลขาดทุนสุ ทธิ ประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 94,042,352.86 บาท (จาก
งบการเงินเฉพาะของกิ จการ) โดยในกรณี ที่บริ ษทั ฯ มีผลการดําเนิ นงานเป็ นกําไรสุ ทธิ บริ ษทั ฯ ต้อง
จัดสรรกําไรสุ ทธิ เป็ นทุนสํารองตามกฏหมายไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี จนกว่าทุน
สํารองจะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
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2. จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 เพื่อเป็ นการดําเนินนโยบายในการ
จ่ายเงินปั นผลอย่างต่อเนื่ องโดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสม
กับการดําเนินธุ รกิจ ผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯ แล้ว โดย จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานปี
2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.02 บาท เป็ นจํานวนเงินรวม 403,800,000.00 บาท ซึ่ งจ่ายจากกําไรสะสมของ
บริ ษทั โดยกําหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 16 มีนาคม 2561 และกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่เสี ยภาษีในอัตราร้อยละ 30 ซึ่ งผูถ้ ือ
หุ น้ ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตคืนได้เท่ากับเงินปั นผลคูณสามส่ วนเจ็ด
ทั้งนี้ สิ ทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่ องจากต้องรอการอนุ มตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชี ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 ดังนี้
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4195 หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8829
แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชีท่ีมีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561 เป็ นจํานวนเงิน 5,680,000
บาท (ค่าสอบบัญชี งบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 เป็ นเงิ น 5,500,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จํานวน 180,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.27 ทั้งนี้ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่น ค่าเดินทาง ค่าที่พกั
ค่าล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าบริ การจัดทํางบการเงิน และค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของ
บัตรส่ งเสริ มการลงทุน
โดยบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นสํา นัก งานสอบบัญ ชี แ ละผูส้ อบบัญ ชี ตามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

ในปี 2561 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน

ดังนี้

1. นายวิสิทธิ์ น้อยพันธุ์
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายมนัส สุ ขสมาน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3.นายประทีป เลี่ยวไพรัตน์
กรรมการผูจ้ ดั การใหญ่
4.นายทวิช เตชะนาวากุล
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
5.นายพิเศษ เอี่ยมสกุลรัตน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ยกเว้น ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ข อง
กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็ นรายบุ คคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพ้ืนฐานและความ
เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่
โปร่ งใสและมี ความสามารถในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างเป็ นอิ สระและมี คุณสมบัติเหมาะสมกับ
ธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ ก รรมการอยู่เดิ มได้ป ฏิ บตั ิ หน้าที่ ใ นฐานะ
กรรมการและอนุ กรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบังเกิ ดผลดี ต่อบริ ษทั ฯตลอดมา จึงเห็ นสมควรเสนอที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิ ม
ทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง สําหรั บประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 3
วาระที่ 8

รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯในปี 2560 ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 รับทราบ รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้ วย
ลําดับที่ 2
วาระที่ 9

พิจารณาอนุมัติการออกและการเสนอขายหุ้นกู้เพิม่ เติมในวงเงินไม่ เกิน 10,000 ล้ านบาท

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ น สมควรนํ า เสนอที่ ป ระชุ ม สามั ญ ผู ้ ถื อ หุ ้ น
ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิการออกและการเสนอขายหุ ้นกูเ้ พิ่มเติมในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้าน
บาท รายละเอียดการออกและการเสนอขายหุน้ กูเ้ พิ่มเติม ตามสิ่ งทีส่ ่ งมาด้ วยลําดับที่ 8
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