
รายงานการประชชุมใหญญ่สามมัญผผผู้ถถือหชุผู้น
ครมัรั้งททที่ 1/2561

บรริษมัทสยามภมัณฑฑ์กรชุรุ๊ป จจากมัด (มหาชน)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

ววัน เวลา และสถานททท ววันททท 10 เมษายน 2561 เวลา 10:30 น. ณ หห้องราชดดาเนนิน โรงแรมรอยวัลปรนินซซเซส 269 ถนน
หลานหลวง เขตปห้อมปราบ กรรุงเทพฯ

กรรมการ ผผห้บรนิหาร และผผห้สอบบวัญชททททเขห้ารร่วมประชรุม   :
1 ครุณมรุข โรจตระการ ประธานกรรมการ
2 ครุณอดนิศร โรจตระการ กรรมการบรนิหาร

กรรมการผผห้จวัดการ
ทดาหนห้าทททเปป็นประธานทททประชรุม

3 ครุณอรศรท ทนิพยบรุญทอง กรรมการบรนิหาร
4 ครุณไพบผลยซ จนิตตนิวาณนิชยซ กรรมการบรนิหาร
5 ครุณดรุษฎท โรจตระการ กรรมการบรนิหาร
6 ครุณปรางศนิรนิ ทนิพยบรุญทอง กรรมการบรนิหาร
7 ครุณอดาพล โหตระกนิตยซ กรรมการอนิสระ 

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
8 ครุณไพรนินทรซ วงษซววันทนทยซ กรรมการอนิสระ 
9 ครุณสมนิต หรรษา กรรมการอนิสระ
10 ครุณชวัยววัฒนซ ดดารงคซมงคลกรุล กรรมการอนิสระ
11 ครุณนภาพร สาธนิตธรรมพร ผผห้สอบบวัญชท

      กรรมการเขห้ารร่วมประชรุม 10 ทร่าน คนิดเปป็นรห้อยละ 100 ของคณะกรรมการรวม 10 ทร่าน

ประธานฯแถลงจดานวนผผห้ถถือหรุห้นทททมาประชรุม   : 
     ผผห้ถถือหรุห้นทททมาประชรุมดห้วยตนเอง 24 ราย จดานวนหรุห้น 24,981,767 หรุห้น และโดยการรวับมอบฉวันทะ 16 ราย จดานวนหรุห้น
243,671,410 หรุห้น รวมทวัทั้งสนิทั้น 40 ราย รวมเปป็นจดานวนหรุห้นทวัทั้งหมด 268,653,177 หรุห้นคนิดเปป็นรห้อยละ 77.87 ของจดานวนหรุห้น
ทวัทั้งหมดทททจดทะเบทยนเรทยกชดาระแลห้ว 345,000,000 หรุห้น 
      จจึงถถือวร่าครบองคซประชรุม คถือ จดานวนคนมากกวร่า 25 คนและถถือหรุห้นรวมกวันมากกวร่า 60% ตามขห้อบวังควับของบรนิษวัท

ประธานฯแนะนดาการใช ห้บวัตรลงคะแนนเสทยง   :
     ทร่านผผห้ถถือหรุห้นทททมาดห้วยตวัวเอง หรถือทร่านผผห้รวับมอบอดานาจมาแทนผผห้ถถือหรุห้น บรนิษวัทจะปฏนิบวัตนิเหมถือนกวัน คถือ 

- หรุห้นหนจึทงหรุห้น มทเสทยง หนจึทงคะแนนเสทยง
- เมถืทอสนิทั้นสรุดวาระทททเสนอพนิจารณา จะขอเรทยกเกป็บบวัตรออกเสทยงเฉพาะททท “ไมร่เหป็นดห้วย” และ “งดออกเสทยง” สดาหรวับ

บวัตรทททออกเสทยง “เหป็นดห้วย” จะไมร่เรทยกเกป็บ โดยใหห้ถถือวร่า คะแนนเสทยงทททเหลถือตามจดานวนหรุห้นทททมาประชรุมทวัทั้งหมด หวักดห้วย
คะแนนเสทยงททท “ไมร่เหป็นดห้วย และ งดออกเสทยง” สรุทธนิเปป็นการออกเสทยง “เหป็นดห้วย” ดวังนวัทั้นหากทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่สร่งบวัตรออก
เสทยงใหห้เจห้าหนห้าททททททเกป็บบวัตรในแตร่ละวาระจะถถือวร่าเปป็นการออกเสทยง “เหป็นดห้วย”

- การอนรุมวัตนิแตร่ละวาระ จะถถือตามเสทยงขห้างมาก คถือ มากกวร่าครจึทงหนจึทงของจดานวนหรุห้นของผผห้เขห้ารร่วมประชรุมและมทส นิทธนิ
ออกเสทยง 

ประธานฯดดาเนนินการประชรุมแตร่ละวาระ เปป็นดวังตร่อไปนททั้

วาระททที่  1 พริจารณารมับรองรายงานการประชชุมสามมัญผผผู้ถถือหชุผู้น ครมัรั้งททที่ 1/2560

     ประธานฯแถลง : จากรายงานการประชรุมสามวัญผผห้ถถือหรุห้นครวัทั้งททท 1/2560 ซจึทงประชรุมเมถืทอววันททท 29 มทนาคม 2560 ตามทททไดห้
แนบไปในหนวังสถือเชนิญประชรุมหนห้าททท 3 ถจึง 7 แลห้วนวัทั้น มททร่านผผห้ใดมทขห้อสงสวัยหรถือตห้องการเปลททยนแปลงอยร่างใดหรถือไมร่ และ
ขอใหห้ทททประชรุมพนิจารณารวับรองโดยการออกเสทยงลงคะแนน
     ทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่มทขห้อสงสวัยหรถือตห้องการเปลททยนแปลงแตร่อยร่างใด

     มตนิทททประชรุม : รวับรองรายงานการประชรุมสามวัญผผห้ถถือหรุห้นของบรนิษวัท ครวัทั้งททท1/2560
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
268,653,166 11 0 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
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วาระททที่  2 พริจารณารมับทราบรายงานของคณะกรรมการเกทที่ยวกมับผลการดจาเนรินงานประจจาปท 2560

     กรรมการอรศรทแถลง : ผลการดดาเนนินงานประจดาปท 2560 ซจึทงผร่านการเหป็นชอบของคณะกรรมการบรนิษวัท ตามรายละเอทยด
ในรายงานประจดาปท 2560 ทททไดห้จวัดสร่งใหห้ทรุกทร่านลร่วงหนห้าแลห้วนวัทั้น  สรรุปผลจากงบการเงนินรวมเปรทยบเททยบกวับปท ทททผร่านมา
เปป็นดวังนททั้

จากงบการเงนินรวม ปท 2560 ปท 2559 +เพนิทมขจึทั้น -ลดลง
ลห้านบาท % ลห้านบาท % ลห้านบาท %

รายไดห้จากการขาย 3,333 98.58 3,275 98.35 59 1.80
รายไดห้จากการลงทรุน 23 0.68 31 0.93 -8
รายไดห้อถืทน 25 0.74 24 0.72 1

รายไดห้รวม 3,381 100.0 3,330 100.0 51 1.53
ตห้นทรุนขาย 2,380 71.41 2,175 66.41 205 9.43

กดาไรขวัทั้นตห้น 953 28.59 1,100 33.59 -147 -13.36
คร่าใช ห้จร่ายในการขาย 132 3.90 131 3.93 1 0.76
คร่าใช ห้จร่ายในการบรนิหาร 333 9.85 315 9.46 18 5.71

กดาไรกร่อนภาษท 535 15.82 709 21.29 -174 -24.54
ภาษทเงนินไดห้นนิตนิบรุคคล 107 142

กดาไรของผผห้ถถือหรุห้น 427 12.63 564 16.94 -137 -24.29
กดาไร บาทตร่อหรุห้น 1.24 1.64 -0.4 -24.29

สนินทรวัพยซรวม 5,206 100.0 5,045 100.0 161 3.19
หนททั้ส นินรวม 367 7.05 356 7.06 11 3.09
สร่วนของผผห้ถถือหรุห้น 4,839 92.95 4,689 92.94 149 3.20
มผลคร่าตามบวัญชท บาทตร่อ
หรุห้น 13.93 13.50 0.43 3.19

  

โครงสรห้างรายไดห้ ปท 2560 ปท 2559 +เพนิทมขจึทั้น - ลดลง

ลห้านบาท % ลห้านบาท % ลห้านบาท %

   นดทั้ามวันหลร่อลถืทน 1,665 49.23 1,621 48.68 43.70 2.70

   จาระบท 993 29.38 954 28.66 39.13 4.10

   แบตเตอรทท 643 19.01 663 19.90 -19.92 -3.01

   อถืทนๆ 33 0.97 37 1.12

        รวมรายไดห้จากการขาย 3,333 98.59 3,275 98.35 58.44 1.78

   รายไดห้จากการลงทรุน 23 0.68 31 0.93

   รายไดห้อถืทน 25 0.73 24 0.72

          รายไดห้รวม 3,381 100.00 3,330 100.00 51.16 1.54

      ซจึทงไดห้รายงานการวนิเคราะหซและคดาอธนิบายของฝร่ายจวัดการสดาหรวับปท 2560 ในหนวังสถือเชนิญประชรุมหนห้าททท10 แลห้วนวัทั้น ทร่าน
ผผห้ถถือหรุห้นมทขห้อสงสวัยตห้องการซวักถามหรถือมทขห้อคนิดเหป็นอถืทนใดหรถือไมร่ 

       ไมร่มทผผห้ถถือหรุห้นซวักถามหรถือใหห้ขห้อคนิดเหป็นอถืทนใด
      
    มตนิทททประชรุม : รวับทราบรายงานของคณะกรรมการเกททยวกวับผลการดดาเนนินงานของบรนิษวัทประจดาปท 2560

วาระททที่  3  พริจารณาอนชุมมัตริงบแสดงฐานะการเงริน และ งบกจาไรขาดทชุนเบบ็ดเสรบ็จประจจาปทส ริรั้นสชุด วมันททที่ 31 ธมันวาคม
2560

     กรรมการอรศรทแถลง   : ในรายงานประจดาปท 2560 ของบรนิษวัททททไดห้จวัดสร่งใหห้แกร่ทรุกทร่านแลห้วนวัทั้น จะมทรายงานงบแสดงฐานะ
การเงนินและงบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จสดาหรวับปทสนิทั้นสรุด 31 ธวันวาคม 2560 แนบอยผร่ขห้างทห้าย ซจึทงงบการเงนินดวังกลร่าวไดห้รวับการ
ตรวจสอบรวับรองจากผผห้สอบบวัญชทโดยแสดงความเหป็นแบบ “ไมร่มทเงถืทอนไข” , ผร่านการเหป็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบรนิษวัทแลห้วเมถืทอววันททท 22 กรุมภาพวันธซ 2561
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     จจึงขอใหห้ทททประชรุมพนิจารณาอนรุมวัตนิงบแสดงฐานะการเงนินและงบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จของบรนิษวัท สดาหรวับปท สนิทั้นสรุด 31
ธวันวาคม 2560
     ทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่มทขห้อสงสวัยหรถือมทคดาถามแตร่อยร่างใด
 
     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิงบแสดงฐานะการเงนินและงบกดาไรขาดทรุนเบป็ดเสรป็จประจดาปทส นิทั้นสรุดววันททท 31 ธวันวาคม 2560

คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระททที่  4  พริจารณาอนชุมมัตริการจมัดสรรกจาไรสชุทธริประจจาปท 2560 และการจญ่ายเงรินปมันผล

     กรรมการอรศรทแถลง   : บรนิษวัทมทนโยบายการจร่ายเงนินปวันผลใหห้แกร่ผผห้ถถือหรุห้น ในอวัตราไมร่ตดทากวร่ารห้อยละ 40 ของกดาไรสรุทธนิ
หลวังหวักภาษทแลห้ว โดยมทประววัตนิผลการดดาเนนินงานและการจร่ายเงนินปวันผลทททผร่านมา ดวังนททั้

ปท กดาไรสร่วนของผผห้ถถือ
หรุห้น (บาท)

กดาไร
บาท/หรุห้น

จร่ายไมร่นห้อย
กวร่า 40%
บาท/หรุห้น

เงนินปวันผล
จร่าย

บาท/หรุห้น

คนิดเปป็น
%

2558 487,847,665 1.41 0.57 0.70 49.50%
2559 564,138,968 1.64 0.65 0.80 48.78%
2560 ขออนรุมวัตนิ 427,421,381 1.24 0.50 0.80 64.52%

     คณะกรรมการขอนดาเสนอใหห้ทททประชรุมผผห้ถถือหรุห้นอนรุมวัตนิจร่ายเงนินปวันผลสดาหรวับผลการดดาเนนินงานงวดปท2560 ในอวัตราหรุห้นละ
0.80 บาท คนิดเปป็น 64.52%ของกดาไรทททเปป็นของผผห้ถถือหรุห้นของบรนิษวัท โดยจร่ายจากกดาไรสะสมซ จึทงเสทยภาษทในอวัตรารห้อยละ 20
แตร่ไดห้มทการจร่ายเงนินปวันผลระหวร่างกาลสดาหรวับงวดครจึทงปทแรกแลห้วเมถืทอในอวัตราหรุห้นละ 0.35 บาท จจึงคงจร่ายเพนิทมอทกหรุห้นละ 0.45
บาท โดยกดาหนดจร่ายใน ววันททท 8 พฤษภาคม 2561
      ทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่มทขห้อสงสวัยแตร่อยร่างใด

       มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิจร่ายเงนินปวันผลสดาหรวับผลการดดาเนนินงานประจดาปท 2560 ตามทททคณะกรรมการเสนอ
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระททที่  5 พริจารณาแตญ่งตมัรั้งผผผู้สอบบมัญชท และกจาหนดคญ่าตอบแทนประจจาปท 2561

      ประธานฯแถลง : โดยมอบใหห้ครุณอดาพล โหตระกนิตยซ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปป็นผผห้ช ททั้แจง

      กรรมการอดาพลแถลง : คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบรนิษวัทพนิจารณาแลห้วเหป็นสมควรนดาเสนอแตร่งตวัทั้ง
บรนิษวัท เคพทเอป็มจท ภผมนิไชยสอบบวัญชท จดากวัด โดย นางสาวนภาพร สาธนิตธรรมพร ผผห้สอบบวัญชทเลขทะเบทยน 7494 หรถือ
นางสาวสรุรทรวัตนซ ทองอรรุณแสง ผผห้สอบบวัญชทเลขทะเบทยน 4409 หรถือ นางสาวพรทนิพยซ  รนิมดรุส นิต ผผห้สอบบวัญชทเลขทะเบทยน
5565 เปป็นผผห้สอบบวัญชทใหห้บรนิษวัท และ บรนิษวัทยร่อย
     ทวัทั้งนททั้เพราะ : ผผห้สอบบวัญชท ครุณนภาพร สาธนิตธรรมพร มทประววัตนิการศ จึกษาระดวับปรนิญญาโทดห้านบรนิหารธรุรกนิจจาก ม.บาธ
สหราชอาณาจวักร มทประสบการณซการทดางานมามากกวร่า 20 ปท ทดาหนห้าทททตรวจสอบกลรุร่มบรนิษวัทมาแลห้ว 2 ปท ทร่านไดห้ตรวจสอบ
พรห้อมใหห้ขห้อแนะนดา ขห้อปรวับปรรุง อทกทวัทั้งแนะนดาใหห้คณะกรรมการไดห้เขห้าอบรมสวัมนาความรผห้ใหมร่ๆทททเกททยวขห้องอยร่างสมดทาเสมอ
ซจึทงเปป็นประโยชนซตร่อองคซกรและนดามาถจึงความโปรร่งใสเช ถืทอถถือไดห้แกร่บรนิษวัทและบรนิษวัทยร่อย ทร่านผผห้สอบบวัญชทไมร่ไดห้มทความ
สวัมพวันธซหรถือมทสร่วนไดห้เสทยใดๆกวับบรนิษวัท บรนิษวัทยร่อย ผผห้บรนิหาร ผผห้ถถือหรุห้นรายใหญร่ หรถือผผห้เกททยวขห้องกวับบรุคคลดวังกลร่าวแตร่อยร่างใด
สดาหรวับคร่าตอบแทนขอใหห้ครุณอรศรทเปป็นผผห้ช ททั้แจง
     กรรมการอรศรท  แถลง : สดาหรวับคร่าตอบแทน โดยพนิจารณาคร่าสอบบวัญชทจากขห้อมผล 3 ปททททผร่านมา ดวังนททั้

ปท งบเฉพาะบรนิษวัท งบการเงนินรวม คร่าตอบแทนอถืทน

2558 841,000 1,950,000 ไมร่มท

2559 870,500 1,979,500 ไมร่มท

2560 929,500 2,082,500 ไมร่มท

2561 ขออนรุมวัตนิ 1,049,500 2,222,500 ไมร่มท
     จจึงขอเสนอใหห้ทททประชรุมพนิจารณาอนรุมวัตนิกดาหนดคร่าตอบแทนใหห้แกร่ผผห้สอบบวัญช ทสดาหรวับปท2561 สดาหรวับงบการเงนินรวม เปป็น
เงนิน 2,222,500 บาท ซจึทงอวัตราดวังกลร่าวรวมคร่าสอบบวัญชทของบรนิษวัทยร่อย 3 แหร่งแลห้ว จะมททร่านผผห้ใดมทคดาแนะนดาเพนิทมเตนิมอถืทนใด
หรถือไมร่
     ทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่มทขห้อสงสวัยหรถือมทคดาถามแตร่อยร่างใด
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     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิการแตร่งตวัทั้งผผห้สอบบวัญชทของบรนิษวัทและกดาหนดคร่าตอบแทนสดาหรวับปท2561 ตามทททคณะกรรมการ
เสนอ

คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%
 
วาระททที่  6 พริจารณาเลถือกตมัรั้งกรรมการแทนกรรมการททที่ออกตามวาระ

     ประธานฯ  แถลง : 
ในชร่วงววันททท 6-20 กรุมภาพวันธซ 2561 ทททผร่านมา บรนิษวัทฯไดห้ขอเช นิญทร่านผผห้ถถือหรุห้นเสนอชถืทอบรุคคลเขห้าดดารงตดาแหนร่ง

กรรมการลร่วงหนห้าผร่านทางตลาดหลวักทรวัพยซและเผยแพรร่บนเวป็บไซตซของบรนิษวัทแตร่ทร่านผผห้ถถือหรุห้นไมร่ไดห้เสนอช ถืทอบรุคคลแตร่
อยร่างใด
     สดาหรวับหลวักเกณฑซและวนิธทสรรหากรรมการและสนิทธนิของผผห้ลงทรุนรายยร่อยในการแตร่งตวัทั้งกรรมการ พรห้อมทวัทั้งนนิยามของ
กรรมการอนิสระ บรนิษวัทไดห้ชททั้แจงใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นทราบลร่วงหนห้าแลห้วในหนวังสถือเชนิญประชรุมหนห้า 15
     ในการประชรุมประจดาปทนททั้ กรรมการทททออกจากตดาแหนร่งตามวาระมท 3 ทร่าน โดยแตร่ละทร่านมทอายรุ ประววัตนิการศ จึกษา
การฝจึกอบรม การทดางาน จดานวนปททททเปป็นกรรมการ การถถือหรุห้น จดานวนบรนิษวัททททดดารงตดาแหนร่งกรรมการ และจดานวนครวัทั้งทททเขห้า
รร่วมประชรุม ดวังนดาเสนอในหนห้งสถือเชนิญประชรุมหนห้า 12 แลห้วนวัทั้น คณะกรรมการเหป็นวร่าทร่านทวัทั้ง 3 มทผลงานทททดทในการปฏนิบวัตนิงาน
ทททผร่านมา จจึงเสนอทททประชรุมผผห้ถถือหรุห้นแตร่งตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งเดนิมอทกวาระหนจึทง โดยการเลถือกตวัทั้งลงคะแนนเปป็นรายบรุคคล
ดวังนททั้

      6.1  การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง คชุณอรศรท ทริพยบชุญทอง กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
       ทร่านมทอายรุ 74 ปท รวับตดาแหนร่งครวัทั้งแรกเมถืทอปท2540 รวมเปป็นกรรมการมาแลห้ว 21 ปท ไดห้แตร่งตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งครวัทั้ง
สรุดทห้ายเมถืทอ 16/04/2558 และครวัทั้งนททั้เปป็นการตร่อวาระครวัทั้งททท 8  
       จจึงขอใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นออกเสทยงลงคะแนนเลถือกตวัทั้ง ครุณอรศรท ทนิพยบรุญทอง กลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งกรรมการอทกวาระ
หนจึทง

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิการแตร่งตวัทั้ง ครุณอรศรท ทนิพยบรุญทอง กลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งอทกวาระหนจึทง
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
253,649,596 0 15,003,581 268,653,177

94.42% 0.00% 5.58% 100.00%

      6.2  การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง คชุณไพบผลยฑ์ จริตตริวาณริชยฑ์ กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
      ทร่านมทอายรุ 69 ปท รวับตดาแหนร่งครวัทั้งแรกเมถืทอปท2540 รวมเปป็นกรรมการมาแลห้ว 21 ปท ไดห้แตร่งตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งครวัทั้ง
สรุดทห้ายเมถืทอ 16/04/2558 และครวัทั้งนททั้เปป็นการตร่อวาระครวัทั้งททท 8
      จจึงขอใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นออกเสทยงลงคะแนนเลถือกตวัทั้ง ครุณไพบผลยซ จนิตตนิวาณนิชนซ กลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งกรรมการอทกวาระ
หนจึทง

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิการแตร่งตวัทั้ง ครุณไพบผลยซ จนิตตนิวาณนิชยซ กลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งอทกวาระหนจึทง    
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

     6.3 การพริจารณาเลถือกตมัรั้ง คชุณปรางศริรริ ทริพยบชุญทอง กลมับเขผู้าดจารงตจาแหนญ่งกรรมการ
      ทร่านมทอายรุ 41 ปท ทร่านรวับตดาแหนร่งครวัทั้งแรกเมถืทอปท2547 รวมเปป็นกรรมการมาแลห้ว 14 ปท ไดห้แตร่งตวัทั้งกลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่ง
ครวัทั้งสรุดทห้ายเมถืทอ 16/04/2558 และครวัทั้งนททั้เปป็นการตร่อวาระครวัทั้งททท 5
      จจึงขอใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นออกเสทยงลงคะแนนเลถือกตวัทั้ง ครุณปรางศนิรนิ ทนิพยบรุญทอง กลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งกรรมการอทกวาระ
หนจึทง 

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิการแตร่งตวัทั้ง ครุณปรางศนิรนิ ทนิพยบรุญทอง กลวับเขห้าดดารงตดาแหนร่งอทกวาระหนจึทง
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
265,199,166 0 3,454,011 268,653,177

98.71% 0.00% 1.29% 100.00%
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วาระททที่  7 พริจารณากจาหนดคญ่าตอบแทนกรรมการบรริษมัทประจจาปท 2561

     กรรมการอรศรทแถลง :  บรนิษวัทมทนโยบายการพนิจารณาคร่าตอบแทนกรรมการ ดวังแจห้งใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นทราบในหนวังสถือเชนิญ
ประชรุมหนห้า 13 แลห้ว และ สรรุปคร่าตอบแทนกรรมการของบรนิษวัททททผร่านมาจะเปป็น คร่าเบททั้ยประชรุม คร่าตอบแทนประจดาปท และคร่า
พาหนะ ซจึทงในรอบ 3 ปทมทประววัตนิการจร่ายคร่าตอบแทนกรรมการ ดวังนททั้

2558 2559 2560 2561 ขออนรุมวัตนิ
จดานวนกรรมการ 10 10 10
วงเงนินอนรุมวัตนิ 3,500,000 3,500,000 3,500,000
ประววัตนิคร่าตอบแทนทททจร่าย
 - กรรมการบรนิหาร 705,000 870,000 840,000 วงเงนิน 1,500,000
 - กรรมการอนิสระ 1,615,000 1,990,000 1,905,000 วงเงนิน 3,000,000

รวม 2,320,000 2,860,000 2,745,000 รวมวงเงนิน 4,500,000
คร่าตอบแทนอถืทน ไมร่มท ไมร่มท ไมร่มท

     คณะกรรมการเหป็นวร่าทททประชรุมผผห้ถถือหรุห้นควรกดาหนดคร่าตอบแทนใหห้แกร่คณะกรรมการเพถืทอเปป็นการตอบแทนคณะกรรมการ
ทททกดากวับดผแลและบรนิหารกนิจการใหห้บรนิษวัทมทความนร่าเช ถืทอถถือโปรร่งใส ตรวจสอบไดห้ และนดามาซ จึทงผลตอบแทนทททนร่าพจึงพอใจ
เสมอมา สดาหรวับปท 2561 จจึงเสนอกดาหนดคร่าตอบแทนกรรมการบรนิหารเปป็นวงเงนิน 1,500,000 บาทและกรรมการอนิสระเปป็น
วงเงนิน 3,000,000 บาท รวมเปป็น 4,500,000 บาท เทร่าปททททผร่านมาจะมททร่านผผห้ถถือหรุห้นมทคดาถามหรถือคดาแนะนดาเพนิทมเตนิมหรถือไมร่

      คดาแนะนดาและคดาถามจากทร่านผผห้ถถือหรุห้น
1. เรถืทองวาระการดดารงตดาแหนร่งของกรรมการอนิสระ ตามหลวักธรรมาภนิบาลควรดดารงตดาแหนร่งตร่อเนถืทองไมร่เกนิน 9 ปท
    คดาชททั้แจงจากคณะกรรมการ : กรรมการอนิสระทรุกทร่านมทผลงานทททดท ชร่วยใหห้บรนิษวัทมทผลประกอบการทททดทตลอดมา

และทรุกทร่านชร่วยดผแลผลประโยชนซของผผห้ถถือหรุห้นไดห้เปป็นอยร่างดท   บรนิษวัทฯ ขอรวับขห้อแนะนดามาพนิจารณา
2. คณะกรรมการมททวัทั้งหมดกทททร่านและมาประชรุมครบไหม

     คดาชททั้แจงจากคณะกรรมการ : มท 10 ทร่าน มาประชรุมครบทรุกทร่าน
3. บรนิษวัทฯมทการเตรทยมคนรรุร่นใหมร่เขห้ามาเปป็นกรรมการหรถือไมร่

     คดาชททั้แจงจากคณะกรรมการ : บรนิษวัทฯ ตระหนวักเรถืทอง คนรรุร่นใหมร่ทททตห้องมารวับผนิดชอบดผแลในอนาคต และมทการ
เตรทยมไวห้แลห้ว

4. บรนิษวัทฯมทการรวับมถือเกททยวกวับเทคโนโลยททใหมร่ทททเปลททยนแปลงไปอยร่าง
               คดาชททั้แจงจากคณะกรรมการ : บรนิษวัทฯ ใหห้ความสนใจและศจึกษาขห้อมผลอยผร่ตลอดเวลา เทคโนโลยทททททเกททยวขห้อง
โดยตรงคถือเรถืทองรถยนตซไฟฟห้า แตร่ยวังตห้องใช ห้ระยะเวลาอทกพอสมควร  และจะมทผลกระทบตร่อบรนิษวัทฯมาก โดยเฉพาะส นินคห้า
หลวักคถือ นดทั้ามวันหลร่อลถืทน   สร่วนสนินคห้าจาระบทไดห้รวับผลกระทบนห้อยเพราะยวังคงทดาหนห้าทททเปป็นตวัวหลร่อลถืทนการเส ทยดสทของโลหะ
สดาหรวับสนินคห้าแบตเตอรทททททเปป็นตะกวัทวกรด อวันตรายนห้อยมากเมถืทอเททยบกวับแรงดวันของระบบไฟฟห้า และยวังคงตห้องใช ห้อยร่างตร่อ
เนถืทองเปป็นตวัวสดารองและชร่วยดผแลอรุปกรณซอถืทนๆภายในรถยนตซ 

      เมถืทอไมร่มทคดาถามและขห้อสงสวัยแลห้ว ขอใหห้ทร่านผผห้ถถือหรุห้นออกเสทยงอนรุมวัตนิการกดาหนดคร่าตอบแทนกรรมการประจดาปท2561

     มตนิทททประชรุม : อนรุมวัตนิกดาหนดคร่าตอบแทนกรรมการประจดาปท2561 ตามทททเสนอ
คะแนนเหป็นดห้วย คะแนนไมร่เหป็นดห้วย คะแนนงดออกเสทยง รวมคะแนน
268,653,166 0 11 268,653,177

100.00% 0.00% 0.00% 100.00%

วาระททที่  8 พริจารณาเรถืที่องอถืที่นๆ
     
     เมถืทอไมร่มทเรถืทองอถืทนใหห้พนิจารณา ประธานขอปนิดการประชรุมและขอขอบครุณผผห้ถถือหรุห้นทททสละเวลามารร่วมประชรุม และอนรุมวัตนิขห้อ
เสนอของคณะกรรมการในเรถืทองตร่างๆ 
 
     ปนิดการประชรุมเวลา 11:20 น.                       
                                                                

                                                                     นายอดนิศร โรจตระการ
              ประธานทททประชรุม
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