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วาระที่ 1
พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจ าปี 2559

22



ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นว่า รายงานการประชุมสามัญ
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ได้มีการบนัทกึอย่างถกูต้องครบถ้วน จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559

44

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,483,222,585 100.0000

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 17,970,300 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 521 ราย 2,501,192,885 -
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วาระที่ 2
พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับ
รอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ให้ท่ีประชุมผู้ ถือ
หุ้นรับทราบ

หมายเหตุ วาระนีเ้ป็นวาระเพื่อรับทราบ จงึไมมี่การลงคะแนนเสียง

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

66
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วาระที่ 3
พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัท 
ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการแล้ว

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

88



การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,500,228,885 100.0000

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 974,000 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 526 ราย 2,501,202,885 -
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วาระที่ 4
พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2559
และการจ่ายเงนิปันผล
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.125 บาทต่อหุ้น คิดเป็น
เงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 416,625,000 บาท และก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นเพ่ือ
สิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และวนั
รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนและ
พกัการโอนหุ้นในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันท่ี 26
พฤษภาคม 2560

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผล
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจดัสรรเงนิก าไรสุทธิประจ าปี 2559 และการจ่ายเงนิปันผล
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มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,494,464,885 99.7090

ไม่เหน็ด้วย 7,278,500 0.2909

งดออกเสียง 0 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 533 ราย 2,501,743,385 -



วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560
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ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560

ไม่เกนิ 9,000,000 บาท ไม่เกนิ 12,000,000 บาท

วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560

โดยเสนอค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 2560 รวมทัง้สิน้เป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท 
เพ่ิมขึน้ 3,000,000 บาท จากปี 2559 ซึง่ก าหนดไว้ไม่เกิน 9,000,000 บาท 

ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการก าหนด
ค่าตอบแทนให้แก่กรรมการประจ าปี 2560 รวมทัง้สิน้เป็นเงินไม่เกิน 12,000,000 บาท

ทัง้นี ้การก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการดงักล่าวได้ผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติ ในวาระนี จ้ ะ ต้อ ง ไ ด้ รับการอนุมัติ ด้ วยคะแนนเสี ยงสอง ในสาม                           
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
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วาระที่ 5    พจิารณาอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงสองในสาม                           
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

15

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เหน็ด้วย 2,484,971,585 99.3293

ไม่เหน็ด้วย 16,777,400 0.6706

งดออกเสียง 1,500 0.0000

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 538 ราย 2,501,750,485 -



วาระที่ 6
พจิารณาอนุมัตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตาม
วาระ
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตัง้ให้กรรมการท่ีจะต้อง
ออกจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 2 คน คือ

(1) ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี และ
(2) นายเจมส์ เทิค เบง ลมิ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง

และพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ 
(3) นายเสริมศกัดิ์ ขวญัพ่วง ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการแทน นางมณัทนา เอือ้กิจขจร ซึ่งมีความประสงค์ไม่รับ การ

ต่อวาระการด ารงต าแหน่งกรรมการ และได้ลาออกจากการเป็นกรรมการของบริษัท 

ทัง้นี ้การเสนอแต่งตัง้กรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระดังกล่าว ได้ผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทแล้ว

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ

18

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,473,158,172 98.7589

ไม่เหน็ด้วย 31,078,000 1.2410

งดออกเสียง 16,000 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 541 ราย 2,504,252,172 -

(1) ดร.ณรงค์ชยั อคัรเศรณี



การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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(2) นายเจมส์ เทิค เบง ลมิ

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,504,234,672 100.0000

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 17,500 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 541 ราย 2,504,252,172 -



การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
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(3) นายเสริมศกัด์ิ ขวญัพว่ง

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,504,234,672 100.0000

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 17,500 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 541 ราย 2,504,252,172 -



วาระที่ 7
พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบ
บัญชี ประจ าปี 2560
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

นายโสภณ เพ่ิมศิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3182 และ/หรือ

นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3516 และ/หรือ 

นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 3972 และ/หรือ

นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4521 และ/หรือ 

นางสาวรสพร เดชอาคม ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5659 และ/หรือ 
นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5872

แห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2560 และอนุมัติให้
ก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2560 ส าหรับบริษัทเป็นจ านวน 1,750,000 บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนห้าหมื่น
บาทถ้วน) และในกรณีที่ผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอื่นของส านกังานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ 

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสียงลงคะแนน

วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560

23

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,540,965,122 100.0000

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 17,500 -

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 693 ราย 2,540,982,622 -



วาระที่ 8 พจิารณาการออกหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 15,000 ล้านบาท
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วาระที่ 8  พจิารณาการออกหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกนิ 15,000 ล้านบาท

25

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ น
อนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท หรือในสกลุเงิน
อ่ืนในจานวนที่เทียบเทา่ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอข้างต้น

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 



การลงมติ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 8  พจิารณาการออกหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกนิ 15,000 ล้านบาท

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,547,575,222 99.9993

ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000

งดออกเสียง 17,500 0.0006

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 697 ราย 2,547,592,722 -



วาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30
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ความเหน็คณะกรรมการ คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นแก้ไขข้อบงัคบั
ข้อ 30 ของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ

การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30
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การลงมติ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30

29

มตทิี่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ

(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน

เหน็ด้วย 2,547,575,522 99.9993

ไม่เหน็ด้วย 0 0

งดออกเสียง 17,500 0.0006

รวมจ านวนผู้ถือหุ้น 699 ราย 2,547,593,022 -



วาระที่ 10 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)
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Thank you for your participation 
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