
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557  
บริษัท จีเอฟพีที จ ากัด (มหาชน) 

 
 

วันที่ 4 เมษายน 2557 เวลา 09:30 น. 
ณ ห้องประชมุบริษัทชัน้ M อาคารจีเอฟพีที  312 ถนนพระรามท่ี 2 แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพมหานคร 



กรรมการบริษัท จีเอฟพที ีจ ากัด (มหาชน) 
1. คุณประสิทธ์ิ ศิริมงคลเกษม ประธานกรรมการบริษัท 

2. คุณวิรัช ศิริมงคลเกษม รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผู้จัดการ 

3. นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม  ประธานกรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้จัดการอาวุโส 

  ผู้บริหารสูงสุดด้านการเงนิ 

4.   นายแพทย์สาธิต กรเณศ          กรรมการอิสระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและ 

 บริหารความเส่ียง 

 ประธานคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน                     

 ประธานคณะกรรมการก ากับดแูลกิจการ 

5.  คุณปารเมศ เหตระกูล กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

6.  คุณธนาธิป พเิชษฐวณิชย์โชค     กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบและบริหารความเส่ียง 

7.  คุณสมสิริ อิงโพธ์ิชัย กรรมการบริหาร 

8.  คุณวรรณี ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

9.  คุณสุจิน ศิริมงคลเกษม กรรมการบริษัท 

 

คุณอ าพล จ านงค์วัฒน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4663 จากบริษัท ส านักงาน เอ เอ็ม ซี จ ากัด (AMC)  

คุณสุจิน คุณปารเมศ คุณธนาธิป คุณวิรัช คุณประสิทธ์ิ นพ.สาธิต นพ.อนันต์ คุณสมสิริ คุณวรรณี 



ขัน้ตอนวิธีลงคะแนนเสียง วิธีการนับคะแนนเสียง  
ตวัอย่างของบัตรลงคะแนนที่ถูกต้องและบัตรเสีย  

และวิธีการแจ้งผลการลงคะแนน 

Link VDO : 



ระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2557 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556  

วาระที่ 2 รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2556 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับปี  

 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 

วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 

วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2557 

วาระที่ 8 ปรึกษากิจการอื่น ๆ (ถ้ามี) 

 



วาระที่ 1  
พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น 

ครัง้ที่ 1/2556  
 เอกสารประกอบการพจิารณา 

สิ่งที่สง่มาด้วย 1:  ส าเนารายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 



การลงมต ิ 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556  

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 2   
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ  

ประจ าปี 2556 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 

สิ่งที่สง่มาด้วย 2:  CD รายงานประจ าปี 2556 (Annual Report) 

การลงมต:ิ  วาระนีไ้มมี่การลงคะแนนเสียง 

Link VDO : 



วาระที่ 3   
พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ 
และงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จส าหรับปี 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 
เอกสารประกอบการพจิารณา 

สิ่งที่สง่มาด้วย 2:  CD รายงานประจ าปี 2556 (Annual Report)  
                  หมวด “งบการเงิน” หน้า 104 



การลงมต ิ 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ

ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 4 
พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

จากผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2556 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน 
  ประจ าปี 2556 

นโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

• จ่ายในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ 
หลงัจากหกัเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทท่ีกฎหมายและบริษัทฯ ได้ก าหนดไว้    
โดยการจ่ายเงินปันผลในแต่ละปีจะขึน้อยู่กับกระแสเงินสด สภาพคล่อง และ
แผนการลงทนุของบริษัทฯและบริษัทย่อย  

การจัดสรรเงนิทุนส ารองตามกฎหมาย 

• บริษัทฯ ได้จดัสรรทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนรวม 140,000,000.00บาท หรือ
คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของทนุจดทะเบียน ซึ่งครบตามจ านวนท่ีต้องส ารองไว้ตาม
กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงไม่มีการจัดสรรเงินทุนส ารองตาม
กฎหมายจากผลการด าเนินงานปี 2556 



ข้อมูลเปรียบเทียบ อัตราการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2555 – 2556 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน    
  ประจ าปี 2556 

การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน 
2555 

(ปรับปรุง) 

2556 

เงินปันผล (บาท/หุ้น) งดจ่ายปันผล 0.35 

จ านวนเงินปันผลจ่าย (บาท) - 438,837,350 

ราคาหุ้น ณ 30 ธนัวาคม 25XX   8.05 12.80 

อตัราสว่นเงินปันผลตอบแทน (%) - 2.73% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินเฉพาะกิจการ  (ล้านบาท) (390.68) 534.25 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) งบเฉพาะกิจการ - 82.14% 

ก าไรสทุธิ งบการเงินรวมบริษัทและบริษัทย่อย (ล้านบาท) 231.62 1,503.62 

อตัราสว่นการจ่ายเงินปันผล (%) งบรวม - 29.19% 

การเติบโตของเงินปันผลจ่าย เปรียบเทียบกบัปี 2555 - n.a. 



วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน    
             ประจ าปี 2556 

ขอเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสดจากก าไรสุทธิงวดปี 2556 
และก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรที่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีเงนิได้นิตบิุคคล (BOI)  

โดยจ่ายในอัตราหุ้ นละ 0.35 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้จ านวน 438,837,350 บาท คิดเป็น             
ร้อยละ 82.14  ของก าไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ซึง่สงูกว่านโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัทฯ โดยผู้ ถือหุ้นท่ีได้รับเงินปันผลจะไม่ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย และไม่สามารถขอเครดิต
ภาษีเงินปันผลคืนได้ 

บริษัทฯ ก าหนดรายช่ือผู้ มีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 4 มีนาคม 2557 (Record Date) และให้
รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 5 มีนาคม 2557 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 11 เมษายน 2557 

 

ทัง้นี ้ สิทธิในการรับเงินปันผลดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะได้รับการอนมุติัจากที่ประชมุ
สามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2557 

 



การลงมต ิ 
 วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผลจากผลการด าเนินงาน 

ประจ าปี 2556 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือ ลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 5  
พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

ประจ าปี 2557 
 เอกสารประกอบการพจิารณา 

 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 3: ข้อมลูเก่ียวกบัผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตัง้กรรมการแทน  
            กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 
 สิ่งท่ีสง่มาด้วย 4: นิยามกรรมการอิสระ บริษัท จีเอฟพีที จ ากดั (มหาชน) 

  



วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 

ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2557 นี ้ กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระมีจ านวน 3 ท่าน คือ  
 1)  นายแพทย์อนนัต์  ศิริมงคลเกษม  ต าแหน่ง  กรรมการบริษัท  
 2)  นางสมสิริ  อิงโพธ์ิชยั  ต าแหน่ง กรรมการบริษัท  
 3)  นายปารเมศ เหตระกลู  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

 

 

 

 

รายละเอียดประวตัิ ผลงาน และข้อมลูกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย 3 ของหนงัสือเชิญ
ประชมุนี ้

กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือกลับเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ คือ นายปารเมศ เหตระกูล          
มีคุณสมบตัิเป็น กรรมการอิสระ ตามค านิยามกรรมการอิสระท่ี บริษัทฯ ก าหนดไว้ ซึ่งเข้มข้นกว่า
ข้อก าหนดขัน้ต ่าของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  
ดงัรายละเอียดตาม สิ่งที่สง่มาด้วย 4 นิยามกรรมการอิสระ  

ขอเสนอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาลงมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการทีละท่าน / เป็นรายบคุคล  



นายแพทย์อนันต์ ศริิมงคลเกษม 
กรรมการบริษัท (กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
อายุ :  62 ปี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :  หลกัสตูร DAP ของ IOD  

การถือหุ้นในบริษัทฯ :  4,134,080 หุ้น คิดเป็น  
   0.33% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

คุณสมบตัต้ิองห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน จ ากัด : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556   
การประชมุคณะกรรมการ :     11 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ (100%) 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น :    1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด   1 ครัง้ (100%)  

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น :   1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด   1 ครัง้ (100%) 

การประชมุคณะกรรมการสรรหา :   2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด   2 ครัง้ (100%) 

และพิจารณาคา่ตอบแทน  

การประชมุคณะกรรมการก ากบัดแูลกิจการ  :   2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด   2 ครัง้ (100%) 
 

 

 



การลงมต ิ 
 วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 

5.1 นายแพทย์อนันต์ ศิริมงคลเกษม กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท  

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



นางสมสิริ องิโพธ์ิชัย 
กรรมการบริษัท (กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
อายุ : 66 ปี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร DAP ของ IOD  

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 2,979,930 หุ้น คิดเป็น  
   0.24% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

คุณสมบตัต้ิองห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน จ ากัด : ไม่มี 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  
การประชมุคณะกรรมการ : 11 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ (100%)  

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น :    1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด   1 ครัง้ (100%)  

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น :   1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด   1 ครัง้ (100%)  

 

 



การลงมต ิ 
 วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 

5.2 นางสมสิริ องิโพธ์ิชัย กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการบริษัท  

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



นายปารเมศ เหตระกูล 
กรรมการอสิระ (กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง) 
อายุ : 50 ปี 

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : หลกัสตูร DCP ของ IOD 

การถือหุ้นในบริษัทฯ : 50,000  หุ้น คิดเป็น  
   0.004% ของจ านวนหุ้นทัง้หมด 

คุณสมบตัต้ิองห้ามตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชน จ ากัด : -ไม่มี- 

การเข้าร่วมประชุมในรอบปี 2556  
การประชมุคณะกรรมการ :        11 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด 11 ครัง้ (100%) 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น :   1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด     1 ครัง้ (100%)  

การประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น :  1 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด     1 ครัง้ (100%)  

การประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ :  3 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด     4 ครัง้   (75%) 

และบริหารความเสี่ยง  

การประชมุคณะกรรมการสรรหา :  2 ครัง้ จากการประชมุทัง้หมด     2 ครัง้ (100%) 

และพิจารณาค่าตอบแทน 



การลงมต ิ 
 วาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจ าปี 2557 

5.3 นายปารเมศ เหตระกูล กลับเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการอสิระ  

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 6  
พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ  

ประจ าปี 2557 



องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2556 ปี 2557 (ปีที่เสนอ) 
1) ค่าตอบแทนรายเดือน 
    - ประธานกรรมการบริษัท 40,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 
    - ประธานกรรมการตรวจสอบและ  
       กรรมการอิสระ 

40,000 บาท/คน/เดือน 50,000 บาท/คน/เดือน 

    - กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 35,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
    - กรรมการบริหารหรือกรรมการบริษัท 35,000 บาท/คน/เดือน 45,000 บาท/คน/เดือน 
2) โบนัสประจ าปี 1 เท่า 

ของค่าตอบแทนรายเดือน 
1 เท่า 

ของค่าตอบแทนรายเดือน 
3) โบนัสพเิศษ / ค่าตอบแทนที่ไม่ใช่ตัวเงนิ ไม่มี ไม่มี 

คณะกรรมการบริษัท โดยค าแนะน าของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน พิจารณาแล้ว 
เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2557 เพ่ิมขึน้จากปี 
2556 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นลกูจ้างของบริษัทฯ คงให้ได้รับคา่ตอบแทนรายเดือน และโบนสัประจ าปี
ตามอตัราท่ีกลา่วมาข้างต้น นอกเหนือจากค่าตอบแทนท่ีได้รับในฐานะลกูจ้างของบริษัทฯ 



การลงมต ิ 
 วาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2557 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 



วาระที่ 7   
พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประจ าปี 2557 



ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ให้บริษัท ส านกังาน เอ เอ็ม ซี จ ากดั (AMC)  โดย  

 (1) นายอ าพล  จ านงค์วฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4663 หรือ 

        (เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อยมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี ตัง้แต่ปี 2556)   

 (2) นางสาวประภาศรี ลีลาสภุา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4664 หรือ    

 (3) นางสาวยพุิน ชุ่มใจ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8622  

และอนมุตัิคา่สอบบญัชีประจ าปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 5 บริษัท เป็นจ านวนเงินรวม  
2,480,000 บาท ซึง่เท่ากบัคา่สอบบญัชีในปี 2556 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2557 

ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ปี 2556 ปี 2557 (ปีที่เสนอ) 

ค่าสอบบญัชีบริษัทฯ 805,000.- 805,000.- 
ค่าสอบบญัชีบริษัทย่อย (5 บริษัท) 1,675,000.- 1,675,000.- 
ค่าบริการอ่ืนๆ (Non-Audit Fee)    - - 

รวมค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี 2,480,000.- 2,480,000.- 
เปล่ียนแปลง      - % 



การลงมต ิ 
 วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี  

ประจ าปี 2557 

หากท่านผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ที่จะ  

งดออกเสียง หรือลงมตไิม่เหน็ด้วย ในวาระนี ้ 

กรุณายกมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปรับบัตรลงคะแนน 

 

 การลงมต:ิ  
วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ
และออกเสียงลงคะแนน 



วาระที่ 8 
ปรึกษากิจการอื่นๆ (ถ้ามี) 



ค าถาม หรือ ข้อเสนอแนะ 



ขอขอบคุณ  
ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

 


