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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 38) 

บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้อง Grand Ballrooms ชัน้ 3 โรงแรม ดิโอกุระ เพรสทีจ เลขที่ 57 ถนนวิทยุ  

แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 

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

เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้ น ประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 38) ในวันนีเ้ป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท 1/2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 
กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ในหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุม โดยบริษัทฯ ได้
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 38) (Record Date) 
ในวนัจนัทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัองัคารที่ 14 มีนาคม 2560   

ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีทนุช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 บาท  คิดเป็นจ านวน
หุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจ านวน 1,911,926,537 หุ้ น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 9,117 ราย  ในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 38) นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง จ านวน 168 ราย  ถือหุ้นรวมกนัเทา่กบั 
2,517,480 หุ้น คิดเป็น ร้อยละ 0.13167 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และ มีผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วม
ประชมุแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 342 ราย ถือหุ้นรวมกนัเทา่กบั 1,443,318,710 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 75.49028 ของจ านวนหุ้นท่ี
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 510 ราย 
ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด 1,445,836,190 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.62195 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือวา่ครบองค์ประชมุตามพระราชบญัญตัิ 

บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 103 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 (ครัง้ที่ 38) โดยก่อนท่ีจะเข้าสูร่ะเบียบวาระ
การประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ที่ปรึกษาทางการเงิน ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ ที่
ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิ จารณ า
 คา่ตอบแทนและสรรหา  

2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
5. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร  
7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้นีน้บัเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมดเทา่กบั 100% 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
- ไมม่ี - 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าพล  ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 
2. นายกรธวชั  ก่ิงเงิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ 
3. นายวิชยั  มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
4. นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
5. นายสริิพงศ์  ศรีสวา่งวงศ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
6. นางสาวปรารถนา อดุมสนิ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
7. นางสาวอจัฉริยา  องัศธุรรม ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
8. นายพรชยั  เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิรันดร์  ลลีาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. นางดวงพร  วงษ์นิมมาน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุก
รายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุม
ส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ 
ก าหนด โดยผา่นระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหวา่งวนัที่ 1 ตลุาคม 
2559 ถึง วันท่ี  31 ธันวาคม 2559 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและ 
วิธีปฏิบตัิในการออกเสยีงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือโดยให้นบั
หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และ
หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือว่าผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอก
ฉนัท์อนมุตัิตามที่เสนอ 

3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่
ไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสยีง ท าเคร่ืองหมายลงในช่อง “ไมเ่ห็นด้วย” หรือ “งดออกเสยีง” ในบตัร
ลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไป
ตรวจนบัคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสยีงเห็นด้วยขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อนและสง่คืนเจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุมเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความ
โปร่งใสในการลงคะแนน 

4. การนบัคะแนนเสยีงในที่ประชุมจะนบัตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นได้สง่
มอบให้กบัเจ้าหน้าที่เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบ
ฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าวได้น าส่งให้กับเจ้าหน้าที่บนัทึกคะแนนไว้แล้ว 
โดยบริษัทฯ จะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสยีงทัง้หมดที่เข้าร่วม
ประชมุ และสว่นท่ีเหลอืจะถือเป็นคะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

5. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 
แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

5.1 วาระที ่ต้องผ่านมติอนมุตั ิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที ่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 1, 3, 4, 7 และ 9 บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะ
คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวม
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง  
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5.2 วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม ได้แก่ วาระที่ 8 บริษัทฯ จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผู้
ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  

5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 5 และ 6 บริษัทฯ จะค านวณฐาน
คะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนที่ออก
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

ยกเว้นในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2559 นอกจากนีใ้นวาระที่ 7 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2560 ซึ่งจะมีการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ
เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัที่ได้กล่าวไป
ข้างต้น 

6. กรณีที่ถือเป็นบตัรเสีย 

6.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนน
เสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับ
ฝากและดแูลหุ้น 

6.2 การแก้ไขหรือขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 

6.3 บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

7. เพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา บริษัทฯ จะ
ด าเนินการเพื่อพิจารณาในวาระการประชุมถดัไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถดัไปแล้วเสร็จจะ
ย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชมุก่อนหน้าให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ  

8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซักถามและแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่
ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้เพื่อการ
บนัทกึรายงานการประชมุ 

9. ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมภายหลงัการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยงัคงมีสิทธิเข้า
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระที่มาเข้าร่วมประชุมทนัและวาระที่ เหลืออยู่
เทา่นัน้  

ทัง้นีเ้พื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใสและสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีในการประชมุผู้ ถือหุ้น ประธานฯ 
ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสยีง โดยมีผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนผู้ ถือ
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หุ้น 1 ทา่น คือ นางสาวสวุดี บพุพณัหสมยั ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสยีงดงักลา่ว ร่วมกบั 
นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  37/2559 ซึ่ งประชุมเมื่อวันจันทร์ที่  
25 เมษายน 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37/2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวนัจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 และบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ www.univentures.co.th 
แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จัดสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
บอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีแ้ล้ว  ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่ 
37/2559 ได้บนัทกึไว้ถกูต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆ เก่ียวกบัวาระนี ้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 37/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัจนัทร์ที่ 25 เมษายน 
2559 ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 523 ราย 1,443,669,163 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1,443,669,163 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 2 ราย 2,514,200 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่  2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2559 ที ่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 ในรูปแบบ CD-ROM ซึ่งได้จดัสง่ให้กบัผู้ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมครัง้นี ้ 

http://www.univentures.co.th/
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ นายบัณฑิต ม่วงสอน

เขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณและบัญชี เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบปี 2559  

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 ให้ที่ประชมุรับทราบดงันี ้

 ในปี 2559 บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตอย่างชดัเจนเป็นที่น่าพอใจโดยมีรายได้จากการขาย 
และการให้เช่ารวม 17,073 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 จ านวน 3,805 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 โดยรายได้ที่เพิ่ม
สว่นใหญ่มาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 3,774 ล้านบาท โดยรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 92 
ของรายได้หลกั  

 บริษัทฯ  มีก าไรสทุธิสว่นที่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 1,075.7 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2558 คิดเป็นร้อยละ 
70.5 และมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยของยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ เท่ากบัร้อยละ 36 และมีอตัราเงินปันผลตอบแทน 3.2%  

 จากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2559 ข้างต้น จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ของ
บริษัทฯ ตัง้แตปี่ 2556 เพิ่มขึน้โดยตลอด โดยมีอตัราการเติบโตเฉลีย่ตอ่ปีของรายได้อยูท่ีป่ระมาณร้อยละ 37 ซึง่คาดวา่ในปี 
2560 บริษัทฯ จะมีรายได้ประมาณ 18,000 ล้านบาท 

 บริษัทฯ ให้ความส าคญักับนโยบายการก ากับดูแลกิจการที่ดีและการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่นมาโดย
ตลอด คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการได้เน้นย า้กบัพนกังานทกุระดบัว่าการทจุริต และคอร์รัปชัน่เป็นสิง่ที่บริษัทฯ ไม่
สามารถยอมรับได้ จึงได้ทบทวนแก้ไขจรรยาบรรณทางธุรกิจโดยเพิ่มนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนและ
มาตรการคุ้มครองผู้ ให้ข้อมูลการปกป้องผู้ ให้ข้อมูล ไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจที่ปรับปรุงใหม่ด้วย เพื่อเปิดโอกาสให้
พนกังานและผู้มีส่วนได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และยงัได้
มอบหมายให้คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลของบริษัทฯ พิจารณาหลกัเกณฑ์การเข้าเป็นสมาชิกของโครงการแนว
ร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) และผลจากการพฒันาระบบการก ากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ท าให้บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2559 
จาก สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในระดบั ดีเลศิ หรือ ห้าดาว  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จัดท า
รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 ในรูปของแผ่น CD-ROM ซึ่งได้จดัสง่ให้กับผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือบอก
กลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้ซึ่งมีรายละเอียดดงันี ้

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2559 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมลูค่า 38,897 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
6,749 ล้านบาท สว่นใหญ่ เป็นการเพิ่มขึน้ในสินทรัพย์หมนุเวียนจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพื่อขาย 
ของทัง้โครงการแนวราบ และ แนวสงู  
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ในสว่นสินทรัพย์ไมห่มนุเวียนเพิ่มขึน้จากเงินลงทนุในบริษัทร่วม 3 แหง่ได้แก่ ทรัสต์เพื่อการลงทนุในสทิธิการ
เช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (Golden Ventures REIT), Stonehenge Inter และ บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ากัด 
และ ภาษีถกูหกั ณ ท่ีจ่ายจากการขายสิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงอาคารเข้ากอง REIT บริษัทฯ มีหนีส้นิระยะสัน้ลดลง
จ านวน 6,956 ล้านบาท จากเงินกู้ยืมระยะสัน้และและเงินกู้ยืมระยะยาวที่ครบก าหนดช าระใน 1 ปี จากการช าระหนีจ้าก
เงินท่ีได้จากการขายสทิธิการเช่าเข้ากองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสทิธิการเช่า (REIT) 

บริษัทฯ มีหนีส้ินระยะยาวเพิ่มขึน้จ านวน 7,321 ล้านบาท สว่นใหญ่มาจากรายได้รับลว่งหน้าจากการขาย
สิทธิการเช่าและการให้เช่าช่วงอาคารเข้ากอง REIT จ านวน 9,016 ล้านบาท และ การออกหุ้นกู้ ของบริษัท แผ่นดินทอง 
พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (GOLD) จ านวน 3,000 ล้านบาท ในขณะที่เงินกู้ ยืมระยะยาวจากสถาบันการเงิน
ลดลงจ านวน 4,323 ล้านบาท  

ส าหรับอตัราสว่นที่ส าคญั ได้แก่อตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่กบั 1.22 อตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุ
เทา่กบั 0.38 มลูคา่หุ้นตามบญัชีตอ่หุ้น 4.64 บาทตอ่หุ้น 

ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้รวม 17,315.5 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีที่แล้ว 
3,885.4 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 29 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายรวมเพิ่มขึน้ 2,968.8 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 24 แต่ในสว่นของ
ค่าใช้จ่ายด้านการเงินลดลง 223 ล้านบาทลดลง 55% จากปีที่แล้ว จากการลดลงของเงินกู้ยืมจากสถาบนัการเงิน ท าให้
ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพิ่มขึน้จาก 912.6 ล้านบาท เป็น 1,696.2 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 85.9 ในจ านวนนีเ้ป็นสว่นท่ีเป็น
ของบริษัทฯ จ านวน 1,075.7 ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของผู้มีสว่นได้เสยีที่ไมม่ีอ านาจควบคมุจ านวน 620.6 ล้านบาท  

เนือ่งจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 
2559 

 ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชนจ ากดั และ
ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึ่งก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี 
เพื่อพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 
31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่ รับรองทั่วไป โดยมี
รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2559 ในรูปของแผ่น CD-ROM ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอก
กลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้ 

 คณุวิภา สวุณิชย์ อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ เหตใุดบริษัทฯ  จึงมีผล
ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้จาก 38.71 ล้าน เป็น 107.75 ล้าน 
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 นายบณัฑิต มว่งสอนเขียว ชีแ้จงวา่ขาดทนุจากการด้อยคา่ของสนิทรัพย์เพิ่มขึน้เนื่องจากการส ารองการด้อย
คา่ของสนิทรัพย์ของบริษัทในกลุม่บริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน 

 คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า เหตใุดบริษัทฯ จึงมีสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการ
ร่วมค้า 

นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงว่าสว่นแบ่งขาดทนุจากเงินลงทนุในกิจการร่วมค้าเกิดจากการท่ีกลุม่บริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) ได้ร่วมทนุกบั บริษัท ทีซีซี แอสเซ็ทส์ (ประเทศไทย) จ ากดั เพื่อ
ร่วมจดัตัง้ บริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ากดั เพื่อพฒันาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ที่อยู่ในระหว่างก่อสร้าง จึงไม่สามารถ
รับรู้รายได้ ทัง้นี ้คาดวา่โครงการดงักลา่วจะก่อสร้างและพฒันาแล้วเสร็จและสามารถรับรู้รายได้ในอีก 3 ปี 

คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ เหตใุดบริษัทฯ จึงมีคา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีจ านวน 
109.56 ล้านบาท 

นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงว่า เนื่องจากภาษีมลูคา่เพิ่มที่เกิดจากค่าใช้จ่ายบางรายการ เช่น คา่เช่ารถ
ประจ าต าแหน่งสามารถหกัเป็นคา่ใช้จ่ายได้ตามจ านวนที่กรมสรรพากรก าหนดไว้ที่ 36,000 บาทต่อเดือน คา่ใช้จ่ายที่เกิน
กวา่จ านวนที่กรมสรรพากรก าหนดจึงถกูพิจารณาเป็นคา่ใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีและยงัมีเบีย้ปรับเงินเพิ่มอีกบางสว่น  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่ง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 540 ราย 1,440,510,475 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1,440,510,475 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 3 ราย 5,856,700 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มตใินวาระนีไ้ด้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับ
ผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณและบัญชี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่พระราชบญัญตัิ บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 
ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุ
จดทะเบียน ซึ่งบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี
และทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต  

จากผลการด าเนินงานในปี 2559 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิคงเหลือส าหรับจ่ายเงินปันผล จ านวน 741,207,986 
บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัท 
พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2559 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้ 

• จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 
26,000,000 บาท 

• จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 382,385,307 บาท หรือคิดเป็นร้อย
ละ 51.60 ของก าไรสุทธิและเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล ส าหรับจ่ายเงินปันผลโดย
บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) 
ในวนัจันทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมุดทะเบียนในวนั
องัคารท่ี 14 มีนาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 25 พฤษภาคม 2560 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 0.20 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 
382,385,307 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 51.60 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อ
การลงทนุอื่น ประจ าปี 2559 และอนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2559 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอตัราร้อย
ละ 5 ของก าไรสทุธิ จ านวนเงิน 26,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุด
ทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัจนัทร์ที่ 13 มีนาคม 2560 เพื่อสทิธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบียน
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ในวนัองัคารที่ 14 มีนาคม 2560  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที่ 25 พฤษภาคม 2560  โดยที่ประชุมผู้ ถือหุ้น
ได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 543 ราย 1,443,854,656 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1,443,854,656 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 2 ราย 2,514,200 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 5  พิจารณาเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณและบัญช ีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า เพื่อให้สอดคล้องกบัปริมาณงานและกิจกรรมของบริษัท
กลุม่พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะมีการเปิดโครงการและกิจกรรมการตลาดและเน้นยอดขายและโอนกรรมสทิธ์ิในช่วงเดือน
ตลุาคมถึงเดือนธันวาคม ในขณะที่ช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกนัยายนจะเป็นช่วงชะลอตวัต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันบริษัทฯ 
จะต้องจัดท าแผนการด าเนินงานและงบประมาณในปีถดัไปในช่วงสามเดือนสดุท้ายก่อนการปิดงวดบญัชี ดงันัน้ เพื่อให้
ฝ่ายบริหารและบุคลากรมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรมทัง้การขาย การก่อสร้างและโอนกรรมสิทธ์ิอย่างเต็มท่ีในช่วงปลายปี จึงเห็น
ควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ จากเดิมเร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคมของ
ทกุปี เป็นเร่ิมต้นในวนัที่ 1 ตลุาคมและสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายนของทกุปี โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกของการเปลี่ยนแปลงในปี 
2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 และสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2560 หลังจากนัน้จะมี
ระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิการเปลีย่นรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ จากเดิมเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคมและสิน้สดุใน
วนัที่ 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคมและสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายนของทกุปี โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกของ
การเปลี่ยนแปลงในปี 2560 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แต่วนัที่ 1 มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2560 
หลงัจากนัน้จะมีระยะเวลา 12 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 546 ราย 1,433,566,704 เสยีง 99.11446 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
งดออกเสยีง 3 ราย 12,808,203 เสยีง 0.88554 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

1,446,374,907 เสยีง 100.00000 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

 
วาระที่ 6 พิจารณาแก้ไขข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36. เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลี่ยนรอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณและบัญช ีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดให้ที่ประชมุพิจารณา 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนรอบบญัชีของบริษัทฯ 
บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

จากเดิม: ข้อ 36. เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัที่ 1 มกราคมและสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคม
ของทกุปี 

แก้ไขเป็น: ข้อ 36. เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้นในวนัที่ 1 ตลุาคม และ สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน 
ของทกุปี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36. เร่ือง รอบปีบญัชีของบริษัทฯ เป็นเร่ิมต้นใน
วนัท่ี 1 ตลุาคม และ สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 548 ราย 1,433,566,805 เสยีง 99.11446 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
งดออกเสยีง 3 ราย 12,808,203 เสยีง 0.88554 
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มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออก
เสยีงลงคะแนน 

1,446,375,008 เสยีง 100.00000 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2560 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนน
เสียงได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ และกรรมการอีกสองท่านซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ขอออกจาก
ห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี ้โดยมอบหมายให้นายฐาปน สิริวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ ท าหน้าที่
ด าเนินการประชมุในวาระนีต้อ่ไป 

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการ
ก ากบัดแูลกิจการท่ีดีจงึได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท
ฯ ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แตว่นัท่ี 1 ตลุาคม 2559 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคล
เข้ารับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้สามท่าน พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ คือ นางสาวพจนีย์ ธนว
รานิช และ นายปณต สิริวัฒนภักดี เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติเลือกตัง้กรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม 
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

2. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

3. นายปณต สริิวฒันภกัดี กรรมการ   

เนื่องจากบคุคลดงักลา่วข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบัติครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากดั และไมม่ีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตามกฎเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากบั
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช และ นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั มีคณุสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหารและเป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึ่งประวตัิโดยย่อและข้อมูลที่เก่ียวข้องของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้
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นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ
ในครัง้นี ้

ทัง้นี ้นางสาวพจนย์ี ธนวรานชิ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่ด ารงต าแหนง่มานานกวา่ 9 ปี 
ซึง่ตามข้อเสนอแนะของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพื่อการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการ ให้บริษัทฯ 
ระบวุาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายก ากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดยควรก าหนดไมเ่กิน 9 ปี ซึง่
บริษัทฯ ได้ตระหนกัถงึความส าคญัดงักลา่ว แตเ่นื่องจาก นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ เป็นผู้ที่มีสว่นส าคญัในการขบัเคลือ่นให้
บริษัทฯ เติบโตอยา่งตอ่เนื่องและยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี ้
ยงัเป็นผู้ที่มคีวามรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ตอ่การด าเนินธุรกิจ และเป็นผู้ทีม่ีความเช่ียวชาญด้าน
บญัชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นทีเ่ป็นประโยชน์กบับริษัทฯ ได้อยา่งอิสระ คณะกรรมการบริษัท จึงสมควรเสนอให้ที่
ประชมุสามญัผู้ถือหุ้นเลอืกตัง้ นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

คุณวิภา สวุณิชย์ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าในอนาคตบริษัทฯ มี
นโยบายในการก าหนดหลกัเกณฑ์ให้กรรมการอิสระด ารงต าแหน่งไมเ่กิน 9 ปีหรือไม ่

นายฐาปน สิริวฒันภักดี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ตระหนักดีถึงข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริม
สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึง่ก าหนดให้ วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระควรก าหนดไมเ่กิน 9 ปี อยา่งไร
ก็ดี ข้อเสนอแนะข้างต้นมิใชก่ฎเกณฑ์ซึง่บงัคบัให้บริษัทจดทะเบียนต้องด าเนินการปฏิบตัิตามและพยายามที่จะปรับตวัและ
เตรียมความพร้อมในเร่ืองดงักลา่ว ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระแต่ละรายว่าเมื่อครบวาระ 9 ปี
แล้ว กรรมการอิสระท่านนัน้ ยังคงสามารถท าหน้าที่ของกรรมการอิสระได้อย่างสมบูรณ์หรือไม่ ซึ่งจากการพิจารณา
คุณสมบัติของนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า นางสาวพจนีย์มีคุณสมบตัิครบถ้วนตาม
ข้อก าหนดคณุสมบตัิกรรมการอิสระของบริษัทฯ และยงัเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจและเป็นผู้ที่มีความเช่ียวชาญด้านบญัชีและการเงิน สามารถให้ความเห็นที่เป็นประโยชน์กับบริษัทฯ ได้
อยา่งอิสระ นอกจากนี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้แตง่ตัง้กรรมการอิสระท่านใหมค่ือ นายธิติ
พนัธุ์ เชือ้บญุชยั ซึ่งเป็นกรรมการที่บริษัทฯ เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกจากต าแหนง่ตามวาระในคราวนีด้้วย 

คณุสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะวา่ การพิจารณาวาระการด ารงต าแหนง่กรรมการไมค่วรพิจารณา
ที่จ านวนปีเพียงอย่างเดียว แต่ควรพิจารณาที่คุณสมบัติและความสามารถ โดยเสนอแนะให้บริษัทฯ ควรจัดให้มี
คณะกรรมการชุดย่อยอีกหนึ่งชุดเพื่อท าหน้าที่คดักรองและพิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการอิสระเมื่อด ารงต าแหน่งครบ
วาระ 9 ปี  

คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะว่า ข้อเสนอแนะของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย 
(IOD) ซึง่ก าหนดให้วาระการด ารงต าแหนง่ของกรรมการอิสระควรก าหนดไมเ่กิน 9 ปี นัน้เป็นข้อเสนอแนะที่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
ควรพิจารณาร่วมกนัวา่เมื่อกรรมการอิสระด ารงต าแหนง่ครบวาระ 9 ปี กรรมการอิสระทา่นนัน้ยงัคงมีคณุสมบตัิหรือไม ่โดย
ผู้ ถือหุ้นทกุรายที่เข้าประชมุมีสทิธิลงคะแนนเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
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นายฐาปน สริิวฒันภกัดี ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ รับทราบข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้น  

       นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมวา่ จากข้อเสนอแนะของผู้ ถือหุ้นรายย่อยซึ่งเสนอแนะให้มี
คณะกรรมการชุดยอ่ยอีกหนึง่ชดุท าหน้าที่ตรวจสอบคณุสมบตัิของกรรมการอิสระให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการ
ที่ดีนัน้ บริษัทฯ ได้ให้ความส าคญัอย่างยิ่งกบัการก ากับดแูลกิจการที่ดี โดยจะเห็นได้ว่าบริษัทฯ ได้จดัให้มีคณะกรรมการ
ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ซึ่งบริษัทฯ ได้แต่งตัง้กรรมการอิสระท่านใหม่คือ นายธิติพนัธุ์ เชือ้บุญชยั เป็นประธานกรรมการ
ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล เพื่อท าหน้าที่ก ากบัดแูลบริษัทเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลท่ีดี 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่ออกจากต าแหนง่ตามวาระประจ าปี 2560 จ านวน 3 คน 
ได้แก่ (1) นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (2) นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั (3) นายปณต สริิวฒันภกัดี ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 499 ราย 1,420,205,368 เสยีง 98.33885 
ไมเ่ห็นด้วย 62 ราย 23,990,310 เสยีง 1.66115 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

1,444,195,678 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 4 ราย 2,520,200 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

2. นายธิติพันธ์ุ เชือ้บุญชัย 

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 559 ราย 1,444,195,678 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน 

1,444,195,678 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 4 ราย 2,520,200 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  
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3. นายปณต สิริวัฒนภกัดี 

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 545 ราย 1,389,747,090 เสยีง 96.22983 
ไมเ่ห็นด้วย 16 ราย 54,448,688 เสยีง 3.77017 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1,444,195,778 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 4 ราย 2,520,200 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

วาระที่ 8  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชมุเพื่อพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติ บริษัท
มหาชนจ ากดั ที่ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ที่ได้เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท  
และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ  ความเหมาะสมกับ
ขอบเขตหน้าที่และความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกนั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดยอ่ยของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เป็นอตัราเทา่กบัปี 2559  โดยก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และ
กรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2560 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน 9,000,000 เท่ากับปี 2559 ในส่วน
ค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอก
กลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ส าหรับในปี 2559 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,319,500 บาท ซึ่งไม่เกิน
วง เงิ น  9,000,000 บ าท  ต ามที่ ไ ด้ รับ อนุ มั ติ จ ากที่ ป ระชุ ม ส ามัญ ผู้ ถื อหุ้ น ป ระจ า ปี  2559 (ค รั ง้ที่  37) ทั ง้ นี ้ 
นายฐาปน สริิวฒันภกัดี และนายปณต สริิวฒันภกัดี ได้แสดงเจตนาไมรั่บคา่ตอบแทนพิเศษในปี 2559 
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อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2560 มีรายละเอียดดงันี ้

คณะกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ค่าตอบแทนรายเดือน 
(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

1. คณะกรรมการบริษัท   
- ประธาน 20,000  25,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) 10,000 20,000 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
- ประธาน 40,000 - 
- กรรมการ(ตอ่คน) 30,000 - 

3. คณะกรรมการบริหาร *   
- ประธาน 25,000 - 
- กรรมการ(ตอ่คน) 20,000 - 

4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา   
- ประธาน - 22,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) - 18,000 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   
- ประธาน - 22,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) - 18,000 

* ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

คณุวิภา สวุณิชย์ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า ค่าตอบแทนพิเศษคือ
โบนสัหรือไม ่และคา่ตอบแทนพิเศษรวมอยูใ่นวงเงิน 9,000,000 บาทหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงวา่คา่ตอบแทนพิเศษนัน้ อาจเรียกได้วา่เป็นโบนสัหรือบ าเหน็จ ซึง่จะพิจารณาจากการปฏิบตัิ
หน้าที่ของกรรมการ โดยคา่ตอบแทนพิเศษรวมอยูใ่นวงเงิน 9,000,000 บาทแล้ว 

คณุวิภา สวุณิชย์ อาสาพิทกัษ์สิทธ์ิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่จากข้อมลูค่าตอบแทน
กรรมการปี 2560 หากกรรมการทา่นหนึง่ด ารงต าแหนง่หลายต าแหนง่ กรรมการทา่นนัน้จะได้รับค่าตอบแทนในทกุต าแหนง่
หรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่าหากกรรมการท่านหนึ่งด ารงต าแหน่งหลายต าแหน่ง กรรมการท่านนัน้จะได้รับ
คา่ตอบแทนในทกุต าแหนง่ 

คุณจิณพักตร์ พรพิบูลย์  ผู้ ถือหุ้ น กล่าวช่ืนชมและขอบคุณนายฐาปน สิริวัฒนภักดี และนายปณต  
สริิวฒันภกัดี ซึง่ได้แสดงเจตนาไมรั่บค่าตอบแทนพิเศษในปี 2559 
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ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุยอ่ยประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติ 
จ านวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 562 ราย 1,443,759,028 เสยีง 99.79527 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย 441,700 เสยีง 0.03053 
งดออกเสยีง 4 ราย 2,520,200 เสยีง 0.17420 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,446,720,928 เสยีง 100.00000 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9  พิจารณาแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชุม
วาระนี ้

นายสุวทิย์ จินดาสงวน แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตั ิ
บริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35  ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 3 
ทา่น ตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

(1) นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920  และ/หรือ 

(2) นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  และ/หรือ 

(3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ก าหนด และอยูใ่นสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสยีงและมีความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป 
และไม่มีความสมัพันธ์และส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกับ
บคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ยอ่ย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่น ไมม่ีผู้สอบบญัชีทา่นใดที่ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปี ติดตอ่กนั 
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คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ ไมเ่กิน 880,000 บาท  

ส าหรับประวตัิ ประสบการณ์และความสามารถของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 5 ซึง่ได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้

คณุจิณพกัตร์ พรพิบลูย์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่เหตใุดคา่สอบบญัชีจึงลดลงจากปี 2559 จ านวน 70,000 บาท 

นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้จงว่าค่าสอบบญัชี ในปี 2560 
ลดลงจ านวน 70,000 บาท เนื่องจากรอบปีบญัชีแรกของการเปลี่ยนแปลงในปี 2560 จะมีระยะเวลา 9 เดือน ตัง้แตว่นัท่ี 1 
มกราคม 2560 และสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

คณุเพียงใจ ชินวิภาส ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่าจากการพิจารณาค่าสอบบญัชีของปี 2560 
หากพิจารณาจ านวนเดือนของรอบบญัชี 2560 ที่ลดลง 1 ไตรมาส และเปรียบเทียบกับปี 2559 พบว่าค่าสอบบญัชีของ
บริษัทฯ เพิ่มขึน้ร้อยละ 23.5 จึงขอให้ชีแ้จงสาเหตทุี่คา่สอบบญัชีเพิ่มขึน้ 

นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ชีแ้จงว่าค่าสอบบญัชี
ไมไ่ด้ค านวณตามระยะเวลาของรอบปีบญัชีที่ตรวจสอบ แต่ค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีที่เพิ่มขึน้ เกิดจากปริมาณธุรกรรม
ของบริษัทฯ ที่เพิ่มมากขึน้ จึงท าให้ชัว่โมงการท างาน ความรับผิดชอบเร่ืองการตรวจสอบงบการเงินทัง้ของบริษัทฯ และ
บริษัทยอ่ยของผู้สอบบญัชีเพิ่มมากยิ่งขึน้ 

คณุวิภา สวุณิชย์ อาสาพิทกัษ์สทิธ์ิผู้ ถือหุ้น สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามวา่ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดัเป็นผู้สอบบญัชีเพียงรายเดียวที่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทในเครือทัง้หมดหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัดมิใช่ผู้สอบบญัชีเพียงรายเดียวที่ตรวจสอบ
บญัชีของบริษัทในเครือทัง้หมด 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติการก าหนดแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของบผู้ สอบบัญชี ประจ าปี 2560 ตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. อนุมตัิแต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ นายเอก
สิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุาต เลขทะเบียน 7494 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความ
คิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 และ 

2. อนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 880,000 บาท  

 โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

 



  
สิง่ที่สง่มาด้วย 1 

(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

 
 28  

 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละ 

เห็นด้วย 569 ราย 1,444,341,250 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

1,444,341,250 เสยีง 100.00000 

งดออกเสยีง 5 ราย 2,520,210 เสยีง  
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ เมื่อที่
ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอ
ข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 15.25 น. 

 

ลงชื่อ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ 
 (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานท่ีประชมุ 

 
ลงช่ือ นายพรชยั เกตจิุนากูล  เลขานกุารบริษัท/ 

 (นายพรชยั เกตจิุนากลู) ผู้บนัทกึการประชมุ 


