สิงทีส่ งมาด้ วย ลําดับที 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2558
ของ
บริ ษัท ฟิ ลเตอร์ วิชัน จํากัด (มหาชน)

เวลาและสถานที
ประชุมเมื อวันที 27 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมวิคเตอร์ คลับ II-III ชัน 8 อาคาร
ปาร์ คเวนเซอร์ อีโคเพล็กซ์ ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
เริ มการประชุม
นางสาวอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ์ ผู้ดําเนินการประชุมรายงานว่า มีผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทมาเข้ า
ร่วมประชุมทังหมดด้ วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 69 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 117,109,679 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 58.55 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด 200,000,000 หุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น
เมือวันที 16 มีนาคม 2558
ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว โดยมีนายโชติศกั ดิ อาสภ
วิริยะ ประธานกรรมการบริษัท เป็ นประธาน ทีประชุม
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วมประชุมเพิมเติม จนทําให้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่ วม
ประชุมด้ วยตนเอง และโดยการรับมอบฉันทะรวม 83 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 117,516,383 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
58.76 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ แล้ วทังหมด 200,000,000 หุ้น
ก่อนทีจะดําเนินการประชุม ผู้ดําเนินการประชุม ได้ แนะนํากรรมการของบริษัททีได้ เข้ าร่วมประชุมใน
ครังนี ดังนี
กรรมการทีเข้ าร่ วมการประชุม
1.นายโชติศกั ดิ
2.ดร.วิจิตร
3.นายระพีพฒ
ั น์

อาสภวิริยะ
เตชะเกษม
สวนศิลป์พงศ์

ประธานกรรมการบริษัท
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระและ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4.นายแพทย์มานิต ธีระตันติกานนท์ ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
5.นายเกียรติพร ศิริชยั สกุล
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6.นายธเนตร
ขําเชิดชูไชย
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
7.นายมนตรี
ประจันพาณิชย์ กรรมการบริษัท
8.นายธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร กรรมการและกรรมการบริหาร

9.นางสาวธนาพา เตชะเกษม
10.นางสาวปานจิต ฉิมพาลี

กรรมการและกรรมการบริหาร
กรรมการและกรรมการบริหาร

นอกจากนี ผู้ดํา เนิน รายการได้ ทํา การแนะนํ าคณะกรรมการชุดย่ อ ยของบริ ษั ท ที ปรึก ษากฎหมาย และ
ผู้สอบบัญชีทีเข้ าร่วมประชุมในครังนี ดังต่อไปนี
คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.

นางสาวสุภาพรรณ
นายอนุพงศ์
นายสมชาย
นายรัฐพนธ์

เยียมแลงามกูล
ตังปณิธานนันท์
หงษา
ทาทอง

กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร

ทังนี นายโตสิต วิสาลเสสถ์ กรรมการอิสระ และนายพัฒนพงษ์ คงคารัตน์ กรรมการบริหาร ติดภารกิจ
จําเป็ นจึงไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมได้
ทีปรึกษากฎหมาย จากบริษัท พรีเมียร์ ลอว์เยอร์ จํากัด ได้ แก่
1. นางมัลลิกา คมน์อนันต์
2. นายทรงพล ชาญศิริไพบูลย์
ทําหน้ าทีดูแลการประชุมผู้ถือหุ้นให้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย และข้ อบังคับของบริษัท
ผู้สอบบัญชี จากสํานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด
นางสาวปิ ยะนุช เกษมศุภกร
ผู้ดําเนินรายการได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบถึงรู ปแบบในการประชุมและวิธีการดําเนินการประชุม โดยประธาน
ในฐานะประธานกรรมการจะเป็ น ประธานในที ประชุม และจะทํ าหน้ า ที กํา กับ ดูแลการประชุม ให้ เป็ น ไปตาม
ข้ อบังคับและวาระการประชุมทีระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุมตามวาระการประชุมทีระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี
ผู้ดําเนินรายการได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ แจ้ งการให้ ข่าวสารเกียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครังนี
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ ทาง ดังนี
1. หนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้ อความเกียวกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
และเว็บไซด์ของบริษัท
โดยเมือวันที 15 ธันวาคม 2557 บริษัทได้ แจ้ งข่าวต่อกรรมการและผู้จดั การ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เรื องการเปิ ด โอกาสให้ ผู้ถื อ หุ้น เสนอวาระการประชุม รวมทังการเสนอชื อบุค คลเพื อเข้ า รับ การแต่ ง ตังเป็ น
กรรมการบริ ษัทสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 เพือทราบและแจ้ งให้ นักลงทุนทราบว่าบริษัทได้
เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น มีสทิ ธิเสนอวาระการประชุมทีเหมาะสม รวมทัง เสนอชือบุคคลเพือเข้ ารับการแต่งตังเป็ น

กรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า โดยผู้ถือหุ้นสามารถพิ จารณาหลักเกณฑ์ ทีบริ ษั ทกํา หนด ซึงเผยแพร่ บ นเว็บไซด์ ของ
บริ ษัท (http://www.filtervision.co.th/) รวมทังเผยแพร่ ผ่านช่องทางการเสนอข่าวบริ ษัท/หลักทรัพย์ บนเว็บไซด์
ของตลาดหลัก ทรัพ ย์ แห่ งประเทศไทย (http://www.set.or.th) โดยมี ระยะเวลาตังแต่ วันที 15 ธัน วาคม 2557
จนถึง วัน ที 16 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 เพื อนํ า เสนอต่ อ คณะกรรมการบริ ษั ท เพื อพิ จ ารณานัน ซึงเมื อพ้ น กํ า หนด
ระยะเวลาดังกล่าวแล้ ว ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใช้ สทิ ธิเสนอวาระดังกล่าว
ต่อจากนันผู้ดําเนินรายการได้ แจ้ งรายละเอียดเกียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในวาระการประชุมให้ ทีประชุมทราบดังนี
1. สําหรับการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ครังนี ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 35 กําหนดว่าการออกเสีย ง
ลงคะแนน ให้ นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง
2. ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ ามีคะแนนเสียงเท่ากันให้
ประธานในทีประชุมออกเสียงเพิมขึนอีกหนึงเสียงเป็ นเสียงชีขาด
3. ในการลงมติทีประชุม ให้ กระทําโดยเปิ ดเผย ซึงผู้ถือหุ้นสามารลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และ
งดออกเสียงเท่านัน โดยประธานจะสอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง โปรดยกมื อ (โดยผู้ถือ หุ้นท่ านใดที ไม่เห็ น ด้ ว ยหรื อ งดออกเสียง กรุ ณ ากรอกใบลงคะแนนทีท่ า น
ได้ รับแจกจากเจ้ าหน้ าทีก่อนเข้ าร่วมประชุมและยกมือขึน เพือเจ้ าหน้ าทีจะจัดเก็บใบลงคะแนนของท่าน)
บริ ษัทจะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนัน หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
เข้ าร่วมประชุม อนึง หากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดยกมือไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าที
ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้ วยตามทีประธานเสนอให้ ทีประชุมพิจารณา
4. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ ในการสอบถามหรือ เสนอแนะความเห็น เพิ มเติม ให้ สํา หรับ ผู้ถือ หุ้น หรือ
ผู้รับ มอบฉั น ทะเท่ า นั น โดยหากผู้ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้ รับ มอบฉั น ทะท่ า นใดประสงค์ จ ะสอบถามเพิ มเติ ม หรื อ ให้
ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะโปรดแจ้ งชือและนามสกุลเพือเป็ นข้ อมูลให้ กบั บริษัท
5. การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้ การป้อนข้ อมูลผ่าน Bar code โดยจะถือมติเสียงข้ างมาก
เว้ นแต่เรือง ทีกฎหมายกําหนดให้ เป็ นอย่างอืน และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor
โดยการลงคะแนนจะแบ่งเป็ น 2 ส่วนคือ
- ส่วนที 1 ได้ แก่วาระที 2,4,5,6,8 และ9 เป็ นวาระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมา
ประชุมและออกเสียง
- ส่วนที 2 ได้ แก่วาระที 7 เป็ นเรืองพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึงวาระนีต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง
- ส่วนในวาระที 1 และ 3 เป็ นวาระเพือทราบ ไม่ต้องลงมติ
นอกจากนีเพือให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส บริษัทได้ เชิญผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่วมประชุม 1 ท่าน
เข้ าร่ วมเป็ นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่ วมกับทีปรึกษากฎหมายและตัวแทนของ
บริษัทด้ วย

ต่ อ จากนั น ผู้ดํ า เนิ น รายการได้ ดํ า เนิ น การประชุม ตามวาระการประชุม ที กํ าหนดไว้ ในหนังสือ เชิ ญ
ประชุมดังนี
วาระที 1

เรื องทีประธานแจ้ งให้ ทประชุ
ี
มทราบ

ประธานมอบหมายให้ นางสาวปานจิต ฉิมพาลี กรรมการและกรรมการบริหารเป็ นผู้รายงานความ
คืบหน้ าของการรับชําระค่าหุ้นเพิมทุนจากบุคคลเฉพาะเจาะจง (Private Placement)
นางสาวปานจิ ต ฉิม พาลี ได้ รายงานความคื บ หน้ า ของการรับ ชํ า ระค่ า หุ้ นเพิ มทุน จากบุ ค คล
เฉพาะเจาะจง (Private Placement) ว่ าในช่ วง วัน ที 3 เมษายน 2558 ถึง วันที 10 เมษายน 2558 ที ผ่านมา
ได้ มี ก ารจองและรับ ชํ าระค่ าหุ้ น รวมทั งสิน 8 ราย จํ า นวน 43 ล้ า นหุ้ น คิ ด เป็ นมูล ค่ า หุ้น ที ได้ รับ ชํ า ระทังสิ น
110.08 ล้ านบาท
บริษัทขอรายงานกรณีทีจํานวนเงินรับชําระค่าหุ้นสามัญเพิมทุนสําหรับบุคคลเฉพาะเจาะจง ตํากว่า
เป้าหมายนัน ไม่ส่งผลกระทบต่อแผนการลงทุนของบริษัท เนืองจากบริษัทจะดําเนินการควบคุมงบประมาณการ
ใช้ เงินลงทุนต่ างๆ ให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ ทีแจ้ งไว้ ตามแบบรายงานการเพิ มทุน (F53-4) และนอกจากนัน
บริษัทยังมีทางเลือกในการขอสินเชือจากสถาบันการเงินเพือสนับสนุนโครงการในการลงทุนได้
หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ น และเมื อไม่มีผู้ถือ
หุ้นสอบถามหรื อเสนอความคิ ดเห็น ผูด้ ําเนิ นรายการแจ้งว่าเนืองจากเป็ นวาระรายงานเพือทราบจึ งไม่มีการลงมติ
วาระที 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั งที 1/2558 เมือวันที 16 มีนาคม 2558

ประธานขอให้ ที ประชุม พิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุมวิ สามัญผู้ถื อหุ้น ครังที 1/2558 เมื อ
วันที16 มีนาคม 2558 และบริ ษัท ได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ผ้ ถู ื อหุ้นพิ จารณาพร้ อมหนังสือ
เชิญประชุมแล้ ว
หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ น และเมือไม่มีผถู้ ื อหุ้น
ทักท้วงหรื อขอแก้ไขเพิ มเติ ม ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมพิ จารณาลงมติ
มติ:
ทีประชุม มีมติรับ รองรายงานการประชุม วิสามัญผู้ถื อหุ้น ครังที 1/2558 เมือวันที 16 มีนาคม 2558
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
75
75

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,115,182
117,115,182

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

วาระที 3

พิ จารณารั บ ทราบรายงานของคณะกรรมการ เกี ยวกั บ ผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท
ประจําปี 2557

ประธานมอบหมายให้ นางสาวปานจิ ต ฉิ ม พาลี กรรมการและกรรมการบริ ห ารเป็ นผู้ เสนอ
รายงานของคณะกรรมการ เกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 เพือให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
พิจารณารับทราบ

รายการ

ปี 2557
(ล้ านบาท)

งบการเงินรวม
ปี 2556
เปลียนแปลง
(ล้ านบาท)
เพิมขึน (ลดลง) (%)

สินทรัพย์รวม

285.95

274.16

4.30%

หนีสินรวม

76.97

70.72

8.84%

ส่วนของผู้ถือหุ้น

208.98

203.44

2.72%

รายได้ จากการขายและบริการ

360.75

302.86

19.11%

รวมรายได้

363.27

305.89

18.76%

รวมค่าใช้ จ่าย

350.73

292.23

20.02%

12.54

13.66

(8.20%)

กําไรสุทธิ

นางสาวปานจิต ฉิ ม พาลี ได้ รายงานผลการดํ าเนิน งานของบริ ษั ท ประจํา ปี 2557 พร้ อมแสดง
Presentationภาพรวมของงบแสดงฐานะการเงินรวมเปรียบเทียบ และงบกําไรขาดทุนรวมเปรียบเทียบ โดยสรุ ป
ดังนี
คําอธิบายรายการเปลียนแปลงของงบแสดงฐานะการเงินรวม ปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด ลดลง 3.40 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 15.94 เนืองจากลูกค้ า
รายสําคัญ 2 รายปรับรอบการจ่ายชําระเงินงวดเดือน ธันวาคม 2557 มาจ่ายชําระในช่วงต้ นปี 2558 ซึงเป็ นการ
ปรับชัวคราวจากวัน หยุดช่วงปี ใหม่ เท่านัน
ลูกหนีการค้ าและลูกหนีอืนเพิมขึน 4.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 5.01 เพิมจากลูกค้ ารายสําคัญ
2 ราย ปรับรอบการจ่ายเงิน ประกอบกับยอดขายทีทําไว้ ในช่วงสินปี 2557 สูงกว่าปี ก่อน
สินค้ าคงเหลือ เพิ มขึน 14.34 ล้ านบาท คิ ดเป็ น ร้ อยละ 14.93 เพิ มจากวัสดุแ ละสินค้ าสําเร็ จรู ป
โดยเฉพาะกลุม่ Food Equipment และไส้ กรองหรือชุดกรองนํา เพือรองรับงานในปี
สิน ทรัพ ย์ ห มุน เวียนอืนลดลง 2.55 ล้ า นบาท คิ ดเป็ นร้ อ ยละ 62.35 เนืองจากเงินจ่ ายล่วงหน้ า
ค่าสินค้ า ลดลง . ล้ านบาท จากสินค้ า Food Equipment ทีสังซือช่วงปลายปี 2556 ได้ รับสินค้ าในช่วงต้ นปี
2557 แล้ ว

ทีดิ น อาคารและอุป กรณ์ ลดลง 1.86 ล้ านบาท คิ ด เป็ น ร้ อยละ 4.27 ลดลงจาก ค่ าเสือมราคา
ประมาณ ล้ านบาท ในขณะทีซือเพิมประมาณ ล้ านบาท
เจ้ าหนีการค้ าและเจ้ าหนีอืนเพิมขึน 8.24 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 28.55 โดยหลักเพิมจากเจ้ าหนี
การค้ าต่างประเทศ ณ ช่วงสินปี เนืองจากการนําเข้ าสินค้ าจาก Supplier ต่างประเทศ
โบนัสค้ างจ่ายลดลง 2.28 ล้ านบาท คิดเป็ น ร้ อ ยละ 14.78 เพราะโบนัสลดลงเนืองจากส่วนงาน
B1 B (Industrial and OEM) ยอดขายตํากว่าเป้า
ส่วนของผู้ถือหุ้นเพิมขึน 5.54 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.72 เพิมขึน โดยการเปลียนแปลงจาก
การจ่ายเงินปั นผล เดือนพฤษภาคม 2557 และกําไรงบรวมในปี จํานวน 12.54 ล้ านบาท
คําอธิบายรายการเปลียนแปลงของงบกําไรขาดทุนรวมปี 2557 เปรียบเทียบกับปี 2556
รายได้ จากการขายและบริ การเพิมขึน 57.89 ล้ านบาท จากกลุม่ ธุรกิจ B1(Industrial and OEM)
เพิ มขึน 6.47 ล้ านบาท จากงาน Project กลุ่มธุ รกิจ B2(Commercial and Residential ) เพิ มขึน .10 ล้ า น
บาทจาก กลุม่ ผลิตภัณฑ์ Food Equipment เป็ นหลัก และB3 (Medical Service) โดยรวมเพิม 4.32 ล้ านบาท
จากการขายเครืองฟอกไต และนํายาฟอกเลือด
กําไรขันต้ น เพิ มขึน 2.35 ล้ านบาท จากยอดขายที เพิ มขึน ส่ว นอัต รากํ าไรขันต้ น ลดลง ร้ อยละ
4.42 เนื องจากกลุ่ม ผลิต ภั ณ ฑ์ Food Equipment ที มี Margin น้ อ ยกว่ า กลุ่ม ผลิต ภั ณ ฑ์ เครื องกรองนํ า และ
นอกจากนันงานขายเครืองฟอกไตมี Margin น้ อยเช่นกัน
กําไรสุทธิลดลง 1.12 ล้ านบาท เนืองจากบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานขาดทุน
หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็ น และเมื อไม่มีผู้ถือหุ้น
สอบถามหรื อแสดงความคิ ดเห็น ผูด้ ําเนิ นรายการแจ้งว่าเนืองจากเป็ นวาระรายงานเพือทราบจึ งไม่มีการลงมติ
วาระที 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินสําหรั บปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557

ประธานมอบหมายให้ น างสาวปานจิ ต ฉิม พาลี กรรมการและกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้รายงาน
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557
นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า ได้ รายงานสรุปรายการทีสําคัญของงบการเงินรวมของบริษัท
และบริษัทย่อยสําหรับปี 2557 ซึงประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สินสุดวันที
31 ธันวาคม 2557 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วลงในรายงานประจําปี 2557 ซึงได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า
พร้ อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 แล้ ว
หลังจากนัน ประธานได้เ ปิ ดโอกาสให้ผู้ถื อหุ้น สอบถามและแสดงความคิ ดเห็ น และเมื อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมพิ จารณาลงมติ

มติ:
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงินสําหรับปี สินสุดวันที 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
ผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
มติทีลง

จํานวนราย

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที 5

80
80

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,515,184
117,515,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานมอบหมายให้ น างสาวปานจิ ต ฉิม พาลี กรรมการและกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้รายงาน
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไร และการจ่ายเงินปั นผล
นางสาวปานจิต ฉิมพาลี รายงานว่า บริ ษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั น ผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ
50 ของกําไรสุทธิ ของงบการเงิน เฉพาะกิจการหลังหักภาษี หรื อตามความเหมาะสม หากไม่มี เหตุจําเป็ นอืนใด
และการจ่ายเงินปั นผลนัน ไม่มีผลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษัทอย่างมีนัยสําคัญ หรือเว้ นแต่ในกรณีที
บริษัทมีโครงการลงทุนในโครงการอืน
ทังนี ในปี 2557 งบการเงินของบริ ษั ทมีผลการดํ าเนิ นงานกํ าไรสุทธิ เป็ น จํานวนเงิน 19.74 ล้ า น
บาท ดังนันคณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงาน ตังแต่วันที 1 มกราคม
2557 ถึง วันที 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล
ดังนี
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
. กําไรสุทธิ (ขาดทุน) (บาท)

ปี 2557
(นําเสนอ)
19,739,384

12,598,482

.
.
.
.

200,000,000
0.042
8,400,000
42.55%

200,000,000
0.035
7,000,000
55.56%

จํานวนหุ้น (หุ้น ณ วันที 16 มีนาคม 2558)
เงินปั นผล (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิน (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเปรียบเทียบกําไรสุทธิ (%)

ปี 2556

และตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด พ.ศ.2535 ซึงสอดคล้ อ งกั บ
ข้ อบังคับของบริษัทข้ อที 46 ทีได้ ระบุไว้ ว่าบริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี สว่ นหนึงเป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้ อ ยละห้ า (5%) ของกํ าไรสุท ธิ ป ระจํา ปี หัก ด้ ว ยยอดเงิน ขาดทุน สะสมยกมา (ถ้ ามี ) จนกว่า ทุน สํา รองนี จะมี
จํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10%) ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนันเห็นควรจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย

ในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิ ประจําปี เป็ นจํานวนเงิน 987,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนทีเหลือ
เข้ าเป็ นกําไรสะสมของบริษัทต่อไป
ดังนัน จึงเห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557
สําหรับ ผลการดําเนินงานตังแต่วนั ที 1 มกราคม 2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท แก่ผ้ ูถือหุ้น
ทีมี สิท ธิ รับ เงินปั น ผลตามที ปรากฏรายชือ ณ วันกํ าหนดรายชือผู้ถื อหุ้นที มีสิท ธิ ในการรับเงิน ปั น ผล ประจํา ปี
(Record Date) ในวันที มี นาคม
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา
ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์ พ.ศ.
โดยวิธีปิดสมุดทะเบีย นพักการโอนหุ้นใน วันที มีน าคม
และกํ าหนดจ่ า ยเงิน ปั น ผล ในวัน ที 26 พฤษภาคม 2558 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํ านวนเงิ น
987,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนทีเหลือเข้ าเป็ นกําไรสะสมของบริษัทต่อไป
หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็น และเมือไม่มีผถู้ ือ
หุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึ งเสนอให้ทีประชุมพิ จารณาลงมติ
มติ: ทีประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2557 สําหรับผลการดําเนินงานตังแต่วนั ที 1 มกราคม
2557 ถึง 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ 0.042 บาท แก่ผ้ ถู ือหุ้นทีมีสทิ ธิ รับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ
วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิ ในการรับเงินปั นผล ประจําปี
(Record Date) ในวันที มีนาคม
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นใน วันที
มีนาคม
และกําหนดจ่ายเงินปั นผล ในวันที 26 พฤษภาคม
2558 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นจํานวนเงิน 987,000 บาท และจัดสรรเงินส่วนทีเหลือเข้ าเป็ นกําไร
สะสมของบริษัทต่อไป ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที 6

จํานวนราย
80
80

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,515,184
117,515,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

พิจารณาเลือกตังกรรมการทดแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ

ประธานมอบหมายให้ น ายระพี พัฒ น์ สวนศิลป์ พงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้รายงาน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการ
ทดแทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
นายระพี พัฒ น์ สวนศิลป์ พงศ์ รายงานว่า ตามพระราชบัญญั ติบ ริ ษั ทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535
มาตรา 71 และสอดคล้ อ งกับข้ อบังคับ บริ ษั ทฯ ข้ อ 16 กํา หนดไว้ ว่า ในการประชุม สามัญ ประจํา ปี ทุก ครัง ให้
กรรมการออกจากตํ าแหน่ ง 1 ใน 3 ถ้ า จํา นวนกรรมการทีจะแบ่ งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ ได้ ก็ ให้ อ อกโดย
จํานวนใกล้ ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตํ าแหน่งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบีย น

บริ ษัทนัน ให้ จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่ว นปี หลัง ๆ ต่อไป ให้ ก รรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดนันเป็ น
ผู้ออกจากตําแหน่ง หากในคราวใด มีก รรมการหลายคนอยู่ในตํ าแหน่ งมานานเท่า ๆ กันเป็ นจํ านวนมากกว่ า
จํานวนกรรมการทีต้ องพ้ นจากตําแหน่งในคราวนัน ให้ กรรมการดังกล่าวพ้ นจากตําแหน่งโดยวิธีจบั ฉลากกรรมการ
ผู้ออกไปนันจะเลือกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ดังนันในการประชุมสามัญประจําปี
มีกรรมการทีถึงคราวออก
ตามวาระ ท่าน ดังนี
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม
กรรมการบริษัท
2. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายเกียรติพร ศิริชยั สกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายโตสิต วิสาลเสสถ์ กรรมการอิสระ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ กรรมการทัง 4 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง ทังนี
ได้ ผ่านการพิจารณาสรรหาจากทีประชุมคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครังที 1/2558 เมือวันที 20
กุมภาพันธ์ 2558 และผ่านการอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครังที 2/2558 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์
2558 ทีผ่านมา
หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็น และเมือไม่มีผถู้ ือ
หุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึ งเสนอให้ทีประชุมพิ จารณาลงมติ เลือกตังกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี
1. ดร.วิจิตร เตชะเกษม กรรมการบริษัท
มติ: ทีประชุมมีมติอนุมัติเลือก ดร.วิจิตร เตชะเกษม กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
80
80

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,515,184
117,515,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

2. นายธเนตร ขําเชิดชูไชย กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
มติ: ทีประชุมมีมติอนุมัติเลือก นายธเนตร ขําเชิดชูไชย กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
80
80

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,515,184
117,515,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

3. นายเกียรติพร ศิริชยั สกุล กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
มติ: ทีประชุมมีมติอนุมัติเลือกนายเกียรติพร ศิริชยั สกุล กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
80
80

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,515,184
117,515,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

4. นายโตสิต วิสาลเสสถ์ กรรมการอิสระ
มติ: ทีประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกนายโตสิต วิสาลเสสถ์ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง ด้ วยคะแนน
เสียง ข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี

มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที 7

จํานวนราย
80
80

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,515,184
117,515,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

พิ จ ารณากํ า หนดค่ าตอบแทนกรรมการ และอนุ ก รรมการสรรหาและพิ จ ารณ า
ค่ าตอบแทน ประจําปี 2558

ประธานมอบหมายให้ น ายระพี พัฒ น์ สวนศิลป์ พงศ์ ในฐานะประธานกรรมการตรวจสอบและ
อนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้รายงาน เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมัติการพิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2558

นายระพีพัฒน์ สวนศิลป์พงศ์ รายงานว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 สรุ ปใจความสําคัญว่า
กรรมการของบริ ษั ทมี สิทธิ ได้ รับค่ าตอบแทนในการปฏิ บัติห น้ าที ซึงค่าตอบแทนได้ แก่ เงิน รางวัล เบียประชุม
บําเหน็จ โบนัส หรื อผลตอบแทนในลักษณะอืน ซึงในปี 2557 ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2557 เมือวันที
24 เมษายน 2557 ได้ อนุมัติกําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่า ตอบแทน เป็ น จํ านวนเงิน 1,335,000 บาท สํา หรับ ปี 2557 บริ ษั ท ได้ จ่ ายค่ าตอบแทนให้ แ ก่
คณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินทังสิน 1,045,000
บาท ทั งนี บริ ษั ท สรุ ป จํ า นวนเงิน ที จ่ า ยให้ ค ณะกรรมการบริ ษั ท และคณะอนุก รรมการสรรหาและพิ จารณา
ค่ า ตอบแทน เป็ นรายบุ ค คลไว้ ใ นรายงานประจํ า ปี 2557 ในหั ว ข้ อ โครงสร้ า งการจัด การ เรื องค่ า ตอบแทน
กรรมการและผู้บริหาร
รายละเอียด
วงเงินทีขออนุมตั ิ
จํานวนเงินทีจ่ายจริงเป็ นค่าเบียประชุมทังหมด

ปี 2557 (บาท)
1,335,000
1,045,000

ปี 2556 (บาท)
1,090,000
1,045,000

คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
คณะอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ประจําปี 2558 ทีได้ ผ่านการอนุมัติจากทีประชุมคณะอนุกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครังที 1/2558 เมือวันที 20 กุมภาพันธ์ 2558 และทีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ครังที 2/2558 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2558 โดยค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท และคณะอนุกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ประจําปี 2558 เป็ นจํ านวนเงิน 1,335,000 บาท ทังนี การกํ าหนดกฎเกณฑ์ การจ่ าย
ค่าตอบแทนดังกล่าวรวมทังจํานวนวงเงินได้ กํ าหนดเหมื อนกันกับปี ก่ อน โดยกลันกรองอย่ างละเอีย ดถึงความ
เหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึง
ความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี
ค่ าตอบแทน/ค่ าเบียประชุม

ประธานกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
- กรรมการตรวจสอบ
คณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- ประธานคณะอนุกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
- อนุกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

หมายเหตุ

ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 50,000 บาท กรณีทีมีการเข้ าร่ วมประชุม
จะไม่ได้ รับค่าเบียประชุม
ค่าเบียประชุม ครังละ 10,000 บาท
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
ค่าเบียประชุม ครังละ 15,000 บาท
ค่าเบียประชุม ครังละ 10,000 บาท

ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม
ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม

ค่าเบียประชุม ครังละ 15,000 บาท

ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม

ค่าเบียประชุม ครังละ 10,000 บาท

ทุกคราวทีเข้ าร่วมประชุม

หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็น และเมือไม่มีผถู้ ือ
หุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึ งเสนอให้ทีประชุมพิ จารณาลงมติ อนุมตั ิ การกํ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และอนุกรรมการสรรหาและพิ จารณาค่าตอบแทน ประจํ าปี 2558 ดังนี
มติ: ทีประชุมมีมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
และอนุกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประจําปี 2558 ภายในวงเงินไม่เกิน 1,335,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทังหมด
ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี

มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที 8

จํานวนราย
81
81

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,516,184
117,516,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
100.00
100.00

พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2558

ประธานมอบหมายให้ น างสาวปานจิ ต ฉิม พาลี กรรมการและกรรมการบริ ห ารเป็ น ผู้รายงาน
เพือให้ ผ้ ถู ือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2558
นางสาวปานจิต ฉิ มพาลี รายงานว่าตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัติบ ริ ษัท มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และข้ อบังคับ บริ ษัท ข้ อ 47 กําหนดว่า ให้ ทีประชุมสามัญประจําปี แต่งตังผู้สอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงิน ค่า สอบบัญชีของบริ ษัท ทุก ปี ในการแต่งตังผู้สอบบัญ ชี จะแต่งตังผู้สอบบัญชี คนเดิ ม อีกก็ ได้ ทังนี
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557 คือนายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่ง
สํานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด
ดังนัน สําหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตัง
นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งสํานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด และ/หรือ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งสํานักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญ ชี ประจํ าปี 2558 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีค นใดคนหนึงข้ างต้ นเป็ น ผู้ทํ าการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ซึงในปี 2558 บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด จะเป็ น
ผู้สอบบัญชีข องบริ ษั ท นับเป็ น ปี ที 5 ติ ด ต่อ กัน เนื องจากผู้สอบบัญ ชีท่ านดังกล่า วข้ างต้ นมี ค วามเป็ นอิ สระ มี

มาตรฐานการทํ า งานที ดี มี คุ ณ สมบั ติ ค รบถ้ วนตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท และข้ อกํ า หนดของสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิ บัติหน้ าทีได้ เป็ นอย่างดี อีกทังเพื อให้ การทํางาน
ตรวจสอบบัญชีของบริษัทเป็ นไปอย่างต่อเนือง โดยกําหนดค่าตอบแทน ดังนี
รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที
ค่าสอบบัญชีประจําปี
รวมทังสิน

จํานวนเงิน(บาท)
ปี 2558
(นําเสนอ)
130,000
130,000
130,000
560,000
950,000

จํานวนเงิน (บาท)
ปี 2557
95,000
95,000
95,000
510,000
795,000

คณะกรรมการบริษัท มีความเห็นว่าเพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด ซึง
กํา หนดให้ ที ประชุม สามัญผู้ถื อหุ้น แต่ง ตังผู้สอบบัญชี และกํ า หนดค่ าสอบบัญ ชีข องบริ ษั ท ทุกปี และโดยการ
เสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ แต่งตัง นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งสํานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด และ/หรือ
นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งสํานักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
อนุมัติให้ กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท นอกจากนีผู้สอบบัญชีตามรายชือที
เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริ ษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ อง
กับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และนอกจากนันยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริ ษัท คือบริ ษัท เออร์ วิง
คอร์ ป อเรชัน จํากัด ซึงมีค่ าสอบบัญชี ประจํา ปี 2558 ของบริ ษัท เออร์ วิง คอร์ ป อเรชัน จํา กัด เป็ น จํานวนเงิ น
390,000 บาท ค่ า สอบบั ญ ชี ที เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริ ก ารสอบบั ญ ชี เ ท่ า นั น ไม่ มี ก ารให้ บริ ก ารอื น
นอกเหนือจากการสอบบัญชี
หลังจากนัน ประธานได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิ ดเห็น และเมือไม่มีผถู้ ือหุ้น
ท่านใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ทีประชุมพิ จารณาลงมติ อนุมตั ิ แต่งตังผู้สอบบัญชีและกํ าหนดค่าสอบบัญชี
ประจํ าปี 2558 ดังนี

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตัง
นายบุญเลิศ แก้ วพันธุ์พฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
นางสาวปิ ยนุช เกษมศุภกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
และ/หรือ
นางสาวรุ้งตวัน บุญศักดิเฉลิม ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งสํานักงาน บริษัท บีพีอาร์ ออดิท แอนด์ แอดไวเซอรี จํากัด และ/หรือ

มติ:

นางสาวมะลิวรรณ พาหุวฒ
ั นกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
แห่งสํานักงาน บริษัท เอ็นพีเอส สยาม สอบบัญชี จํากัด
โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงข้ างต้ นเป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและอนุมัติ
ให้ กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็ นจํานวนเงิน 950,000 บาท นอกจากนีผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอข้ างต้ น
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
แต่อย่างใด และนอกจากนัน ยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยของบริษัท คือบริษัท เออร์ วิง คอร์ ปอเรชัน จํากัด ซึงมี
ค่าสอบบัญชี ประจําปี
ของบริ ษัท เออร์ วิง คอร์ ปอเรชัน จํากัด เป็ นจํานวนเงิน 390,000 บาท ค่าสอบบัญชีที
เสนอข้ างต้ นเป็ นการให้ บริการสอบบัญชีเท่านันไม่มีการให้ บริการอืนนอกเหนือจากการสอบบัญชี
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที 9

จํานวนราย
81
81

จํานวนเสียงทีลงมติ
( หุ้น = 1 เสียง)
117,516,184
117,516,184

% ของจํานวนหุ้นทีมา
ประชุมและออกเสียง
100.00
100.00

พิจารณาเรื องอืนๆ (ถ้ ามี)

มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเพิมเติมดังนี
1. นางศิ ริ พ ร ธนทิ ต ย์ ผู้รับ มอบฉัน ทะ จากสมาคมส่ง เสริ ม ผู้ลงทุน ไทย สอบถามถึงความ
คืบหน้ าในเรืองทีบริษทั ได้เข้าร่วมการประกาศเจตนารมณ์ เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต ว่าบริษัทได้ มีการดําเนินการในเรืองดังกล่าวอย่างไร
นางสาวปานจิต ฉิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริ หาร ได้ ชแจง
ี ดังนี
ปั จจุบัน บริ ษัทกําลังดําเนินการในการร่ างนโยบายและประชาสัมพันธ์ ให้ ผ้ ทู ีมีสว่ นเกียวข้ อง
รับทราบ อาทิเช่น การส่งหนังสือ ชีแจงให้ กับคู่ค้ารับ ทราบว่ า บริ ษั ทมี นโยบายการต่อต้ านการทุจริ ต คอรัปชัน
อย่างไรก็ตามในปั จจุบัน จรรยาบรรณธุรกิจของบริ ษั ท ได้ มีระบุนโยบายในเรื องการรับ ของขวัญ จาก supplier
หรื อ จากลูกค้ าไว้ บ้างแล้ ว โดยคาดการณ์ ว่าจะสามารถดําเนิ นการให้ ตรวจสอบและขอรับรองในเรื องดังกล่าวได้
ภายใน 2 ปี

2. นาย ภาณุวัฒน์ เวชยันต์ วิวัฒน์ ผู้ถอื หุ้น ได้ สอบถามดังนี
1) ในช่ วงปี ที ผ่า นมา ปั จ จัย ใดที ทํ า ให้ ส่ว นธุ รกิ จ B3 (Medical Service) ไม่ เป็ น ไปตาม
เป้าหมาย
นางสาวปานจิต ฉิมพาลี : กรรมการและกรรมการบริ หาร ได้ ชแจงว่
ี
า
สืบเนืองจากในช่วงต้ นปี 2557 ได้ เกิดเหตุการณ์ ความไม่สงบทางการเมืองขึน ซึงเหตุการณ์
ดัง กล่า วส่ง ผลกระทบต่ อ ธุ รกิ จ B3 เป็ น อย่ า งมาก แม้ ช่ ว งปลายปี สถานการณ์ จ ะเริ มดี ขึน แต่ ในส่ว นงานที
เกียวข้ องกับการอนุมัติงาน Project ต่างๆของภาครัฐ ยังคงส่งผลกระทบเกียวเนืองกับธุรกิจอยู่ เนืองจากธุรกิจ
B3 มีสว่ นทีเกียวข้ องกับธุรกิจการแพทย์ และโรงพยาบาลซึงเป็ นของภาครัฐ จึงส่งผลให้ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมาย
ยอดขายทีตังไว้
2) ในอี ก 2 ส่ ว นงาน ทั งธุ ร กิ จ B1(Industrial and OEM) และ B2 (Commercial and
Residential ) มีลกั ษณะของตลาดโดยรวมอย่างไร
นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจติ ร : กรรมการและกรรมการบริ หาร ได้ ชีแจงว่ า
ในส่วนธุรกิจ B2 (Commercial and Residential ) ลูกค้ าส่วนใหญ่ อยู่ในกลุม่ Convenience
Store และ ร้ าน Fast Food ซึงในปี นีอัตราการเติบโตยังคงเป็ นไปอย่างต่อเนือง โดยแผนทีวางไว้ คือ การพัฒนา
สินค้ าใหม่เพือเปิ ดตลาดใหม่ โดย บริษัทได้ เริมเข้ าไปทําตลาดในส่วนระบบนํา Utility ในกลุ่มลูกค้ าโรงแรมและ
ระบบนําใช้ เป็ นนําดืมในสํานักงาน(Office) และเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่เข้ าไปทําตลาดในกลุม่ ตลาด Residential
3) แผนธุรกิจในปี 2558 เป็ นอย่างไรและมุ่ง เน้ น(Focus) ในส่วนงานธุรกิจใด
นายธนพรรจน์ ตันติวัฒนวิจติ ร : กรรมการและกรรมการบริ หาร ได้ ชีแจงว่ า
ยังคงมุ่งเน้ นในตลาด B2 (Commercial and Residential ) ในขณะเดียวกันอีก 2 กลุม่
ธุรกิจ บริษัทได้ มีการเตรี ยมแผนธุรกิจใหม่รองรับตลาด เพือให้ ได้ สว่ นแบ่งในตลาดทีมากขึน ส่วนในกลุม่ ธุรกิจ
B1(Industrial and OEM) เน้ นตลาดอุตสาหกรรมอาหารเพือให้ สอดคล้ องกับมาตรฐานสากล ซึงกําหนดให้
โรงงานอุตสาหกรรมทีผลิตอาหารจะต้ องระมัดระวังเรืองสิงปนเปื อนในอาหารทีส่งออก และในกลุ่มธุรกิจ B3
(Medical Service) จะนําเสนอธุรกิจซึงอยู่ในอุตสาหกรรมทีไม่ใช่ตลาดเดิม อาทิเช่น ระบบฆ่าเชือส่วนกลางใน
โรงพยาบาล และระบบทันตกรรม
เมือทีประชุมไม่มีเรืองทีจะพิจารณาต่อไป ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีเสียสละ
เวลามาเข้ าร่วมประชุมในครังนี และปิ ดประชุมเมือเวลา 15.30 น.
โชติศกั ดิ อาสภวิริยะ
(นายโชติศักดิ อาสภวิริยะ)

ประธานทีประชุม

ปานจิต ฉิมพาลี

เลขานุการบริษัท

(นางสาวปานจิต ฉิมพาลี)
รับรองว่าถูกต้ อง
วิจิตร เตชะเกษม กรรมการ
(ดร. วิจิตร เตชะเกษม)

ธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร
กรรมการ
(นายธนพรรจน์ ตันติวฒ
ั นวิจิตร)

