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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
 

เวลาและสถานที่ 
ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 28 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น  25 อาคารทีพี & ที ซอย
วิภาวดีรังสิต 19 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจกัร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 

ก่อนเร่ิมการประชุม 
นายสลิบ สูงสว่าง ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการ
บริษทัแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีเขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี  

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสลิบ สูงสวา่ง   ประธานกรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 

     ค่าตอบแทน / กรรมการบริหารความเส่ียง / 
     ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 

2. นายดนยั อมรพชัระ   กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / 
กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูจ้ดัการ 

3. พลอากาศเอกชยันนัท ์ธรรมสุจริต ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการสรรหา
     และพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

4. นายอนนัต ์เกตุพิทยา   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา 
     ค่าตอบแทน / ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / 
     กรรมการอิสระ 

5. นายก าพล ปัญญาโกเมศ   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
     ค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 

6. นายวาสิทธ์ิ พณิชวรพงศา  กรรมการบริหารความเส่ียง / รองกรรมการผูจ้ดัการ /  
รักษาการผูอ้  านวยการฝ่ายปฏิบติัการ  

7. นางพนาลี นรจิตต ์   กรรมการบริหารความเส่ียง /  
ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา   บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
นางสาวรสริน อภิวงั   บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
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ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
นายเอกจิตต ์ชลจิตต ์            บริษทั พี.ที.ทนายและธุรกิจ จ ากดั 

จากนั้น เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนใหท่ี้ประชุมทราบ ซ่ึงสรุปสาระส าคญัได้
ดงัต่อไปน้ี 

1. ผูถื้อหุ้นทุกท่านสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงได้ ในบัตร
ลงคะแนนท่ีไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 

 

2. การออกเสียงลงคะแนนให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั โดยหุ้น 1 หุ้น มีเสียงเท่ากบั 1 เสียง 
โดยวาระท่ี 1 เป็นวาระเพ่ือรับรอง วาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือรับทราบ และวาระท่ี 3 ถึง 7 เป็นวาระ
เพ่ืออนุมติั ดงัน้ี 
ก. วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ 7 ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน  
ข. วาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
ค. วาระท่ี 8 เป็นวาระเพ่ือพิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) ซ่ึงผูถื้อหุ้นอาจจะสอบถามหรือเสนอ

ความเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ริหารของบริษทั หากผูถื้อหุ้นจะขอใหท่ี้
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้นั้นจะตอ้งมีหุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียน 
หรือเท่ากบั 129,989,587 หุน้  

 

3. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามว่าจะมีผูใ้ดไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง
หรือไม่ ผูถื้อหุ้นท่ีเห็นด้วยไม่ต้องกาเคร่ืองหมายใดๆ ลงในบตัรลงคะแนน ส่วนผูถื้อหุ้นท่ี
ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้กาเคร่ืองหมายถูก [] ลงในบตัรลงคะแนนในช่องท่ีประสงค์ 
พร้อมทั้งลงลายมือช่ือในบตัรและชูมือข้ึน และส่งมอบให้แก่เจา้หน้าท่ีของบริษทั เพ่ือน าไป
ตรวจนับ รวมทั้งบตัรเสีย ทั้งน้ี ยกเวน้ส าหรับการมอบฉันทะซ่ึงผูม้อบฉันทะมีค าสั่งระบุการ
ลงคะแนนเสียงโดยเฉพาะเจาะจงมาในหนังสือมอบฉันทะแลว้ บริษทัจะบนัทึกคะแนนเสียง
ดงักล่าวตั้งแต่เวลาท่ีผูรั้บมอบฉนัทะลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม 

ทั้งน้ี บริษทัจะใชวิ้ธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสีย ออกจากจ านวนเสียง
ทั้งหมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย โดยบริษทัจะแจง้ผลการลงคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ หลงัจากการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระส้ินสุดลง 
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ส าหรับบตัรลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะทุกรายท่ีเขา้ร่วมประชุม ทั้งกรณีท่ีผูถื้อหุน้ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และ
บตัรเสีย โดยบริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง และบตัรเสียก่อน 
เพื ่อตรวจนบัคะแนนเสียงในวาระดงักล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว  ส่วนบตัร
ลงคะแนนของผูถ้ือหุ้นและผูร้ับมอบฉันทะท่ีเห็นด้วย บริษทัจะเก็บหลงัจากปิดการประชุม 
โดยขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านส่งมอบให้กบัเจา้หนา้ท่ีของบริษทัก่อนออกจาก
หอ้งประชุม 

4. หากผู ้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับระเบียบวาระ
ในการประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้ แต่หากผูถื้อหุ้นมีข้อซักถาม หรือ
ตอ้งการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ ท่ีไม่เก่ียวกบัระเบียบวาระการประชุม ขอใหส้อบถาม
ภายหลงัการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็จส้ินแลว้ โดยขอใหผู้ถื้อหุน้บอกช่ือและนามสกุล 
และเข้าประชุมในฐานะผูถื้อหุ้นหรือผูร้ับมอบฉันทะก่อนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น 
เพ่ือการบนัทึกการประชุม 

จากนั้ น ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มีผู ้ถือหุ้นเข ้า ร่วมประชุมด้วยตนเองและ
โดยการรับมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 25 คน ถือหุ้นรวมกนัไดท้ั้งหมด 146,942,944 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
37.6807 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั 
ซ่ึงก าหนดไวว้่าจะตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมไม่นอ้ยกว่า 25 คน 
หรือไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 

เร่ิมการประชุม 
ในปีท่ีผ่านมา แมว้่าผลการด าเนินงานของบริษทัจะประสบผลขาดทุน แต่บริษทัก็มีความมุ่งมัน่ท่ีจะ
ปรับปรุงการบริหารจดัการใหมี้ประสิทธิภาพ เพ่ือท าใหบ้ริษทักลบัมามีผลก าไร และมีความตั้งใจใน
การด าเนินงานธุรกิจของบริษทัให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี เพ่ือ
ความโปร่งใสในการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเพ่ือใหธุ้รกิจเติบโตไปอยา่งมัน่คงและยัง่ยืนต่อไป 

ประธานฯ ไดก้ล่าวเปิดการประชุม และแจง้ว่าในการประชุมคร้ังน้ี บริษทัไดม้อบหมายให้ บริษทั 
Quid Lap จ ากดั เป็นผูด้  าเนินการนบัคะแนน และขอใหท่ี้ปรึกษากฎหมายของบริษทั คือ บริษทั พี.ที.
ทนายและธุรกิจ จ ากดั โดยนายเอกจิตต ์ชลจิตต ์เป็นผูต้รวจสอบการนบัคะแนน  
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นอกจากน้ี ประธานฯ ไดแ้จง้ผลการใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้ เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุมสามญั
ผูถื้อหุ้น เสนอช่ือบุคคลท่ีเห็นว่าเหมาะสมเพื่อเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษ ัท 
และส่งค าถามท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหนา้ก่อนวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2559 – 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระ
การประชุม  เสนอช่ือบุคคลเป็นกรรมการ และส่งค าถามล่วงหน้าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2560 จากนั้นประธานฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูเ้สนอรายงานการประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ใหท่ี้ประชุมทราบ โดยรายละเอียด
ปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้นประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2559 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 147,224,444  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 2.   รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ บริษทัประจ าปี 2559 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการด าเนินธุรกิจ
ของบริษทั โดยนายดนยั อมรพชัระไดช้ี้แจงว่า ตามท่ีประธานฯไดก้ล่าวในเบ้ืองตน้แลว้ว่าในปีท่ีผา่น
มา ผูบ้ริหารและพนักงานทุกท่าน มีความตั้ งใจในการด าเนินธุรกิจของบริษัทให้เป็นไปตาม
หลกัธรรมภิบาลท่ีดี นอกจากน้ี บริษทัยงัคงด าเนินธุรกิจตามนโยบายการต่อตา้นทุจริตและคอร์รัปชัน่ 
และส่งเสริมใหบุ้คลากรมีความรู้ดา้นการทุจริตและคอร์รัปชัน่ เพ่ือการปฏิบติังานอย่างซ่ือสัตยสุ์จริต 
และป้องกนัไม่ใหเ้กิดการกระท าผิด และบริษทักไ็ดมี้การติดตามและตรวจสอบอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงในปี
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ท่ีผ่านมา ไม่มีผูร้้องเรียนและไม่มีประเด็นปัญหา ในส่วนของรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ า ปี  2559 ใน ส่ วนของก า ร ร า ย ง านผลการด า เ นิน ง านของบ ริษัทประจ า ปี  2559                                    
นายดนยั อมรพชัระ ไดม้อบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู ้
เสนอรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 ต่อท่ีประชุม โดย
นางพนาลี นรจิตต์ ไดเ้สนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกบัผลการด าเนินงานของบริษทั
ประจ าปี 2559 ให้ท่ีประชุมรับทราบ  โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2559 
ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ ซ่ึงสาระส าคญัสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

          หน่วย : ลา้นบาท 
ฐานะการเงิน / ผลการด าเนินงาน ปี 2559 

 
ปี 2558 

สินทรัพยร์วม 468.38 753.55 
หน้ีสินรวม 397.86 560.33 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 67.72 192.72 
รายไดร้วม 414.73 745.04 
ขาดทุนสุทธิส าหรับปี -124.72 -87.95 
ขาดทุนสุทธิส่วนท่ีเป็นของบริษทัใหญ่ -130.55 -88.54 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท) -0.33 -0.23 
อตัราก าไรสุทธิ (%) -31.48 -11.88 
มูลค่าตามบญัชีต่อหุน้ (บาท) 0.17 0.49 
อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ (เท่า) 5.88 2.91 
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รายได้จากรับเหมาก่อสร้าง รายได้จากบริหารจัดการ รายได้จากการขาย รายได้อ่ืน
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(ลา้นบาท) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

รายได้รวม 

ก าไรสุทธิ 

2559 2558 

89.23% 

0.28% 

745.04 

2.13% 

414.73 
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(ลา้นบาท) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นางกลัยา ผกากรอง ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดส้อบถามว่าในงบการเงินรวมของ
บริษทัปี 2558-2559 บริษทัมีก าไรขั้นตน้อยู่ท่ี 3-4 % ทั้งงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ 
แต่มีตน้ทุนค่าใชจ่้ายบริหารคงท่ี ทั้ง 2 ปี ใกลเ้คียงกนัท่ีประมาณ 100 ลา้นกว่าบาท เม่ือเทียบกบัก าไร
ท่ีบริษทัได้จากการด าเนินงาน 3-4% บริษทัได้วิเคราะห์หรือไม่ว่าเม่ือไหร่บริษทัจะถึงจุดคุม้ทุน 
(Break Even Point) และบริษทัไดว้ิเคราะห์ปัญหาน้ีหรือไม่ และมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข ้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า  ในส่วนต้นทุนคงที่ของบริษ ัทนั้ น  
ประมาณ 80 ลา้นบาท แต่ท่ีเป็น 100 ลา้นบาท เน่ืองจากการตั้ งส ารองจากงานท่ีมีปัญหากับ
เจ้าของงาน และ 2 ปีท่ีผ่านมาบริษทัมีผลก าไรท่ีต ่า  เน่ืองจากงานท่ีบริษทัรับมาในอดีต โดย
บริษทัได้พยายามท างานก่อสร้างงานในอดีตให้เสร็จในปีท่ีผ่านมา และสาเหตุท่ีก าไรต ่ามา
จากกลุ่มงานลูกค้าเอกชนท่ีมีมาตรฐานการท างานสูง เช่น กลุ่มของปิโตรเคมี อีกทั้ งยงัเป็น
งานออกแบบพร้อมก่อสร้าง (EPC) ท าให้บริษทัมีค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มจากขอบเขตงานท่ีเพิ่มข้ึน
ประกอบก ับระยะเวลาที่ใช ้ในการก่อสร้างมีระยะเวลายาวนานข้ึน ซ่ึงท าให้ต ้นทุนการ

อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น 
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อตัราส่วนหนีสิ้นต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (เท่า)
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ก่อสร้างสูงข้ึน ผลก าไรจึงต ่า บริษทัได้วิเคราะห์แล้วว่างานของภาคเอกชนมีโอกาสท่ีต้นทุน
จะสูงข้ึน ในปีท่ีผ่านมาบริษทัจึงเน้นให้ความสนใจกับงานของหน่วยงานราชการ ท่ีเป็นงานท่ี
มีออกแบบเรียบร้อย  มีขอบเขตของงานชัดเจน และมีผลก าไรท่ีบริษัทยอมรับได้ โครงการท่ี
บริษทัได้มาทั้ งหมดในปีท่ีผ่านมาเป็นโครงการของภาครัฐทั้ งหมด มีทั้ งงานระบบบ าบัดน ้ า
เสีย และระบบก่อสร้างงานขยะ รวมมูลค่างานกว่า 450 ลา้นบาท ท าให้โอกาสท่ีก าไรน้อย
ลดลงไป ในอนาคตบริษทัจะมุ่งเน้นงานของภาครัฐ นอกจากน้ีลูกค้าหน่วยงานราชการราย
ใหญ่ของบริษัท ซ่ึงได้แก่การประปาส่วนภูมิภาค ในช่วงกลางปีท่ีผ่านมามีการชะลอโครงการ
ท่ีเปิดประมูล ด้วยเหตุผลหลายประการ ท าให้โครงการท่ีชะลอการประมูลในปี 2559 เลื่อน
มาประมูลในปี 2560 ซ่ึงตอนน้ีก็เร่ิมมีการเปิดประมูลงานบ้างแลว้  

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบ
รายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2559 

ที่ประชุมรับทราบ 

วาระที่ 3. พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดของงบดุล
และบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ต่อท่ีประชุม โดยนายดนยั 
อมรพชัระ ไดช้ี้แจงรายละเอียดของงบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2559 ท่ีได้ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบัญชีของบริษัทแล้วให้ท่ีประชุมทราบ โดย
รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานประจ าปี 2559 ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่าในงบการเงินของบริษทั
ขาดทุนติดต่อกนั 3 ปี ผลประกอบการไม่ค่อยดีข้ึน เงินปันผลไม่มีจ่าย เงินตั้งส ารองตามกฎหมายก็
ไม่ไดต้ั้งเพ่ิมข้ึน จึงอยากให้ช้ีแจงเร่ืองผลประกอบการ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า ใน 3 ปีท่ีผ่านมา งานท่ีท าให้บริษ ัท
ขาดทุนนั้น เป็นกลุ่มงานเดียวกันทั้ งหมดตามที่ได้ช้ีแจงไปแล้วเบ้ืองต้น บริษทัขาดทุนจาก
ค่าใช้จ่ายต้นทุนในการบริหารคงท่ี ซ่ึงปี 2558 ผลขาดทุนได้ลดลงมาแลว้เม่ือเทียบกับปี 2557 
แต่ในปี 2559 ที่ผลขาดทุนเพิ่มข้ึน  เ นื่องจากโครงการของ เทศบาลแห่งหน่ึง ที่บริษทัได้
ด าเนินการก่อสร้าง สัญญาได้ส้ินสุดลงและทางคณะกรรมการมีมติขยายระยะเวลาก่อสร้างให้
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บริษทั แต่ทางเทศบาลกลบัยกเลิกสัญญา ท าให้บริษทัมีการตั้ งส ารองจากประเด็นน้ีประมาณ 
30 กว่าลา้นบาท เลยท าให้ขาดทุนเพ่ิมข้ึน 

นายมานิตย ์เจริญชีวินทร์ ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ใหเ้ขา้ประชุม ไดส้อบถามวา่หน่วยงานท่ีบริษทั
ไดถู้กยกเลิกใครเป็นเจา้ของงาน 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า หน่วยงานท่ียกเลิกสัญญากับบริษัทคือ
เทศบาลเมืองตาก และ ณ เวลาน้ี บริษทัได้ด าเนินการตามกฎหมาย โดยฟ้องศาลปกครอง ว่า
บริษทัถูกยกเลิกสัญญาอย่างไม่เป็นธรรม ซ่ึงทางศาลก็ได้รับค าฟ้องเรียบร้อยแล้ว ซ่ึงขณะน้ี
อยู่ในกระบวนการพิจารณาของศาล 

นายมานิตย ์เจริญชีวินทร์ ผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นให้เขา้ประชุม ไดแ้สดงความคิดเห็นว่าถา้ใน
กรณีท่ีบริษทัชนะคดี บริษทัควรจะตอ้งไดด้อกเบ้ีย และค่าเสียโอกาส  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
งบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมมีตอินุมัตงิบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด วนัที่ 31 
ธันวาคม 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 151,114,670  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั
การไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเ งินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ต่อท่ีประชุม โดยนายดนยั อมรพชัระ ไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบั
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

บริษทัมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิภายหลงัการหกัภาษี
เงินไดนิ้ติบุคคลและการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย อยา่งไรกต็าม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมี
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การเปล่ียนแปลงได ้โดยจะข้ึนอยูก่บัแผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต 
โดยอยู่ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีการด าเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุ้น เช่น 
ใชเ้ป็นทุนส ารองส าหรับการช าระคืนเงินกู ้ใชเ้ป็นเงินลงทุนเพ่ือขยายธุรกิจของบริษทั หรือกรณีมีการ
เปล่ียนแปลงสภาวะตลาด ซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษทัในอนาคต โดยให้อ  านาจ
คณะกรรมการของบริษทัเป็นผูพิ้จารณา ทั้งน้ี มติของคณะกรรมการของบริษทัท่ีอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผล
จะตอ้งถูกน าเสนอเพ่ือขออนุมตัิจากท่ีประชุมผูถ้ือหุ้น เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
ซ่ึงคณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจอนุมติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลได้ แลว้ให้รายงาน
ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป 

อย่างไรก็ดี ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2559 บริษทัมีผลประกอบการขาดทุนสุทธิจ านวน 133,825,929 บาท ท าใหบ้ริษทัไม่สามารถจดัสรร
ก าไรสุทธิประจ าปีเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และบริษทัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลส าหรับ
ผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ได ้ซ่ึงเป็นไปตามกฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั 

จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถาม ซ่ึงสามารถสรุปไดด้งัน้ี 

1. เงินส ารองตามกฎหมายท่ีบริษทักนัไวคิ้ดเป็นเท่าไหร่ของทุนจดทะเบียน 
2. บริษทัขาดทุนสะสมเท่าไหร่ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นางพนาลี นรจิตต์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูต้อบขอ้
ซักถามในวาระน้ี ซ่ึงสามารถสรุปไดว้่า 

1. บริษทัมีเงินส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 9,620,000 บาท ทุนจดทะเบียน 389,968,760 
บาท คิดเป็นประมาณ 10% ของทุนจดทะเบียน 

2. บริษทัขาดทุนสะสม 398,630,000 บาท เน่ืองจากมีส่วนเกินมูลค่าหุ้น 66 ลา้นกว่าบาท จะเห็น
ว่า ขาดทุนสะสมกบัทุนจดทะเบียน ตอนน้ีขาดทุนสะสมเกินทุนจดทะเบียน แต่ว่ามีส่วนเกิน
มูลค่าหุ้น 66 ลา้นกว่าบาท ก็เลยยงัท าให้ส่วนของผูถื้อหุ้นยงัเป็นบวก 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การไม่จดัสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 
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ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการไม่จัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและ
การงดจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์
จากจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 151,114,744  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

 

วาระที่ 5. พจิารณาอนุมตัใิห้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดตามวาระ 
ประธานฯ ไดเ้ชิญนายดนยั อมรพชัระ ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ีออกจากหอ้งประชุมตั้งแต่เร่ิม
ประชุมวาระน้ี ประธานฯไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 15. ก าหนดไวว้่า “ใน
การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ีจะแบ่ง
ออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกล้ท่ีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่า
ผู ใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู ่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจาก
ต าแหน่ง กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจไดร้ับเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ ซ่ึงในการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระจ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

ช่ือ ต าแหน่ง วนัที่เร่ิมเป็น
กรรมการ 

การเข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริษทั
ทั้งหมดในปี 2559 

1. นายดนยั อมรพชัระ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ความเส่ียง / กรรมการสรร
หาและพิจารณาค่าตอบแทน 
/ กรรมการผูจ้ดัการ 

30 เม.ย. 57 11 คร้ังจาก 11 คร้ัง 

2. นายไพฑูรย ์โกสียรักษว์งศ์ 
( ล า อ อ ก เ ม่ื อ วั น ท่ี  5 
มกราคม 2560) 

ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร  / 
กรรมการอิสระ 

30 เม.ย. 57 11 คร้ังจาก 11 คร้ัง 

ดงันั้น ประธานฯจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ
กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดิม จ านวน 1 
ท่าน คือ 
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นายดนัย อมรพชัระ กรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการ  
 สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / กรรมการผูจ้ดัการ 

ทั้งน้ี เน่ืองจากบุคคลดังกล่าวเป็นบุคคลท่ีมีคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
อนัสามารถช่วยพฒันาบริษทัได ้อีกทั้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์ ประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ
ประกาศตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ้ง ซ่ึงประวติัโดยสังเขป 
ปรากฏตามประวติัของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ งเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการท่ีครบ
ก าหนดตามวาระ และนิยามกรรมการอิสระซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีแลว้ 

ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน คณะกรรมการจะพิจารณาผูท่ี้มีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้ด ารงต าแหน่งต่อไป 

จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
ให้เลือกตั้งกรรมการท่ีครบก าหนดตามวาระ คือ นายดนัย อมรพชัระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็น
กรรมการสืบต่อไปอีกวาระหน่ึงและด ารงต าแหน่งอื่นๆ ตามเดิม และขอให้ผู ้ถือหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเห็นดว้ยส่งบตัรลงคะแนนภายหลงัจากปิดการประชุม 

ที่ประชุมพจิารณาแล้วและมีมตอินุมตัิให้เลือกตั้งกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระจ านวน 1 ท่าน 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอกีวาระหนึ่งและด ารงต าแหน่งอ่ืนๆ ตามเดมิตามที่เสนอ 
โดยลงมตเิลือกตั้งกรรมการด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้

นายดนัย อมรพัชระ ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติให้เลือกกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัท ซ่ึงด ารงต าแหน่งกรรมการ / กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการผู้จดัการ อกีวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงัต่อไปนี ้
เห็นด้วย จ านวน  151,114,744 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 5,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
คะแนนเสีย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที่ 6. อนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
  ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม โดยนายดนยั อมรพชัระ ไดช้ี้แจง
ต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการจากผลงานของบริษทั
ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ
กรรมการ จึงขอเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เท่ากบั     
ปี 2559 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

  

 ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559 

1. รายเดือน 
ประธานกรรมการ  และ
กรรมการบริษทั 

30,000  บาทต่อเดือน 30,000  บาทต่อเดือน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการบริษทั 

30,000  บาทต่อเดือน 30,000  บาทต่อเดือน 

กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริษทั 

20,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 20,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 

กรรมการบริษทั 15,000  บาทต่อท่านต่อเดือน 15,000 บาทต่อท่านต่อเดือน 
2. เบีย้ประชุม (เฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหารเท่าน้ัน) 

ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน 

10,000  บาทต่อคร้ัง 10,000  บาทต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการบริหาร
ความเส่ียง 

10,000  บาทต่อคร้ัง 10,000  บาทต่อคร้ัง 

ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ
พิจารณาค่าตอบแทน 

  5,000  บาทต่อคร้ัง   5,000  บาทต่อคร้ัง 

กรรมการบริหารความเส่ียง   5,000  บาทต่อคร้ัง   5,000  บาทต่อคร้ัง 
3. ค่าตอบแทนพเิศษหรือโบนัส พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 

โดยจะจ่ายให้กับกรรมการ ท่ี
ไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น 

พิจารณาจากผลการด าเนินงาน 
โดยจะจ่ายให้กับกรรมการท่ี
ไม่ใช่ผูบ้ริหารเท่านั้น 

4. สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ ไม่มี ไม่มี 
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พร้อมกันน้ี เสนอให้มีการมอบอ านาจให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็น
ผูมี้อ  านาจในการก าหนดรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัจ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีกรรมการแต่ละราย
จะไดรั้บ 

จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซักถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกบัค่าตอบแทน
กรรมการว่า ผลประกอบการของบริษทัท่ีผ่านมาไม่ดี ผูถ้ือหุ้นไม่ไดร้ับเงินปันผล ทั้งประธานฯ 
และกรรมการยงัไม่มีผลงานท่ีดี ถา้ปีหนา้ผลงานไม่ดีบริษทัควรพิจารณาลดค่าตอบแทนกรรมการ 
เพ่ือร่วมรับผิดชอบดว้ยกนักบัผูถื้อหุ้น 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงว่า กรรมการทุกท่านไดท้ างานกนัหนกั เพราะทุกท่านมีส่วนช่วยใหบ้ริษทัยงัคง
ด าเนินกิจการอยูไ่ด ้ทั้งประธานฯ และกรรมการจะท าหนา้ท่ีใหดี้ต่อๆไป 

ดงันั้น จึงเห็นควรให้คงค่าตอบแทนกรรมการไวเ้ท่าเดิมตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา
อนุมติั 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เท่ากบัปี 2559 และการมอบอ านาจดงักล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 เท่ากับปี 2559
และการมอบอ านาจตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม โดยมรีายละเอยีดดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 151,114,744  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9967 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 
งดออกเสียง จ านวน 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0033 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0000 

วาระที่ 7. พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให ้นายดนยั อมรพชัระ กรรมการผูจ้ดัการ เป็นผูช้ี้แจงรายละเอียดท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ต่อท่ีประชุม โดย
นายดนัย อมรพชัระ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั
ไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีแลว้ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก
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บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั ใหเ้ป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2560 โดยมีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

1. นางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 และ/หรือ 
2. นายสุชาติ พานิชยเ์จริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4475 และ/หรือ 
3. นางสาวช่ืนตา ชมเมิน  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 7570 และ/หรือ 
4. นางสาววนัดี เอ่ียมวณิชชา  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8210 และ/หรือ 
5. นางสาวยพิุน ชุ่มใจ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8622 และ/หรือ 
6. นายเกียรติศกัด์ิ วานิชยห์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 9922 

 

ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนแทนได ้(บริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่
ปี 2552) โดยทั้ง 6 ท่านไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทัผูบ้ริหารผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท โดยมีค่าตอบแทนส าหรับผูส้อบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 
1,448,000 บาท ซ่ึงบริษทั เอส พี ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2552 และมีการเวน้วรรค
การเป็นผูส้อบบญัชี โดยเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัไม่เกิน 5 ปี โดยขอ้มูลประกอบการพิจารณาเร่ือง
ค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 ปรากฏตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชุมคร้ังน้ีดงัน้ี 
 

ค่าธรรมเนียม ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559 

บริษทั ไฮโดรเท็ค จ ากดั (มหาชน)   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 630,000 590,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 570,000 510,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 1,200,000 1,100,000 

กจิการรร่วมค้า ไฮโดรเท็ค-ชัยสฤษดิ์   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 80,000 150,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 120,000 120,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 200,000 270,000 
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ค่าธรรมเนียม ปี 2560 
(เสนอคร้ังนี)้ 

ปี 2559 

บริษทั ไฮโดรเท็ค ยูทิลติี ้จ ากดั   
ค่าสอบบญัชีประจ าปี 33,000 30,000 
ค่าสอบทานงบการเงินระหวา่งกาล 3 ไตรมาส 15,000 15,000 
ค่าบริการอ่ืนๆ - - 

รวม 48,000 45,000 

รวมทั้งส้ิน 1,448,000 1,415,000 

จากนั้น ประธานฯ ไดถ้ามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระน้ี
หรือไม่  

นายชยัจิตร วงศ์เมธีสุเมธ ผูถื้อหุ้นซ่ึงเขา้ประชุมดว้ยตนเอง ได้สอบถามและแสดงความคิดเห็น ซ่ึง
สามารถสรุปไดด้งัน้ี 

บริษทัผูส้อบบญัชีมีประสบการณในการเป็นผูส้อบบญัชีกบับริษทัมานาน และมีความคุน้เคยกนัดี 
บริษทัด าเนินกิจการขาดทุนมาหลายปี บริษทัผูส้อบบญัชีไม่ควรข้ึนราคา อีกทั้งผลประกอบการใน
การตรวจสอบบญัชีบริษทัผูส้อบบญัชีก็รู้อยูแ้ลว้ ไม่ควรท่ีจะข้ึนราคาหรืออย่างนอ้ยก็ควรใหร้าคา
เท่าเดิม และบริษทัไดมี้การต่อรองราคาหรือไม่ 

ประธานฯ เป็นผูต้อบข ้อซักถาม ซ่ึงสามารถสรุปได้ว่า  บริษทัได ้มีการต่อรองราคากับทาง
บริษทัผูส้อบบัญชีเต็มท่ีแล้ว และได้ปรึกษาร่วมกับประธานกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
แลว้เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสม 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า ราคาท่ีทางบริษทัผูส้อบบัญชีเสนอมีทั้ งส่วน
ท่ีเพ่ิมและส่วนท่ีลดเป็นไปตามขอบเขตของงานท่ีเพ่ิมข้ึนและลดลง คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้มีการพิจารณาแลว้เห็นว่าเป็นราคาท่ีเหมาะสมส าหรับค่าวิชาชีพ 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั
การแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่ผูส้อบบญัชีประจ าปี 2560 
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บริษทั  ไฮโดรเท็ค จ ำกดั (มหำชน) 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการก าหนดค่าตอบแทนแก่
ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 150,966,086  เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9016 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 148,658  เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0984 
งดออกเสียง จ านวน 5,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 
คะแนนเสีย จ านวน 0  เสียง คิดเป็นร้อยละ  - 

วาระที่ 8. พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีสละเวลามาร่วมประชุม พร้อมทั้งขอบคุณส าหรับค าถามท่ีเป็น
ประโยชนต่์อบริษทั  

ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนใดใหท่ี้ประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเวลา 15.30 น.  

หลงัจากเร่ิมการประชุม ไดมี้ผูถื้อหุน้ทยอยมาลงทะเบียนเพ่ือเขา้ประชุมเพ่ิมข้ึน ท าใหก้ารประชุมคร้ัง
น้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน 35 คน ถือหุน้รวมกนัได้
ทั้งหมด 151,119,744 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 38.7518 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมดของบริษทั  

 
   
   

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) 
ประธานท่ีประชุม 

 

 

 
รับรองความถูกต้องของรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 

  
  
 

 

 
(นายสลิบ สูงสวา่ง) (นายดนยั อมรพชัระ) 
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