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เริ่มการประชุม
นางสาวสุภาวดี แถลงศรี ผู้ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทให้เป็นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการ
ประชุม”) กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะ เข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562 ของบริษัท แอดวานซ์
คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยขณะเริม่ ประชุม มีผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะ รวมทั้งสิ้น 135 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 1,133,302,113 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยสามสิบสามล้านสามแสน
สองพันหนึ่งร้อยสิบสามหุ้น) คิดเป็นร้อยละ 84.3824 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด 1,343,054,557 หุ้น (หนึ่งพันสาม
ร้อยสีส่ ิบสามล้านห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบเจ็ดหุ้น) จึงจะครบองค์ประชุมผู้ถือหุ้นตามกฎหมายและตามข้อบังคับของบริษัทฯ
ข้อ 28 ซึ่งกาหนดว่า
“ในการประชุมผู้ถือหุ้นต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายีส่ บิ ห้าคน หรือมี
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และไม่ว่ากรณีหนึ่งกรณีใด
จะต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดของบริษัทฯ จึงจะเป็นองค์ประชุม”
ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผูด้ าเนินการประชุมแจ้งต่อผู้ถือหุ้นว่า การประชุมผู้ถือหุ้นในวันนี้ประกอบด้วย 10 วาระ
ตามรายละเอียดในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมทีไ่ ด้จดั ส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าก่อนการประชุมแล้ว อนึ่ง ในหนังสือเชิญ
ประชุมดังกล่าวได้อธิบายวิธีการออกเสียงลงมติต่างๆ ในที่ประชุม หากมีรายละเอียดในส่วนใดที่ขัดหรือแย้งกับวิธีการออกเสียง
ที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม ให้ผู้ถือหุ้นยึดและปฎิบัติตามวิธีการออกเสียงตามรายละเอียดดังนี้
1. การนับคะแนนเสียง ให้นับหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ในกรณีที่ผู้ถือหุน้ มีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้น
ดังกล่าวจะไม่มสี ิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนแต่งตั้งกรรมการ
2. การลงคะแนน ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะตามแบบที่กฎหมายกาหนด ให้ลงคะแนน
เสียงตามวิธีการ ดังต่อไปนี้
การลงมติในการประชุมครั้งนี้ เป็นการลงมติแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงมติแบบลับ ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสใน
การลงคะแนน ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบัตรลงคะแนนด้วย อย่างไรก็ดี หากมีผู้
ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้าคนร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงมติแบบลับ ก็ให้ลงมติแบบลับ ซึ่งวิธีการออกเสียงลงมติลับนั้นให้
เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกาหนด
เพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 29 การลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 2, 4, 5, 6,7 และ 9 จะต้องผ่าน
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน กล่า วคือ การนับ
คะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

ส่วนการลงคะแนนเสียงสาหรับวาระที่ 8 ซึ่งต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนของผู้ถือหุ้นในวาระนั้นๆ จะนับคะแนนเสียง
“เห็นด้วย” “ไม่เห็นด้วย” “งดออกเสียง” รวมถึงบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนนเสียงด้วย
สาหรับวาระที่ 3 เป็นวาระพิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 จึงไม่ต้องมีการลงคะแนนเสียง
ทั้งนี้ ในวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และวาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้ง
กรรมการใหม่ ผู้ดาเนินการประชุมขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคล
ผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใด ห้ามมิให้ออกเสียงในวาระนั้น
ในการลงคะแนนในแต่ละวาระ ดิฉันจะสอบถามว่ามีผู้ใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่
เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านทาเครื่องหมาย ในช่อง □ ไม่เห็นด้วย หรือ □ งดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน
และยกมือขึ้น เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเก็บบัตรลงคะแนนของท่านและนาไปตรวจนับ
สาหรับผูถือหุนทานที่ประสงคจะออกเสียงเห็นดวย ใหทาเครื่องหมายในชอง □ เห็นดวย ในบัตรลงคะแนน และสง
บัตรลงคะแนนทั้งหมดคืนเจาหนาที่หลังปดการประชุม
บัตรลงคะแนนในลักษณะดังตอไปนี้ จะถือวาเปนบัตรเสีย
1) บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่องหมายเกินกวาหนึ่งชอง หรือ
2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆาและไมมีลายมือชื่อกากับ
ในกรณีที่ผูถือหุนตองการแกไขการลงคะแนน ใหขีดฆาการลงคะแนนเดิม และลงชื่อกากับดวยทุกครั้ง บริษัทฯ จะ
เก็บ บัตรลงคะแนนทั้งหมดหลังเสร็จสิ้นการประชุม เพื่อความโปรงใสและใชเปนหลักฐาน แตจะไมมีผลกระทบตอผลคะแนนที่
ได ประกาศไปแลว
การนับคะแนน บริษัทฯ จะใชวิธีหักคะแนนที่ไมเห็นดวย บัตรเสีย และ/ หรืองดออกเสียง (แลวแตกรณี) ออกจาก
จานวนเสียงทั้งหมด และสวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในระเบียบวาระนั้นๆ สวนบัตรลงคะแนนที่มาถึงเจ้า
หนาที่นับคะแนน ภายหลังจากที่ไดประกาศปดรับบัตรลงคะแนนของระเบี ยบวาระนั้นๆ แลวจะถือวาเปนบัตรที่เห็นดวย
เท่านั้น
สาหรับผูถือหุนที่ทาหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมแทน และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความ ประ
สงคของผูถือหุน บริษัทฯ ไดนาคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถอื หุนบันทึก รวม

ไวในเครื่องคอมพิวเตอร เพื่อการลงมติตามวาระแลว สวนผูถือหุนที่มอบฉันทะแตไมไดระบุถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน ใหผู
รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามวิธีการที่ไดแจงไปขางตน
สาหรับผูถือหุนที่ตองการกลับกอน หรือไมอยูในหองประชุมในวาระใด ผูถือหุนสามารถใชสิทธิ โดยสงบัตรลงคะแนน
ลวงหนาใหกับเจาหนาที่ที่โตะนับคะแนนที่อยูบริเวณดานหน้าของหองประชุม
เมื่อการนับคะแนนในแตละวาระเสร็จสิ้นแลว ผูดาเนินการประชุมจะประกาศผลการนับคะแนนและสรุปผลการลง
มติในเรื่องดังกลาวใหที่ประชุมทราบ โดยผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงของผู ถือหุนที่เขา
ประชุมทั้งดวยตนเอง และโดยการมอบฉันทะ โดยแตละวาระจะใชจานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุดในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ใน
ระหวางที่รอผลการนับคะแนนเสียง เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่องจะขอใหที่ประชุมดาเนินการพิจารณาในวาระ
ถัดไปตอไปกอน และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวจะไดแจงรายละเอียดผลการนับคะแนนเสียงของแต
ละวาระใหที่ประชุมทราบ
หลังจากที่ประธานในที่ประชุมหรือผูที่ไดรับมอบหมายจากประธานในที่ประชุม ไดชี้แจงรายละเอียดของแตละวาระ
ครบถวนแลว ใหผู ถือหุ น ที่ ป ระสงคจะสอบถามรายละเอีย ดของวาระนั้ น เพิ่ มเติ ม ยกมื อขึ้ น เพื่ อ รอใหประธานเชิญ มาที่
ไมโครโฟน เมื่อผูถือหุนมาที่ไมโครโฟนแลว โปรดแจงชื่อกอนตั้งคาถาม เพื่อประโยชนในการจัดทารายงานการประชุม หากผู
ถือหุนมีเรื่องสอบถามอืน่ ๆ ที่ไมเกี่ยวของกับวาระการประชุมในครั้งนี้ ใหสอบถามในวาระที่ 10 วาระพิจารณาเรื่องอื่นๆ
เพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน ผู ดาเนินการประชุมไดกลาวเชิญตัวแทนผูถือหุน มาเปนสักขีพยานในการนับ
คะแนนเสียง ซึ่งจากกการสอบถาม ได้มีผู้ถือหุ้นที่รับมอบฉันทะมา ชื่อนายวิรัช จิตสมานกุล มีความประสงค์จะเป็นสักขีพยาน
ในการนับคะแนน ผู้ดาเนินการประชุมจึงได้เชิญนายวิรัช จิตสมานกุล มานั่งเป็นสักขีพยานที่โต๊ะนับคะแนน
และหลังจากที่ผู้ดาเนินการประชุมได้แนะนา ผู้ที่เข้าร่วมประชุมเสร็จสิ้นแล้ว จากนั้น ผูดาเนินการประชุมเรียนเชิญ
พลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ประธานกรรมการบริษัทฯ ทาหนาที่เปนประธาน ในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ กลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจาปี 2562 ของบริษัทฯ และมอบหมายให้นางสาวสุภา
วดี แถลงศรี เปนผูดาเนินการประชุม โดยเชิญนายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ / รักษาการกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในแตวาระการประชุมตอที่ประชุม และให้ นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์ เป็นผู้บันทึกการประชุม
ทั้งนี้ ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ผู้ดาเนินการประชุม ได้ชี้แจงจานวนผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ดังนี้

ประเภทผู้ถือหุ้น้
ทีม่ าลงทะเบียน
มาประชุมด้วยตนเอง
มอบฉันทะ
รวมทั้งสิ้น

รวมจานวน
ผู้ถือหุ้น
33
102
135

รวมจานวน
คิดเป็นร้อยละของจานวน
หุ้นที่ถือ
หุน้ ที่จาหน่ายได้ทั้งหมด
188,391,646
14.0271%
944,910,467
70.3553%
1,133,302,113

84.3824%

จากนั้น ผู้ดาเนินการประชุม เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1

ประธานแจ้งให้ทราบ
ประธานฯ ไม่มเี รื่องแจ้งเพื่อทราบในวาระนี้

วาระที่ 2

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

ผู้ดาเนินการประชุมเชิญ นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยบริษัทฯ ได้แนบสาเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ไปพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุม ที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อให้ได้ศึกษารายละเอียดของรายงานการประชุมก่อนหน้านี้แล้ว
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ได้บันทึกถูกต้องตรง
ความเป็นจริง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถอื หุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการจะแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้ น
ประจาปี 2561 หรือไม่ แต่ไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมดังกล่าว
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้เปิดโอการให้ให้ท่านผู้ถือหุ้นได้พิจารณาความถูกต้องของรายงานการประชุม ประจาปี
2561 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดทักท้วงหรือขอแก้ไขเพิ่มเติมรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561

เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2561 โดยผ่านมติอนุมัตดิ ้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทัง้ หมดของผู้ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
1,192,479,138
100.0000 %
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000 %
งดออกเสียง
64,000
0.0000 %
รวม
1,192,543,138
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถอื หุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 6 ราย นับเป็นจานวนหุน้ ได้ 59,241,025 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 141 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,192,543,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7934
วาระที่ 3

พิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562

ผู้ดาเนินการประชุมเชิญ นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเพื่อ
รับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี
2562 ให้ผู้ถือหุ้นได้รับทราบ ดังนี้
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้ชี้แจงผลการดาเนินงานในรอบปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้

หน่วย : พันบาท
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและการให้บริการ
รายได้อื่น
รวมรายได้
ต้นทุนขายและบริการ
กาไรขั้นต้น
ค่าใช้จ่ายในการขายและในการบริหาร
ต้นทุนทางการเงิน
กาไรจากการลงทุนในบริษัทร่วม
ค่าใช่จ่ายภาษีเงินได้
กาไร (ชาดทุน) สุทธิ

231,642
177,304
408,946
(166,914)
64,728
(238,727)
(37,558)
1,395
(6,121)
(38,979)

34,972
215,563
250,535
(25,079)
9,894
(166,028)
(27,742)
(3,428)
28,258

สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
กาไร (ขาดทุน) ต่อหุน้
D/E Ratio
ROE
ROA

1,286,158
486,827
799,331
(0.0298)
0.61
(4.88)
(3.03)

1,053,441
259,374
749,067
(0.0214)
0.35
(3.77)
(2.68)

เท่า
%
%

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้ชี้แจงเพิ่มเติมในส่วนของแผนดาเนินงานปี 2562 บริษัทฯ คาดการณ์ว่าบริษัทและบริษัท
ย่อย กลุ่มธุรกิจที่จะเติบโตได้มากขึ้น แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มธุรกิจพลังงานไฟฟ้า และ กลุ่มธุรกิจการให้บริการที่ จังหวัด
เชียงใหม่ และถึงแม้ในปีที่แล้วจะมีปัจจัยด้านลบหลายอย่าง อย่างเช่น ฝุ่น PM 2.5 ที่เชียงใหม่ แต่เมื่อเปรียบเทียบรายได้ การ
เติบโตทางธุรกิจจะมีขึ้นมากกว่าปีก่อน ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อว่าธุรกิจทางด้านนี้จะเติบโตขึ้นได้อีก
นายเอกวั ชร เศวตรั ต น์ ยัง กล่ าวเพิ่ ม เติ ม ในส่ วนของก าลั งการผลิ ต กระแสไฟฟ้ า พลั งงานแสงอาทิ ต ย์ ได้ มี ก าร
บารุงรักษาและมีโครงการที่จะปรับปรุงประสิทธิภาพของแผงโซล่าร์ ให้ดีขึ้น ซึ่งบริษัทฯ มีความเชื่อว่าธุรกิจในด้านนี้ยังเป็น
ธุรกิจทีท่ ารายได้หลักให้บริษัทอยู่ โดยมีการแบ่งรายได้จากกลุ่มธุรกิจแต่ละประเภท ตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้

แผนงานปี 2562
FORECAST REVENUE 2562
BSP []

ACC []

ACC L []

CEI []
Sara []

ACC Group
1. ธุรกิจเทรดดิ้งพัดลม และโคมไฟแอลอีดี
2. ธุรกิจจัดเลี้ยงและร้านอาหารที่เชียงใหม่
3. ธุรกิจพลังงานทดแทน
4. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์

คาดการณ์รายได้ปี 2562
ACC
C.E.I (Chiangmai)
Saraburi Solar
Bangpakong Solar Power
ACC Landmark

12.27%
36.05%
34.15%
3.01%
14.52%

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรือต้องการถามเพิ่มเติมหรือไม่ ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้น
ทีต่ ้องการสอบถามเพิม่ เติมดังต่อไปนี้
นายธนวัฒน์ เอื้อศรีพรรณ ผู้ถือหุน้ ที่รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้
1 คาถาม: นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ มีคาถามจากข่าว โดยมีผู้ถือหุ้นร้องเรียน ไปยัง กลต. และหมายเหตุประกอบ
งบการเงินประจาปี 2561 ถึงรายการ เกี่ยวกับเรื่องที่ดินรอการพัฒนา ที่จังหวัดภูเก็ต ลงทุน 150 ล้าน
บาท ได้มาแต่ไม่พัฒนา ต่อมา 20 เมษายน 2559 บจก. เอซีซี แลนด์มาร์ค ได้ลงนามในสัญญาจะซื้อ
จะขายราคาที่ดินเปล่า กับ บจก.ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ มูลค่าตามสัญญา 180
ล้ า นบาท และเปลี่ ย นแปลงมู ล ค่ า สั ญ ญาจะซื้ อ จะขาย เป็ น จ านวนเงิ น 140 ล้ า นบาท ท าไม
เปลี่ยนแปลงกันง่ายๆ ได้หรือครับ ตอนทาสัญญา 14 สิงหาคม 2558 มูลค่า 150 ล้านบาท ต่อมา

ประมาณ 8 เดือน ลดลงเหลือ 140 ล้ านบาท ต่อมา วันที่ 14 ตุลาคม 2559 บจก.ไทยลานนา ฟู้ด
แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ ทาหนังสือถึงบริษัท เพื่อขอโอนที่ดินตามสัญญาจะซื้อจะขายฉบับวันที่ 20
เมษายน 2559 และวันที่ 18 ตุล าคม 2559 ที่ ป ระชุม คณะกรรมการบริษัท มีม ติ อ นุมั ติท าบั น ทึ ก
ข้อตกลงหรือสัญ ญาเพื่อให้ บจก.ไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรั ล เซ็น เตอร์ นาที่ดิ นมาชาระหนี้
ค่าตอบแทนการยกเลิกสัญญา สรุปว่าโครงการ 150 ล้านบาท ในทีแรกไม่ได้ที่ดิน แต่ปรากฎว่ามา
เปลี่ยนเปลงเป็นที่ดินแปลงอื่นหรืออย่างไร และปรับมูลค่าลดลงอีก แบบนี้บริษัทเสียหายนะครับ และ
ที่สาคัญขณะที่ลงนามในสัญญาบันทึกช้อตกลงการเพื่อศึกษาความเป็นไปการลงทุน กรรมการอิสระ
ของบริษัทท่านหนึ่งมีความสัมพันธ์กับกรรมการและหรือผู้ถือหุ้น ของบริษัท ไทยลานนาฯ ในลักษณะ
ความสัมพ้นธ์ในลักษณะบุคคลในครอบครัว ทั้งนื้ขณะโอนกรรมสิทธิ์ในที่ดิน บุคลลดังกล่าวมิได้เป็น
กรรมการและหรือผูถ้ ือหุ้น ข้อความนี้หมายความอย่างไร ทาไมพีงมาบันทึกในปี 2561 ปี 2560 ไม่เห็น
มีบันทึก เหตุการณ์เกิดตั้งแต่ปี 2558 สาเหตุที่พึงมาบันทึกตอนนี้ เป็นผลประโยชน์ทบั ซ่อน (conflicts
of interest) หรือไม่
สรุปคาถาม 1) ตกลงเป็นที่ดินแปลงเดียวกันหรือไม่ 2)ทาไมมูลค่าที่ดินลดลง จาก 150 ล้านบาท เหลือ 140 ล้าน
บาท 3) อธิบายความสัมพันธ์ระหว่าง กรรมการอิสระของบริษัทมีความสัมพันธ์ กับกรรมการและหรือ
ผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จากัด และการตรวจสอบอย่างไรทาไม
ไม่พบ
คาตอบ: นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการได้ตอบข้อซักถามของผู้ถอื หุน้ ว่า
ราคาประเมิน 200 กว่าล้านบาท แต่บริษัทได้สินทรัพย์มาในราคา 140 กว่าล้านบาท จึงเห็นได้ว่าบริษัท
ได้สินทรัพย์มาในราคาที่ถูกว่า เป็นสิ่งที่บริษัทได้ประโยชน์ และสินทรัพย์นี้บริษัททาสัญญาจะซื้อจะขาย
ไปแล้ว ซึ่งทาให้บริษัทมีกาไรในสินทรัพย์ชิ้นนี้ ประมาณ 30 ล้านบาท ผู้ถือหุ้นได้แย้งว่าที่ให้บริษัท
ประเมิน ผมก็อ่านเจอ แต่ตามบันทึกที่ดินที่จะซื้อกับที่ซื้อคงละแปลง บริษัทเอาราคาประเมิน 200
กว่าล้านบาท คื อแปลงไหน เพราะจากบันทึก เป็นการประเมินราคาเมื่อปี 2558 แต่บริษัทรับ โอน
ที่ดินเมื่อปี 2559 นายเอกวัชร ได้ตอบว่า บริษัทประเมินทั้งสองแปลง ราคาประเมิน 200 กว่าล้านบาท
เป็ นที่ ดิน แปลงที่ บริษั ทได้ม า และที่ดิน ที่ ได้มาเป็น แปลงย่อยชองที่ ดิน แปลงใหญ ที่บ ริษัท เข้าศึ กษา
โครงการในครั้งแรก โดยแบ่งโฉนดมาจากที่แปลงใหญ่เพือ่ ลดชนาด ถือหุ้นได้แย้งว่าไม่ผิดข้อตกลงหรือ
ครับ คุณเอกวัชร ตอบว่าบริษัทได้มีการเจรจากันกับผู้ขายมาโดยตลอด และบริษัทก่อนทาการจะซิ้อจะ
ขายบริษัทได้จ้างได้ทาการศึกษาการลงทุนทัง้ 2 แปลง โดยมีรายงานเป็นรูปเล่ม และต้องเรียกให้ผู้ถือหุ้น
ทราบว่าขณะนี้ประเด็นที่เป็นคาถามบริษทั อยู่ในช่วงของการตอบคาถามและส่งเอกสารให้กบั หน่วยงาน
ที่ ก ากั บ ดู แ ล ถื อ หุ้ น ได้ แ ย้ ง ว่า บริ ษั ท ท าการศึ ก ษาตั้ งแต่ 3 กุ ม ภาพั น ธ์ 2558 แต่ ท ารายการ 14
สิงหาคม 2558 บริษัทศึกษาก่อน เอาราคาประเมินอันไหน และถามว่าบันทึกนี้ถูกต้องหรือไม่ และ
ประเด็นกรรมการอิสระที่มีความสัมพั นธ์ จะอธิ บายอย่างไร เมื่อเห็นว่าไม่ มีข้อยุติ ประธานฯ ในที่
ประชุมจึงแจ้งว่า เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างการตอบคาถามในประเด็นนี้ให้กับหน่วยงานที่กากับดูแล

และต้องนาส่งเอกสารที่เกี่ยวข้อง ขอให้ผู้ถือหุน้ ที่สนใจ ให้ติดตามการตอบคาถามในประเด็นนี้จากบริษัท
ต่อไป
2 คาถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ทาหน้าทีอ่ าสา พิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือ
หุ้น ขอสอบถามว่าอยากทราบถึงเหตุผล ประเด็นความคืบหน้าของบริษัทย่อยที่เข้าไปซื้อโรงไฟฟ้า ในปี
2561 มูลค่า 139 ล้านบาท แต่ได้มีการตั้งด้อยค่าทันที 82 ล้านบาท เหตุใดต้องตั้งด้อยค่ารายการนี้
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จดั การ ได้เชิญนายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ ที่
ดูแลเกี่ยวกับธุรกิจโรงไฟฟ้า ของบริษัทย่อย ได้ชี้แจงข้อซักถามของผูถ้ ือหุ้น ดังนี้
คาตอบ: นายปวินท์ เรืองวรบูรณ์ กรรมการ ได้ชี้แจงตอบข้อซักถาม ถึงรายได้ของการผลิตกระแสไฟฟ้า ในปี 2561
มีรายได้ ป ระมาณ 90 ล้านบาท และมี ก าไรสุ ท ธิ หากไม่ นั บ รายการตั ด จาหน่ าย ในปี ก่ อ น มีร ายได้
ใกล้เคียงกัน แต่สาเหตุที่มีค่าตัดจาหน่าย เกิดจากแนวโน้มค่า Ft มีแนวโน้มคงที่ ปรับเพิ่มเล็กน้อย ทาให้
รายได้ค่าไฟฟ้าที่ขายให้การไฟฟ้า ไม่เติบโตตามที่ได้คาดการณ์ไว้ แต่ณ .วันที่ลงทุน ซื้อกิจการ ค่า Ft.
แนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปี บริษัทได้ทาประมาณการไปยัง ปีข้างหน้า และคิดกลับมาเป็นมู ลค่าปัจจุบัน แต่
ปัจจุบัน ค่า Ft. ไม่เป็นไปตามที่ได้คาดการณ์ไว้ ประกอบกับปีที่ผ่านมา ฝนตกชุก ปัญหาฝุ่น PM2.5 ทา
ให้ประสิทธิภาพการผลิตลดลง บริษัทจึงต้องทาประมาณการใหม่ มูลค่ากิจการทีไ่ ด้ในปัจจุบันจึงมีความ
แตกต่างจากการประมาณการในครั้งแรก เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี จึงต้องมีการตั้งค่าเผื่อ
การด้อยค่า แต่การตั้งค่าเผื่อการด้อยค่าไม่ใช่รายการที่บริษัทต้องจ่ายเงินออก เงินสดจากการชายไฟฟ
ฟ้าบริษทั ยังคงอยู่เท่าเดิม
3 คาถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร อยากทราบข้อเท็จจริง ถึงการขายทรัพย์สินหลักประกันหุ้นกู้ จานวน 255 ล้าน
บาท และจะครบอายุการขายหุ้นกู้ในปี 2563
คาตอบ: นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ได้ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับหลักประกัน
หุ้นกู้ว่าที่ดินที่ภูเก็ต ได้มีการทาสัญ ญาจะซื้อจะขายออกไป โดยในปีที่ ผ่านมาบริษัทฯ มีหุ้นกู้อยู่ 255
ล้านบาท ซึ่งมีการวางโฉนดเป็นหลักทรัพย์ค้าประกัน และที่ดินที่ภูเก็ตก็เป็นหนึ่งในหลักทรัพย์ค้าประกัน
ด้วย ดังนั้นบริษัทฯจึงได้จัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อปลดหลักประกันตัวนี้ออก โดยการนาเงินไปไถ่ถอน ซึ่ง
จะทาให้ดอกเบี้ยของบริษัทในปีนี้ลดลง นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ยังเสริมต่อว่าในปีก่อน บริษัทฯ มีเงินกู้
อยู่ 600 ล้านบาท โดยบริษัทได้ทาการไถ่ถอนไปแล้ว ทาให้เหลือหุ้นกู้ที่ 255 ล้านบาท และถ้าไถ่ถอนหุ้น
ที่จะครบกาหนดในปี 2563 แล้ว จะเหลือหุ้นกู้ที่เป็นหลักทรัพย์ค้าประกันอยู่ที่ 155 ล้านบาท ซึ่งจะทา
ให้ต้นทุนทางการเงินของบริษัทลดลงไปด้วย

4. คาถาม: นายวิรัช จิตสมานกุล ผู้รับมอบฉันทะผู้ถือหุ้น จากบริษัทมีหลายธุรกิจที่ผมเห็นมีอนาคต แต่ขาดทุน
ทุกปี ขาดทุนมาแล้ว 4 ปี อยากทราบว่าเมื่อไรจะมีจ่ายปันผล และจะทาอย่างไรให้บริษัทไม่ขาดทุน
ต้องฝากคณะกรรมการบริหารให้ช่วยพลิกฟื้นกลับมาทากาไร ผมผู้ถือหุ้นรายย่อยทุกวันนี้จะขายก็เจ็บ
ถือก็ไม่ได้ปันผล เจ็บเช่นกัน ถ้าแนะนาได้ช่วยแนะนาด้วย
คาตอบ; นายเอกวัชร กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นถึงชอแนะนา
5 คาถาม: นายวันชัย เลิศศรีจตุพร อยากทราบถึงกรณีการขายที่ดินที่ จังหวัดภูเก็ต บริษัทขายที่ 185 ล้านบาท
ในขณะที่ราคาประเมินอยู่ที่ 237 ล้านบาท ว่าบริษัทขายให้ กับใครและมีความสัมพันธ์กับผู้ซื้อผู้ขาย
อย่างไร และยากทราบประเด็นที่บริษัทแม่เอซีซีมีเงินให้บริษัทย่อยกู้ที่ 146 ล้านบาท โดยใช้ที่ดินเป็น
หลักประกัน มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันอย่างไร
คาตอบ: นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้แจ้งว่าหลักประกันเป็นหลักประกันเพื่อใช้ในการออกหุ้นกู้ โดยใช้ที่ดินที่
จังหวัดภูเก็ต ค้าประกัน มูลค่าทีป่ ระเมินเป็นหลักประกัน 237 ล้านบาท แต่ราคาที่ดินทีไ่ ด้มาราคา
146 ล้านบาทซึ่งไม่เกี่ยวข้องกัน ส่วนประเด็นเงินกู้ยิม บริษัทให้บริษทั เอซีซ๊ กรีน เอ็นเนอร์ยี (ถือหุ้น
100 %) กูเ้ พือ่ นาไปซื้อที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต
ผู้รับมอบฉันทะ นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ทวงถามคาถามที่ได้ถามไปในตอนต้น ว่าราคาที่ดิน 150 ล้านบาท ทาไม
มูลค่าลดลงเหลือ 146 ล้านบาท จะชดเชยกันอย่างไร และประเด็นความสัมพันธ์ ของกรรมการอิสระชองบริษัท กับกรรมการ
และหรือผู้ถือหุ้นชอง บริษัทไทยลานนา ฟู้ด แอนด์ คัลเชอรัล เซ็นเตอร์ จากัด
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้ตอบว่า บริษัทได้ศึกษาในครั้งแรกในที่ดินแปลงใหญ่ แต่บริษัทพิจารณาแล้วด้วยภาวะ
เศรษฐกิจ ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในขณะนัน้ เห็นว่าควรลดขนาดโครงการ
นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ ต้องการให้บริษัทตอบให้ได้ ในที่ประชุมนี้ เรื่องประเด็นความ
ประธานฯ เห็นว่ายังหาข้อยุติไม่ได้ ได้กล่าวว่ากรรมการทุกท่านทราบถึงความรับผิดชอบ หากกรรมการทาผิดย่อม
ถูกดาเนินคดี แต่กรรมการทุกท่านจะให้ดีที่สดุ เพื่อรักษาผลประโยชน์แก่ผู้ถอื หุ้นทุกท่าน รับรองไม่ให้ท่านมีปัญหา รอคาชี้แจง
ที่กรรมการจะตอบส่ง กลต.
นายธนวัฒน์ เอื้อศิริพันธ์ สอบถามต่อไปว่าทามารายการที่เปิดเผยถึงความสัมพันธ์ของกรรการอิสระ กับกรรมการ
และหรือผู้ถือหุ้นของบริษัทไทยลานนาฯ ทาไมพึงมาเปิดในงบการเงินปี 2561 ผู้สอบบัญชีตรวจสอบอย่างไรไม่พบ แต่มาเพิ่ม
ภายหลังคืออะไร
นายบรรจง พิชญประสาธน์ ได้ชี้แจงว่า ณ วันที่เกิดรายการ การตรวจสอบตามหลักการสอบบัญชี แล้วได้ตรวจสอบ
ทั้งฝั่งผู้ซื้อแล่ะผู้ขาย ตรวจสอบแล้วไม่มีความสัมพันธ์กัน การเป็นภรรยาไม่จดทะเบียนด้วยวิธีการตรวจสอบพื้นฐานทั่วไป
ตรวจไมพบ ที่มีข่าวว่าอยู่บ้านเดียวกัน อันนี้ การสอบบัญชีไม่สามารถตรวจสอบได้ ต่อมา ดร.อริชัย รักธรรม แจ้งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ในวันที่ 7 ธันวาคม 2561 แต่ยังไม่ชัดเจน ต่อมาวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้ความชัดเจนว่ามีรายการนี้ ได้
ปรึกษากับทนาย และผู้เชียวชาญ แล้วไม่สามารถตรวจสอบแบบทัว่ ไปได้ ต้องไปขอทะเบียนราษฎร์แต่ละท่าน ซึ่งโดยทัว่ ไปไม่
สามารถขอได้ และขณะทารายการ ได้ตรวจสอบหนังสือรับรองของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย และได้สอบถามทาง คณะกรรมการ

บริษัท ซึ่งมีดร.อริชัย รักธรรม อยู่ในคณะกรรมการ ซึ่งคณะกรรมการก็ยืนยันว่าไม่มรี ายการเกี่ยวโยงกัน และประกอบหลักฐาน
การตรวจสอบก็ไม่พบว่าเป็นรายการเกี่ยวโยงกัน ซึ่งสิ่งที่ท่านกังวล กลต.ก็กังวัล และได้เรียกกระดาษทาการไปตรวจสอบแล้ว
ซึง่ ผมก็รออยู่ว่าผลจะเป็นอย่างไรต่อไป
มติ
ที่ประชุมมีมติพิจารณารับทราบฐานะการเงินและผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย สาหรับปี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และแผนงานปี 2562 ตามที่กล่าวมาทุกประการ
วาระนี้เป็นการแจ้งเพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบเท่านั้น ไม่มกี ารออกเสียงลงมติ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผู้สอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2561

ผู้ดาเนินการประชุมเชิญ นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานของผู้สอบบัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า งบการเงินของบริษัทและบริษทั ย่อย ปี 2561 เป็นไปตามที่ได้กล่าวไว้
ในเอกสารที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นไปแล้ว
นายเอกวัชร เศวตรัตน์ สอบถามว่าผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่
ประชุมพิจารณาและลงมติ
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเอกฉันท์ รับรองงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย และรายงานผูส้ อบ
บัญชี สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
1,193,572,471
100.0000 %
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000 %
งดออกเสียง
-*
รวม
1,193,572,471
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้ จานวน 5 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้ 1,029,333 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 146 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,193,572,471 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8700
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งสารองตามกฎหมาย สาหรับผลการดาเนินงานของบริษัท
สาหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จดั การ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 37 ที่กาหนดให้ต้องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี
ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปีหักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารอง
นี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 36 ที่กาหนดให้คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาความเหมาะสมของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงาน
เนื่องจากผลการดาเนินงานของบริษัทและบริษัทย่อย มีผลขาดทุนสุทธิประจาปี 2561 ของรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 อยู่ที่ 38.98 ล้านบาท และงบการเงินเฉพาะบริษัทอยู่ที่ 28.26 ล้านบาท คณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ทปี่ ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปันผลและงดตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีดังกล่าว
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

นายเอกวัชร เศวตรัตน์ กรรมการ/รักษาการกรรมการผู้จดั การได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล และการงดตั้งสารองตามกฎหมายสาหรับผลการ
ดาเนินงานของบริษัทของรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียง
เป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุน้

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
1,193,378,871
100.0000 %
ไม่เห็นด้วย
0
0.0000 %
งดออกเสียง
193,600
0.0000 %
รวม
1,193,572,471
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติให้แต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยกรรมการที่ออกตามวาระ มี
รายนาม ดังต่อไปนี้
(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
(3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์

(2) ดร.อริชัย รักธรรม
(4) นายกานต์ กังพิศดาร

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14 ที่กาหนดให้
ในการประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นประจาปีทุกครั้ง กรรมการจานวน 1 ใน 3 จะต้องออกจากตาแหน่ง และถ้าจานวนกรรมการจะ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้แล้ว ให้ก รรมการในจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่ออก
ตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 มี
กรรมการที่ออกตามวาระ จานวน 4 ท่านได้แก่
(1) พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
(2) ดร.อริชัย รักธรรม
(3) นายเอกวัชร เศวตรัตน์
(4) นายกานต์ กังพิศดาร

ประธานกรรมการบริษัท/ กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ/ กรรมการอิสระ
กรรมการ/ รักษาการกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ

เนื่องจากบุคคลดังกล่าวเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของ
บริษัท และช่วยสนับสนุนให้ธุรกิจของบริษัทประสบความสาเร็จ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วจึงเห็นควรเสนอให้ที่

ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ ดร.อริชัย รักธรรม นายเอกวัชร เศวตรัตน์ และ นายกานต์ กัง
พิศดาร ซึ่งเป็นกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการเสนอ
ชื่อลาดับที่ (1) และ (2) มีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับตลาดทุน
ทั้งนี้ เพื่อให้การเลือกตั้งเป็นไปอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม และเป็นไปตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี โดยท่าน
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายศริน เรืองศร กรรมการ/ รองกรรมการผู้จัดการ ทาหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมแทน และได้
เชิญกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามกาหนดวาระออกจากห้องประชุมก่อนการเลือกตั้ง
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ งกรรมการเป็น
รายบุคคล
ทั้งนี้ มีผู้ถือหุ้นทีม่ ีข้อซักถามเกี่ยวกับการลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง ดังนี้
1. นายวินิจ ผู้รับมอบฉันทะ มีข้อซักถามดังนี้
1.1 คาถาม: ขอสอบถามว่า ในกรณีทเี่ สียงไม่เห็นด้วยมากว่าเห็นด้วย หมายความว่าอย่างไร และถ้าเสียง
โหวตไม่เห็นด้วยมากกว่าเสียงเห็นด้วยทั้ง 4 ท่าน ผลออกมาจะเป็นอย่างไร
ตอบ:

นายศริน เรืองศร รักษาการประธานในที่ประชุม เชิญตัวแทนกฎหมายเป็นผู้ตอบข้อซักถาม
ต่อผู้ถือหุ้น ดังต่อไปนี้
ผู้แทนกฎหมายชี้แจงว่า เป็นการโหวตโดยการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป ถ้าท่านใดถูก
โหวตไม่เห็ น ด้ว ยมากกว่า ก็จ ะไม่ ได้ กลั บ เข้ามา และถ้าทั้ งสี่รายชื่ อถู กโหวตไม่เห็ น ด้ ว ย
มากกว่า ก็หมายถึงไม่ได้โหวตกลับเข้ามานั่นเอง

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้งดร.อริชัย รักธรรม และนายกานต์ กังพิศดาร ซึ่งเป็น
กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
6.1 พลเอกเกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์
ผู้ถือหุน้

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
584,802,275
48.9960 %
ไม่เห็นด้วย
608,769,296
51.0040 %
งดออกเสียง
1,000
0.0000 %
รวม
1,193,572,571
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้ 100 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งหมด 147
ราย รวมจานวนหุ้นทัง้ หมดในวาระนี้ 1,193,572,571 หุ้น
6.2
ผู้ถือหุ้น

ดร.อริชัย รักธรรม

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
609,879,497
51.0970 %
ไม่เห็นด้วย
583,693,074
48.9030 %
งดออกเสียง
-*
รวม
1,193,572,571
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

6.3

นายเอกวัชร เศวตรัตน์

ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
584,389,175
48.9614 %
ไม่เห็นด้วย
609,182,396
51.0386 %
งดออกเสียง
1,000
0.0000 %
รวม
1,193,572,571
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
6.4

นายกานต์ กังพิศดาร

ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
609,300,397
51.0485 %
ไม่เห็นด้วย
584,272,174
48.9515 %
งดออกเสียง
-*
รวม
1,193,572,571
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
หลังจากที่ผู้ดาเนินการประชุมได้ประกาศผลการนับคะแนนเสร็จสิ้ นแล้ว นายศริน เรืองศร รักษาการประธานในที่
ประชุม ได้เรียนเชิญกรรมการ ผู้ที่ได้รับการโหวตกลับเข้าดารงตาแหน่งกลับเข้ามาในที่ประชุมอีกครั้ง
ก่อนที่ผู้ดาเนินการประชุมจะเริ่มการประชุมในวาระถัดไป นายจักร์กริช เปี่ยมแสงจันทร์ ผู้รับมอบฉัน ะ ได้เสนอ
ความคิดเห็นต่อที่ประชุม ถึงการว่างลงของตาแหน่งประธานในที่ประชุม และให้ทาการเสนอชื่อ ดร.อริชั ย รักธรรม เป็น
ประธานกรรมการบริษัทแทนท่านพลเอก เกษมศักดิ์ ปลูกสวัสดิ์ กรรมการที่ออกตามวาระ โดยที่ตัวแทนฝ่ายกฎหมายของ
บริษัทฯ ได้ชี้แจงว่า การเลือกกรรมการท่านใดนั้น ขึ้นอยู่กับการปรึกษาตกลงกันของคณะกรรมการแล้วจึงแต่งตั้ง
ทั้งนี้ ได้มีผู้ถือหุ้น 2 ราย ได้เสนอต่อที่ประชุม ให้การโหวตเลือก ดร.อริชัย รักธรรม เป็นผู้ที่ทาหน้าที่ตามที่ผู้ถือหุ้นได้
เสนอต่อที่ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงสารองเพื่อเลือก ดร.อริชัย รักธรรม ในการทาหน้าที่ตามที่
ผู้ถือหุ้นเสนอ 2 แบบ ดังนี้

1. การโหวตให้ ดร. อริชัย รักธรรม เป็นประธานในที่ประชุม (ใช้บัตรลงคะแนนสารองที่1)
2. การโหวตให้ ดร. อริชัย รักธรรม เป็นรักษาการประธานกรรมการบริษัท (ใช้บัตรลงคะแนนสารองที่ 2)
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอที่ประชุมพิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถอื หุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้ง ดร.อริชัย รักธรรม
เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาการประธานกรรมการบริษัท

มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งดร.อริชัย รักธรรม เป็นประธานในที่ประชุม และรักษาการ
ประธานกรรมการบริษัท โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ผลการนับคะแนนในวาระเลือกตั้งประธานในที่ประชุม มีดังนี้
ดร.อริชัย รักธรรม
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
962,059,505
80.5358 %
ไม่เห็นด้วย
232,514,799
19.4642 %
งดออกเสียง
-*
รวม
1,193,572,571
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
หมายเหตุ: ในวาระนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 1 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้ 50,000 หุ้น โดยมีผเู้ ข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 150 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,194,574,304 หุ้น

ผลการนับคะแนนในวาระเลือกตั้งรักษาการประธานกรรมการบริษัท มีดังนี้
ดร.อริชัย รักธรรม
ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
918,580,839
76.8961 %
ไม่เห็นด้วย
275,993,465
23.1039 %
งดออกเสียง
-*
รวม
1,194,574,304
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งกรรมการใหม่ มีรายนามดังต่อไปนี้
(1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์
(3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
(5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
(7) ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ชิตานนท์

(2) นายชัชชัย ฉันทจินดา
(4) นายนิรันดร์ ชินรักษบารุง
(6) นายณกฤช เศวตนันทน์
(8) นายธนพล เตชะวิทยาธร

คณะกรรมการบริษัทได้เสนอต่อที่ประชุม เพื่อให้การบริหารกิจการในบริษัทบรรลุเป้าหมาย จึงต้องสรรหากรรมการผู้มี
ความรู้ความสามารถเพิ่มเติม เพื่อนาพาบริษัทไปสู่ความสาเร็จ โดยมีรายนามดังต่อไปนี้
(1) พลเอกจิรเดช คชรัตน์
(3) นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส
(5) ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล
(7) ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ชิตานนท์

(2) นายชัชชัย ฉันทจินดา
(4) นายนิรันดร์ ชินรักษบารุง
(6) นายณกฤช เศวตนันทน์
(8) นายธนพล เตชะวิทยาธร

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นทีม่ าประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ผู้ดาเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม

เมื่ อ ไม่ป รากฏว่ามีผู้ ถือ หุ้ นท่ านใดต้อ งการสอบถามหรือแสดงความคิ ด เห็น ผู้ ดาเนิ น การประชุ มจึ งเสนอที่ ป ระชุ ม
พิจารณาและลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียงแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแต่งตั้ง นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส นายนิรันด์ ชินรักษารุง
และ นายธนพล เตชะวิทยาธร เป็นกรรมการใหม่ตามที่ประชุมเสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสี ยงเป็นเอกฉันท์ของ
จานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
(1)
ผู้ถือหุ้น

พลเอกจิรเดช คชรัตน์
จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)

เห็นด้วย
585,807,508
ไม่เห็นด้วย
608,766,296
งดออกเสียง
400
รวม
1,194,574,204
*ไม่นับผู้ทงี่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

49.0390 %
50.9610 %
0.0000 %
100.0000 %

หมายเหตุในวาระนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น จานวน 2 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้ 1,001,633 หุ้น โดยมีผู้เข้าร่วม
ประชุมทั้งหมด 149 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,194,574,204 หุ้น
(2)
ผู้ถือหุน้

นายชัชชัย ฉันทจินดา

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุน้ ที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
593,674,675
49.6976 %
ไม่เห็นด้วย
600,899,129
50.3024 %
งดออกเสียง
400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(3)

นายเสาวภักดิ์ สกุลโรมวิลาส

ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
611,084,730
51.1550 %
ไม่เห็นด้วย
583,489,074
48.8450 %
งดออกเสียง
400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(4)

นายนิรันดร์ ชินรักษ์บารุง

ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
611,084,730
51.1550 %
ไม่เห็นด้วย
583,489,074
48.8450 %
งดออกเสียง
400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ทงี่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(5)
ผู้ถือหุ้น

ดร.อาณัฐชัย รัตตกุล

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
335,608,676
28.0945 %
ไม่เห็นด้วย
858,964,128
71.9055 %
งดออกเสียง
1,400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

(6)

นายณกฤช เศวตนันทน์

ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
331,311,476
27.7347 %
ไม่เห็นด้วย
863,261,328
72.2653 %
งดออกเสียง
1,400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ทงี่ ดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(7)

ดร.อัจจ์นกฤศ (ประยูร) ดารงชิตานนท์

ผู้ถือหุ้น

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
330,408,910
27.6592 %
ไม่เห็นด้วย
864,163,894
72.3408 %
งดออกเสียง
1,400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
(8)
ผู้ถือหุ้น

นายธนพล เตชะวิทยาธร

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน)
เห็นด้วย
611,084,730
51.1550 %
ไม่เห็นด้วย
583,489,074
48.8450 %
งดออกเสียง
400
0.0000 %
รวม
1,194,574,204
100.0000 %
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน

วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมกาบริษัท / กรรมการอิสระ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และ ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 15 การกาหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ จะต้องได้รับการอนุมัติโดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ
และกรรมการตรวจสอบของบริษัท สาหรับปี 2562 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
ค่าตอบแทนในรูปแบบเบี้ยประชุมกรรมการ ดังนี้
เบี้ยประชุมกรรมการ หน่วย : บาท/คน/วันที่เข้าร่วมประชุม
ตาแหน่ง
กรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
บริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการ
20,000
18,000
5,000
กรรมการ
12,000
12,000
3,000
และบาเหน็จกรรมการ รวมจานวนไม่เกิน ปีละ 1,800,000 บาท

กรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
5,000
3,000

การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุม
ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมกาบริษัท/ กรรมการอิสระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการตามที่เสนอ โดยผ่านมติอนุมัติด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุน้ ที่มาประชุม

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

จานวน (เสียง) คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุม)
1,194,079,304
99.9544 %
545,000
0.0456 %
0.0000 %
1,194,624,304
100.0000 %

หมายเหตุ ในวาระนี้มผี ู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย นับเป็นจานวนหุ้นได้ 50,100 หุ้น โดยมีผเู้ ข้าร่วมประชุมทั้งหมด
151 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งหมดในวาระนี้ 1,194,624,304 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.9483
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พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดต่าสอบบัญชี ประจาปี 2562

ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไป
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ที่กาหนดให้ในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปีทุกปี ต้องแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัท โดยมติ ที่ประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2562 และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2562 เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 เห็นควรเสนอ
ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2562 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ของบริษัทประจาปี 2562 โดยมีรายนามผู้สอบ
บัญชี ดังนี้
1. นายบรรจง พิชญประสาธน์
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปมงคลกุล
3. นางสาวเชมนันต์ ใจชื้น

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7147 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 9429 และ/หรือ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 8260

ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สยาม ทรูธ สอบบัญชี จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2562 โดย
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอานาจในการตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทได้ ทั้งนี้ ผู้สอบบัญชีที่
ได้รับการเสนอทุกรายเป็นผู้สอบบัญชีที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ และ
ไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียอย่างเป็นสาระสาคัญกับบริษัท หรือ บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่
เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะที่อาจจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นอิสระ
นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีของบริษัท ประจาปี
2562 จานวนทัง้ สิ้น 1,200,000 บาท คงเดิมเท่ากับปี 2561 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

หน่วย : บาท
บริษัท
บมจ. แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น

สอบทาน
31 มี.ค. 62
200,000

สอบทาน
30 มิ.ย. 62
200,000

สอบทาน
30 ก.ย. 62
200,000

ตรวจสอบ
31 ธ.ค. 62
600,000

รวม
1,200,000

หมายเหตุ : ค่าสอบบัญ ชี ของบริษั ท และบริษั ทย่อย (ACC Group) ปี 2561 รวม 3,770,000 บาท ลดลงจากปี
2561 จานวน 150,000 บาท
การพิจารณาวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
ดร.อริชัย รักธรรม รักษาการประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถาม
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ผู้ดาเนินการประชุมจึงเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาและลงมติ
มติ
ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้ สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ตามที่
เสนอ โดยผ่ านมติ อ นุ มั ติ ด้ วยคะแนนเสี ย งเป็ น เอกฉั น ท์ ของจ านวนเสี ยงทั้ งหมดของผู้ ถื อ หุ้ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
ผู้ถือหุ้น

คิดเป็นร้อยละ (ของจานวนหุน้ ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่
เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน)
เห็นด้วย
1,189,674,238
99.5873 %
ไม่เห็นด้วย
4,930,066
0.4127 %
งดออกเสียง
20,000
0.0000 %
รวม
1,194,624,304
100.0000%
*ไม่นับผู้ที่งดออกเสียงและบัตรเสียเป็นฐานในการนับคะแนน
วาระที่ 10

จานวน (เสียง)

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)

ดร.อริชัย รักธรรม รักษากรรมการ/กรรมการผู้จดั การ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ผู้ถือหุ้นท่านใดที่มีคาถามหรือต้องการ
แสดงความคิดเห็นและคาเสนอแนะแก่บริษัทสามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นได้ในระเบียบวาระนี้

ได้มผี ู้ถือหุ้นสอบถามท่านประธานในที่ประชุม ดังนี้
คาถาม: ผู้ถือหุ้นสอบถามว่า เนือ่ งด้วยบริษัทขาดทุนมาแล้ว 2 ปี บริษัทจะมีมาตรการอย่างไร ให้พลิกกลับมามีกาไร
ตอบ: ดร.อริชัย รักธรรม ประธานในที่ประชุม/ รักษาการกรรมการบริษัท / กรรมการอิสระ ได้ตอบข้อ
ซักถาม
ต่อผู้ถือหุ้น โดยจากประสบการณ์ในการทางานกับบริษัทมหาชนหลายบริษัท ทาให้เห็นว่าบริษทั ฯยังมี
ความสามารถและศักยภาพที่ดี โดยบริษัทฯ ต้องไม่กระจายการลงทุนให้มากเกินไป เพราะขนาดบริษัทไม่ได้
ใหญ่มาก มีเงินทุนจากัด และดร.อริชัย รักธรรม ยังมีความเชื่อมั่นในศักยภาพของกรรมการบริหารของบริษัท
ว่าจะสามารถนาพาบริษัทไปสู่ผลประกอบการทีด่ ีขึ้น และอยากเห็นบริษัท (turn around) อีกครัง้ และให้
กาลังใจผู้ถือหุ้นว่า บริษัทจะพยายามทาให้ดีที่สดุ
ดร.อริชัย รักธรรม ได้กล่าวย้าถึงความเชื่อมั่นในทีมบริหารและทีมงาน โดยขอเวลาในการปรับโครงสร้างบริษัท
และขอปิดเรื่องความเสี่ยงในเรื่องที่จะเกิดความเสียหายที่เคยเกิดมาในอดีต
ผู้ดาเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นได้ซักถามเพิม่ เติม
เมื่อไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ผู้ดาเนินการประชุมจึงเรียนเชิญ
ประธานในที่ประชุม กล่าวปิดการประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่าน และกล่าวปิดประชุมเวลา 12.15 น.

(ดร.อริชัย รักธรรม)
ประธานที่ประชุม

(นายกิตติ กนกอุดมทรัพย์)
ผู้บันทึกการประชุม

