
บริษัท สหการประมูล จ ากัด (มหาชน)
วันที่ 30 มีนาคม 2559

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการ/
กรรมการสรรหาและก าหนด

ค่าตอบแทน

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา

ประธานกรรมการบริหาร/
กรรมการ/ 

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสุวิทย์ ยอดจรัส
กรรมการผู้จัดการ/

รองประธานกรรมการ/
กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายเทพทัย ศิลา
กรรมการ/

รองกรรมการผู้จัดการ/
กรรมการบริหาร/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายวรัญญู ศิลา
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คณะกรรมการบริษัท

ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/

รองประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

รศ.ดร. เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/

ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน

รศ.ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศราวุธ จารุจินดา
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ข้อมูลของกรรมการอิสระผู้รับมอบฉันทะ

ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ

อายุ 57 ปี

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาโท MBA -Finance , University of Mississippi, USA
ปริญญาตรี (บัญชีบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 31/2003

เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่
อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว
ระหว่างกรรมการ

ไม่มี

ประวัติการท าผิดกฎหมายใน
ระยะ 10 ปีที่ผ่านมา

ไม่มี

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ/

กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายศราวุธ จารุจินดา
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2558 เมื่อวันที 27 มีนาคม 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอรายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2558
ซึ่งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบันทึกรายงานไว้อย่างถูกต้อง
แล้วให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียง

ข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน



6

ปี 2557 ปี 2558

รถยนต์ 561.47 563.75

รถจักรยานยนต์ 60.04 47.82

ค่าขนย้าย 87.94 80.83

ประมูลงานราชการ (ปปง/ ปปส./ กสทช) 0.42 19.19

รายได้บริการอื่น 7.14
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โครงสร้างรายได้เปรียบเทียบ ปี 2557 กับ ปี 2558 

รวม 709.87 718.73

%เปลี่ยนแปลง

+ 0.41%

- 20.35%

- 8.1%

+ 4,469%

100%

+ 1.25%

วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2558
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2558

รายได้จาก การ
ให้บริการ

ต้นทุนการ
ให้บริการ

ค่าใช้จ่ายบริการ
และบริหาร

ก าไรส าหรับงวด EBITDA

ปี 2558 718.73 357.03 130.25 187.65 266.43

ปี 2557 709.87 348.38 118.85 202.43 276.08

% เปลี่ยนแปลง 1.25% 2.48% 9.59% -7.30% -3.49%
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานประจ าปี 2558

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นรับทราบผลการ ด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2558
ดังรายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 2558

การลงมติ วาระนี้เพื่อเป็นวาระรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุน เบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ว

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นอนุมัติและรับรองงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบก าไร
ขาดทุนประจ าปีของบริษัท สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่ง
ผ่านการพิจารณาและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และ ตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี แล้ว ดังรายละเอียดในรายงาน
ประจ าปี 2558
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สรุปฐานะการเงินของบริษัท
หน่วย : ล้านบาท

งบการเงินเฉพาะของบริษัท 2558 2557 เพิ่มขึ้น(ลดลง) ร้อยละ

สินทรัพย์รวม 751.10 712.93 38.18 5.36 

หนี้สินรวม 300.95 253.57 47.38 18.69

ส่วนของผู้ถือหุ้นรวม 450.16 459.36 (9.2) (2.00)

รายได้รวม 724.06 721.48 2.58 0.36

ก าไรสุทธิส าหรับปี 187.65 202.44 (14.8) (7.31)

ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.34 0.37 (0.03) (8.10)

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558
และการจ่ายเงินปันผล

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ดังนี้ 
• อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.34 บาท 

จ านวน 550 ล้านหุ้น เป็นเงินรวม 187 ล้านบาท โดยจ่ายจากก าไรสุทธิ 
หรือคิดเป็นอัตราร้อยละ 99.65 ของก าไรสุทธิปี 2558

ซึ่งบริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท 
คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 
และการจ่ายเงินปันผล

• ขอให้ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  ซึ่งที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5 /2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 ได้มีมติอนุมัติจ่ายเงินปัน ผลระหว่าง

กาลในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท เป็นเงินรวม 93.50 ล้านบาท โดยบริษัทได้จ่ายไป แล้วเมื่อวันที่ 8 กันยายน 2558
• เงินปันผลที่จะจ่ายเพิ่มเติมอีกในอัตราหุ้นละ 0.17 บาท
ได้ก าหนดวันบันทึกรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวม

รายชื่อตามมาตรา 225 ของ พรบ. หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบยีนในวันที่ 14 มีนาคม 2559 (XD วันที่ 9 
มีนาคม 2559) และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 12 เมษายน 2559

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

ความเห็นคณะกรรมการ ปี 2559 มีกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 3 คน ดังนี้

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ
2. นายเทพทัย ศิลา กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ
3. รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
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วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

จึงขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติแต่งตั้งกรรมการ 3 ท่าน  
ได้แก่ รศ.ดร. ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 

นายเทพทัย ศิลา
รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์ 

กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลง
มติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลตามล าดับดังต่อไปนี้

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับมารับต าแหน่งใหม่

อายุ 61 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท 500,000 หุ้น 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาการเงิน University of Mississippi, USA
ปริญญาโท (เกียรตินิยม) บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต, NIDA 
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์บัณฑิต, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการ หลักสูตร DCP : Director Certification Program รุ่น 12/2001

เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

5.1 รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา ประธานกรรมการ

รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับมารับต าแหน่งใหม่

5.2  รศ. ดร. มนตรี โสคติยานุรักษ์  กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ 
อายุ 59 ปี

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท ไม่มี

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาเอก สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาโท สาขาเศรษฐศาสตร์ University of Minnesota USA
ปริญญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการ หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 69/2008

เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความ
ขัดแย้งทางผลประโยชน์

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ ไม่มี

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

รศ.ดร. มนตรี  โสคติยานุรักษ์
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ข้อมูลของกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
และได้รับการเสนอชื่อให้กลับมารับต าแหน่งใหม่

อายุ 56 ปี 

จ านวนหุ้นที่ถือในบริษัท 17,899,000 หุ้น 

คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามค าแหง

ผ่านหลักสูตรอบรมกรรมการ หลักสูตร DAP : Director Accreditation Program รุ่น 100/2013

เป็นผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจท าให้เกิดความขัดแย้ง
ทางผลประโยชน์

ไม่มี

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการ เป็นบิดาของ นายวรัญญู ศิลา

ประวัติการท าผิดกฎหมายในระยะ 10 ปีที่ผ่านมา ไม่มี

5.3 นายเทพทัย ศิลา  กรรมการ/ กรรมการผู้จัดการ

นายเทพทัย ศิลา
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ

1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา           ประธานกรรมการ
2. นายสุวิทย์ ยอดจรัส               ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการ
3. นายเทพทัย ศิลา                     รองประธานกรรมการ / กรรมการผู้จัดการ
4. นายวรัญญู ศิลา                     รองกรรมการผู้จัดการ / กรรมการ 
5. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์           ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
6. รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์   กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
7. นายศราวธุ จารุจินดา              กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริษัทชุดปัจจุบันจึงมีจ านวน 7 คน ตามรายชื่อดังนี้
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วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ดังนี้

• ค่าตอบแทนรายเดือนทั้งหมด 2.50 ล้านบาท
• ค่าบ าเหน็จรายปี จากผลการด าเนินงานปี 2558 ให้ได้รับเป็นเงินรวม 2.60 ล้านบาท

โดยค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
และจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเฉพาะในต าแหน่งที่สูงสุดเท่านั้น
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วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ 
คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ดังนี้
• ค่าตอบแทนกรรมการรายเดือนประจ าปี 2559

• ประธานกรรมการ จ านวน 40,000.- บาท
• รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 35,000.- บาท
• กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ จ านวน 30,000.- บาท

โดยค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
และจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเฉพาะในต าแหน่งที่สูงสุดเท่านั้น
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วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
คณะกรรมการบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการปี 2559 ดังนี้
• ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2558

• ประธานกรรมการ จ านวน 600,000.- บาท
• รองประธานกรรมการ, ประธานกรรมการตรวจสอบ จ านวน 500,000.- บาท
• กรรมการ, กรรมการตรวจสอบ จ านวน 400,000.- บาท

โดยค่าตอบแทนและค่าบ าเหน็จที่เสนอข้างต้นนี้ เป็นค่าตอบแทนของกรรมการที่ไม่ใช่ผู้บริหาร
และจ่ายค่าตอบแทนให้กรรมการเฉพาะในต าแหน่งที่สูงสุดเท่านั้น
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วาระที่ 6 พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ความเห็นคณะกรรมการ มีมติเห็นชอบตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจาณาอนุมัติก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559

คณะกรรมการตรวจสอบมีมติเห็นชอบเสนอแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายเดิม คือ
บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 ตาม
รายชื่อ ดังนี้
1.   นายไพบูล  ตันกูล                 ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 หรือ
2. นายขจรเกียรติ  อรุณไพโรจนกุล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3445 หรือ
3. นายพิสิฐ  ทางธนกุล                    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095

และเสนอให้พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชปีระจ าปี 2559 ไม่เกินจ านวนเงิน 1,360,000 บาท
โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าวเพิ่มขึ้นจากค่าสอบบัญชีปี 2558 เป็นเงิน 110,000 บาท เนื่องจาก
มีการเปลี่ยนระบบคอมพิวเตอร์และเพิ่มเติมรายงานของผู้สอบบัญชีรูปแบบใหม่ 



24

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทและ
ก าหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีประจ าปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ไพร้ซวอเตอร์
เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 
2559 และก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินไม่
เกิน 1,360,000 บาท 

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 8 อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับบริษัทข้อที่ 66 ว่าด้วยตราประทับ

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงโลโก้ และเน้น
ส่งเสริมภาพลักษณ์ของบริษัทที่ทันสมัยและพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อรองรับการบริการลูกคา้ในอนาคต  บริษัทจึงได้
เปลี่ยนแปลงตราประทับของบริษัทให้สอดคล้องกับโลโก้ โดยในข้อบังคับ
ของบริษัทข้อที่ 66 นั้น ต้องเปลี่ยนตราประทับ

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียง 

3 ใน 4ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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ข้อบังคับบริษัท ข้อที่ 66 ว่าด้วยตราประทับ
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ตราประทับ 

เมื่อผ่านมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น วันที่ 30 มีนาคม 2559 แล้ว ต้องน าไปจดทะเบียน ภายใน 14 วัน ที่กระทรวงพาณิชย์ 

เดิม

ใหม่
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วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ
9.1  พิจารณาอนุมัติงบลงทุนประจ าปี 2559

ความเห็นคณะกรรมการ เนื่องจากบริษัทฯมีนโยบายขยายกิจการในปี 2559  โดย
การเปิดสาขาในจังหวัดที่บริษัทฯ มีการจัดประมูลเป็นประจ าทุกเดือน รวมทั้งสาขา
ที่เป็นคลังสินค้าอยู่แล้ว นอกจากนี้เป็นการให้ทางเลือกมากขึ้นแก่สถาบันการเงินที่
จะน าส่งรถให้บริษัทฯด าเนินการประมูล  รวมทั้งในบางจังหวัดสามารถกระจาย
สินค้าไปยังประเทศเพื่อนบ้านได้ ดังนั้น บริษัทฯ จึงเล็งเห็นถึงความส าคัญในการ
เปิดสาขาเพิ่ม 5 สาขาในปี 2559 เพื่อรองรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น

การลงมติ
มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 9.1 เรื่องอื่นๆ
พิจารณาอนุมัติงบลงทุนประจ าปี 2559 

5 สาขา เริ่มโครงการ จ านวนไร่
งบลงทุนพัฒนาและสิ่ง
ปลูกสร้าง (ล้านบาท)

ค่าใช้จ่าย          
(ล้านบาท)

1. สาขาพิษณุโลก Q2 15 ไร่ 35,000,000 7,300,500

2. สาขาขอนแก่น Q2 25 ไร่ 35,000,000 7,660,500

3. สาขาราชบุรี Q2 15 ไร่ 15,000,000 4,364,000

4. สาขาระยอง Q3 20 ไร่ 15,000,000 2,968,000

5. สาขาสระแก้ว Q3 15 ไร่ 15,000,000 2,458,000

รวม 115,000,000 30,271,000

ขออนุมัติงบทุนทั้งหมด 115 ล้านบาท เพื่อเปิดสาขาใหม่ 5 สาขา
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วาระที่ 9.2 เรื่องอื่นๆ
แก้ไขตารางรายการระหว่างกัน ในรายงานประจ าปี 2558 หน้า52

เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลของผู้บริหารที่ออกไปในระหว่างปีด้วย

พ.ศ.2557
บาท

พ.ศ.2558
บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 24,837,600 19,131,376
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,011,756 242,978

25,849,356 19,374,354

แก้ไข

เดิม

พ.ศ.2557
บาท

พ.ศ.2558
บาท

เงินเดือนและผลประโยชน์ระยะสั้น 24,837,600 14,951,000
ผลประโยชน์เมื่อออกจากงาน 1,011,756 2,776,154

25,849,356 17,727,154



Q & A



ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น


