รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 17 มกราคม 2562 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

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหา / กรรมการอิสระ

2. นายปณต

สิริวฒ
ั นภักดี

รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร / กรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

3. นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกํากับดูแล
บรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา / กรรมการอิสระ

4. นายอุดม

พัวสกุล

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

5. นายชินวัฒน์

ชินแสงอร่าม

กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

6. นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

7. นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

กรรมการ

8. นายสิทธิชยั

ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ / กรรมการบริ หาร

9. นายธนพล

ศิริธนชัย

กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง / กรรมการ
กํากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธานอํานวยการ

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน

สุขี

กรรมการผู้จดั การใหญ่

2. นายสมบูรณ์

วศินชัชวาล

รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน

3. นายเทพศักดิ์

นพกรวิเศษ

รองกรรมการผู้จดั การอาวุโส สายงานบัญชีและการเงิน

4. นายวิทวัส

คุตตะเทพ

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม

5. นางสาวธีรนันท์

กรศรี ทิพา

รองกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรี เทล

6.

สุระเสถียร

เลขานุก ารบริ ษั ท และรองกรรมการผู้จัด การ สายงานกลยุท ธ์ อ งค์ ก ร
และการลงทุน

นางสาวปรัศนีย์

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิตยา

เชษฐโชติรส

ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

2. นางวิไล

บูรณกิตติโสภณ

ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

3. นายเกรี ยงไกร

โภคานุกรม

ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด

2. นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์ประเสริฐ

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด

เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้ กล่าว
ต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 ใน
วันนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2561-62 เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเรื่ อง
ต่าง ๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กําหนดวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2562
ครัง้ ที่ 26 (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561
บริ ษัทฯ มีทนุ ชําระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมลู ค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท คิดเป็ น
จํานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม จํานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทัง้ หมดจํานวน 6,129 ราย โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ครัง้ ที่ 26 นี ้ มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 127 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ากับ 14,622,871 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.63 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และมีผ้ รู ับมอบฉันทะ
แทนผู้ถือหุ้น จํานวน 261 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,057,508,567 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 88.54 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จํานวน 388 ราย ถือหุ้น
รวมกันทังหมด
้
2,072,171,438 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.17 ของ จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึ่งไม่น้อย
กว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนํา กรรมการบริ ษัท ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
9 ท่าน (คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด)
้
ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการ
ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการ
บริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กําหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1 มิถนุ ายน
2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
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ในส่วนของการกํากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจําปี 2561 จาก
โครงการสํารวจการกํากับดูแลกิจการบริ ษัทไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอํานวยการ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิ
ในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทุกท่าน
ทราบ ดังนี ้
• ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นใน
ที่ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ ล่วงหน้ าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ า ร่ วม
ประชุม โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 3 ประเภท ได้ แก่
(1)

วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึง่
มีสทิ ธิออกเสียงที่ออกเสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่
งดออกเสียง

(2)

วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของ
ผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียง

(3)

วาระที่ต้องได้ รับมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นทีม่ าประชุม จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่มาประชุม ที่
ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง

ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงดออก
เสียง กาเครื่ องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนําไปตรวจนับคะแนน สําหรับท่านผู้ถือหุ้นที่เห็น
ด้ วยหรื อผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดําเนินงาน
ของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
• วาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตาม
้
นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใส โดย
วาระ ประจําปี 2562 ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
ใช้ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
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• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรื อบัตรเสีย ไม่นบั เป็ น
คะแนน
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทําเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณี Custodian

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้ นกรณี Custodian

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกํากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนัน้ ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ เพื่อบันทึก
รายงานการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กําลังพิจารณา
อยู่ ขอความกรุณานําไปสอบถาม หรื อแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ อง
อื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อซักถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซํ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้
การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารเวลาในการประชุมให้ อยูใ่ นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ อง
รอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทําการพิจารณา บริ ษัทฯ จะดําเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระการ
ประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้ านี ้ให้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ ได้ เชิญ นางสาวพิมพ์ขวัญ ทรัพย์
ประเสริ ฐ ตัวแทนจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จํากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ เป็ นผู้สงั เกตการณ์
การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทําหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้ องตามกฎหมาย
และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนและได้ เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้
ถือหุ้นเข้ าร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึง่ ในการนี ้ นางอัญชุลี เหล่าพงษ์ ศร ผู้รับมอบฉันทะ ได้ อาสา
เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมดําเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 18
มกราคม 2561

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561
ในการนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
ครัง้ ที่ 25 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2561 ตามที่เสนอ โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย

413 ราย

2,073,437,478 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,073,437,478 เสียง

งดออกเสียง

0

ราย

0 เสียง

บัตรเสีย

0

ราย

0 เสียง

วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอํานวยการ (“ประธานอํา นวยการ”) และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สาย
งานบัญชีและการเงิน”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2561
ประธานอํานวยการ ได้ สรุ ปรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี 2561 และแผนธุรกิจในปี
2561 พร้ อมฉายวีดีทศั น์ประกอบให้ ท่ปี ระชุมรับทราบ ดังนี ้
• ในปี ที่ผ่านมาธุรกิจของบริ ษัทฯ มีการเจริ ญเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยบริ ษัทฯ มียอดขายประมาณ
15,800 ล้ านบาท และมีผลกําไรประมาณ 2,100 ล้ านบาท คิดเป็ นการเติบโตประมาณร้ อยละ 75
เนื่ อ งจากการเปิ ดโครงการใหม่ จํ า นวน 19 โครงการ ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ประมาณ 23,000 ล้ า นบาท
นอกจากนี ้ บริ ษั ท ฯ ได้ นํ า ระบบการบริ ห ารทรั พ ยากรองค์ ก ร SAP S/4HANA มาใช้ เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิท ธิ ภ าพในการทํ า งาน ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ ยัง ได้ รั บ รางวัล ในส่ว นของการกํ า กับ ดูแ ลกิ จ การที่ ดี
ต่อเนื่องกันเป็ นปี ที่ 2
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• ในปี 2562 นี ้ บริ ษัทฯ ตังใจที
้ ่จะวางแผนในการดําเนินธุรกิจให้ รอบคอบมากขึ ้น โดยคํานึงถึงปั จจัย
ต่ า งๆ ได้ แก่ การกี ด กั น ทางการค้ าของประเทศจี น และสหรั ฐ อเมริ ก า สถานการณ์ ก ารเมื อ ง
ภายในประเทศ อัตราดอกเบี ้ย รวมถึงมาตรการกํากับดูแลเกี่ยวกับอสังหาริ มทรัพย์ ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มี
แผนที่จะเพิ่มคุณภาพของสินค้ าและใช้ เทคโนโลยีเข้ ามาช่วยในการรองรับการขยายตัวของบริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ ร่วมมือกับกลุม่ บริ ษัท Fraser เพื่อพัฒนาความเป็ นมืออาชีพของบริ ษัทฯ
• สําหรับธุรกิจที่อยู่อาศัย บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเปิ ดโครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่จํานวน 25 โครงการ เพิ่มขึ ้น
จากปี ก่อนหน้ าที่มีอยูจ่ ํานวน 53 โครงการ คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 30 โดยจะมีการขยายตัวไป
ยังพื ้นที่ตา่ งๆ ทังปริ
้ มณฑลและต่างจังหวัด
• สําหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม บริ ษัทฯ ได้ บริ หารจัดการอาคารปาร์ คเวนเชอร์ อาคารสาทร
สแควร์ และอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของโครงการสาม
ย่าน มิตรทาวน์ ได้ ดําเนินการก่อสร้ างไปแล้ วกว่าร้ อยละ 60 ซึ่งได้ เป็ นไปตามแผนที่กําหนดไว้ และ
คาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ในช่วงปลายปี 2562
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุด
วันที่ 30 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ จดั ทํารายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปี 2561 ในรู ปแบบ CD-ROM ตามที่ได้
จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครัง้ นี ้ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภาพรวมผลประกอบการสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 เปรี ยบเทียบกับปี 2560
ตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ นในวันที่ 1
มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และสิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี
โดยเริ่ มรอบปี บัญชีแรกในปี 2560 ดังนัน้ ผลการดําเนินงานในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน ในการนี ้ เพื่อประโยชน์ในการ
เปรี ยบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บริ ษัทฯ จึงทําการเปรี ยบเทียบผลการดําเนินงานย้ อนหลัง 4 ปี โดยที่แต่ละปี มีรอบ
ระยะเวลาระหว่า งวัน ที่ 1 ตุล าคม และสิ น้ สุด ในวัน ที่ 30 กัน ยายน เพื่ อ ให้ ผ้ ูถื อ หุ้น พิ จ ารณา ซึ่ ง สามารถสรุ ป ผล
ประกอบการเปรี ยบเทียบกับปี 2560 ได้ ดงั นี ้
รายได้
• บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์สาํ หรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 14,053
ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 10,550 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโต
ร้ อยละ 33 จากการเปิ ดโครงการเพิ่มขึ ้นในระหว่างปี
• บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการให้ เช่าและบริ การสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 959 ล้ าน
บาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี 2560 ซึ่งมีจํานวน 837 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ
15 โดยมีสาเหตุหลักมาจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ มีอตั ราการให้ เช่าพื ้นที่เพิ่มขึ ้น
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• บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจโรงแรมสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 551 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
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
คิดเป็ นอัตราการเติบโตร้ อยละ 8 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการโรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ ส
• ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ มีรายได้ โดยรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 29
ค่าใช้ จ่าย
• บริ ษัทฯ มีต้นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์ ต้ นทุนการให้ เช่าและต้ นทุนธุรกิจโรงแรมที่เติบโตตามสัดส่วน
ทังนี
้ ้ ต้ นทุนการให้ เช่าและธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ ้นร้ อยละ 3 ในขณะที่รายได้ จากการให้ เช่าและจาก
ธุรกิจโรงแรมเติบโตขึ ้นร้ อยละ 12 จึงเป็ นผลทําให้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ มีอตั รากําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น
• ค่าใช้ จ่ายในการขายเติบโตมากในปี 2561 เนื่องจากการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ที่มากขึน้ ตาม
จํานวนโครงการที่เปิ ดใหม่ ส่วนค่าใช้ จา่ ยในการบริ หารเติบโตเพียงเล็กน้ อยที่อตั ราร้ อยละ 7 เนื่องจาก
มีการตังสํ
้ ารองทรัพย์สนิ ด้ อยค่าในปี 2560
จากผลการดําเนินงานข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลกําไร จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30
กันยายน 2561 จํานวน 2,100 ล้ านบาท โดยเติบโตขึ ้นที่อตั ราร้ อยละ 76
ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 เปรี ยบเทียบกับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2560
• บริ ษัทฯ มีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้นจํานวน 39,202 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนประมาณ 8,397 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุดงั นี ้ (1) การเติบโตจากการซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมพัฒนาโครงการใหม่ จํานวน 25 โครงการ
(2) บริ ษัทฯ ได้ ชําระเงินลงทุนในบริ ษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จํากัด เพิ่มขึ ้นจนครบเต็มจํานวนแล้ ว
• บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้นจํานวน 23,312 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนประมาณ 6,871 ล้ านบาท
โดยมีสาเหตุดงั นี ้ (1) การก่อหนี ้โดยการกู้ยืมจากสถาบันการเงิน (2) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ
(3) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่น ๆ เพิ่มขึ ้น
• บริ ษัทฯ มีส่วนของผู้ถือหุ้นจํานวน 15,890 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนประมาณ 1,534 ล้ านบาท
จากกําไรที่เกิดขึ ้นจากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2561 จํานวน 2,100 ล้ าน
บาท หักด้ วยเงินปั นผลจ่ายของปี ก่อนจํานวน 598 ล้ านบาท
• ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีอตั ราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนเท่ากับ 1.47 อัตราส่วนหนี ้สินรวมต่อทุนตามเงื่อนไขใน
ข้ อกําหนดสิทธิห้ นุ กู้เท่ากับ 1.04 และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนเท่ากับ 0.76
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
ร้ อยละ 41

นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ขอให้ คณะกรรมการชี ้แจงรายละเอียดของต้ นทุนอื่นที่เพิ่มขึ ้นมา
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รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า ในส่วนของต้ นทุนอื่นที่เพิ่มขึ ้นมานัน้
ส่วนใหญ่มาจากต้ นทุนค่าการจัดการเนื่องจากในปี ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ ได้ เข้ าไปบริ หารจัดการให้ กบั บริ ษัท เกษมทรัพย์
ภักดี จํากัด ซึ่งอยู่ระหว่างการพัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่จะเปิ ดให้ บริ การในช่วงปลายปี 2562 ซึ่งสอดคล้ อง
กับการที่บริ ษัทฯ มีรายได้ คา่ การจัดการที่เพิ่มขึ ้น
นายสมยศ ศักดิ์ศรีคุณา อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอให้
ชี ้แจงรายละเอียดของการปรับกลยุทธ์เพื่อการเติบโตในการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในปี 2562
ประธานอํานวยการ ชีแ้ จงว่า ในปี นี ้จะมีความท้ าทายใหม่ๆ จากหลายปั จจัยแวดล้ อมที่เปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราการเติบโตอย่างต่อเนื่องด้ วยความรอบคอบ โดยจะวางแผนในด้ านการเงิน
การบริ หารเงิน การทําการตลาด รวมถึงการสํารวจคูแ่ ข่งในตลาดให้ ละเอียดและรัดกุมขึ ้น
นางสาวจิณณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายในการควบคุมต้ นทุนอย่างไร
โดยจะมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพื่อพัฒ นาบริ ษั ทฯ และลดต้ นทุนอย่างไร และมีการนําเสนอสินค้ า ใหม่ๆ
เพื่อที่จะช่วงชิงส่วนแบ่งทางการตลาดอย่างไร
ประธานอํานวยการ ชีแ้ จงว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการนํานวัตกรรมมาใช้ ในการพัฒนาการก่อสร้ างให้ เป็ นไป
อย่างรวดเร็ วขึ ้นและลดขันตอนในการก่
้
อสร้ างลงเพื่อลดต้ นทุน
นายแสนผิน สุ ขี กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี แ้ จงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทฯ มีผลการดําเนินงานเติบโตขึ ้น
เนื่องจากมีการเปิ ดโครงการใหม่ ๆ เพิ่มขึน้ จากปี ที่ผ่านมา โดยส่วนโครงการที่พัฒนาส่วนใหญ่ เป็ นเขตพืน้ ที่ที่ขายดี
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ มีการขยายในส่วนของ Neo Home ซึ่งเป็ นบ้ านในเขตเมืองที่มีราคาตังแต่
้ 5 ถึง 8 ล้ านบาท โดยเป็ น
บ้ า นที่ มี ร าคาและทํา เลที่ต อบสนองความต้ อ งการของผู้บริ โ ภค ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จ ะขยายตลาด Town Home
เพิ่มเติมในเขตพื ้นที่ตอนเหนือ รวมถึงการขยายตลาด City Home ในเขตเมือง ได้ แก่ บริ เวณสาทรและแจ้ งวัฒนะ ดังนัน้
แผนธุรกิจของบริ ษัทฯ ในปี นี ้ จึงเป็ นการขายสินค้ าใหม่ๆ ในทําเลใหม่ๆ อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะยังคงมุ่งเน้ นที่ตลาดหลัก
คือ โครงการ Town Home ทังนี
้ ้ สิง่ เหล่านี ้เป็ นแรงผลักดันที่ทําให้ บริ ษัทฯ มีการเติบโตของรายได้ อย่างต่อเนื่อง
ประธานกรรมการบริ หาร ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า แผนธุรกิจที่บริ ษัทฯ ได้ นําเสนอในการประชุมครัง้ นี ้ ได้ มีการ
คํ า นึง ถึ ง ความเสี่ย งของเศรษฐกิ จ โลก การชะลอตัว ในการจับ จ่ า ยใช้ ส อย และการเพิ่ ม ขึน้ ของต้ น ทุน ทางการเงิ น
นอกจากนี ้ ในส่วนของต้ นทุน ในภาพรวมผู้อื่นเริ่ มต้ องการที่จะศึกษารู ปแบบการดําเนินธุ รกิ จของบริ ษัทฯ มากขึน้
เนื่ อ งจากบริ ษั ท ฯ เป็ นทัง้ ผู้อ อกแบบและผู้ก่ อ สร้ าง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ สามารถลดต้ น ทุน ในส่ว น supply chain เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิ ภาพในด้ านการพัฒนาโครงการ สําหรั บโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่บริ ษัทฯ ดําเนินการก่อสร้ างอยู่ ณ
ปั จจุบนั เป็ นโครงการที่จะสร้ างความมัน่ คงของรายได้ ให้ กบั บริ ษัทฯ ในระยะยาว เป็ นส่วนหนึง่ ในการสร้ างผลตอบแทนที่
ยั่ง ยื น ให้ กับ บริ ษั ท ฯ นอกจากนี ้ ประธานกรรมการบริ ห าร ยัง ได้ ก ล่า วชื่ น ชมที ม งานที่ ทํ า งานได้ อ ย่า งทุ่ม เทและมี
ประสิทธิภาพ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
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ในการนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน
2561

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยรายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทาง
การเงินและงบกําไรขาดทุนซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
งบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย

448 ราย

2,072,980,997 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,072,980,997 เสียง

งดออกเสียง

2 ราย

1,383,000 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 30 กันยายน 2561

บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และทุน
สํารองต่างๆ ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอื่นในอนาคต
การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม
เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39
ทังนี
้ ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้รายงานให้ ท่ี
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงาน
สําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชี และการเงิ น ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า สําหรั บปี สิ ้นสุดวันที่ 30
กันยายน 2561 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 2,109.61 ล้ านบาท และกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการจํานวน 2,252.02 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมที่มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด”) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 บริ ษัทฯ ต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี)
จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรรกําไรเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมายไว้ จํานวน 120 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
จํ านวน 2,959.59 ล้ านบาท และกํ าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการที่ยงั ไม่ได้ จัดสรรจํานวน 3,173.90 ล้ านบาท
ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อพิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลจากผลการ
ดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.46 บาท สําหรับหุ้นสามัญจํ านวน
2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้นจํานวน 1,068,911,200 บาท
บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวัน
ศุกร์ ที่ 14 ธันวาคม 2561 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 โดยจ่ายจากกําไรที่เสียภาษี ในอัตรา
ร้ อยละ 20 สําหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 50.7 และร้ อยละ 47.5 ของกําไรสุทธิ สําหรับปี
สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ตามงบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการตามลําดับ โดยการจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
ปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561 ในอัตรา 0.46 บาทต่อหุ้นเป็ นอัตราที่สงู กว่ารอบปี บัญชีที่ผา่ นมาซึง่ อยูท่ ี่อตั รา 0.25 บาท
ต่อหุ้น
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามทีป่ ระชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
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เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกําไร เพื่อเป็ นทุน
สํารองตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุด 30 กันยายน 2561 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น โดยมี
ผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย

450 ราย

2,074,323,097 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,323,097 เสียง

งดออกเสียง

1 ราย

41,100 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ ประจําปี 2562

ประธานฯ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้น
สามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ กรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังต่อไปนี ้ ได้ ขอออกจาก
ห้ องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้
1) นายวันชัย

ศารทูลทัต

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

2) นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

กรรมการ

3) นายสิทธิชยั

ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ
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จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 ซึ่งกําหนดให้ กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวน
กรรมการที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก
จากตําแหน่ง โดยกรรมการที่พ้นจากตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดํารงตําแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครัง้ นี ้ มีกรรมการซึง่ ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน ตามที่ได้ ชี ้แจงไว้ ข้างต้ น
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่ อเพื่อ พิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทน
กรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ ซึ่งถื อเป็ นกรรมการที่มีส่วนได้ เสียในวาระนี ้ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับ
ข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา (ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีสว่ น
ได้ เสีย) เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระทัง้
3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ ได้ แก่
1) นายวันชัย

ศารทูลทัต

ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา

2) นายโชติพฒ
ั น์

พีชานนท์

กรรมการ

3) นายสิทธิชยั

ชัยเกรี ยงไกร

กรรมการ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายวันชัย ศารทูลทัต มีคณ
ุ สมบัติที่จะดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ ายบริ หาร และเป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง ซึ่งประวัติโดยย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการ
รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารประกอบการประชุมซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือ
บอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น
เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใสในการ
ลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ าง
มากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
หน้ า 12 / 27

1) นายวั นชั ย ศารทู ลทั ต ตํา แหน่ ง ประธานกรรมการ / กรรมการอิ ส ระ /ประธานกรรมการ
พิจารณาค่ าตอบแทนและสรรหา
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย

436 ราย

2,069,069,288 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.74568

21 ราย

5,275,410 เสียง

0.25432

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,344,698 เสียง

งดออกเสียง

1 ราย

41,100 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

2) นายโชติพัฒน์ พีชานนท์ ตําแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย

452 ราย

2,072,931,598 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.93188

3 ราย

1,413,100 เสียง

0.06812

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,344,698 เสียง

งดออกเสียง

0 ราย

0 เสียง

บัตรเสีย

1 ราย

41,100 เสียง
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3) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ตําแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย

453 ราย

2,072,763,298 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.92178

5 ราย

1,622,500 เสียง

0.07822

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,344,798 เสียง

งดออกเสียง

0 ราย

0 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

ที่ประชุมเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ เข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี 2562
ประธานฯ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
จํากัด ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหาได้ เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562 ให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเพื่อนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ โดยใช้ อตั ราเดิมซึง่ เป็ นอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิ
ตังแต่
้ การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ทังนี
้ ้ หากเปรี ยบเทียบอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทของ
บริ ษัทฯ กับบริ ษัทอื่น ๆ ที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกัน พบว่าอัตราค่าตอบแทนรายเดือนและค่าเบี ้ยประชุมของกรรมการ
ของบริ ษัทฯ เป็ นอัตราที่ตํ่ากว่าค่าเฉลีย่ สําหรับอุตสาหกรรมเดียวกัน
เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทในการสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ อย่าง
ยัง่ ยืน ในการพิจารณาจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้ พิจารณา
ตามความเหมาะสมกับขอบเขต หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริ ษัทแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานใน
สภาวการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้ องการของบริ ษัทฯ ที่กําลังขยายตัวทาง
ธุรกิจ รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนําเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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ประธาน
หน่ วย : บาท/บุคคล

สมาชิก

ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
(รายครัง้ ) (รายเดือน) (รายครัง้ ) (รายเดือน)

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท

25,000

35,000

20,000

25,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร

-

25,000

-

20,000/1

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ

-

40,000

-

30,000

ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา

22,000

-

18,000

-

ค่าตอบแทนคณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล

22,000

-

18,000

-

หมายเหตุ

/1

ไม่รวมกรรมการบริ หารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากในปั จจุบนั ที่บริ ษัทฯ มีขนาดธุรกิจเติบโตขึ ้นมาก ควบคู่กับความรับผิดชอบที่เพิ่มขึ ้นของ
คณะกรรมการ และมี ก ารเพิ่ ม ความถี่ ข องการจัด การประชุ ม คณะกรรมการ หรื อ คณะกรรมการชุ ด ย่ อ ยเพิ่ ม ขึน้
คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาปรั บเพิ่มวงเงิ นค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและ
คณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทฯ ประจําปี 2562 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้ านบาท
เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จํานวน 3 ล้ านบาท โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริ ษัทฯ เป็ นสําคัญ
ทังนี
้ ้ ไม่มีค่าตอบแทนที่ไม่เป็ นตัวเงินหรื อผลประโยชน์อื่น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมที่ได้
จัดส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นในครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในปี 2561 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ รวมเป็ นเงินจํานวนทังสิ
้ ้น 8,982,000 บาท ซึง่
อยูใ่ นวงเงิน 9 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ครัง้ ที่ 25
จากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็น
เกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
นางสาวจิ ณ ณพั ก ตร์ พรพิ บู ล ย์ ผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่า จากแผนภาพสรุ ป เปรี ยบเทีย บค่าตอบแทน
กรรมการของบริ ษัทฯ กับบริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดค่าตอบแทนกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ จึงมี
จํานวนสูงกว่าค่าเฉลีย่ ของบริ ษัทอื่น
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนรายเดือนให้ แก่กรรมการตรวจสอบอย่าง
เดียว ในขณะที่บริ ษัทอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกัน อาจจะจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการตรวจสอบในรู ปแบบค่าเบี ้ย
ประชุมด้ วย จึงทําให้ คา่ เฉลีย่ ค่าตอบแทนรายเดือนตํ่าลง
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานกรรมการตรวจสอบจึงขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจําปี 2562
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ในการนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของ
บริ ษัทฯ ประจําปี 2562 รวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 12 ล้ านบาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม

465

ราย

2,074,350,598 เสียง

99.99802

ไม่เห็นด้ วย

0

ราย

0 เสียง

0.00000

งดออกเสียง

1

ราย

41,100 เสียง

0.00198

จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นทีม่ าประชุม
บัตรเสีย
วาระที่ 7

0

2,074,391,698 เสียง
ราย

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชนจํากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ โดยทาง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้ คน
ใดคนหนึ่ง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และมีอํานาจตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2562
1. นางวิไล

บูรณกิตติโสภณ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรื อ

2. นางสาวนิตยา

เชษฐโชติรส

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรื อ

3. นางศศิธร

พงศ์อดิศกั ดิ์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 8802

ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขต
การให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ
ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บัญ ชี รวมทัง้ ความต่ อ เนื่ อ งในการตรวจสอบ โดย ผู้ส อบบัญ ชี ทัง้ 3 รายดัง กล่า ว มี คุณ สมบัติ ต ามที่ สํ า นัก งาน
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คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนด และอยู่ในสังกัดของบริ ษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียงและมี
ความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้
เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว
ข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเกินกว่าระยะเวลาที่หลักเกณฑ์ตามประกาศที่เกี่ยวข้ องกําหนด
นอกจากนี ้ บริ ษั ท เคพี เ อ็ ม จี ภู มิ ไ ชย สอบบั ญ ชี จํ า กั ด รวมถึ ง บุ ค คลหรื อกิ จ การที่ เ กี่ ย วข้ องกั บ
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีประจําปี 2562 ของบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ด้ วย
ประธานกรรมการตรวจสอบจึงได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ประจําปี 2562 เป็ นจํานวนรวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจําปี ของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน 600,000 บาท
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ เป็ นจํานวน 750,000 บาท
ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจําปี เพิ่มขึ ้นจากปี 2561 จํานวน 30,000 บาท เนื่องจากมีการสอบทาน
ระบบสารสนเทศใหม่ของบริ ษัทฯ ประกอบกับปริ มาณงานที่เพิ่มขึ ้นจากการขยายตัวของกิจการของบริ ษัทฯ อย่างไรก็ดี
ส่วนเพิ่มในปี 2562 คิดเป็ นสัดส่วนน้ อยกว่าร้ อยละ 2 ของค่าสอบบัญชี ซึ่งเป็ นอัตราที่บริ ษัทฯ ได้ เจรจาต่อรองกับทาง
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่
นางสาวจิณพักตร์ พรพิ บู ล ย์ ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงข้ อคิดเห็นว่าค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีมีการปรับ
เพิ่มขึ ้นทุกปี ตังแต่
้ ปี 2560 เป็ นต้ นมา โดยขอให้ ผ้ บู ริ หารและคณะกรรมการ คํานึงถึงการควบคุมต้ นทุน ถึงแม้ ว่าค่าสอบ
บัญชีจะเพิ่มขึ ้นเป็ นจํานวนเล็กน้ อยก็ตาม และได้ แสดงข้ อคิดเห็นว่า บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไม่ควร
เพิ่มค่าสอบบัญชีทกุ ๆ ปี
ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้ อแนะนําของผู้ถือหุ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะนําข้ อคิดเห็นไปพิจารณาต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังและกํ
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562
ในการนี ้ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2562 ตามรายละเอียดดังนี ้
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1.

อนุมตั ิการแต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิตติโสภณ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรื อนางสาว
นิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรื อนางศศิธร พงศ์อดิศกั ดิ์ ผู้สอบบัญชี
รั บอนุญาต เลขที่ 8802 แห่งบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํ ากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ของ
บริ ษัทฯ ประจําปี 2562 โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ จัดทํา และลงนาม
ในรายงานการสอบบัญชี และ

2.

อนุมตั ิการกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,350,000 บาท

โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี ้

มติ
เห็นด้ วย

468 ราย

2,074,353,599 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000

0 ราย

0 เสียง

0.00000

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

ไม่เห็นด้ วย
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,353,599 เสียง

งดออกเสียง

1 ราย

41,100 เสียง

บัตรเสีย

0 ราย

0 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่ เกิน 3,000 ล้ าน
บาท

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ รองกรรมการผู้จัด การใหญ่ สายงานบัญ ชี แ ละการเงิ น เป็ นผู้นํ า เสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุม
รองกรรมการผู้จดั การใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2559 และ 2560 ได้ มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทฯ
ได้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ จํานวน 7,000 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2561 และจํานวน 3,000 ล้ านบาท เมื่อวันที่ 19
ธันวาคม 2561 ครบวงเงินที่ได้ เคยอนุมตั ิไปแล้ ว 10,000 ล้ านบาท ดังนัน้ เพื่อให้ บริ ษัทฯ มีความคล่องตัวในการบริ หาร
แหล่งเงินทุนของบริ ษัทฯ และเพื่อให้ สามารถรองรับการขยายตัวของธุรกิจได้ อย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการบริ ษัทเห็นควร
เสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000
ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 13,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้ านล่าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ
ยังไม่มีแผนที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่อย่างใด
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วัตถุประสงค์

:

เพื่อใช้ ในการประกอบธุรกิจทัว่ ไป และ/หรื อชําระคืนเงินกู้ และ/หรื อใช้
ในการลงทุ น ของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย และ/หรื อ ใช้ เป็ นเงิ น ทุน
หมุนเวียนของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย หรื อเพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร

ชนิด

:

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

สกุลเงิน

:

เงินบาท และ/หรื อ เงินสกุลต่างประเทศในจํานวนเทียบเท่า

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่จะขอ :
อนุมตั ิเพิ่มในครัง้ นี ้

3,000 ล้ านบาท

มูลค่ารวมของหุ้นกู้

:

มูลค่ารวมหุ้นกู้ทงหมดไม่
ั้
เกิน 13,000 ล้ านบาท หรื อในสกุลเงินอื่นใน
จํ านวนที่เทียบเท่า (ซึ่งมาจากมูลค่ารวมของหุ้นกู้ที่ขออนุมตั ิในครัง้ นี ้
จํานวน 3,000 ล้ านบาท รวมกับมูลค่าหุ้นกู้รวมที่ได้ รับอนุมตั ิจากการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และ 2560) ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ อาจจะ
ดําเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/
หรื อเป็ นโครงการ และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพื่อทดแทนหุ้นกู้เดิมที่มี
การไถ่ถอนในรู ปแบบต่างๆ กัน ได้ ในวันเดียวกัน (Revolving Basis)
ทังนี
้ ้หุ้นกู้ที่บริ ษัทฯ ออกจําหน่ายแล้ วแต่ยงั ไม่ได้ รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ
ขณะใดขณะหนึง่ จะต้ องมีจํานวนไม่เกินวงเงิน 13,000 ล้ านบาท

อัตราดอกเบี ้ย

:

ขึ ้นอยูก่ บั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้

อายุของหุ้นกู้

:

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ ทังนี
้ ้อยูภ่ ายใต้ ข้อกําหนด
ของคณะกรรมการกํ า กับ ตลาดทุน และ/หรื อ คณะกรรมการกํ า กับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

การไถ่ถอนก่อนกําหนด

:

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

การเสนอขาย

:

เสนอขายหุ้นกู้ทงหมดในคราวเดี
ั้
ยวโดยแบ่งหุ้นกู้ออกเป็ นหลายชุด หรื อ
ชุดเดียว หรื อ ทยอยออกหุ้นกู้เป็ นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขาย
ให้ แก่ผ้ ลู งทุนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้ แก่ผ้ ลู งทุนในวงจํากัด และ/หรื อ ผู้ลงทุน
ประเภทสถาบัน และ/หรื อ ผู้ล งทุ น รายใหญ่ และ/หรื อ ผู้ล งทุน ที่ มี
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ลักษณะเฉพาะตามความหมายที่กําหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่เกี่ยวข้ องไม่ว่าจะเสนอขายใน
ประเทศและ/หรื อในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดในประกาศ
คณะกรรมการกํ า กั บ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ และ/หรื อ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรื อ ตามประกาศ กฎกระทรวง กฎ
ระเบียบ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บงั คับในขณะที่อ อก
และเสนอขายหุ้นกู้นนั ้
รวมทัง้ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั กิ ารมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/
หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมาย ให้ มีอํานาจในเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อ ต่อเนื่องกับการออก
เสนอขายหุ้นกู้ ซึง่ รวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) เรื่ องต่าง ๆ ดังต่อไปนี ้
1. การกําหนดเงื่อนไขและรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและการเสนอขายหุ้นกู้
ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเฉพาะ) เช่น การกําหนดชื่อหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน (ถ้ ามี) สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่
ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิ ในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย
วิธีการชําระคืน วิธีจดั สรร และข้ อกําหนดสิทธิ เป็ นต้ น ตามที่สภาวการณ์จะเอื ้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร
โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้
2. ดําเนินการต่างๆ ที่จําเป็ นและสมควร เพื่อการออกหุ้นกู้ดงั กล่าว และมีอํานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจําหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษาต่างๆ และ/หรื อ
บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ หน่วยงานจัดอันดับเครดิต และ/หรื อ ผู้ประเมินราคา
ทรัพย์สนิ เป็ นต้ น ตลอดจนดําเนินการขึ ้นทะเบียนหุ้นกู้กบั สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทยหรื อตลาดรองอื่นๆ
3. การติดต่อ ให้ ข้อมูล เจรจา เข้ าทํา ลงนาม รับรอง และแก้ ไขเอกสารและสัญญาที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จํากัดเพียง) คําขออนุญาต หนังสือชีช้ วน แบบแสดงรายการข้ อมูล รวมถึง
เอกสารและหลักฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้ แก่สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์และตลาดหลักทรั พย์ และ/หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนติดต่อประสานงาน และการยื่นเอกสาร
ดังกล่าวข้ างต้ นต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ หรื อหน่วยงานอื่น หรื อบุคคลใดๆ ที่
เกี่ยวข้ อง
4. การดําเนินการอื่นใด ที่จําเป็ นและสมควรเพื่อให้ การออกเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ บรรลุผลสําเร็ จ
และเป็ นไปตามวัตถุประสงค์
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่าในครัง้ หน้ า หากบริ ษัทฯ มีการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ ขอให้ บริ ษัทฯ แจ้ งข้ อมูลแก่ผ้ ถู ือหุ้นด้ วย รวมทังเสนอให้
้
พิจารณาออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ถือหุ้นด้ วย
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ปรับปรุงต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้ อแนะนําของผู้ถือหุ้น และชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนําข้ อแนะนําไปพิจารณาเพื่อ

นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผู้ถือหุ้น ได้ แสดงความเห็นว่า เห็นด้ วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้
นี ้ พร้ อมกับเสนอแนะให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินที่มากขึ ้น และสอบถามว่า 1) หุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ที่ได้ ออก
และเสนอขายไปแล้ วจํานวน 10,000 ล้ านบาท เป็ นหุ้นกู้ระยะสันหรื
้ อระยะยาวและมีอตั ราดอกเบี ้ยเท่าใด และ 2) บริ ษัท
ฯ มีแนวโน้ มที่จะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ หรื อไม่ ถ้ ามี บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประกันความเสีย่ งใน
เรื่ องอัตราแลกเปลีย่ นหรื อไม่
รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงว่า 1) หุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ที่ได้ ออกและ
เสนอขายไปแล้ วจํานวน 10,000 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นหุ้นกู้ที่มีอายุไม่เกิน 3 ปี และมีเพียงหนึ่งชุดที่มีอายุไม่เกิน 5 ปี
โดยมีอตั ราดอกเบี ้ยอยูร่ ะหว่างร้ อยละ 3.09 ถึง ร้ อยละ 3.64 ต่อปี อัตราดอกเบี ้ยเฉลีย่ ร้ อยละ 3.30 ต่อปี และ 2) บริ ษัทฯ
มีแนวโน้ มจะออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินบาทมากกว่าการออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ สหรัฐฯ อย่างไรก็ดี
หากบริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้สกุลเงิ นดอลลาร์ สหรัฐฯ บริ ษัทฯ จะจัดให้ มีการประกันความเสี่ยงในเรื่ องอัตรา
แลกเปลีย่ นไว้ ด้วย
นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า การออกหุ้นกู้มี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอ
ขายให้ กบั ผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ และการออกและเสนอขายให้ กบั ผู้ลงทุนทัว่ ไป ทังนี
้ ้ การออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ให้ กับผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรื อผู้ลงทุนรายใหญ่ จะมีอตั ราดอกเบี ้ยที่ตํ่ากว่าการออกและเสนอขาย
ให้ กบั ผู้ลงทุนทัว่ ไป ซึง่ จะทําให้ บริ ษัทฯ สามารถบริ หารต้ นทุนทางการเงินได้
นายชาติ ช าย วั ง ศิ ริ ไ พศาล ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อคิดเห็นว่า เห็นด้ วยกับข้ อเสนอที่ให้ บ ริ ษัท ฯ ควรที่จะ
พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ให้ กบั ผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ บ้ าง
ปรับปรุงต่อไป

ประธานฯ กล่าวขอบคุณข้ อแนะนําของผู้ถือหุ้น และชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าจะนําข้ อคิดเห็นไปพิจารณาเพื่อ

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ ออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน 3,000 ล้ านบาท
ในการนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงินจํานวนไม่เกิน
3,000 ล้ านบาท รวมทังอนุ
้ มตั ิการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ กรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายให้ มีอํานาจเรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับ และ/หรื อที่ตอ่ เนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า
3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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467 ราย

2,074,337,996 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.99719

ไม่เห็นด้ วย

1 ราย

2,400 เสียง

0.00012

งดออกเสียง

2 ราย

55,800 เสียง

0.00269

มติ

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย

จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย
วาระที่ 9

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,396,196 เสียง
0 ราย

0 เสียง

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 ในเรื่องการเรียกประชุม
ผู้ถอื หุ้นโดยผู้ถอื หุ้นของบริษัทฯ และการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประธานฯ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้ วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง
การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้ มีการแก้ ไข
มาตรา 100 ของ พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด ซึ่งเกี่ ยวข้ องกับการเรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้น ในกรณีที่
คณะกรรมการบริ ษัทไม่จดั การประชุมผู้ถือหุ้นตามที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ
ทังนี
้ ้ เพื่อรองรับการจัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้ สอดคล้ องกับมาตรา 100 ของ พ.ร.บ.
บริ ษัทมหาชนจํากัด ที่มีการแก้ ไข บริ ษัทฯ จึงขอเสนอให้ มีการแก้ ไขข้ อบังคับ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่ดงั รายละเอียดที่แสดงในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว และมอบหมาย
ให้ บคุ คลที่กรรมการผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ มอบหมายมีอํานาจในการดําเนินการจดทะเบียนแก้ ไขเปลี่ยนแปลงข้ อบังคับ
ของบริ ษัทฯ รวมทังแก้
้ ไข และ/หรื อเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้ อความให้ เป็ นไปตามคําสัง่ ของนายทะเบียนตามความจําเป็ น
และเหมาะสมโดยที่ไม่กระทบต่อเนื ้อหาสาระของการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน

ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ่มเติม

ข้ อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้

ข้ อ 22. ในการประชุมคณะกรรมการต้ องมีกรรมการมา
ประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่
ในที่ ป ระชุ ม หรื อ ไม่ส ามารถปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ไ ด้ ถ้ ามี ร อง
ประธานกรรมการให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ถ้ าไม่มีรองประธานหรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้
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ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ง เป็ น ให้ ก รรมการซึ่ ง มาประชุม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ง เป็ น
ประธานในที่ประชุม
ประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก

การวินิจฉัยชี ้ขาดของที่ประชุมให้ ถือเสียงข้ างมาก

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ น
แต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในการลงคะแนน เว้ น
แต่กรรมการซึ่งมีสว่ นได้ เสียในเรื่ องใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเรื่ องนัน้ ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธาน
ในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกเสียงหนึง่ เป็ นเสียงชี ้ขาด
ประธานกรรมการหรื อ ประธานในที่ ป ระชุ ม อาจ
กําหนดให้ จัดการประชุมผ่ านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้
โดยให้ ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ์ และวิ ธี ก ารตามที่
กฎหมายกําหนด

ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งเป็ นประธานกรรมการมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กําหนดวันประชุมให้ เร็ วกว่านันก็
้ ได้

ข้ อ 24. ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ให้ ประธาน
กรรมการหรื อผู้ซึ่งเป็ นประธานกรรมการมอบหมายส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่า 7 วันก่อน
วันประชุม เว้ นแต่กรณีจําเป็ นรี บด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรื อ
ประโยชน์ของบริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอื่นและ
กํ า หนดวั น ประชุ ม ให้ เร็ ว กว่ า นั น้ ก็ ไ ด้ ทั้ ง นี้ การส่ ง
หนั งสื อ เชิ ญ ประชุ ม ไปยั ง กรรมการจะส่ งโดย
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ก็ได้

ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามทีเ่ ห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
รวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ าของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงั ้ หมด หรื อมีผ้ ูถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25
คน ซึ่ ง มี ห้ ุ นนับ รวมกัน ได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ่ ง ในสิ บ ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือ
ขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรียก
ประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้
คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1
เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อ 27. คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ ตามที่เห็นสมควร หรื อผู้ถือหุ้น
คนหนึ่ งหรื อหลายคนที่มีห้ ุ นนั บรวมกั นได้ ไม่ น้อย
กว่ าร้ อยละสิบของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะ
เข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้
ถื อ หุ้น เป็ นการประชุมวิส ามัญ เมื่ อใดก็ ไ ด้ แต่ต้ อ งระบุ
เรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจน
ในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ อง
จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้ าวันนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณี ท่ี ค ณะกรรมการไม่ จั ด ให้ มี ก าร
ประชุ มภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผู้
ถือ หุ้ น ทั้ งหลายซึ่ง เข้ า ชื่อกั นหรื อผู้ ถือหุ้ นคนอื่นๆ
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รวมกั น ได้ จํ า นวนหุ้ น ตามที่ บั ง คั บ ไว้ นั้ น จะเรี ย ก
ประชุ ม เองก็ ไ ด้ ภ ายในสี่ สิ บ ห้ า วั น นั บ แต่ วั น ครบ
กําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ในกรณีเช่ นนี้ ให้
ถือว่ าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุ ม โดยบริ ษั ท ต้ องรั บ ผิ ด ชอบค่ าใช้ จ่ ายอั น
จําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวย
ความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ท่ี ปรากฏว่ าการประชุ ม ผู้ถือหุ้ น ที่
เป็ นการเรี ยกประชุ มเพราะผู้ถือหุ้ นตามวรรคสอง
ครั้ งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ ครบเป็ น
องค์ ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับฉบับนี้ ผู้ถอื
หุ้ นตามวรรคสองต้ องร่ วมกั น รั บ ผิ ด ชอบชดใช้
ค่ า ใช้ จ่ า ยที่ เ กิดขึ้ นจากการจั ดให้ มี การประชุ มใน
ครั้ งนั้นให้ แก่ บริษัท

จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
การแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ 27 ในเรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และการ
ประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์
ในการนี ้ ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 22 ข้ อ 24 และข้ อ
27 ในเรื่ องการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นโดยผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ และการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยมีผลการออกเสียง
ลงคะแนนเป็ นดังนี ้

471 ราย

2,074,358,996 เสียง

ร้ อยละของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นที่มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00000

ไม่เห็นด้ วย

0 ราย

0 เสียง

0.00000

งดออกเสียง

0 ราย

0 เสียง

0.00000

มติ
เห็นด้ วย

จํานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จํานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

2,074,396,196 เสียง
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และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
บัตรเสีย

1 ราย

41,100 เสียง

วาระที่ 10 เรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท เปิ ดโอกาสให้ กั บ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ป ระสงค์ จ ะเสนอเรื่ อ งอื่ น ที่
นอกเหนือจากวาระการประชุมที่คณะกรรมการบริ ษัทกําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนันให้
้
อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด และสอบถามว่ามีผ้ ูถือหุ้นประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นนอกเหนือจาก
วาระการประชุมหรื อไม่
ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้ าสูก่ ารพิจารณาของที่ประชุม ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู
ถือหุ้นแสดงความเห็น หรื อซักถามเกี่ยวกับวาระนี ้
นายชาติชาย วังศิริไพศาล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้สอบบัญชีท่ไี ด้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ
ในวาระที่ 7 ได้ เข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ หรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงข้ อสอบถามว่า ผู้สอบบัญชีที่ได้ รับอนุมตั ิให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทัง้ 3 ท่าน เข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
นายธารา ชลปราณี ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี ้
1) ในเรื่ องนโยบายการรับของขวัญของผู้บริ หารและพนักงานที่กําหนดไว้ วา่ ผู้บริ หารและพนักงานไม่พึง
รับของขวัญหรื อประโยชน์อื่นใดเกินความเหมาะสม เว้ นแต่มีเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่สามารถปฏิเสธได้ โปรดชี ้แจงว่าเหตุสดุ วิสยั
ดังกล่าว หมายถึงกรณี ใดบ้ าง พร้ อมกับเสนอแนะว่าหากได้ รับของขวัญมาแล้ ว เห็นว่าควรนําของขวัญดังกล่าว ไป
บริ จาคเพื่อการกุศล
2) ขอให้ ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการอสังหาริ มทรัพย์ในรูปแบบของ City Home และ
3) บริ ษัทมีการร่วมมือกับกลุม่ บริ ษัท Fraser อย่างไรบ้ าง
ประธานอํานวยการ ชี แ้ จงในข้ อสอบถามใน 1) ว่าในเรื่ องนโยบายดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายของ
บริ ษัทที่กําหนดในคูม่ ือจรรยาบรรณทางธุรกิจ หากมีเหตุสดุ วิสยั ที่ไม่สามารถปฏิเสธการรับของขวัญจากคู่ค้าได้ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็ นของขวัญเล็กน้ อย เช่น กระเช้ าผลไม้ บริ ษัทฯ จะนําของขวัญที่ได้ จากคูค่ ้ าแจกจ่ายให้ กบั แม่บ้านหรื อพนักงาน
ในระดับที่มีโอกาสรับน้ อยกว่า
กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้ จงในข้ อสอบถามใน 2) ว่า โครงการ City Home คือ โครงการบ้ านในเขต
เมื อ ง ซึ่ ง มี ทํ า เลที่ ส ะดวกต่ อ การเดิ น ทาง โดยเป็ นโครงการที่ อ อกมาเพื่ อ ทดแทนการพิ จ ารณาเลื อ กซื อ้ ห้ อ งชุ ด
คอนโดมิเนียมที่มีราคาสูงในเมือง และมีขนาดเล็ก ซึ่งหากเปรี ยบเทียบกับการซื ้อบ้ าน (City Home) ในเมืองแล้ วจะได้
พื ้นที่ใช้ สอยมากขึ ้น และระยะเวลาในการเดินทางอาจจะไม่ตา่ งกันมากนัก
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รองประธานกรรมการ ชี ้แจงเพิ่มเติมในข้ อสอบถาม 2) ว่าโครงการ City Home คือ โครงการที่บริ ษัทฯ
สร้ างขึ ้นเพื่อเพิ่มตัวเลือกและดึงดูดลูกค้ าในตลาดห้ องชุดคอนโดมิเนียม ให้ เข้ ามาซื ้อโครงการบ้ านในเขตเมืองมากขึ ้น
ลูกค้ าจะเกิดการเปรี ยบเทียบระหว่างการได้ ตารางเมตรบนตึกกับตารางวาบนดิน ว่าแบบใดคุ้มค่ากับลูกค้ ามากกว่ากัน
ในทําเลที่ให้ คณ
ุ ภาพชีวิตที่ไม่ต่างกัน ในขณะที่บ้านให้ รูปแบบการใช้ งานที่มากกว่า ดังนัน้ ความแตกต่างของโครงการ
Town Home และโครงการ City Home จึงเป็ นมุมมองทางการตลาด และได้ ชี ้แจงในข้ อสอบถาม 3) ว่าในเรื่ องของการ
ร่ วมมือกับกลุม่ บริ ษัท Fraser นัน้ บริ ษัทฯ ได้ มีการนําระบบ SAP S/4HANA โดยการนํา Blue print ที่ถกู พัฒนาโดยกลุม่
บริ ษัท Fraser มาปรับใช้ กบั การดําเนินงานของบริ ษัทฯ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามในประเด็น ดังนี ้
1) โครงการที่จะเปิ ดตัวใหม่ จํานวน 25 โครงการในปี นี ้ มีมลู ค่าเท่าใด
2) บริ ษัทฯ คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เมื่อใด
และ

3) บริ ษัทฯ มีแผนการกระจายรายได้ ในส่วนของรายได้ จากการขายและรายได้ จากการให้ เช่าอย่างไร
4) สัดส่วนของผู้ที่มาติดต่อเช่าพื ้นที่ในโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ เป็ นเท่าใด
กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานอํานวยการ ชี ้แจงในประเด็นข้ างต้ น ดังนี ้
1) โครงการที่จะเปิ ดตัวใหม่ของบริ ษัทฯ จํานวน 25 โครงการในปี นี ้ มีมลู ค่ารวมประมาณ 28,654 ล้ านบาท
2) บริ ษัทฯ คาดว่าจะเปิ ดดําเนินการโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ภายในปี 2562 นี ้

3) บริ ษัทฯ จะสร้ างความสมดุลระหว่างรายได้ จากการขายและรายได้ จากการให้ เช่า ให้ เพิ่มมากขึ ้น ทังนี
้ ้
ขณะนี ้บริ ษัทฯ ยังไม่มีแผนที่จะลงทุนในโครงการที่มีลกั ษณะแบบเดียวกันกับโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ และ
4) สัด ส่ว นของผู้ท่ี ม าติ ด ต่อ เช่ า พื น้ ที่ ใ นโครงการสามย่า น มิ ต รทาวน์ สํ า หรั บ การเช่ า พื น้ ที่ อ าคาร
สํานักงาน มีสดั ส่วนร้ อยละ 40 สําหรับการเช่าพื ้นที่ร้านค้ าปลีก มีสดั ส่วนร้ อยละ 60
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วม
ประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.50 น.
ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศารทูลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอํานวยการ
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ลงชื่อ นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร)

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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