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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 
บริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) 

วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา 
ณ ห้องฉัตรา บอลรูม 2-3 ชัน้ 2 โรงแรมสยาม เคมปินสกี ้  

เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330    
 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทกุท่านสูก่ารประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัท พฤกษา โฮลดิง้ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที่
ประชมุว่า การประชมุในครัง้นีม้ีทัง้สิน้ 9 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชมุ 7 วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ
และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้
ถือหุ้ นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุม ส่ง
ค าถามลว่งหน้า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตัวแทนใน
การท าหน้าที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ("ตลาดหลักทรัพย์ฯ") รวมถึงได้
เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว พร้อมเงื่อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และส าหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ที่ประชมุพิจารณา สง่ค าถามลว่งหน้า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตัง้เป็น
กรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ส าหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนัน้ จะพิจารณาเรียง
ตามล าดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที่ระบุไว้ในค าบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นล่วงหน้าแล้ว โดยจะ
น าเสนอข้อมลูประกอบวาระ และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซักถามในวาระที่เก่ียวข้องนัน้ ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไม่มีการเลือ่นไปตอบในวาระอื่นๆ  

 ส าหรับวิธีการลงคะแนนในแต่ละวาระที่ต้องขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระท าโดยให้ผู้ ถือหุ้ น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะท าการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ  โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ 
Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ส าหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนที่แจกให้โดยจะมีตวัเลขก ากบัวาระไว้ที่มมุซ้ายบน ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้  บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้ นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดไม่
เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่า ผู้ ถือหุ้ นเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
เจ้าหน้าที่จะน าคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
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ตามบตัรเสยี (ถ้ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชุมในวาระนัน้ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสยีงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หรือบตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ   

 อนึง่ การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่
ออกเสยีงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสยีง 

 ทัง้นี ้ส าหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้รับคะแนนสงูสดุตามล าดบัลงมาเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพงึมี หรือจะพงึเลอืกตัง้ในครัง้นัน้ 

2.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ ได้แก่วาระที่ 5 ซึง่บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสยีง โดยนบัเสยีงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ 

3.  วาระที่ต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที่ 7 และ 8 ซึ่งบริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้
ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนที่ออกเสยีงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสยีง 

 นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้นี  ้เพื่อ
อ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น 

 เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการก ากบัดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที่เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด เป็นผู้ ตรวจสอบการ         
นบัคะแนนเสยีงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะ จ านวน 2 ท่าน เข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสยีง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแต่อย่างใด 

 นายไพศาล ได้แจ้งต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า ณ วนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วม
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จ านวน 2,226,383,180 บาท (สอง
พันสองร้อยย่ีสิบหกล้านสามแสนแปดหมื่นสามพันหนึ่ง ร้อยแปดสิบบาทถ้วน)  ทุนจดทะเบียนช าระแล้ว จ านวน 
2,188,504,922 บาท (สองพนัหนึง่ร้อยแปดสบิแปดล้านห้าแสนสี่พันเก้าร้อยย่ีสิบสองบาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จ านวน 9,394 
ราย โดยการประชุมในครัง้นี  ้ในขณะที่ท าการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทัง้สิน้  793 ราย นับหุ้น
รวมกันได้ 1,910,559,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 87.2997 ของหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะมาประชมุไม่น้อยกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบ
เป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม ประธานกรรมการบริษัท และกรรมการอิสระ 
เปิดการประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ ต่อไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที่ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ คือ  
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1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการบ ริษัท , ประธานกรรมการบริหาร  และ         
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ 

2. นายปิยะ ประยงค์  กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 

3. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร  

4. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท  และกรรมการบริหาร 

5. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล 

6. ดร. ปิยสวสัด์ิ อมัระนนัทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

7. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ, กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการอิสระ 

8. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ, 
กรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ และกรรมการอิสระ  

9. ดร. อนสุรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  และกรรมการอิสระ 

10. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 

11. ศาสตราจารย์ นพ. ปิยะมิตร ศรีธรา กรรมการอิสระ 

  โดยกรรมการของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมครัง้นี ้มีจ านวน 12 ท่าน จากกรรมการทัง้หมด จ านวน 12 
ท่าน ซึง่คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด  

ประธานฯ ได้แนะน าผู้บริหารซึง่ด ารงต าแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ นางสพุัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม, นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม, นางสาว
สภุรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี, ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัด คือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นี  ้คือ นางสาวพัลภา   
ชยัอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด ซึ่งจะท าหน้าที่เป็น “คนกลางที่เป็นอิสระ” หรือ “Inspector” ร่วมในการ
ประชมุครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามล าดบัระเบียบวาระการประชมุดังต่อไปนี  ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานในรอบปี 2560     

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะได้รายงานต่อที่ประชมุถงึผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ดังต่อไปนี ้
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ผลประกอบการธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ ยอดขายในปี 2560 มีมูลค่า 47,536 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
ร้อยละ 7 เมื่อเทียบกบัปี 2559 (ปี 2559 บริษัทฯ มียอดขายจ านวน 44,414 ล้านบาท) เป็นผลจากการเปิดอาคารชุดซึ่งได้รับ
ผลตอบรับที่ดี ส่วนรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์มีมูลค่า 43,935 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.40 เมื่อเทียบกับปี 2559      
(ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 46,926 ล้านบาท) ทัง้นี ้เนื่องจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่
ยงัไม่ถงึรอบในการโอนกรรมสทิธ์ิ โดยจะเป็นโครงการที่อยู่ในช่วงรอรับรู้รายได้ในอนาคต  

ในกลุม่ทาวน์เฮ้าส์ ยอดขายลดลงร้อยละ 6.30 จากยอดขายในปี 2559 จ านวน 23,202  ล้านบาท เป็น 
21,751 ล้านบาท ในปี 2560 ในแง่ของรายได้ลดลงร้อยละ 3.50 จากในปี 2559 จ านวน 23,529 ล้านบาท เป็น 22,694 ล้าน
บาท ในปี 2560 

ในกลุม่บ้านเด่ียว ยอดขายลดลง ร้อยละ 20.20 จากยอดขายในปี 2559 จ านวน 9,643  ล้านบาท เป็น 
7,693 ล้านบาท ในปี 2560 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้างการขายมาเป็นการขายบ้านพร้อมอยู่ ในแง่ของรายได้ลดลงร้อยละ 
2.70 จากในปี 2559 จ านวน 9,413 ล้านบาท เป็น 9,159 ล้านบาท ในปี 2560 

ในกลุ่มอาคารชุด ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 57.40 จากยอดขายในปี 2559 จ านวน 11,497 ล้านบาท 
เป็น 18,093 ล้านบาท ในปี 2560 ในแง่ของรายได้จะต้องรอรอบของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2561 โดยในปี  2560 นี ้
รายได้ลดลงร้อยละ 12.90 จากในปี 2559 จ านวน 13,849 ล้านบาท เป็น 12,068 ล้านบาท ในปี 2560 

โดยสรุปยอดขายรวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 7 จากจ านวน 44,414 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ านวน 47,536 
ล้านบาท ในปี 2560 สว่นรายได้รวมลดลงร้อยละ 6.50 จากจ านวน 47,173 ล้านบาท ในปี 2559 เป็นจ านวน 44,113 ล้านบาท 
ในปี 2560   

ค าอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ายจดัการปี 2560 

หากเปรียบเทียบผลงานปี 2560  กบัปี 2559 รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ลดลงร้อยละ 6.40 จาก
จ านวน 46,926 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 43,935 ล้านบาทในปี 2560 ทัง้นี ้โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงการอาคารชุด
สว่นใหญ่ยงัไม่ถงึรอบในการโอนกรรมสทิธ์ิ     

สว่นต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ปรับตัวดีขึน้มาก โดยมีการปรับลดลงร้อยละ 9.50 จากจ านวน 31,184 
ล้านบาทในปี 2559 เป็น 28,222 ล้านบาทในปี 2560 สว่นหนึง่มีผลมาจากนโยบาย Pool Construction และบริษัทฯ มีกลยุทธ์
การบริหาร Supply chain ที่ค่อนข้างมีประสทิธิภาพ  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึน้ร้อยละ 4.70 จากจ านวน 8,153 ล้านบาทในปี 2559 เป็น 8,537 
ล้านบาท ในปี 2560 โดยสว่นหนึง่มีผลมาจากค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสมัพันธ์ และค่าใช้จ่ายในการเปิดโครงการใหม่ 
แต่ก็ได้ผลตอบรับที่ดี ท าให้มียอดขาย (Presale) โดยรวมเพิ่มขึน้ และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่เพิ่มขึน้ด้วย 

ในแง่ต้นทนุทางการเงินบริหารได้ดีขึน้จากการไถ่ถอนหุ้นกู้ ระยะยาวที่มีดอกเบีย้สงู ส่วนค่าใช้จ่ายภาษี
เงินได้มีจ านวนเพิ่มขึน้ เนื่องจากสดัสว่นรายได้ที่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการ
ลงทนุ (BOI) ของบริษัทย่อยที่ลดลงเมื่อเทียบกบัปีก่อน      

ในสว่นของก าไรสทุธินัน้ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 5,456 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 8.10 
(ปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิ จ านวน 5,940 ล้านบาท) ทัง้นี ้ มีผลมาจากการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิที่ลดลง และ
ค่าใช้จ่ายในการขาย และบริหารสงูขึน้ 
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ส าหรับโครงการของบริษัทฯ ที่เปิดในปี 2560 ที่ผ่านมานัน้ มีจ านวนทัง้สิน้ 56 โครงการ มูลค่ารวม 
59,247 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 35 โครงการ มูลค่ารวม  28,481 ล้านบาท, บ้านเด่ียว จ านวน 10 
โครงการ มูลค่ารวม 10,180 ล้านบาท, อาคารชุด จ านวน 6 โครงการ มูลค่า 12,171 ล้านบาท และพรีเมียม (Premium) 
จ านวน 5 โครงการ มลูค่า 8,415 ล้านบาท 

ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จ านวน 77 โครงการ มูลค่ารวม 67,785 ล้านบาท โดยแยก
เป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 44 โครงการ, บ้านเด่ียว จ านวน 21 โครงการ, อาคารชุด จ านวน 8 โครงการ และ พรีเมียม 
จ านวน 4 โครงการ  

ส าหรับเป้าหมายด้านยอดขายประมาณการเติบโตร้อยละ 13.10 ที่จ านวน 53,742 ล้านบาท ส่วนด้าน
รายได้ประมาณการเติบโตร้อยละ 14.90 ที่จ านวน 50,500 ล้านบาท ตามล าดบั  

ในขณะที่ยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2560 มีจ านวนรวมทัง้สิน้ 27,033 ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที่จะรับรู้รายได้ในปี 2561 จ านวน 14,813 ล้านบาท  ซึ่งประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 2,099 
ล้านบาท, บ้านเด่ียว จ านวน 1,473 ล้านบาท, อาคารชุดแวล ู(Value) จ านวน 9,179 ล้านบาท และพรีเมียม จ านวน 2,062 
ล้านบาท   

ส าหรับโครงการโรงพยาบาลวิมตุติ ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยจะเป็นอาคารสงู 18 ชัน้ และชัน้
ใต้ดิน 4 ชัน้ ซึง่คาดว่า การก่อสร้างจะแล้วเสร็จ และพร้อมเปิดให้บริการในปี 2563  

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. ปิยสวัสด์ิ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ปฏิบติัหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบตัรของคณะกรรมการตรวจสอบที่ส าคญั ดงันี ้

1. การให้ความเห็นชอบต่องบการเงิน โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีการ
รายงานทางการเงินถกูต้องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิดเผยข้อมลูในงบการเงินอย่างเพียงพอ 

2. การสอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้สอบทานระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดท า
โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบที่จัดท าโดยที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบที่
ก าหนดไว้และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคมุภายในและการบริหารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบ
จดุอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคมุภายในที่เป็นสาระส าคญั  

นอกจากนีใ้นปี 2560 บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประชุมร่วมกันระหว่างคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่งระดบัองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสีย่งและการตรวจสอบ ให้มีประสทิธิภาพ และประสทิธิผลมากย่ิงขึน้ 

3. การก ากับดูแลงานของหน่วยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า    
การปฏิบติังานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็นไปอย่างอิสระ มีประสทิธิภาพและประสทิธิผลเป็นที่น่าพอใจ 



หน้า 6 

4. การสอบทานวิธีการปฏิบัติในการเข้าท ารายการที่ เ ก่ียวโยงกัน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ             
มีความเห็นว่า การเข้าท ารายการเก่ียวโยงกันในระหว่างปี เป็นรายการที่เกิดขึน้ตามปกติของธุรกิจ และ/หรือ เป็นไปเพื่อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถงึมีการเปิดเผยข้อมลูอย่างเพียงพอ 

5. การสอบทานการปฏิบติังานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นอกจากกรณี
ที่บริษัทฯ มีคดีความเกี่ยวกบัผู้บริโภค ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้เน้นย า้ให้บริษัทฯ มีความระมัดระวังเก่ียวกับการเ ปิดเผย
ข้อมลูต่อผู้บริโภค บริษัทฯได้ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง โดยไม่พบข้อบ่งชีท้ี่ท าให้เชื่อว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้นไม่
ปฏิบติัตาม และ/หรือ มีการด าเนินการใดๆ ที่ขดัแย้งกับข้อก าหนดของกฎหมายที่มีสาระส าคัญ โดยในปี 2560 บริษัทฯ มีการ
จดัตัง้หน่วย Compliance เพื่อสร้างความมัน่ใจในเร่ืองการก ากบัดแูลให้การปฏิบติังานเป็นไปตามกฎหมาย 

6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นให้ปรับปรุง 
กฎบตัรในเร่ืองหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ชัดเจนสอดคล้องกับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดี
ของกิจการส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในหวัข้อ “หน้าที่ในการสอบทานกระบวนการต่อต้านคอร์รัปชั่นของบริษัทฯ” และ
สอดคล้องกบัแนวทางของหน่วยงานก ากบัดแูลต่างๆ 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ โดย ดร. ประสาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่
ผ่านมาคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท และ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดังนี ้

1. ให้ข้อเสนอแนะต่อการก าหนดนโยบาย กลยุทธ์และแนวทางในการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ 
ดงันี ้ 

ก) พิจารณาแนวทางการก าหนดดัชนีชีว้ัดความเสี่ยง  และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจ าปี 
2560 เพื่อน าไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงและความคืบหน้าการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงภายในปี  2560 เพื่อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึน้ต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  

ข) พิจารณาประเด็นความเสีย่งที่ส าคญัและแนวทางการก าหนดดชันีชีว้ดัความเสี่ยง และมาตรการ
จดัการความเสี่ยงประจ าปี 2561 เพื่อน าไปใช้ในการติดตามสถานะความเสี่ยงที่ผ่านการประเมินโดยคณะกรรมการบริหาร
ความเสีย่งและผู้บริหารระดบัสงู และติดตามความคืบหน้าของแผนการการบริหารจัดการปัจจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการ
ด าเนินธุรกิจของกลุม่บริษัทฯ ต่อไป 

ค) พิจารณาให้แนวทางการบริหารความเสี่ยงเร่ืองระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจของ
กลุม่บริษัทฯ โดยตระหนกัถงึความส าคัญในเร่ืองการรักษาความสามารถในการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ  ในสถานการณ์
ฉกุเฉิน เพื่อให้สามารถสง่มอบสนิค้าและบริการต่อลกูค้าและคู่ค้าได้อย่างต่อเนื่อง ทัง้นี ้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับ
องค์การได้สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจทัง้ในระดับองค์การและระดับหน่วยธุรกิจ  พร้อม
ก าหนดให้มีการฝึกซ้อมในแต่ละสถานการณ์เป็นประจ าทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบเพื่อเตรียมการขอรับรอง
ระบบ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารจดัการความต่อเนื่องทางธุรกิจ 

2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ายจัดการ รวมทัง้ กระบวนการบริหารความเสี่ยงในภาพรวม 
โดยให้ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสีย่งและตวัชีว้ัดความเสี่ยงที่ส าคัญ (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะ
สง่สญัญาณให้บริษัทฯ รับทราบลว่งหน้าถงึความเสี่ยงที่จะเกิดขึน้ เพื่อปรับแผนการบริหารความเสี่ยงให้มีความเหมาะสมต่อ
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สถานการณ์ปัจจุบัน  ยกตัวอย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดินโดยจัดให้มีการประเมินตนเอง  CSA ความเสี่ยงด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เกิดขึน้ใหม่และให้ค าเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ เช่น ความเสี่ยงด้าน
กฎหมายเร่ืองร่างพระราชบญัญัติภาษีที่ดินและสิง่ปลกูสร้าง พ.ศ. 2562  ซึง่น าไปใช้สนบัสนนุการก าหนดกลยุทธ์ระยะยาวของ
องค์การ ฯลฯ 

3. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ  โดยมีวาระการ
รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการชดุย่อย ซึง่รวมถงึ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ ได้รับการบรรจุ
เป็นวาระประจ าของการประชุมคณะกรรมการบริษัท ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครัง้รวมทัง้สิน้ 4 ครัง้ในรอบ 1 ปี โดยประธาน
กรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์การ เป็นผู้ รายงานต่อคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริหารความ
เสีย่งระดบัองค์การ เป็นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ชีแ้จงรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในด้านบรรษัทภิบาล คณะกรรมการให้ความส าคัญกับ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้อยู่บนหลกัของความซ่ือสตัย์ สจุริต มีคุณธรรม ส่งเสริมให้พนักงานของบริษัทฯ ท างานโดยยึด
หลกัธรรมาภิบาล สร้างสรรค์สนิค้าให้มีคุณภาพและบริการที่ดี พร้อมกับการสร้างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับ
การรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม เพื่อให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ยืนอย่างแท้จริง  

ในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา คณะกรรมการบรรษัทภิบาลได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฏบตัรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ ดงันี ้

1. จัดตัง้หน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่ดี ให้ค าแนะน าหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียนปี 2560 วิเคราะห์และก าหนดแนวทางการด าเนินงานของหน่วยงานก ากับดูแลกิจการที่ดี  เพื่อให้การด าเนินธุรกิจ
เป็นไปด้วยความรับผิดชอบต่อสงัคมและสิง่แวดล้อม มีแผนปฏิบติัอย่างจริงจงัและสร้างวฒันธรรมไม่คอร์รัปชนั 

2. น าเสนอหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร 
ก ากบัดแูลให้มีการสือ่สารและมีกลไกในการปฏิบติัจริงและขบัเคลือ่นในทิศทางเดียวกนั 

3. ก าหนดนโยบาย และให้แนวทางในการด าเนินการในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนัในกิจกรรมต่างๆ  

บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition) เมื่อวนัที่ 1 กมุภาพันธ์ 2560 และได้รับการรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้านการทจุริตแล้วเมื่อวนัที่ 10 พฤศจิกายน 2560    

ในปี 2560 บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้รับรางวัล
ชมเชยโครงการ องค์กรโปร่งใสจากส านกังานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทัง้มีการ
จดังาน Supplier CG’s Day : Joint Together สร้างแนวร่วมต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อเชิญชวนคู่ค้าของบริษัทฯ ร่วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการคอร์รัปชั่น รวมถึงการยึดมั่นในการประกอบธุรกิจตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม และ
ด าเนินธุรกิจด้วยหลกัการในการต่อต้านการทจุริตทกุรูปแบบ 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้จดัให้มีนโยบายงดให้ งดรับของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปีใหม่ และเทศกาลอื่นๆ 
ด้วย 
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ส าหรับช่องทางการรับเร่ืองร้องเรียน/แจ้งเบาะแส/ขอความเป็นธรรมของบริษัทฯ มีช่องทางต่างๆ   
ประกอบด้วย Website (www.pruksa.com, Email (CG@pruksa.com), Line (Line ID: @pruksacg), ไปรษณีย์ (ส่งถึง
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่ (Group Chief Executive Officer) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการให้รางวัล
กบัพนกังานที่ชีเ้บาะแส รวมทัง้มีนโยบายปกปิดข้อมลูของผู้แจ้งเบาะแส โดยเก็บเป็นความลบัสงูสดุ และมีมาตรการคุ้มครองผู้
แจ้งเบาะแสไม่ให้ได้รับความเดือดร้อน 

ในเร่ือง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเร่ืองความรับผิดชอบต่อสงัคมให้ความร่วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน และ
อาสาท ากิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเสมอมา ในปี 2560 บริษัทฯ มีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
สิง่แวดล้อมตามนโยบายด้านความรับผิดชอบต่อสงัคม โดยมุ่งเน้น 3 ด้าน คือ  

1) ด้านการศกึษาและพฒันาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤกษา (ปีที่ 16), โครงการทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ, โครงการความร่วมมือ PRUKSA-CHULA สร้างนวัตกรรมทางด้านสถาปัตยกรรม, โครงการ Pruksa Precast 
Learning Center, โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ฯลฯ 

2) ด้านศาสนาและศิลปวฒันธรรม อาทิเช่น ธรรมะสร้างสขุ ฯลฯ 

3) ด้านสงัคมและสิ่งแวดล้อม อาทิเช่น โครงการ Pruksa Caring, โครงการพฤกษา ใจอาสา บริจาค
โลหิต, โครงการ Pruksa Community Care, โครงการรับบริจาคเสือ้ผ้าของมูลนิธิกระจกเงา, โครงการวิ่งการกุศล You Run 
You Care ฯลฯ 

ส าหรับรางวัลและเกียรติยศ CSR ในปี 2560 บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากองค์กรต่างๆ เช่น Set 
Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS), Sustainability Report Award 2017, 
Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็นต้น 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ชีแ้จงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย  รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและ
ตามกฎบตัรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้

1. การปรับโครงสร้างการท างานเป็น Holding Company  และ การจัดผู้บริหารเข้าด ารงต าแหน่งตาม
โครงสร้างใหม่ 

2. การจดัท า Succession plan ส าหรับผู้บริหารระดบัสงู 

3. การจดัท าแผนการพฒันาผู้บริหาร และกรรมการบริษัทท าหน้าที่เป็น Mentor ให้กบัผู้บริหารระดบัสงู 

4. การจดัท า Board Initiative Plan และด าเนินการ ตามแผนงานเพื่อพัฒนาบริษัทฯ ทัง้ด้านการสร้าง
กลยทุธทางธุรกิจ และการพฒันาสูค่วามยัง่ยืน 

5. การปรับปรุงระบบการให้รางวัลและผลตอบแทนผู้บริหารระดับสงู และ พนักงานให้สอดคล้องกับ
แผนกลยทุธในการสร้างการเติบโต และการพฒันาเพื่อยกระดบั Professionalism 

6. การสรรหาผู้ทรงคณุวฒุิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ 
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7. การก าหนดขัน้ตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้มีการบริหารจดัการที่เป็นระบบในการวางแผนสืบ
ทอดต าแหน่งงานหลักในระดับกรรมการและผู้บริหารอย่างต่อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลมุถึงให้มีรายละเอียด
ขัน้ตอน หลกัเกณฑ์และวิธีการ และในลกัษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้าหน้าที่ในระดับบริหาร การมอบหมาย
กรรมการ และ/หรือผู้ที่มีความสามารถเป็นที่ยอมรับเพื่อท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาและแนะน าช่วยเหลือผู้บริหารที่มีผลงานและ
ศักยภาพ (Mentoring System) เพื่อให้มีผู้ สืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่อความยั่งยืนในการด าเนินกิจการของบริษัทฯ ใน
อนาคตต่อไป  

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามถงึสาเหตุที่ในปีนีบ้ริษัทฯ มีรายได้มากกว่าปีที่แล้วแต่ก าไร
ต่อหุ้นกลบัลดลง  

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท  ชีแ้จงว่า แม้ว่าในปีนีย้อดขายจะเพิ่มขึน้จากปีที่แล้วร้อยละ 7 แต่
รายได้ลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 6.5 จงึมีผลท าให้ก าไรต่อหุ้นลดลง 

นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ยอดขายเพิ่มขึน้เนื่องจากมีการ
ปรับโครงสร้างการประกอบธุรกิจของกลุม่บริษัทโดยมุ่งเน้นธุรกิจกลุ่ม Premium ซึ่งเป็นกลุ่มอาคารชุดมากขึน้ โดยในปีที่แล้วมี
ยอดขายประมาณ 8,000 ล้านบาท สว่นรายได้ลดลงจากปีที่ผ่านมา  

ประธานฯ  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การประกอบธุรกิจในกลุ่มอสังหาริมทรัพย์จะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และมีการโอนกรรมสทิธ์ิจงึจะมีการรับรู้รายได้เข้ามายงับริษัทฯ   

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากผลการด าเนินงานในปี 2560 บริษัทฯ มีรายได้
รวมลดลง,มีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ และมีก าไรสทุธิลดลง เหตุใดบริษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปันผลได้มากกว่าปีที่ผ่านมา พร้อมชื่น
ชมความสามารถในการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า สาเหตมุาจากการปรับโครงสร้างของกลุ่มบริษัทฯ ในปี 2559 ซึ่งท าให้ก าไรมาตกใน
ปี 2560 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า 

1) บริษัทฯ มีแผนที่จะตัง้ประมาณการยอดขายและรายได้ของบริษัทฯ ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000 
ล้านบาท ไปอีกนานหรือไม่ โดยในอีก 4 ถงึ 5 ปีข้างหน้าจะยงัคงเป็นเช่นนีห้รือไม่ เพราะเหตใุด  

2) ในส่วนของโรงพยาบาลวิมุตติจะมีรายได้ประจ า และก าไรประมาณเท่าใด และกลุ่มลกูค้าจะเป็น
อย่างไร และ  

3) บริษัทฯ จะมีแหลง่รายได้ประจ า (recurring income) อื่นนอกจากธุรกิจโรงพยาบาลหรือไม่  

ประธานฯ  ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะหาแหลง่รายได้ประจ าอื่นๆ เพื่อให้ผู้ ถือหุ้นได้ประโยชน์ที่ยัง่ยืน  

นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท ชีแ้จงเก่ียวกับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ว่า ตลาดอสงัหาริมทรัพย์มี
แนวโน้มเติบโต และบริษัทฯ ก็มีการปรับพอร์ตอาคารชุดให้เพิ่มขึน้ ซึ่งผลการด าเนินงานของบริษัทฯ น่าจะเติบโตไปพร้อมกับ
ตลาดในภาพรวม โดยบริษัทฯ มีศกัยภาพในเร่ืองการจดัหาที่ดิน และตลาดยงัคงมีอปุสงค์อย่างต่อเนื่อง  
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นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริษัท ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจในส่วนพรีเมียมได้รับการตอบรับที่ดี
จากกลุม่ลกูค้าของบริษัทฯ  

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการ ชีแ้จงเก่ียวกบัโรงพยาบาลวิมุตติว่า ปัจจุบันโครงการ
ได้ใช้เงินลงทุนไปแล้วประมาณ 1,100 ล้านบาท โดยเป็นค่าที่ดินและค่าก่อสร้างเสาเข็ม ซึ่งตามแผนงานคาดว่า จะก่อสร้าง
เสร็จพร้อมเปิดให้บริการในอีกประมาณ 2 ปีข้างหน้า โดยเป้าหมายหลกัของโรงพยาบาลวิมุตติคือ คนไข้ หรือผู้มีรายได้ปาน
กลางเพื่อรองรับในพืน้ที่ของกรุงเทพฯ 

นายไพบูลย์ นาทพัฒนพงศ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทิสโก้ จ ากัด และโดย บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั สอบถามว่า ถ้าสดัสว่นของธุรกิจในส่วนพรีเมียมมีมากขึน้ ก าไรจะเพิ่มขึน้
เท่าใด  

นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริษัท ชีแ้จงว่า ตามแผนที่ก าหนดไว้สดัส่วนของพรีเมียมจะอยู่ที่
ประมาณร้อยละ 35 ถึง 36 โดยธุรกิจพรีเมี่ยมใช้ Outsource และ Partnership เพื่อให้สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงานให้อยู่ในระดบัที่คงทีไ่ด้  จงึคาดว่า Net Profit Margin น่าจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 17 ถงึ 18 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเก่ียวกับสถานที่ตัง้และเนือ้ที่ ดินที่ใช้เป็นที่ตัง้ของ
โรงพยาบาลวิมตุติว่ามีจ านวนเท่าใด  

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า โรงพยาบาลวิมุตตัง้อยู่บริเวณย่านสะพาน
ควาย โดยอยู่ติดกบัธนาคารออมสนิ ส านกังานใหญ่ มีเนือ้ที่ในโครงการแรกประมาณ 4 ไร่ และโครงการที่ 2 อีกประมาณ 4 ไร่ 
รวมเป็นประมาณ 8 ไร่ 

นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัความเสีย่งในตลาดพรีเมียม  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มีการบริหารความเสี่ยง โดยที่ธุรกิจทาวเฮ้าส์จะยังคงมีการด าเนินการอยู่
อย่างเต็มที่ 

นายไพบูลย์ นาทพัฒนพงศ์ โดย บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน  ทิสโก้ จ ากัด และโดย บริษัท
หลกัทรัพย์จดัการกองทนุเมอร์ชัน่ พาร์ทเนอร์ จ ากดั สอบถามเก่ียวกบัตลาดในธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากในบริเวณใกล้เคียง
จะมีโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโลเป็นคู่แข่งอยู่  

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า การแข่งขันกับตลาดเป็นเร่ืองธรรมดาของ
ธุรกิจ และบริษัทฯ มีความมัน่ใจในทีมผู้บริหารที่จะสามารถน าพาธุรกิจของบริษัทฯ ได้อย่างมีประสทิธิภาพ 

นางสาววารี พฒันาปัญญาสตัย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเก่ียวกบัโครงการ เดอะรีเซร์ิฟ สาทร-สวนพล ู  

นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการ ชีแ้จงว่า โครงการ เดอะรีเซิร์ฟ สาทร-สวนพล ูจะเปิดในช่วงไตร
มาส 2 ของปีนี ้

นางวิยะดา คงเสรี ผู้ ถือหุ้ น สอบถามเก่ียวกับสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจโรงพยาบาลและธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ว่าจะมีสดัส่วนเช่นไร  

นายทองมา  วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการ ชีแ้จงว่า คาดว่าสัดส่วนการลงทุนในธุรกิจ
โรงพยาบาลจะอยู่ที่ประมาณร้อยละ 7 ของการลงทนุทัง้หมด แต่ในอนาคตจะลงทนุเพิ่มหรือไม่ คงต้องพิจารณาอีกครัง้หนึง่ 
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ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงสรุปว่า ที่ประชุมได้รับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เก่ียวกบัผลการด าเนินงานในรอบปี 2560  

 

ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด   
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 และในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งได้
ส่งไปยังผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้านีแ้ล้วและขอให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร 
สรุปประเด็นส าคญัให้ที่ประชมุได้รับทราบ  

นายปิยะ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ว่า ในปี 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 72,244 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่ผ่านมาร้อยละ 8.90 จากการ
เติบโตอย่างต่อเนื่องจากมูลค่าอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที่จ านวน 
66,344 ล้านบาท)  

ในส่วนของหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นจะพบว่า ณ สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีหนีส้ินหมุนเวียน จ านวน 
17,639 ล้านบาท หนีส้นิไม่หมนุเวียน จ านวน 15,945 ล้านบาท และสว่นของผู้ ถือหุ้น จ านวน 38,660 ล้านบาท ซึ่งจะเห็นได้ว่า 
สว่นของผู้ ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนีส้นิรวมมีจ านวนเพิ่มขึน้จากหุ้นกู้ ระยะ
ยาว เพื่อใช้ในการลงทนุและขยายธุรกิจ 

  ขณะที่อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน ( IBD ratio) 
ของบริษัทฯ ยงัอยู่ในอตัราสว่นที่ดีจากการบริหารจดัการหนีส้นิได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย ณ สิน้ปี 2560 อัตราส่วนหนีส้ินต่อ
ทนุ อยู่ที่ 0.89 เท่า และ อตัราสว่นหนีส้นิที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุอยู่ที่ระดบั 0.64 เท่า 

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สดุ  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,917,886,388 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,000 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.0000 และงดออกเสยีงจ านวน 601,400 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี  ้นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงบ
การเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติการ
จดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ดงันี ้

- ทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริษัทฯ ได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย
ครบตามจ านวนที่กฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว) 

- เงินปันผลหุ้นสามัญ จ านวน 4,571,587,498.44  บาท (สี่พันห้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดล้านห้าแสนแปด
หมื่นเจ็ดพนัสีร้่อยเก้าสบิแปดบาทสีส่บิสีส่ตางค์) 

(หุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.78 ของก าไรสทุธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ 
0.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.00 ของก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมในปี 2559) 

ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลไปแล้วในอตัราหุ้นละ 1.37 บาท ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวัน

ศกุร์ที่ 9 มิถนุายน 2560 ในอตัราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึงคงเหลือเงินปัน

ผลส าหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอตัราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเป็นการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของ

บริษัทฯ และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้น ( “Record Date”) ที่มี

สทิธิรับเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 23 พฤษภาคม 2561  

 บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปันผลประจ าปีให้แก่ผู้ ถือหุ้นปีละ 2 ครัง้ ในอัตรารวมแล้วไม่ต ่ากว่าร้อยละ 
50 จากก าไรสทุธิของผลการด าเนินงานของกลุ่มบริษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลงัจากหักทุนส ารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทัง้หมดแล้ว ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะไม่เกินก าไรสะสมที่ปรากฏอยู่ในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ  และ
เป็นไปตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง   

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุน
ส ารองตามกฎหมายครบถ้วนแล้ว และอนมุติัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก
ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน \ 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 1,918,515,989 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ไม่เห็นด้วย จ านวน  11,000 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005  และไม่มีผู้ ถือหุ้นงดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการลงคะแนนในวาระนี  ้นายไพศาล จึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการ
จดัสรรก าไรสทุธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้จัดสรรเงินส ารองตามกฎหมายครบตาม
จ านวนที่กฎหมาย และข้อบงัคับของบริษัทฯ ก าหนดแล้ว และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
ในอตัราหุ้นละ 2.09 บาท (สองบาทเก้าสตางค์) ซึง่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา
หุ้ นละ 1.37 บาท (หนึ่งบาทสามสิบเจ็ดสตางค์) ในการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลเมื่อวันศุกร์ที่ 9 
มิถนุายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึง
คงเหลอืเงินปันผลส าหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครัง้นี ้ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท (เจ็ดสิบสองสตางค์) ซึ่ง
เป็นการจา่ยเงินปันผลจากก าไรสทุธิจากงบการเงินรวมของบริษัทฯ โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ ถือ
หุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ก าหนด
จ านวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่งตัง้กรรมการใหม่  

กรรมการที่ ได้รับการเสนอชื่อในวาระนี ไ้ ด้ออกจากห้องประชุมรวม 4 ท่าน ได้แก่ นายทองมา           
วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้นายวีระชัย น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญ      
ผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวนหนึ่งในสาม (1) ของจ านวนกรรมการในขณะนัน้ 
ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สดุกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ง
พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สอง
ภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้ ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออก
จากต าแหน่ง  

 

เนื่องจากปีนีเ้ป็นปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้องออก
จากต าแหน่งตามวาระ โดยในปีนีม้ีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระโดยวิธีจบัสลาก จ านวน 4 ท่าน ดงัต่อไปนี ้

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน , 
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุม่    

2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริหาร
ความเสีย่งระดบัองค์การ      

3. นายวิเชียร เมฆตระการ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน  

4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล 
 

ในการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณาเห็นชอบ และมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
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ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ พร้อมอุทิศเวลาเพื่อปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่  ไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามกฎหมาย และหลักการก ากับดูแล
กิจการที่ดี ดงันัน้ เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สงูสดุแก่การด าเนินงานของบริษัทฯ  จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุม   
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้  4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เพื่อร่วมกันผลกัดันและสนับสนุนการด าเนินงานของบริษัทฯ ให้ก้าวหน้าย่ิงๆ ขึน้ไป (รายนามและประวัติของกรรมการทัง้ 4 
ท่าน ปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 3)   

ทัง้นี ้ในส่วนของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล และนายอดุลย์ จันทนจุลกะ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ต าแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นัน้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการ
เสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง เร่ือง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้อก าหนดที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศก าหนดไว้ (ตอนท้ายของสิง่ที่สง่มาด้วย 7) 

นอกจากนี ้คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ปัจจุบัน บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อก่อให้เกิดรายได้เพิ่มขึน้ และเพื่อให้เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ต าแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน เป็นกรรมการ 
13 ท่าน โดยขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้นางสพุัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการเพิ่มเติมในต าแหน่งที่
เพิ่มขึน้นี ้ทัง้นี ้เนื่องจากเห็นว่า นางสพุัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์ เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจ าเป็นที่
บริษัทฯ ยงัขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็นกรรมการบริษัทฯ  (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้วย 3) 

อนึง่ เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการก ากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบติัที่จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีคณุสมบติั ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็นตวัแทนในการท าหน้าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯได้แจ้งต่อตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดังกล่าวบนเว็บไซด์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าตัง้แต่วันที่  5 
กันยายน 2560 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 แล้วนัน้ ปรากฏว่าเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไม่มีผู้ ถือหุ้ นเสนอชื่อ
บคุคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด  

ทัง้นี ้หากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นจะอนมุติัการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตาม
วาระ และแต่งตัง้กรรมการเพิ่มเติมจะต้องลงมติตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่าผู้ ที่ได้รับคะแนนสงูสุด
ตามล าดบัลงมาจะเป็นผู้ได้รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวนกรรมการที่จะพึงมีในครัง้นี)้ 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดย
เรียงตามล าดบัดงันี ้

1. การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ  

1.1 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

1.2 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
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1.3 นายวิเชียร เมฆตระการ  

1.4 นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ   

2. การก าหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตัง้นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ใน

ต าแหน่งที่เพิ่มขึน้ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้ 

1. การแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสียง บตัรเสีย 

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  1,898,262,333 98.9390 20,355,526 1.0609 30 0 
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ  1,901,094,733 99.0866 17,523,126 0.9133 30 0     
3. นายวิเชียร เมฆตระการ 1,916,010,059 99.8640 2,607,800 0.1359 30 0       
4. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ   1,918,600,759 99.9996 7,100 0.0003 10,030 0 

 
2. การก าหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตัง้นางสุพัตรา  เป้าเป่ียมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ในต าแหน่งที่

เพิ่มขึน้   
 

ชื่อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไม่เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสียง บตัรเสีย 

   นางสพุตัรา เป้าเป่ียมทรัพย์   1,918,536,259 99.9960 76,600     0.0039 5,030 0 
 

นายไพศาล จงึสรุปเป็นมติดงันี ้    
 

มติที่ประชมุ : ที่ประชุมได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรียง
ตามล าดบัคะแนนดงัต่อไปนี ้    
1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ     
2. นายวิเชียร เมฆตระการ 
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกลุ 
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ 
และเพิ่มจ านวนกรรมการบริษัท อีก 1 ต าแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 
12 ท่าน เป็นกรรมการ 13 ท่าน โดยแต่งตัง้ นางสุพัตรา เป้าเป่ียมทรัพย์ เข้าเป็นกรรมการใหม่ใน
ต าแหน่งที่เพิ่มขึน้ตามเสนอ 

 กรรมการที่ออกจากห้องประชุม 4 ท่าน ได้แก่ นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 
นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอดลุย์ จนัทนจลุกะ ได้กลบัเข้ามาร่วมประชมุต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

และกรรมการอิสระ เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ นายวีระชยั น าเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 2/2561 

ซึง่ประชมุเมื่อวนัที่ 19 กมุภาพนัธ์ 2561 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ

ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้านบาท) 

และเงินรางวลักรรมการส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้อยละ 0.3 - 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่า

เงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ ซึง่เป็นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา

และพิจารณาค่าตอบแทน โดยค่าตอบแทนจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้ บริหาร  (Non – 

executive Directors) ที่ด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านัน้   และกรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหารที่จะมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตัวแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ที่ส่งมาพร้อม

หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้องลง

มติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 23 และ

มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

 นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การที่ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 มีจ านวน

เพิ่มขึน้จาก ปี 2560 นัน้ เนื่องมาจากจ านวนกรรมการเพิ่มขึน้ใช่หรือไม่ และสาเหตทุี่เงินผลประโยชน์พิเศษมีจ านวนลดลง และ

เสนอแนะให้ใช้ค าว่า “เงินส ารองพิเศษ” แทน  

นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 

ชีแ้จงว่า สาเหตุที่ค่าตอบแทนเพิ่มขึน้ เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ เพิ่งผ่านช่วงปรับโครงสร้าง จึงมีการประชุมเพียงไม่ก่ีครัง้ 

และเงินผลประโยชน์พิเศษเป็นการส ารองเผ่ือไว้ส าหรับรายการที่จะต้องจ่ายให้กบักรรมการในจ าพวกเบ็ดเตล็ด เช่นค่าวิทยากร

บรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ  
 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดังนี ้เห็นด้วย จ านวน 1,910,181,359 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.5600 ไม่เห็นด้วย จ านวน 8,414,100 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.4385 และงดออกเสียงจ านวน  26,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0013 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นที่มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อบังคับของ
บริษัทฯ ข้อที่  23) อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
30,000,000 บาท (สามสบิล้านบาทถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี ้

 1.   ค่าตอบแทนรายเดือนและเบีย้ประชมุ 

 1.1  กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้เป็นผู้บริหาร  จ านวน 18,420,000  บาท 

 1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ     จ านวน   3,240,000  บาท 

 1.3  คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดบัองค์การ      จ านวน   1,560,000   บาท 

 1.4  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน    จ านวน    2,040,000   บาท 

 1.5  คณะกรรมการบรรษัทภิบาล           จ านวน      780,000   บาท 

 1.6  คณะกรรมการบริหาร           จ านวน   2,040,000   บาท 

 1.7  เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา 
(Mentor) ให้กบัผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ จ านวน   2,100,000   บาท 

                           รวมทัง้สิน้ไม่เกิน           30,000,000  บาท 

 2. เงินรางวลักรรมการ ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 (โบนสั)  

- ในอัตราระหว่าง ร้อยละ 0.3 – 0.5 ของจ านวนเงินเทียบเท่าเงินปันผลที่ประกาศจ่าย ทัง้นีข้ึน้อยู่  
กบัตวัชีว้ดัผลการด าเนินงานที่ก าหนดไว้ 

 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 และ
ก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิยสวัสด์ิ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
เป็นผู้น าเสนอในวาระนี ้ดร. ปิยสวสัด์ิ น าเสนอต่อที่ประชมุว่า ที่ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
19 กมุภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้
ผู้สอบบัญชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ซึ่งมีประสบการณ์และความต่อเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 ดงัมีรายนามต่อไปนี ้

1.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4098  

2.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  4068 

3.   นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่  5752 
 

ทัง้นี ้ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถงึความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
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ของผู้สอบบัญชี ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสมัพันธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ / บริษัทย่อย / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้ นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว รวมทัง้กระบวนการสอบบัญชีและความต่อเนื่องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ  และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เป็นเงิน 
1,200,000 บาท (หนึง่ล้านสองแสนบาทถ้วน) บริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็นเงิน 3,900,000 บาท (สามล้านเก้าแสนบาท
ถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) ทัง้นี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจ านวนดงักลา่วข้างต้น    ยงัไม่รวมค่าสอบบัญชีของส าหรับบริษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริษัท ซึ่ง
บริษัทฯ ได้ว่าจ้างบริษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนัน้ๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็น
สาระส าคญัต่องบการเงินรวม จงึใช้ผู้สอบบญัชีอื่น ซึง่มีค่าสอบบญัชีต ่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็นเงิน 211,400 บาท (สอง
แสนหนึง่หมืน่หนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน) รวมค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ทัง้หมดเป็นจ านวนเงิน 5,311,400 บาท (ห้าล้านสาม
แสนหนึง่หมื่นหนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นเงิน 5,100,000 บาท (ห้า
ล้านหนึง่แสนบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศเป็นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท
ถ้วน)} ทัง้นี ้ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ที่สง่มาด้วย 5)  

 

จงึเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561  
และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 

 

ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะอนุมัติการแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีค าถาม 
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

  หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,916,192,409 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8731 ไม่เห็นด้วย จ านวน  2,434,600  
เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1268 และงดออกเสยีงจ านวน  30 เสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึง
กลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการ
แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี 2561 และก าหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด ประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 
5,100,000 บาท (ห้าล้านหนึ่งแสนบาทถ้วน) และของผู้สอบบัญชีอื่นในต่างประเทศ เป็นจ านวนเงิน 
211,400 บาท (สองแสนหนึง่หม่ืนหนึง่พนัสีร้่อยบาทถ้วน) ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 7   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีว้งเงนิไม่เกิน 20,000 ล้านบาท   

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ

นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้บริษัทฯ มีเงินทุนเพื่อใช้ในการด าเนินงาน และ/หรือ รองรับการขยายธุรกิจของ 

บริษัทฯ ในอนาคต และ/หรือ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน และ/หรือ ช าระคืนหนีเ้งินกู้  และ/หรือ เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีท้าง

การเงินวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
1.  ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีท้างการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ครัง้เดียวเต็มจ านวนวงเงินและ /

หรือเป็นคราวๆ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสมและความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะ
ออกตราสารหนีท้างการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท ภายใต้เงื่อนไขดงันี ้

 
ประเภท :   ตราสารหนีท้างการเงินทกุชนิดและทกุประเภท (ให้รวมถึงแต่ไม่จ ากัดเฉพาะหุ้น

กู้ชนิดระบชุื่อผู้ ถือ หรือไม่ระบชุื่อผู้ ถือ ด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้ แทนผู้ ถือ
หุ้นกู้  หรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  มีประกัน หรือไม่มีประกัน หุ้นกู้ ที่มีลักษณะ
คล้ายทุน และ/หรือหุ้นกู้อนุพันธ์) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนีท้างการเงิน 

 
จ านวนเงิน: ไม่เกิน 20,000 ล้านบาท หรือสกลุเงินอื่นที่มีจ านวนเทียบเท่า 

 
ในกรณีที่มีการซือ้คืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ช าระคืนตราสารหนีท้าง
การเงินที่ได้ออกภายในวงเงินที่ได้รับอนุมัติข้างต้น ไม่ว่าด้วยกรณีใด ๆ อันมี
ผลท าให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนีท้างการเงินของบริษัทฯ ลดลง วงเงิน
ของตราสารหนีท้างการเงินที่ซือ้คืน และ/หรือ ไถ่ถอน และ/หรือ ช าระคืนแล้ว 
จะน ามานับเป็นวงเงินของตราสารหนีท้างการเงินที่บริษัทฯ สามารถท าการ
ออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal) 
 
ทัง้นี ้ในกรณีออกตราสารหนีท้างการเงินเพื่อการ Refinancing ตราสารหนี ้
ทางการเงินเดิม (การออกตราสารหนีท้างการเงินใหม่เพื่อช าระ และ/หรือ 
ทดแทนตราสารหนีท้างการเงินเดิม) มลูค่าเงินต้นของตราสารหนีท้างการเงิน
เดิมซึง่จะถกูไถ่ถอนในวนัเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนีท้าง
การเงินใหม่เพื่อการออกตราสารหนีท้างการเงินเพื่อการ Refinancing นัน้ จะ
ไม่นบัเป็นสว่นหนึง่ของมลูค่ารวมของเงินต้นของตราสารหนีท้างการเงินที่ยัง
มิได้ไถ่ถอนในการค านวณวงเงินของตราสารหนีท้างการเงินที่บริษัทฯ 
สามารถท าการออกและเสนอขายได้ 
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การเสนอขาย: เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด และ
อาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรือ ต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์ที่
ก าหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/ห รือประกาศส านักงาน
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครัง้
เดียวเต็มจ านวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขาย
เพื่อทดแทนตราสารหนีท้างการเงินที่เคยออกและเสนอขายไปแล้ว ตาม
ความจ าเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ 

 
อาย:ุ  ไม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัออกตราสารหนีท้างการเงินแต่ละคราว 
 
การไถ่ถอนก่อนครบอาย:ุ ผู้ ถือตราสารหนีท้างการเงินอาจมีสทิธิ หรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนตรา

สารหนีท้างการเงินก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษัทฯ อาจมีสิทธิหรือไม่มี
สิทธิไถ่ถอนตราสารหนีท้างการเงินก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ให้เป็นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนีท้างการเงินที่จะออกในแต่ละคราว โดย
ปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้อบงัคบั หรือประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงการ
ขออนญุาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เก่ียวข้อง 

 
อตัราดอกเบีย้:   ขึน้อยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย  ณ 

ขณะนัน้ ๆ 
 
การช าระคืนเงินต้น:  ทยอยช าระคืนเงินต้น หรือ ช าระคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอน 

 
2.  คณะกรรมการขอเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้บคุคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ

บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร เป็นผู้มี
อ านาจในการด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนีท้างการเงิน
ดงักลา่วเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงก าหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา
การเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหนีท้างการเงิน ค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้องกับการออกตราสาร
หนีท้างการเงิน เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายตรา
สารหนีท้างการเงิน การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี ้
ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ ถือตราสารหนีท้างการเงิน การเข้าท า ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญาและ /
หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ย่ืนเอกสารหลกัฐานต่อส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ 
สมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ทางการเงินดังกล่าว ตลอดจนการใด ๆ ที่เก่ียวเนื่องตามความเหมาะสม และรายงานผลการออก     
ตราสารหนีท้างการเงินดงักลา่วแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป 
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ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีว้งเงินไม่เกิน 20,000 
ล้านบาท ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะเก่ียวกับความเชื่อมั่นของตลาดเก่ียวกับการออกหุ้นกู้  
และเสนอแนะให้มีการออกหุ้นกู้ระยะยาว 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี  ้เห็นด้วย จ านวน 1,918,563,809 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้วย จ านวน  61,000 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0031 และงดออกเสียงจ านวน 3,530 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบัตรเสียส าหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติที่ประชมุ :  ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการออกและเสนอ
ขายตราสารหนีว้งเงินไม่เกิน 20,000 ล้านบาท และการมอบอ านาจที่เก่ียวข้องตามรายละเอียดที่
เสนอมาข้างต้นทกุประการ 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ   

ประธานฯ มอบหมายให้นายปิยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร เป็นผู้น าเสนอในวาระ
นี ้นายปิยะ น าเสนอต่อที่ประชุมว่า การเสนอขอแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ  ในครัง้นี  ้เพื่อเพิ่มเร่ืองการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดยเปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุม
ผ่านสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลง
วันที่ 27 มิถุนายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคง
ปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และค าชีแ้จงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง การประชุมผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ ของห้างหุ้นสว่นจดทะเบียน บริษัทจ ากดั บริษัทมหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลงวันที่ 23 กันยายน 2559 และเพื่อให้
สอดคล้องกบัมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่  21/2560 
เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวนัที่ 4 เมษายน 2560 

ด้วยเหตผุลดังกล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  เพื่อ
พิจารณาอนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 เพื่อเพิ่มความคลอ่งตัวในการบริหารจัดการบริษัทฯ โดย
เปิดโอกาสให้คณะกรรมการบริษัทสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 แห่ง 
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทน ดงันี ้
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ข้อความใหม่ 
ข้อ 30   คณะกรรมการจะต้องประชุมกันอย่างน้อยสาม (3) เดือนต่อครัง้ ณ จังหวัดอันเป็นที่ตัง้

ส านกังานใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 
การประชุมคณะกรรมการของบริษัทสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้  โดย

ด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการประชมุดงักลา่ว รวมทัง้ที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป 

 
ข้อ 32   คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามัญประจ าปีภายในสี่ (4) เดือน

นบัแต่วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้เรียกว่าการประชมุวิสามญั โดยคณะกรรมการจะเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้สดุแต่จะเห็นสมควร 
ผู้ ถือหุ้ นคนหนึ่ง หรือหลายคนซึ่งถือหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ  (10) ของจ านวนหุ้ นที่

จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอื ขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่ขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า (45) วนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดัให้มีการประชุมภายในก าหนดระเวลาตามวรรคสาม ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึ่ง
เข้าช่ือกนั หรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วัน
ครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือว่าเป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ใด จ านวนผู้
ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไม่ครบเป็นองค์ประชมุตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจดัให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 

 
อนึง่ กฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา

ด้วย 6 
นอกจากนี ้เพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย 

ซึง่อาจต้องมีการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความของข้อบงัคบัในการจดทะเบียน หรือรายงานการประชุมผู้ ถือหุ้น
ตามค าสัง่ ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่
เก่ียวข้อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม และ/หรือ บุคคลที่ได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่ม มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า 
หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอต่างๆ ในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที รวมถงึมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนมุติัจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก  

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 
ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้างต้น 
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ทัง้นี ้หากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ  ข้อ 30 และ 32  
ดงักลา่ว จะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงลงคะแนนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) 

 ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
ค าถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื่น ประธานฯ จงึได้ขอให้ที่ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายไพศาล ร าพรรณ์ เลขานุการบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี ้เห็นด้วย จ านวน 1,918,619,839  เสยีง คิดเป็นร้อยละ99.9995 ไม่เห็นด้วย จ านวน  8,500 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.0004 และไม่มีผู้ ถือหุ้นงดออกเสยีง โดยไม่มีบตัรเสยีส าหรับการลงคะแนนในวาระนี ้นายไพศาลจึงกล่าวสรุป
เป็นมติดงันี ้

 
มติที่ประชมุ :  ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 (2) อนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 และ 32 ตามเสนอ  

 

ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชมุว่า ได้ด าเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์
ข้อบังคับของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นๆ ให้ที่ประชมุพิจารณา 

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม
ในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 12:15 น.   

 

อนึง่ หลงัจากเร่ิมการประชมุเมื่อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชุมเพิ่มเติม จึงท า
ให้มผีู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม รวมทัง้สิน้ 956 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,918,629,639 หุ้น 
คิดเป็นร้อยละ 87.6685 ของจ านวนหุ้นที่ออกจ าหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

           
    ลงช่ือ                  พิสฐิ ลีอ้าธรรม                ประธานที่ประชมุ 
             (ดร.พิสฐิ ลีอ้าธรรม) 
 
 
 
    ลงช่ือ               ไพศาล  ร าพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชุม 
          (นายไพศาล  ร าพรรณ์) 


