รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นายอุดม
นายชินวัฒน์
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

พัวสกุล
ชินแสงอร่าม
สิริวฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรี ยงไกร
ศิริธนชัย

กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการก ากั บ ดู แลบรรษั ท ภิ บ าล / ประธาน
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี –
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
4. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ
5. นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กร
และการลงทุน

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
3. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
4. นายเกรี ยงไกร โภคานุกรม

ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวสวิตา
ปี ตะวรรณ
2. นางสาวฐิ ติภรณ์ บูรณวรศิลป์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
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เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้ กล่าว
ต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ในวันนี ้
เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตาม
ระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่
24 (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวัน
ศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560
บริ ษั ท ฯ มี ทุนชาระแล้ วเป็ นเงิ นทัง้ สิน้ 11,037,670,000 บาท คิ ดเป็ นจ านวนหุ้นทัง้ หมดที่ มี สิทธิ เข้ าร่ วมประชุม
จานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมดจ
้
านวน 5,357 ราย โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 นี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 68 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 8,400,677 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.36152 ของจานวน
หุ้ นที่ จ าหน่ า ยได้ แล้ ว ทัง้ หมดของบริ ษั ท ฯ และมี ผ้ ู รั บ มอบฉั น ทะแทนผู้ ถื อ หุ้ น จ านวน 83 ราย ถื อ หุ้ นรวมกั น เท่ า กั บ
2,012,334,507 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.59970 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุม
ด้ ว ยตนเองและโดยการรับ มอบฉัน ทะทัง้ สิ ้น จานวน 151 ราย ถื อหุ้น รวมกัน ทัง้ หมด 2,020,735,184 หุ้น คิ ด เป็ นร้ อยละ
86.96122 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมด
้
ของบริ ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัท ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
9 ท่าน คิดเป็ นสัดส่วน
ร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ทีเ่ ข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิตอ่ ผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ ที่บริ ษัทฯ กาหนดผ่านทางเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม
2559 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการ
ออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก ท่านทราบ ดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
 ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ ลว่ งหน้ าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม โดย
การนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
 วาระที่ ต้อ งผ่านมติ อนุมัติ ด้ วยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุม และออกเสีย งลงคะแนน
จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิ ออกเสียงที่ออกเสียงเห็ นด้ วยและไม่
เห็นด้ วยเท่านัน้ แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
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 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสีย งของผู้ถือ หุ้น ทัง้ หมดที่ม าประชุม ที่ออกเสีย งเห็น ด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
 ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงดออก
เสียง กาเครื่ องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ท่านยกมือ
ขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็ บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับคะแนน สาหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วย
หรื อผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
 วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรับปี 2559
 วาระที่ 9 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2560 ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุ ค คล เพื่ อ ความโปร่ ง ใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
 การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถื อ ว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรื อบัตรเสีย ไม่นับ เป็ น
คะแนน
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณี Custodian

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้ นกรณี Custodian

3)

บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน

4)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

5)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความ
คิดเห็น กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ เพื่อบันทึกรายงานการ
ประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณาอยู่
ขอความกรุณานาไปสอบถาม หรื อแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ องอื่นๆ และ
ขอความกรุ ณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อซักถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ ้า
กัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่วมมือเพื่อให้ การประชุมเป็ นไป
ด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารเวลาในการประชุมให้ อยู่ในระยะเวลาที่กาหนด เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของ
วาระการประชุมที่ทาการพิจารณา บริ ษัทฯ จะดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุม
พิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะแจ้ งผลการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้ านี ้ให้ ที่ประชุมทราบ
และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ ได้ เชิญ นางสาวฐิ ติภรณ์ บูรณวรศิลป์ ตัวแทนจาก บริ ษัท วีระวงค์ ,ชินวัฒน์
และ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ เป็ นผู้สงั เกตการณ์การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทาหน้ าที่ดแู ล
และตรวจสอบให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแล
กิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนและได้ เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม
ซึง่ ในการนี ้ นายธนพล พูลเพิ่ม ผู้รับมอบฉันทะ ได้ อาสาเป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมดาเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รอง รายงาน การประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ประจ าปี 2559 ครั ้งที่ 23 ซึ่งประชุ ม เมื่ อ วัน ที่ 25
เมษายน 2559

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุม สามัญผู้ถือ
หุ้น ประจาปี 2559 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559
ในการนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรั บรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559 ครัง้ ที่ 23 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559 ตามที่เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุ มและออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
164
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย

0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,020,982,584 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,020,982,584 เสียง
ราย

10,000 เสียง

ราย

0 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559
ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายธนพล ศิ ริ ธ นชัย ประธานอ านวยการ (“ประธานอ านวยการ”) และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและ
การเงิน”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559
ประธานอานวยการได้ สรุปรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2559 และแผนธุรกิจที่เกิดขึ ้นในปี
2560 ให้ ที่ประชุมรับทราบ พร้ อมฉายวิดีทศั น์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 หลังจากที่ บริ ษั ท ฯ ปรั บ โครงสร้ างผู้ถือ หุ้น ในช่ วงปลายปี 2555 และได้ ตงั ้ เป้ าหมายที่ จ ะพลิก ฟื ้น ผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ให้ กลับมามีผลกาไรนัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินกลยุทธ์ ตอ่ เนื่องตามแผนบันได 3 ขัน้
ของบริ ษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ได้ แก่
1) การปรับพื ้นฐานขององค์กร ในปี 2556
2) การสร้ างคุณค่าของบริ ษัทฯ ในปี 2557 และ
3) การขยายธุรกิจให้ ครบวงจร ในปี 2558
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 โดยแผนบัน ได 3 ขัน้ ดังกล่าว ส่งผลให้ ผลประกอบการของบริ ษั ทฯ กลับมามีกาไรในปี 2557 เร็ วกว่า
เป้าหมายที่วางไว้ และบริ ษัทฯ ได้ ตอ่ ยอดขยายความสาเร็ จ ทาให้ ผลกาไรเติบโตอย่างต่อเนื่องในปี 2559
ที่ผา่ นมา ด้ วยวิสยั ทัศน์และการมองภาพธุรกิจไปในอนาคตข้ างหน้ า บริ ษัทฯ ได้ วางกลยุทธ์และแผนระยะ
ยาว 5 ปี เน้ นการเติบโตอย่างสมดุลและยัง่ ยืนในธุรกิจ เพื่อให้ บรรลุทงเป
ั ้ ้ าหมายระยะสันและระยะยาว
้
ใน
การจะก้ าวเป็ นบริ ษัทอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ าในประเทศอย่างมัน่ คงและยัง่ ยืน
 ตังแต่
้ ปี 2556 จนถึงปั จจุบนั โครงการที่อยู่อาศัยของบริ ษัทฯ ได้ รับการตอบรับเป็ นอย่างดี โดยบริ ษัทฯ
ได้ เข้ าซื ้อกิจการบริ ษัท กรุงเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) เพื่อขยายตลาดบ้ านให้ ครอบคลุมยิ่งขึ ้นใน
ปลายปี 2557
 ในปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ ขยายธุรกิจพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์แนวราบอย่างต่อเนื่องโดยได้ เปิ ดตัว
โครงการบ้ านเดี่ยวบ้ านแฝดและทาวน์เฮ้ าส์ใหม่รวม 11 โครงการ มีมลู ค่าโครงการรวมประมาณ 11,200
ล้ า นบาท ซึ่ ง ได้ รั บ การตอบรั บ เป็ นอย่ า งดี ม ากจากลูก ค้ า ท าให้ รายได้ จ ากธุ ร กิ จ พัฒ นาโครงการ
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ แ นวราบเติ บ โตถึ ง 34% และบริ ษั ท ฯ มี น โยบายหลัก ที่ จ ะขยายธุ รกิ จ ในการพัฒ นา
โครงการที่ อยู่อาศัยแนวราบอย่างต่อเนื่ อง โดยในปี 2560 นี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ วางแผนขยายธุรกิ จเปิ ดตัว
โครงการใหม่อีก 21 โครงการ มีมลู ค่าโครงการประมาณ 21,000 ล้ านบาท
ในส่วนธุรกิจอาคารเชิงพาณิชยกรรม ในต้ นปี 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการเปิ ดอาคารสานักงานให้ เช่า เอฟวาย
ไอ เซ็นเตอร์ (FYI CENTER) และในช่วงไตรมาส 3 ได้ มีการเปิ ดโรงแรมโมเดน่า ภายใต้ การบริ หารของ
กลุม่ เฟรเซอร์ เซ็นเตอร์ พ้อยท์ (“FCL”) ประเทศสิงคโปร์
 ในเดือนเมษายน 2559 บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่า
อสังหาริ ม ทรั พ ย์ โกลเด้ น เวนเจอร์ รี ท (Golden Ventures Leasehold Real Estate Investment – GV
REIT) ซึง่ เป็ นกองทรัสต์ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ตังร่้ วมกับ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) (“UV”) โดยให้ เช่า
ช่วงสิทธิ การเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารของโครงการอาคารสานักงานสาทร สแควร์ ร่ วมกับสิทธิ
การเช่า ระยะยาวของโครงการอาคารสานัก งาน ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็ก ซ์ ของ UV และได้ เข้ า จด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้ รับการตอบรับจากนักลงทุนทัว่ ไปในวงกว้ างทังนั
้ ก
ลงทุนสถาบันและนักลงทุนรายย่อยเป็ นอย่างดี
 ในเดือนกันยายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ รับการปรับเพิ่มอันดับความน่าเชื่อถือ องค์กรโดยบริ ษัท ทริ ส เรทติ ้ง
จากัด จากเดิมอันดับความน่าเชื่อถืออยูท่ ี่ระดับ BBB แนวโน้ มคงที่ ปรับขึ ้นเป็ น BBB+ แนวโน้ มคงที่
 ในการสร้ างความเข็มแข็งทางการเงิน บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ กับบริ ษัท เฟรเซอร์ ส
พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด ซึง่ เป็ น บริ ษัทย่อยของบริ ษัท เฟรเซอร์ ส เซนเตอร์ พอยส์ ลิมิ
เต็ล ทาให้ บริ ษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มขึ ้นในความสร้ างการเติบโตทางธุรกิจเป็ นอย่างมาก
บริ ษัทฯ ยังคงเดินหน้ าในการสร้ างความเติบโตอย่างยัง่ ยืน และมีการตังภารกิ
้
จใหม่ ได้ แก่ การขึ ้นเป็ นหนึง่
ในผู้นาบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 5 อันดับแรกของประเทศ ในเชิงของรายได้ ภายในปี 2563
นอกจากนี ้ ประธานอานวยการ ได้ กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดี เกี่ยวกับสิทธิ
ผู้ถือหุ้น การปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูลและความโปร่ งใส
ความรับผิดชอบของกรรมการ บริ ษัทฯ ได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการก
้
ากับดูแลบรรษัทภิบาลขึ ้นเมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2559
ที่ผา่ นมา ประกอบด้ วยกรรมการ 3 ท่าน ได้ แก่ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม เป็ นประธาน และกรรมการอีก 2 ท่าน ได้ แก่ นาย
ชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม และนายธนพล ศิริธนชัย อีกทัง้ บริ ษัทฯ ยังได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแลกิจการที่ดี
โดยเชื่อมัน่ ว่าการกากับดูแลกิจการที่ดีจะเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินธุรกิจระยะยาว เพื่อเป็ นการให้ ความเชื่อมัน่ กับผู้ถือหุ้น
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ผู้ลงทุนและผู้เกี่ยวข้ องทุกฝ่ าย นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ทาจรรยาบรรณการดาเนินธุรกิจ (Code of Conduct) เพือ่ สือ่ สาร
ให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานรับทราบ และตระหนักถึงความสาคัญ โดยกรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงานของบริ ษัทฯ มี
หน้ าที่ต้องลงนามรับทราบและถือปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณในการดาเนินธุรกิจนี ้อย่างเคร่งครัด ซึ่งรวมถึงนโยบายการรับเรื่ อง
ร้ องเรี ยนและวิธีการปฏิบตั ิการแจ้ งเบาะแส (Whistleblower policy) โดยมีช่องทางการร้ องเรี ยนหลายช่องทาง โดยผู้ร้องเรี ยน
จะแจ้ งหรื อไม่แจ้ งชื่ อก็ได้ มีกระบวนการดาเนินการตรวจสอบเรื่ องร้ องเรี ยนและบทลงโทษและรายงานต่อคณะกรรมการ
ตรวจสอบ และมีมาตรการคุ้มครองผู้แจ้ งเบาะแส บริ ษัทฯ ยังมีการวางนโยบายการให้ ความสาคัญในเรื่ องการต่อต้ านการ
ทุจริ ตและถือระเบียบปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัดมาโดยตลอด โดยเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2559 บริ ษัทฯ ได้ ลงนามในใบประกาศ
เจตนารมณ์ การเข้ าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต (CAC) และจัดส่งไปยังสมาคม
ส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
จากนัน้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับภาพรวมผลประกอบการ
สาหรับปี 2559 เปรี ยบเทียบกับปี 2558 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จดั ทารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจาปี 2559 ในรูปของแผ่น
CD ตามที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครัง้ นี ้ ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ภาพรวมผลประกอบการสาหรับปี 2559 เปรียบเทียบกับปี 2558
 บริ ษั ท ฯ มี รายได้ ร วมสาหรั บ ปี 2559 จ านวน 11,143.39 ล้ า นบาท เพิ่ ม ขึ น้ จากปี 2558 เป็ นจ านวน
2,551.32 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่ ม ขึน้ จากการรับ รู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ ม ทรัพ ย์ เป็ นจานวน
2,520.08 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 34.5 เนื่องจากบริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จทังโครงการใหม่
้
ที่เริ่ ม
เปิ ดขายและเริ่ มโอนในปี 2559 ทังหมด
้
9 โครงการ และโครงการเก่าที่บริ ษัทฯ ยังสามารถขาย และโอนได้
อย่างต่อเนื่อง นอกจากนัน้ บริ ษัทฯ ยังมีการปรับปรุงแบบบ้ านใหม่รวมถึงการปรับปรุงภูมิทศั น์ของพื ้นที่
ส่วนกลางที่แตกต่างจากคู่แข่ง ซึ่งประสบความสาเร็ จในการดึงดูดความสนใจของลูกค้ า รวมถึงการจัด
รายการส่งเสริ มการขาย และการตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขายและยอดโอนกรรมสิทธิ์
 สาหรั บ ปี 2559 บริ ษั ท ฯ มี รายได้ จ ากการบริ ห ารงานจ านวน 77.97 ล้ านบาท โดยเพิ่ ม ขึน้ ทัง้ จ านวน
เมื่ อ เที ย บกับ ปี 2558 เนื่ อ งจากบริ ษั ท ย่อ ยได้ รับ รายได้ จากการบริ ห ารงาน โดยเข้ า ไปเป็ นผู้บ ริ ห าร
ทรัพย์สนิ ให้ กบั โกลเด้ นเวนเจอร์ รี ท รวมถึงบริ ษัทฯ ได้ รับค่าบริ หารงานโครงการสามย่านมิตรทาวน์ ด้ วย
ค่ าใช้ จ่ายขาย บริหาร ต้ นทุนการเงินและภาษี
บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวมสาหรับปี 2559 จานวน 9,923.79 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน เป็ นจานวน 2,089.40
ล้ านบาท ดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีคา่ ใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน 1,418.55 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นไปตาม
การเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ และมีอตั รากาไรขันต้
้ นร้ อยละ 34.5 เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
3.1 เนื่องจากการควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ างได้ อย่างมีประสิทธิภาพ และโครงการใหม่ที่เปิ ดปลายปี 2558
มีการนาที่ดินเปล่า (Land Bank) มาพัฒนา และที่ดินแปลงใหม่ที่จดั ซื ้อเพิ่มเติม มีต้นทุนที่ดินที่ต่า
 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจานวน 334.96 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของรายได้
จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดิน ส่วนใหญ่ เพิ่มขึ ้นในส่วนภาษี ธุรกิจเฉพาะ ค่าใช้ จ่ายในการจัดกิ จกรรม
ทางการตลาดเปิ ดโครงการใหม่ และค่ าใช้ จ่ายในการส่งเสริ มการขายเพื่อสนับ สนุนการขายและโอน
กรรมสิทธิ์ ทังหมดเป็
้
นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่เพิ่มขึ ้น
 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นจานวน 319.06 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เพิ่มขึ ้นจากค่าใช้ จ่ายด้ าน
บุคคลากรและค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการส่วนกลางโดยเพิ่มตามจานวนโครงการบ้ านจัดสรรที่
เพิ่ มขึน้ นอกจากนี ้ ยังมีก ารตัง้ สารองการด้ อยค่าของทรัพ ย์ สิน และการประมาณการหนีส้ ินเพิ่ม ขึน้
123.24 ล้ านบาท
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 ต้ นทุนการเงิ นของบริ ษั ทฯ ลดลงจานวน 157.39 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากการนาเงิน เพิ่ ม ทุนจานวน
4,971.33 ล้ านบาท ซึ่งได้ รับในเดือนมกราคม 2559 และค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้ าจากโกลเด้ นเวนเจอร์ รี ท
ไปชาระเงินกู้ยืมจากธนาคาร รวมถึงเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2559 บริ ษัทฯ ได้ มีการออกจาหน่ายหุ้นกู้
จานวน 3,000 ล้ านบาท มีอายุ 3 ปี อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 3.35 ต่อปี ซึง่ มีต้นทุนที่ต่ากว่าปี 2558
 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 219.85 ล้ านบาท จากกาไรก่อนภาษี ที่ 1,256.54 ล้ านบาท และ
คานวณอัตราภาษี เงินได้ ได้ อตั ราร้ อยละ 17.5 ในขณะที่ปี 2558 มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 132.75
ล้ านบาท จากก าไรก่อนภาษี ที่ 780.99 ล้ านบาท และคานวณอัตราภาษี เงิ น ได้ ได้ อัตราร้ อยละ 17.0
เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ มีการพิจารณาว่าบริ ษัทฯ มีหลักฐานมากขึ ้นพอให้ เชื่อได้ วา่ จะมีกาไรที่ต้องเสียภาษี
อย่างต่อเนื่องในอนาคต ดังนัน้ บริ ษั ทฯ จึงได้ บันทึกผลประโยชน์ ทางภาษี จากเงิ นสารองต่างๆ และ
ขาดทุนทางภาษี ยกมาที่เป็ นผลต่างชัว่ คราว เป็ นสินทรัพย์ภาษี เงินได้ รอตัดบัญชีจานวน 111.64 ล้ านบาท
 จากผลการดาเนินงานที่กล่าวข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
สาหรับปี 2559 จานวน 1,036.69 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ 388.45 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 37.47 เมื่อ
เทียบกับปี 2558 โดยกาไรสุทธิในปี 2559 เป็ นส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ จานวน 1,046.30 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 384.23 ล้ านบาท คิดเป็ นผลกาไรสุทธิตอ่ หุ้นเท่ากับ 0.46 บาท
นอกจากนี ้ ยังได้ ชี ้แจงข้ อมูลสรุ ปเกี่ยวกับฐานะการเงินของบริ ษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรี ยบเทียบ
กับงวดบัญชีเดียวกันในปี 2558 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ จัดทารายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจาปี 2559 และงบการเงินของ
บริ ษัทฯ ที่จดั ส่งไปในรูปแบบ CD พร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม ซึง่ มีรายละเอียดโดยสรุป ดังนี ้
ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 เปรียบเทียบกับงวดเดียวกันในปี 2558
 บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวม 28,823.65 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น
จานวน 6,782.03 ล้ านบาท โดยเป็ นการเพิ่มขึ ้นในส่วนของเงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจานวน
361.54 ล้ านบาท โครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนาจานวน 3,247.06 ล้ านบาท โดยเป็ นการ
เพิ่มขึ ้นจากการซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมพัฒนาโครงการใหม่ เงินลงทุนในโกลเด้ นเวนเจอร์ รีทจานวน 2,019.44
ล้ านบาท เงินลงทุนในบริ ษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด จานวน 392.10 ล้ านบาท และค่าก่อสร้ างอาคาร
สานักงานเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และโรงแรมโมเดน่า กรุงเทพฯ จานวน 907.46 ล้ านบาท
 บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวม 15,009.81 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ นจานวน 891.69
ล้ านบาท โดยเกิดจากการลดลงของเงินกู้ยืมสถาบันการเงินซึง่ ลดลง 8,563.12 ล้ านบาท และการเพิ่มขึ ้น
ของเงินค่าเช่าช่วงรับล่วงหน้ าจากโกลเด้ นเวนเจอร์ รีทรอรับรู้ รายได้ จานวน 6,537.75 ล้ านบาท และการ
เพิ่มขึ ้นของการออกจาหน่ายหุ้นกู้ จานวน 2,996.35 ล้ านบาท
 บริ ษัทฯ มี ส่วนของผู้ถือหุ้นจานวน 13,813.83 ล้ านบาท เพิ่มขึน้ จากเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2558 เป็ น
จานวน 5,890.34 ล้ านบาท เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จาหน่ายหุ้นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพ
เพอร์ ตี ้ โฮลดิ ้งส์ (ประเทศไทย) จากัด จานวน 685.70 ล้ านหุ้น ราคาหุ้นละ 7.25 บาท เป็ นจานวนเงินรวม
4,971.33 ล้ านบาท และบริ ษัทฯ มีกาไรที่เกิดขึ ้นปี 2559 หักด้ วยเงินปั นผลจ่าย จานวน 116.18 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ู
ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2559 ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม
2559

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี
สิ ้นสุด วัน ที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรั บรองจากผู้สอบบัญ ชี รับ อนุญ าต และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงิน
และงบกาไรขาดทุนซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญ ชีรับอนุญ าต และได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
197
ไม่เห็นด้ วย
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

วาระที่ 4

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,540,064 เสียง
4,000 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99980
0.00020

2,022,544,064 เสียง
ราย
ราย

184,100 เสียง
0 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินกว่าร้ อยละ 60
ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทังหมดในแต่
้
ละปี ทัง้ นี ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ มาพิจารณา
ประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่นๆ ที่
เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานให้ ที่ประชุม
พิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงาน
สาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
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รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน
1,058.9 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 บริ ษัท
ต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงเสนอขอจัดสรรกาไรสุทธิเป็ น
ทุนสารองตามกฎหมายไว้ จานวน 55 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ มีกาไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร จานวน 1,137.6 ล้ าน
บาท ประกอบกั บ บริ ษั ท ฯ มี ก ระแสเงิ น สดเพี ย งพอที่ จ ะจ่ า ยเงิ น ปั นผลได้ และเมื่ อ พิ จ ารณาตามมาตรา 115 แห่ ง
พระราชบัญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 (รวมที่ มี ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม ) และตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 39
คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2559 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท สาหรับหุ้นสามัญ
จานวน 2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 534.5 ล้ านบาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวัน
พฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิ ในการรับเงินปั นผลและกาหนดปิ ดสมุดทะเบียนในวันศุกร์ ที่ 10 มีนาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม 2560 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตราร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้น
ที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสมและ
เป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 51 และร้ อยละ 50.5 ของกาไรสุทธิประจาปี 2559 ตาม
งบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะกิจการตามลาดับ
การจ่ายเงินปั นผล จากผลประกอบการปี 2559 ในอัตราหุ้นละ 0.23 บาท นี ้ จะสูงกว่าปี 2558 โดยในปี 2558
บริ ษัทฯ มีการจ่ายเงินปั นผลเท่ากับ 0.10 บาทต่อหุ้น มูลค่า 198.1 ล้ านบาท สัดส่วนที่จ่ายคิดเป็ นร้ อยละ 31 และร้ อยละ
51.2 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมและงบการเงินฉพาะกิจการตามลาดับ
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจ่ายเงิน
ปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ ด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย
จากผลการดาเนินงานสิ ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
199
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ราย
ราย

2,022,718,164 เสียง
0 เสียง
2,022,718,164 เสียง

ราย
ราย

10,000 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญ ชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจาก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการเติบโต
ทางธุรกิ จ และมีสถานะทางการเงิ น ที่มี ค วามมั่น คงมากขึน้ ดังนัน้ เพื่ อ ให้ เป็ นประโยชน์ กับ ผู้ถือหุ้น และนักลงทุน ทั่วไป
ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทจึงมีมติเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยเริ่ มตังแต่
้ ผลประกอบการปี
2560 เป็ นต้ นไป คณะกรรมการจึงเห็ นควรเสนอที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นพิ จารณาอนุมัติการเปลี่ยนแปลงนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผล ดังนี ้
จากนโยบายเดิม :
“บริ ษั ท มี นโยบายจ่ า ยเงิ น ปั นผลให้ แ ก่ ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ เกิ นกว่ า ร้ อ ยละ 60 ของก าไรสุ ท ธิ ในแต่ ล ะปี ทั้ง นี ้
การจ่ ายเงิ นปั นผลให้นาปั จจัยต่างๆ มาพิ จารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนิ นงานและฐานะการเงิ นของบริ ษัทฯ สภาพ
คล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิ จ และปั จจัยอื ่นๆ ที ่ เกี ่ยวข้องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่ งการจ่ ายเงิ นปั นผลดังกล่าว
ข้างต้นจะต้องได้รบั ความเห็นชอบจากผูถ้ ือหุน้ ตามความเหมาะสมและความเห็นชอบของคณะกรรมการบริ ษัท”
ขอเสนอนโยบายใหม่ :
“กาหนดจ่ ายเงิ นปั นผลให้ผถู้ ื อหุน้ ในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ หลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ
ทั้ง หมดของงบการเงิ น รวม ภายใต้ เ งื ่ อ นไขของแผนการลงทุ น ความจ าเป็ นและความเหมาะสมอื ่ น ๆ ในอนาคต
เมื ่อคณะกรรมการบริ ษัทมี มติ เห็นชอบ ให้จ่ายเงิ นปั นผลประจาปี แล้ว จะต้องนาเสนอเพือ่ ขออนุมตั ิ จากทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
เว้นแต่เป็ นการจ่ ายเงิ นปั นผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริ ษัทมี อานาจอนุมตั ิ ให้จ่ายเงิ นปั นผลได้แล้วให้รายงานให้ที่
ประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวต่อไป”
ทัง้ นี ้ การจ่ า ยเงิ น ปั นผลดัง กล่ า วอยู่ ภ ายใต้ ก รอบของกฎหมายที่ ก าหนดให้ บ ริ ษั ท ฯ สามารถจ่ า ยเงิ น
ปั นผลได้ ก็ตอ่ เมื่อไม่มียอดคงเหลือของการขาดทุนสะสมแล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น ดังนี ้
 นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า นโยบายการจ่ายเงินปั นผลใหม่นามาใช้ กบั ทังกลุ
้ ม่
บริ ษัทหรื อไม่ หรื อนามาใช้ เฉพาะบริ ษัทฯ เท่านัน้
นายปณต สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ (“รองประธานกรรมการ”) : ชี ้แจงว่า นโยบายนี ้เป็ น
นโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลใหม่ของบริ ษัทฯ ที่ได้ รับอนุมัติโดยคณะกรรมการบริ ษัท และเป็ นนโยบายที่
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วว่าเหมาะสมของโครงสร้ างธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ถือ
หุ้นทังหมด
้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ในการนี ้ ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิเปลีย่ นแปลงนโยบายการจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
199
ไม่เห็นด้ วย
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,356,364 เสียง
370,800 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.98167
0.01833

2,022,727,164 เสียง
ราย
ราย

10,000 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนรอบปี บัญชีของบริษัทฯ
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับปริ มาณงานและ
กิจกรรมของบริ ษัทฯ ในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะมีการเปิ ดโครงการและกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มยอดขายและโอน
กรรมสิทธิ์ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคม รวมทังให้
้ สอดคล้ องกับการจัดทาแผนการดาเนินงานและงบประมาณในปี
ถัดไป ในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนกันยายนในระยะเวลาที่มีปริ มาณธุรกิจน้ อยกว่า ซึง่ จะทาให้ ฝ่ายบริ หารและบุคคลากร
สามารถมุง่ เน้ นไปที่กิจกรรมทังการขาย
้
การก่อสร้ าง และโอนกรรมสิทธิ์อย่างเต็มที่ในช่วงปลายปี จึงเห็นควรให้ ปรับเปลีย่ น
รอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ น
เริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่ มรอบปี บัญชีแรกในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน
ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2560 และสิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนันจะมี
้
ระยะเวลา 12 เดือน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม
และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ ออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเปลีย่ นรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียง ไม่น้อยกว่า 3 ใน
4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
200
ไม่เห็นด้ วย
2
งดออกเสียง
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย

ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,615,169
112,000
10,000
2,022,737,169

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99397
0.00554
0.00049

0 เสียง
หน้ า 11/21

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลี่ยนรอบ
ปี บัญชีของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี แ้ จงรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเปลีย่ นรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 35. เรื่ อง รอบ
ปี บัญชีของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
ข้ อ 35. “รอบปี บัญชี ของบริ ษัท เริ่ มต้นในวันที ่ 1 ตุลาคม และสิ้ นสุดในวันที ่ 30 กันยายนของทุกปี ”
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่า 3 ใน 4
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิ การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 35. เพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเปลีย่ นรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
199
ไม่เห็นด้ วย
2
งดออกเสียง
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0

วาระที่ 8

ราย
ราย
ราย

ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,611,169
112,000
14,000
2,022,737,169

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99377
0.00554
0.00069

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ านบาท

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ อง
ดังกล่าวต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีความประสงค์ที่จะ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติมจานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท เพื่อ
ใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชาระคืนเงินกู้ และ/หรื อ ใช้ ในการลงทุนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย และ/หรื อใช้ เป็ น
เงินทุนหมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่คณะกรรมการบริ ษัท เห็นสมควร เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ได้ มีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง การออกและเสนอขายหุ้นกู้เป็ นทางเลือกหนึ่งในการระดมทุนที่มีประโยชน์อย่าง
มากเพื่อลดต้ นทุนทางการเงิน คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิให้ ออกและเสนอ
ขายหุ้นกุ้เพิ่มเติม จานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมูลค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท
หน้ า 12/21

รายละเอียดของหุ้นกู้ที่จะออกและเสนอขายมีดงั นี ้
ชนิด :

หุ้นกู้ทุกประเภทและรู ปแบบ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรื อ ไม่ระบุชื่อผู้ถือ มี
หรื อไม่มี หลักประกันหรื อผู้ค ้าประกัน มีหรื อไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้ ด้ อย
สิทธิ หรื อ ไม่ด้ อยสิทธิ ทัง้ นีข้ ึ ้นอยู่กับความเหมาะสมของภาวะตลาด
ในขณะออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในแต่ ล ะคราว และปั จจั ย อื่ น ๆ ที่
เกี่ยวข้ อง

สกุลเงิน :

เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะ
ขออนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้ :

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ :

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นใน
จานวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่าของหุ้นกู้ที่ขอเพิ่มในครัง้ นี ้จานวน
3,000 ล้ านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้ รับอนุมัติจากการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559) ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯสามารถออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และสามารถ
เสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มีการไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กัน
ได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis) ทังนี
้ ้หุ้นกู้ที่บริ ษัทฯออกจาหน่าย
แล้ ว แต่ ยัง ไม่ ได้ รั บ การไถ่ ถ อนไม่ ว่า ณ ขณะใดขณะหนึ่ ง จะต้ อ งมี
จานวนไม่เกินวงเงินดังกล่าวข้ างต้ น

อัตราดอกเบี ้ย :

ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้ :

ไม่ เ กิ น 7 ปี นั บ จากวั น ที่ อ อกหุ้ นกู้ ในแต่ ล ะครั ง้ ทั ง้ นี อ้ ยู่ ภ ายใต้
ข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรื อคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกาหนด :

ผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อ บริ ษัท อาจมีสิทธิ หรื อ ไม่มีสิทธิ ไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกาหนดทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแต่ละคราว

ทังนี
้ ้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ
กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายให้ มีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการออกเสนอขาย
หุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) เรื่ องต่างๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกาหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จากัดเฉพาะ) เช่น การกาหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตราไว้
ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการชาระคืน
วิธีจดั สรร และข้ อกาหนดสิทธิ เป็ นต้ น ตามที่สภาวการณ์ จะเอื ้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดาเนินการต่าง ๆ ที่จาเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จัดจาหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึ กษาต่างๆ และ/หรื อ
บุค คลอื่นใดที่ เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงานจัด อัน ดับ เครดิต และ/หรื อ ผู้ป ระเมิ น ราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ตลอดจนดาเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อตลาดรองอื่นๆ
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3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จากัดเพียง) คาขออนุญาต หนังสือชี ้ชวน แบบแสดงรายการข้ อมูล รวมถึงเอกสารและ
หลักฐานต่างๆที่ต้องยื่นให้ แก่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และ/หรื อ หน่วยงานอื่นใดที่
เกี่ ยวข้ องกับ การออกและเสนอขายหุ้น กู้ดังกล่าว ตลอดจนติด ต่อประสานงาน และการยื่ น เอกสารดังกล่าวข้ างต้ น ต่อ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานอื่น หรื อบุคคลใดๆที่เกี่ยวข้ อง
4. การดาเนินการอื่นใด ที่จาเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสาเร็ จและ
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
โดยผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น ดังต่อไปนี ้
 นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถอื หุ้น : สอบถามว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีวงเงินหุ้นกู้เดิมอยูห่ ลายพันล้ าน
ขอทราบว่า วงเงินดังกล่าวไม่เพียงพอหรื อไม่อย่างไร และวงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ มีแผนการ
จะใช้ เงินเมื่อใด
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี ้แจงว่า วงเงินหุ้นกู้เดิมของบริ ษัทฯ ยังไม่เพียงพอ
สาหรับการขยายธุรกิจ โดยบริ ษัทฯ มีแผนจะใช้ วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิในครัง้ นีภ้ ายในปี นี ้หรื อต้ นปี หน้ า ทังนี
้ ้
ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาด และขอยืนยันว่าการขออนุมตั ิวงเงินหุ้นกู้ดงั กล่าวไม่ใช่การขออนุมตั ิในวงเงินที่มาก
เกินความจาเป็ น
 นางสาวจิณ พั ก ตร์ พรพิ บู ล ย์ ผู้ ถือ หุ้ น : แสดงความเห็ นเพิ่ ม เติ มว่า การที่ ขอวงเงิน เผื่อไว้ อ าจทาให้
สัดส่วนหนี ้สินต่อทุนของบริ ษัทฯ อยูใ่ นระดับที่ไม่ดีหรื อไม่
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี ้แจงว่า การที่ขอวงเงินเผื่อไว้ เป็ นการเตรี ยมความ
พร้ อมเพื่อโอกาสในการลงทุนของบริ ษัทฯ โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาเรื่ องภาระการกู้ และดอกเบี ้ยเงินกู้ เป็ น
สาคัญ
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถอื หุ้น : สอบถามว่า เนื่องจากเอกสารเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ไม่ปรากฏข้ อมูล
อัตราดอกเบี ้ยในการออกหุ้นกู้ จึงขอสอบถามว่าบริ ษัทฯ จะกาหนดอัตราดอกเบี ้ยเท่าใด และต้ นทุนการเงิน
ของบริ ษัทฯ จะลดลงเนื่องจากระดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ หรื อ credit rating อยู่ในระดับที่ดีขึน้ ใช่
หรื อไม่ และปั จจัยดังกล่าวจะผลต่ออัตราดอกเบี ้ยที่บริ ษัทฯ จะกาหนดหรื อไม่
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ ยังไม่อาจกาหนดอัตราดอกเบี ้ย
สาหรับหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิในครัง้ นีเ้ ป็ นตัวเลขที่แน่ชดั ได้ อย่างไรก็ตามหากคานึงถึงสภาวะการตลาด ต้ นทุน
ของบริ ษัทฯ น่าจะใกล้ เคียงกับหุ้นกู้เดิม และหากระดับความน่าเชื่อถือของบริ ษัทฯ ดีขึ ้น อัตราดอกเบี ้ยที่
บริ ษัทฯ จะกาหนดย่อมเป็ นอัตราที่ต่าลง
 นายสุริยนต์ จิตราภัณฑ์ ผู้ถอื หุ้น : สอบถามว่า บริ ษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณไตรมาสใด และจะ
ออกหุ้นกู้จานวนกี่ครัง้ (Tier)
รองกรรมการผู้ จั ด การ สายงานบั ญ ชี แ ละการเงิน : ชี แ้ จงว่า บริ ษั ท ฯ อยู่ในระหว่างการพิ จารณา
ระยะเวลาในการออกหุ้นกู้ โดยบริ ษัทฯ คาดว่าจะออกหุ้นกู้ประมาณปลายไตรมาส 2 ถึง ไตรมาส 3 ส่วน
รายละเอียดการออกหุ้นกู้นนั ้ ยังไม่สามารถตอบได้ ในขณะนี ้ อย่างไรก็ตาม เมื่อพิจารณาจากศักยภาพของ
บริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัทเชื่อมัน่ ว่า บริ ษัทฯ จะใช้ ต้นทุนทางการเงินได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
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 นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผู้ถอื หุ้น : สอบถามว่า เพราะเหตุใดบริ ษัทฯ จึงต้ องขอออกวงเงินหุ้นกู้จานวน
มาก ในขณะที่บริ ษัทฯ ได้ มีการออกตัว๋ แลกเงินแล้ วจานวนหนึ่ง และบริ ษัทฯ มีโอกาสออกหุ้นกู้เป็ นสกุลเงิน
ต่างประเทศหรื อไม่
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน : ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีการออกทังตั
้ ว๋ แลกเงิน
และหุ้นกู้ เนื่องจากตัว๋ แลกเงินเป็ นเครื่ องมือทางการเงินระยะสันเหมาะแก่
้
ความต้ องการใช้ เงินทุนระยะสัน้
ส่วนหุ้นกู้เป็ นเครื่ องมือทางการเงินระยะยาวเหมาะแก่ความต้ องการใช้ เงินทุนระยะยาว ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มิได้
ปิ ดกันว่
้ าบริ ษัทฯ จะออกหุ้นกู้เฉพาะสกุลเงินบาทเท่านัน้ อย่างไรก็ตาม หากบริ ษัทฯ จะออกหุ้นกู้เป็ นสกุล
ต่างประเทศ บริ ษัทฯ จะคานึงถึงความเสีย่ งในเรื่ องของอัตราแลกเปลีย่ น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ในการออกหุ้นกู้ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่ารวมของหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 10,000 ล้ านบาท และมอบอานาจ
ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับมอบหมายมีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/
หรื อ ต่อเนื่องกับ การออกเสนอขายหุ้นกู้
ในวาระนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4
ของ จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม จานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่ารวมของหุ้นกู้
ทังหมดไม่
้
เกิน 10,000 ล้ านบาท และมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายมีอานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อ ต่อเนื่องกับ การออกเสนอขายหุ้นกู้ ตามที่เสนอ
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
206
ไม่เห็นด้ วย
4
งดออกเสียง
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
0

วาระที่ 9

ราย
ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,567,668
171,900
19,100
2,022,758,668

ราย

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99056
0.00850
0.00094

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2560

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1
ใน 3 ของจานวนกรรมการที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนาน
ที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้ มีกรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ / รองประธานกรรมการ

2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

3) นายธนพล ศิริธนชัย

กรรมการ

และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ กรรมการที่
ต้ องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ขอออกจากห้ องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ ถือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้ ได้
พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ชอบกับ ข้ อ เสนอของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่า ตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่ รวมกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาที่มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ น
จากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดารงตาแหน่งในคณะกรรมการ
ชุดย่อยเช่นเดิม
1) นายปณต สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ / รองประธานกรรมการ
2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
3) นายธนพล ศิริธนชัย
กรรมการ
ทังนี
้ ้ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่ มเติม) และไม่มีลกั ษณะ
ต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงาน ก.ล.ต. โดยนายชินวัฒน์ ชินแสงอร่าม มีคณ
ุ สมบัติที่จะดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการอิ สระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ ค วามเห็ น ได้ อ ย่ างเป็ นอิ สระจากฝ่ ายบริ ห าร และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ รวมทัง้
นิยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทน
้
กรรมที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ า
ดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และให้ ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลง
มติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
1) นายปณต สิริวัฒนภักดี
ตาแหน่ ง กรรมการ / รองประธานกรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือก
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ซึง่ ดารงตาแหน่ง กรรมการ รองประธานกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
212
ไม่เห็นด้ วย
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,272,968 เสียง
525,500 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.97402
0.02598

2,022,798,468 เสียง
ราย
ราย

19,100 เสียง
0 เสียง
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2) นายชินวัฒน์ ชินแสงอร่ าม ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือก
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
210
ไม่เห็นด้ วย
3
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
2
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,324,768 เสียง
473,700 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.97658
0.02342

2,022,798,468 เสียง
ราย
ราย

19,100 เสียง
0 เสียง

3) นายธนพล ศิริธนชัย
ตาแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือก
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
210
ไม่เห็นด้ วย
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,686,468
112,000

เสียง
เสียง

2,021,798,468

เสียง

1,019,100
0

เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99446
0.00554

ที่ประชุมเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ เข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานอานวยการ เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
ประธานอานวยการ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน
จากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการ
ปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบข้ อมูล
อ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอ
ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ
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 ปรับค่าตอบแทนคณะกรรมการรายเดือน ซึ่งใช้ อตั ราเดิมตังแต่
้ ปี 2556 จากเดิมค่าตอบแทนประธาน
กรรมการ 20,000 บาทต่อ เดื อน ปรั บ เป็ น 35,000 บาทต่อเดื อ น และกรรมการจากเดิ ม ค่าตอบแทน
10,000 บาทต่อเดือน ปรับเป็ น 25,000 บาทต่อเดือน
 กาหนดค่า เบี ้ยประชุมคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล ซึ่งได้ รับการแต่งตังเมื
้ ่อวันที่ 14 ธันวาคม
2559 โดยกาหนดค่าเบี ้ยประชุมประธาน 22,000 บาทต่อครัง้ และกรรมการ 18,000 บาทต่อครัง้
 การจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2560 รวมกับค่าตอบแทน
พิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9,000,000 บาท
โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษขอให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตาม
ความเหมาะสม โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ ตามรายละเอียด ดังนี ้

หน่ วย : บาท/บุคคล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
หมายเหตุ

/1

ประธาน
ค่ าเบีย้
ค่ าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน
25,000
35,000
25,000
40,000
22,000
22,000
-

สมาชิก
ค่ าเบีย้
ค่ าตอบแทน
ประชุม
รายเดือน
20,000
25,000
20,000/\
30,000
18,000
18,000
-

ไม่รวมกรรมการบริ หารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทน
กรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2560 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)
212
3
2

ราย
ราย
ราย

จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บัตรเสีย

0

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,349,469 เสียง
421,600 เสียง
46,900 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
99.97684
0.02084
0.00232

2,022,817,969 เสียง
ราย

0 เสียง
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ น ายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้
ถื อหุ้น ประจาปี แต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี และกาหนดค่าสอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ ทุก ปี คณะกรรมการบริ ษั ทโดยการเสน อของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็ น ควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยทาง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ เสนอ
ผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้ คนใดคนหนึ่ง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 และมีอานาจตรวจสอบ ทา
และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรื อ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรสผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรื อ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการ
ให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ น
ได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทัง้
ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว มีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนด และอยู่ใน
สังกัดของบริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสีย
กับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิส ระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าวข้ างต้ น ไม่มี
ผู้สอบบัญชีรายใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,000,000 บาท (หนึง่ ล้ านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
 ค่าสอบทานงบการเงินระหว่างกาล เพิ่มขึ ้น 20,000 บาท ต่อไตรมาส จาก 230,000 บาท เป็ น 250,000
บาท ต่อไตรมาส
 ค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึ ้น 70,000 บาท จาก 430,000 บาท เป็ น 500,000 บาท โดยเพิ่มขึ ้นเนื่องจาก
กิจกรรมที่เพิ่มขึ ้นของอาคารสานักงานให้ เช่าเอฟวายไอเซ็นเตอร์ และธุรกิจโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์
ที่จะดาเนินการเต็มรอบปี บัญชี ประกอบกับการปรับปรุงระบบสารสนเทศของบริ ษัทฯ จึงต้ องใช้ บริ การใน
ส่วนการตรวจสอบระบบสารสนเทศ (IT Audit) มากขึน้ แต่เนื่องจาก ปี 2560 บริ ษัทฯ จะดาเนินการ
เปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญ ชี จากเดื อนธัน วาคม มาเป็ นสิน้ สุดเดื อนกัน ยายน ค่าสอบทานงบการเงิ น
ระหว่างกาลรายไตรมาสจึงลดลง 1 ไตรมาส
 โดยสรุ ปเสนอค่าสอบทานงบการเงิน ระหว่างกาล 2 ไตรมาส ครัง้ ละ 250,000 บาท รวม 500,000 บาท
รวมค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2560 จานวน 1,000,000 บาท
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น ดังนี ้
 นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น : แสดงความเห็นว่า ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ มีอตั ราที่สงู ขึ ้น
ทุกปี จึงขอให้ บริ ษัทฯ และบริ ษัทผู้สอบบัญชีพิจารณาเหตุผลของการเพิ่มขึ ้นของค่าสอบบัญชีด้วย
ประธานกรรมการตรวจสอบ : ชี แ้ จงว่ า บริ ษั ท ฯ จะรั บ ความเห็ น ของผู้ถื อ หุ้น ไปพิ จ ารณา ทัง้ นี ้
คณะกรรมการตรวจสอบได้ มีการต่อรองกับบริ ษัทผู้สอบบัญชีค่อนข้ างมาก แต่จากการที่กิจกรรมของ
บริ ษัทฯ เพิ่มขึ ้น จึงมีคา่ ใช้ จ่ายในการสอบบัญชีที่สงู ขึ ้น
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2560
ในการนี ้ประธานได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
212
ไม่เห็นด้ วย
1
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
4
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,022,349,469 เสียง
361,700 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.98212
0.01788

2,022,711,169 เสียง
ราย
ราย

106,800 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
-ไม่มี-จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่ โดยมีผ้ ถู ือ
หุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
 นางสาวจิ ณ พั ก ตร์ พรพิ บู ล ย์ ผู้ ถื อ หุ้ น : กล่าวชื่ น ชมบริ ษั ท ฯ และที ม งานชุด ใหม่ ข องบริ ษั ท ฯ ที่
บริ หารงานบริ ษัทฯ จนเจริ ญเติบโต รวมถึงชื่นชมการจัดประชุมในครัง้ นี ้ที่จดั ได้ เป็ นอย่างดี นอกจากนี ้ได้
เสนอแนะให้ บริ ษัทฯ พิจารณาทาโครงการ Gold Giving กับผู้ถือหุ้น ด้ วยเช่นกัน
ประธานฯ : ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวว่าจะนาข้ อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปพิจารณา
 นายชัย ปฏิมาภรณ์ ชัย ผู้ถือหุ้น : สอบถามว่า การเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชี ของบริ ษัทฯ จะส่งผล
กระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลหรื อไม่
รองประธานกรรมการ : ชี ้แจงว่า ยกเว้ นในปี แรก แล้ วในปี ถัดๆ ไป บริ ษัทฯ ยังคงมีรอบระยะเวลาบัญชี
12 เดือนเช่นเดิม และการเปลี่ยนรอบระยะเวลาบัญชีของบริ ษัทฯ ไม่สง่ ผลกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทฯ
นายสิทธิชัย ชัยเกรี ยงไกร กรรมการ : ชี แ้ จงเพิ่มเติมว่า กาหนดการประชุมผู้ถือหุ้นจะเป็ นเดือน
มกราคมและการจ่ายเงินปั นผลจะเป็ นเดือนกุมภาพันธ์ ผลประกอบการยังคงเป็ น 12 เดือนเช่นเดิม
 นายสันติ โภคพูนพิพัฒน์ ผู้ถอื หุ้น : สอบถามว่า ทางบริ ษัทฯ มีสว่ นเกี่ยวข้ องในการลงทุนในโครงการ
Bangkok One หรื อมีความสนใจลงทุนในโครงการ Bangkok One หรื อไม่
รองประธานกรรมการ : ชี แ้ จงว่า บริ ษั ท ฯ พยายามมองหาโอกาสในการลงทุน ที่ เหมาะสมอย่า ง
สม่ า เสมอ อย่า งไรก็ ต ามปั จ จุบัน บริ ษั ท ฯ ยัง ไม่ มี ค วามเกี่ ย วข้ อ งหรื อ มี ก ารลงทุน ในโครงการ One
Bangkok ดังกล่าว แต่หากได้ รับความสนับสนุนจากผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ จะนาไปพิจารณาต่อไป
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เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม
และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.30 น.
ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศารทูลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ลงชื่อ นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร)

ประธานอานวยการ

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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