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องค์ ประชุม

ณ เวลา 14.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน
55 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะทังสิ
้ ้น 82 ราย นับรวมจานวนหุ้ น
ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 581,371,810 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.5162 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
ครบเป็ นองค์ประชุม

บันทึกเพิ่มเติม ระหว่างการประชุมมีผ้ ูถือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่ม 6 ราย รวมเป็ นผู้ถือหุ้นทัง้ สิ ้นจานวน 88 ราย แบ่งเป็ น
ผู้เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 32 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 56 ราย นับรวมจานวนหุ้น
ได้ ทงสิ
ั ้ ้น 581,638,910 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.5519 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นายนพพล มิลนิ ทางกูร

ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

2.

นายกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร

3.

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

กรรมการ กรรมการสรรหากรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ
ประธานกรรมการบริ หาร

4.

นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู

กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน

5.

นายศิริชยั พฤฒินารากร

กรรมการ

6.

นายวิชยั ญาณิสรางค์กลู

กรรมการ

7.

นายสุเมธ ชัยเลิศวณิชกุล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

8.

นางปราณี ภาษี ผล

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยงและ
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

9.

นางฉัตรทอง ทิพยกะลิน

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง

10.

นางสาวชวนา วิวฒ
ั น์พนชาติ

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบและบริ หารความเสี่ยง

Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
Factory Tel : 66-23381414, -7 Fax : 66-27080326, -7 E-mail : service@sci-mfgr.com
Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com

9

(Translation)
Enclosure 1

SCI Electric Public Company Limited

ผู้บริหารผู้เข้ าร่ วมประชุม
1.

นางสาวพรทิพย์ อัศวชาติชาญชัย กรรมการบริ หาร

2.

นางสาวอรจิต เพียรวิทยาสกุล

กรรมการบริ หาร

3.

นายคูนิโยชิ มิโตะ

กรรมการบริ หาร

4.

นายภาณุพนั ธ์ เจศรี ชยั

กรรมการบริ หาร

5.

นางสาววนิดา พฤฒินารากร

เลขานุการบริ ษัทและกรรมการบริ หาร

ผู้สอบบัญชี
1.

คุณนงราม เลาหอารี ดิลก

บริ ษทั เอเอสที มาสเตอร์ จากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1.

นายผสันต์สุข อายนบุตร

บริ ษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด

2.

นางสาวพรพิไล โกศลประภา

บริ ษทั สานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จากัด

เริ่มการประชุม
ณ เวลา 14.00 น. นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการทาหน้ าที่ เป็ นประธานที่ ประชุม (“ประธานฯ”) โดย
ประธานฯ มอบหมายให้ น างสาวพรพิ ไล โกศลประภา เลขานุ ก ารที่ ป ระชุม เป็ น ผู้ ดาเนิ น การป ระชุม (“เลขานุ ก ารฯ”)
เลขานุการฯ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่าปั จจุบันบริ ษัท เอสซีไอ อีเลคตริ ค จากัด (มหาชน) (“บริ ษัท”) มีทุนจดทะเบียน
ทังสิ
้ ้น 750,000,000 บาท แบ่งออกเป็ น 750,000,000 หุ้น มีทนุ จดทะเบียนชาระแล้ ว 750,000,000 บาท เป็ นหุ้นที่ออกและ
จาหน่ายแล้ วจานวน 750,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
โดยในการประชุมครัง้ นีม้ ีผ้ ูถือหุ้น เข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ จานวน 55
ราย รวมมี ผ้ ู ถื อ หุ้ นเข้ าร่ ว มประชุ ม ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะทั ง้ สิ น้ 82 ราย นั บ รวมจ านวนหุ้ นได้ ทั ง้ สิ น้
581,371,810 หุ้น หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 77.5162 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่
กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท
จากนัน้ ประธานฯ ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมและให้ เลขานุการฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามวาระการ
ประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ า

Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
Factory Tel : 66-23381414, -7 Fax : 66-27080326, -7 E-mail : service@sci-mfgr.com
Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com

10

(Translation)
Enclosure 1

SCI Electric Public Company Limited

ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม เลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงวิธีการนับคะแนนเสียงและวิธีการลงคะแนน
ดังต่อไปนี ้
1.

การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมให้ นบั หุ้น 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง ดังนัน้ ผู้ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงตามจานวนหุ้นที่
ท่านถืออยู่หรื อรับมอบฉันทะมา

2.

ผู้ถือหุ้นท่านใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในวาระใด ไม่มีสิทธิออกเสียงในวาระนัน้

3.

กรณี ข องผู้ ถื อ หุ้ น มาประชุ ม ด้ วยตนเองและกรณี ข องผู้ รั บ มอบฉั น ทะที่ ผ้ ู ม อบฉั น ทะไม่ ได้ ระบุ ก ารออกเสี ย ง
ลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะ ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงลายมือ
ชื่อในบัตรลงคะแนน ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่ งใสในการลงคะแนน
การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เลขานุการฯ จะเรี ยนถามในทุกๆ วาระว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื องดออก
เสียงหรื อไม่ ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง เลขานุการฯ จะสรุ ปวาระนันๆ
้ ว่าทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์
อนุมัติตามที่ เสนอ แต่ถ้ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์ จะงดออกเสียง เลขานุการฯ จะขอให้ ท่านที่
ประสงค์จะไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนที่บริ ษัทจัดให้ และกรุ ณายกมือขึ ้นให้ เจ้ าหน้ าที่
ไปเก็บบัตรเพื่อนามานับคะแนน สาหรับท่านที่ไม่คดั ค้ านหรื อไม่งดออกเสียง จะถือว่าท่านอนุมตั ิตามวาระที่เสนอ
และไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน โดยขอให้ ท่านเก็บบัตรลงคะแนนไว้ เพื่อส่งคืนแก่เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัท
หลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
ทังนี
้ ้ เมื่อเลขานุการฯ ได้ แจ้ งปิ ดการรับบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระแล้ ว ทางบริ ษัทจะถือว่าบัตรลงคะแนน ที่ส่ง
หลังจากนันเป็
้ นโมฆะ และไม่นามานับคะแนนเสียง
การรวมผลคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ า
ร่ วมประชุมและ/หรื อมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเพื่อสรุ ป ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระ โดยคะแนนเสียงส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย
(1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่าหนึง่ ช่อง

(2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
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(3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

(4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้ องการแก้ ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อกากับทุกครัง้
4.

กรณี ของผู้รับมอบฉันทะที่ผ้ มู อบฉันทะได้ ระบุการออกเสียงลงคะแนนไว้ แล้ วในหนังสือมอบฉันทะ ในวาระใดๆ ก็
ตาม ผู้รับมอบฉันทะไม่ต้องลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริ ษัทจะนับคะแนนเสียงตามที่ปรากฏในหนังสือมอบ
ฉันทะเพื่อความสะดวกของผู้ถือหุ้นทุกท่าน
กรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึง่ แต่งตังคั
้ สโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น สามารถแยกลงคะแนน
เห็น ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงคราวเดียวกัน ในแต่ละวาระ โดยแยกเสียงที่ จะท าการลงคะแนนเท่ากับ
จานวนหุ้นที่ตนถือ

5.

เพื่อไม่ให้ เป็ นการเสียเวลา กรณี ที่มีผ้ ูถือหุ้นไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง เลขานุการฯ จะเรี ยนเชิญท่านประธานฯ
ดาเนินการประชุมในเรื่ องถัดไประหว่างรอการนับคะแนน และเมื่อนับคะแนนเสร็ จ ก็จะประกาศผลการนับคะแนน
ให้ ที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมทัง้
ด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ โดยในแต่ละวาระจะใช้ จานวนหุ้นของผู้เข้ าประชุมล่าสุดในวาระนัน้ ๆ ดังนัน้
คะแนนเสียงของจานวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้ าห้ องประชุมของผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ

6.

มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประกอบด้ วยคะแนนเสียงดังต่อไปนี ้
- วาระที่ 1 วาระที่ 3 วาระที่ 4 วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้ องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- วาระที่ 6 ต้ องได้ รับ มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกิ นกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้น ซึ่งมา
ประชุม
- วาระที่ 2 เป็ นวาระแจ้ งเพื่อทราบจึงไม่ต้องลงมติ
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โดยก่อนการลงมติในแต่ละวาระ บริ ษัทจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูเข้ าร่ วมประชุมซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระ
นันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถาม กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลก่อน
การซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นเพื่อเป็ นข้ อมูลให้ กบั บริ ษัทด้ วย
ในกรณี ที่ผ้ ูถือหุ้นมีคาถามหรื อความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ กาลังพิ จารณาอยู่ ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นโปรดสอบถาม
หรื อให้ ความเห็น ในวาระอื่นๆ ช่วงท้ ายของการประชุม และขอให้ ท่ านกรุ ณ าให้ ความเห็ น หรื อสอบถามอย่าง
กระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้ากั น เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิ
ด้ วยและเพื่อรักษาเวลาในการประชุม
นอกจากนี ้ เพื่อความโปร่ งใส ก่อนที่จะเริ่ มการพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม บริ ษัท ได้ ขออาสาสมัครผู้ถือ
หุ้นจานวน 1 ท่านเพื่อทาหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนน
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุการฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2558 เมื่อประชุมเมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2558 โดยบริ ษัทได้ จดั ทารายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2558 ดังกล่าวแล้ วเสร็ จภายในเวลาที่
กฎหมายกาหนดและได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกท่านพิ จารณาล่วงหน้ าแล้ วรายละเอีย ด
ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 1
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้น จะแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2558 และลงมติใน
วาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 3/2558 ประชุมเมื่อ
วันที่ 17 กันยายน 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,169,710

99.9618

0

0

222,200

0.0382

0

0

581,391,910

100

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
หมายเหตุ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558

ประธานฯ มอบหมายให้ นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร รายงานผลการ
ดาเนินงานโดยสรุ ปของบริ ษัทในรอบปี 2558 ให้ ที่ประชุมทราบ
นายเกรี ยงไกร เพี ยรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร กล่าวรายงานว่ารายได้ ของบริ ษัทในปี
2558 มีจานวนรวม 2,117 ล้ านบาท มีผลกาไรสุทธิจานวน 187 ล้ านบาท โดยมีสดั ส่วนรายได้ ดังนี ้ (1) รายได้ จากการขาย
ตู้สวิสซ์บอร์ ดกับเคเบิลเทรย์ร้อยละ 7.4 (2) รายได้ จากการขายตัวเสาส่งไฟฟ้าและเสาโทรคมนาคมรวมถึงบริ การชุดสังกะสี
ร้ อยละ 26.66 (3) รายได้ จากงานรับเหมาก่อสร้ างที่ประเทศลาวร้ อยละ 53.65 (4) รายได้ จากการผลิตไฟฟ้าเขื่อนตาดสะ
เลนที่ประเทศลาวร้ อยละ 1.02 และ (5) รายได้ อื่นๆ ร้ อยละ 1.27 เทียบรายได้ ในปี 2557 ซึง่ มีรายได้ จานวน 2,823 ล้ าน
บาทและมีผลกาไรสุทธิจานวนจานวน 327 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ วางแผนธุรกิจโดยมุ่งเน้ นขยายธุรกิจไปยังประเทศเพื่ อนบ้ าน ซึ่งบริ ษัทได้ เข้ าไปทาธุรกิจใน
ประเทศลาวเป็ นระยะเวลาเกื อบ 10 ปี ที่ผ่านมาซึ่งได้ สร้ างผลกาไรให้ บริ ษัทอย่างต่อเนื่ อง ทัง้ นี ้ บริ ษัทยังมีโครงการใน
อนาคตอีกจานวนหนึง่ ซึง่ จะสามารถสร้ างรายได้ และกาไรอย่างต่อเนื่องอีก 4 ถึง 5 ปี สาหรับประเทศพม่า บริ ษัทก็ได้ เข้ าไป
เริ่ มทาธุรกิจในส่วนของการก่อสร้ างโรงงานผลิตเสาส่งแรงสูงและเสาโทรคมนาคมรวมถึงบริ การชุบสังกะสี โดยบริ ษัทมอง
ว่าตลาดในประเทศพม่ามีศกั ยภาพในเรื่ องของการผลิตเสาโทรคมนาคมและเสาส่งแรงสูง เนื่องจากภายหลังจากการเปิ ด
ประเทศเมื่อ 2 ถึง 3 ปี ที่ผ่านมา มีนกั ลงทุนจานวนมากเข้ า ไปตังโรงงานในนิ
้
คมอุตสาหกรรมในประเทศพม่า ทาให้ รัฐบาล
พม่าต้ องพิจารณาแหล่งผลิตไฟฟ้าอีกจานวนมาก เพื่อรองรับการขยายตัวในภาคอุตสาหกรรม ทาให้ ศกั ยภาพของตลาดเสา
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ส่งแรงสูงในพม่าจึงจะมีอีกเป็ นจานวนมากในอนาคต สาหรับประเทศกัมพูชา เป็ นตลาดที่เปิ ดในเรื่ องการพัฒนาโครงสร้ าง
ไฟฟ้าเป็ นจานวนมากเช่นเดียวกัน ดังนัน้ บริ ษัทจึงมองว่าตลาดในประเทศเพื่อนบ้ านยังจะเป็ นตลาดที่บริ ษัทจะมุ่งเน้ นใน
การเปิ ดตลาดให้ มากยิ่งขึ ้นเพื่อสร้ างผลกาไรและรายได้ ให้ กบั บริ ษัทอย่างต่อเนื่อง
ทัง้ นี ้ บริ ษัทยังได้ ม่งุ เน้ นในเรื่ องของการควบคุมกากับดูแลกิ จการภายใน ไม่ว่าจะเป็ นนโยบายการต่อต้ านการ
คอรัปชัน่ ซึง่ บริ ษัทได้ เน้ นเป็ นพิเศษโดยบริ ษัทวางแผนว่าเข้ าร่ วมการต่อต้ านนโยบายธุรกิจในเรื่ องคอรัปชัน่ ต่อไป จากนันได้
้
มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดาเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้น จะแสดงความคิดเห็นหรื อมี ข้อซักถามหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้ จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2558 แล้ ว
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ (งบดุลและงบกาไรขาดทุน)
ของบริษัทสาหรั บปี บัญชีสนิ ้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่ านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุ ญาตแล้ ว และรั บทราบรายงานของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ มอบหมายให้ นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ชี ้แจงรายละเอียด
ในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมทราบ
นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน กล่าวรายงานโดยอ้ างอิงถึงรายงานประจาปี
2558 ซึง่ มีรายละเอียดงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ รวมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชีซงึ่ ได้ จดั ส่งให้ แก่
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านแล้ ว ดังนี ้
จากงบการเงินรวมบริ ษัทและบริ ษัทย่อย งบแสดงฐานะทางการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัท
มีสิ น ทรั พ ย์ ร วมจ านวน 2,907.69 ล้ านบาท มีห นี ส้ ิ น รวมจ านวน 1,048.08 ล้ านบาท มี ส่ วนของผู้ ถื อหุ้ น รวมจ านวน
1,859.61 ล้ านบาท
จากงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จสาหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ในส่วนของงบการเงิ นรวม มีรายได้ รวม
จานวน 2,116.84 ล้ านบาท มีค่าใช้ จ่ายรวมจานวน 1,867.26 ล้ านบาท มีกาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงิ นได้
จานวน 249.58 ล้ านบาท มีกาไรก่อนภาษี เงินได้ จานวน 225.25 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 187.06 ล้ านบาทหรื อคิด
เป็ นกาไรต่อหุ้นจานวนหุ้นละ 0.37 บาท ในส่วนของงบการเงินเฉพาะบริ ษัท บริ ษัทมีรายได้ รวมจานวน 1,052.82 ล้ านบาท
มีคา่ ใช้ จ่ายรวมจานวน 911.13 ล้ านบาท มีกาไรก่อนต้ นทุนทางการเงินและภาษี เงินได้ จานวน 141.69 ล้ านบาท มี กาไร
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ก่อนภาษี เงินได้ จานวน 137.11 ล้ านบาท และมีกาไรสุทธิจานวน 134.65 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นกาไรต่อหุ้นจานวนหุ้นละ
0.27 บาท
ในส่วนของอัตราทางการเงินที่สาคัญ สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริ ษัทมีอตั ราส่วนสภาพคล่องที่
2.38 เท่า มีอตั ราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (ROE) ร้ อยละ 15.05 มีอตั ราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ (ROA) ร้ อย
ละ 7.74 และมีอตั ราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) 0.56 เท่า แต่หากนับเฉพาะหนี ้สินที่มีดอกเบี ้ย อัตราส่วนหนี ้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E) จะเท่ากับ 0.13 เท่า จากนันได้
้ มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดาเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามหรื อไม่
นายสุพจน์ วีระเจริ ญกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ องจานวนหุ้นที่นามาคานวณว่าเหตุใดจึงไม่นาจานวนหุ้นทัง้ 750
ล้ านหุ้น
นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กลู กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ชี ้แจงว่าเป็ นการคานวณแบบถัวเฉลี่ยจึงใช้
จานวนหุ้น 501 ล้ านหุ้นเนื่องจากบริ ษัทมีการเพิ่มทุน 2 ครัง้ ในปี 2558
นายสุพจน์ วีระเจริ ญกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าเมื่อใดจึงจะใช้ จานวนหุ้น 750 ล้ านหุ้นมาคานวณ
นายธนวัฒน์ ญาณิสรางค์กูล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่การเงิน ชี ้แจงว่าในปี 2559 บริ ษัทจะใช้ จานวนหุ้น
750 ล้ านหุ้นมาคานวณ
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิ จารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ (งบดุล
และงบกาไรขาดทุน) ของบริ ษัทสาหรับปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี และลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ วมีม ติเป็ น เอกฉัน ท์ อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไรขาดทุ น
เบ็ดเสร็ จ (งบดุลและงบกาไรขาดทุน) สาหรับปี บัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ วและรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชีตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,638,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

581,638,910

100

รวม
หมายเหตุ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลจาก
ผลการดาเนินงานของบริษัทประจาปี 2558

ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 บริ ษัทมีกาไรสุทธิ จานวน 134,647,471
บาท ที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครั ง้ ที่ 1/2559 พิจารณาแล้ วจึงมีมติให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณา
อนุมตั ิ ดังนี ้
1.

จัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2558 จานวน 7,000,000 บาท หรื อคิดเป็ นไม่น้อย
กว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และ

2.

จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 75,000,000 บาท
จากนันประธานฯ
้
ขอให้ เลขานุการฯ ชี ้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมทราบ
เลขานุการฯ ชี ้แจงข้ อมูลเพิ่มเติมให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้

1.

บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผลไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล และทุนสารอง
ตามกฎหมายสาหรับงบการเงินเฉพาะของบริ ษัท (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2558 จึง
สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท
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2.

วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลประจาปี 2558 (Record Date) คือวันที่ 16 มีนาคม 2559
และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่แก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 17 มีนาคม 2559 โดยการจ่ายเงินปั นผล
จะดาเนินการภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 และ

3.

เงินปั นผลประจาปี 2558 นี ้จะถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้ อยละ 10 โดยผู้ถือหุ้นสามารถทาการเครดิตภาษี
เงินปั นผลได้

เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถื อหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรเงินกาไรเพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2558 และลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแล้ วมี มติ เป็ น เอกฉั น ท์ อนุ มัติก ารจัดสรรเงิ น ก าไรเพื่ อเป็ น ทุน ส ารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2558 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,638,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

581,638,910

100

รวม
หมายเหตุ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 5

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
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เลขานุก ารฯ ชี แ้ จงต่อที่ ป ระชุมว่า ตามพระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ท มหาชนจ ากัด พ.ศ .2535 (รวมทัง้ ที่ มีก ารแก้ ไข
เพิ่ มเติม) ประกอบกับ ข้ อบังคับ ของบริ ษัท ให้ กรรมการของบริ ษัท จานวน 1 ใน 3 ของกรรมการ ทัง้ หมดจะต้ องพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญประจาปี ของบริ ษัท ซึ่งในครัง้ นีเ้ ป็ นการประชุมสามัญครั ง้ แรกของบริ ษัทหลังจากมีการ
แต่งตัง้ กรรมการชุดใหม่ บริ ษัทจึงใช้ วิธีจับสลากและกรรมการที่ ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในการประชุมครั ง้ นี ้ ส าหรั บ
กรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 มีจานวน 4 ท่าน ได้ แก่
(1)

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

กรรมการบริ ษัท

(2)

นายศิริชยั

พฤฒินารากร

กรรมการบริ ษัท

(3)

นายวิชยั

ญาณิสรางค์กลู

กรรมการบริ ษัท

(4)

นายธนวัฒน์

ญาณิสรางค์กลู

กรรมการบริ ษัท

ทังนี
้ ้ เพื่อสนับสนุนความเป็ นบริ ษัทธรรมาภิบาลที่ดี ก่อนที่จะเริ่ มพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออก
จากตาแหน่งตามวาระดังกล่าว เลขานุการฯ ได้ ขอให้ กรรมการที่ต้องออกตามวาระในครัง้ นี ้ออกจากห้ องประชุมก่อน เมื่อ
ที่ประชุมได้ พิจารณาวาระนี ้เรี ยบร้ อยแล้ วจึงขอเชิญให้ กรรมการดังกล่าวกลับเข้ าห้ องประชุมใหม่
ต่อมาเลขานุการฯ ได้ ชี ้แจงรายละเอียดดาเนินการเกี่ยวกับการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมทราบ ดังนี ้
ที่ ป ระชุ ม คณ ะกรรมการ ครั ง้ ที่ 1/2559 ได้ มี ม ติ ใ ห้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นให้ พิ จ ารณ าแต่ ง ตั ง้
กรรมการซึ่งพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึ่ง ทัง้ นี ้ ข้ อมูลและประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระและได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ ปรากฏตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 ที่ได้ สง่ ไปพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน
จากนันเลขานุ
้
การฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระและลงมติ
ในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ ประชุมพิ จารณาแล้ วมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ ออกตามวาระ ตามที่
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
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(1)

นางสาวอุนนดา พฤฒินารากร

กรรมการบริษัท

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,618,910

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

20,000

0.0034

581,638,910

100

บัตรเสีย
รวม
(2)

นายศิริชัย

พฤฒินารากร

กรรมการบริษัท

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,618,910

99.9966

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

20,000

0.0034

581,638,910

100

บัตรเสีย
รวม
(3)

นายวิชัย

ญาณิสรางค์ กูล

กรรมการบริษัท

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,638,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

581,638,910

100

รวม
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(4)

นายธนวัฒน์

ญาณิสรางค์ กูล

กรรมการบริษัท

มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,638,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

581,638,910

100

รวม
หมายเหตุ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

มติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ

พิจารณาอนุมัตกิ ารกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการสาหรั บปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานุการฯ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
เลขานุ ก ารฯ ชี แ้ จงต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า ที่ ป ระชุ ม คณะกรรมการบริ ษั ท ครั ง้ ที่ 1/2559 (โดยความเห็ น ชอบของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน) ได้ มีมติเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนรายเดือน เบี ้ย
ประชุม และค่าตอบแทนพิ เศษ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญ ประชุมที่ ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถื อหุ้นทุกท่านพิ จารณา
ล่วงหน้ า ดังนี ้
(1)

คณะกรรมการบริษัท
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
ประธานกรรมการ

จานวน

25,000 บาท

กรรมการ

จานวน

15,000 บาท

ประธานกรรมการ

จานวน

45,000 บาท

กรรมการ

จานวน

20,000 บาท

เบี ้ยประชุม (ต่อท่านต่อครัง้ )
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(2)

คณะกรรมการตรวจสอบและบริหารความเสี่ยง
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)
ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

จานวน

20,000 บาท

กรรมการตรวจสอบฯ

จานวน

15,000 บาท

ประธานกรรมการตรวจสอบฯ

จานวน

25,000 บาท

กรรมการตรวจสอบฯ

จานวน

20,000 บาท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน

20,000 บาท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน

15,000 บาท

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน

25,000 บาท

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน

20,000 บาท

เบี ้ยประชุม (ต่อท่านต่อครัง้ )

(3)

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน
ค่าตอบแทนรายเดือน (ต่อท่าน)

เบี ้ยประชุม (ต่อท่านต่อครัง้ )

ทังนี
้ ้ การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ จะอยู่ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี ้
1.

กรรมการบริ ษัทที่เป็ นผู้บริ หาร จะไม่มีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุมไม่ว่ากรณีใดๆ

2.

กรรมการบริ ษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึ่งดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยจะมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทน
รายเดือนจากตาแหน่งสูงสุดตาแหน่งเดียวเท่านัน้

3.

กรรมการบริ ษัท (เฉพาะกรรมการอิสระ) ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการตรวจสอบฯ และ/หรื อ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน จะได้ เบี ้ยประชุมจากทุกตาแหน่ง
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สาหรับค่าตอบแทนพิเศษจานวนไม่เกิน 5,000,000 บาท ทังนี
้ ้ โดยมอบอานาจให้ ประธานกรรมการ และ/หรื อ
บุคคลที่ประธานกรรมการมอบหมายเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนพิเศษให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนและคณะกรรมการกาหนดและอยู่ภายใต้ เงื่อนไขว่า บริ ษัทต้ องมีกาไรจากผลประกอบการประจาปี ที่มีการ
พิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนพิเศษ
นอกจากนี ้ ภายใต้ ข้อบังคับของบริ ษัทข้ อ 32. คณะกรรมการบริ ษัทขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการตามรายละเอียดที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมโดยให้ มีผลใช้ บงั คับตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะมีมติแก้ ไข
เปลี่ยนแปลง
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้น จะแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559 และลงมติใน
วาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการสาหรับปี 2559
ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,638,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

581,638,910

100

รวม

หมายเหตุ
มติในวาระนี จ้ ะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
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วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีสาหรั บปี 2559

ประธานฯ มอบหมายให้ นางปราณี ภาษี ผ ล กรรมการอิ ส ระและประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้ ชี แ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้ต่อที่ประชุม
นางปราณี ภาษี ผล ชี ้แจงต่อที่ ประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วและให้ ความเห็นต่อที่ประชุม
คณะกรรมการครัง้ ที่ 1/2559 ให้ เสนอต่อที่ ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีสาหรับรอบ
ปี บญ
ั ชี 2559 โดยที่ประชุมคณะกรรมการขอเสนอให้ แต่งตังนายประดิ
้
ษฐ รอดลอยทุกข์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 218
และ/หรื อ นางสาวนงราม เลาหอารี ดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่งบริ ษัท เอเอสที มาสเตอร์ จากัด และ/หรื อ
นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าตเลขที่ 5875 แห่งบริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2559 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษัท โดยกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 รวมทังสิ
้ ้นเป็ นเงิน 2,895,000 บาท โดยหากมีงานนอกเหนือจาก
การสอบบัญชีประจาปี ตามปกติให้ คณะกรรมการเป็ นผู้มีอานาจพิจารณากาหนดค่าใช้ จ่ายพิเศษเป็ นกรณีๆ ไป จากนันได้
้
มอบหมายให้ เลขานุการฯ ดาเนินการประชุมต่อ
เลขานุการฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นจะแสดงความคิดเห็นหรื อมีข้อซักถามหรื อไม่ ซึ่งไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดง
ความคิดเห็นและซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
จากนัน้ เลขานุการฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
สาหรับปี 2559 และลงมติในวาระนี ้
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชีสาหรับปี 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มีผ้ ถู ือหุ้น

จานวน (เสียง)

คิดเป็ นร้ อยละ

เห็นด้ วย

581,638,910

100

ไม่เห็นด้ วย

0

0

งดออกเสียง

0

0

บัตรเสีย

0

0

581,638,910

100

รวม
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หมายเหตุ
ออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

มติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสิทธิ

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นนอกเหนือ จากวาระการประชุม หรื อ
ประสงค์จะสอบถามในเรื่ องอื่นๆ เพิ่มเติมหรื อไม่
นางสาวนฤมล ลิขิตรัตนพิ ศาล จากชมรมอาสาพิ ทักษ์ สิทธิ ผ้ ูถือหุ้น สมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทยกล่าวชื่นชมและ
ขอบคุณผู้บริ หารที่มีแนวนโยบายในเรื่ องของการต่อต้ านทุจริ ตคอรัปชัน่ ดังที่แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบในตอนต้ นและสอบถาม
เกี่ยวกับความคืบหน้ าเรื่ องของโครงการแนวร่ วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) ซึ่งจัดทาโดย
ตลาดทุนไทยและสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทยเพื่อหาแนวร่ วมในการที่จะต่อต้ านทุจริ ตในธุรกิจภาคเอกชน
โดยขอให้ บริ ษัทชี ้แจงถึงความตังใจในการเข้
้
าร่ วมโครงการและการดาเนินการในปี ที่ผ่านมา
นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชี ้แจงถึงแนวความคิดสาหรับผู้บริ หารและพนักงาน
ของบริ ษัทว่า ตัง้ แต่ก่อนที่ จะเข้ าตลาดหลักทรั พ ย์ บริ ษัทได้ ดาเนิ นการและมีมาตรการที่ จะป้ องกันไม่ให้ เกิ ดกรณี ทุจริ ต
คอรั ป ชั่นอยู่แล้ ว และเมื่อบริ ษัทได้ เข้ าตลาดหลักทรั พย์ เมื่อปลายปี ที่ผ่านมา บริ ษัทก็ได้ กาหนดนโยบายในเรื่ องของการ
ต่อต้ านทุจ ริ ต คอรั ป ชั่น ให้ เป็ น นโยบายของบริ ษั ท ที่ จะให้ พ นัก งานทุก คนยึดถื อและปฏิ บัติ นอกจากนี ้ ตามที่ ป ระธาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารได้ ชี ้แจงในตอนต้ นว่าบริ ษัทกาลังพิจารณาที่จะเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) แต่เนื่ องจากบริ ษัทมีภารกิ จหลายเรื่ องที่ ต้องเร่ งดาเนิ นการจึงขอเวลาในการดาเนินการเรื่ องนี ้
อย่างไรก็ตามขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นมัน่ ใจว่าบริ ษัทนี ้ นอกจากจะมีระบบตรวจสอบภายใน (internal control) ซึง่ เป็ นระบบระเบียบ
แบบแผนดาเนินการอยู่แล้ ว บริ ษัทยังได้ มีการพิจารณามาตรการอื่นๆ เพิ่มเติมเป็ นระยะด้ วย
นายสุพจน์ วีระเจริ ญกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงโครงการที่บริ ษัทกาลังจะดาเนินการและที่กาลังดาเนินการอยู่ว่ามี
ความคืบหน้ าอย่างไร
นายเกรี ย งไกร เพี ย รวิ ทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่าในส่วนของโครงการที่ บ ริ ษั ท
ดาเนินการอยู่ ได้ แก่ การผลิตเสาส่งแรงสูงให้ กบั การไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยซึง่ เป็ นงานผลิตที่เป็ นงานที่บริ ษัทมีอยู่
ในมือแล้ ว (Backlog) ซึง่ คาดว่าจะผลิตได้ ไปถึงต้ นปี หน้ า ในส่วนของงานต่างประเทศ บริ ษัทรอโครงการรับเหมาสายส่งแรง
สูงที่ประเทศลาวและได้ มีการวางแผนที่จะเข้ าไปลงทุนในการสร้ างโรงงานผลิตเสาส่งและเสาโทรคมนาคมที่ประเทศพม่าซึง่
ขณะนี ้อยู่ในขันตอนการขอใบอนุ
้
ญาตการลงทุนที่ประเทศพม่า นอกจากนี ้ บริ ษัทได้ พฒ
ั นาผลิตภัณท์ใหม่สาหรับใช้ ใน

Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
Factory Tel : 66-23381414, -7 Fax : 66-27080326, -7 E-mail : service@sci-mfgr.com
Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com

25

(Translation)
Enclosure 1

SCI Electric Public Company Limited

โครงการนาสายไฟลงใต้ ดิน (underground cable project) ซึง่ ขณะนี ้บริ ษัทได้ ทดสอบเสร็ จและอยู่ระหว่างการดาเนินการ
ยื่นเรื่ องกับการไฟฟ้านครหลวงเพื่อขอขายผลิตภัณฑ์นี ้ในอนาคต
นายนพพล มิลินทางกูร ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ ชี แ้ จงเพิ่ มเติมว่านอกเหนื อจากโครงการข้ างต้ น
บริ ษัทยังมองหาโอกาสอื่นๆ ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศที่อยู่ติดกับประเทศไทยสาหรั บงานที่บริ ษัทเคยดาเนินการใน
ประเทศไทยและรวมถึงพลังงานทดแทนด้ วย
นายสุพจน์ วีระเจริ ญกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าบริ ษัทมีโครงการเกี่ยวกับรถไฟฟ้าหรื อไม่
นายเกรี ยงไกร เพี ยรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ หาร ชีแ้ จงว่าทางบริ ษัทมีโอกาสเข้ าไปเสนอ
ราคาให้ กบั ผู้รับเหมาที่ได้ งานจากทางรัฐบาลไม่ว่าจะเป็ นรถไฟฟ้าใต้ ดินหรื อรถไฟฟ้าบนดิน อย่างไรก็ตาม จะมีการแข่งขัน
ด้ านราคากับผู้ผลิตรายอื่นด้ วย
นายสุพจน์ วีระเจริ ญกูล ผู้ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมว่าการที่เหล็กขึ ้นราคาจะมีความเสี่ยงกับบริ ษัทหรื อไม่
นายเกรี ยงไกร เพียรวิทยาสกุล กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่าบริ ษัทไม่มีการสต๊ อคเหล็กไว้ ส่วน
งานในแต่ละโครงการ เช่น โครงการกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทย จะเป็ นงานที่บริ ษัทรู้ ราคาล่วงหน้ า และบริ ษัทได้
เพิ่มต้ นทุนเข้ าไปแล้ ว ดังนัน้ บริ ษัทได้ มีการป้องกันความเสี่ยงเรื่ องราคาเหล็กแล้ วซึง่ การขึ ้นราคาของเหล็กจะไม่กระทบกับ
ต้ นทุนหรื อราคาขายของบริ ษัท
ไม่มีเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อรับทราบและไม่มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ กล่าวขอบคุ ณ
ผู้ถือหุ้นที่เสียสละมาร่ วมประชุมและปิ ดการประชุมในเวลา 14.55 น.

ลงชื่อ................................................ประธานที่ประชุม
(นายนพพล มิลินทางกูร)

Address : 107/1 Moo1, Bangna-Trad Km. 27 Rd., Bangbor, Samutprakarn 10560
Factory Tel : 66-23381414, -7 Fax : 66-27080326, -7 E-mail : service@sci-mfgr.com
Executive & IR Office Tel : 66-23618014-7 Fax : 66-23618018 E-mail : bod@sci-groups.com
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