
 

 
ส่ิงทีส่่งมาดว้ยล าดบัที ่1 

 
รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 

ของ 
บริษัท ดราโก้ พีซีบี จ ากัด (มหาชน) 

 

 ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 09.34 น. ณ โรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ต ห้องยคุลธร 
เลขท่ี 333 ถนนเชิดวฒุากาศ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร   
 

ดร.วิพรรธ์  เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน
ทัง้สิน้ 25 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 239,007,311 หุ้น คดิเป็น  ร้อยละ 96.70 ของหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ถือวา่
ครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 

 

การประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุดงันี ้
กรรมการบริษัทฯ จ านวน 6 ทา่น คือ 
1. ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา  ประธานกรรมการ 
2. ดร. อดลุ อมตวิวฒัน์  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายออ่ง ทนุ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายสรุพล ปลืม้อารมย์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายพรรษา เริงพิทยา  กรรมการ 
6. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
 

ผู้บริหาร จ านวน 2 ทา่น คือ 
1. นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นายชาตชิาย สร้อยระย้า ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป 
 

นอกจากนี ้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เข้าร่วมการประชมุในครัง้นีด้้วย 
 



 

 ประธานฯ ได้ให้ผู้ด าเนินการประชมุเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการประชมุครัง้นีจ้ะลงคะแนน
เสียงด้วยวิธีการนบับตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ีลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ตาม
จ านวนหุ้นท่ีถือหรือตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 
 

 การนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนในกรณีเฉพาะท่ีมีผู้ ถือหุ้นยกมือ    
ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการประชมุ เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนน
เสียงด้วยวิธีการหกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจ านวนเสียงท่ีมาประชมุทัง้หมด และ
จะประกาศผลการนบัคะแนนเสียงทกุวาระหลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาในแตล่ะวาระ และหลงัจากเสร็จสิน้
การประชมุแล้ว เพ่ือให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นสง่บตัร
ลงคะแนนคืนด้วยเพ่ือรวบรวมคะแนนเสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของ
ผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถตรวจสอบได้ โดยการนบัคะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเป็นส าคญั 

นอกจากนี ้ ผู้ด าเนินรายการได้ขออาสาสมคัร เพ่ือเป็น inspector ในการตรวจสอบการนบัคะแนนของ
บริษัทฯ ซึง่ได้มีคณุสรุจภาคย์ สขุศรีสวุฒัน์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นยกมือเพ่ือขออาสาเป็น inspector ใน
การตรวจสอบการนบัคะแนน หลงัจากนัน้ผู้ด าเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ีประชมุเร่ิมการประชมุตาม
วาระตา่งๆ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 และสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อความเพิ่มเตมิในรายงานการ
ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นหรือไม ่ ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็น
เพิ่มเตมิ ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ท่ีประชมุเม่ือ
วนัท่ี 7 กมุภาพนัธ์ 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 
ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผา่นมา บริษัท มีรายได้จากการขาย

รวมทัง้สิน้ 1,795 ล้านบาท โดยประกอบด้วยรายได้จากการขาย PCB ท่ีผลิต 1,402 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 



 

2558 อยู ่380 ล้านบาท หรือ 37%  รายได้จาก PCB ท่ีซือ้มา-ขายไป 333 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 อยู ่95 
ล้านบาท หรือ 37% รายได้จากการขายแมพ่ิมพ์ 60 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558  อยู ่33 ล้านบาท บริษัทมี
รายได้จากการขายต ่ากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยูป่ระมาณ 10% ทางด้านรายจา่ย ประกอบด้วยต้นทนุขาย 1,759 
ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการขาย 46 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 124 ล้านบาท ต้นทนุทางการเงิน 34 ล้าน
บาท  

ดงันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2559 นี ้ บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 158 ล้านบาท ใกล้เคียงกนักบัปี 
2559 ท่ีมีผลขาดทนุจ านวน 157 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีค าสัง่ซือ้ไมเ่พียงพอในการผลิตให้ถึงจดุคุ้มทนุ 
โดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Single-sided family คือมี order เพียง 60% ของก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่ นอกจากนี ้ ในปี 
2559 บริษัทเร่ิมด าเนินการผลิต Multi-layer PCB ซึง่ในระยะแรก ค าสัง่ซือ้ยงัมีไมม่าก เน่ืองจากต้องใช้เวลาใน
การพฒันาลกูค้าใหม่ๆ  เพิ่มขึน้ ในปัจจบุนั แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภทนี ้ มีค าสัง่ซือ้เพียง 10% ของก าลงัการ
ผลิต ในขณะท่ีคา่เส่ือมราคาก็เร่ิมค านวณเป็นคา่ใช้จา่ยของบริษัท 

หลงัจากนัน้ ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้คณุลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี
และการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ โดยคณุลกัษณา ได้ยอดขายของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า เพิ่มสงูขึน้กวา่
ในโดยเฉพาะอยา่งยิ่ง Double-sided PTH เพิ่มขึน้ 170% และมียอดขายแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-
layer ในปี 2559 จ านวน 178 ล้านบาท แตเ่น่ืองจากค าสัง่ซือ้ท่ีได้รับมีเพียง 10% ของก าลงัการผลิตในขณะท่ีมี
คา่เส่ือมราคาจากเคร่ืองจกัรในการผลิตของ Multi-layer PCB เพิ่มขึน้กวา่ 44 ล้านบาท เน่ืองจากการผลิตแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer มีจ านวนไมม่าก คา่ใช้จา่ยคงท่ีตา่งๆ ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าท่ีผลิตและท า
ให้มีราคาต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้กวา่ราคาขาย 

สว่นแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided family demand  ก็ลดลง ท าให้มีการแขง่ขนัด้านราคา
ขายเพ่ือต้องการค าสัง่ซือ้ รวมทัง้การให้แมพ่ิมพ์ฟรีกบัลกูค้า จงึท าให้มี gross margin เพียงเล็กน้อย 

ด้านต้นทนุขาย ในปี 2559 บริษัทฯ มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายลดลงเล็กน้อย คือร้อยละ 98 ต ่า
กวา่ปี 2558 ท่ีมีอตัราสว่นต้นทนุตอ่ยอดขาย 99% โดยต้นทนุผนัแปรตอ่หนว่ย หรือ variable cost ปรับสงูขึน้ 
เน่ืองจากการปรับขึน้ราคาของแผน่เคลือบทองแดงซึง่เป็นวตัถดุบิหลกัของการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้า สาเหตุ
จากราคาทองแดงในตลาดโลกท่ีสงูขึน้ ในสว่นต้นทนุคงท่ีตอ่หนว่ยจะปรับลดลงเล็กน้อย จากปริมาณการผลิตท่ี
เพิ่มสงูขึน้ แตเ่น่ืองจากค าสัง่ซือ้ของแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าในกลุม่ของ Single-sided family ซึง่หมายถึงแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้เคร่ืองพิมพ์ Silk Screen เป็นเทคโนโลย่ีในการพิมพ์ มีเพียง 60% ของก าลงัการผลิตท่ีมีอยู ่
ซึง่ไมถ่ึงระดบัการผลิตท่ีเกิดความประหยดัตอ่ขนาด หรือ Economy of Scale ได้ 

ในด้านคา่ใช้จา่ยในการขาย เน่ืองจากยอดขายในตา่งประเทศเพิ่มมากขึน้ ดงันัน้ ในปี 2559 
จ าเป็นต้องมีเจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศมากขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมี



 

คา่ใช้จา่ยในการสง่สินค้าไปตา่งประเทศมากขึน้กวา่ปี 2558 ได้แก่ คา่ขนสง่ทางเรือ ทางอากาศ คา่ใช้จา่ยใน
การด าเนินการสง่ออก ตลอดจนคา่นายหน้าให้กบัตวัแทนในตา่งประเทศ จงึท าให้บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขาย
เพิ่มสงูขึน้จ านวน 8 ล้านบาท เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 

ในสว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร  เน่ืองจากในคร่ึงปีแรกของปี 2559 บริษัทฯ ยงัมิได้เร่ิมท าการผลิตแผน่
พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer แตอ่าคารโรงงานส าหรับการผลิตได้มีการคดิคา่เส่ือมราคาตัง้แตต้่นปี 2559 
ดงันัน้ คา่เส่ือมราคาของอาคารโรงงานส าหรับการผลิต Multi-layer นีไ้ด้ถกูบนัทกึเป็นคา่ใช้จา่ยในการบริหาร
จ านวน 8 ล้านบาท 

ในสว่นของต้นทนุทางการเงิน เน่ืองจากในปี 2558  บริษัทฯ น าดอกเบีย้จากการกู้ ยืมเงินระยะยาวจาก
สถาบนัการเงินรวมถึงดอกเบีย้จา่ยจากหุ้นกู้แปลงสภาพบางสว่น บนัทกึเป็นต้นทนุของเคร่ืองจกัรระหวา่งการ
ตดิตัง้ แตใ่นปี 2559 บริษัทฯ ได้เร่ิมด าเนินการผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer แล้ว ดงันัน้คา่ใช้จา่ย
ดอกเบีย้จงึต้องบนัทกึเป็นต้นทนุทางการเงิน จงึท าให้ในปี 2559 บริษัทฯ มีต้นทนุการทางเงินสงูกวา่ในปี 2558
จ านวน 11 ล้านบาท 
 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีค าถามเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ หรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามเพิ่มเตมิ ท่ีประชมุจงึรับทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีสิน้สุด ณ 
วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี
รับอนญุาตจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั แล้ว 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความคดิเห็น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะ
การเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จและงบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นการตรวจสอบ
จากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบรองงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทนุเบด็เสร็จและงบกระแสเงิน
สด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    



 

 

วาระที่ 4 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559   
 ประธานฯ ได้รายงานถึงผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2559 ท่ีผา่นมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุ
จากการด าเนินงานอยู ่158 ล้านบาท ซึง่เม่ือคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ การ
ขยายการลงทนุเพิ่มเตมิส าหรับแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer รวมถึงสภาพคลอ่งในการด าเนินงานในปี 
2560 จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงดจา่ยเงินปันผล  
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิดจา่ยเงินปันผลตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมตอินมุตัิงดจา่ยเงินปันผล ประจ าปี 2559 โดยท่ีประชมุมีมตอินมุตัิ
ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองกรรมการออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ และก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ 
 ประธานในท่ีประชมุขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้อง
ออกตามวาระ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบวา่ธุรกิจผู้ผลิตแผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าคอ่นข้างจะมี
ลกัษณะเฉพาะตวั ซึง่จ าเป็นต้องมีกรรมการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี ้ เพ่ือชว่ยก าหนดนโยบาย 
วิสยัทศัน์ กลยทุธ์และทิศทางการด าเนินธุรกิจ ซึง่กรรมการทัง้ 3 ทา่นท่ีจะต้องออกตามวาระนัน้ เป็นผู้ ท่ีมี
ความรู้ ความสามารถในธุรกิจนีเ้ป็นอยา่งดี ดงัเอกสารประวตัขิองทา่นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีบริษัทได้จดัสง่
ให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระนี ้ จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้ให้คณะกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 3 ทา่น คือ 

1. ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา   
2. นายสรุพล ปลืม้อารมย์  
3. Mr. Chen Jung Kun 

 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบ
ก าหนดออกตามวาระ โดยพิจารณาเป็นรายบคุคล ดงันี ้
 



 

1. ดร.วิพรรธ์ เริงพทิยา 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ ดร.วิพรรธ์ เริงพิทยา ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระ
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

2. นายสุรพล ปลืม้อารมย์  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ นายสรุพล ปลืม้อารมย์ ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีก
วาระตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  239,006,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  99.99958 
ไมเ่ห็นด้วย             1,000 เสียง คดิเป็นร้อยละ    0.00042  
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

3. Mr. Chen Jung Kun 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิตง่ตัง้ Mr. Chen Jung Kun ด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัทอีก
วาระตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    

 

นอกจากนี ้ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน 
กรรมการทา่นละ 10,000 บาทตอ่เดือน และคา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 10,000 
บาท ไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบ 

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน 
คา่ตอบแทนกรรมการทา่นละ 10,000 บาทตอ่เดือน คา่ตอบแทนแก่คณะกรรมการตรวจสอบเพิ่มอีกเดือนละ 
10,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    



 

 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี 
 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้ เสนอบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ     
2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4628 และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ์ ตนัตจิตัตานนท์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 8829 และ/หรือ 
4. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 

   

ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และในสว่นของการก าหนดคา่สอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ ได้จดัท า
รายละเอียดอตัราคา่ตอบแทนการสอบบญัชีไว้ในเอกสารประกอบการประชมุในวาระนีไ้ว้ เพ่ือให้ทา่นผู้ ถือหุ้น
พิจารณาแล้ว ซึง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เสนอราคาคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 
1,400,000 บาท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา 

 

ไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้
แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 

 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนาม ตอ่ไปนี ้

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ     
2. นายศกัดา เกาทณัฑ์ทอง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4628 และ/หรือ 
3. นายณฐัพงศ์ ตนัตจิตัตานนท์ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 8829 และ/หรือ 
4. นางสาวสรีุย์รัตน์ ทองอรุณแสง ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 4409 

 

และก าหนดคา่สอบบญัชีไว้เป็นจ านวนเงิน 1,400,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้
เห็นด้วย  239,007,311 เสียง  คดิเป็นร้อยละ  100.00 
ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คดิเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง   -  เสียง คดิเป็นร้อยละ       -    



 

 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าประชมุท่ี
ได้สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุตัข้ิอเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุ 
 
ปิดประชมุเม่ือเวลา 10.10 น. 
 
 
 

 
 

      รับรองวา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้อง 
 
 
 
 
 

        (ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา) 
                             ประธานกรรมการ 
 
 
 
 

             (นางลกัษณา ส าราญทิวาวลัย์) 
        เลขานกุารบริษัทฯ/ผู้บนัทกึการประชมุ 


