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เอกสารแนบ 1 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

บริษทั ทีคิวเอม็ คอรป์อเรชั �น จาํกดั 
********** 

เวลาและสถานที� 
ประชมุเมื5อวนัที5 30 เมษายน 2561 เวลา 15.00 น. ณ สาํนกังานใหญ่ของบรษิทั ทคีวิเอม็ คอรป์อเรชั 5น จาํกดั  

("บริษทัฯ") เลขที5 123 ถนนลาดปลาเคา้ แขวงจรเขบ้วั เขตลาดพรา้ว กรงุเทพมหานคร 
 
รายชื�อผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม   

1. บรษิทั อเีทอนอล โกรท คอรป์อเรชั 5น จาํกดั  
2. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา   
3. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา   
4. นางสาวรตันา พรรณนิภา    
5. นายศรศกัดิ w ถานบุร ี    
6. นางสาวสลุลติา ถานบุร ี    

 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม  

1. ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา  ประธานกรรมการ 
2. นายมารตุ สมิะเสถยีร  กรรมการอสิระ  
3. นางสาวรชันีพร พคุยาภรณ์ กรรมการอสิระ  
4. นายชนิภทัร วสิทุธแิพทย ์ กรรมการอสิระ  
5. นางนภสันนัท ์พรรณนิภา กรรมการ  
6. นางสาวรตันา พรรณนิภา กรรมการ 
7. นายอาํพน อน้เอี5ยม  กรรมการ 
8. นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ กรรมการ 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์ เลขานุการบรษิทั 
2. นางสาวรสพร เดชอาคม ผูส้อบบญัชสีาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
3. นางสาวอสมา เจนจริฐัติกิาล ผูส้อบบญัชสีาํนกังาน อวีาย จาํกดั 
 

เริ�มการประชุม  
ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา ประธานคณะกรรมการบรษิทัทาํหน้าที5เป็นประธานในที5ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้

แถลงต่อที5ประชมุว่าการประชมุใหญ่ตอ้งมผีูถ้อืหุน้มาเขา้รว่มประชมุรวมกนัแทนหุน้ไดไ้มน้่อยกว่าหนึ5งในสี5แหง่ทนุจงึจะเป็นองค์
ประชุมตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การประชุมครั JงนีJ มีผู้ถือหุ้นเขา้ประชุมรวมกนัแทนหุ้นได ้
2,250,000 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 100 ของทุนของบรษิทัฯ จงึครบเป็นองคป์ระชุม สามารถเริ5มการประชุมได้ตามบทบญัญตัแิห่ง
ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์หลงัจากนั Jน ประธานฯ กล่าวเปิดการประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระดงัต่อไปนีJ  
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เอกสารแนบ 1 
 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 30 เมษายน 2560 
 ประธานฯ ไดเ้สนอใหผู้ถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560ซึ5งประชุมเมื5อวนัที5 30 เมษายน 
2560 โดยไดจ้ดัสง่สาํเนารายงานการประชมุดงักล่าวใหแ้กผู่ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุแลว้ (เอกสารประกอบวาระที � 1) 
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชุมฯ ซกัถามและแสดงความคดิเหน็เกี5ยวกบัรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 
2560 ซึ5งประชมุเมื5อวนัที5 30 เมษายน 2560 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชมุสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

   
  เมื5อไม่มผีูถ้อืหุน้ซกัถามเพิ5มเตมิประธานฯ จงึขอใหท้ี5ประชุมฯ พจิารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้

ประจาํปี 2560 ซึ5งประชมุเมื5อวนัที5 30 เมษายน 2560 ดงักล่าว 
มติ ที5ประชมุไดพ้จิารณาและมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี 2560 ซึ5ง

ประชมุเมื5อวนัที5 30 เมษายน 2560 
 

วาระที� 2 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจาํปี 2560 สิ5นสุดวนัที�  31 ธนัวาคม 2560 ตลอดจนพิจารณารบัทราบผลการ
ดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 2560 

 ประธานฯ ขอให้ นางสาวสมพร อําไพสุทธพิงษ์ ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ นําเสนอรายละเอยีดของงบการเงนิ
ประจาํปี 2560สิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2560 ซึ5งไดผ้า่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ
ไดพ้จิารณาและแสดงความเหน็ เพื5อใหท้ี5ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีพจิารณาและอนุมตั ิ(เอกสารประกอบวาระที � 2) 
 นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ นําเสนอรายละเอยีดของงบการเงนิประจําปี 2560 สิJนสุด
วนัที5 31ธนัวาคม 2560 ของบรษิทัฯ นอกจากนีJ ประธานฯ ยงัขอให ้นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ ประธานบรหิารบญัชกีารเงนิ 
นําเสนอรายละเอยีดเกี5ยวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 นางสาวสมพร อาํไพสทุธพิงษ์ ประธานบรหิารบญัชี
การเงนิ นําเสนอรายละเอยีดเกี5ยวกบัผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 และ 
ชีJแจงรายละเอยีดเกี5ยวกบัการเปลี5ยนแปลงวนัที5 ที5ลงในงบการเงนิของ บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั โดยผูส้อบบญัช ีนางสาว
รสพร เดชอาคม แจง้เกี5ยวกบัการขอให ้บรษิทัทาํการยนืยนัยอดรายไดจ้ากบรษิทัประกนัจํานวน 20 บรษิทัประกนั ตามรายชื5อ
ที5ไดใ้หม้า เนื5องจากไดม้กีารตรวจสอบจากทมี Technical ของ บรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั และขอเอกสารเพิ5มเตมิภายหลงั
จากการปิดงบการเงนิเมื5อวนัที5 28 กุมภาพนัธ์ 2561 เป็นวนัที5 �� เมษายน �qz� แล้ว ทั JงนีJ ไม่ได้มกีารเปลี5ยนแปลงใน
สาระสาํคญัในงบการเงนิดงักล่าวแต่อยา่งใด 

  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชมุสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

  
เมื5อไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามและแสดงความเหน็เพิ5มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี5ประชุมพจิารณาอนุมตังิบการเงนิ

ประจาํปี 2560 สิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2560 และรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 
 มติ ที5ประชมุพจิารณางบการเงนิประจาํปี 2560 สิJนสดุวนัที5 31 ธนัวาคม 2560 ของบรษิทัฯ แลว้เหน็ว่าขอ้มลูเกี5ยวกบั
ฐานะการเงนิและผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ ที5เปิดเผยในงบการเงนิประจําปี 2560 สิJนสุดวนัที5 31 ธนัวาคม 2560 ของ
บรษิทัฯ มคีวามถูกตอ้ง ครบถว้น เพยีงพอและเชื5อถอืได ้จงึมมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตังิบการเงนิประจําปี 2560 สิJนสุดวนัที5 31 
ธนัวาคม 2560 รายละเอยีดตามที5เสนอดงักล่าว อกีทั Jงรบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2560 และรบัทราบการ
เปลี5ยนแปลงวนัที5ที5ลงในงบการเงนิรายละเอยีดตามที5เสนอ 
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วาระที� 3 พิจารณาอนุมติัแต่งตั 5งผู้สอบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรบัรอบปี 2561 
 ประธานฯ แจง้ใหท้ี5ประชมุทราบว่าตามมาตรา 1209 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชยบ์ญัญตัวิ่า ผูส้อบบญัชนีั Jน ให้
ที5ประชมุสามญัเลอืกตั Jงทุกปี ผูส้อบบญัชคีนซึ5งออกไปนั Jนจะเลอืกกลบัเขา้รบัตําแหน่งอกีกไ็ด ้และมาตรา 1216 ผูส้อบบญัชคีวรจะ
ได้สนิจา้งเท่าใด ใหท้ี5ประชุมใหญ่กาํหนด จงึต้องมกีารแต่งตั Jงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ ใหม่ ประธานฯ จงึขอใหท้ี5ประชุมพจิารณา
และแต่งตั Jงผู้สอบบญัชแีละกําหนดค่าสอบบญัชสีําหรบัปีสิJนสุด ณ วนัที5 31 ธันวาคม 2561 ตามที5คณะกรรมการตรวจสอบได้
พจิารณาแลว้ จงึเสนอต่อที5ประชมุใหพ้จิารณาเสนอผูส้อบบญัชใีนสงักดับรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เพื5ออนุมตัแิต่งตั Jงเป็นผูส้อบ
บญัชขีองบรษิทัฯ สาํหรบัปีสิJนสดุ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2561 พรอ้มทั Jงกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชเีป็นจํานวนเงนิ 1,050,000.- 
บาท (หนึ5งลา้นหา้หมื5นบาท) (เอกสารประกอบวาระที � 3) 
 ประธานฯ ขอใหค้ณะกรรมการตรวจสอบแถลงความเหน็ของคณะกรรมการตรวจสอบต่อที5ประชมุเพิ5มเตมิ  
 นายมารุต สมิะเสถยีร ในฐานะประธานคณะกรรมการตรวจสอบชีJแจงต่อที5ประชุมว่า คณะกรรมการตรวจสอบมคีวามเหน็
ว่าผูส้อบบญัชใีนสงักดับรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั เป็นบรษิทัที5มปีระสบการณ์และความเชี5ยวชาญและเป็นผูท้ี5มชีื5ออยู่ในบญัชี
รายชื5อผูส้อบบญัชทีี5ไดร้บัความเหน็ชอบจากสาํนักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์("สาํนักงาน ก.ล.ต.") 
ซึ5งเป็นขอ้กําหนดตามพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย์สาํหรบับรษิทัที5ออกหลกัทรพัย์เพื5อเสนอขายต่อประชาชน 
ดงันั Jนจงึเหน็สมควรเสนอชื5อผูส้อบบญัชใีนสงักดั บรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ซึ5งไดแ้ก ่  

 นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3516   และ/หรอื 
 นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972   และ/หรอื 
 นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4521   และ/หรอื 
 นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5659   และ/หรอื 
 นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5872 

เพื5อใหท้ี5ประชมุพจิารณาและอนุมตัใิหเ้ป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ โดยให ้
 นางสาวรุง้นภา เลศิสวุรรณกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3516   และ/หรอื 
 นายชยพล ศภุเศรษฐนนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 3972   และ/หรอื 
 นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 4521   และ/หรอื 
 นางสาวรสพร เดชอาคม   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5659   และ/หรอื 
 นางสาวสมุนา พนัธพ์งษ์สานนท ์  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขทะเบยีน 5872 
มอีาํนาจสอบทานตรวจสอบแสดงความเหน็ต่องบการเงนิและลงนามในรายงานการสอบบญัชแีละการอื5นใดที5เกี5ยวขอ้ง  

นอกจากนีJ ที5ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วว่าผู้สอบบญัชดีังมีรายนามข้างต้นไม่ได้เป็นกรรมการ
พนกังานลกูจา้งหรอืผูด้าํรงตาํแหน่งหน้าที5ใดๆ ของบรษิทัฯ รวมทั Jงไม่มคีวามสมัพนัธ์หรอืรายการที5อาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทาง
ผลประโยชน์กบับรษิทัฯ แต่อย่างใด และประธานฯ แจ้งให้ที5ประชุมทราบเพิ5มเติมว่า เมื5อบรษิัทฯ ได้ออกและเสนอขายหุ้นต่อ
ประชาชนตามแผนการแปรสภาพและเขา้ตลาดหลกัทรพัย์ฯแล้วการเลอืกตั Jงผูส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ จะต้องเป็นไปตามหลกัการ
หมุนเวยีนของผูส้อบบญัช ี(auditor rotation) ของสาํนักงาน ก.ล.ต. ที5กาํหนดใหบ้รษิทัหมุนเวยีนผูส้อบบญัชหีากผูส้อบบญัชรีาย
เดมิปฏบิตัหิน้าที5สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัฯ มาแล้ว 5 รอบปีบญัชตีดิต่อกนัซึ5งในการ
หมุนเวยีนดงักล่าว บรษิทัฯ สามารถแต่งตั Jงผูส้อบบญัชรีายใหม่ที5สาํนักงาน ก.ล.ต รบัรอง และสงักดัสํานักงานสอบบญัชเีดยีวกบั
ผูส้อบบญัชรีายเดมิได ้
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 ในการนีJประธานฯ เหน็สมควรเสนอคา่สอบบญัชใีหผู้ส้อบบญัชขีองบรษิทัฯ เป็นจํานวนเงนิ 1,050,000.-บาท (หนึ5งลา้นหา้
หมื5นบาท) โดยแบ่งออกเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 450,000.- บาท (สี5แสนหา้หมื5นบาท) สาํหรบัค่าสอบบญัชขีองงบการเงนิรวมและงบ
การเงนิเฉพาะของบรษิทัฯ สาํหรบัรอบปีบญัชสีิJนสุดวนัที5 31 ธนัวาคม 2561 และเป็นจํานวนเงนิไม่เกนิ 600,000.- บาท (หกแสน
บาท) สาํหรบัคา่สอบทานงบไตรมาสของบรษิทัฯ 
  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชมุซกัถามและแสดงความคดิเหน็ 
 
 เมื5อไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามเพิ5มเตมิประธานฯ จงึเสนอใหท้ี5ประชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตั Jงผูส้อบบญัชแีละกาํหนดค่า
สอบบญัชสีาํหรบัรอบปี �qz� สิJนสดุ ณ วนัที5 31 ธนัวาคม 2561 
 มติ ที5ประชมุไดพ้จิารณาและมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉันทแ์ต่งตั Jงผูส้อบบญัชใีนสงักดับรษิทั สาํนักงาน อวีาย จํากดั ดงั
มีรายนามตามที5เสนอให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 สิJนสุด ณ วันที5 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั Jงกําหนด
คา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีสาํหรบัปี 2561 เป็นจาํนวนเงนิ 1,050,000.- บาท (หนึ5งลา้นหา้หมื5นบาท) รายละเอยีดตามที5เสนอ 
 
วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรเงินกาํไร การจดัสรรเงินไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 
 ประธานฯ ได้ชีJแจงต่อที5ประชุมว่า ตามมาตรา 1201 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์กําหนดว่าห้ามมิให้
ประกาศอนุญาตจ่ายเงนิปันผลนอกจากโดยมตขิองที5ประชมุใหญ่ ทั JงนีJ กรรมการอาจจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได้
เป็นครั Jงเป็นคราวในเมื5อปรากฏแก่กรรมการว่าบรษิทัมกีาํไรสมควรพอที5จะทาํเช่นนั Jน และมาตรา 1202 แห่งประมวลกฎหมาย
แพง่และพาณิชยก์าํหนดว่า การจ่ายเงนิปันผลทกุคราว บรษิทัตอ้งจดัสรรเงนิไวเ้ป็นทุนสาํรองอย่างน้อย 1 ใน 20 ของเงนิกาํไร
สุทธ ิซึ5งบรษิทัทํามาหาได้จากกจิการของบรษิทัจนกว่าทุนสํารองนั Jนจะมจีํานวนถงึ 1 ใน 10 ของจํานวนทุนของบรษิัทหรอื
มากกว่านั Jน  
 เมื5อพจิารณาจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ตั Jงแต่ 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561 (เอกสารประกอบวาระที � 
4)   บรษิทัฯ มกีาํไรสุทธหิลงัหกัภาษเีงนิไดต้ามงบการเงนิเฉพาะกจิการ จํานวน 111,763,720.94 บาท (หนึ5งรอ้ยสบิเอด็ลา้น
เจด็แสนหกหมื5นสามพนัเจด็รอ้ยยี5สบิบาทเกา้สบิสี5สตางค)์ กาํไรสะสมจํานวน 110,907,577.92 บาท (หนึ5งรอ้ยสบิลา้นเกา้แสน
เจด็พนัหา้รอ้ยเจด็สบิเจด็บาทเกา้สบิสองสตางค)์ และไดจ้ดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายไวแ้ลว้เป็นจํานวน 22,500,000.- บาท 
(ยี5สบิสองลา้นหา้แสนบาท) หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10 ของทุนจดทะเบยีน ซึ5งครบตามจํานวนที5ตอ้งสาํรองไวต้ามกฎหมายแลว้ จงึ
ไมจ่าํเป็นตอ้งจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมายเพิ5มเตมิอกี 

ประธานฯ จึงแถลงต่อที5ประชุมว่า เนื5องด้วยที5ประชุมคณะกรรมการบรษิัทฯ ครั Jงที5 3/2561 ซึ5งประชุมเมื5อวนัที5 2 
เมษายน 2561 ได้มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลของบรษิทัฯ จากผลประกอบการของบรษิทัฯ ตั Jงแต่ 1 มกราคม 
2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561 จํานวน 101,250,000.- บาท (หนึ5งรอ้ยหนึ5งลา้นสองแสนหา้หมื5นบาท) ในอตัราหุน้ละ 45.- บาท (สี5
สบิหา้บาท) สาํหรบัผูถ้อืหุน้ การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าว บรษิทัฯ จะหกัภาษ ีณ ที5จ่ายในอตัรารอ้ยละ 10 หรอื 4.50 บาทต่อหุน้
จากเงนิที5ผูถ้อืหุน้จะไดร้บั ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเงนิปันผล เป็นเงนิสดสุทธเิท่ากบั 40.50 บาทต่อหุน้ โดยใหจ้่ายเงนิปันผลในวนัที5 4 
พฤษภาคม 2561 ดงันั Jนจงึไมม่กีารจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2560 อกี 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชมุสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

 เมื5อไม่มผีูถ้อืหุ้นท่านใดสอบถามเพิ5มเตมิประธานฯ จงึเสนอใหท้ี5ประชุมรบัทราบเกี5ยวกบัการจดัสรรเงนิสํารองตาม
กฎหมาย และการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลจากผลประกอบการของบรษิทัฯ ตั Jงแต่ 1 มกราคม 2561 ถงึ 31 มนีาคม 2561 
ตลอดจนการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี �qz� รายละเอยีดตามที5เสนอ 
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มติ ที5ประชมุรบัทราบการจดัสรรเงนิสาํรองตามกฎหมาย รวมทั Jงการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล รวมทั Jงมมีตไิม่จ่ายเงนิ
ปันผลประจาํปี 2560 
 
วาระที�  5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั 5งกรรมการแทนกรรมการที�ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ และ

กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ชีJแจงต่อที5ประชุมว่า มาตรา 1152 และ 1153 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บญัญตัวิ่า ในเมื5อมี
การประชุมสามญัครั Jงแรกในปีทุก ๆ ปีต่อไปกด็ ีผูเ้ป็นกรรมการต้องออกจากตําแหน่งโดยจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าและ
จาํนวนกรรมการจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสว่นสามไมไ่ด ้กใ็หอ้อกโดยจาํนวนใกลท้ี5สดุกบัสว่นหนึ5งในสาม โดยกรรมการคนที5ไดอ้ยู่
ในตาํแหน่งนานที5สดุนั Jนเป็นผูต้อ้งออก ในปีนีJ บรษิทัฯ มกีรรมการที5ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน คอื ดร.อญัช
ลนิ พรรณนิภา นายมารุต สมิะเสถยีร และนายอาํพน อน้เอี5ยม คณะกรรมการบรษิทัฯ ไดพ้จิารณาถงึความเหมาะสมที5จะเป็น
ประโยชน์สงูสดุต่อการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ตลอดจนไดพ้จิารณาคุณสมบตั ิประสบการณ์ และความเชี5ยวชาญของกรรมการ
ที5ครบกําหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระแล้วเหน็ว่ากรรมการทั Jง 3 ท่าน ได้แก่ ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา นายมารุต สมิะ
เสถยีร และนายอาํพน อน้เอี5ยม เป็นผูท้ี5มคีวามรู ้ความเชี5ยวชาญ และประสบการณ์ที5จาํเป็นต่อการดําเนินงานของบรษิทัฯ โดย
ให ้ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา นายมารตุ สมิะเสถยีร และนายอาํพน อน้เอี5ยม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งต่อไปอกีวาระหนึ5งดว้ย 
 โดยรายละเอยีดประวตับิุคคลที5ไดร้บัการเสนอชื5อแต่ละท่านปรากฏตามสาํเนาประวตับิุคคลที5ไดร้บัการเสนอชื5อใหเ้ป็น
กรรมการของบรษิทัฯ (เอกสารประกอบวาระที � 5) ซึ5งไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผูถ้อืหุน้
ของบรษิทัฯ ในครั JงนีJแลว้ 
 ทั JงนีJ เพื5อเป็นการตอบแทนการปฏบิตัหิน้าที5ของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประธานฯ จงึขอใหท้ี5ประชุมพจิารณากาํหนด
คา่ตอบแทนของคณะกรรมการบรษิทัฯ ประจาํปี 2561 ตามรายละเอยีดดงัต่อไปนีJ 
 
  เบี5ยประชุม: 
   ประธานคณะกรรมการ 50,000.- บาท ต่อครั Jงต่อคน 
   กรรมการ 30,000.- บาท ต่อครั Jงต่อคน  

  
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชมุสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 

 
 เมื5อไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิ5มเตมิอกี ประธานฯ จงึขอใหท้ี5ประชมุพจิารณาอนุมตัเิลอืกตั Jง
กรรมการเข้าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการที5ครบกําหนดต้องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี 2561 และอนุมัติกําหนด
คา่ตอบแทนของกรรมการบรษิทัฯ ประจาํปี 2561 
 มติ ที5ประชุมได้พจิารณาและมมีตเิป็นเอกฉันท์ใหเ้ลอืกตั Jง ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา นายมารุต สมิะเสถยีร และนาย
อาํพน อน้เอี5ยม เป็นกรรมการแทนกรรมการที5ครบกาํหนดตอ้งออกจากตําแหน่งตามวาระโดยให ้ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา นาย
มารุต สมิะเสถยีร และนายอาํพน อน้เอี5ยม กลบัเขา้ดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ5ง และอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบรษิทัฯ ประจาํปี 2561 ตามรายละเอยีดที5เสนอ 
 
วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั 5งกรรมการเพิ�มเติม 
 ประธานฯ เสนอต่อที5ประชุมว่า เพื5อรองรบัการดําเนินธุรกจิของบรษิัทฯ ที5มีความเจรญิเติบโตก้าวหน้า จึงต้องมี
บุคลากรที5มคีวามรูค้วามสามารถ และประสบการณ์ที5หลากหลายเพิ5มมากขึJน และเพื5อบรหิารจดัการกจิการของบรษิทัฯ จงึ 
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ประสงค์ที5จะแต่งตั Jงกรรมการเพิ5มอกีจํานวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวสุวภา เจรญิยิ5ง ส่งผลใหก้รรมการของบรษิทัเพิ5มขึJนจาก
ปัจจุบนัจาํนวน 8 ทา่น รวมเป็นกรรมการทั JงสิJน 9 ทา่น  

ประธานฯ แถลงต่อที5ประชุมว่า นางสาวสุวภา เจรญิยิ5ง เป็นผูท้ี5มคีวามรู ้ความสามารถ และประสบการณ์ที5เกี5ยวขอ้ง
กบัการประกอบธุรกจิของบรษิัทฯ อกีทั Jงเป็นผูท้ี5ไม่มลีกัษณะต้องหา้มตามกฎหมายซึ5งจะใชบ้งัคบักบัการประกอบธุรกจิของ
บรษิทัฯ รวมถงึไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามหลกัเกณฑท์ี5กําหนดในประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที5 ทจ. 39/2559 เรื5อง
การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ที5ออกใหม่ (“ประกาศ ทจ.29/2559”) และกฎหมายอื5นที5เกี5ยวขอ้งซึ5งรวมถงึแต่
ไมจ่าํกดัเพยีงประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยท์ี5 กจ.3/2560 เรื5อง การกาํหนดลกัษณะขาดความน่า
ไวว้างใจของกรรมการและผูบ้รหิารของบรษิทั จงึเสนอใหท้ี5ประชุมพจิารณาอนุมตัแิต่งตั Jงให ้นางสาวสุวภา เจรญิยิ5ง เขา้ดํารง
ตาํแหน่งเป็นกรรมการใหมข่องบรษิทัฯ ต่อไป โดยใหไ้ดร้บั 
คา่ตอบแทนตามที5ที5ประชมุผูถ้อืหุน้กาํหนด (โดยรายละเอยีดประวตันิางสาวสวุภา เจรญิยิ5ง ปรากฏตามสาํเนาประวตันิางสาวสวุ
ภา เจรญิยิ5ง ซึ5งได้จดัส่งใหแ้ก่ผู้ถอืหุน้ของบรษิทัฯ พรอ้มกบัหนังสอืเชญิประชุมผู้ถอืหุ้นของบรษิทัฯ ในครั JงนีJแล้ว)(เอกสาร
ประกอบวาระที � 6) ทั JงนีJ ใหก้ารแต่งตั Jง นางสาวสวุภา เจรญิยิ5ง เป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลในวนัที5 8 พฤษภาคม 2561 เป็น
ตน้ไป 

  
 ประธานฯ เปิดโอกาสใหท้ี5ประชมุสอบถามและแสดงความคดิเหน็ 
 

เมื5อไมม่ผีูถ้อืหุน้ทา่นใดสอบถามและแสดงความเหน็เพิ5มเตมิ ประธานฯ จงึเสนอใหท้ี5ประชุมพจิารณาอนุมตักิารแต่งตั Jง 
นางสาวสุวภา เจรญิยิ5ง เป็นกรรมการใหม่ของบรษิทัฯ ซึ5งส่งผลใหก้รรมการของบรษิทัฯ เพิ5มขึJนจาก ปัจจุบนั จํานวน 8 ท่าน
เป็น 9 ทา่น โดยใหก้ารแต่งตั Jง นางสาวสวุภา เจรญิยิ5ง เป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลในวนัที5 8 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป  

มติ ที5ประชมุไดพ้จิารณาและมมีตดิว้ยคะแนนเสยีงเอกฉนัทอ์นุมตักิารแต่งตั Jงนางสาวสวุภา เจรญิยิ5ง เป็นกรรมการใหม่
ของบรษิทัฯ ซึ5งสง่ผลใหก้รรมการของบรษิทัฯ เพิ5มขึJนจากปัจจุบนั จํานวน 8 ท่านเป็น 9 ท่าน โดยใหก้ารแต่งตั Jงนางสาวสุวภา 
เจรญิยิ5ง เป็นกรรมการของบรษิทัฯ มผีลในวนัที5 8 พฤษภาคม 2561 เป็นตน้ไป  

 
วาระที� 7 เรื�องอื�น ๆ  

ไมม่เีรื5องอื5นใดเสนอต่อที5ประชมุเพื5อพจิารณา 

ไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดสอบถามหรอืแสดงความคดิเหน็เพิ5มเตมิอกี ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ทุกท่านที5ได้
เขา้รว่มประชมุและแสดงความคดิเหน็ที5เป็นประโยชน์ต่อบรษิทัฯ และกล่าวปิดการประชมุ ณ เวลา 15.35 น. 

 
 

ลงชื5อ________________________ประธานในที5ปะชมุ 
    (ดร.อญัชลนิ พรรณนิภา) 
        ประธานกรรมการ 
 

ลงชื5อ__________________________ 
         (นางสาวสพุชิญา เทพพทิกัษ์) 
                เลขานุการบรษิทั 




