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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
   และสรรหา 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบัดแูล 
   บรรษัทภิบาล 
4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
5. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
7. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร  
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธาน

กรรมการบริหารความเสีย่ง / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี – 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
4. นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
5. นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร เลขานกุารบริษัท  และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกลยทุธ์องค์กร 

  และการลงทนุ 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
4. นายเกรียงไกร    โภคานกุรม ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวสวิตา  ปีตะวรรณ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

2. นางสาวฐิติภรณ์   บรูณวรศิลป์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 
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นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”)  ประธานฯ ได้กลา่ว
ต้อนรับและขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 ใน
วนันี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 22 กุมภาพนัธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ  

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
ครัง้ที่ 24 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่  9 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 ของ
พระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้น ในวนัศกุร์ที่ 10 มีนาคม 2560 

บริษัทฯ มีทนุช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 11,037,670,000 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
จ านวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 5,357 ราย โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 
24 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 8,400,677 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.36152 
ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 83 ราย ถือหุ้นรวมกนั
เท่ากบั 2,012,334,507 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.59970 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 151 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด 2,020,735,184 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 86.96122 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ย
ได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 9 ท่าน  คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เสนอ ระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหวา่งวนัท่ี 1 
ตลุาคม 2559 ถึง วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชมุ หรือเสนอช่ือบคุคล
เพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการชีแ้จงวิธีปฏิบตัิใน
การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระของการประชมุครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ 
ดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

• ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่
ประชุมและของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะซึง่บนัทึกไว้ลว่งหน้าเมื่อผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
โดยการนบัผลการลงคะแนนเสยีงแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

• วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสิทธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้วยและ
ไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ แตไ่มน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 

• วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 
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• วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุม จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย  
ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

• ถ้ามีผู้ ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงด
ออกเสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และขอให้
ท่านยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรับท่านผู้ ถือ
หุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้นที่ไมง่ดออกเสยีงจะถือวา่อนมุตัิ 

• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2559 

• วาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2560 ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

• การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะหรือบตัรเสีย ไม่นบัเป็น
คะแนน 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง  ยกเว้นกรณี Custodian 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเว้นกรณี Custodian 

3) บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการแสดงเจตนาในการออกเสยีงลงคะแนน 

4) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

5) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

ก่อนลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทา่นประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้ เพื่ อบนัทึก
รายงานการประชมุ  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา
อยู ่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ือง
อื่นๆ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซกัถามอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้
การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชมุให้อยู่ในระยะเวลาที่ก าหนด เพื่อไมใ่ห้ที่ประชมุต้องรอ
ผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา บริษัทฯ จะด าเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการ
ประชุมถดัไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชมุถดัไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแจ้งผลการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้านีใ้ห้ที่ประชุมทราบ  และเพื่อความโปรงใสในการนบัคะแนน  บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวฐิติภรณ์ บรูณวร
ศิลป์ ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์,ชินวฒัน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สงัเกตการณ์การ
นบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ เพื่อท าหน้าที่ดแูลและตรวจสอบให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมคัรตวัแทนผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ ซึง่ในการนี ้นายธนพล พลูเพิ่ม ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้อาสาเป็นตวัแทน
ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมด าเนินการดงักลา่ว 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ให้ที่ประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 23 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน 2559  

ในการนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ครัง้ที่ 
23 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2559  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 164 ราย 2,020,982,584 เสียง 100.00000 
ไม่เหน็ด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 2,020,982,584 เสียง  

งดออกเสียง 1 ราย 10,000 เสียง 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล  ศิริธนชัย ประธานอ านวยการ (“ประธานอ านวยการ”) และ 
นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
และการเงนิ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

ประธานอ านวยการได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 และแผนธุรกิจที่เกิดขึน้
ในปี 2560 ให้ที่ประชมุรับทราบ พร้อมฉายวิดีทศัน์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• หลงัจากที่ บริษัทฯ ปรับโครงสร้างผู้ ถือหุ้นในช่วงปลายปี 2555 และได้ตัง้เป้าหมายที่จะพลิกฟืน้ผล
ประกอบการของบริษัทฯ ให้กลบัมามีผลก าไรนัน้  บริษัทฯ ได้ด าเนินกลยทุธ์ตอ่เนื่องตามแผนบนัได 3 
ขัน้ของบริษัทฯ อยา่งตอ่เนื่อง ได้แก่  

1)  การปรับพืน้ฐานขององค์กร ในปี 2556  

2)  การสร้างคณุคา่ของบริษัทฯ ในปี 2557 และ  

3)  การขยายธุรกิจให้ครบวงจร ในปี 2558  
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• โดยแผนบนัได 3 ขัน้ดงักลา่ว สง่ผลให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลบัมามีก าไรในปี 2557 เร็วกวา่
เป้าหมายที่วางไว้ และบริษัทฯ ได้ต่อยอดขยายความส าเร็จ ท าให้ผลก าไรเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 
2559 ที่ผา่นมา ด้วยวิสยัทศัน์และการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้างหน้า บริษัทฯ ได้วางกลยทุธ์และ
แผนระยะยาว 5 ปี เน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ยืนในธุรกิจ เพื่อให้บรรลทุัง้เป้าหมายระยะสัน้
และระยะยาว ในการจะก้าวเป็นบริษัทอสงัหาริมทรัพย์ชัน้น าในประเทศอยา่งมัน่คงและยัง่ยืน 

• ตัง้แตปี่ 2556 จนถึงปัจจบุนั  โครงการท่ีอยูอ่าศยัของบริษัทฯ ได้รับการตอบรับเป็นอยา่งดี  โดยบริษัท
ฯ ได้เข้าซือ้กิจการบริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) เพื่อขยายตลาดบ้านให้ครอบคลมุ
ยิ่งขึน้ในปลายปี 2557   

• ในปี 2559 บริษัทฯ ได้ขยายธุรกิจพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบอยา่งตอ่เนื่องโดยได้เปิดตวั
โครงการบ้านเดี่ยวบ้านแฝดและทาวน์เฮ้าส์ใหม่รวม 11 โครงการ มีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 
11,200 ล้านบาท  ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากจากลูกค้า ท าให้รายได้จากธุรกิจพัฒนา
โครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวราบเติบโตถึง 34% และบริษัทฯ มีนโยบายหลกัที่จะขยายธุรกิจในการ
พฒันาโครงการที่อยู่อาศยัแนวราบอย่างต่อเนื่อง  โดยในปี 2560 นี ้บริษัทฯ ได้วางแผนขยายธุรกิจ
เปิดตวัโครงการใหมอ่ีก 21 โครงการ มีมลูคา่โครงการประมาณ 21,000 ล้านบาท 

ในสว่นธุรกิจอาคารเชิงพาณิชยกรรม ในต้นปี 2559 บริษัทฯ ได้มีการเปิดอาคารส านกังานให้เช่า เอฟ
วายไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER)  และในช่วงไตรมาส 3 ได้มีการเปิดโรงแรมโมเดน่า ภายใต้การ
บริหารของกลุม่เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์พ้อยท์ (“FCL”) ประเทศสงิคโปร์  

• ในเดือนเมษายน 2559 บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในสิทธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์ โกลเด้นเวนเจอร์ รีท (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment – 
GV REIT) ซึ่งเป็นกองทรัสต์ที่บริษัทฯ ได้จัดตัง้ร่วมกับ บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“UV”) 
โดยให้เช่าช่วงสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารของโครงการอาคารส านกังานสาทร สแควร์ 
ร่วมกบัสทิธิการเช่าระยะยาวของโครงการอาคารส านกังาน ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ UV และ
ได้เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  โดยได้รับการตอบรับจากนกัลงทนุทัว่ไปในวง
กว้างทัง้นกัลงทนุสถาบนัและนกัลงทนุรายยอ่ยเป็นอยา่งดี  

• ในเดือนกนัยายน 2559 บริษัทฯ ได้รับการปรับเพิ่มอนัดบัความน่าเช่ือถือองค์กรโดยบริษัท ทริส เรท
ติง้ จ ากดั จากเดิมอนัดบัความนา่เช่ือถืออยูท่ี่ระดบั BBB แนวโน้มคงที่  ปรับขึน้เป็น  BBB+  แนวโน้ม
คงที่  

• ในการสร้างความเข็มแข็งทางการเงิน บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้กับบริษัท เฟร
เซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากดั  ซึง่เป็น บริษัทยอ่ยของบริษัท เฟรเซอร์ส เซนเตอร์
พอยส์ ลมิิเต็ล ท าให้บริษัทฯ มีเงินทนุเพิ่มขึน้ในความสร้างการเติบโตทางธุรกิจเป็นอยา่งมาก 

บริษัทฯ ยงัคงเดินหน้าในการสร้างความเติบโตอยา่งยัง่ยืน และมีการตัง้ภารกิจใหม่ ได้แก่ การขึน้เป็น
หนึง่ในผู้น าบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ 5 อนัดบัแรกของประเทศ ในเชิงของรายได้ภายในปี 2563 
 

นอกจากนี ้ ประธานอ านวยการ ได้กลา่วเพิ่มเติมวา่  เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการที่ดี เก่ียวกบั
สทิธิผู้ ถือหุ้น การปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นอยา่งเทา่เทียมกนั การค านงึถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสยี การเปิดเผยข้อมลูและความ
โปร่งใส ความรับผิดชอบของกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้คณะกรรมการก ากบัดูแลบรรษัทภิบาลขึน้เมื่อวนัที่ 14  
ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา  ประกอบด้วยกรรมการ 3 ท่าน  ได้แก่  นายชายน้อย  เผ่ือนโกสมุ เป็นประธาน  และกรรมการ
อีก 2 ท่าน ได้แก่ นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม และนายธนพล ศิริธนชยั  อีกทัง้ บริษัทฯ ยงัได้ตระหนกัถึงความส าคญัของ
การก ากบัดแูลกิจการที่ดี โดยเช่ือมัน่ว่าการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อเป็น
การให้ความเช่ือมัน่กบัผู้ ถือหุ้น ผู้ลงทนุและผู้ เก่ียวข้องทกุฝ่าย  นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัท าจรรยาบรรณการด าเนิน
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ธุรกิจ (Code of Conduct) เพื่อสื่อสารให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานรับทราบ และตระหนกัถึงความส าคญั โดย
กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตัิตามจรรยาบรรณในการด าเนิน
ธุรกิจนีอ้ย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงนโยบายการรับเร่ืองร้องเรียนและวิธีการปฏิบตัิการแจ้งเบาะแส (Whistleblower policy) 
โดยมีช่องทางการร้องเรียนหลายช่องทาง โดยผู้ ร้องเรียนจะแจ้งหรือไม่แจ้งช่ือก็ได้มีกระบวนการด าเนินการตรวจสอบ
เร่ืองร้องเรียนและบทลงโทษและรายงานตอ่คณะกรรมการตรวจสอบ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส  บริษัทฯ ยงั
มีการวางนโยบายการให้ความส าคญัในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตและถือระเบียบปฏิบตัิอยา่งเคร่งครัดมาโดยตลอด โดย
เมื่อวนัท่ี 15 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ ได้ลงนามในใบประกาศเจตนารมณ์การเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริต (CAC) และจดัสง่ไปยงัสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เป็นที่เรียบร้อย
แล้ว  

จากนัน้ รองกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ชีแ้จงข้อมูลสรุปเก่ียวกับภาพรวมผล
ประกอบการส าหรับปี 2559 เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัท ารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2559 
ในรูปของแผ่น CD ตามที่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมครัง้นี ้ซึ่งมีรายละเอียดโดยสรุป 
ดงันี ้

ภาพรวมผลประกอบการส าหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558 

• บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับปี 2559 จ านวน 11,143.39 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นจ านวน 
2,551.32 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 
2,520.08 ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ร้อยละ 34.5 เนื่องจากบริษัทฯ ประสบความส าเร็จทัง้โครงการใหมท่ี่
เร่ิมเปิดขายและเร่ิมโอนในปี 2559 ทัง้หมด 9 โครงการ และโครงการเก่าที่บริษัทฯ ยงัสามารถขาย 
และโอนได้อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนัน้ บริษัทฯ ยงัมีการปรับปรุงแบบบ้านใหม่รวมถึงการปรับปรุงภมูิ
ทศัน์ของพืน้ท่ีสว่นกลางที่แตกตา่งจากคูแ่ขง่ ซึง่ประสบความส าเร็จในการดงึดดูความสนใจของลกูค้า 
รวมถึงการจดัรายการสง่เสริมการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอนกรรมสทิธ์ิ  

• ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการบริหารงานจ านวน 77.97 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้ทัง้จ านวน 
เมื่อเทียบกับปี 2558 เนื่องจากบริษัทย่อยได้รับรายได้จากการบริหารงาน  โดยเข้าไปเป็นผู้บริหาร
ทรัพย์สินให้กบัโกลเด้นเวนเจอร์ รีท รวมถึงบริษัทฯ ได้รับค่าบริหารงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์ 
ด้วย 

ค่าใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทุนการเงนิและภาษี 

บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับปี 2559 จ านวน 9,923.79 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน เป็นจ านวน 
2,089.40 ล้านบาท ดงันี ้

• บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้จากต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 1,418.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นไป
ตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  และมีอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ  34.5 เพิ่มขึน้
ร้อยละ 3.1 เนื่องจากการควบคมุต้นทนุการก่อสร้างได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการใหม่ที่เปิด
ปลายปี 2558 มีการน าที่ดินเปล่า (Land Bank) มาพัฒนา และที่ดินแปลงใหม่ที่จัดซือ้เพิ่มเติม มี
ต้นทนุท่ีดินที่ต ่า  

• บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จ านวน 334.96 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของ
รายได้จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน  ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้ในส่วนภาษีธุรกิจเฉพาะ  ค่าใช้จ่ายในการจดั
กิจกรรมทางการตลาดเปิดโครงการใหม่ และค่าใช้จ่ายในการสง่เสริมการขายเพื่อสนบัสนนุการขาย
และโอนกรรมสทิธ์ิ ทัง้หมดเป็นไปตามสดัสว่นของรายได้ที่เพิ่มขึน้ 

• บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 319.06 ล้านบาท ส่วนใหญ่เพิ่มขึน้จากค่าใช้จ่าย
ด้านบุคคลากรและค่าใช้จ่ายในการบริหารและจดัการส่วนกลางโดยเพิ่มตามจ านวนโครงการบ้าน
จดัสรรที่เพิ่มขึน้  นอกจากนี ้ยงัมีการตัง้ส ารองการด้อยคา่ของทรัพย์สิน และการประมาณการหนีส้นิ
เพิ่มขึน้ 123.24 ล้านบาท  
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• ต้นทนุการเงินของบริษัทฯ ลดลงจ านวน 157.39  ล้านบาท เป็นผลมาจากการน าเงินเพิ่มทนุจ านวน 
4,971.33 ล้านบาท ซึ่งได้รับในเดือนมกราคม 2559 และค่าเช่าช่วงรับลว่งหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์ 
รีท ไปช าระเงินกู้ยืมจากธนาคาร  รวมถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริษัทฯ ได้มีการออกจ าหน่าย
หุ้นกู้   จ านวน 3,000 ล้านบาท มีอาย ุ3 ปี อตัราดอกเบีย้คงที่ร้อยละ 3.35 ตอ่ปี ซึง่มีต้นทนุท่ีต ่ากว่าปี 
2558 

• บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 219.85 ล้านบาท จากก าไรก่อนภาษีที่ 1,256.54 ล้านบาท 
และค านวณอตัราภาษีเงินได้ได้อตัราร้อยละ 17.5 ในขณะที่ปี 2558 มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 
132.75 ล้านบาท จากก าไรก่อนภาษีที่ 780.99 ล้านบาท และค านวณอตัราภาษีเงินได้ได้อตัราร้อยละ 
17.0 เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการพิจารณาวา่บริษัทฯ มีหลกัฐานมากขึน้พอให้เช่ือได้วา่จะมีก าไรท่ีต้อง
เสียภาษีอย่างต่อเนื่องในอนาคต  ดงันัน้ บริษัทฯ จึงได้บนัทึกผลประโยชน์ทางภาษีจากเงินส ารอง
ต่างๆ และขาดทุนทางภาษียกมาที่เป็นผลต่างชัว่คราว เป็นสินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตดับญัชีจ านวน 
111.64 ล้านบาท  

• จากผลการด าเนินงานที่กลา่วข้างต้น  สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิในสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2559 จ านวน 1,036.69 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ 388.45 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.47 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 โดยก าไรสทุธิในปี 2559 เป็นส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1,046.30 ล้าน
บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน 384.23 ล้านบาท  คิดเป็นผลก าไรสทุธิตอ่หุ้นเทา่กบั 0.46 บาท  

นอกจากนี  ้ ยังได้ชีแ้จงข้อมูลสรุปเก่ียวกับฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่  31 ธันวาคม 2559 
เปรียบเทียบกบังวดบญัชีเดียวกนัในปี 2558 ซึง่บริษัทฯ ได้จดัท ารายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2559 และงบ
การเงินของบริษัทฯ ที่จดัสง่ไปในรูปแบบ CD พร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ซึง่มีรายละเอียดโดยสรุป ดงันี ้

ฐานะการเงนิของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2558 

• บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีสินทรัพย์รวม 28,823.65 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเมื่อวนัที่ 31 ธันวาคม 2558 
เป็นจ านวน 6,782.03 ล้านบาท โดยเป็นการเพิ่มขึน้ในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด
จ านวน 361.54 ล้านบาท โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาจ านวน 3,247.06 ล้านบาท 
โดยเป็นการเพิ่มขึน้จากการซือ้ที่ดินเพื่อเตรียมพฒันาโครงการใหม่ เงินลงทนุในโกลเด้นเวนเจอร์รีท
จ านวน 2,019.44 ล้านบาท เงินลงทุนในบริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ากัด จ านวน 392.10 ล้านบาท 
และค่าก่อสร้างอาคารส านกังานเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และโรงแรมโมเดน่า กรุงเทพฯ จ านวน 907.46 
ล้านบาท  

• บริษัทฯ มีหนีส้ินรวม 15,009.81 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็นจ านวน 
891.69 ล้านบาท โดยเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินซึง่ลดลง 8,563.12 ล้านบาท และ
การเพิ่มขึน้ของเงินคา่เช่าช่วงรับลว่งหน้าจากโกลเด้นเวนเจอร์รีทรอรับรู้รายได้ จ านวน 6,537.75 ล้าน
บาท และการเพิ่มขึน้ของการออกจ าหนา่ยหุ้นกู้  จ านวน 2,996.35 ล้านบาท 

• บริษัทฯ มีสว่นของผู้ ถือหุ้นจ านวน 13,813.83  ล้านบาท เพิ่มขึน้จากเมื่อวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 เป็น
จ านวน 5,890.34 ล้านบาท เนื่องจากบริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัเพิ่มทุนให้แก่ บริษัท เฟรเซอร์ส 
พร็อพเพอร์ตี ้โฮลดิง้ส์ (ประเทศไทย) จ ากัด จ านวน 685.70 ล้านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็น
จ านวนเงินรวม 4,971.33 ล้านบาท และบริษัทฯ มีก าไรที่เกิดขึน้ปี 2559 หักด้วยเงินปันผลจ่าย 
จ านวน 116.18 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมวา่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 ดงักลา่ว 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด วันที่  31 ธันวาคม 
2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปี
สิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบก าไรขาดทนุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 197 ราย 2,022,540,064 เสียง 99.99980 
ไม่เหน็ด้วย 1 ราย 4,000 เสียง 0.00020 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 2,022,544,064 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 184,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 
60 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มา
พิจารณาประกอบดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปัจจยัอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการ
บริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป ตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานให้ที่
ประชุมพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ
จ านวน 1,058.9 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 
40 บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ประจ าปี หกัด้วย
ยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอ
จดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้จ านวน 55 ล้านบาท 

หลงัจากจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีก าไรสะสมยงัไม่ได้จัดสรร จ านวน 1,137.6 
ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้  และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท ส าหรับหุ้น
สามญัจ านวน 2,323,720,000 หุ้น  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 534.5 ล้านบาท  

ทัง้นี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ใน
วนัพฤหสับดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียนในวนัศกุร์ที่ 10 มีนาคม 2560 
และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 18 พฤษภาคม 2560  โดยจ่ายจากก าไรท่ีเสยีภาษีในอตัราร้อยละ 20 ส าหรับ
ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปันผลคณูสองสว่นแปด 

การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสมและ
เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 51 และร้อยละ 50.5 ของก าไรสทุธิประจ าปี 2559 
ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามล าดบั  

การจ่ายเงินปันผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอตัราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้จะสงูกว่าปี 2558  โดยในปี 
2558  บริษัทฯ มีการจ่ายเงินปันผลเทา่กบั 0.10 บาทตอ่หุ้น มลูคา่ 198.1 ล้านบาท สดัสว่นท่ีจ่ายคิดเป็นร้อยละ 31 และ
ร้อยละ 51.2 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามล าดบั 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
การจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตาม
กฎหมาย จากผลการด าเนินงานสิน้สดุ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 199 ราย 2,022,718,164 เสียง 100.00000 
ไม่เหน็ด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,022,718,164 เสียง 
 

 
 

งดออกเสียง 1 ราย 10,000 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่เนื่องจาก ปัจจบุนับริษัทฯ มีการเติบโต
ทางธุรกิจ และมีสถานะทางการเงินที่มีความมัน่คงมากขึน้ ดงันัน้เพื่อให้เป็นประโยชน์กับผู้ ถือหุ้น และนกัลงทุนทัว่ไป  
ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทจึงมีมติเห็นชอบการเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยเร่ิมตัง้แตผ่ลประกอบการ
ปี 2560 เป็นต้นไป  คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลีย่นแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

จากนโยบายเดิม  :  

“บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นไม่เกินกว่าร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิในแต่ละปี ทั้งนี้   
การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจัยต่างๆ มาพิจารณาประกอบดงันี้ เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ 
สภาพคล่องของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และปัจจยัอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซ่ึงการจ่ายเงินปันผล
ดงักล่าวข้างตน้จะตอ้งไดร้บัความเห็นชอบจากผูถื้อหุน้ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริษัท” 

ขอเสนอนโยบายใหม่ :  

“ก าหนดจ่ายเงินปันผลให้ผูถื้อหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารอง
ต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต  
เมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบ ใหจ่้ายเงินปันผลประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอเพือ่ขออนมุติัจากทีป่ระชมุผูถื้อหุ้น
ดว้ย เวน้แต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลใหค้ณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุติัใหจ่้ายเงินปันผลไดแ้ลว้ให้รายงาน
ใหที้ป่ระชมุผูถื้อหุน้คราวต่อไป” 

ทัง้นี ้ การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายที่ก าหนดให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงิน  
ปันผลได้ก็ตอ่เมื่อไมม่ียอดคงเหลอืของการขาดทนุสะสมแล้ว   

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อซกัถามหรือมีความเห็น ดงันี ้

• นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น :  สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่น ามาใช้กบัทัง้
กลุม่บริษัทหรือไม ่หรือน ามาใช้เฉพาะบริษัทฯ เทา่นัน้ 

นายปณต  สิริวัฒนภกัดี รองประธานกรรมการ (“รองประธานกรรมการ”) : ชีแ้จงวา่ นโยบายนี ้
เป็นนโยบายการจ่ายเงินปันผลใหม่ของบริษัทฯ ที่ได้รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริษัท และเป็น
นโยบายที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วว่าเหมาะสมของโครงสร้างธุรกิจของบริษัทฯ และเป็น
ประโยชน์ตอ่ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด  

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิเปลีย่นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล 

ในการนี ้ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปันผล ด้วยคะแนนเสียงข้าง
มากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 199 ราย 2,022,356,364 เสียง 99.98167 
ไม่เหน็ด้วย 2 ราย 370,800 เสียง 0.01833 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,022,727,164 เสียง  

งดออกเสียง 1 ราย 10,000 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปีบัญชีของบริษัทฯ   

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณงาน
และกิจกรรมของบริษัทฯ ในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  ซึง่จะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขาย
และโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม  รวมทัง้ให้สอดคล้องกับการจัดท าแผนการด าเนินงานและ
งบประมาณในปีถดัไป  ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกนัยายนในระยะเวลาที่มีปริมาณธุรกิจน้อยกวา่  ซึ่งจะท าให้ฝ่าย
บริหารและบคุคลากรสามารถมุง่เน้นไปท่ีกิจกรรมทัง้การขาย  การก่อสร้าง และโอนกรรมสิทธ์ิอยา่งเต็มท่ีในช่วงปลายปี  
จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุใน
วนัที่ 31 ธันวาคมของทกุปี  เป็นเร่ิมต้นในวนัที่ 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัที่ 30 กนัยายนของทกุปี  โดยเร่ิมรอบปีบญัชี
แรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 หลงัจากนัน้จะมี
ระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี   

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิเปลี่ยนรอบปีบญัชีของบริษัทฯ  ด้วยคะแนนเสียง ไม่น้อย
กวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 200 ราย 2,022,615,169 เสียง 99.99397 
ไม่เหน็ด้วย 2 ราย 112,000 เสียง 0.00554 
งดออกเสียง 1 ราย 10,000 เสียง 0.00049 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,022,737,169 เสียง 
 

 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยน
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน  ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า  เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่น
รอบปีบญัชีของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. 
เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นดงันี ้

ข้อ 35.  “รอบปีบญัชีของบริษัท เร่ิมตน้ในวนัที ่1 ตลุาคม และส้ินสดุในวนัที ่30 กนัยายนของทกุปี” 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่เมื่อ
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 
4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 35. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นรอบปีบญัชีของบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 199 ราย 2,022,611,169 เสียง 99.99377 
ไม่เหน็ด้วย 2 ราย 112,000 เสียง 0.00554 
งดออกเสียง 2 ราย 14,000 เสียง 0.00069 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,022,737,169 เสียง 
 

 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดใน
เร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีความประสงค์ที่
จะออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติมจ านวนไม่เกิน  3,000 ล้านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้าน
บาท เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ช าระคืนเงินกู้  และ/หรือ ใช้ในการลงทุนของบริษัทฯ และบ ริษัทย่อย 
และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริษัท  
เห็นสมควร  เนื่องจากบริษัทฯ ได้มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
ระดมทนุที่มีประโยชน์อย่างมากเพื่อลดต้นทนุทางการเงิน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อ
พิจารณาอนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกุ้ เพิ่มเติม จ านวนไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมลูค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 
10,000 ล้านบาท 
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รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงันี ้

ชนิด :  หุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ หรือ ไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มี
หรือไม่มี หลกัประกนัหรือผู้ค า้ประกนั มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อย
สิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ  ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละคราว และปัจจัยอื่นๆ  ที่
เก่ียวข้อง 

สกลุเงิน :  เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศในจ านวนเทียบเทา่ 

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ที่จะ
ขออนมุตัิเพิ่มในครัง้นี ้: 

3,000 ล้านบาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้  : มูลค่ารวมหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอื่นใน
จ านวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมลูค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครัง้นีจ้ านวน 
3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้ รวมที่ได้รับอนุมตัิจากการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559) ทัง้นี ้บริษัทฯสามารถออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และสามารถ
เสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กนั 
ได้ในวนัเดียวกนั  (Revolving Basis) ทัง้นีหุ้้นกู้ที่บริษัทฯออกจ าหน่าย
แล้วแตย่งัไมไ่ด้รับการไถ่ถอนไมว่า่ ณ ขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจ านวน
ไมเ่กินวงเงินดงักลา่วข้างต้น 

อตัราดอกเบีย้ :  ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้  :  ไมเ่กิน 7 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ทัง้นีอ้ยูภ่ายใต้ข้อก าหนด
ของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนก าหนด :  ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน
ครบก าหนดทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะคราว 

ทัง้นี ้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/
หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั และ/หรือ ต่อเนื่องกบัการออก
เสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) เร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเฉพาะ) เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกุลเงิน จ านวนเงิน อาย ุมลูค่าที่
ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย 
วิธีการช าระคืน วิธีจดัสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอือ้อ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร 
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้ 

2. ด าเนินการต่าง ๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว และมีอ านาจแต่งตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้
และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือที่ปรึกษาตา่งๆ และ/หรือ
บุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้ กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอื่นๆ 

3. การติดตอ่ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู รวมถึงเอกสาร
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และหลกัฐานตา่งๆที่ต้องยื่นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ หนว่ยงานอื่น
ใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนติดตอ่ประสานงาน และการยื่นเอกสารดงักลา่วข้างต้นตอ่
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหนว่ยงานอื่น หรือบคุคลใดๆที่เก่ียวข้อง 

4. การด าเนินการอื่นใด ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลส าเร็จและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อซกัถามหรือมีความเห็น ดงัตอ่ไปนี ้

• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น :  สอบถามว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้ เดิมอยู่หลาย
พนัล้าน ขอทราบวา่ วงเงินดงักลา่วไมเ่พียงพอหรือไมอ่ยา่งไร และวงเงินหุ้นกู้ที่ขออนมุตัิในครัง้นี ้บริษัท
ฯ มีแผนการจะใช้เงินเมื่อใด 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชีแ้จงว่า วงเงินหุ้นกู้ เดิมของบริษัทฯ ยังไม่
เพียงพอส าหรับการขยายธุรกิจ โดยบริษัทฯ มีแผนจะใช้วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนมุตัิในครัง้นีภ้ายในปีนีห้รื อ
ต้นปีหน้า ทัง้นีข้ึน้อยู่กับสภาวะตลาด และขอยืนยนัว่าการขออนุมตัิวงเงินหุ้นกู้ ดงักล่าวไม่ใช่การขอ
อนมุตัิในวงเงินท่ีมากเกินความจ าเป็น  

• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : แสดงความเห็นเพิ่มเติมว่า การที่ขอวงเงินเผ่ือไว้อาจท าให้
สดัสว่นหนีส้นิตอ่ทนุของบริษัทฯ อยูใ่นระดบัท่ีไมด่ีหรือไม่ 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชีแ้จงว่า การที่ขอวงเงินเผ่ือไว้เป็นการเตรียม
ความพร้อมเพื่อโอกาสในการลงทนุของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะพิจารณาเร่ืองภาระการกู้  และดอกเบีย้
เงินกู้  เป็นส าคญั 

• นายสุริยนต์  จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เนื่องจากเอกสารเก่ียวกบัการออกหุ้นกู้  ไม่ปรากฏ
ข้อมูลอตัราดอกเบีย้ในการออกหุ้นกู้  จึงขอสอบถามว่าบริษัทฯ จะก าหนดอตัราดอกเบีย้เท่าใด และ
ต้นทนุการเงินของบริษัทฯ จะลดลงเนื่องจากระดบัความนา่เช่ือถือของบริษัทฯ หรือ credit rating อยูใ่น
ระดบัท่ีดีขึน้ใช่หรือไม ่และปัจจยัดงักลา่วจะผลตอ่อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ จะก าหนดหรือไม ่ 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ยังไม่อาจก าหนดอัตรา
ดอกเบีย้ส าหรับหุ้ นกู้ ที่ขออนุมัติในครัง้นีเ้ป็นตัวเลขที่แน่ชัดได้ อย่างไรก็ตามหากค านึงถึงสภาวะ
การตลาด ต้นทนุของบริษัทฯ น่าจะใกล้เคียงกบัหุ้นกู้ เดิม และหากระดบัความน่าเช่ือถือของบริษัทฯ ดี
ขึน้ อตัราดอกเบีย้ที่บริษัทฯ จะก าหนดยอ่มเป็นอตัราที่ต ่าลง 

• นายสุริยนต์  จิตราภัณฑ์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณไตรมาสใด 
และจะออกหุ้นกู้จ านวนก่ีครัง้ (Tier)  

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชีแ้จงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการพิจารณา
ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้  โดยบริษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณปลายไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 
ส่วนรายละเอียดการออกหุ้นกู้นัน้ ยังไม่สามารถตอบได้ในขณะนี ้อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจาก
ศักยภาพของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทเช่ือมั่นว่า   บริษัทฯ จะใช้ต้นทุนทางการเงินได้อย่างมี
ประสทิธิภาพ  

• นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริษัทฯ จึงต้องขอออกวงเงินหุ้นกู้
จ านวนมาก ในขณะที่บริษัทฯ ได้มีการออกตัว๋แลกเงินแล้วจ านวนหนึ่ง และบริษัทฯ มีโอกาสออกหุ้นกู้
เป็นสกลุเงินตา่งประเทศหรือไม ่ 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีการออกทัง้ตัว๋แลก
เงินและหุ้นกู้  เนื่องจากตัว๋แลกเงินเป็นเคร่ืองมือทางการเงินระยะสัน้เหมาะแก่ความต้องการใช้เงินทนุ
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ระยะสัน้ สว่นหุ้นกู้ เป็นเคร่ืองมือทางการเงินระยะยาวเหมาะแก่ความต้องการใช้เงินทนุระยะยาว    ทัง้นี ้
บริษัทฯ มิได้ปิดกัน้ว่าบริษัทฯ จะออกหุ้นกู้ เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หากบริษัทฯ จะ
ออกหุ้นกู้ เป็นสกลุตา่งประเทศ บริษัทฯ จะค านงึถึงความเสีย่งในเร่ืองของอตัราแลกเปลีย่น 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตัิในการออกหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยมีมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และ
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจในเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบั และ/หรือ ตอ่เนื่องกบั การออกเสนอขายหุ้นกู้   

ในวาระนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 
ใน 4 ของ จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

มติ  อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม จ านวนไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท โดยมีมลูคา่รวมของ
หุ้นกู้ทัง้หมดไม่เกิน 10,000 ล้านบาท และมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ 
บคุคลที่ได้รับมอบหมายมีอ านาจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั และ/หรือ ตอ่เนื่องกบั การออกเสนอขายหุ้นกู้  ตามที่เสนอ 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 206 ราย 2,022,567,668 เสียง 99.99056 
ไม่เหน็ด้วย 4 ราย 171,900 เสียง 0.00850 
งดออกเสียง 2 ราย 19,100 เสียง 0.00094 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2,022,758,668 เสียง 
 

 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 
2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่
จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่น
ต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้  
ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ มีกรรมการซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น  ได้แก่    

1)  นายปณต  สริิวฒันภกัดี  กรรมการ  / รองประธานกรรมการ 

2)  นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม   กรรมการอิสระ  / กรรมการตรวจสอบ  

3)  นายธนพล  ศิริธนชยั   กรรมการ 

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อยา่งเป็นอิสระ กรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้ขอออกจากห้องประชมุก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ซึง่ถือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหาที่มีสว่นได้เสยี เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้อง
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พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยเช่นเดิม  

1) นายปณต  สริิวฒันภกัดี  กรรมการ  / รองประธานกรรมการ   

2) นายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ   

3) นายธนพล  ศิริธนชยั   กรรมการ  

ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดงักลา่วข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มี
ลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านกังาน ก.ล.ต.  โดยนายชินวฒัน์  ชินแสงอร่าม มีคณุสมบตัิที่จะ
ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และ
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ซึ่งประวตัิโดยย่อและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเป็น
กรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมที่ต้องพ้นจากตาแหน่งต าแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนีป้ระธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน 
กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และให้ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่
เสนอ โดยลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

1) นายปณต  สิริวัฒนภกัดี ต าแหน่ง กรรมการ  / รองประธานกรรมการ  

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้
เลือกกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการ  รองประธานกรรมการ  ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 212 ราย 2,022,272,968 เสียง 99.97402 
ไม่เหน็ด้วย 1 ราย 525,500 เสียง 0.02598 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,022,798,468 เสียง  

งดออกเสียง 2 ราย 19,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
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2) นายชินวัฒน์  ชินแสงอร่าม  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้
เลอืกกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 210 ราย 2,022,324,768 เสียง 99.97658 
ไม่เหน็ด้วย 3 ราย 473,700 เสียง 0.02342 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,022,798,468 เสียง  

งดออกเสียง 2 ราย 19,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

3) นายธนพล  ศิริธนชัย ต าแหน่ง กรรมการ 

ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้
เลอืกกลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เหน็ด้วย 210 ราย 2,021,686,468 เสียง 99.99446 
ไม่เหน็ด้วย 2 ราย 112,000 เสียง 0.00554 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,021,798,468 เสียง  

งดออกเสียง 3 ราย 1,019,100 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 
ที่ประชมุเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น ทีไ่ด้รับอนมุตัิให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เข้าห้องประชมุ 
 

วาระที่ 10  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560   

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานอ านวยการ เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ   

ประธานอ านวยการ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้เสนออตัราการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท โดย
พิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะ
ชุด และผลการปฏิบตัิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้
เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้
ความเห็นชอบ และน าเสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
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• ปรับคา่ตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน  ซึง่ใช้อตัราเดิมตัง้แตปี่ 2556 จากเดิมคา่ตอบแทนประธาน
กรรมการ 20,000 บาทต่อเดือน ปรับเป็น 35,000 บาทต่อเดือน  และกรรมการจากเดิมค่าตอบแทน 
10,000 บาทตอ่เดือน ปรับเป็น 25,000 บาทตอ่เดือน 

• ก าหนดค่าเบีย้ประชุมคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งได้รับการแต่งตัง้เมื่อวันที่  14 
ธันวาคม 2559  โดยก าหนดคา่เบีย้ประชุมประธาน 22,000 บาทต่อครัง้  และกรรมการ 18,000 บาท
ตอ่ครัง้  

• การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560  รวมกับ
คา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไมเ่กิน 9,000,000 บาท  

โดยในสว่นค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรร
ตามความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั  ตามรายละเอียด ดงันี ้

 

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้

ประชุม 
ค่าตอบแทน
รายเดือน 

ค่าเบีย้
ประชุม 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท    25,000   35,000   20,000    25,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  -   25,000 -     20,000/\ 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  -   40,000 -   30,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา   22,000 -   18,000 - 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล    22,000 -    18,000 - 

หมายเหต ุ  /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิ
คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 
3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มติ อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2560  ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ ดงันี ้

 
วาระที่ 11  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2560 

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

 

เหน็ด้วย 212 ราย 2,022,349,469 เสียง 99.97684 
ไม่เหน็ด้วย 3 ราย 421,600 เสียง 0.02084 
งดออกเสียง 2 ราย 46,900 เสียง 0.00232 

จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,022,817,969 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งก าหนดให้ที่
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  คณะกรรมการบริษัทโดย
การเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี
จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั ได้เสนอผู้สอบบญัชี 3 ท่าน ตามรายช่ือต่อไปนี ้คนใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และมี
อ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

1. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรสผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
3.  นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขต

การให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ
ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กระบวนการสอบ
บญัชี รวมทัง้ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว มีคุณสมบตัิตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด และอยูใ่นสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสยีงและมีความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป  

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่มีความสมัพนัธ์และสว่นได้
เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว
ข้างต้น ไมม่ีผู้สอบบญัชีรายใดที่ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดตอ่กนั 

นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชมุให้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชี
ของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,000,000 บาท (หนึง่ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล เพิ่มขึน้ 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็น 
250,000   บาท ตอ่ไตรมาส 

• ค่าสอบบัญชีประจ าปี เพิ่มขึน้ 70,000 บาท จาก 430,000 บาท เป็น 500,000  บาท โดยเพิ่มขึน้
เนื่องจากกิจกรรมที่เพิ่มขึน้ของอาคารส านกังานให้เช่าเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดนา่ 
บาย เฟรเซอร์ ที่จะด าเนินการเต็มรอบปีบญัชี ประกอบกบัการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริษัทฯ 
จึงต้องใช้บริการในส่วนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit)   มากขึน้ แต่เนื่องจาก ปี 2560 
บริษัทฯ จะด าเนินการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีจากเดือนธนัวาคม มาเป็นสิน้สดุเดือนกนัยายน ค่า
สอบทานงบการเงินระหวา่งกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1 ไตรมาส  

• โดยสรุปเสนอค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล 2 ไตรมาส ครัง้ละ 250,000 บาท รวม 500,000 
บาท รวมคา่ตอบแทนการสอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2560 จ านวน 1,000,000 บาท 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่โดยมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อซกัถามหรือมีความเห็น ดงันี ้

• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น :  แสดงความเห็นว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ มีอตัราที่
สงูขึน้ทกุปี จึงขอให้บริษัทฯ และบริษัทผู้สอบบญัชีพิจารณาเหตผุลของการเพิ่มขึน้ของค่าสอบบญัชี
ด้วย  
ประธานกรรมการตรวจสอบ : ชีแ้จงว่า บริษัทฯ จะรับความเห็นของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา ทัง้นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการตอ่รองกบับริษัทผู้สอบบญัชีคอ่นข้างมาก แต่จากการที่กิจกรรมของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ จึงมีคา่ใช้จ่ายในการสอบบญัชีที่สงูขึน้ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2560 
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ในการนีป้ระธานได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถือหุ้น  

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 
เหน็ด้วย 212 ราย 2,022,349,469 เสียง 99.98212 
ไม่เหน็ด้วย 1 ราย 361,700 เสียง 0.01788 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสียงลงคะแนน 

2,022,711,169 เสียง  

งดออกเสียง 4 ราย 106,800 เสียง 
บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง 

 

วาระที่ 12  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

-ไมม่ี-- 

 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม ่ โดยมีผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

• นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น :  กล่าวช่ืนชมบริษัทฯ และทีมงานชุดใหม่ของบริษัทฯ ที่
บริหารงานบริษัทฯ จนเจริญเติบโต รวมถึงช่ืนชมการจดัประชมุในครัง้นีท้ี่จดัได้เป็นอยา่งดี นอกจากนี ้
ได้เสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาท าโครงการ Gold Giving  กบัผู้ ถือหุ้น ด้วยเช่นกนั 

ประธานฯ  :  ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและกลา่ววา่จะน าข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นไปพิจารณา 

• นายชัย  ปฏิมาภรณ์ชัย  ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ จะ
สง่ผลกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลหรือไม ่ 

รองประธานกรรมการ : ชีแ้จงว่า ยกเว้นในปีแรก แล้วในปีถดัๆ ไป บริษัทฯ ยงัคงมีรอบระยะเวลา
บัญชี 12 เดือนเช่นเดิม และการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริษัทฯ ไม่ส่งผลกระทบต่อการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  

นายสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  กรรมการ : ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ก าหนดการประชุมผู้ ถือหุ้นจะเป็นเดือน
มกราคมและการจ่ายเงินปันผลจะเป็นเดือนกมุภาพนัธ์  ผลประกอบการยงัคงเป็น 12 เดือนเช่นเดิม 

• นายสันติ  โภคพูนพิพัฒน์ ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีส่วนเก่ียวข้องในการลงทุนใน
โครงการ Bangkok One หรือมีความสนใจลงทนุในโครงการ Bangkok One หรือไม ่

รองประธานกรรมการ :  ชีแ้จงว่า บริษัทฯ พยายามมองหาโอกาสในการลงทุนที่เหมาะสมอย่าง
สม ่าเสมอ อย่างไรก็ตามปัจจุบนั บริษัทฯ ยงัไม่มีความเก่ียวข้องหรือมีการลงทุนในโครงการ One 
Bangkok  ดงักลา่ว แตห่ากได้รับความสนบัสนนุจากผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ จะน าไปพิจารณาตอ่ไป 
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เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.30 น. 
 
ลงช่ือ        นายวนัชยั  ศารทูลทตั       ประธานกรรมการ/ 

 (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)    ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ        นายธนพล   ศิริธนชยั        ประธานอ านวยการ 
 (นายธนพล   ศิริธนชยั) 

 

ลงช่ือ    นางสาวปรศันีย์  สรุะเสถียร       เลขานกุารบริษัท/ 
                                   (นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร)      ผู้บนัทกึการประชมุ 

 
 
 

  


