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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2560 
ของ 

บริษัท ทาพาโก้ จ ากดั (มหาชน) 

 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2560 เวลา 10.30 น. ณ อาคารแปซิฟิคเฮา้ส์(กบินทร์บุรี)  เลขท่ี 445/1 นิคมอุตสาหกรรม
กบินทร์บุรี หมู่ท่ี 9 ต าบลหนองก่ี อ าเภอกบินทร์บุรี จงัหวดัปราจีนบุรี  

กจิการเบ้ืองต้น 

นายสุรชยั สุวรรธนะกุล ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม และประธานฯไดม้อบหมายให้นายโสฬส ตั้งในธรรม 
กรรมการ เป็นผูด้  าเนินการประชุม 

ประธานฯ แจง้วา่ไดมี้ผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและผูรั้บมอบฉันทะจากผูถื้อหุ้นรวม 57 ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้145,105,560 หุน้ จากจ านวนหุน้ทั้งหมดของบริษทัจ านวน 250,014,887 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 58.04 ของหุน้ของบริษทัท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมด ครบเป็นองคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงถึงขั้นตอนการประชุมและกระบวนการนบัคะแนนต่อท่ีประชุมวา่ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ 
ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชุมวา่ มีผูถื้อหุน้ท่านใดไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดยกมือข้ึน  

หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัไปเก็บบตัรลงคะแนน ซ่ึงได้
แจกให้ผูถื้อหุ้นทุกท่านขณะลงทะเบียน เพ่ือลงมติไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนดงักล่าว และใหเ้จา้หนา้ท่ีของบริษทั
น าบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงไปตรวจนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุน้ท่ีผูถื้อหุน้ถืออยู ่และถือวา่ผูถื้อหุน้
ท่ีไม่ไดย้กมือในท่ีประชุม มีมติใหอ้นุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

หากไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดยกมือไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทใ์ห้อนุมติัตามท่ีประธานฯ เสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติ เวน้แต่กรณีท่ีผูถื้อหุน้ไดท้ าเคร่ืองหมายในหนงัสือมอบฉันทะไวแ้ลว้วา่ ประสงคจ์ะลงมติไม่เห็นดว้ยหรือ
งดออกเสียงประการใด บริษทัก็จะบนัทึกคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงดงักล่าวนั้นในการลงมติในแต่ละวาระดว้ย 

จากนั้น ประธานฯ ไดแ้นะน ากรรมการ ผูบ้ริหารของบริษทัและบริษทัยอ่ยแก่ผูถื้อหุน้ ตวัแทนจากส านกังานสอบบญัชี ซ่ึงได้
เข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบขอ้ซักถามแก่ผูถื้อหุ้นด้วย และได้แนะน าให้ผูถื้อหุ้นทราบเก่ียวกับธุรกิจของบริษัทฯ ทั้ งในส่วนธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพยแ์ละธุรกิจช้ินส่วนพลาสติก จากนั้นจึงเขา้สู่การประชุมตามวาระ 

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัที ่26 ตุลาคม 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 ไดจ้ดัให้มีข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 ตุลาคม 2559 และ
ไดส่้งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม และส่งให้กระทรวง
พาณิชยต์ามท่ีกฎหมายก าหนด ตลอดจนไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุกรายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

หลงัจากประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมแลว้ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
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ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงจัดข้ึนเม่ือวนัท่ี 26 
ตุลาคม 2559 โดยมีรายละเอียดตามท่ีประธานฯ เสนอทุกประการ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่2 พจิารณารับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ ไดร้ายงานถึงกิจการของบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาให้ท่ีประชุมทราบ และไดข้อให้ท่ีประชุมพิจารณา
รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทั พร้อมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ตามรายการท่ีกฎหมายก าหนด ซ่ึงไดจ้ดัส่งให้ผูถื้อหุ้น
ทุกรายเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูซ้กัถามดงัน้ี 

ค าถาม : แนะน าใหป้รับปรุงการจดัท ารายงานประจ าปี ในการจดัท าเอกสารใหถู้กตอ้ง ผูมี้ส่วนไดเ้สีย ควรระบุผูถื้อหุน้ ในการจดัพิมพ์
รายงานควรพิมพท์ั้ง 2 หนา้เพ่ือประหยดัค่าใชจ่้าย และเอกสารจะไม่หนา แผน่ซีดีท่ีแจกควรจะสกรีนหรือเขียน ไม่ควรใชฉ้ลากปิดเพ่ือ
ป้องกนัฉลากหลุด โทรศพัทท่ี์เสียควรเร่งแกไ้ขโดยเร็ว  เวบ็ไซดข์องบริษทั ระบุเบอร์โทรศพัทผ์ิด หนงัสือเชิญประชุมควรแจง้สถานท่ี
ประชุมท่ีแทจ้ริง (คุณไกรวลัย)์ 

ค าตอบ : ขอบคุณท่ีแนะน า และบริษทัฯ จะน าไปแกไ้ขใหเ้หมาะสม ส่วนเร่ืองโทรศพัทบ์ริษทัมีเบอร์โทรท่ีข้ึนตน้ดว้ย 296 ซ่ึงเสีย ส่วน
เบอร์ท่ีข้ึนตน้ดว้ย 348 ไม่เสีย จึงท าใหมี้ช่องทางในการติดต่อโทรศพัทไ์ด ้ส่วนเบอร์ท่ีเสียไดติ้ดต่อ TOT แลว้แนะน าใหย้กเลิกเบอร์เก่า 
และขอเบอร์ใหม่คาดวา่จะสามารถใชไ้ดภ้ายใน 2 สปัดาห์ จึงขออภยัในความไม่สะดวกในคร้ังน้ี 

ค าถาม : หนา้ 30 ส่วนท่ีเป็นผงัองคก์ร ไม่มีใครรับผิดชอบส่วนงานดา้นปฎิบติัการ (คุณไกรวลัย)์ 

ค าตอบ : รับไวพ้ิจารณา 

ค าถาม : จะมีการ UP GRADE จาก MAI เขา้ SET หรือไม่ (คุณธารา) 

ค าตอบ : ทุนจดทะเบียนใกล ้500 ลา้นบาท เตรียมพร้อมจะเขา้ SET  ตอ้งดูความพร้อมของบริษทัฯ 

ค าถาม : ตวัยอ่ในตลาด TAPAC จะเปล่ียนเป็น TAPACO ไดห้รือไม่ (คุณธารา) 

ค าตอบ : ถา้มี WARRANT 2-3  จะท าใหต้วัอกัษรเกิน 

ค าถาม : ผลการด าเนินงานมีธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเติมเขา้มา อตัราส่วนแสดงความสามารถในการท าก าไร ปี 56= 22.52% ปี 57 = 22.05 %  
ปัจจุบนัปี 58 = 18.74% มีแนวโนม้ลดลง (คุณธารา) 

ค าตอบ :  Gross profit ท่ีลดลง ถา้ดูงบการเงินรวมจะดูไดค้่อนขา้งยาก เพราะมีธุรกิจอ่ืนเพ่ิมเขา้มาไม่เตม็ปี  ธุรกิจเดิมกบัธุรกิจก่อสร้าง 
อตัราก าไรไม่เท่ากนัมีแนวโนม้ลดลงเน่ืองจากมีหลายธุรกิจ ซ่ึงอตัราผลตอบแทนแต่ละธุรกิจจะแตกต่างกนัตามลกัษณะของธุรกิจ งบ
การเงินรวมก าไรสุทธิจะดีข้ึน แต่อตัราก าไรจะลดลง  
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ค าถาม : หนา้ 22 ขอ้ 1.6 ความเส่ียงในการพ่ึงพิงกบับริษทัท่ีเก่ียวขอ้ง เม่ือก่อนมีการจ่ายให้ PNI โดยจ่ายตามสัดส่วนของยอดขาย แม้
ไม่ก าไรก็ตอ้งจ่าย ปัจจุบนัไดห้มดสญัญาไปแลว้ตอ้งบนัทึกในรายงานใหช้ดัเจน(คุณธารา) 

ค าตอบ : เร่ือง PNI ไดเ้ปิดเผยขอ้มูลในเร่ืองของรายการเก่ียวโยง ในงบการเงินของผูส้อบบญัชีโดยมีการบอกเลิกสญัญาแลว้ตั้งแต่ มี.ค. 
ปีท่ีผา่นมา 

ค าถาม :  แนะน าวา่รายงานประจ าปีมีขอ้มูลนอ้ย อยากใหเ้พ่ิมขอ้มูลบริษทัมากกวา่น้ี  (คุณวจิิตร) 

ค าถาม : หนา้ 4 โครงสร้างรายได ้การผลิต และช้ินส่วนวศิวกรรม ท าไมลดลง หนา้ 18 ความเส่ียงจากการผลิตช้ินส่วนพลาสติกมีลูกคา้
นอ้ยราย บริษทัมีแผนท่ีจะขยายลูกคา้เพ่ือลดความเส่ียงอยา่งไร (คุณวจิิตร) 

ค าตอบ : พลาสติกวศิวกรรม สดัส่วนเทียบปี 2015 ไม่เปล่ียน ตามความช านาญของ PNI เดิม จะเนน้ในผลิตภณัฑโ์ทรสาร เคร่ืองพิมพ ์
เคร่ืองถ่ายเอกสาร ซ่ึงมีอตัราการเติบโต 15%  และไดช้ะลอตวัลงในปี 20014-2015 จากพฤติกรรมของผูบ้ริโภคซ่ึงใชก้ารพิมพน์อ้ยลง 
ทางบริษทัจึงมีนโยบายจะปรับสดัส่วนเพ่ิมข้ึนในเร่ืองของยานยนต ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ในสดัส่วนเท่าๆกนั แต่ใน 2 ปีท่ีผา่นมา
ผลกระทบจากโครงการรถยนตค์นัแรก ท าใหส้ดัส่วนยงัคงใกลเ้คียงกบัปีก่อน อยา่งไรก็ดีบริษทัมีนโยบายกระจายความเส่ียงไปยงั
ธุรกิจยานยนต ์และเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าประเภทเคร่ืองปรับอากาศ ซ่ึงตอ้งใชเ้คร่ืองฉีดท่ีมีขนาดใหญ่ข้ึนเพ่ือรองรับลูกคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน  
นอกจากน้ีท่านประธาน(คุณสุรชยั) มีนโยบายใหมี้ผลิตภณัฑข์องตนเอง ภายใตแ้บรนดท์าพาโก อยูร่ะหวา่งด าเนินการเพ่ือเพ่ิมรายได้
อีกทางหน่ึง 

ค าถาม : แนวโนม้อสงัหาริมทรัพยใ์นสวเีดน อยากทราบวา่ภายในปีน้ี บริษทัจะมีอะไรบา้ง Backlog เท่าไร(คุณวจิิตร) 

ค าตอบ : ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นสวเีดน จุดแขง็ เราไป Take over บริษทั local ของสวเีดน ผูบ้ริหารมีประสบการณ์ดา้น
อสงัหาริมทรัพยม์ามากกวา่ 20 ปี ลงทุนในสดัส่วน 75% ซ่ึงจะสามารถสร้างรายไดไ้ดท้นัที ปัจจุบนัเศรษฐกิจของสวเีดนค่อนขา้ง
แขง็แกร่ง  โดยมีขอ้มูลจากรัฐบาลวา่ปริมาณความตอ้งการท่ีอยูอ่าศยั 700,000 หลงั ในระยะ 10 ปี ซ่ึงมีมากกวา่ปริมาณ Supply ท่ีมีอยู ่

ค าถาม : ความเส่ียงของธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์อะไรบา้ง(คุณวจิิตร) 

ค าตอบ : ทุกธุรกิจมีความเส่ียง การท่ีเราไปลงทุน เราเนน้ซ้ือท่ีดิน พฒันาท่ีดิน และรับเหมาก่อสร้าง จะมีความเส่ียงตามภาวะเศรษฐกิจ
ของสวเีดน ส่วนเร่ือง Financial  การซ้ือขายบา้นในสวเีดน ธนาคารจะตอ้งอนุมติัเงินกูก่้อนเราจึงเร่ิมก่อสร้าง  

ค าถาม : คู่แข่งเป็นอยา่งไร(คุณวจิิตร) 

ค าตอบ : มีมาก 

ค าถาม : แนวโนม้รายไดเ้ป็นอยา่งไร(คุณวจิิตร) 

ค าตอบ : - 

ค าถาม : Revenue ท่ีเพ่ิมข้ึนจะเพ่ิมข้ึนจากส่วนธุรกิจไหน(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : รายรับท่ีผา่นมาเกิดจาก 2 ส่วน คือรายรับจากการรับจา้งก่อสร้าง ไม่เพียงแต่รับสร้างบา้น แต่ยงัสร้างโรงพยาบาล อาคาร
ขนาดใหญ่ต่างๆ  และรายรับจากอสงัหาริมทรัพย ์5 โครงการ กระจายไปยงั location ต่างๆกนัในสวเีดน 

ค าถาม : ธุรกิจอสงัหาริมทรัพยท่ี์สวเีดน Backlog เท่าไร(คุณณฐัดนยั) 
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ค าตอบ : ประมาณ 1,000 หลงั  

ค าถาม : Margin ของอสงัหาฯ ท าไมดึงดูดมากกวา่ท่ีประเทศไทย(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : ถา้เราไดศึ้กษากลุ่มประเทศนอร์ดิก ประชากรมีคุณภาพคอ่นขา้งสูง มีความมัน่คงทางเศรษฐกิจ ระดบั Triple A+   มีรายไดสู้ง
ท่ีสุดในโลกทั้ง 4 ประเทศ มีมาตรฐานการครองชีพสูงกวา่ประเทศอ่ืนๆในโลก และมาตรฐานการศึกษาสูง เราจึงขยายการลงทุนไปยงั
ประเทศต่างๆในกลุ่มนอร์ดิก  

ค าถาม : Demand 700,000 หลงั แลว้มี Supply เท่าไร(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : นอ้ย เน่ืองจากการท าธุรกิจอสงัหาริมทรัพยใ์นสวเีดน ขอ้ก าหนดค่อนขา้งมาก ดงันั้นการขอใบอนุญาตต่างๆตอ้งใชเ้วลา ท า
ให ้Supply นอ้ยกวา่ Demand 

ค าถาม : Inventory Turnover เท่าไรในสวเีดน ถา้ในไทยประมาณ 2 ปีกวา่ๆ (คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : การสร้างบา้นท่ีอยูอ่าศยัในไทยราว 1 ปีเศษ แตเ่ทคโนโลยขีองสวเีดน ใชร้ะบบ PREFAB  บา้นแต่ละหลงัสร้างไดค้่อนขา้งเร็ว
ราว 4-6 เดือน คอนโดมิเนียมราว 8 เดือน  

ค าถาม : Segmentation ของเราท่ีสวเีดนเป็นลกัษณะใด(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : บา้นเด่ียวระดบัราคา 25-30 ลา้นบาท 

ค าถาม : Revenue การรับรู้รายได ้จะรับรู้เม่ือไร(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : การรับรู้รายไดม้าตราฐานทางบญัชีของสวเีดนและของไทยไม่ต่างกนั การก่อสร้างรับรู้รายไดต้ามความคืบหนา้ของงาน ส่วน
การขายบา้นรับรู้จากการโอนกรรมสิทธ์ 

ค าถาม : C4 Asset และ C4 House ลงทุนลกัษณะไหน(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ :  C4 house ธุรกิจรับจา้งก่อสร้าง รับรู้รายไดจ้ากความคืบหนา้ของงาน และ C4 house มีบริษทัยอ่ยท่ีถือครองท่ีดินอยู ่บนัทึก
เป็น Inventory ท่ีปรากฏในงบการเงินรวม ซ่ึงนอกจากจะมีวตัถุดิบ งานระหวา่งท า สินคา้ส าเร็จรูป จะรวมท่ีดินท่ีถือครองในนาม C4 
Asset ดว้ย ซ่ึงจะมีรายไดจ้ากการใหเ้ช่า และก าไรจากการขายทรัพยสิ์น  

ค าถาม : การออกหุน้กู ้1,000 ลา้นบาท ไปใชใ้นส่วนธุรกิจใด(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : ส่วนของโครงการอสงัหาริมทรัพย ์ซ่ึงปัจจุบนั Backlog  มี 5 โครงการ มูลค่าโครงการค่อนขา้งมาก บา้นแต่ละหลงัราว 25-30 
ลบ. การก่อสร้างค่อนขา้งเร็ว จ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนหมุนเวยีนกนัไปในการก่อสร้าง โดยจะสร้างบา้นคร้ังละ 4-5 หลงั โดยจะแบ่งตาม
ลกัษณะงาน เช่นงานฐานราก งานหลงัคา งานผนงั ฯลฯ ระยะเวลา 4-6 เดือนจะสร้างเสร็จ ดงันั้นจะตอ้งใชเ้งินหมุนเวยีนกนัไปคราวละ
มากๆ ปัญหาของเราคือปัจจุบนัเรามีเงินหมุนเวยีนนอ้ยเกินไป จึงจะออกหุน้กูม้าใช ้เพ่ือทีไม่อยากเพ่ิมจ านวนหุน้ไปมากกวา่น้ี 

ค าถาม : SG&A ของบริษทัลดลงจาก 15.9 เหลือ 10.77 จากส่วนไหน(คุณณฐัดนยั) 

ค าตอบ : บริษทัมีโรงงาน 2 แห่ง ท่ีป่ินทอง ใชสิ้ทธ์ BOI 1-2-3 หมดไป 2 ปีก่อน  ส่วนท่ีกบินทร์บุรีได ้BOI 8 ปี เราได ้Manage สิทธิ
ประโยชน์ทางดา้นภาษี โดยชลอการผลิตท่ีป่ินทอง มาผลิตท่ีกบินร์บุรี และมีลูกคา้ในเขตกบินทร์เพ่ิมข้ึน 
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ค าถาม :  (คุณธารา) 

1.  ส่วนท่ี 2 หนา้ 8  งบรวมระยะเวลาขายสินคา้ปี 58 จากเดิมเฉล่ีย 38 วนั ปี 59 ข้ึนเป็น 73วนั งบเด่ียวปี 58 = 33 วนั ปี 59= 50 
วนั ระยะเวลานานข้ึน วงจรขายเงินสดงบรวมปี 58 = 52  วนั ปี 59 เพ่ิมเป็น 69 วนั ก็เช่นเดียวกนัตวัเลขงบเด่ียวของวงจรเงิน
สดปี 58 = 74 วนั ปี 59= 65 วนั งบรวมปรากฏวา่วงจรเงินสดปี 58 ลดลงมาเป็น 52 วนัจากงบเดียว 74 วนั งบรวมปี 59 กระ
โดดขึนจาก 65 วนั เป็น 69 วนั ซ่ึงใกลเ้คียงกนั แต ่แปลกใจวา่ท าไมปี 58 ตกลงจาก 74 วนัในงบเดียว เหลือ 52 วนั ซ่ึง
ค่อนขา้งมาก 

2. อตัราผลตอบแทนการใชสิ้นทรัพย ์ปี 58= 1.99% ปี 59 = 1.21%  งบรวมปี 58 =2.67% กระโดดข้ึนมาเป็น 9% คงจะเป็นผล
มาจากการขายบา้น แต่พอมาดูงบเด่ียวอตัราผลตอบแทนจากการใชสิ้นทรัพยถ์าวรมนักลบัตรงกนัขา้มกนัคืองบเด่ียวปี 58 = 
15.32% ปี 59= 14.41% พอมาดูงบรวมปี 58=4.19% ปี 59=7.97% กลายเป็นวา่สินทรัพยถ์าวรท่ีเราไดม้าเหมือนกบัวา่เราได้
ผลตอบแทนต ่าลง  ซ่ึงเป็นเร่ืองน่าแปลกใจอีกเร่ืองหน่ึง  

3. หนา้ 6 เก่ียวกบังบการเงิน ตรงส่วนน้ีจะมีรายละเอียดเก่ียวกบัรายไดแ้ละค่าใชจ่้าย งบเด่ียวปี 59 รายไดจ้ากการขายสินคา้และ
ใหบ้ริการ 591 ลา้นบาท งบรวมรายได ้926 ลา้นบบาท เป็นการกระโดดข้ึนมาค่อนขา้งเยอะ ก็คงน่าจะไดจ้ากการขายบา้น 
ตน้ทุนในการใหบ้ริการงบเด่ียวปี 59=474 ลา้นบาท งบรวม 665 ลา้นบาท ตน้ทุนเพ่ิมข้ึน 200 ลา้นบาท แต่รายไดเ้พ่ิมข้ึน 405 
ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนค่อนขา้งดีกวา่ ส่วนรายไดค้่าก่อสร้างจากเดิมไม่มีเลยปี 59 มีข้ึนมา 674 ลา้น แต่พอมาดูค่าใชจ่้ายตน้ทุนค่า
ก่อสร้าง 634 ลา้น ยงัไม่รวมตน้ทุนอ่ืน ซ่ึงมีค่าใชจ่้ายในการบริหารและค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ อีก ซ่ึงไม่แน่ใจวา่ค่าก่อสร้างไดก้ าไร
แค่ 40 ลา้นจากตน้ทุน 600กวา่ลา้น คือ 6-7% ถา้เราน าไปหกักลบลบหน้ีค่าใชจ่้ายอ่ืนๆเขา้มาดูเหมือนวา่ตวัน้ีจะขาดทุน  

4. ส่วนท่ี 2 หนา้ 16 ดา้นธุรกิจอสงัหาริมทรัพย ์บริษทั C4 Hus AB(C4Hus)ในเม่ือเราถือหุน้ใน C4 Hus 75%   กรรมการมี 5 คน
เป็นชาวสวเีดน 4 คน และมีคนหน่ึงก็ถือหุน้มาก จึงสงสยัวา่ในแง่การก าหนดนโยบายของบริษทั ธุรกิจรับจา้งท่ีมีก าไรนอ้ย 
ไม่แน่ใจวา่มีความเหมาะสมหรือไม่อยา่งไร เพราะผูบ้ริหารส่วนใหญ่เป็นชาวสวเีดน  เราไม่สามารถเขา้ไปก าหนดทิศทางได้
เลย  ถา้บอกวา่เขาเป็นชาวทอ้งถ่ิน จะรู้กฏหมายกฏเกณฑม์าก ซ่ึงมี 4 เสียงเป็นชาวสวเีดน และ 1 เสียงเป็นคนไทย  ไม่แน่ใจ
วา่การโหวตในคณะกรรมการหรือโหวตตามหุน้ เป็นประเด็นหน่ึง 

5. ถา้ดูในแง่ของ C4 Asset  เราถือหุน้ 99.82% กรรมการเรามี 2 คน เป็นชาวสวเีดนหมด ไม่มีกรรมการคนไทยในนั้นเลย ไม่
แน่ใจวา่เหตุผลคืออะไร ขอ้ดี ขอ้เสีย ไม่แน่ใจเหมือนกนั จะก าหนดนโยบายอยา่งไร และตรงน้ีเราไม่มีสิทธ์ิไปโหวตเพราะ
เราไม่มีตวัแทนเป็นคนไทย ทางสวเีดนเป็นคนก าหนดนโยบายทั้งหมด เราเพียงแต่ไปลงทุนเท่านั้นเอง โดยท่ีเราไม่รู้วา่บริษทั
เหล่าน้ีไปท าอะไร อยา่งไรหรือเปล่า ตรงน้ีคือส่ิงท่ีสงสยั  ก็คงมีค าถามคลา้ยๆอยา่งน้ี และอีกเร่ืองเน่ืองจากวา่ตวับริษทัทั้ง 2 
มีรายไดเ้ขา้มา บางตวัก็อาจจะขาดทุน ส่วนท่ีเป็นค่าจา้งก็อาจจะขาดทุนก าไรถา้หากบริษทัทั้ง 2 มีก าไรข้ึนมาจะมีปันผลเขา้
มาในTAPAC หรือไม่ อีกทั้งจะมีการออกหุน้กู ้1,000 ลา้นบาทอีกดว้ย เราเพียงแค่รับรู้รายไดค้า้ใชจ่้ายแต่ไม่รับรู้ปันผล อีกก่ี
ปีจะไดปั้นผลจาก 2 บริษทัน้ี และหากไดปั้นผลจากสวเีดนมา เราจะตอ้งเสียภาษีหรือไม่ เป็นภาษีซ ้ าซอ้นหรือไม่ จะตอ้ง
น ามาเสียภาษีอีกคร้ังหรือไม่ 

ค าตอบ :  สดัส่วนทางการเงิน งบเด่ียวปี 56-57-58 มาจากธุรกิจเดิมคือการขายช้ินส่วนพลาสติกเป็นหลกั ในส่วนของบริษทั ทาพาโก้
โมลด์ จ ากดั จะมีรายไดจ้ากการขายแม่พิมพ ์ ซ่ึงมีระยะเวลาการส่งมอบสินคา้และการจดัเก็บรายไดท่ี้ต่างกนั ก าไรจึงแตกต่างกนั  ปี 
58-59 มี  C4 Asset และ C4 Hus เขา้มา เป็นรายไดจ้ากการขายสินคา้และบริการและรายไดจ้ากการก่อสร้าง ส่วนของ C4Hus มีบริษทั
ยอ่ยท่ีถือหุน้ และถือทรัพยสิ์นท่ีเป็นท่ีดินอยู ่ระหวา่งทางก็มีการขออนุญาต และขายท่ีทรัพยสิ์นออกไป จะเขา้ไปบนัทึกในส่วนของ
รายไดจ้ากขายสินคา้และบริการ ส่วนท่ีต่อเน่ืองกลบัมาจะเป็นรายไดข้องการก่อสร้าง ซ่ึงจะถูกแยกไปในหวัขอ้รายไดจ้ากการก่อสร้าง 
คุณธาราบอกวา่ MARGIN บาง อาจตอ้งมองธุรกิจน้ีเป็นธุรกิจต่อเน่ือง คลา้ยกบัการขายโมลด์ไดก้ าไรเยอะ แต่การขายช้ินงานจะได้
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ก าไรนอ้ย การมองตอ้งมองเป็นเชิงธุรกิจรวม จะเขา้ไปอยูใ่นส่วนของการขายสินคา้และบริการ และมีรายไดค้่าก่อสร้าง และมีบริษทั
ยอ่ยท่ีถือทรัพยสิ์นอยูแ่ละขายออกไป เม่ือปีท่ีแลว้เป็นการ CONSOLIDATE งบเป็นปีแรก จากน้ีไปตอ้งเขา้ไปดูทีละรายการมากข้ึน 
เราสามารถปรับ FINANCIAL RATIO ได ้หวัขอ้หลกัคงเป็นเร่ืองของการควบคุมในปีน้ี (คุณโสฬส) 

 ส่วนเร่ืองของการจดัการโครงการการจ่ายปันผล ในช่วงแรก Backlog ของเรามีมูลค่าค่อนขา้งมาก จ าเป็นตอ้งคงผลก าไรท่ี
เกิดข้ึนปีท่ีแลว้ไวเ้พ่ือลงทุนเพ่ิมในธุรกิจในวนัขา้งหนา้ เพ่ือใหผ้ลตอบแทนกลบัมามากข้ึน หลงัจากเราดูวา่สภาพคล่องทางการเงินของ
เราดีข้ึน การลงทุนในธุรกิจใหม่ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนมากข้ึน จะกลบัมาพิจารณาในเร่ืองของการส่งเงินกลบัมาในรูปของเงินปัน
ผล   ธุรกิจในสวเีดนหากมีการบริหารภาษีค่อนขา้งดี เราจะมองเห็นเป็น 2 ส่วน ในส่วนของทรัพยสิ์นของบริษทัลูกท่ีเราถือครองท่ีดิน
ไวซ่ึ้งกฏเกณฑข์องสวเีดนการขายท่ีดินท่ีเป็นสินทรัพยจ์ะขายผา่นในรูปของการขายหุน้ เพราะฉะนั้นการขายหุน้ของบริษทัออกไปจะ
ไดรั้บการยกเวน้ภาษี เราจะพยายามท่ีจะแบ่งสดัส่วนของก าไรท่ีจะไปไวใ้นส่วนของการก่อสร้าง ก็จะน ามาอยูใ่นส่วนของการขาย
ทรัพยสิ์นมากกวา่  เป็นการบริหารภาษีส่วนหน่ึง  (คุณสุรชยั) 

ส่วนเร่ืองกรรมการท่ีมีคนไทยอยูน่อ้ย เป็นเร่ืองรูปแบบของการประหยดัค่าใชจ่้าย และท่ีสวเีดนมีรายงานข้ึนตรงต่อทีม
บริหารคนไทยรับรู้ทุกโปรเจคก่อนท่ีจะมีการเร่ิมท างาน แต่วา่วนัขา้งหนา้อาจจะมาพิจารณาดูหากรายไดดี้ข้ึนเราจะส่งคนของเราไป
ประจ าท่ีโน่น ซ่ึงจะมีค่าใชจ่้ายค่อนขา้งเยอะ  ซ่ึงคนท่ีโน่นก็ดูแลและประสานงานกบัเราตลอดเวลาอยูแ่ลว้ (คุณสุรชยั) 

กรรมการ(คุณสุทธิพงษ)์ ตอบค าถามเพ่ิมเติมประเด็นเก่ียวกบัค่าเงินตอนไปลงทุน 4 บาทกวา่ ตอนน้ีเหลือ 3 บาทกวา่ ถา้น า
เงินกลบัมาจะขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน หากใชเ้งินท่ีโน่นหมุนเวยีนจะเกิดประโยชน์สูงสุด จึงตอ้งคงเงินสกลุโครนไว ้

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี                                                                                              

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษทัดังกล่าว ตาม
รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดุล และบัญชีก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ตุลาคม 2559 

ประธานฯ ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ซ่ึงได้
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั และไดรั้บการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทุก
รายแลว้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ทั้งน้ี งบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559  

• สินทรัพยร์วม  1,544,922 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 59.76 

• หน้ีสินรวม                    909,391 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 62.18 

• ส่วนของผูถื้อหุน้รวม     635,531 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 56.43 
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และงบก าไรขาดทุนรอบระยะเวลา 1 ปี ส้ินสุด 31 ตุลาคม 2559 

• รายไดร้วม   1,615,805 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 133.83 

• ค่าใชจ่้ายรวม   1,502,817 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 125.63 

• ก าไรสุทธิ      112,988 พนับาท เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 352.35 

• Basic EPS                   0.65  เพ่ิมข้ึน ร้อยละ 306.25 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบดุล และงบก าไรขาดทุน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ตุลาคม 2559 ตาม
รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่4 พจิารณาการตั้งส ารองตามกฎหมายและจ่ายปันผลจากผลการด าเนินงานปี 2559 และก าไรสะสม 

ประธานฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร ณ 31 ตุลาคม 2559   ยอดท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรตน้
งวด 115,282,000 บาท หกัส ารองตามกฏหมาย 700,000 บาท ก าไรส าหรับปี 12,763,000 บาท ขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน 1,276,000 บาท จ่าย
ปันผลระหวา่งปี 9,473,000 บาท ณ.ส้ินงวด 31 ตุลาคม 2559 มีก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร 116,596,000 บาท  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัเสนอรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลใหพิ้จารณาดงัน้ี 

- พิจารณาจ่ายปันผลเป็นหุ้นในอตัรา 2.70 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ คิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล 0.37 บาทต่อ
หุน้ จ านวนไม่เกิน 104,812,121 หุน้ 

- พิจารณาการจ่ายปันผลเป็นเงินสดอตัราหุ้นละ 0.0412 บาท จ านวนเงินไม่เกิน 11,659,300 บาท(ส่วนของภาษี
หกั ณ ท่ีจ่าย) รวมการจ่ายปันผลเป็นหุน้และเงินสด อตัราหุน้ละ 0.4112 บาท 

- อยา่งไรก็ตามเม่ือรวมการใชสิ้ทธ์ิ Tapac-W2 เม่ือวนัท่ี 31 มกราคม 2560 ท าใหบ้ริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนช าระ
แลว้ทั้งส้ิน 280,305,990 บาท ท าใหมี้จ านวนหุน้จ่ายปันผลทั้งส้ินไม่เกิน 103,817,033 หุน้ 

- วนัข้ึนเคร่ืองหมาย XD วนัท่ี 3 มีนาคม 2560 วนัปิดสมุดทะเบียน วนัท่ี 7 มีนาคม 2560 และวนัจ่ายปันผลวนัท่ี 
17 มีนาคม 2560 

- กรณีเศษหุน้ จะจ่ายเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุน้ปันผล 
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ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายและการจ่ายปันผลจากผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 และจากก าไรสะสม ตามรายละเอียดท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่5   พจิารณาออกใบส าคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุ้นสามญัของบริษัทคร้ังที ่3(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “TAPAC-W3”) 

- พิจารณาการออกใบส าคญัแสดงสิทธิ Tapac-W3 อตัราส่วน 3 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบส าคญัแสดงสิทธิจ านวนไม่
เกิน 129,268,238 หน่วย  โดยไม่คิดมูลค่า(จากการใชสิ้ทธิ Tapac-W2 ณ 31 มกราคม 2560 และผูไ้ดรั้บหุน้ปัน
ผลตามวาระ 4 จะท าใหมี้จ านวน Tapac-W3 ออกไม่เกิน 128,041,008 หน่วย) 

- วนัข้ึนเคร่ืองหมายคือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 วนัปิดสมุดทะเบียนวนัท่ี 30 มีนาคม 2560 

- เสนอขาย Tapac-W3 ภายใน 1 ปี, ใบส าคญัแสดงสิทธิ Tapac-W3 มีอาย ุ2 ปี, อตัราการใชสิ้ทธ์ิ 1:1 ราคาการ
ใชสิ้ทธิ 6.00 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูซ้กัถามดงัน้ี 

ค าถาม :  การใชอ้ตัราสิทธิ 1:1 ในราคา 6 บาท  ท าไมไม่ใช ้1:0.1 ในราคา 12 บาท เพ่ือไม่ใหก้ระทบกบัราคาตลาด อยากรู้ตวัเลขท่ีมาท่ี
ไปของการคิดอตัราน้ี(คุณสถาพร) 

ค าตอบ : ราคาหุน้แม่ถูกกระทบก็จริงแต่จะถูกชดเชยดว้ยมูลค่า Warrant ตวัใหม่ท่ีไดรั้บไป ผลประโยชน์ของผูถื้อหุน้จะไม่ไดเ้สียหาย
อะไร  ตวัเลขท่ีมา 6 บาท เน่ืองจากเราจะมีการออกหุ้นกู ้1,000 ลา้นบาทอาย ุ2 ปี จากนั้นจะตอ้งไถ่ถอนหุ้นกู ้ตอ้งมีการวางแผนทาง
การเงินท่ีรอบคอบ ในเร่ืองท่ีครบระยะเวลาไถ่ถอนหุ้นกู ้เงินท่ีจะไถ่ถอนหุ้นกูส่้วนหน่ึงไดจ้ากผลก าไรจากการด าเนินงาน แต่อีกส่วน
คือถา้มีอะไรท่ีผิดพลาดในอนาคต อายขุอง Warrant ท่ีจะครบก าหนดใน 2 ปี และ warrant จะครบก่อน เน่ืองจากวา่ขบวนการหลงัจาก
ผ่านผูถื้อหุ้นไป ก็จะไดหุ้้นมาแลว้ แต่ขบวนการในการออกหุ้นกูจ้ะใชเ้วลา 2-3 เดือน เราจึงความมัน่ใจสูงว่า ถึงเวลาแลว้แยสุ่ดเม่ือ 
warrant ครบก าหนดเราก็ exercise น าเงินไปช าระหุ้นกูไ้ด ้ ในระยะเวลา 2 ปีขา้งหน้า ถา้เกิดเรามีลู่ทางการลงทุนท่ีก่อผลประโยชน์
ให้กบับริษทัในอนาคต ก็สามารถเอาเงินท่ีไดจ้ากการ exercise warrant  มาใชไ้ด ้(คุณณัฐพงษ์)  และอีกส่วนในดา้นสารสนเทศ ไดมี้
การค านวนต่างๆ ตามขอ้ ข ราคา 6 บาทก็ใกลเ้คียงกบัมูลค่าทางบญัชี (คุณโสฬส) 

ค าถาม : สงสยัในตวัเลขจ านวนหุน้ 129 ลา้นกบั 128 ลา้นเศษ เม่ือมีการเพ่ิมทุน ตวัเลขท่ีจะใชจ้ริง เราจะออกหุน้เพื่อมารองรับ warrant 
ตวัน้ี ฉะนั้นหุน้ท่ีออกมา 1:1 การออกหุน้ตวัน้ีจะใช ้129 ลา้นหรือ 128 ลา้น  

ค าตอบ : ตามท่ีคุยกบัทั้งกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรัพย ์ตวั 128 ลา้นเกิดข้ึนแลว้จริง แต ้129 ลา้นเป็นการให้
สิทธ์ิตามสมมุติฐานของจ านวนหุ้นท่ีมาใชสิ้ทธิครบ เม่ือ 31 มกราคม 2560 คนมาใชสิ้ทธิครบ แต่ปรกฎวา่มีการใชสิ้ทธิไม่ครบตาม
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จ านวน จ านวนหุ้นฐานเดิมเล็กลง ฉะนั้นจ านวน warrant ท่ีไดสิ้ทธิมาก็เลก็ลงตาม  ปรึกษาทางกรมพฒันาธุรกิจกระทรวงพาณิชยแ์ลว้
บริษทัฯ ตอ้งจดตามจดหมายเชิญประชุม ท่ีส่งให้กบัผูถื้อหุ้น และโดยหลกัการก็คือถา้ส่วนไหนท่ีไม่ไดใ้ชก็้ไปลดทุนภายหลงั แต่ทาง
ตลาดเองจะน าข่าวท่ีทางบริษทัแจง้ และอยากให้เรา declare วา่ตวัเลขสุดทา้ยคือเท่าไร ก็จะเห็นข่าวท่ีออกไปเม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 ตวัเลข
ปัจจุบนัคือ 128 ลา้นกวา่ ๆ จากการจดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจกระทรวงพาณิชย ์เราตอ้งจดตามจดหมายเชิญประชุม จึงตอ้งมีวาระ
ในการเพ่ิมทุน ลดทุน ตอ้งช้ีแจงตวัเลขน้ีดว้ย ซ่ึงตอ้งรายงานข่าวกบัตลาดเก่ียวกบัตวัเลขท่ีเปล่ียนไปคร้ังน้ีดว้ย 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี                                                                                              

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการออกใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท คร้ังท่ี 3 
(“ใบส าคญัแสดงสิทธิฯ” หรือ “TAPAC-W3”) รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาการลดทุนจดทะเบียน 

พิจารณาการลดทุนจดทะเบียนจาก 293,146,424 บาท เหลือ 282,992,727 บาท ลดลง 10,153,697 บาท โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. ทุนช าระแลว้   250,014,887  

2. W2 คงเหลือ                    27,091,862  

อตัราใชสิ้ทธิ         1.21726 

รวมเป็นจ านวนหุน้    32,977,840 

3. รวม 1+2                  282,992,727 

4. ทุนจดทะเบียนเดิม                 293,146,424 

5. ลดทุน     10,153,697  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัท์ลดทุนจดทะเบียนจาก 293,146,424 บาท เหลือ 282,992,727 บาท โดยการตดัหุน้ท่ี
ยงัไม่ได้ออกจ าหน่ายของบริษทั จ านวน 10,153,697 หุ้น คิดเป็นทุนท่ีลดลงจ านวน 10,153,697 บาท ตามรายละเอียดท่ีน าเสนอดว้ย
คะแนนเสียงดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
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ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่7   พจิารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4  

- พิจารณาการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 6 ดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 282,992,727 บาท (สองร้อยแปดสิบสองลา้นเกา้
แสนเกา้หม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บ
เจ็ดบาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 282,992,727 หุน้ (สองร้อยแปดสิบสองลา้นเกา้
แสนเกา้หม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บ
เจ็ดหุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 282,992,727 หุน้ (สองร้อยแปดสิบสองลา้นเกา้

แสนเกา้หม่ืนสองพนัเจ็ดร้อยยีสิ่บ
เจ็ดหุน้) 

 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 
 
ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัให้แกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8   พจิารณาการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 -พิจารณาเพ่ิมทุนจดทะเบียน 257,080,404 บาท จากทุนจดทะเบียนภายหลงัการลดทุนจ านวน 282,992,727 บาท เป็นทุนจด
ทะเบียน 540,073,131 บาท ดงัรายละเอียดดงัน้ี 

 1.  จ านวน 104,812,121 หุน้ เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุน้อตัรา 2.70 : 1 (103,817,033) 

 2.  จ านวน 129,268,283 หุน้ เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิของใบส าคญัแสดงสิทธิ Tapac-W3 (128,041,008) 

 3.  จ านวน 23,000,000 หุน้ เพื่อรองรับการปรับสิทธิของ Tapac-W2 รอบเมษายน 2560 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 



http.//www.tapaco.com  

- 11 - 
 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่9  พจิารณาการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิเร่ืองทุนจดทะเบียนให้สอดคล้องกบัวาระที ่8 

- พิจารณาการแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4 ใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 8 ดงัน้ี 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 540,073,131 บาท (หา้ร้อยส่ีสิบลา้นเจ็ดหม่ืนสามพนั
หน่ึงร้อยสามสิบเอด็บาทถว้น) 

 แบ่งออกเป็น 540,073,131 หุน้ (หา้ร้อยส่ีสิบลา้นเจ็ดหม่ืนสามพนั
หน่ึงร้อยสามสิบเอด็หุน้) 

 มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  
  โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 540,073,131 หุน้ (หา้ร้อยส่ีสิบลา้นเจ็ดหม่ืนสามพนั

หน่ึงร้อยสามสิบเอด็หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ - หุน้ (- หุน้)” 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4  รายละเอียดตามท่ีน าเสนอดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที ่10 พจิารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ 

 ประธานไดเ้สนอให้พิจารณาออกและเสนอขายหุ้นกู ้จ  านวนเงินไม่เกิน 1,000 ลา้นบาท เพ่ือรองรับการขยายตวัในการด าเนิน
ธุรกิจของบริษทัฯ 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูซ้กัถามดงัน้ี 

ค าถาม :  ประเภทหุน้กูทุ้กประเภท  อยากให้ระบุครอบคลุมรวมถึงหุน้กูท่ี้ใชไ้ปแลว้ เม่ือช าระคืนก็สามารถน ามาใชไ้ดใ้หม่ ตามวงเงิน
ท่ีไดรั้บไม่เกิน 1,000 ลา้น เพ่ือความคล่องตวั ไม่ตอ้งมาขอมติจากท่ีประชุมอีกในระยะเวลา 2 ปีตามมติฯ (คุณสถาพร) 
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ค าตอบ : การออกหุ้นเราไม่ไดใ้ชเ้งินทั้งหมด แต่หากเราออกไวแ้ลว้น าเงินมากองไวเ้ราจะมีค่าใชจ่้ายภาระดอกเบ้ีย ฉะนั้นเราจะค่อยๆ 
ออก ตามความเหมาะสม แต่เน่ืองจากการออกแต่ละคร้ังก็จะมีค่าธรรมเนียมดว้ย และเน่ืองจากธุรกิจของเราตอ้งใชร้ะยะเวลายาวนาน
พอสมควร เราจึงไม่ไดท่ี้จะออกระยะเวลาแค่ 6 เดือน 9 เดือน แต่เราวางแผนท่ีจะออกหุน้กูใ้นคราวเดียวกนัเลย คือเน่ืองจากวา่จริงๆ เรา
ขอมามากกวา่ 1,000 ลา้น ความเป็นจริงเราอาจจะใชไ้ม่ถึงก็ได ้เพราะวา่ถา้เราเอาเขา้มาเยอะและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ก็จะเป็นภาระ
ของเรา แลว้อีกเร่ืองหน่ึงก็คือวา่จากการวเิคราะห์สถานการณ์หลายๆ อยา่งค่อนขา้งมีแนวโนม้สูงวา่ ดอกเบ้ียน่าจะกลบัไปอยูใ่นช่วงขา
ข้ึน  หากเราออกหุ้นกูแ้ละขายหุ้นกูไ้ดส้ าเร็จ เราก็จะมีตน้ทุนท่ีแน่นอน แต่ถา้เราไปใชต้ัว๋ระยะสั้น ค่าใชจ่้ายและดอกเบ้ียท่ีเราไม่อาจ
คาดการณ์ได ้ในอนาคตจะมีผลกระทบต่อการวางแผน 

ค าถาม : การออกหุน้กูส่้วนใหญ่จะไปใชท่ี้ไหน (คุณธารา) 

ค าตอบ : ส่วนใหญ่จะไปใชท่ี้สวเีดน และจะมีบางส่วนลงทุนในประเทศดว้ย  ช่วงน้ีอตัราแลกเปล่ียนสวเีดน down size ลงมาน่าจะอยู่
ใกลจุ้ดต ่าสุดแลว้ การไปลงทุนช่วงน้ีเรามีโอกาสไดก้ าไรจากอตัราแลกเปล่ียนดว้ย  

ค าถาม : Rate เงินของสวีเดน กบัของยโูร ไปในทิศทางเดียวกนัหรือไม่ มีโอกาสท่ีจะเปล่ียนไปใชส้กุลยโูร หรือไม่  และดอกเบ้ียท่ี
สวเีดน กบัไทย เป็นอยา่งไร (คุณธารา) 

ค าตอบ : เงินโครนกบัยโูร ไปในทิศทางเดียวกนั และดอกเบ้ียท่ีสวเีดนก็ถูกกวา่ไทย 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามอีกหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการการออกและเสนอขายหุน้ รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่11 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท  

ประธานไดเ้สนอพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทั ดงัน้ี 

1. แกไ้ขขอ้ 25 เป็นดงัน้ี 

“ขอ้ 25. คณะกรรมการของบริษทัตอ้งจดัใหมี้การประชุมคณะกรรมการอยา่งนอ้ย 3 เดือน ต่อคร้ัง 

ประธานกรรมการเป็นผูเ้รียกประชุมคณะกรรมการเม่ือเห็นสมควร แต่ทั้ งน้ี กรรมการตั้งแต่ 2 คนข้ึนไปอาจร้องขอให้เรียก
ประชุมคณะกรรมการก็ได ้ในกรณีน้ีใหป้ระธานกรรมการก าหนดวนัและนดัประชุมภายใน 14 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บค าร้องขอ 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหป้ระธานกรรมการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่นอ้ย
กวา่ 7 วนัก่อนวนันดัประชุม เวน้แต่ในกรณีจ าเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิประโยชน์ของบริษทั จะแจง้การนดัประชุมโดยวิธีอ่ืน
และก าหนดวนัประชุมให้เร็วกวา่นั้นก็ได ้ ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การส่งหนงัสือนดัประชุมจะส่งผา่น
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้  
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ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผูก้  าหนดวนั เวลา และสถานท่ีในการประชุม
คณะกรรมการ ซ่ึงสถานท่ีท่ีประชุมนั้นอาจก าหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากทอ้งท่ีอนัเป็นท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทั
หรือจงัหวดัใกลเ้คียงก็ได ้หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีไดรั้บมอบหมายจากประธานกรรมการมิไดก้ าหนดสถานท่ีท่ี
ประชุมใหใ้ชส้ถานท่ีตั้งส านกังานใหญ่ของบริษทัเป็นสถานท่ีประชุม  ในกรณีท่ีเป็นการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ หนงัสือ
นดัประชุมจะตอ้งระบุโดยชดัแจง้วา่การด าเนินการประชุมจะกระท าโดยผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ และระบุส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
กรรมการแต่ละคนจะสามารถเขา้ถึงเพ่ือการเขา้ประชุมได ้

2. เพ่ิมเติมขอ้ 25/1 ดงัน้ี 

“ขอ้ 25/1 การประชุมคณะกรรมการผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งไปตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 

(1) กรรมการท่ีเขา้ประชุมอยา่งนอ้ยหน่ึงในสามขององคป์ระชุมตอ้งอยูใ่นท่ีประชุมแห่งเดียวกนั และกรรมการท่ีเขา้ร่วม
ประชุมทั้งหมดจะตอ้งอยูใ่นประเทศไทยในขณะท่ีมีการประชุม 

(2) กรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมจะต้องสามารถประชุมปรึกษาหารือและแสดงความคิดเห็นระหว่างกันได้ผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ 

(3) ประธานท่ีประชุมจะตอ้งจดัให้กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมแสดงตนเพ่ือเขา้ร่วมประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก่อน
ร่วมการประชุม 

(4) ประธานท่ีประชุมจะตอ้งจดัให้มีการบันทึกเสียง หรือทั้ งเสียงและภาพของกรรมการและผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกคน
ตลอดระยะเวลาท่ีมีการประชุม 

(5) การประชุมจะตอ้งเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ท่ี
หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวขอ้งประกาศก าหนด” 

3. แกไ้ขขอ้ 57 ดงัน้ี 

ขอ้ 57 ตราประทบัของบริษทัเป็นดงัน้ี 

   
 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  มีผูซ้กัถามดงัน้ี 

ค าถาม : การแกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 25 ท าไมไม่บอกวา่เป็นอยา่งนอ้ย 1 คร้ังต่อ 3 เดือน ไปบอกวา่อยา่งนอ้ย 3 เดือนต่อ 1 คร้ัง ควรจะใช ้1 
คร้ังต่อ 3 เดือน  ขอ้ 25/1 ขอ้ยอ่ยขอ้ท่ี 1 บอกวา่กรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดตอ้งอยูใ่นประเทศไทย ในขณะท่ีมีการประชุม แลว้
จะใชม้าตรฐานไหนตรวจสอบวา่กรรมการท่ีประชุมอยูใ่นเมืองไทย เป็นส่ิงท่ีพิสูจน์ไม่ได ้แมจ้ะประชุมผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิคส์โดยท่ีไม่
ไดม้าประชุมจริง ก็ยงัพิสูจน์ไดด้ว้ยการแสดงตนโดยใชบ้ตัรประชาชนแสดงตนในกลอ้ง จึงสามารถพิสูจน์ได ้ยกเวน้ขอ้ท่ี 1 จะบอกได้
อยา่งไร อยา่งนอ้ยตอ้งมีการก าหนดมาตรฐาน เขา้ใจวา่น่าจะมีเร่ืองของกฏหมายท่ีเขา้มาควบคุมวา่อยูภ่ายในหรือภายนอกราชอาณาจกัร 
(คุณไกรวลัย)์ 

ค าตอบ : การแกไ้ขขอ้น้ีคร้ังน้ีหลกัๆ ตอ้งการแกไ้ขตราประทบั แต่กรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย ์มีเร่ืองของการรองรับเร่ืองของ
การประชุมผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิคส์ เราอยากจะท าใหข้อ้บงัคบัของเราเป็นปัจจุบนั ตามเน้ือหาของทางราชการรับรอง คร้ังน้ีเป็นเน้ือหาท่ี
ทางส านกังานกฏหมายร่างมา จะครอบคลุมและสอดคลอ้งกบับริษทัมหาชนอ่ีนๆ ท่ีไดมี้การแกข้อ้บงัคบั ซ่ึงกลต ก็แนะน าบ่อยๆ ให้
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ปรับปรุงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นปัจจุบนั ดงันั้นเม่ือบริษทัฯไดมี้การแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก็ควรจะแกไ้ขขอ้บงัคบัอ่ืนๆ ใหเ้ป็น
ปัจจุบนั ภายในคราวเดียวกนั ส่วนขอ้ความขอตรวจสอบกบัท่ีกระทรวงพาณิชยรั์บรอง จึงขอรับไวพิ้จารณาทั้ง 2 ประเด็น 

ค าถาม : ขอ้ 25/1 การใชส่ื้ออิเลค็ทรอนิคส์ในการประชุม โดยใหเ้ห็นกรรมการวา่เขา้ร่วมประชุมในแง่กฏหมายรองรับหรือเปล่า ผมเคย
อ่านวา่เวลาข้ึนศาลการบนัทึกเสียง เป็นเพียงพยานแวดลอ้ม ไม่สามารถใชเ้ป็นพยานหลกัท่ีจะอา้งอิงไดเ้ลย ดงันั้นการบนัทึกเสียงอาจ
ไม่เป็นประโยชน์ ท าไมไม่ให้มีการบนัทึกเสียงและภาพ ท าไมตอ้งแค่บนัทึกเสียงก็ไดด้ว้ย  อีกเร่ืองคือ เรามาดูขอ้ 25/1(1) กรรมการท่ี
เขา้ประชุมอยา่งน้อย 1 ใน 3 ตอ้งอยูใ่นท่ีประชุม ขอ้ 25 กรรมการท่ีเขา้ประชุมอยางน้อยคร่ึงหน่ึงข้ึนไป แต่ขอ้ 25/1 มาก าหนดองค์
ประชุมในน้ี แต่ในขอ้ 25 เองไม่ก าหนด ไม่แน่ใจวธีิการเขียนแบบน้ีสอดคลอ้งกนัหรือไม่ และกรรมการทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมตอ้ง
อยูใ่นประเทศไทย มี 2 ค  า ค  าแรกคือกรรมการท่ีเขา้ประชุม และกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม ความแตกต่างคือค าวา่เขา้ประชุม และเขา้
ร่วมประชุม  เขา้ประชุมหมายถึงว่ามีสิทธ์ิออกเสียง มีสิทธ์ิซักถาม แต่เขา้ร่วมชุมคือ เขา้แค่ไปรับฟังไม่มีสิทธ์ิออกเสียง ไม่มีสิทธ์ิ
ซกัถาม ลกัษณะท่ีเราเชิญบุคคลใดบุคคลหน่ึงเขา้มาร่วมแต่ไม่มีสิทธ์ิออกเสียง จนกระทัง่ประธานบอกวา่คุณออกความเห็นได ้หรือเป็น
ลกัษณะของผูส้งัเกตุการณ์ ค าพดูท่ีใชว้า่เขา้ประชุม หรือเขา้ร่วมประชุม คิดวา่น่าจะแกเ้ป็นเขา้ประชุม กรณีผูถื้อหุน้มาคือเขา้ประชุม   

ค าตอบ : พอดีมีขอ้บงัคบัขอ้ 24 คือขอ้ท่ีไม่ขอแก ้ส่วนของ wording คืออยา่งท่ีเรียนวา่เป็นระบบใหม่ อะไรในอนาคตท่ีจะใชว้ิธีไหน
ในการบันทึกภาพและเสียง บันทึกเสียงอะไรต่างๆ คงอย่างท่ีบอก ขอให้ผูถื้อหุ้นมอบอ านาจน้ีให้กับประธานหรือคนท่ีประธาน
กรรมการมอบหมายใหดู้แลในเร่ืองน้ี 

ค าถาม : เดิมทีไดมี้การทว้งติงไปเก่ียวกบัการท่ีบริษทัมีการโตแ้ยง้จะตอ้งไปยดึหลกัจากพจนานุกรมเป็นหลกั แต่ขอ้ 4 ไม่ใช่ เพราะขอ้ 
4 มีความชดัเจนอยู่แลว้ ไม่สามารถตีความเป็นอ่ืนได ้แต่ไม่ไดแ้ปลวา่บริษทัฯ ตอ้งเอาตามนั้นเสมอไป อาจท ามากกวา่นั้นเพ่ือไม่ไป
ขดัแยง้การแสดงตน เช่นกฏเกณฑ์บอกวา่มีการบนัทึกเสียง และภาพ บริษทัฯมีสิทธ์ิท่ีจะจ ากดัว่า บนัทึกเสียงและภาพเลยก็ได ้เพ่ือ
ไม่ให้ไปขดัแยง้กบัการแสดงตน เพราะถา้เกิดมีเสียงอยา่งเดียว ถา้จะบนัทึกการแสดงตน กฏเกณฑบ์า้นเรามีช่องโหวเ่ยอะ แค่อยา่ไป
นอกเหนือจากท่ีเขาก าหนดก็ใชไ้ด ้อนัน้ีเป็นสิทธ์ิ 100% ของบริษทัท่ีจะระบุวา่จะเอาทั้งภาพและเสียงก็ได ้เพราะถือวา่ไม่ผิดจากกฏท่ี
กระทรวงตั้งมา (ไกรวลัย)์ 

ค าตอบ : เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองใหม่ในไทย ซ่ึงจะมองถึงเร่ืองของระบบท่ีจะมารองรับในอนาคต แต่ในขั้นตน้อยา่งท่ีบอกจุดมุ่งหมายของขอ้
น้ีเป็นการแกไ้ขขอ้บังคบัให้เป็นปัจจุบนั เน่ืองจากมีการแกไ้ขขอ้บังคบัเร่ืองของตราประทบัอยู่แลว้ เพ่ือแกไ้ขให้สอดคลอ้งกบักฏ
ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งล่าสุด บริษทัฯเองในช่วงระยะเวลาอนัใกลก็้ยงัไม่มีโครงการจะประชุมผา่นส่ืออิเล็คทรอนิคส์  การจะท าอยา่งนั้นก็
เป็นอยา่งท่ีผูถื้อหุน้พดู ตอ้งมีการแสดงตน ตอ้งมีระบบมารองรับ  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติในวาระน้ี                                                                                              

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการการออกและเสนอขายหุน้ รายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 145,105,560 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 0 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่12 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระและเสนอแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ 
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ประธานฯ ไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีน้ี มีกรรมการท่ีครบก าหนดออกตาม
วาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายเชนทร์ วพิฒัน์บวรวงศ ์         ต  าแหน่ง กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

2) นายโสฬส ตั้งในธรรม           ต  าแหน่ง กรรมการ, กรรมการผูจ้ดัการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

3) นายสุรชยั สุวรรธนะกลุ                ต  าแหน่ง กรรมการ, ประธานกรรมการและกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

4) นายสุทธิพงศ ์พวัพนัธ์ประเสริฐ    ต  าแหน่ง กรรมการ, รองประธานกรรมการ และกรรมการผูมี้อ านาจลงนาม 

คณะกรรมการเห็นว่า ทั้ งนายเชนทร์ วิพฒัน์บวรวงศ์ , นายโสฬส ตั้งในธรรม , นายสุรชยั สุวรรณธนะกุล , นาย
สุทธิพงศ์ พวัพนัธ์ประเสริฐ เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติเหมาะสมในการด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท จึง
เห็นสมควรน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่านดงักล่าว กลบัเขา้มาด ารงต าแหน่งกรรมการ
ของบริษทัอีกวาระหน่ึง  

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ ไม่มีผูถื้อหุ้นใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระและแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่ 
ตามรายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

(1) นายเชนทร์ วิพฒัน์บวรวงศ์ มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 144,793,060 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ด
ออกเสียงจ านวน 312,500 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายเชนทร์ วิพฒัน์บวร
วงศ ์ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง  

(2) นายโสฬส ตั้งในธรรม มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 142,576,918 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ดออก
เสียงจ านวน 2,528,642 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายโสฬส ตั้งในธรรม ซ่ึง
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง  

(3) นายสุรชยั สุวรรธนะกุล มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 83,922,935 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและผูง้ดออก
เสียงจ านวน 61,182,625 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยนายสุรชยั สุวรรธนะกุล 
ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง  

 (4) นายสุทธิพงศ์ พวัพนัธ์ประเสริฐ มีผูอ้นุมติัเห็นดว้ยจ านวน 145,105,560 เสียง ผูไ้ม่เห็นดว้ยจ านวน 0 เสียงและ
ผูง้ดออกเสียงจ านวน 0 เสียง ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

วาระที ่13 พจิารณาการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัใหก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการส าหรับการบริหารงานในปี 2559 ท่ีผา่น
มา จ านวน 2,260,00.0 บาทใหแ้ก่กรรมการทั้งส้ิน 11 คน  (ปีก่อน 2,460,000 บาท ใหแ้ก่กรรมการทั้งส้ิน 12 คน) โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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- ประธานกรรมการตรวจสอบ   260,000 บาท 

- สมาชิกคณะกรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 200,000 บาท 

- ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ 260,000 บาท 

- กรรมการผูจ้ดัการและรองกรรมการผูจ้ดัการ 200,000 บาท 

- กรรมการท่านอ่ืน ๆ    160,000 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่   ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

 

มตทิีป่ระชุม 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตามรายละเอียดตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนน
เสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 64,284,793 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 80,820,767 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม โดยกรรมการทุกคน ซ่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย งดออกเสียง 

 

วาระที ่14 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จ ากดั ตาม
รายช่ือดงัต่อไปน้ีเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 2560 โดยก าหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ี เป็นผูท้  าการตรวจสอบ
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

 1. นายพิศิษฐ ์ชีวะเรืองโรจน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 2803 และ/หรือ 

 2. นายเมธี รัตนศรีเมธา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3425 และ/หรือ  

 3. นายอคัรเดช เปล่ียนสกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5389 และ/หรือ 

 4. นายกรมณัฑ ์ จตุรพรพรหม ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 6210 

โดยก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 เป็นค่าตรวจสอบและค่าสอบทานรายไตรมาสไม่เกิน 2,700,000 บาท 

ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่  ไม่มีผูถื้อหุน้ใดซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมลงมติ
ในวาระน้ี 

มตทิีป่ระชุม 
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี ตามรายละเอียด
ตามท่ีน าเสนอ ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 138,954,310 เสียง 
- ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 
- งดออกเสียง 6,151,250 เสียง 
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่15 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้าม)ี 

ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุมเม่ือเวลา 12.30 น. 

 

       

                    (นายสุรชยั สุวรรธนะกุล) 
                                    ประธานท่ีประชุม 

   

 

 

 


