วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการประจําปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ น สมควรรายงานกิ จ การประจํา ปี 2560ซึ่ งได้
สรุ ปผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ฯและการเปลี่ ยนแปลงที่สําคัญที่เกิดขึ้นในรอบปี 2560ต่อที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561เพื่อรับทราบ
วาระที่ 3

คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561เพื่อรับทราบผลการดําเนิ นงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบปี 2560ต่อไปรายละเอียดตาม
สิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2560 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561เพื่อพิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชี กาํ ไรขาดทุนประจําปี 2560 สิ้ นสุ ด ณ วันที่31ธันวาคม 2560ที่
ได้ผ่านการตรวจสอบรับรองจากผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษทั ฯ แล้ว รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 2
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรทุนสํ ารองและการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2560

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี
2561 เพื่อพิ จารณาอนุ ม ตั ิ ก ารจัดสรรกํา ไรสุ ท ธิ เป็ นทุ นสํารองตามกฎหมาย และการจ่ า ยเงิ นปั นผล
สําหรับผลการดําเนินงานสําหรับปี 2560 ซึ่ งได้พิจารณาโดยคํานึงถึงนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลอย่าง
ต่อเนื่อง โดยบริ ษทั ฯ ยังสามารถรักษาสภาพคล่องทางการเงินในระดับที่เหมาะสมกับการดําเนิ นธุ รกิจ
ผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ แล้ว ดังนี้
1. จัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2560 จํานวน 129,576,557.91 บาท
2. จ่ายเงิ นปั นผลสําหรับผลการดําเนิ นงานประจําปี 2560 ในอัตราหุ ้นละ 0.30 บาท เป็ น
จํานวนเงิ นรวม 2,520,000,000 บาท (คิดเป็ นร้ อยละ 97.24 ของกําไรสุ ทธิ ประจําปี 2560) โดยบริ ษทั ฯ
ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลสําหรับผลประกอบการจนถึงสิ้ นสุ ดไตรมาส 3 ปี 2560 ไปแล้ว 3 ครั้ง คิด
เป็ นจํานวน 0.26 บาท ต่อหุ ้น เป็ นจํานวนเงิ นรวม 2,184,000,000 บาท จึงคงเหลือเงิ นปั นผลที่จ่ายอี ก
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0.04 บาท ต่ อหุ ้น คิ ดเป็ นจํา นวนเงิ นรวม 336,000,000 บาท โดยจ่ า ยจากกํา ไรจากผลประกอบการ
สําหรับงวด 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560 โดยกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ ได้รับเงินปั นผล
ในวันอังคารที่ 13มี นาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงิ นปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2561 โดยจ่ายจาก
กําไรดังนี้
1. เงิ นปั นผล จํานวน 0.02บาท/หุ ้น เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ เสี ยภาษี เงิ นได้นิติบุคคลใน
อัตราร้อยละ 20 ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีเงินปั นผลได้
2. เงิ นปั นผล จํานวน 0.02บาท/หุ ้น เป็ นการจ่ายจากกําไรที่ ได้รับยกเว้นภาษี เงิ นได้นิติ
บุคคลจากการส่ งเสริ มจากคณะกรรมการส่ งเสริ มการลงทุน ผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาที่ได้รับเงิน
ปั นผลจะไม่ถูกหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย ดังนั้นผูร้ ับเงินปั นผลไม่ได้รับเครดิตภาษี
ทั้งนี้สิทธิ ในการรับเงินปั นผลดังกล่าวยังมีความไม่แน่นอนเนื่องจากต้องรอการอนุมตั ิจาก
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ก่อน
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา
คัดเลือกบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชี โดยมีมติเห็นสมควรเสนอที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2561 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้งบุคคลเป็ นผูส้ อบบัญชี และอนุ มตั ิค่าสอบ
บัญชี ดังนี้
1. แต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561ดังนี้
- นายบุญญฤทธิ์ ถนอมเจริ ญ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7900 หรื อ
- นายเอกสิ ทธิ์ ชูธรรมสถิตย์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่4195หรื อ
- นายณัฐพงศ์ ตันติจตั ตานนท์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8829
แห่งบริ ษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด โดยเป็ นผูส้ อบบัญชี ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต.
2. อนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2561เป็ นจํานวนเงิน2,200,000
บาท(ค่าสอบบัญชี งบการเงิ นของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2560 เป็ นเงิน 2,000,000 บาท) เพิ่มขึ้นจากปี 2560
จํานวน 200,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 10 ทั้งนี้ ไม่รวมค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม อาทิเช่ นค่าเดิ นทางค่าที่พกั ค่า
ล่วงเวลา ค่าเบี้ยเลี้ยงค่าบริ การจัดทํางบการเงินและค่าบริ การตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตร
ส่ งเสริ มการลงทุน
โดยบริ ษ ัท ที่ เ ป็ นสํา นัก งานสอบบัญ ชี แ ละผูส้ อบบัญ ชี ตามรายชื่ อ ที่ เ สนอข้า งต้น ไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
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วาระที่ 7

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ

ในปี 2561 มีกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระจํานวน 5 ท่าน

ดังนี้

1. นายประชัย เลี่ยวไพรัตน์ ประธานกรรมการ
2. นายประมวล เลี่ยวไพรัตน์ รองประธานกรรมการ
3. ดร.ธี รพงษ์ วิกิตเศรษฐ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นายประหยัด เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
5.นางสาวมาลินี เลี่ยวไพรัตน์ กรรมการ
โดยคณะกรรมการบริ ษ ัท ฯ ยกเว้น ผูม้ ี ส่ ว นได้เ สี ย ได้พิ จ ารณาจากคุ ณ สมบัติ ข อง
กรรมการที่ครบรอบออกตามวาระเป็ นรายบุ คคลแล้วเห็นว่ากรรมการแต่ละท่านมีพ้ืนฐานและความ
เชี่ยวชาญหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูน้ าํ วิสัยทัศน์กว้างไกล มีคุณธรรม จริ ยธรรม มีประวัติการทํางานที่
โปร่ งใสและมี ความสามารถในการแสดงความคิ ดเห็ นอย่างเป็ นอิ สระและมี คุณสมบัติเหมาะสมกับ
ธุ รกิ จของบริ ษ ทั ฯ ประกอบกับในระหว่างที่ ปฏิ บตั ิ หน้า ที่ก รรมการอยู่เดิ มได้ป ฏิ บตั ิ หน้าที่ใ นฐานะ
กรรมการและอนุ กรรมการอย่างสมํ่าเสมอและบังเกิ ดผลดี ต่อบริ ษทั ฯตลอดมา จึงเห็ นสมควรเสนอที่
ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นเพื่อพิจารณาเลื อกตั้งกรรมการที่ ออกตามวาระจํานวน 5 ท่านกลับเข้าดํารงตําแหน่ ง
กรรมการของบริ ษทั ฯ โดยให้กรรมการดังกล่าวมีอาํ นาจหน้าที่เกี่ยวกับกิจการของบริ ษทั ฯ เหมือนเดิ ม
ทุกประการต่อไปอีกวาระหนึ่ ง สําหรั บประวัติโดยสังเขปของผูท้ ี่ได้รับการเสนอชื่ อเพื่อเลื อกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ปรากฏตามสิ่ งที่ส่งมาด้วยลําดับที่ 3
วาระที่ 8

รับทราบค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ

ความเห็นของคณะกรรมการฯ
เห็ นสมควรให้รายงานค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริ ษทั ฯในปี 2560 ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2561รับทราบ รายละเอียดตามสิ่ งที่ส่งมาด้วย
ลําดับที่ 2
วาระที่ 9

พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ (ถ้ ามี)

ทั้งนี้ บริ ษ ทั ฯ ได้กาํ หนดให้วนั อังคารที่ 13มี นาคม 2561เป็ นวันกํา หนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น
(RecordDate) ที่มีสิทธิ เข้าร่ วมประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นประจําปี 2561 และมีสิทธิ ในการรั บเงิ นปั นผล
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