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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท เดลต้า อเีลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 

 
วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 
 การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ของบริษทั เดลตา้ อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จ ากดั (มหาชน) 
(“บริษทัฯ”) ประชุมเม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2561 เวลา 10.10 น. ณ ส านกังานของบริษทัฯ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 909 หมู่ท่ี 4 ต าบล
แพรกษา อ าเภอเมืองสมุทรปราการ จงัหวดัสมุทรปราการ (“ทีป่ระชุม”) 
จ านวนผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุม และจ านวนหุ้นทั้งหมดในทีป่ระชุม 

มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 45 ราย ถือหุน้รวมจ านวน 859,441 หุน้ และมีผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมจ านวน 261 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,097,307,157 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นมา
ประชุมจ านวน 306 ราย ถือหุ้นรวมจ านวน 1,098,166,598 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.04 จากจ านวนหุ้นท่ีเรียกช าระแลว้
ทั้งส้ิน 1,247,381,614 หุน้ ซ่ึงครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ 

กรรมการ ผู้บริหารและผู้เข้าร่วมประชุมอ่ืนๆ ประกอบด้วย 

กรรมการและผูบ้ริหารท่ีเขา้ประชุม 
นายอ้ึง กวง มิ้ง       ประธานกรรมการและประธานท่ีประชุม 
นายหมิง เจ้ิง หวงั     รองประธานกรรมการ 
      กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายเซีย เชน เยน  กรรมการและประธานบริหาร/ ประธานกรรมการ

บรรษทัภิบาล 
นายเซีย เหิง เซียน    กรรมการ 
นายอนุสรณ์ มุทราอิศ     กรรมการ/ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
      กรรมการบรรษทัภิบาล 
นายชู ชี หยวน      กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นายบุญศกัด์ิ เจียมปรีชา กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
นายวฑูิรย ์สิมะโชคดี  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการ

สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
นางอรุวรรณ แสงรุ่งอรุณ    ผูอ้  านวยการฝ่ายการเงินและบญัชี (CFO) 
นางสาวกุลวดี กวยาวงศ ์    ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์ 
นางสาววไิลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกลุ    เลขานุการบริษทัฯ 
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ผูเ้ขา้ร่วมประชุมอ่ืน 
นายปรีชา อรุณนารา    ผูแ้ทนผูส้อบบญัชีจากบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญ   ท่ีปรึกษาดา้นกฎหมายจากบริษทั ฮนัตนั แอนด ์วลิ

เล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ จ  ากดั 
นางสาววริษา โสภณพิศ   ผูแ้ทนจากบริษทั ฮนัตนั แอนด ์วลิเล่ียมส์ (ไทยแลนด)์ 

จ  ากดั ซ่ึงท าหนา้ท่ีในการตรวจสอบการนบัคะแนน 
นางสาววิไลลกัษณ์ ฟุ้งธนะกุล เลขานุการบริษทัฯ ไดก้ล่าวแนะน าคณะกรรมการบริษทั คณะบริหาร ผูส้อบ

บัญชีจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด นางสาวเยาวโรจน์ กล่ินบุญและนางสาววริษา โสภณพิศ ท่ีปรึกษาด้าน
กฎหมายและผูแ้ทนจากบริษทั ฮนัตนั แอนด์ วิลเล่ียมส์ (ไทยแลนด์) จ  ากดั ซ่ึงท าหน้าท่ีในการตรวจสอบการนับ
คะแนนต่อท่ีประชุมตามล าดบั จากนั้น นายจากนั้น นายอ้ึง กวง มิ้ง ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ไดก้ล่าวตอ้นรับ
ผูถื้อหุ้น พร้อมทั้งมอบหมายให้นายอนุสรณ์ มุทราอิศ เป็นผูด้  าเนินการประชุมเป็นภาษาไทย (“ผูด้  าเนินการประชุม”) 
และนายเซีย เชน เยน ประธานบริหารไดก้ล่าวสรุปโอกาสทางธุรกิจของบริษทัฯ ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 
 
เร่ิมการประชุม 

เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงขั้นตอนการประชุม การนบัองคป์ระชุม และการนบัคะแนนซ่ึงในการนบัคะแนน
บริษทัฯใช้วิธี 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง และเพื่อให้กระบวนการนบัคะแนนเป็นไปอยา่งรวดเร็วบริษทัฯ จะท าการจดัเก็บ
บตัรลงคะแนนเฉพาะกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงแลว้น ามาหักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมดในแต่ละวาระเพื่อให้ไดค้ะแนนเสียงเห็นดว้ย  และไดแ้จง้องคป์ระชุมและจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้น
ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดซ่ึงแบ่งเป็นจ านวนผูถื้อหุ้นและจ านวนหุ้นรวมของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบ
ฉนัทะและจ านวนหุน้รวมของผูรั้บมอบฉนัทะท่ีมาประชุมใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

หลงัจากตรวจสอบแล้ว และมีองค์ประชุมครบถ้วนตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ผูด้  าเนินการประชุมจึงได้
ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ท่ีระบุในหนงัสือเชิญประชุม ดงัน้ี 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ท่ี

ได้จดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 ซ่ึงได้จดัส่งให้ผูถื้อหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแล้ว โดยส าเนา
รายงานการประชุมดงักล่าวได้จดัส่งให้ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ รวมทั้งไดมี้การเผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ 
(www.deltathailand.com) 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงได้เสนอขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 
2560 ท่ีไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 และไดข้อใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ีตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

http://www.deltathailand.com/
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หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัข้ึน
เม่ือวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,098,166,598 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 
ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 ตามท่ีปรากฏ

ในรายงานประจ าปี 2560 ในหัวขอ้ “ค าอธิบายและการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานและฐานะทางการเงินของฝ่าย
จดัการ” ซ่ึงไดจ้ดัส่งพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

หมายเหตุ วาระแจง้เพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติในวาระน้ี 
 
โดยผูถื้อหุน้มีค าถาม ดงัน้ี 
ค าถาม 1 นอกจากผลิตภณัฑ์ประเภทเพาเวอร์ซพัพลายท่ีเป็นผลิตภณัฑ์หลกัแลว้ บริษทัฯ มีผลิตภณัฑ์ประเภทใดอีก
บา้งท่ีท าผลประโยชน์ใหก้บับริษทัฯ 
ตอบ บริษัทฯ มียอดขายจากเพาเวอร์ซัพพลายประมาณร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือจะเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์พัดลม
อิเล็กทรอนิกส์ อีเอ็มไอ ฟิลเตอร์และโซลินอยด์ ซ่ึงเพาเวอร์ซัพพลายร้อยละ40 จะใช้งานอยู่ในกลุ่มศูนยก์ลางการ
จดัเก็บขอ้มูล (Data Center) ร้อยละ 20 ใช้งานอยู่ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้า และท่ีเหลือใช้งานอยู่ใน ชารต์เจอร์ส าหรับ 
อุปกรณ์เพื่อการบริโภคในครัวเรือน (hand tool) เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับโทรคมนาคม เพาเวอร์ซัพพลายส าหรับ
พลงังานทางเลือก เช่น อุปกรณ์แปลงไฟฟ้าพลงังานแสงอาทิตย ์และ พลงังานลม 

ค าถาม 2 การด าเนินงานในประเทศอินเดียในปัจจุบนัเป็นอยา่งไรบา้ง 
ตอบ การด าเนินธุรกิจในอินเดียเป็นการด าเนินธุรกิจแบบภูมิภาค (Regional Business) ซ่ึงปัจจุบนัการขยายธุรกิจ
ก าลงัเป็นไปดว้ยดี นอกจากน้ีธุรกิจในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใตแ้ละยโุรปกลางก็มีการขยายตวัดว้ยเช่นกนั โดย
ผลิตภณัฑใ์นอินเดียส่วนใหญ่ไดแ้ก่ Telecom Power  Data Center และ Solar 

ค าถาม 3  ผลิตภณัฑใ์หม่เพื่อรองรับดา้น IOT (Internet of Things) มีอะไรบา้ง 
ตอบ  บริษทัฯ ไดพ้ฒันาผลิตภณัฑ์เพื่อรองรับการใช้งาน IOT มาตั้งแต่ปี 2550  ประเภทการใช้งานและเทคโนโลยี
เพื่อรองรับท างานของ IOT จะตอ้งมีทั้ง Software และ Hardware ร่วมดว้ย  ดงันั้นส่ิงท่ีบริษทัฯ ท าอยูแ่ละจะท าต่อไป
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คือการพฒันา Software solutions ให้ได้หลากหลายรูปแบบมากข้ึน เพื่อครอบคลุมการใช้งานและเทคโนโลยีใน
อนาคต 

ค าถาม 4 ปัจจยัดา้นภาษีมีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานในปี 2561หรือไม่ 
ตอบ ไม่มี เน่ืองจากบริษทัฯ ไดมี้การตั้งหน้ีสินและประมาณการค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดท้ั้งจ  านวนไวแ้ลว้ในปี 2560  

ค าถาม 5 ค่าเงินบาทท่ีแขง็ค่ามีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานหรือไม่ 
ตอบ  ไม่กระทบต่อตน้ทุนมากนัก เน่ืองจากบริษทัฯ ได้ท าการบริหารการผนัผวนของค่าเงินด้วยการท า Natural 
Hedge อยูแ่ลว้ บริษทัฯ มียอดขายส่วนใหญ่เป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐและวตัถุดิบหลกัท่ีน าเขา้ประเภทอิเล็กทริคอล 
ก็เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐเช่นกนั  

ท่ีประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ส าหรับปี 2560 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จซ่ึงผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบ
บัญชีของบริษัทฯ แล้ว ส าหรับรอบปีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2560 และรายงานของผู้สอบบัญชี 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ .2535 
(รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุนประจ าปี ณ วนัส้ินสุด
รอบปีบญัชีของบริษทัฯ ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี
เพื่อพิจารณาอนุมติั โดยรายละเอียดของงบการเงินของบริษทัฯ ดงักล่าวปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ในหัวขอ้ 
“รายงานและงบการเงิน” ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จของบริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ท่ี
ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแล้วตามรายละเอียดท่ีได้เสนอไว้
ขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
โดยผูถื้อหุน้มีค าถาม ดงัน้ี 
ค าถาม 6 ท าไม ROA ในปีท่ีผา่นมาถึงลดลง 
ตอบ เน่ืองจากปีน้ีบริษทัฯมีก าไรลดลงจากค่าใชจ่้ายภาษีเงินไดซ่ึ้งรวมถึงการตั้งส ารองจากการถูกประเมินภาษีเงินได ้  
 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงิน และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของ
บริษทัฯ ส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และรายงานผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,083,309,298 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง 14,857,300 - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2560 
ผูด้  าเนินการประชุมไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯท่ีได้

ก าหนดให้จ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 30 ของก าไรสุทธิ โดยบริษทัฯ อาจเปล่ียนแปลงอตัราดงักล่าวหาก
บริษทัฯ มีแผนการลงทุนและความจ าเป็นในการใชเ้งินทุนท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ทั้งน้ี บริษทัฯ จะจ่ายเงินปันผลจาก
ก าไรสุทธิของผลการด าเนินงานส าหรับปี 2560 ในอตัรา 2.20 บาทต่อหุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.7 ของก าไรสุทธิ ซ่ึงเป็น
อตัราท่ีสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ โดยผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลจะตอ้งเป็นผู ้
ถือหุ้นของบริษทัฯ ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นผูมี้สิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 

ทั้งน้ี รายละเอียดอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เปรียบเทียบกบั
อตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559สามารถแสดงไดด้งัน้ี  

รายละเอยีดการจ่ายเงินปันผล 
รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ  
วนัที ่31 ธันวาคม 
ปี 2560 (ปีที่เสนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด ณ  
วนัที ่31 ธันวาคม 

ปี 2559 
1. ก าไรสุทธิ (ตามงบการเงินรวม) (บาท) 4,928,832,799 5,516,290,369 
2. จ  านวนหุน้ (หุ้น) 1,247,381,614 1,247,381,614 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุน้ (บาท) 2.20 3.00 
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน (บาท) 2,744,239,551 3,742,144,842 
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลต่อก าไรสุทธิ  55.7% 67.8% 

 
ในการรับเงินปันผลของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ ไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งน าเงินปันผลท่ีไดรั้บ

จากกิจการท่ีไดรั้บการส่งเสริมการลงทุนไปรวมค านวณเพื่อเสียภาษีเงินได ้
ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมอนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิของบริษทัฯ ส าหรับรอบปี

บญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ให้แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ณ วนัก าหนดรายช่ือผู ้
ถือหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ในอตัรา 2.20 บาทต่อหุ้น และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ตามรายละเอียดขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
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โดยผูถื้อหุน้มีค าถาม ดงัน้ี 
ค าถาม 7 อตัราจ่ายปันผลในปีน้ีท าไมจึงลดลง 
ตอบ บริษทัฯ มีนโยบายด ารงเงินสดในมือไวจ้  านวน 600 ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แต่เน่ืองจากตอ้งช าระภาษี ท าให้ตอ้ง
ลดการจ่ายปันผลลงเพื่อด ารงเงินสดในมือ 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบปีบญัชี 2560 ในอตัรา 2.20 
บาทต่อหุน้ ให้แก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏในสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้น ในวนัท่ี 9 มีนาคม 2561 ซ่ึงเป็นวนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผล (Record Date)และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2561 ตามรายละเอียด
ขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,098,166,598 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่5 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ี

ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคบัของบริษทัซ่ึงก าหนดว่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกคร้ังให้
กรรมการออกจากต าแหน่งคิดเป็นจ านวนหน่ึงในสาม ถา้จ านวนท่ีแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ให้ออกโดย
จ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม และกรรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง ส าหรับการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 น้ี กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ มีรายช่ือดงัต่อไปน้ี 

รายช่ือกรรมการทีต้่องออก
จากต าแหน่งตามวาระ 

ต าแหน่ง วนัทีแ่ต่งตั้ง จ านวนการประชุม 
ทีเ่ข้าร่วมในปี 2560 

1. นายอ้ึง กวง มิ้ง กรรมการบริษทั 3 พ.ค. 2533  6/6 

2. นายชู ชี หยวน กรรมการอิสระ 
30 เม.ย. 2531  

แต่งตั้งเป็นกรรมการ
อิสระเม่ือ 27 ต.ค. 2558 

6/6 

3. ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี กรรมการอิสระ 30 มี.ค. 2558 5/6 

ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทัซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรเสนอช่ือ (1) นาย
อ้ึง กวง มิ้ง (2) นายชู ชี หยวน และ (3) ดร.วิฑูรย์ สิมะโชคดีให้ท่ีประชุมอนุมัติแต่งตั้ งกลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหน่ึง 
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คณะกรรมการบริษทัฯไดพ้ิจารณาคุณสมบติัของบุคคลผูไ้ดรั้บการเสนอช่ือทั้ง 3 ท่านแลว้ เห็นว่าบุคคลทั้ง 3 
ท่านน้ี เป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษทัฯ 
และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 
พระราชบญัญัติหลักทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และกฎระเบียบท่ี
เก่ียวขอ้ง (รายละเอียดของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดจ้ดัส่งให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้
ตามเอกสารแนบ 3) 

อน่ึง คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของผูไ้ดรั้บการเสนอ
ช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณวฒิุ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ รวมถึงผลการ
ปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมา )โปรดดูหลกัเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการและคุณสมบติัของกรรมการอิสระ
โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ในหัวขอ้ “การก ากบัดูแลกิจการ” (และเพื่อให้เป็นไปตามการ
ปฏิบติัตามแนวทางการก ากบักิจการท่ีดี ประธานฯไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกรรมการทีละราย 

จากนั้น ผูด้  าเนินการประชุมจึงขอให้ท่ีประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั้งบุคคลดงัต่อไปน้ี เป็นกรรมการของ
บริษทั เป็นรายบุคคล 

1 .นายอ้ึง กวง มิ้ง เป็นกรรมการบริษทั 
2 .นายนายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ 
3 .ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี เป็นกรรมการอิสระ 
หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัให้แต่งตั้ง บุคคลดงัต่อไปน้ีเป็นกรรมการของบริษทัดว้ย

คะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายอ้ึง กวง มิ้ง เป็นกรรมการบริษทั 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,053,850,111 98.64 
ไม่เห็นดว้ย 14,576,291 1.36 
งดออกเสียง 29,740,196 - 
บตัรเสีย -0- - 
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(2) นายนายชู ชี หยวน เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,062,105,496 98.16 
ไม่เห็นดว้ย 19,918,406 1.84 
งดออกเสียง 16,142,696 - 
บตัรเสีย -0- - 

(3) ดร.วฑูิรย ์สิมะโชคดี เป็นกรรมการอิสระ 
มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย 1,087,297,859 99.10 
ไม่เห็นดว้ย 9,881,114 0.90 
งดออกเสียง 987,625 - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่6 พจิารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
 ผูด้  าเนินการประชุมไดเ้สนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยุติมนัต ์เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ เน่ืองดว้ย นางทิพวรรณ ชยุติมนัต ์มีคุณสมบติัครบถว้น 
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ (นิยามกรรมการอิสระ) ของบริษทัฯ และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ
ก ากบัตลาดทุนก าหนด รวมทั้งไม่ไดเ้ป็นกรรมการท่ีมีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนกังาน ลูกจา้ง หรือท่ีปรึกษาท่ีได้
เงินเดือนประจ า และไม่เป็นผูใ้ห้บริการทางวิชาชีพของบริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจ
มีความขดัแยง้ นอกจากน้ียงัไม่มีความสัมพนัธ์ทางธุรกิจท่ีมีนยัส าคญัอนัอาจมีผลท าใหไ้ม่สามารถท าหนา้ท่ีไดอ้ยา่งเป็น
อิสระกบับริษทัฯ บริษทัใหญ่ บริษทัยอ่ย บริษทัร่วม หรือนิติบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ในช่วงระยะเวลา 2 ปีท่ีผา่นมา 
 ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ของผูไ้ดรั้บการเสนอ
ช่ือเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดา้นคุณวุฒิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญ โดยในคร้ังน้ี
ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูมี้ความเช่ียวชาญและประสบการณ์ทางดา้นภาษีมาเป็นคุณสมบติัในการเสนอแต่งตั้งกรรมการใหม่
เพื่อเป็นไปตามหลกั Board Diversity 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมติัให้แต่งตั้งนางทิพวรรณ ชยุติมนัต์ เป็นกรรมการใหม่ของ
บริษทั และกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,097,358,956 99.93 
ไม่เห็นดว้ย 807,642 0.07 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

วาระที ่7 พจิารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 
ผู ้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อท่ีประชุมถึงการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี  2561 ว่า 

คณะกรรมการบริษทัฯ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณาค่าตอบแทนของ
กรรมการและเสนอค่าตอบแทนดงักล่าวให้คณะกรรมการบริษทัฯ และท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ เพื่อพิจารณา
อนุมติั โดยบริษทัฯ มีนโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัน้ี 

นโยบายและแนวทางการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
1. อตัราค่าตอบแทนตอ้งมีความเหมาะสมเพื่อสามารถดึงดูดและรักษากรรมการท่ีมีความสามารถให้

ท างานกบับริษทัฯ โดยปัจจยัหลกัในการพิจารณาการก าหนดค่าตอบแทนมีดงัน้ี 
 หนา้ท่ีและความรับผิดชอบท่ีไดรั้บมอบหมาย 
 อตัราค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉล่ียของตลาด 
 ผลประกอบการของบริษทัฯ 
 ปัจจัยอ่ืนท่ีอาจพิจารณาเพิ่มเติมโดยคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนหรือ

คณะกรรมการบริษทัฯ 
2.  ประธานกรรมการบริษทัฯ หรือประธานกรรมการชุดย่อยจะไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการเพิ่มข้ึน 

ตามความรับผดิชอบท่ีเพิ่มข้ึน 
3.  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารจะไดรั้บค่าตอบแทนโดยเทียบเคียงกบัอตัราของตลาดซ่ึงอาจสูงกว่า

กรรมการบริหาร  ทั้ งน้ี เพื่อจูงใจบุคคลท่ีมีความรู้ความสามารถให้เขา้มาเป็นกรรมการท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหารหรือกรรมการอิสระ 

4. โครงสร้างของค่าตอบแทนอาจเป็นแบบคงท่ีทั้งจ  านวนหรือแบบคงท่ีบางส่วนและค่าตอบแทนแปร
ผนับางส่วน โดยอาจมีค่าเบ้ียประชุมหรือค่าตอบแทนอ่ืนๆ ร่วมดว้ย 
ทั้ งน้ี  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัฯ จะตอ้งน าเสนอเพื่อขออนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  
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ทั้งน้ี รายละเอียดของค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 ซ่ึงเม่ือเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของ
กรรมการส าหรับปี 2560 สามารถแสดงไดด้งัน้ี 

หมายเหตุ  
1. เบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นเงินจ านวนเท่ากบั 10,000 บาทต่อการประชุม และเป็น

จ านวนท่ีเท่ากบัเบ้ียประชุมกรรมการส าหรับปี 2560 (บริษทัฯ จะจ่ายเบ้ียประชุมดงักล่าวใหเ้ฉพาะ
ประธานคณะกรรมการบริษทั  กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหารและกรรมการอิสระซ่ึงด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน)  

2. ค่าตอบแทนอ่ืน : ไม่มีค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืน 

ผูด้  าเนินการประชุมจึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 
2561 ตามรายละเอียดท่ีไดเ้สนอไวข้า้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งได้รับการอนุมติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม และกรรมการท่ีเป็นผูถื้อหุ้นไม่สามารถออกเสียงลงคะแนนส าหรับการพิจารณา
วาระน้ี 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการส าหรับปี 2561 ตามท่ี
เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,098,145,598 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- -0- 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 21,000 -0- 
บตัรเสีย -0- - 

 

องคป์ระกอบ
ของค่าตอบแทน 

ปี 2561 (ปีท่ีเสนอ) ปี 2560 

ประธาน
กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ 
ท่ีเป็น

ผูบ้ริหาร 

ประธาน
กรรมการ
บริษทั 

กรรมการ 
ท่ีไม่เป็น
ผูบ้ริหาร 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
อิสระ /
ประธาน
กรรมการ
สรรหาและ
ก าหนด

ค่าตอบแทน 

กรรมการ
อิสระ/

กรรมการ
ตรวจสอบ 

กรรมการ
ท่ีเป็น
ผูบ้ริหาร 

ค่าตอบแทน 
ต่อปี (บาท/คน) 

1,650,000 1,150,000 1,250,000 1,250,000 1,150,000 500,000 1,650,000 1,150,000 1,250,000 1,250,000 1,150,000 500,000 

เบ้ียประชุม 
(บาท/คน/คร้ัง) 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 - 
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วาระที ่8 พจิารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีส าหรับปี 2561 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้การแกไ้ขเพิ่มเติม) ซ่ึงก าหนดให้ท่ีประชุมแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ทุกปี โดยส าหรับรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นให้เสนอ
คณะกรรมการเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ โดย
ก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ 
(ไม่รวมบริษทัยอ่ย) 

1.  นายณรงค ์พนัตาวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315  
(เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ ปี 2557 – ปี 2560) หรือ 

2.  นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4498  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) หรือ 

3.  นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5800  
(ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัฯ) 

ผูส้อบบญัชีดงักล่าวมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์และ/หรือไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทัฯ และบริษทั
ยอ่ย ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว 

โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทัฯ มีมติอนุมติัให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้ง (1) นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3315 หรือ (2) 
นางสาวสุพรรณี ตริยานนัทกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4498 หรือ (3) นายปรีชา อรุณนารา ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตเลขท่ี 5800 แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 ซ่ึงในกรณีท่ี
ผูส้อบบญัชีดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ให้บริษทัส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของส านกังานท าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ แทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวได ้
และก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีเป็นจ านวนเงิน 4,910,000 บาท ในระยะเวลาตรวจสอบจ านวน 5,000 ชัว่โมงซ่ึง
หากการท างานตอ้งใช้เวลามากกว่าท่ีระบุไวข้า้งตน้ บริษทัฯ จะจ่ายค่าตรวจสอบในอตัราร้อยละ 70 ของอตัราค่าจา้ง
การตรวจสอบตามอตัราปกติของส านกังานผูส้อบบญัชี 

ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 เม่ือ
เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
เป็นดงัน้ี 
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ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561  

(ปีทีเ่สนอ) 

รอบปีบัญชีส้ินสุด  
ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560* 

1.  ค่าสอบบญัชี (บาท) 4,910,000 4,620,000 
2.  ค่าบริการอ่ืนๆ (บาท) ไม่มี ไม่มี 

หมายเหตุ *ค่าสอบบญัชีท่ีเกิดข้ึนจริงส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงิน 4,620,000 
บาทโดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบัการสอบบญัชี เช่น ค่าเอกสาร ค่าใชจ่้ายในการเดินทางและอ่ืนๆ 
ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายใหผู้ส้อบบญัชีตามค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนจริง 

นอกจากน้ี ผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยบางแห่ง เป็นผูส้อบบญัชีจากส านกังานบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ แต่เป็นสาขาในต่างประเทศเน่ืองจากบริษทัย่อยทั้งหมดตั้งอยู่ในต่างประเทศ ส่วนบริษทัย่อยบางแห่ง (ท่ี
ส่วนใหญ่ท่ีตั้งอยู่ในยุโรป) ใช้บริการจากผูส้อบบญัชีจากส านักงานบญัชีไพร์ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส (PWC) และ
บริษทัย่อยบางแห่งไดใ้ช้บริการจากส านกังานบญัชีอ่ืนๆ ทั้งน้ีการเลือกใช้ผูส้อบบญัชีของแต่ละบริษทัจะพิจารณา
จากคุณภาพการใหบ้ริการและอตัราค่าสอบบญัชีเป็นหลกั 

ผูด้  าเนินการประชุมเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนด
ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ตามรายละเอียดท่ีได้เสนอไว้
ขา้งตน้ 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 
 
โดยผูถื้อหุน้มีค าถาม ดงัน้ี 
ค าถาม 8  เหตุใดค่าสอบบญัชีในปีน้ีถึงเพิ่มข้ึน  
ตอบ เน่ืองจากบริษทัฯ มีการขยายธุรกิจออกไปมากข้ึน มีขอบเขตงานท่ีตอ้งตรวจสอบเพิ่มมากข้ึน จึงเป็นการสมควร
ท่ีค่าสอบบญัชีจะเพิ่มข้ึน และทาง EY ก็ไม่ไดข้ึ้นค่าสอบบญัชีมาเป็นเวลาหลายปีแลว้ 

 
มติที่ประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ ลงมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และก าหนดค่าตอบแทน

ของผูส้อบบญัชีส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,091,855,455 99.43 
ไม่เห็นดว้ย 6,311,143 0.57 
งดออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 
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วาระที ่9 พจิารณาและอนุมัติการเพิม่เติมวตัถุประสงค์ของบริษัทฯ และการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 
ของบริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกับการเพิม่เติมวตัถุประสงค์ 

ผูด้  าเนินการประชุมแจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัฯ มีความประสงคจ์ะเพิ่มวตัถุประสงคอี์ก 2 ขอ้ เพื่อให้
ครอบคลุมกิจการท่ีด าเนินการ จึงไดข้อเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมวตัถุประสงคข์องบริษทัฯ 
ดงัน้ี 

“ขอ้ 21 : ประกอบธุรกิจก ากบัดูแลกิจการของสาขา หรือบริษทัในเครือในต่างประเทศ โดยด าเนินการเป็น
ส านกังานใหญ่ขา้มประเทศให้กบักลุ่มบริษทัในเครือหรือกิจการของสาขา ดงัต่อไปน้ี คือ 

(ก) การบริหารงานทัว่ไป การวางแผนธุรกิจ และการประสานงานทางธุรกิจ 
(ข) การจดัหาวตัถุดิบและช้ินส่วน 
(ค) การวจิยัและพฒันาผลิตภณัฑ์ 
(ง)  การสนบัสนุนดา้นเทคนิค 
(จ)  การส่งเสริมดา้นการตลาดและการขาย 
(ฉ)  การบริหารงานดา้นบุคคล และการฝึกอบรม 
(ช)  การให้ค  าปรึกษาดา้นการเงินและแนะน าในการประกอบธุรกิจดา้นต่างๆ เช่น การตลาด ระบบ บญัชี 

เป็นตน้ 
(ซ)  การวิเคราะห์วจิยัดา้นเศรษฐกิจและการลงทุน 
(ฌ)  การจดัการและควบคุมสินเช่ือ 
(ญ) การบริหารงานดา้นอ่ืนๆ”  

“ขอ้ 22 : ประกอบกิจการบริษทัการคา้ระหวา่งประเทศและใหบ้ริการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการคา้ระหวา่งประเทศ 
รวมถึง การให้บริการในเร่ืองดงัต่อไปน้ี 

(ก) การจดัหาสินคา้ 

(ข) การเก็บรักษาสินคา้ระหวา่งรอการส่งมอบ 

(ค) การจดัท าหีบห่อและบรรจุภณัฑ์ 

(ง) การขนส่งสินคา้ 

(ฉ) การประกนัภยัสินคา้ 

(ช) การใหค้  าปรึกษาแนะน าและบริการดา้นเทคนิคและฝึกอบรมเก่ียวกบัสินคา้ 

(ซ) การใหบ้ริการอ่ืนๆ ตามท่ีอธิบดีกรมสรรพากรประกาศก าหนด” 

นอกจากน้ี คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
3 เร่ืองวตัถุประสงค ์เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงคอี์ก 2 ขอ้ ดงัน้ี 
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จากเดิม 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 20 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

แก้ไขเป็น 
“ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 22 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมอนุมติัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ของบริษทัฯ จ านวน 2 ขอ้ และอนุมติัการแก้ไข
เพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัฯ ขอ้ 3 เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มเติมวตัถุประสงค์ ตามท่ีเสนอ
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

มติผูถื้อหุน้ จ านวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ 
เห็นดว้ย 1,098,166,598 100 
ไม่เห็นดว้ย -0- -0- 
งดออกเสียง -0- - 
ไม่มีสิทธิออกเสียง -0- - 
บตัรเสีย -0- - 

 
วาระที ่10 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

ทั้งน้ี ไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามในประเด็นต่างๆ เพิ่มเติมและเน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุ้นซ่ึงถือหุ้นรวมกนัไม่นอ้ยกวา่
หน่ึงในสามของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด ขอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุมและปิดการประชุมเวลาประมาณ 12.15 น. 
 
 
______________________  
(นายอนุสรณ์ มุทราอิศ) 
กรรมการ 
โดยการมอบหมายจากประธานกรรมการบริษทัฯ 
 
 
 


