ผู้สอบบัญชีของบริษทั ที่เข้ าร่ วมประชุม
นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
นางสาวชนกพร เจริ ญสุ ทธิ โยธิ น

บริ ษทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด
บริ ษทั ไพร้ ซ วอเตอร์ เ ฮาส์ คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายภายนอกที่เข้ าร่ วมประชุม
นายสมยศ สุ ธีรพรชัย

บริ ษทั วายู แอนด์ พาร์ทเนอร์ส จากัด

ตัวแทนอาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น
นางสาวจุไรรัตน์ อริ ยศรี จิต

สมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย

ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี้ มีผูถ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง และโดยการรับมอบ
ฉันทะเข้าร่ วมประชุ ม ทั้งสิ้ นรวม 39 คน ถือหุ น้ รวมกันได้ท้ งั หมด 313,246,902 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 56.95 ของจานวน
หุ น้ ที่จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริ ษทั จานวน 550,000,000 หุ น้ ครบเป็ นองค์ประชุ มตามกฎหมายและข้อบังคับของ
บริ ษทั จึงสามารถเริ่ มการประชุมได้
รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรี วิวฒั นา ประธานกรรมการ ในฐานะประธานในที่ประชุมได้กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู ้
ถือหุ ้นประจาปี 2562 เพื่อพิ จารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบี ยบวาระการประชุ ม โดยมอบหมายให้ที่ปรึ กษากฎหมายเป็ น
ผูด้ าเนินการประชุม ตามลาดับวาระการประชุมทั้งหมด
การชี้แจงผู้ถือหุ้นโดยที่ปรึกษากฎหมายก่ อนเริ่มวาระประชุม
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ีแจงวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนให้ที่ประชุมทราบ ซึ่ งสรุ ปสาระสาคัญได้ดงั ต่อไปนี้
1. ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านสามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงได้ ในบัตรลงคะแนนที่
ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน
2. การออกเสี ยงลงคะแนนให้เป็ นไปตามข้อบังคับของบริ ษทั โดยหุน้ 1 หุ น้ มีเสี ยงเท่ากับ 1 เสี ยง โดยวาระที่
1 เป็ นวาระเพื่อรับรอง วาระที่ 2 เป็ นวาระเพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้ งลงมติ และวาระที่ 3 ถึง 7 เป็ นวาระเพื่อ
อนุมตั ิ ดังนี้
ก. วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนน
ข. วาระที่ 6 ซึ่ งเป็ นวาระค่าตอบแทนกรรมการ ต้องประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
ค. วาระที่ 8 เป็ นวาระเพื่อพิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ามี) ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ อาจจะสอบถามหรื อเสนอความเห็น
ต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์แก่กรรมการและผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
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หากผูถ้ ือหุ ้นจะขอให้ที่ประชุ มพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ในหนังสื อเชิ ญประชุมผูถ้ ือ
หุ ้นนั้นจะต้องมี หุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ งในสามของจานวนหุ ้นที่ จาหน่ ายได้ท้ งั หมด
หรื อเท่ากับ 183,333,334 หุน้ (550,000,000 หุน้ /3)
3. ในการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระ ที่ปรึ กษากฎหมายจะเรี ยนถามว่าจะมีผใู ้ ดไม่เห็นด้วยหรื องด
ออกเสี ยงหรื อไม่
- ผูถ้ ือหุ น้ ที่เห็นด้วยไม่ตอ้ งกาเครื่ องหมายใดๆ ลงในบัตรลงคะแนน
- ส่ วนผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงให้กาเครื่ องหมายถูก [] ลงในบัตรลงคะแนนในช่องที่
ประสงค์ พร้อมทั้งลงลายมือชื่ อในบัตรและชูมือขึ้น และส่ งมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อนาไป
ตรวจนับ รวมทั้งบัตรเสี ย
- ยกเว้นสาหรับการมอบฉันทะซึ่ งผูม้ อบฉันทะมีคาสั่งระบุการลงคะแนนเสี ยงโดยเฉพาะเจาะจงมา
ในหนังสื อมอบฉันทะแล้ว บริ ษทั จะบันทึกคะแนนเสี ยงดังกล่าวตั้งแต่เวลาที่ผรู ้ ับมอบฉันทะ
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม
ทั้งนี้ บริ ษทั จะใช้วิธีหักคะแนนเสี ยงที่ ไม่เห็ นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย ออกจากจานวนเสี ยง
ทั้งหมด และส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วย โดยบริ ษทั จะแจ้งผลการลงคะแนนเสี ยง
ในแต่ละวาระ หลังจากการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระสิ้ นสุ ดลง
สาหรับการลงคะแนนในวาระการเลือกตั้งกรรมการ บริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะทุกรายที่เข้าร่ วมประชุม ทั้งกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ย
- โดยบริ ษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุ น้ ที่ไม่เห็นด้วย งดออกเสี ยง และบัตรเสี ยก่อน เพื่อตรวจ
นับคะแนนเสี ยงในวาระดังกล่าว และเพื่อความสะดวกและรวดเร็ ว
- ส่ วนบัตรลงคะแนนของผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เห็นด้วย บริ ษทั จะเก็บหลังจากปิ ดการประชุม
โดยขอให้ผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่านส่ งมอบให้กบั เจ้าหน้าที่ ของบริ ษทั ก่อนออกจากห้อง
ประชุม
4. หากผู ้ถื อ หุ ้ น ท่ า นใดมี ข ้อ ซั ก ถาม หรื อต้อ งการแสดงความคิ ด เห็ น เกี่ ย วกับ ระเบี ย บวาระใน
การประชุมวาระใด สามารถสอบถามในวาระนั้นๆ ได้
แต่หากผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ ที่ไม่เกี่ยวกับระเบียบวาระ
การประชุม ขอให้สอบถามภายหลังการพิจารณาตามระเบียบวาระต่างๆ เสร็ จสิ้ นแล้ว โดยขอให้ผถู ้ ือ
หุน้ บอกชื่อและนามสกุล และเข้า ประชุ มในฐานะผู ถ้ ื อ หุ ้นหรื อผูร้ ั บมอบฉันทะก่ อ นซักถาม หรื อ
แสดงความคิ ด เห็ น เพื่อการบันทึกการประชุม
ในการประชุมครั้งนี้ บริ ษทั ได้มอบหมายให้ บริ ษทั ควิดแลบ จากัด เป็ นผูด้ าเนินการนับคะแนน และเพื่ อ
ความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง ขอเรี ยนเชิ ญผูถ้ ือหุ ้นที่ อาสาสมัครมาร่ วมนับคะแนนเสี ยงด้วย 1
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ท่าน ร่ วมเป็ นสักขี พยาน แต่ไม่มีอาสาสมัครร่ วมเป็ นสักขีพยาน ที่ปรึ กษากฎหมายจึงเชิ ญนางสาวจิ ตรา
จันทะคุย้ ผูช้ ่วยกรรมการผูจ้ ดั การฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและกฎหมายร่ วมเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
นอกจากนี้ ที่ ปรึ กษากฎหมายได้แจ้งผลการให้สิทธิ ผูถ้ ื อหุ ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่าเหมาะสมเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั และ
ส่ งคาถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมถึงคณะกรรมการล่วงหน้าก่อนวันประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี
2562 ตั้งแต่วนั ที่ 26 ธันวาคม 2561 – 12 กุมภาพันธ์ 2562 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอวาระการประชุ ม
เสนอชื่อบุคคลเป็ นกรรมการ และส่ งคาถามล่วงหน้าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2562
เริ่มวาระการประชุม
วาระที่ 1.

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561
ที่ปรึ กษากฎหมายกล่าวต่อที่ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 ซึ่ งได้บนั ทึกไว้อย่างถูกต้องแล้วต่อที่ ประชุ มผูถ้ ือหุ น้ พิจารณา
รับรอง รายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมซึ่ งได้จดั ส่ งพร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่า นใดซักถามหรื อแสดงความคิ ด เห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุมพิจารณา
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
314,599,602
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ 100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
-

วาระที่ 2.

รับทราบผลการดาเนินงานของบริษทั ประจาปี 2561
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อที่ประชุ มว่า รายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 มีรายละเอียด
ปรากฏในรายงานประจาปี ตามสิ่ งที่ ส่ งมาด้วยลาดับที่ 2 ที่ ได้จัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิ ญ
ประชุมครั้งนี้ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถดาวน์โหลดโดยสแกน QR Code ในแบบฟอร์ มลงทะเบียน หรื อสแกน
ที่ หน้างานได้ พร้อมทั้งมอบหมายให้ นางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชี และ
การเงิน เป็ นผูเ้ สนอรายงานของคณะกรรมการเกี่ ยวกับผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2561 ต่อที่
ประชุม โดยนางอัญชลี พรรคกลิน รองกรรมการผูจ้ ดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้เสนอรายงานของ
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คณะกรรมการเกี ่ ย วกับ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษ ทั ประจาปี 2561 ให้ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบ โดย
รายละเอี ย ดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึ่ ง ได้จ ดั ส่ ง พร้ อมหนังสื อเชิ ญ ประชุ มครั้ งนี้ แ ล้ว
สาระสาคัญสามารถสรุ ปได้ดงั นี้
หน่วย: ล้านบาท

รายได้ จากการให้ บริการ และโครงสร้ างรายได้ จากการให้ บริการ
ล้านบาท
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ผลการดาเนินงาน
ล้านบาท

กาไรขั้นต้ นและอัตรากาไรขั้นต้ น
ล้านบาท
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กาไรสุ ทธิและอัตรากาไรสุ ทธิ
ล้านบาท

อัตราผลตอบแทนผู้ถือหุ้น (ROE) และอัตราผลตอบแทนจากสิ นทรัพย์ (ROA) – วิธีส่วนได้ เสี ย

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
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นายวสันต์ พงษ์พุท ธมนต์ ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเข้า ประชุ มด้วยตนเอง ได้ส อบถามว่า ผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในปี 2561 มีกาไรสุ ทธิ 170 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจากปี ก่อนหน้าที่ มีกาไรสุ ทธิ เพียง 104 ล้านบาท
เนื่ องจากปั จจัยพิเศษอะไรหรื อไม่
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ได้กล่าวตอบว่า
ภาพรวมของธุรกิจสหการประมูลเป็ นุรกิจกลางน้ าของอุตสาหกรรมรถยนต์ ผลการดาเนินงานที่ดีข้ ึนมาก
เกิดจากปั จจัยหลัก 2 ประการคือ
1. หนี้ เสี ยของธุ รกิ จสิ นเชื่ อเช่าซื้ อรถ ซึ่ งเป็ นไปตามภาวะเศรษฐกิ จ หนี้ เสี ยจากสิ นเชื่ อเช่าซื้ อรถซึ่ ง
สะสมมาจากปี ก่อนๆ 1 ถึง 3 ปี จะส่ งผลให้มีรถยึดเข้าสู่ ระบบการประมูลมากขึ้ น
2. บริ ษทั ได้ปรับปรุ งคุณภาพการบริ การ และการบริ หารงานที่ดี ทาให้ได้รับความไว้วางใจจาก
สถาบันการเงิ นรายใหญ่ส่งรถมาให้บริ ษทั ประมูลจานวนมาก ทาให้บริ ษทั มีรายได้ และอัตรา
กาไรที่ สูงขึ้ น
เมื่อไม่มีผูถ้ ือหุ ้นท่า นใดซักถามหรื อแสดงความคิ ด เห็น เพิ่มเติ ม ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม
รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษทั ประจาปี 2561
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงว่างบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้ผ่านการ
ตรวจสอบจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั แล้ว โดยรายละเอียดปรากฏในรายงานประจาปี 2561 ซึ่ งได้จดั ส่ ง
พร้อมหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้แล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิงบการเงิ น สาหรับรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติงบการเงิน สาหรั บรอบปี บัญชีสิ้นสุ ด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ได้
ผ่ านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้ นซึ่ งมาประชุ มและ
ออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
314,229,702
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
99.62
ไม่เห็นด้วย จานวน
1,200,400
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
0.38
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
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วาระที่ 4.

พิจารณาอนุ มัติก ารจ่ ายเงินปั นผลสาหรั บ ผลการดาเนินงานประจาปี 2561
ที่ปรึ กษากฎหมายแจ้งต่อที่ ประชุมว่า บริ ษทั มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40
ของกาไรสุ ทธิ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล เงินสารองตามกฎหมาย และ
เงิ นสารองต่างๆ ทั้งหมด อย่างไรก็ตาม บริ ษทั อาจกาหนดให้การจ่ายเงิ นปั นผลมีอตั ราน้อยกว่าอัตราที่
กาหนดข้างต้นได้ โดยขึ้ นอยู่กบั ความจาเป็ นของการใช้เงิ นทุ นหมุนเวียนในการดาเนิ นงาน การขยาย
ธุรกิจ และปัจจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษทั ทั้งนี้ มติของคณะกรรมการบริ ษทั ที่อนุมตั ิ
ให้จ่ายเงิ นปั นผลจะต้องถูกนาเสนอเพื่ อขออนุ มตั ิ จากที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้น เว้นแต่ เป็ นการจ่ ายเงิ นปั นผล
ระหว่างกาลซึ่ งคณะกรรมการของบริ ษทั มีอานาจอนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลได้ แล้วให้รายงาน
ให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบในการประชุมคราวต่อไป

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเรื่ องการจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 แสดงได้ดงั นี้
หน่วย : ล้านบาท
ปี 2558

ปี 2561
ปี 2560
ปี 2559
(เสนอครั้งนี)้
1. กาไรสุ ทธิ ของบริ ษทั
170.47
103.93
125.61
187.65
2. เงินปันผลจ่าย
165.00
110.00
121.00
187.00
(0.30 บาทต่อหุน้ ) (0.20 บาทต่อหุน้ ) (0.22 บาทต่อหุน้ ) (0.34 บาทต่อหุน้ )
3. อัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น
96.79%
105.84%
96.33%
99.65%
ผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ

เนื่ องจากบริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2561 จานวน 170,467,194 บาท ประกอบกับมีกระแสเงิ นสดเพียง
พอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ตามนโยบายของบริ ษทั คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็ นสมควรนาเสนอ
ที่ ป ระชุ ม ผู ถ้ ื อ หุ ้น พิจารณาอนุ มตั ิ การจ่ายเงิ นปั นผลสาหรับผลการดาเนิ นงานประจาปี 2561 ในอัต รา
หุ ้นละ 0.30 บาท สาหรับหุ ้นจานวน 550,000,000 หุ ้น รวมเป็ นเงินปั นผลทั้งสิ้ น 165,000,000 บาท (หนึ่ ง
ร้อยหกสิ บห้าล้านบาทถ้วน) คิ ดเป็ นร้อยละ 96.79 ของกาไรสุ ทธิ ปี 2561 ทั้ง นี้ บริ ษ ทั ได้จ่ า ยเงิ น ปั น ผล
ระหว่า งกาลในอัต ราหุ ้น ละ 0.10 บาท เมื่ อวันที่ 7 กันยายน 2561 แล้ว จึ งคงเหลือเงิ นปั นผลที่ จะจ่าย
เพิ่มเติมสาหรับงวดครึ่ งหลังของปี 2561 ในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท โดยจ่ายจากกาไรสุ ทธิ และกาไรสะสม
ของบริ ษทั ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ในอัตราหุ น้ ละ 0.20 บาท กาหนดให้วนั ที่ 15 มีนาคม 2562 เป็ น
วัน กาหนดรายชื ่ อ ผู ถ้ ือ หุ ้น ที่ มีสิ ทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) และกาหนดจ่ า ยเงิ นปั นผลในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
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เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุ ม ัติ ก ารจ่ า ยเงิ น ปั น ผลสาหรั บ ผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอ นุ มัติการจ่ ายเงินปันผลสาหรั บผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน โดย
มีรายละเอียดดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
315,430,102
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 5.

พิจารณาอนุมัติให้ เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่ งเป็ นกรรมการ
สื บต่ อไปอีกวาระหนึ่ง
ที่ปรึ กษากฎหมายได้เชิญรศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ นายเทพทัย ศิ ลา และนางวิไลวรรณ ศรี สารวล ซึ่ ง
เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออกจากห้องประชุ ม ตั้งแต่ เริ่ มประชุ มวาระนี้
จากนั้น ที่ ป รึ ก ษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตามข้อ บัง คับ ของบริ ษ ทั ข้อ 15. กาหนดไว้ว ่า
“ในการประชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้น ประจาปี ทุ ก ครั้ ง ให้ก รรมการออกจากต าแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้าจานวน
กรรมการที่ จะแบ่ งออกให้ต รงเป็ นสามส่ วนไม่ ไ ด้ ก็ใ ห้ออกโดยจ านวนใกล้ที่ สุ ด กับ ส่ ว น 1 ใน 3
กรรมการที่ จะต้องออกจากตาแหน่ งในปี แรกและปี ที่ ส องภายหลัง จดทะเบียนบริ ษทั นั้นให้ใช้วิธีจบั
สลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่ วนปี หลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่ อยู่ในตาแหน่งนานที่ สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจาก
ตาแหน่ง กรรมการที่ ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่ งใหม่ก็ได้” ซึ่ งในการประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี ครั้งนี้ มีกรรมการที่ครบกาหนดตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี้
ชื่ อ

1. รศ.ดร.มนตรี
โสคติยานุรักษ์

2. นายเทพทัย ศิ ลา

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/
ประธานกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน /
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร /กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง
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จานวนปี ที่ การเข้ าร่ วมประชุม
ดารงตาแหน่ ง คณะกรรมการบริษทั
ในปี 2561
6 ปี
5ครั้งจาก 5 ครั้ง

6 ปี

5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

ชื่ อ

3. นางวิไลวรรณ
ศรี สารวล

ตาแหน่ ง

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/ กรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง

จานวนปี ที่ การเข้ าร่ วมประชุม
ดารงตาแหน่ ง คณะกรรมการบริษทั
ในปี 2561
1 ปี
5 ครั้ง จาก 5 ครั้ง

คณะกรรมการบริ ษทั จึ งเสนอให้ที่ประชุ มพิจารณาอนุ มตั ิ การเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีกวาระหนึ่ ง และดารงตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิม คือ
1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
2. นายเทพทัย ศิ ลา
กรรมการ / กรรมการผูจ้ ดั การ /
กรรมการบริ หาร/ กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นางวิไลวรรณ ศรี สารวล
กรรมการ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ /
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
ทั้งนี้ เนื่ องจากบุคคลดังกล่าวเป็ นบุคคลที่ มีคุณวุฒิ ความรู ้ ความสามารถ และประสบการณ์อนั สามารถ
ช่ วยพัฒ นาบริ ษ ทั ได้ อี กทั้งเป็ นผูท้ ี่ มีคุ ณสมบัติ ค รบถ้วนตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษ ทั มหาชนจ ากัด
พระราชบัญ ญัติ ห ลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ประกาศคณะกรรมการกากับ ตลาดทุ น และ
ประกาศตลาดหลักทรั พย์แห่ งประเทศไทย รวมทั้งประกาศอื่นใดที่ เกี่ ยวข้อง ซึ่ งประวัติโดยสังเขปมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่ งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 3 ที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุม
ครั้งนี้แล้ว
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสื บต่อไปอีก
วาระหนึ่ง และดารงตาแหน่งอื่นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุ มัติให้ แต่ งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าดารง
ตาแหน่ งเป็ นกรรมการสื บต่ อไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่ งอื่ นๆ ตามเดิมตามที่เสนอ โดยลงมติ
แต่ งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสี ยงดังต่ อไปนี้
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1. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์ ที่ ประชุ มได้มีมติด ว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ข องผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมา
ประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้แต่งตั้งกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั ซึ่ งดารง
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 315,430,102
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
2. นายเทพทัย ศิ ลา ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุมและออก
เสี ย งลงคะแนน อนุ มตั ิ ให้แ ต่ งตั้ง กลับ เข้า ด ารงต าแหน่ ง กรรมการของบริ ษทั ซึ่ งด ารงต าแหน่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการบริ หาร / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 314,229,802
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จานวน
1,200,300
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
3. นางวิไลวรรณ ศรี สารวล ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม
และออกเสี ย งลงคะแนน อนุ มตั ิ ให้ แ ต่ ง ตั้งกลับ เข้า ด ารงต าแหน่ งกรรมการของบริ ษ ัท ซึ่ ง ด ารง
ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ / กรรมการบริ หารความเสี่ ยง ของบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง
ด้วยคะแนนเสี ยงดังนี้
เห็นด้วย
จานวน 315,430,102
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 6.

พิจารณาอนุมตั กิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และค่ าบาเหน็จรายปี ประจาปี 2561
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ ี แจงต่อที่ ประชุ มว่า คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาค่าตอบแทนของกรรมการ
จากการประเมินผลของคณะกรรมการ และผลงานของบริ ษทั ในภาพรวม โดยให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม
และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ จึ งขอเสนอต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่ อ
ก าหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ให้ เ ป็ นจ านวนเงิ น รวมไม่ เ กิ น 6,000,000 บาท ทั้ง นี้
ค่าตอบแทนดังกล่าวเป็ นค่าตอบแทนเฉพาะกรรมการที่ไม่ใช่ผบู ้ ริ หารเท่านั้น โดยมีรายละเอียดดังนี้
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ค่ าตอบแทน
1. รายเดือน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
2. ค่ าบาเหน็จรายปี

ปี 2562
( เสนอครั้งนี้ )

ปี 2561

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2561
660,000 บาท
550,000 บาท
440,000 บาทต่อท่าน
440,000 บาทต่อท่าน

46,000 บาทต่อเดือน
40,250 บาทต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
34,500 บาทต่อท่านต่อเดือน
พิจารณาจากผลการดาเนินงาน
ปี 2560
600,000 บาท
500,000 บาท
400,000 บาทต่อท่าน
400,000 บาทต่อท่าน

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
3. สิ ทธิประโยชน์ อื่นๆ
ประกันสุ ขภาพ ประกันชี วิต เบี้ ย ประกัน ไม่ เ กิ น 40,000 บาท เบี้ ย ประกัน ไม่ เ กิ น 20,000 บาท
และอุบตั ิเหตุ
ต่อท่านต่อปี
ต่อท่านต่อปี
พร้อมกันนี้ อนุมตั ิการมอบอานาจให้คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนเป็ นผูม้ ีอานาจในการ
กาหนดรายละเอี ย ดต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้องกับจานวนเงิ นค่ า ตอบแทนที่ กรรมการแต่ ละรายจะได้รั บ
จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม พิจารณา
อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 และค่าบาเหน็จรายปี ประจาปี 2561
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงินไม่
เกิน 6,000,000 บาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทนเป็ นผู้มอี านาจใน
การกาหนดการกาหนดรายละเอียดต่ างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับจานวนเงินค่ าตอบแทนที่กรรมการแต่ ละรายจะ
ได้ รับ ด้ วยคะแนนเสี ยงไม่ น้อยกว่ า 2 ใน3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
315,430,002
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
100
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
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วาระที่ 7.

พิจารณาอนุมตั กิ ารแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ สู อบบัญชีประจาปี 2562
ที่ ปรึ กษากฎหมายได้ช้ี แ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษ ทั ได้
พิ จารณาคัดเลื อกผูส้ อบบัญชี แล้ว จึ งขอให้ที่ประชุ มพิ จารณาอนุ มตั ิ การแต่ งตั้งผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั
ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์คูเปอร์ ส เอบี เอเอส จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั สาหรับรอบปี บัญชี สิ้นสุ ด
วันที่ 31 ธันวาคม 2562 โดยมีรายชื่อดังต่อไปนี้
1. นางอนุทยั ภูมิสุรกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3873 หรื อ
2. นายขจรเกียรติ อรุ ณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรื อ
3. นายพิสิฐ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชี รับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ ให้บริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์ เฮาส์
คู เ ปอร์ ส เอบี เ อเอส จากัด จัด หาผู ้ส อบบัญ ชี รั บ อนุ ญ าตอื่ น ของบริ ษัท แทนได้ โดยทั้ ง 3 ท่ า น
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่ เกี่ ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยข้อมูล
ประกอบการพิ จารณาเรื่ องค่ า ตอบแทนแก่ ผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 เป็ นจานวนเงิ น 1,960,000 บาท
ตามรายละเอียดปรากฏในหนังสื อเชิญประชุมครั้งนี้ ดังนี้
ค่ าธรรมเนียม
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 3 ไตรมาส
ค่าบริ การอื่น ๆ

ปี 2562
(เสนอครั้งนี)้
940,000
1,020,000
รวม
1,960,000

ปี 2561
910,000
990,000
1,900,000

จากนั้นที่ปรึ กษากฎหมายได้ถามที่ประชุมว่ามีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระ
นี้ หรื อไม่
นายวสันต์ พงษ์พุท ธมนต์ ผู ถ้ ือ หุ ้น ซึ่ ง เข้า ประชุ ม ด้ว ยตนเอง ได้ส อบถามว่า ทาไมค่า สอบบัญ ชี จึ ง
เพิ่ มขึ้ นทุ กปี
นายสุ วิทย์ ยอดจรัส กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ได้กล่าวตอบว่า
ปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้นในการตรวจสอบบัญชี และตรวจสอบงานระบบ ตามข้อกาหนดที่เพิ่มมากขึ้น ทาให้
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีที่เสนอสู งขึ้นเป็ นเงินจานวน 60,000 บาทซึ่ งถือว่าเพิ่มขึ้นไม่มาก
รศ.ดร.เสาวณี ย ์ ไทยรุ่ งโรจน์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้กล่าวตอบเพิ่มเติ มว่า
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาเลื อกผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จากัด ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ด้วยชื่ อเสี ยงและคุณภาพงานของบริ ษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู
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เปอร์ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นที่ยอมรับและได้รับความเชื่อถือ นอกจากนั้นมาตรฐานบัญชีมีการ
เปลี่ยนแปลงไปมากเพื่อให้เป็ นไปตามมาตรฐานสากล อีกทั้งบริ ษทั มีการขยายสาขาเพิ่มขึ้น เนื้อหางานจึง
เพิ่มขึ้น ค่าสอบบัญชีที่เสนอเพิ่มขึ้นในอัตราประมาณร้อยละ 3 เป็ นอัตราที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
ต่ อรองอย่างเต็มที่ แล้วและเห็นว่ามีความเหมาะสม
เมื่ อไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นท่ านใดซักถามหรื อแสดงความคิ ดเห็ นเพิ ่ม เติ ม ที่ ปรึ กษากฎหมายจึ งขอให้ที่ประชุ ม
พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและการกาหนดค่าตอบแทนแก่ผสู ้ อบบัญชีประจาปี 2562
ที่ประชุ มพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมัติการแต่ งตั้งผู้สอบบัญชีและการกาหนดค่ าตอบแทนแก่ ผ้ ูสอบบัญชี
ประจาปี 2562 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ ของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนน
ดังนี้
เห็นด้วย
จานวน
315,630,002
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
0.00
งดออกเสี ยง จานวน
100
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
บัตรเสี ย
จานวน
0
เสี ยง
คิดเป็ นร้อยละ
วาระที่ 8.

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอเรื่ องอื่นใด เพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติม
ประธานได้ถามที่ ประชุ มว่า มี ผูถ้ ื อหุ ้นท่ า นใด ประสงค์ที่ จะซักถามหรื อแสดงความคิ ด เห็ นเพิ่ มเติ ม
หรื อไม่ครับ
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ประธานฯ กล่ า วขอบคุ ณ ผูถ้ ื อ หุ ้น ที่ ส ละเวลามาร่ วมประชุ ม พร้ อ มทั้ง ขอบคุ ณ ส าหรั บค าถามที่ เ ป็ น
ประโยชน์ต่อบริ ษทั

- ไพบูลย์ เสรี วิวัฒนา (รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีววิ ฒ
ั นา)
ประธานที่ประชุม
- อัมพาพร หลักเรื องทรั พย์ (น.ส.อัมพาพร หลักเรื องทรัพย์)
เลขานุการบริ ษทั
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