
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2562 ครัง้ที่ 26 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 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 ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

และสรรหา / กรรมการอิสระ 

2. นายปณต สริิวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากบัดแูล 

   บรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ 

4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

5. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

6. นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี กรรมการ 

7. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 

8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร  

9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง / กรรมการ

กํากบัดแูลบรรษัทภิบาล / ประธานอํานวยการ 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน 

3. นายเทพศกัดิ์ นพกรวิเศษ รองกรรมการผู้จดัการอาวโุส สายงานบญัชีและการเงิน 

4. นายวิทวสั คตุตะเทพ รองกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 

5. นางสาวธีรนนัท์  กรศรีทิพา  รองกรรมการผู้จดัการ  สายงานพฒันาธุรกิจรีเทล 

6. นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร เลขานุการบริษัท  และรองกรรมการผู้ จัดการ สายงานกลยุทธ์องค์กร 

   และการลงทนุ 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

3. นายเกรียงไกร    โภคานกุรม ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 

2. นางสาวพิมพ์ขวญั ทรัพย์ประเสริฐ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้กลา่ว

ต้อนรับและขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 ใน

วนันี ้เป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2561-62 เมื่อวนัท่ี 21 พฤศจิกายน 2561 เพ่ือพิจารณาเร่ือง

ตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ  

โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2562 

ครัง้ท่ี 26 (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 14 ธนัวาคม 2561 

บริษัทฯ มีทนุชําระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็น

จํานวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุม จํานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจํานวน 6,129 ราย โดยในการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ท่ี 26 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกนั

เท่ากบั 14,622,871 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.63 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉันทะ

แทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 261 ราย ถือหุ้นรวมกนัเทา่กบั 2,057,508,567 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.54 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จํานวน 388 ราย ถือหุ้น

รวมกนัทัง้หมด 2,072,171,438 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.17 ของ จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งไมน้่อย

กวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะนํา กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 9 ท่าน (คิดเป็น

สดัสว่นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด)  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษากฎหมาย ท่ีเข้าร่วมประชมุ 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และเป็นการ

ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น เสนอ

ระเบียบวาระการประชมุสาํหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ

บริษัท ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนดผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหวา่งวนัท่ี 1 มิถนุายน 

2561 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับ

การพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
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ในส่วนของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดบัดีเลิศประจําปี 2561 จาก

โครงการสาํรวจการกํากบัดแูลกิจการบริษัทไทย สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD)  

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอํานวยการ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิ

ในการออกเสียงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

ทราบ ดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจํานวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

• ในการลงคะแนนเสยีง การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นใน

ท่ีประชุมและของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ล่วงหน้าเมื่อผู้ รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้าร่วม

ประชมุ โดยการนบัผลการลงคะแนนเสยีงแบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

(1) วาระท่ีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน จะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่

มีสทิธิออกเสยีงท่ีออกเสยีงเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ แตไ่มน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ี

งดออกเสยีง 

(2) วาระท่ีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน จะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของ

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท่ีออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย 

และงดออกเสยีง 

(3) วาระท่ีต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นท่ีมาประชมุ จะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชุม ท่ี

ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

ถ้ามีผู้ ถือหุ้นใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือประสงค์จะงดออก

เสียง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และขอให้ผู้ ถือหุ้น

ยกมือขึน้ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือนําไปตรวจนบัคะแนน สาํหรับทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีเห็น

ด้วยหรือผู้ ถือหุ้นท่ีไมง่ดออกเสยีงจะถือวา่อนมุตั ิ

• วาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

• วาระท่ี 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหนง่ตาม

วาระ ประจําปี 2562 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพ่ือความโปร่งใส โดย

ใช้หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดยีวกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 
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• การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะหรือบตัรเสยี ไมน่บัเป็น

คะแนน 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง  ยกเว้นกรณี Custodian 

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเว้นกรณี Custodian 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือกํากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงท่ีมีอยู ่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นใน

ประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ ๆ  ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดง

ความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้ เพ่ือบนัทึก

รายงานการประชมุ  

ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอ่ืนๆ นอกเหนือจากวาระท่ีกําลงัพิจารณา

อยู ่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอ่ืนๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ือง

อ่ืนๆ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซกัถามอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเด็นท่ีซํา้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้

การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารเวลาในการประชมุให้อยูใ่นระยะเวลาท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใ่ห้ท่ีประชมุต้อง

รอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา บริษัทฯ จะดําเนินการเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาวาระการ

ประชมุถดัไป และเมื่อท่ีประชมุพิจารณาวาระการประชมุถดัไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการ

ประชุมก่อนหน้านีใ้ห้ท่ีประชุมทราบ และเพ่ือความโปรงใสในการนบัคะแนน บริษัทฯ ได้เชิญ นางสาวพิมพ์ขวญั ทรัพย์

ประเสริฐ ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สงัเกตการณ์

การนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ เพ่ือทําหน้าท่ีดแูลและตรวจสอบให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมาย

และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมคัรตวัแทนผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ ซึง่ในการนี ้นางอญัชลุ ีเหลา่พงษ์ศร ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้อาสา

เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมดําเนินการดงักลา่ว 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2561 ครัง้ที่ 25 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 18 

มกราคม 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 

ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 ให้ท่ีประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาํเนารายงานการประชมุสามญั

ผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้

หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงาน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 

ในการนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 

ครัง้ท่ี 25 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 18 มกราคม 2561 ตามท่ีเสนอ โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 413 ราย 2,073,437,478 เสยีง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,073,437,478 เสยีง  

งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ (“ประธานอํานวยการ”) และ      

นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย

งานบัญชีและการเงนิ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 

ประธานอํานวยการ ได้สรุปรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี 2561 และแผนธุรกิจในปี 

2561 พร้อมฉายวดีีทศัน์ประกอบให้ท่ีประชมุรับทราบ ดงันี ้

• ในปีท่ีผ่านมาธุรกิจของบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง โดยบริษัทฯ มียอดขายประมาณ 

15,800 ล้านบาท และมีผลกําไรประมาณ 2,100 ล้านบาท คิดเป็นการเติบโตประมาณร้อยละ 75 

เ น่ืองจากการเปิดโครงการใหม่จํานวน 19 โครงการ ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 23,000 ล้านบาท   

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้นําระบบการบริหารทรัพยากรองค์กร SAP S/4HANA มาใช้เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการทํางาน ทัง้นี ้บริษัทฯ ยังได้รับรางวัลในส่วนของการกํากับดูแลกิจการท่ีดี

ตอ่เน่ืองกนัเป็นปีท่ี 2  
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• ในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ตัง้ใจท่ีจะวางแผนในการดําเนินธุรกิจให้รอบคอบมากขึน้ โดยคํานึงถึงปัจจยั

ต่างๆ ได้แก่ การกีดกันทางการค้าของประเทศจีนและสหรัฐอเมริกา สถานการณ์การเมือง

ภายในประเทศ อตัราดอกเบีย้ รวมถึงมาตรการกํากบัดแูลเก่ียวกบัอสงัหาริมทรัพย์ ทัง้นี ้บริษัทฯ มี

แผนท่ีจะเพ่ิมคณุภาพของสินค้าและใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการรองรับการขยายตวัของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้ร่วมมือกบักลุม่บริษัท Fraser เพ่ือพฒันาความเป็นมืออาชีพของบริษัทฯ  

• สําหรับธุรกิจท่ีอยู่อาศยั บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหมจํ่านวน 25 โครงการ เพ่ิมขึน้

จากปีก่อนหน้าท่ีมีอยูจํ่านวน 53 โครงการ คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 30 โดยจะมีการขยายตวัไป

ยงัพืน้ท่ีตา่งๆ ทัง้ปริมณฑลและตา่งจงัหวดั 

• สําหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริษัทฯ ได้บริหารจดัการอาคารปาร์คเวนเชอร์ อาคารสาทร 

สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีอตัราการเติบโตอยา่งต่อเน่ือง ในสว่นของโครงการสาม

ย่าน มิตรทาวน์ ได้ดําเนินการก่อสร้างไปแล้วกว่าร้อยละ 60 ซึ่งได้เป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้และ

คาดวา่จะสามารถเปิดให้บริการได้ในช่วงปลายปี 2562 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุ 

วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ท่ีผ่านมา ซึ่งได้จดัทํารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ในรูปแบบ CD-ROM ตามท่ีได้

จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภาพรวมผลประกอบการสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เปรียบเทียบกบัปี 2560 

ตามท่ีบริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัท่ี 1 

มกราคม และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธนัวาคมของทกุปี  เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  

โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2560 ดงันัน้ ผลการดําเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน ในการนี ้เพ่ือประโยชน์ในการ

เปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริษัทฯ จึงทําการเปรียบเทียบผลการดําเนินงานย้อนหลงั 4 ปี โดยท่ีแตล่ะปีมีรอบ

ระยะเวลาระหว่างวันท่ี 1 ตุลาคม และสิน้สุดในวันท่ี 30 กันยายน เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณา ซึ่งสามารถสรุปผล

ประกอบการเปรียบเทียบกบัปี 2560 ได้ดงันี ้

รายได้ 

• บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จํานวน 14,053 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 10,550 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโต

ร้อยละ 33 จากการเปิดโครงการเพ่ิมขึน้ในระหวา่งปี 

• บริษัทฯ มีรายได้จากการให้เช่าและบริการสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จํานวน 959 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้จากงวดเดียวกนัของปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 837 ล้านบาท คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 

15 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีอตัราการให้เช่าพืน้ท่ีเพ่ิมขึน้ 
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• บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจโรงแรมสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จํานวน 551 ล้านบาท เพ่ิมขึน้

จ า ก ง ว ด เ ดี ย ว กั น ข อ ง ปี  2560 ซึ่ ง มี จํ า น ว น  511 ล้ า น บ า ท  

คิดเป็นอตัราการเติบโตร้อยละ 8 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการโรงแรมโมเดนา่ บาย เฟรเซอร์ส 

• ทัง้นี ้บริษัทฯ มีรายได้โดยรวมเพ่ิมขึน้ร้อยละ 29 

คา่ใช้จ่าย 

• บริษัทฯ มีต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ ต้นทนุการให้เช่าและต้นทนุธุรกิจโรงแรมท่ีเติบโตตามสดัสว่น 

ทัง้นี ้ ต้นทนุการให้เช่าและธุรกิจโรงแรมเติบโตขึน้ร้อยละ 3 ในขณะท่ีรายได้จากการให้เช่าและจาก

ธุรกิจโรงแรมเติบโตขึน้ร้อยละ 12 จึงเป็นผลทําให้ในปี 2561 บริษัทฯ มีอตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้  

• ค่าใช้จ่ายในการขายเติบโตมากในปี 2561 เน่ืองจากการโฆษณา ประชาสมัพันธ์ ท่ีมากขึน้ตาม

จํานวนโครงการท่ีเปิดใหม ่สว่นคา่ใช้จา่ยในการบริหารเตบิโตเพียงเลก็น้อยท่ีอตัราร้อยละ 7 เน่ืองจาก

มีการตัง้สาํรองทรัพย์สนิด้อยคา่ในปี 2560  

จากผลการดําเนินงานข้างต้น สง่ผลให้บริษัทฯ มีผลกําไร จากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 30 

กนัยายน 2561 จํานวน 2,100 ล้านบาท โดยเติบโตขึน้ท่ีอตัราร้อยละ 76 

ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 เปรียบเทียบกบั ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

• บริษัทฯ มีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้จํานวน 39,202 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนประมาณ  8,397 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตดุงันี ้(1) การเติบโตจากการซือ้ท่ีดินเพ่ือเตรียมพฒันาโครงการใหม ่จํานวน 25 โครงการ 

(2) บริษัทฯ ได้ชําระเงินลงทนุในบริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จํากดั เพ่ิมขึน้จนครบเต็มจํานวนแล้ว 

• บริษัทฯ มีหนีส้ินรวมทัง้สิน้จํานวน 23,312 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนประมาณ  6,871 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตดุงันี ้(1) การก่อหนีโ้ดยการกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ 

(3) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ่ื้น ๆ เพ่ิมขึน้  

• บริษัทฯ มีส่วนของผู้ ถือหุ้นจํานวน 15,890 ล้านบาท เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนประมาณ 1,534 ล้านบาท 

จากกําไรท่ีเกิดขึน้จากผลการดําเนินงานสาํหรับปีสิน้สดุ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 จํานวน 2,100 ล้าน

บาท หกัด้วยเงินปันผลจ่ายของปีก่อนจํานวน 598 ล้านบาท 

• ปัจจบุนั บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้นิรวมต่อทนุเทา่กบั 1.47 อตัราสว่นหนีส้นิรวมตอ่ทนุตามเง่ือนไขใน

ข้อกําหนดสทิธิหุ้นกู้ เทา่กบั 1.04 และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเทา่กบั 0.76 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่ 

นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการชีแ้จงรายละเอียดของต้นทนุอ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้มา

ร้อยละ 41 
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ ในสว่นของต้นทนุอ่ืนท่ีเพ่ิมขึน้มานัน้ 

ส่วนใหญ่มาจากต้นทุนค่าการจดัการเน่ืองจากในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้เข้าไปบริหารจดัการให้กบับริษัท เกษมทรัพย์

ภกัดี จํากดั ซึ่งอยู่ระหว่างการพฒันาโครงการสามยา่น มิตรทาวน์ ท่ีจะเปิดให้บริการในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งสอดคล้อง

กบัการท่ีบริษัทฯ มีรายได้คา่การจดัการท่ีเพ่ิมขึน้ 

นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณา อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอให้

ชีแ้จงรายละเอียดของการปรับกลยทุธ์เพ่ือการเติบโตในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2562  

ประธานอํานวยการ ชีแ้จงว่า ในปีนีจ้ะมีความท้าทายใหม่ๆ จากหลายปัจจยัแวดล้อมท่ีเปลี่ยนแปลง 

อย่างไรก็ดี      บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพ่ิมอตัราการเติบโตอย่างต่อเน่ืองด้วยความรอบคอบ โดยจะวางแผนในด้านการเงิน 

การบริหารเงิน การทําการตลาด รวมถึงการสาํรวจคูแ่ขง่ในตลาดให้ละเอียดและรัดกมุขึน้  

นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้นทุนอย่างไร 

โดยจะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือพัฒนาบริษัทฯ และลดต้นทุนอย่างไร และมีการนําเสนอสินค้าใหม่ๆ 

เพ่ือท่ีจะช่วงชิงสว่นแบง่ทางการตลาดอยา่งไร 

ประธานอํานวยการ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้มีการนํานวตักรรมมาใช้ในการพฒันาการก่อสร้างให้เป็นไป

อยา่งรวดเร็วขึน้และลดขัน้ตอนในการก่อสร้างลงเพ่ือลดต้นทนุ 

นายแสนผิน สุขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานเติบโตขึน้ 

เน่ืองจากมีการเปิดโครงการใหม่ ๆ เพ่ิมขึน้จากปีท่ีผ่านมา โดยส่วนโครงการท่ีพัฒนาส่วนใหญ่เป็นเขตพืน้ท่ีท่ีขายดี 

นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการขยายในสว่นของ Neo Home ซึ่งเป็นบ้านในเขตเมืองท่ีมีราคาตัง้แต ่5 ถึง 8 ล้านบาท โดยเป็น

บ้านท่ีมีราคาและทําเลท่ีตอบสนองความต้องการของผู้ บริโภค ทัง้นี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะขยายตลาด Town Home 

เพ่ิมเติมในเขตพืน้ท่ีตอนเหนือ รวมถึงการขยายตลาด City Home ในเขตเมือง ได้แก่ บริเวณสาทรและแจ้งวฒันะ ดงันัน้ 

แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในปีนี ้จึงเป็นการขายสินค้าใหม่ๆ  ในทําเลใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะยงัคงมุ่งเน้นท่ีตลาดหลกั 

คือ โครงการ Town Home ทัง้นี ้สิง่เหลา่นีเ้ป็นแรงผลกัดนัท่ีทําให้บริษัทฯ มีการเติบโตของรายได้อยา่งตอ่เน่ือง 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ แผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้นําเสนอในการประชมุครัง้นี ้ได้มีการ

คํานึงถึงความเสี่ยงของเศรษฐกิจโลก การชะลอตัวในการจับจ่ายใช้สอย และการเพ่ิมขึน้ของต้นทุนทางการเงิน 

นอกจากนี ้ในส่วนของต้นทุน ในภาพรวมผู้ อ่ืนเร่ิมต้องการท่ีจะศึกษารูปแบบการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึน้ 

เน่ืองจากบริษัทฯ เป็นทัง้ผู้ ออกแบบและผู้ ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทฯ สามารถลดต้นทุนในส่วน supply chain เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพในด้านการพัฒนาโครงการ สําหรับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ท่ีบริษัทฯ ดําเนินการก่อสร้างอยู่ ณ 

ปัจจบุนั เป็นโครงการท่ีจะสร้างความมัน่คงของรายได้ให้กบั บริษัทฯ ในระยะยาว เป็นสว่นหนึง่ในการสร้างผลตอบแทนท่ี

ยั่งยืนให้กับบริษัทฯ นอกจากนี ้ประธานกรรมการบริหาร ยังได้กล่าวช่ืนชมทีมงานท่ีทํางานได้อย่างทุ่มเทและมี

ประสทิธิภาพ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุรับทราบ

รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 
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ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีรายงานเพ่ือทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบกาํไรขาดทุน สําหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 

2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง

การเงินและงบกําไรขาดทนุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ

งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน 

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 448 ราย 2,072,980,997 เสยีง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,072,980,997 เสยีง  

งดออกเสยีง 2 ราย 1,383,000 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลและจัดสรรกาํไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ

ดาํเนินงานสาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุ

สาํรองตา่งๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืนในอนาคต 

การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม 

เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลท่ีให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุผู้ ถือหุ้นคราวตอ่ไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39  

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานให้ท่ี

ประชุมพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรกําไร เพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงาน

สาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน  2561 

รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน  ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สําหรับปีสิน้สุดวันท่ี 30 

กนัยายน  2561 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมจํานวน 2,109.61 ล้านบาท และกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะ

กิจการจํานวน 2,252.02 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท่ีมีการ

แก้ไขเพ่ิมเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด”) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 40 บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสทุธิ

ประจําปี สว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปี หกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 

จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เสนอขอจัดสรรกําไรเป็นทนุ

สาํรองตามกฎหมายไว้จํานวน 120 ล้านบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมท่ียงัไม่ได้จดัสรร

จํานวน 2,959.59 ล้านบาท และกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการท่ียงัไม่ได้จัดสรรจํานวน 3,173.90 ล้านบาท 

ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลจากผลการ

ดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กันยายน 2561 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.46 บาท สําหรับหุ้นสามญัจํานวน 

2,323,720,000 หุ้น รวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 1,068,911,200 บาท  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนั

ศกุร์ท่ี 14 ธันวาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 14 กุมภาพนัธ์ 2562 โดยจ่ายจากกําไรท่ีเสียภาษีในอตัรา

ร้อยละ 20 สาํหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปันผลคณูสองสว่นแปด 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราท่ีคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม

และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 50.7 และร้อยละ 47.5 ของกําไรสทุธิ สําหรับปี

สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาํดบั โดยการจ่ายเงินปันผลสําหรับ

ปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ในอตัรา 0.46 บาทตอ่หุ้นเป็นอตัราท่ีสงูกวา่รอบปีบญัชีท่ีผา่นมาซึง่อยูท่ี่อตัรา 0.25 บาท

ตอ่หุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 
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เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุตัิการ

จ่ายเงินปันผลและจดัสรรกําไร เพ่ือเป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสาํหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรกําไร เพ่ือเป็นทุน

สํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสําหรับปีสิน้สดุ 30 กนัยายน 2561 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น โดยมี

ผลการออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 450 ราย 2,074,323,097 เสยีง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,074,323,097 เสยีง  

งดออกเสยีง 1 ราย 41,100 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ ประจาํปี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ

ตรวจสอบ”) เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

สามารถลงคะแนนได้อยา่งเป็นอิสระ กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดงัต่อไปนี ้ได้ขอออกจาก

ห้องประชมุก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้ 

1)    นายวนัชยั                ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

2) นายโชติพฒัน์   พีชานนท์   กรรมการ   

3) นายสทิธิชยั   ชยัเกรียงไกร   กรรมการ  
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จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ  ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แหง่พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งกําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน

กรรมการท่ีมีอยูท่ัง้หมด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ โดยให้กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหนง่นานท่ีสดุเป็นผู้ออก

จากตําแหน่ง โดยกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลอืกตัง้เข้ามาดํารงตําแหน่งใหมไ่ด้  ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นในครัง้นี ้มีกรรมการซึง่ครบกําหนดออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 3 ทา่น  ตามท่ีได้ชีแ้จงไว้ข้างต้น 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทน

กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับ

ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา (ซึง่ไมร่วมกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาท่ีมีสว่น

ได้เสีย) เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 

3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 

1)    นายวนัชยั                 ศารทลูทตั  ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

2) นายโชติพฒัน์   พีชานนท์   กรรมการ   

3) นายสทิธิชยั   ชยัเกรียงไกร   กรรมการ  

ทัง้นี ้เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ 

และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของ

สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยนายวนัชยั ศารทลูทตั มีคณุสมบตัิท่ีจะดํารงตําแหนง่

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  ซึ่งประวัติโดยย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ ท่ีได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื

บอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็น

เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ท่ีประชมุ

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพ่ือความโปร่งใสในการ

ลงคะแนน และเพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีต้้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้าง

มากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบั

เข้าดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามท่ีเสนอ โดยลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนน

เสยีง ดงันี ้
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1) นายวันชัย ศารทูลทัต  ตําแหน่ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ /ประธานกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา  

ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 436 ราย 2,069,069,288 เสยีง 99.74568 

ไมเ่ห็นด้วย 21 ราย 5,275,410 เสยีง 0.25432 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,074,344,698 เสยีง  

งดออกเสยีง 1 ราย 41,100 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

 

2) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์  ตาํแหน่ง  กรรมการ  

ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 452 ราย 2,072,931,598 เสยีง 99.93188 

ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย 1,413,100 เสยีง 0.06812 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,074,344,698 เสยีง  

งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 

บตัรเสยี 1 ราย 41,100 เสยีง 
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3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร  ตาํแหน่ง  กรรมการ 

ท่ีประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 453 ราย 2,072,763,298 เสยีง 99.92178 

ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 1,622,500 เสยีง 0.07822 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,074,344,798 เสยีง  

งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

ท่ีประชมุเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น ท่ีได้รับอนมุตัิให้กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ เข้าห้องประชมุ 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาํปี 2562   

ประธานฯ มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ   

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชน

จํากดั ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและ

สรรหาได้เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2562 ให้

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพ่ือนําเสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้โดยใช้อตัราเดิมซึง่เป็นอตัราท่ีได้รับอนมุตัิ

ตัง้แต่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ท่ี 24 ทัง้นี ้หากเปรียบเทียบอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของ

บริษัทฯ กบับริษัทอ่ืน ๆ ท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั พบว่าอตัราคา่ตอบแทนรายเดือนและค่าเบีย้ประชุมของกรรมการ

ของบริษัทฯ เป็นอตัราท่ีตํ่ากวา่คา่เฉลีย่สาํหรับอตุสาหกรรมเดียวกนั 

เพ่ือเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าท่ีของคณะกรรมการบริษัทในการสร้างมลูค่าเพ่ิมให้แก่บริษัทฯ อย่าง

ยัง่ยืน ในการพิจารณาจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณา

ตามความเหมาะสมกบัขอบเขต หน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทแต่ละชดุ และผลการปฏิบตัิงานใน

สภาวการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของบริษัทฯ ท่ีกําลงัขยายตวัทาง

ธุรกิจ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงกบับริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัท

พิจารณาให้ความเห็นชอบ และนําเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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 ประธาน สมาชิก 

หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 

ค่าตอบแทน 

(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 

 

ค่าตอบแทน 

(รายเดือน) 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 35,000  20,000 25,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 -   20,000/1 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา  22,000 -  18,000 - 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล   22,000 -  18,000 - 

หมายเหต ุ  /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 

ทัง้นี ้เน่ืองจากในปัจจุบนัท่ีบริษัทฯ มีขนาดธุรกิจเติบโตขึน้มาก ควบคู่กับความรับผิดชอบท่ีเพ่ิมขึน้ของ

คณะกรรมการ และมีการเพ่ิมความถ่ีของการจัดการประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยเพ่ิมขึน้ 

คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาปรับเพ่ิมวงเงินค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและ

คณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 3 ล้านบาท โดยในสว่นของคา่ตอบแทนพิเศษขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้คณะกรรมการ

พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั 

ทัง้นี ้ไม่มีค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงินหรือผลประโยชน์อ่ืน รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมท่ีได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจํานวนทัง้สิน้ 8,982,000 บาท ซึง่

อยูใ่นวงเงิน 9 ล้านบาท ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ท่ี 25 

จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็น

เก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า จากแผนภาพสรุปเปรียบเทียบค่าตอบแทน

กรรมการของบริษัทฯ กับบริษัทอ่ืนๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกนั เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ จึงมี

จํานวนสงูกวา่คา่เฉลีย่ของบริษัทอ่ืน 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงวา่ บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนรายเดอืนให้แกก่รรมการตรวจสอบอยา่ง

เดียว ในขณะท่ีบริษัทอ่ืนๆ ในอตุสาหกรรมเดียวกนั อาจจะจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการตรวจสอบในรูปแบบค่าเบีย้

ประชมุด้วย จึงทําให้คา่เฉลีย่คา่ตอบแทนรายเดือนตํ่าลง 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้

ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562 
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ในการนี ้ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่

น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ

บริษัทฯ ประจําปี 2562 รวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไมเ่กิน 12 ล้านบาท ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 

ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด 

ของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

เห็นด้วย 465 ราย 2,074,350,598 เสยีง 99.99802 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

งดออกเสยีง 1 ราย  41,100 เสยีง 0.00198 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 2,074,391,698 เสยีง  

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ

กําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้เสนอผู้สอบบญัชี 3 ทา่น ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้คน

ใดคนหนึ่ง เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และมีอํานาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ 

ประจําปี 2562   

1. นางวิไล   บรูณกิตติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 

2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 

3.  นางศศิธร  พงศ์อดศิกัดิ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802 

ทัง้นี ้ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขต

การให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ

ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กระบวนการสอบ

บัญชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบ โดย ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงาน
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คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึ่งมีช่ือเสียงและมี

ความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป  

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่มีความสมัพนัธ์และสว่นได้

เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระ

ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว

ข้างต้น ไมม่ีผู้สอบบญัชีรายใดท่ีปฏิบตัิหน้าท่ีมาแล้วเกินกวา่ระยะเวลาท่ีหลกัเกณฑ์ตามประกาศท่ีเก่ียวข้องกําหนด 

นอกจากนี  ้บริษัท เคพีเอ็มจี  ภูมิ ไชย สอบบัญชี  จํากัด รวมถึงบุคคลหรือกิจการท่ี เก่ียวข้องกับ                           

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัทยอ่ยของบริษัทฯ ด้วย 

ประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาอนมุตัิการกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ประจําปี 2562 เป็นจํานวนรวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• คา่ตรวจสอบงบการเงินประจําปีของบริษัทฯ เป็นจํานวน 600,000 บาท 

• คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจํานวน 750,000 บาท  

ทัง้นี ้สาเหตท่ีุค่าสอบบญัชีประจําปีเพ่ิมขึน้จากปี 2561 จํานวน 30,000 บาท เน่ืองจากมีการสอบทาน

ระบบสารสนเทศใหม่ของบริษัทฯ ประกอบกบัปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้จากการขยายตวัของกิจการของบริษัทฯ อย่างไรก็ดี 

ส่วนเพ่ิมในปี 2562 คิดเป็นสดัส่วนน้อยกว่าร้อยละ 2 ของค่าสอบบญัชี ซึ่งเป็นอตัราท่ีบริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกบัทาง

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั แล้ว 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมข้ีอซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม ่ 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงข้อคิดเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีมีการปรับ

เพ่ิมขึน้ทกุปีตัง้แต่ปี 2560 เป็นต้นมา โดยขอให้ผู้บริหารและคณะกรรมการ คํานึงถึงการควบคมุต้นทนุ ถึงแม้ว่าคา่สอบ

บญัชีจะเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนเล็กน้อยก็ตาม และได้แสดงข้อคิดเห็นว่า  บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ไม่ควร

เพ่ิมคา่สอบบญัชีทกุ ๆ ปี  

ประธานฯ กลา่วขอบคณุข้อแนะนําของผู้ ถือหุ้น ทัง้นี ้บริษัทฯ จะนําข้อคิดเห็นไปพิจารณาตอ่ไป 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

อนมุตัิการแตง่ตัง้และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 

ในการนีป้ระธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีง

ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่ตอบแทน

ของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2562 ตามรายละเอียดดงันี ้



หน้า 18 / 27 

 

1.  อนุมตัิการแต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขท่ี 3920 หรือนางสาว

นิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือนางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชี

รับอนุญาต เลขท่ี 8802 แห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของ

บริษัทฯ ประจําปี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ จดัทํา และลงนาม

ในรายงานการสอบบญัชี และ 

2. อนมุตัิการกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,350,000 บาท     

โดยมผีลการออกเสยีงลงคะแนนเป็นดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 468 ราย 2,074,353,599 เสยีง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และออกเสยีงลงคะแนน 
2,074,353,599 เสยีง  

งดออกเสยีง 1 ราย 41,100 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้าน

บาท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้ จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุ 

รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

ประจําปี 2559 และ 2560 ได้มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทฯ 

ได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้  จํานวน 7,000 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 และจํานวน 3,000 ล้านบาท เมื่อวนัท่ี 19 

ธันวาคม 2561 ครบวงเงินท่ีได้เคยอนมุตัิไปแล้ว 10,000 ล้านบาท ดงันัน้ เพ่ือให้ บริษัทฯ มีความคลอ่งตวัในการบริหาร

แหลง่เงินทนุของบริษัทฯ และเพ่ือให้สามารถรองรับการขยายตวัของธุรกิจได้อยา่งต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทเห็นควร

เสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 3,000 

ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 13,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านลา่ง ทัง้นี ้บริษัทฯ 

ยงัไมม่ีแผนท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้แตอ่ยา่งใด  
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วตัถปุระสงค์ : เพ่ือใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือชําระคืนเงินกู้  และ/หรือใช้

ในการลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุน

หมุนเวียนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย หรือเพ่ือวตัถุประสงค์อ่ืนตามท่ี

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ชนิด : หุ้นกู้ ทุกประเภทและรูปแบบ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือ หรือ ไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มี

หรือไม่มี หลกัประกันหรือผู้คํา้ประกัน มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อย

สิทธิหรือ ไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด

ในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ละคราว และปัจจัยอ่ืนๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือ เงินสกลุตา่งประเทศในจํานวนเทียบเทา่ 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ีจะขอ

อนมุตัิเพ่ิมในครัง้นี ้

: 3,000 ล้านบาท 

มลูคา่รวมของหุ้นกู้ : มูลค่ารวมหุ้นกู้ ทัง้หมดไม่เกิน 13,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนใน

จํานวนท่ีเทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ีขออนุมตัิในครัง้นี ้

จํานวน 3,000 ล้านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้ รวมท่ีได้รับอนุมตัิจากการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 และ 2560) ทัง้นีบ้ริษัทฯ อาจจะ

ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/

หรือเป็นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ือทดแทนหุ้นกู้ เดิมท่ีมี

การไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) 

ทัง้นีหุ้้นกู้ ท่ีบริษัทฯ ออกจําหน่ายแล้วแต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ 

ขณะใดขณะหนึง่จะต้องมีจํานวนไมเ่กินวงเงิน 13,000 ล้านบาท 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 

อายขุองหุ้นกู้ : ไมเ่กิน 7 ปี นบัจากวนัท่ีออกหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ ทัง้นีอ้ยูภ่ายใต้ข้อกําหนด

ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือคณะกรรมการกํากับ

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

การไถ่ถอนก่อนกําหนด : ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ บริษัท อาจมีสิทธิ หรือ ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อน

ครบกําหนด ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย : เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวโดยแบง่หุ้นกู้ออกเป็นหลายชดุ หรือ 

ชุดเดียว หรือ ทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขาย

ให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่ผู้ลงทนุในวงจํากดั และ/หรือ ผู้ลงทนุ

ประเภทสถาบัน และ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผู้ ลงทุนท่ีมี
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ลกัษณะเฉพาะตามความหมายท่ีกําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการ

กํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ีเก่ียวข้องไม่ว่าจะเสนอขายใน

ประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีกําหนดในประกาศ

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือ 

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎ 

ระเบียบ และกฎหมายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะท่ีออก

และเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 

 รวมทัง้ เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตักิารมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/

หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมาย ให้มีอํานาจในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั และ/หรือ ตอ่เน่ืองกบัการออก

เสนอขายหุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แตไ่มจํ่ากดัเพียง) เร่ืองตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

1. การกําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดตา่งๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้

ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากดัเฉพาะ) เช่น การกําหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกุลเงิน จํานวนเงิน อาย ุมลูค่าท่ี

ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย 

วิธีการชําระคืน วิธีจดัสรร และข้อกําหนดสิทธิ เป็นต้น ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและตามระยะเวลาท่ีเห็นสมควร 

โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบตา่งๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็นคราวๆ ก็ได้ 

2. ดําเนินการตา่งๆ ท่ีจําเป็นและสมควร เพ่ือการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว และมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้

และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจําหนา่ย และ/หรือผู้ รับประกนัการจําหนา่ย และ/หรือท่ีปรึกษาตา่งๆ และ/หรือ

บุคคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือ หน่วยงานจัดอนัดบัเครดิต และ/หรือ ผู้ประเมินราคา

ทรัพย์สนิ เป็นต้น ตลอดจนดําเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทยหรือตลาดรองอ่ืนๆ 

3. การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาท่ีเก่ียวข้องกับการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําขออนุญาต หนงัสือชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมูล รวมถึง

เอกสารและหลกัฐานต่างๆ ท่ีต้องยื่นให้แก่สํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และ/หรือ 

หน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ดงักล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสาร

ดงักลา่วข้างต้นต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือหน่วยงานอ่ืน หรือบคุคลใดๆ ท่ี

เก่ียวข้อง 

4. การดําเนินการอ่ืนใด ท่ีจําเป็นและสมควรเพ่ือให้การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทฯ บรรลผุลสําเร็จ

และเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอ่ืนหรือไม ่ 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่าในครัง้หน้า หากบริษัทฯ มีการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้  ขอให้บริษัทฯ แจ้งข้อมลูแก่ผู้ ถือหุ้นด้วย รวมทัง้เสนอให้พิจารณาออกและเสนอขายให้กบัผู้ ถือหุ้นด้วย 
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ประธานฯ กลา่วขอบคณุข้อแนะนําของผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่จะนําข้อแนะนําไปพิจารณาเพ่ือ

ปรับปรุงตอ่ไป 

นายสุพจน์ เอือ้ชัยเลิศกุล ผู้ ถือหุ้น ได้แสดงความเห็นวา่ เห็นด้วยกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้

นี ้พร้อมกบัเสนอแนะให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินท่ีมากขึน้ และสอบถามวา่ 1) หุ้นกู้ของบริษัทฯ ท่ีได้ออก

และเสนอขายไปแล้วจํานวน 10,000 ล้านบาท เป็นหุ้นกู้ ระยะสัน้หรือระยะยาวและมีอตัราดอกเบีย้เทา่ใด และ 2) บริษัท

ฯ มีแนวโน้มท่ีจะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ หรือไม ่ถ้ามี บริษัทฯ จะจดัให้มีการประกนัความเสีย่งใน

เร่ืองอตัราแลกเปลีย่นหรือไม ่

รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงว่า 1) หุ้นกู้ ของบริษัทฯ ท่ีได้ออกและ

เสนอขายไปแล้วจํานวน 10,000 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นหุ้นกู้ ท่ีมีอายไุม่เกิน 3 ปี และมีเพียงหนึ่งชุดท่ีมีอายไุม่เกิน 5 ปี 

โดยมีอตัราดอกเบีย้อยูร่ะหวา่งร้อยละ 3.09 ถึง ร้อยละ 3.64 ตอ่ปี อตัราดอกเบีย้เฉลีย่ร้อยละ 3.30 ตอ่ปี และ 2) บริษัทฯ 

มีแนวโน้มจะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกลุเงินบาทมากกวา่การออกและเสนอขายหุ้นกู้สกลุเงินดอลลาร์สหรัฐฯ อยา่งไรก็ดี 

หากบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐฯ บริษัทฯ จะจัดให้มีการประกันความเสี่ยงในเร่ืองอัตรา

แลกเปลีย่นไว้ด้วย 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ การออกหุ้นกู้มี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอ

ขายให้กบัผู้ลงทนุประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ และการออกและเสนอขายให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป ทัง้นี ้การออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ ให้กับผู้ลงทุนประเภทสถาบนัหรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ จะมีอตัราดอกเบีย้ท่ีตํ่ากว่าการออกและเสนอขาย

ให้กบัผู้ลงทนุทัว่ไป ซึง่จะทําให้บริษัทฯ สามารถบริหารต้นทนุทางการเงินได้ 

นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับข้อเสนอท่ีให้บริษัทฯ ควรท่ีจะ

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ บ้าง 

ประธานฯ กลา่วขอบคณุข้อแนะนําของผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่จะนําข้อคิดเห็นไปพิจารณาเพ่ือ

ปรับปรุงตอ่ไป 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณา

อนมุตัิให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท 

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพ่ิมเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 

3,000 ล้านบาท รวมทัง้อนมุตัิการมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลท่ีได้รับ

มอบหมายให้มีอํานาจเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบั และ/หรือท่ีตอ่เน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 

3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้ 
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มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 467 ราย 2,074,337,996 เสยีง 99.99719 

ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย 2,400 เสยีง 0.00012 

งดออกเสยีง 2 ราย 55,800 เสยีง 0.00269 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
2,074,396,196 เสยีง  

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

  

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียกประชุม

ผู้ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง 

การประชมุผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เพ่ือรองรับให้มีการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ

สงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไข

มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งเก่ียวข้องกับการเรียกประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้น ในกรณีท่ี

คณะกรรมการบริษัทไมจ่ดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ 

ทัง้นี ้เพ่ือรองรับการจดัการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพ่ือให้สอดคล้องกบัมาตรา 100 ของ พ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากัด ท่ีมีการแก้ไข บริษัทฯ จึงขอเสนอให้มีการแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 โดยให้ยกเลิก

ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหมด่งัรายละเอียดท่ีแสดงในหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว และมอบหมาย

ให้บคุคลท่ีกรรมการผู้มีอํานาจของบริษัทฯ มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพ่ิมเติมข้อความให้เป็นไปตามคําสัง่ของนายทะเบียนตามความจําเป็น 

และเหมาะสมโดยท่ีไมก่ระทบตอ่เนือ้หาสาระของการแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 

ข้อ 22.   ในการประชุมคณะกรรมการต้องมกีรรมการมา

ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด

จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีท่ีประธานกรรมการไม่อยู่

ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน 

ถ้าไม่มีรองประธานหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้น

แต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมม่ีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

ในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็น

ประธานในท่ีประชมุ 

การวินิจฉยัชีข้าดของท่ีประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้น

แต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใดไมม่ีสิทธิออกเสยีง

ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธาน

ในท่ีประชมุออกเสยีงเพ่ิมขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ประธานกรรมการหรือประธานในที่ประชุมอาจ

กําหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

โดยให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่

กฎหมายกําหนด  

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อน

วนัประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวธีิอ่ืนและ

กําหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 24.   ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธาน

กรรมการหรือผู้ ซึ่งเป็นประธานกรรมการมอบหมายส่ง

หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไมน้่อยกว่า 7 วนัก่อน

วนัประชุม เว้นแต่กรณีจําเป็นรีบด่วนเพ่ือรักษาสิทธิหรือ

ประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชมุโดยวธีิอ่ืนและ

กําหนดวันประชุมให้เ ร็วกว่านัน้ก็ได้  ท้ังน้ี  การส่ง

หนังสือเชิญประชุมไปยังกรรมการจะส่งโดย

จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น

รวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่หนึง่ในห้าของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือมีผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 

คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบของ

จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือ

ขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุ

วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้เรียก

ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้

คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 

เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ข้อ 27.   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ตามท่ีเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้น

คนหน่ึงหรือหลายคนที่มีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อย

กว่าร้อยละสิบของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะ

เข้าช่ือกันทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้

ถือหุ้ นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุ

เร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจน

ในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้อง

จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนบัแตว่นัท่ี

ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการ

ประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ผู้

ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ 
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ข้อบังคับฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 

รวมกันได้จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ันจะเรียก

ประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบ

กําหนดระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ในกรณีเช่นน้ี ให้

ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก

ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จําเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวย

ความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่

เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสอง

คร้ังใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น

องค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ในข้อบังคับฉบับน้ี ผู้ถอื

หุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้

ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการประชุมใน

คร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอ่ืนหรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิ

การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 27 ในเร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และการ

ประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ 

ในการนี ้ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วและมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 22 ข้อ 24 และข้อ 

27 ในเร่ืองการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และการประชมุผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการออกเสยีง

ลงคะแนนเป็นดงันี ้

มติ 
จาํนวนผู้ถอืหุ้น  

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของ 

ผู้ถอืหุ้นที่มาประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 471 ราย 2,074,358,996 เสยีง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 2,074,396,196 เสยีง  
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และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี 1 ราย 41,100 เสยีง 

วาระที่ 10    เร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้ นท่ีประสงค์จะเสนอเ ร่ืองอ่ืนท่ี

นอกเหนือจากวาระการประชมุท่ีคณะกรรมการบริษัทกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุได้ โดยการเสนอเร่ืองอ่ืนใดนัน้ให้

อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายกําหนด และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ืองอ่ืนนอกเหนือจาก

วาระการประชมุหรือไม ่

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอ่ืนเข้าสูก่ารพิจารณาของท่ีประชุม ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนมุตัิให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ในวาระท่ี 7 ได้เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้หรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงข้อสอบถามว่า ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับอนมุตัิให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน เข้า

ร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้

นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดงันี ้

1)    ในเร่ืองนโยบายการรับของขวญัของผู้บริหารและพนกังานท่ีกําหนดไว้วา่ ผู้บริหารและพนกังานไม่พึง

รับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดเกินความเหมาะสม เว้นแตม่ีเหตสุดุวิสยัท่ีไมส่ามารถปฏิเสธได้ โปรดชีแ้จงวา่เหตสุดุวิสยั

ดังกล่าว หมายถึงกรณีใดบ้าง พร้อมกับเสนอแนะว่าหากได้รับของขวญัมาแล้ว เห็นว่าควรนําของขวญัดงักล่าว ไป

บริจาคเพ่ือการกศุล  

2)    ขอให้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในรูปแบบของ City Home และ  

3)    บริษัทมีการร่วมมือกบักลุม่บริษัท Fraser อยา่งไรบ้าง 

ประธานอํานวยการ ชีแ้จงในข้อสอบถามใน 1) ว่าในเร่ืองนโยบายดงักล่าวเป็นไปตามนโยบายของ

บริษัทท่ีกําหนดในคูม่ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ  หากมีเหตสุดุวิสยัท่ีไมส่ามารถปฏิเสธการรับของขวญัจากคู่ค้าได้ ซึ่งสว่น

ใหญ่จะเป็นของขวญัเลก็น้อย เช่น กระเช้าผลไม้ บริษัทฯ จะนําของขวญัท่ีได้จากคูค้่าแจกจ่ายให้กบัแมบ้่านหรือพนกังาน

ในระดบัท่ีมีโอกาสรับน้อยกวา่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงในข้อสอบถามใน 2) ว่า โครงการ City Home คือ โครงการบ้านในเขต

เมือง ซึ่งมีทําเลท่ีสะดวกต่อการเดินทาง โดยเป็นโครงการท่ีออกมาเพ่ือทดแทนการพิจารณาเลือกซือ้ห้องชุด

คอนโดมิเนียมท่ีมีราคาสงูในเมือง และมีขนาดเล็ก ซึ่งหากเปรียบเทียบกบัการซือ้บ้าน (City Home) ในเมืองแล้วจะได้

พืน้ท่ีใช้สอยมากขึน้ และระยะเวลาในการเดินทางอาจจะไมต่า่งกนัมากนกั 
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รองประธานกรรมการ ชีแ้จงเพ่ิมเติมในข้อสอบถาม 2) ว่าโครงการ City Home คือ โครงการท่ีบริษัทฯ 

สร้างขึน้เพ่ือเพ่ิมตวัเลือกและดงึดดูลกูค้าในตลาดห้องชุดคอนโดมิเนียม ให้เข้ามาซือ้โครงการบ้านในเขตเมืองมากขึน้ 

ลกูค้าจะเกิดการเปรียบเทียบระหวา่งการได้ตารางเมตรบนตึกกบัตารางวาบนดิน ว่าแบบใดคุ้มคา่กบัลกูค้ามากกวา่กนั 

ในทําเลท่ีให้คณุภาพชีวิตท่ีไม่ต่างกนั ในขณะท่ีบ้านให้รูปแบบการใช้งานท่ีมากกว่า ดงันัน้ ความแตกต่างของโครงการ 

Town Home และโครงการ City Home จึงเป็นมมุมองทางการตลาด และได้ชีแ้จงในข้อสอบถาม 3) ว่าในเร่ืองของการ

ร่วมมือกบักลุม่บริษัท Fraser นัน้ บริษัทฯ ได้มีการนําระบบ SAP S/4HANA โดยการนํา Blue print ท่ีถกูพฒันาโดยกลุม่

บริษัท Fraser มาปรับใช้กบัการดําเนินงานของบริษัทฯ  

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดงันี ้

1)    โครงการท่ีจะเปิดตวัใหม ่จํานวน 25 โครงการในปีนี ้มีมลูคา่เทา่ใด  

2)    บริษัทฯ คาดวา่จะเปิดดําเนินการโครงการสามยา่น มิตรทาวน์ เมื่อใด  

3)    บริษัทฯ มีแผนการกระจายรายได้ในส่วนของรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่าอย่างไร 

และ 

4)    สดัสว่นของผู้ ท่ีมาติดตอ่เช่าพืน้ท่ีในโครงการสามยา่น มิตรทาวน์ เป็นเทา่ใด 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานอาํนวยการ ชีแ้จงในประเด็นข้างต้น ดงันี ้ 

1)    โครงการท่ีจะเปิดตวัใหมข่องบริษัทฯ จํานวน 25 โครงการในปีนี ้มีมลูคา่รวมประมาณ 28,654 ล้านบาท 

2)    บริษัทฯ คาดวา่จะเปิดดําเนินการโครงการสามยา่น มิตรทาวน์ ภายในปี 2562 นี ้

3)    บริษัทฯ จะสร้างความสมดลุระหวา่งรายได้จากการขายและรายได้จากการให้เช่า ให้เพ่ิมมากขึน้ ทัง้นี ้

ขณะนีบ้ริษัทฯ ยงัไมม่ีแผนท่ีจะลงทนุในโครงการท่ีมีลกัษณะแบบเดียวกนักบัโครงการสามยา่น มิตรทาวน์ และ  

4)    สัดส่วนของผู้ ท่ีมาติดต่อเช่าพืน้ท่ีในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ สําหรับการเช่าพืน้ท่ีอาคาร

สาํนกังาน มีสดัสว่นร้อยละ 40 สาํหรับการเช่าพืน้ท่ีร้านค้าปลกี มีสดัสว่นร้อยละ 60 

เมื่อท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วม

ประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่ง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 11.50 น. 

ลงช่ือ        นายวนัชยั  ศารทูลทตั       ประธานกรรมการ/ 

 (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)    ประธานท่ีประชมุ 

ลงช่ือ        นายธนพล   ศิริธนชยั        ประธานอํานวยการ 

  (นายธนพล   ศิริธนชยั) 
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ลงช่ือ    นางสาวปรศันีย์  สรุะเสถียร       เลขานกุารบริษัท/ 

                                   (นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร)      ผู้บนัทกึการประชมุ 
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