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สิง่ที่สง่มาด้วย หมายเลข 1 

 

 

เหตุผลและวัตถุประสงค์เพ่ือประกอบการพจิารณาของผู้ถือหุ้นตามระเบียบวาระ 
                                       .                        ... 
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2558  

เหตุผลและวตัถุประสงค์ 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2558 ของบริษัทฯ ได้ถกูจดัขึน้เมื่อวนัท่ี 29 กรกฎาคม 2558  โดยมีส าเนารายงาน
การประชุมซึ่งได้บนัทึกถูกต้องตามความเป็นจริง (สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 2) บริษัทฯ ได้จัดส่งส าเนารายงานการ
ประชุมให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายและประกาศที่
เก่ียวข้องก าหนด และมีการเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท (www.epg.co.th) เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ ถือหุ้นและนัก
ลงทนุทัว่ไปแล้ว และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ใดขอแก้ไขแตอ่ยา่งใด 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 มีนาคม 2559 

เหตุผลและวตัถุประสงค์ 

สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559      (1: ล้านบาท) 
   งบการเงนิรวม   งบการเงนิเฉพาะกจิการ 

สนิทรัพย์หมนุเวียน 4,138.11 2,155.44 
สนิทรัพย์รวม 12,597.97 6,622.71 
หนีส้นิหมนุเวียน 2,396.06 12 
หนีส้นิรวม 3,386.52 26.39 
รายได้ 8,768.80 78.65 
ก าไรสทุธิจากผลการ
ด าเนินงาน 1,413.74 612.25 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

บริษัทฯ ได้สรุปผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ดงัปรากฏในรายงาน
ประจ าปี ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบซีดี พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

การลงมต ิ

วาระแจ้งเพื่อทราบ จงึไมม่ีการลงมตใินวาระนี ้
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วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบการเงนิรวมของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

เหตุผลและวตัถุประสงค์  

เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  มาตรา112  ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการต้องจดัให้
มีการจดัท างบดลุ (งบแสดงฐานะการเงิน) และบญัชีก าไรขาดทนุ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท และต้องจดั
ให้ผู้ สอบบัญชีตรวจสอบงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนนัน้ก่อนน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญ
ประจ าปี เพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทได้จดัให้มีการท างบการเงิน ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 มีนาคม 2559 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว  เพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
ตามที่มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด  

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิการจัดสรรเงนิก าไรส่วนหน่ึงเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่าย 
เงนิปันผล ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวนัที่ 31 มีนาคม 2559 

เหตุผลและวตัถุประสงค์  

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 50 ก าหนดว่าบริษัทฯ 
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงิน
ขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน และมาตรา 115 
ก าหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไรเทา่นัน้ และห้ามจ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่  

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยพิจารณาความสามารถในการจ่ายเงินปัน
ผลจากก าไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาจ านวนเงินที่จ่ายปันผลแต่ละครัง้จากผล
ประกอบการในงบการเงินรวมด้วย โดยบริษัทฯ พิจารณาจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ  30 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ หลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลเป็นส าคญั อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในอตัราที่แตกตา่งไปจากนโยบายที่ก าหนดไว้ได้ ทัง้นีจ้ะขึน้อยู่กบัผลประกอบการ   ฐานะการเงิน สภาพคลอ่ง
ทางการเงิน และความจ าเป็นในการใช้เงินเพื่อบริหารกิจการ และการขยายธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงภาวะเศรษฐกิจ 
ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  และเป็นไป
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง  

เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบกิจการโดยการถือหุ้นในกิจการอื่น (Holding Company) โดยมีสนิทรัพย์หลกั คือเงินลงทนุ
ในบริษัทยอ่ย ดงันัน้ ความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จึงขึน้อยู่กบัผลการด าเนินงานและการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัทยอ่ยเป็นส าคญั 

ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ วนัท่ี 31 มีนาคม 2558 และวนัท่ี 31 
มีนาคม 2559 
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        (1:ล้านบาท)  

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล 31 มีนาคม 2559  
(ปีที่เสนอ) 

31 มีนาคม 2558 

1.ก าไรสทุธิ 
1.1 งบการเงินรวม 
1.2 งบการเงินเฉพาะกิจการ 

 
1,413.74 
 612.25 

 
633.75 
273.86 

2. จ านวนหุ้น / มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้ 2,800,000,000/ 1 บาท 2,800,000,000/ 1 บาท 

3. เงินปันผลจ่ายอตัราตอ่หุ้น 0.20 0.080 

4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 560,000,000 224,000,000 

5. สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินรวม 

ร้อยละ 39.61 ร้อยละ 35.35 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

เหตุผลและวตัถุประสงค์ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 71  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนดว่าในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ จะต้องมีกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสาม (1/3) 
โดยอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการจะแบง่ออกให้เป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้เคียงที่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม 
(1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้จบัสลากว่าผู้ ใดจะ
ออก สว่นปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง กรรมการผู้ออกจากต าแหน่ง
ไปนัน้อาจจะเลือกเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้  ซึ่งการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในครัง้นี ้กรรมการท่ีอยู่ใน
ต าแหนง่นานที่สดุซึง่ต้องออกจากต าแหนง่กรรมการของบริษัท มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายวชัรา          ตนัตริยานนท์             กรรมการอิสระ  
    2. นายธนะชยั      สนัติชยักลู                  กรรมการอิสระ 
                 3. นายช านาญ      วิทรูปกรณ์                 กรรมการ 

บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการ ตาม
กระบวนการสรรหาเป็นการลว่งหน้า นบัตัง้แตว่นัท่ี 15 มกราคม 2559 ถึงวนัท่ี  31 มีนาคม 2559  ผา่นเว็บไซต์ของ
บริษัท และปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการเลอืกตัง้เป็นกรรมการเสนอช่ือบคุคลที่เหมาะสมเข้ารับ
การเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 
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ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้พิจารณา จากโครงสร้างคณะกรรมการบริษัทฯ และคณุสมบตัิของ
กรรมการในด้านตา่ง ๆ เป็นรายบคุคลแล้ว เห็นวา่กรรมการ 3 ทา่นซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ เป็นผู้ที่มีความ
เหมาะสมด้านคณุวฒุิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทฯ ในช่วง
เวลาที่ผ่านมาเป็นประโยชน์กบับริษัทฯ และกรรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่เป็นผู้มีคณุสมบตัิต้องห้ามประการใด และไม่ได้
ประกอบกิจการใด ๆ หรือถือหุ้นในกิจการใดที่มีสว่นแข่งขนักบัการด าเนินงานของบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรเสนอให้กรรมการทัง้ 3 ท่าน ได้รับการพิจารณาเลือกตัง้กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ซึ่งรายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏตามสิ่งที่สง่มาด้วย หมายเลข 4 และ
คณุสมบตัิของกรรมการอิสระของบริษัทเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุก าหนด (รายละเอียด
นิยามกรรมการอิสระปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองการจดัการและการก ากบัดแูลกิจการ (สิ่งที่สง่มา
ด้วย หมายเลข 5)    

ข้อมลูการถือหุ้นของกรรมการท่ีเสนอช่ือในครัง้นี ้ ณ 31 มีนาคม 2559 

รายช่ือผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ จ านวนหุ้น สทิธิในการออกเสยีง 

1. นายวชัรา  ตนัตริยานนท์  1,000,000 1,000,000 

2. นายธนะชยั  สนัติชยักลู  ไมม่ี ไมม่ี 

3. นายช านาญ  วิทรูปกรณ์ 58,800,000                      
(รวมการถือหุ้นของคูส่มรส) 

58,800,000 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

เหตุผลและวตัถุประสงค์ 

ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 33 ก าหนดให้กรรมการ
มีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัท ในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลกัษณะอื่น ตามข้อบงัคบั หรือตามที่ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจก าหนดเป็นจ านวนแน่นอน หรือวางเป็น
หลกัเกณฑ์ และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงก็ได้ และนอกจากนัน้
ให้ได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบของบริษัท  

รายละเอียดขอบเขตอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 
ปรากฏตามรายงานประจ าปี ภายใต้หวัข้อเร่ืองโครงสร้างการจดัการ 
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ตารางเปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการ ปี 2560 และปี 2559 

ต าแหน่ง 

ค่าตอบแทนรายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

บ าเหน็จกรรมการ 
(บาท/ปี) 

สิน้สุด 
31 มี.ค.

60 

สิน้สุด 
31 มี.ค.

59 

สิน้สุด 31 
มี.ค.60 

สิน้สุด 31 
มี.ค.59 

สิน้สุด 31 
มี.ค.60 

สิน้สุด 31 
มี.ค.59 

คณะกรรมการบริษัท บริษัทฯ จะ 
จา่ยบ าเหน็จ
กรรมการ 
รายปี 
ส าหรับ 
คณะกรรม 
การบริษัทฯ 
 ทัง้ชดุ  
ตามที่คณะ
กรรม 
การสรรหา 
และก าหนด
คา่ตอบแทน
จะอนมุตัิ 
รวมแล้ว ไม่
เกิน 10 ล้าน
บาท 
 

บริษัทฯ จะ 
จา่ยบ าเหน็จ 
กรรมการ 
รายปี 
 ส าหรับ 
คณะกรรม 
การบริษัทฯ 
ทัง้ชดุ  
ตามที่คณะ
กรรม 
การสรรหาและ
ก าหนด
คา่ตอบแทนจะ
อนมุตัิ 
รวมแล้ว ไมเ่กิน 
10 ล้านบาท 
 

ประธานกรรมการบริษัท 360,000 360,000 25,000 25,000 
กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการ
ตรวจสอบ 

300,000 300,000 20,000 20,000 

กรรมการบริษัทและเป็นประธานกรรมการบริหาร 300,000 300,000 20,000 20,000 
กรรมการบริษัท 240,000 240,000 20,000 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการตรวจสอบ - - 15,000 15,000 
กรรมการตรวจสอบ - - 10,000 10,000 
คณะกรรมการบริหาร 
ประธานกรรมการบริหาร - - - - 
กรรมการบริหาร - - - - 
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง - - 15,000 15,000 
กรรมการบริหารความเสี่ยง - - 10,000 10,000 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 15,000 15,000 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 10,000 10,000 

ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ได้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไมเ่กิน 
10,000,000  บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการเป็นจ านวนดงันี ้
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ล าดับ ช่ือ - นามสกุล ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน

รายปี 
(บาท/ปี) 

ค่าเบีย้
ประชุม 
(บาท/ปี) 

บ าเหน็จ
กรรมการ 
(บาท/ปี) 

รวม         
(บาท/ปี) 

1 คณุวชัรา               ตนัตริยา
นนท์ 

ประธานกรรมการ/
กรรมการอิสระ 

360,000 355,000 300,000 1,015,000 

2 คณุชยัวฒัน์     อศัวินทรางกรู      ประธานคณะกรรมการ
ตรวจสอบ/กรรมการ
อิสระ 

300,000 290,000 250,000 840,000 

3 คณุธนะชยั          สนัติชยักลู กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

240,000 200,000 200,000 640,000 

4 คณุพนัธุ์ชยั         วฒันชยั กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

240,000 200,000 200,000 640,000 

5 คณุภวฒัน์            วิทรูปกรณ์ รองประธานกรรมการ/ 
ประธานเจ้าหน้าทีฝ่่าย
บริหาร/กรรมการ 

300,000 150,000 300,000 750,000 

6 คณุธีระวฒัน์         วิทรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 130,000 200,000 570,000 
7 คณุช านาญ          วิทรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 260,000 200,000 700,000 
8 คณุเฉลียว            วิทรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 150,000 200,000 590,000 
9 คณุเอกวฒัน์         วิทรูปกรณ์ กรรมการ 240,000 220,000 200,000 660,000 

รวม 2,400,000 1,955,000 2,050,000 6,405,000 

การลงมต ิ

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ี

เหตุผลและวตัถุประสงค์ 

ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 120 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 58 ก าหนดว่า ให้ที่
ประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี ในการแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีจะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุที่เก่ียวข้อง ได้ก าหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชี หากผู้สอบบญัชีดงักลา่วปฏิบตัิหน้าที่มาแล้ว 5 รอบปีบญัชีติดต่อกันโดยการหมนุเวียนไม่จ าเป็นต้องเปลี่ยน
บริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม ่บริษัทสามารถแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในส านกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบ
บญัชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีรายที่พ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่จากการหมนุเวียนผู้สอบ
บญัชีได้เมื่อพ้นระยะเวลาอยา่งน้อยสองรอบปีบญัชีนบัแตว่นัท่ีพ้นจากการปฏิบตัิหน้าที่ 
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ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาคณุสมบตัิของผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน 
ความเป็นอิสระของผู้สอบบญัชี และคา่ตอบแทนการสอบบญัชี แล้ว  มีความเห็นและเสนอให้แตง่ตัง้ นายสดุวิณ 
ปัญญาวงศ์ขนัติ หรือ นางอนทุยั ภมูิสรุกลุ หรือ นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส  
เอบีเอเอสจ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีที่เสนอช่ือแตง่ตัง้ให้เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยในปีนี ้เป็นการปฏิบตัิหน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่ 3  (ยกเว้นนายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์  เป็นการปฏิบตัิ
หน้าที่ผู้สอบบญัชีปีที่ 1)  แตบ่ริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีให้กบับริษัท
และบริษัทยอ่ยมาแล้วเป็นเวลา 3 รอบปีบญัชี และเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนคา่สอบบญัชีประจ าปี และคา่สอบ
ทานงบการเงินทกุไตรมาสสิน้สดุวนัท่ี  31 มีนาคม 2560 เป็นเงินจ านวน 4,560,000 บาท โดยไมร่วมคา่ใช้จ่ายอื่นๆ 

ผู้สอบบญัชี ไมไ่ด้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัทฯ และไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ บริษัทย่อย/ ผู้บริหาร/ ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด  

ตารางเปรียบเทียบคา่สอบบญัชี  
คา่สอบบญัชี รอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 มี.ค. 2560 รอบปีบญัชี สิน้สดุ 31 มี.ค. 2559 

1. คา่สอบบญัชี 4,560,000 4,061,000 

2. คา่บริการอื่น  796,950 
 
(*คา่บริการอื่น   ได้แก่ คา่เดินทางและที่พกั) 

การลงมติ  

วาระนีต้้องผา่นมติอนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 


