
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 
ครัง้ที่ 36/2558 

ประชุมเม่ือวันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2558 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2-3 วิคเตอร์คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
              
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ 
 
 ประธานกล่าวต้อนรับ และขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีของบริษัท ยูนิเวน
เจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ในครัง้นี ้โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จ านวน 163 ราย รวมจ านวนหุ้ น 
3,385,442 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.17707 และมีผู้มอบฉันทะ จ านวน 265 รายรวมจ านวนหุ้น 1,393,701,457 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 72.89514 จ านวนผู้ ถือหุ้นรวมทัง้สิน้ จ านวน 428 ราย คิดเป็นจ านวนหุ้น 1,397,086,899 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 73.07221 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายแล้วทัง้หมด ซึง่มีจ านวนผู้ ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และมีจ านวนหุ้นรวมกันเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายทัง้หมดของบริษัทถือว่าครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัทและตาม
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 จึงขอเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี  36/2558  
โดยก่อนท่ีจะเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ  ประธานได้กลา่วแนะน าคณะกรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และท่ีปรึกษา
กฎหมายท่ีเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีด้งันี ้
 
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ 

1. นางสาวพจนีย์  ธนวรานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอสิระ 
2. นายฐาปน  สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ 
3. นายสวิุทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายนรรัตน์   ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
5. นายสิทธิชยั  ชยัเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร 
6. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ/กรรมการบริหาร 
7. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

 
กรรมการท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 

1. นายปณต  สิริวฒันภกัด ี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
   ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชมุ 
1. นายทรงพล  รัตนสวุรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ 
2. นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
3. นายวิชยั  มหตัเดชกลุ  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร  
4. นายเนรมิต  สร้างเอี่ยม กรรมการผู้จดัการ บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จ ากดั 
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5. นายกรธวชั  ก่ิงเงิน กรรมการผู้จดัการ บริษัท ไทย-ไลซาท จ ากดั 
6. นายฑีฆาย ุ ดษิุยามี รองกรรมการผู้จดัการ บริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเตม็ จ ากดั 
7. นายนรวีร์  ฉตัราภรณ์ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบริหารทรัพย์สิน 
8. นางสาวปรารถนา อดุมสิน ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
9. นางสาวอจัฉริยา องัศธุรรม ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
10. นายพรชยั  เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบญัชี 
1. นายนิรันดร์  ลีลาเมธวฒัน์  ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางวิไล  บรูณกิติโสภณ  ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ตวัแทนจากบริษัท ส านกังาน เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

  
ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นายเนรมิตร       ตรงพร้อมสขุ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอน็ 36 จ ากดั 
2. นายอเลก็ซานเดอร์  เจมส์ ซีลีย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท ดีเอน็ 36 จ ากดัซึง่ท าหน้าท่ี 

   สงัเกตการณ์และตรวจสอบ (inspector) ให้การประชมุเป็นไปอย่าง 
โปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท ตามหลกัเกณฑ์ของ
การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน  

 
 ประธานได้แถลงตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมวา่ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือ
หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกนั โดยก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทเสนอ
วาระการประชุมส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทก าหนด โดยผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษัทระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถงึวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
แตป่รากฏวา่ไมม่ีท่านผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอวาระการประชมุหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษัท 

 ก่อนเร่ิมพิจารณาตามวาระ ประธานขอให้คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ทราบ 

 คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงขัน้ตอนของการประชมุ ทัง้ในสว่นของการลงคะแนนเสียง การนบัคะแนนเสียงและ
สิทธิของท่านผู้ ถือหุ้นในการประชมุครัง้นีด้งันี ้

 การลงคะแนนเสียงในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นับ
หนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 
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 ในการลงคะแนนเสียง หากวาระใดไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ีงดออกเสียง บริษัทขอสรุป
วาระนัน้ ๆ วา่ผู้ ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิ  แตถ้่ามีผู้ ถือหุ้นใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะ
งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ท าเคร่ืองหมายกากบาท  
ลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบตัรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้เพ่ือให้
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนับคะแนน   ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเห็นด้วย
หรือไมอ่อกเสียงจะถือวา่อนมุตัิ 

 ส าหรับวาระท่ี 2 ซึง่เป็นการรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 จะเป็นการรับทราบ
วาระเท่านัน้จะไมม่ีการออกเสียงลงมติ  

 นอกจากนี ้ในวาระท่ี 6 ซึ่งพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2558 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล  เพ่ือความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดงักลา่วข้างต้น 

 ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็น
ในประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ี
ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือ
แสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้เพ่ือบนัทกึรายงานการประชมุ 

 ส าหรับการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชมุ จะนบัตามวาระการประชมุทีละวาระตามใบลงคะแนนท่ีท่าน
ได้ส่งมอบให้กับเจ้าหน้าท่ี เพ่ือน าไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะตาม
หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าวได้น าส่งให้กับเจ้าหน้าท่ีบันทึก
คะแนนไว้แล้ว โดยจะน าคะแนนเสียงของท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีไม่เห็นด้วยและท่ีงดออกเสียงหักออกจาก
คะแนนเสียงทัง้หมดของท่ีประชมุในแตล่ะวาระ   และเพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของ
วาระการประชุมท่ีท าการพิจารณา จึงจะขอด าเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อ
พิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จจะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการ
ประชมุก่อนหน้าให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นทราบ   

 ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมาภายหลงัการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว ท่านยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนของท่านได้นบัตัง้แตร่ะเบียบวาระท่ีท่านได้เข้าร่วมประชมุนัน้ๆ เป็นต้นไป 

 
 ก่อนท่ีจะเร่ิมด าเนินการประชุมต่อไป ประธานได้เรียนเชิญตัวแทนผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมเป็นผู้ สังเกตการณ์การนับ
คะแนนร่วมกบันายอเล็กซานเดอร์ เจมส์ ซีลีย์ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 จ ากัด โดยคณุวนิดา งอกลาภ ผู้
ถือหุ้นอาสาท าหน้าท่ีเป็นผู้สงัเกตการณ์การตรวจนบัคะแนนดงักลา่ว 
 
 ประธานเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองตา่ง ๆ ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเม่ือวันอังคารที่ 9 
  ธันวาคม 2557  

 ประธานขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึง่ประชุม
เม่ือวนัองัคารท่ี 9 ธันวาคม 2557 และได้มีการจดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
กระท รวงพ าณ ิชย ์ภ าย ใน ระย ะ เวล า ที ่กฎ หมายก าห นด  พ ร้อมทั ง้ เผ ย แพ ร่ผ ่าน เว ็บ ไซต ์ข อ งบ ริษ ัท  
(www.univentures.co.th)  โดยมีรายละเอียดตามส าเนาการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พิจารณาพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นีค้ณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชุม วิสามญัผู้ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ได้บนัทึกไว้ถูกต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  

ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฎวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้

ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 1/2557 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวนัองัคารที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยมติในวาระนีต้้องใช้เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 9 
ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย  446 ราย จ านวน 1,397,466,212 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99979 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน                 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน           3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00021 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,397,469,212 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 

 ประธานได้มอบหมายให้คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ 
และ คุณบัณฑติ ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบัญชี รายงาน
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-Rom 
ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ได้รายงานให้ท่ีประชุมทราบถึง
ภาพรวมผลประกอบการของปี 2557 ให้ท่ีประชมุรับทราบดงันี ้
ในปี 2557 บริษัทมีผลประกอบการโดยรวมเป็นท่ีน่าพอใจโดยมีรายได้จากการขาย การให้บริการและการให้เช่ารวม 
9,127 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2556 จ านวน 3,044 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 50 โดยรายได้ท่ีเพ่ิมมาจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ 2,741 ล้านบาท จากการขายและการให้บริการ 232 ล้านบาทและจากการให้เช่าและบริการ 72 ล้าน
บาท โดยบริษัทมีอตัราการเติบโตเฉลี่ยของก าไรสทุธิใน 3 ปีตัง้แตปี่ 2554 ถงึปี 2557 เท่ากบัร้อยละ 85 บริษัทได้จดัให้มี
การประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ท่ี 1/2557 เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 ซึ่งผู้ ถือหุ้นได้มอบความไว้วางใจและอนุมัติให้
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บริษัทท าการจัดตัง้กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) มูลค่า 8,200 ล้านบาท และ
อนุมัติให้บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) เข้าซือ้กิจการของ บริษัท 
กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จ ากดั (มหาชน) (“KLAND”) มลูค่า 3,560 ล้านบาท ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความไว้วางใจในการ
บริหารงานจากท่านผู้ ถือหุ้น อีกทัง้เป็นการเปิดโอกาสในการบริหารเงินให้มีศกัยภาพมากขึน้ซึง่จะก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดกับท่านผู้ ถือหุ้ น   คุณวรวรรต ศรีสอ้าน ได้ขอให้คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

สายงานการเงนิ งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดผลประกอบการของบริษัทส าหรับปี 2557 ท่ีผ่านมา
ให้ท่ีประชมุทราบ 

คุณบัณฑติ ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงนิ งบประมาณ และบัญชี ได้รายงานผล
การด าเนินงาน และสถานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 ท่ีผ่านมาซึง่ได้จดัท ารายละเอียดในรายงานประจ าปี 
2557 ในรูปแบบ CD-Rom ตามท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้ดงันี  ้

สถานะทางการเงินของบริษัทในรอบปี 2557 สินทรัพย์รวมของบริษัทเพ่ิมขึน้ 10,177 ล้านบาทจากปีท่ีแล้วเป็น 
31,037 ล้านบาท เป็นการเพ่ิมขึน้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพัฒนาซึง่จดัอยู่ในสินทรัพย์หมนุเวียน ใน
ด้านของสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนลดลง 827 ล้านบาทบางส่วนเกิดจากการโอนย้ายขึน้ไปเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์
ระหว่างการพัฒนา หนีส้ินรวมของบริษัทเพ่ิมขึน้ 9,110 ล้านบาทจากปีท่ีแล้วเป็น 20,664 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการ
กู้ ยืมมาเพ่ือขยายการด าเนินงานและบางส่วนมาจากการลงทุนใน KLAND ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้ 1,066 ล้านบาท
จากปีท่ีแล้วเป็น 10,374 ล้านบาทเน่ืองจากมีการใช้สิทธิซือ้หุ้น GOLD เพ่ิมและมาจากผลการด าเนินงานปี 2557 ท่ีดีขึน้ 

ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับรอบปี 2557 บริษัทมีรายได้รวม 9,625 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปีท่ีแล้ว 3,363 
ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 54 ในขณะท่ีค่าใช้จ่ายเพ่ิม 2,799 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 45 ท าให้ก าไรสุทธิของบริษัท 
เพ่ิมขึน้จาก 6.7 ล้านบาท เป็น 513 ล้านบาท ในจ านวนนีแ้บ่งเป็นสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่จ านวน 395 ล้านบาท และ
สว่นท่ีเป็นของสว่นได้เสียท่ีไมม่ีมีอ านาจควบคมุจ านวน 118 ล้านบาท 

ส าหรับสดัส่วนรายได้จากธุรกิจหลกัของบริษัท ปี 2557 มีรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายแนวสูง 3,414 
ล้านบาท มีรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายแนวราบ 3,071 ล้านบาท มีรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือเช่า 1,273 
ล้านบาท รวมเป็นรายได้ส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 7,759 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ท่ีมีจ านวน 4,946 ล้านบาท 
และมีรายได้จากธุรกิจสงักะสี 1,243 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2556 ท่ีมีจ านวน 1,057 ล้านบาท จะเห็นได้ว่าธุรกิจหลกั
ของบริษัทมีการเติบโตในทกุสว่นงาน 

  ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้

คุณสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถาม ดงันี ้
1. จากการเข้าซือ้หุ้น KLAND บริษัทจะมีการใช้ประโยชน์ใดๆ จากทรัพย์สินของ KLAND เพ่ือให้มีก าไรดีกวา่จาก

ท่ีอยู่ใน KLAND หรือไม ่อย่างไร 
2. บริษัทมีบริษัทย่อยท่ีท ากิจการด้านพลงังานจ านวน 3 บริษัท บริษัทมีแผนการในอนาคตอย่างไรกบัทัง้ 3 บริษัท

ดงักลา่ว 
3. ในปีนีบ้ริษัทจะมีการซือ้ทรัพย์สินหรือกิจการใดๆเข้ามาเพ่ิม หรือไม่ 
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คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบในค าถามท่ี 1 วา่ผู้ ท่ีเข้าซือ้หุ้นของ KLAND คือ 
GOLD ไมใ่ช่บริษัทและได้ขอให้ คุณธนพล ศิริธนชัย ในฐานะกรรมการ/กรรมการบริหาร/ประธานอ านวยการ

ของ บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) ชีแ้จงส าหรับค าถามท่ี 1 
เพ่ิมเติม 

คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการ/กรรมการบริหาร ได้ชีแ้จงว่าปัจจุบนั GOLD ได้เข้าซือ้กิจการ KLAND ตามท่ีได้รับ
อนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยประโยชน์ท่ี GOLD ได้รับคือ การถือครองอสังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นหมู่บ้านซึ่งจัดอยู่ใน 
segment ระดบับน โดยก่อนหน้านี ้GOLD ท าตลาดบ้านระดบัราคาตัง้แต่ 2 ล้านบาทขึน้ไปจนถึง 10 ล้านบาท แต ่
KLAND จะท าตลาดบ้านในระดบัราคาตัง้แต่ 10 ล้าน ถึง 30 ล้านบาท ดงันัน้การเข้าซือ้กิจการ KLAND ครัง้นีจ้ะท าให้ 
GOLD มีสินค้าครบทุก segment นอกจากนีย้ังท าให้เกิดการประหยัดจากขนาดของธุรกิจ (Economy of Scale) 
เน่ืองจากมีการผนึกก าลงัในแง่ของการตลาดและการจดัการของทัง้สองบริษัทร่วมกนั ดงันัน้ประโยชน์ท่ี GOLD ได้รับ
คือการขยายธุรกิจอย่างก้าวกระโดดและ GOLD สามารถบริหารจดัการและด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพ 

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้ขอให้คณุวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงในค าถามท่ี 2 

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงว่าบริษัทถือหุ้นในบริษัท เอ็กซ์
เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี  อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด (“EEI”) ร้อยละ 30.59 ซึ่งท าธุรกิจให้ค าปรึกษาด้านพลังงาน และ
พลงังานทดแทน (Renewable Energy) ทัง้นีธุ้รกิจพลงังานเป็นเร่ืองของอนาคตท่ีบริษัทอาจพิจารณาลงทนุเม่ือมีโอกาส
ท่ีเหมาะสม และถือหุ้นใน บริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จ ากดั (“EV”) ร้อยละ 79 เป็นการลงทุนในเคร่ืองจกัร CHILLER ใน
โรงแรมแกรนด์ ไชน่า เพ่ือให้เจ้าของกิจการจ่ายเงินตอบแทนในลักษณะผ่อนส่งแทนการจ่ายเงินในคราวเดียว ส่วน
บริษัทท่ี 3 คือ บริษัท สหสินวฒันา โคเจนเนอเรชัน่ จ ากดั (“SSC”) บริษัทถือหุ้นร้อยละ 20 เป็นการร่วมลงทุนในเคร่ือง 
Co-Generation ของโรงงานแป้งมนั ซึง่โครงการนีเ้ป็นโครงการท่ีได้ท าไว้ในอดีต 

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  ได้ตอบค าถามท่ี 3 ว่าบริษัทมีความตัง้ใจท่ีจะขยายธุรกิจและพัฒนาใน
ด้านตา่งๆ ท่ีจะน าประโยชน์สงูสดุมาสู่ผู้ ถือหุ้นซึง่หากมีโครงการใดท่ีน่าสนใจ บริษัทจะน าเสนอตอ่ผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา
ตอ่ไป 

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ได้
สอบถามถึงงบการเงินของบริษัทว่าตามท่ีหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท หน้า 84 ระบุว่ามีคดีความท่ีตัง้
ประมาณการหนีส้ินไว้จ านวน 325.5 ล้านบาท  ขอทราบความคืบหน้าของคดีความดงักล่าวและบริษัทมีแนวโน้มจะ
ชนะคด ีหรือไม ่

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าคดีความดังกล่าวเป็นคดีความในอดีตของ 
GOLD จึงขอให้คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”)  ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบ 
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คุณสมบูรณ์ วศินชัชวาล กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน บริษัท แผ่นดิน
ทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าคดีดงักล่าวเป็นคดี
ความในอดีตท่ีบริษัทย่อยของ GOLD ได้พัฒนาโครงการอาคารชุดแห่งหนึ่งต่อมาบริษัทดงักล่าวได้ล้มละลายในช่วง
วิกฤตเศรษฐกิจและถูกพิทักษ์ทรัพย์ทัง้หมดไม่สามารถจ่ายคืนเงินให้แก่ลูกค้ารายย่อยได้ ส านักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริโภคได้ร่วมกับลูกค้าฟ้องร้องให้ GOLD จ่ายช าระเงินคืน ทัง้นีค้ดีดังกล่าวยังไม่สิน้สุด แต่อย่างไรก็ตาม 
GOLD ได้ตัง้ส ารองมลูคา่ความเสียหายไว้ทัง้หมดแล้ว  

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม   ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองรายงานเพ่ือทราบจึง
ไม่ต้องมีการลงมติ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม จะขอสรุปว่าท่ีประชุมรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 2557 ท่ีผ่านมา 
 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม  
 2557 

 ประธานขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จส าหรับปีสิน้สดุ
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของ
บริษัทข้อ 38 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ 
วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอตอ่ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนุมตัิ
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2557 
ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดงบแสดงฐานะ
การเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2557 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้

 ประธานจึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ น้สุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2557 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 491 ราย จ านวน 1,398,115,330 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99621 
ไมเ่ห็นด้วย   0 ราย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง   3 ราย จ านวน 53,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00379 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,398,168,330 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผล
การด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

ประธานได้ขอให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็น 
ผู้ด าเนินการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิจากผลการด าเนินการปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล  

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการใหญ่ รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่บริษัทมี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษี และทนุส ารองตา่งๆ 
ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆในอนาคต โดยการ
จา่ยเงินปันผลดงักลา่วแก่ผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 115 และ 116 และ
ข้อบงัคบัของบริษัทในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย  

จากผลการด าเนินงานในปี  2557 ท่ีผ่านมา บริษัทมีก าไรสทุธิส าหรับจ่ายเงินปันผล 246,128,761 ล้านบาทและไม่มี
ยอดขาดทนุสะสมประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้  คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมี
มติเห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายและการ
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี  2557 ดงันี ้

 จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จ านวน 11,500,000 บาท และ 

 จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.075 บาทรวมเป็นเงิน 143,394,490 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 
58.26 ของก าไรสทุธิคงเหลือส าหรับจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่
ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 13 มีนาคม 2558 เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลและ
ก าหนดปิดสมดุทะเบียนในวนัจนัทร์ท่ี 16 มีนาคม 2558 โดยก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพุธท่ี 27 พฤษภาคม 
2558 

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ แถลงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าคณะกรรมการได้มีมติเห็นชอบให้บริษัท
จดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 11,500,000 บาท และจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.075 บาท 
รวมเป็นเงิน 143,394,490 บาทหรือคิดเป็นร้อยละ 58.26 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัก าไรท่ีรับรู้ทางบญัชี
ท่ีมิใช่เงินสด โดยก าไรที่น ามาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นมาจากก าไรหลงัจากท่ีบริษัทได้เสียภาษีเงินได้ในอตัราร้อยละ 
20 ซึง่ผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเศษ 2 สว่น 8 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้

 ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผล และจดัสรรก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตาม 
กฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 
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ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิให้จดัสรรก าไรสทุธิเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 493 ราย จ านวน 1,399,421,830 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99621 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 3 ราย จ านวน 53,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00379 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,399,474,830 เสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 5   พจิารณาอนุมัตใินการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

ประธานได้ขอให้ คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงิน

งบประมาณ และบัญช ีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดเร่ืองการออกหุ้นกู้ดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุ 

คุณบัณฑติ ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายการเงนิ งบประมาณและบัญชี ชีแ้จงรายละเอียด
เร่ืองการออกหุ้นกู้ดงักลา่วตอ่ท่ีประชมุดงันี ้ 

ตามประมาณการกระแสเงินสดในปี 2558 และเพ่ือรองรับการขยายตัวทางธุรกิจในอนาคต บริษัท
จ าเป็นต้องจดัหาเงินทุนเพ่ิมเติมเพ่ือเป็นการเสริมสภาพคล่องของบริษัท และเพ่ือเป็นการเพ่ิมสดัสว่นเงินกู้ ระยะยาวให้
สงูขึน้เพ่ือป้องกนัความเสี่ยงของอตัราดอกเบีย้ท่ีอาจปรับตวัสงูขึน้ การออกและเสนอขายหุ้นกู้ เป็นทางเลือกหนึ่งในการ
จดัหาเงิน ซึง่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิให้
บริษัทออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้
ชนิด : หุ้นกู้ทกุประเภท  ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไมร่ะบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไมด้่อยสิทธิ  อาจมีหรือไม่

มีหลกัประกนั และอาจมีหรือไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้     
จ านวนวงเงนิ: ไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท (สามพนัล้านบาท) หรือในสกลุเงินอื่นใดในจ านวนท่ีเทียบเท่า 
อายุ :  ไมเ่กิน 5 ปี นบัจากวนัออกหุ้นกู้  
วิธีการจัดสรร: เสนอขายภายในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศให้แก่ประชาชนทัว่ไป บคุคลในวงจ ากดั และ/หรือผู้  

ลงทนุประเภทสถาบนั 
เงื่อนไขพเิศษ: ในกรณีท่ีบริษัทได้ไถ่ถอนหรือช าระหุ้นกู้ ท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนุมตัิข้างต้น บริษัทสามารถ

ออกหุ้นกู้ทดแทนเพ่ิมเติมอีกได้ภายใต้เง่ือนไขและวงเงิน (Revolving) ตามท่ีก าหนดไว้ข้างต้น 
เงื่อนไขอื่นๆ:  ให้ประธานกรรมการบริหารหรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจาก

คณะกรรมการบริหารมีอ านาจในการก าหนดเง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆอนัจ าเป็นและสมควรท่ี
เก่ียวข้องกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้   เช่นการก าหนด ช่ือ จ านวนท่ีจะเสนอขายในแต่ละ
คราว ประเภทหุ้นกู้  มูลค่ารวม ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อน
ก าหนด อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้น วิธีการจดัสรรและรายละเอียดเก่ียวกบัการเสนอขาย เป็น
ต้น รวมทัง้การน าหุ้ นกู้ ดังกล่าวไปจดทะเบียนกับสมาคมตราสารหนีไ้ทย การติดต่อ ให้ข้อมูล ย่ืน
เอกสารหลกัฐานต่อส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์
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แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเช่ือถือ ตลอดจนมีอ านาจด าเนินการขออนุญาตกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้องและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆตามท่ีจ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกหุ้นกู้
ในครัง้นี ้

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  ได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบเพ่ิมเติมว่าการออกหุ้นกู้จะมีส่วนในการช่วยให้
บริษัทจะขยายธุรกิจอย่างต่อเน่ือง เป็นทางเลือกท่ีดีทางหนึง่ท่ีท าให้บริษัทลดความจ าเป็นในการพึง่พาเงินกู้จากสถาบนั
การเงินและสามารถควบคุมอตัราดอกเบีย้ได้ มีผลท าให้ฐานะทางการเงินของบริษัทมีความแข็งแกร่ง คณะกรรมการ
เห็นวา่การออกหุ้นกู้ดงักลา่วมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้

 ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิในการออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน 3,000 ล้านบาท 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนมุตัิให้บริษัทออกหุ้นกู้ ในวงเงินไมเ่กิน  3,000 ล้านบาทตามท่ีคณะกรรมการบริษัทได้
เสนอมา ด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในสี่ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 498 ราย จ านวน 1,399,907,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99621 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 3 ราย จ านวน 53,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00379 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,399,960,030 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 6  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2558 

 ประธานได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อบงัคบัข้อ 15 ของบริษัทก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามของจ านวนกรรมการ
ท่ีมีอยู่ทัง้หมดในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 
ทัง้นีก้รรมการท่ีพ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นีม้ี
กรรมการซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ได้แก่  

1. นายสวิุทย์  จินดาสงวน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายฐาปน  สิริวฒันภกัด ี กรรมการ   
3. นายธนพล  ศิริธนชยั  กรรมการ 

ทัง้นีบ้ริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ส าหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทตัง้แต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 ตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคล
เข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
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ประธานได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่าแม้วา่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั จะไม่ได้ระบุให้กรรมการ
ท่ีได้รับการเสนอช่ือจะต้องออกจากห้องประชุม แต่กรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 3 ท่านจะขอออกจากห้องประชุม
ก่อนการพิจารณาวาระนีท้ัง้นีภ้ายหลงัจากการลงคะแนนเสียงในวาระนีเ้สร็จสิน้ลงแล้ว จะขอเรียนเชิญท่านกลบัเข้าสู่
การประชมุตอ่ไป  

ประธานได้แถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า แนวทางในการพิจารณาเร่ืองการแต่งตัง้กรรมการดงักล่าว ได้
พิจารณาคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมทัง้ผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าท่ีกรรมการและ
คณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสีย เห็นสมควรให้เสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
พิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระ
หนึง่ 

ส าหรับนายสวิุทย์ จินดาสงวน ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนานกว่า 9 ปีแล้ว ถึงแม้ว่าจะมีข้อก าหนด
ในลักษณะเป็นข้อแนะน าว่ากรรมการอิสระควรจะอยู่ในต าแหน่งไม่เกิน 3 วาระ หรือ 9 ปี  ซึ่งบริษัทก็ยอมรับว่า
ข้อแนะน าดงักลา่วว่าเป็นหลกัการที่ดีแต่เน่ืองจากบริษัทได้พิจารณาถงึความสามารถและประสบการณ์ รวมถงึผลงานท่ี
กรรมการได้ท าให้แก่บริษัทแล้ว เห็นว่านายสุวิทย์ จินดาสงวน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดคุณสมบัติ
กรรมการอิสระของบริษัท ทัง้ยงัเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทต้องการ สามารถปฏิบตัิ
หน้าท่ีในฐานะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบได้เป็นอย่างดี ทัง้นี ้ประวตัิของผู้ ได้รับการเสนอช่ือให้แต่งตัง้เป็น
กรรมการของบริษัท ปรากฏในเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ ปรากฎวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้

 ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระ
เป็นรายบคุคล 

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติให้เลือกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระในปี 2558 จ านวน 3 ท่านกลับเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกครัง้ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบคุคลดงัตอ่ไปนี ้

1. นายสุวิทย์ จนิดาสงวน 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  
เห็นด้วย  506 ราย จ านวน 1,399,970,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99621 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย จ านวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00000 
งดออกเสียง 3 ราย จ านวน 53,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00379 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,400,023,134 เสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  
เห็นด้วย  505 ราย จ านวน 1,399,500,834 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96269 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จ านวน 519,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.03709 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00021 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,400,023,134 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. นายธนพล ศิริธนชัย 
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิ ด้วยเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้  
เห็นด้วย  505 ราย จ านวน 1,399,597,334 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.96959 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จ านวน 372,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02663 
งดออกเสียง 3 ราย จ านวน 53,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00379 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,400,023,134 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ภายหลงัการลงคะแนนเสียงในวาระดงักลา่วประธานได้เรียนเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่านกลบัเข้าห้องประชมุ  

วาระที่ 7 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 

 ประธานได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ซึง่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาและมีมติ
เห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ท่ีเสนอให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2558 ในอัตราเท่ากับปี 2557 และก าหนดวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยประจ าปี  2558 เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน  8,000,000 บาท 
เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จ านวน 1,000,000 บาท ในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจรณาคา่ตอบแทนและสรรหา
เป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทเป็นส าคญั รายละเอียดปรากฏตามเอกสาร
แนบ 4 ในหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว  

 ทัง้นี ้ในปี 2557 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,787,000 บาทซึง่ไม่เกิน
วงเงิน 7,000,000 บาทตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ท่ี 35/2557 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา ซึง่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และความเหมาะสม ดงันี ้

1. ผลประกอบการของบริษัท  
2. ขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 
 3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ 
4. เปรียบเทียบกบับริษัทอื่นในอตุสาหกรรมเดียวกนั 
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โดยเสนอให้ก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดดงันี ้ 

ค่าตอบแทนส าหรับ 

ประธาน สมาชกิ 
ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน 
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 
คณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
คณะกรรมการบริหาร * - 25,000 - 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรร
หา 

22,000 - 18,000 - 

คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 - 18,000 - 
*  ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทและบริษัทย่อย 

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้
 ประธานจงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจ าปี 2558 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อยประจ าปี 2558 ตามท่ีเสนอด้วย
คะแนนเสียงเกินกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้
เห็นด้วย  511 ราย จ านวน 1,400,072,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99601 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย จ านวน 52,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00377 
งดออกเสียง 2 ราย จ านวน 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00021 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,400,127,934 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 
วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2558 

 ประธานได้ขอให้ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ด าเนินการเสนอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 ซึง่ประธานกรรมการตรวจสอบได้แถลงตอ่ท่ี
ประชุมว่าเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคบัของ
บริษัทข้อ 35 ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัททุก
ปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ
แต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด จ านวน 4 ท่านตามรายช่ือต่อไปนีเ้ป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 9 บริษัทประจ าปี 2558 
 1. นายนิรันดร์   ลีลาเมธวฒัน์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 และ/หรือ 
 2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
 3. นางวิไล    บรูณกิติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 และ/หรือ 
 4. นางสาววิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4795 
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ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีทัง้ 4 ท่านดงักล่าวมีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์
ก าหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไปและไม่
มีความสมัพันธ์และส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคล
ดงักลา่วแตอ่ย่างใดจงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย 
  คณุสวิุทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ แถลงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัท 
โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นอนุมตัิค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีงบ
การเงินของบริษัทและบริษัทย่อยจ านวน 9 บริษัท ประจ าปี 2558 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้  2,820,000 บาทซึ่ง
สมเหตสุมผลเมื่อเปรียบเทียบกบัขอบเขตของงานโดยเพ่ิมขึน้จากปี 2557 จ านวน 120,000 บาท หรือร้อยละ 4.44  

 ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี  ้ปรากฎว่าไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆเก่ียวกบัวาระนี ้
 ประธานจงึขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว   มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากดัโดยมีผู้สอบ
บญัชีรับอนุญาตคนใดคนหนึ่ง จากจ านวน 4 ท่านตามท่ีน าเสนอข้างต้น เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และบริษัทย่อย 
จ านวน 9 บริษัทประจ าปี 2558 ตามรายละเอียดข้างต้น และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีเป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 
2,820,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย 513 ราย จ านวน 1,400,039,134 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.99044 
ไมเ่ห็นด้วย 1 ราย จ านวน 50,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00357 
งดออกเสียง 3 ราย จ านวน 83,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00598 
จากจ านวนเสียงทัง้หมด 1,400,172,934 เสียง ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 
 ประธานได้สอบถามท่ีประชมุวา่มีผู้ ใดจะเสนอเร่ืองอื่นใด หรือมีค าถามใดๆเพ่ิมเติม 

คุณจิราภรณ์ อมรภัทรศิลป์ (อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) 
สอบถามว่าเน่ืองจากบริษัทยังมิได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
(Collective Action Coalition:  CAC) จึงขอสอบถามว่าบริษัทมีแผนท่ีจะเข้าร่วมโครงการดงักล่าวเม่ือใด และมีกรอบ
ในการด าเนินการอย่างไรบ้าง 

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  ได้ชีแ้จงว่า CAC เป็นองค์กรภาคเอกชนท่ีเป็นแนวร่วมปฏิบัติเพ่ือการ
ต่อต้านการทุจริตของภาคเอกชน ซึง่บริษัทมีนโยบายชัดเจนและมีความมุ่งมัน่ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ โดย
เม่ือวนัท่ี 30 มิถนุายน 2557 บริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิกสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทย และวนัท่ี 9 กรกฎาคม 2557 
บริษัทได้สมคัรเป็นสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ซึง่ทัง้สองสภาดงักล่าวก็เป็นเครือข่ายร่วมของ CAC ในการ
ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะอย่างย่ิง คุณฐาปน สิริวฒันภักดี รองประธานกรรมการ  ท่ีอยู่ในสภาดงักล่าว 
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และมีบทบาทส าคัญในการรณรงค์ต่างๆอย่างต่อเน่ือง ท่ีส าคญับริษัทยงัมีคณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลท่ีมี
หน้าท่ีรับผิดชอบเร่ืองดงักลา่ว ประธานได้ขอให้คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล 
ชีแ้จงเพ่ิมเติมในเร่ืองดงักลา่ว 

คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ประธานกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภบิาล ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ในปีนีบ้ริษัทให้ความส าคญั
เร่ืองธรรมมาภิบาลและการก ากับดูแลกิจการท่ีดีรวมไปถึงการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างมาก ซึ่งบริษัทได้ให้
รายละเอียดนโยบายและการด าเนินการตา่งๆ ไว้ในรายงานประจ าปีของบริษัท    ทัง้นีก้ารสมคัรเข้าเป็นสมาชิกโครงการ
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition:  CAC) เป็นเพียงส่วนหนึ่ง
ของการด าเนินการด้านการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัท  แต่บริษัทยังคงเน้นให้เกิดการปฏิบัติจริงและปลูกฝัง
จิตส านึกเร่ืองการก ากับดแูลกิจการท่ีดีอย่างต่อเน่ืองในทุกกลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย อาทิ เช่น ผู้ ถือหุ้น พนักงาน คู่แข่ง คู่ค้า 
เจ้าหนี ้รวมไปถงึชมุชนและสงัคม เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี   

คุณพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ  ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า บริษัทเช่ือมัน่วา่การปลกูฝังจิตส านึกและการเน้นการ
ปฏิบัติได้จริงในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตเป็นเร่ืองส าคญัและต้องท าอย่างต่อเน่ือง ซึ่งบริษัทได้สมคัรเข้าเป็นสมาชิก
ของสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและสภาอตุสาหกรรมแห่งประเทศไทยซึง่เป็นภาคีการร่วมรณรงค์ต่อต้านการทจุริต
ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (“IOD”) แล้ว 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองใดเพ่ิมเติมอีก ประธาน จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลา
มาร่วมประชมุและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นตา่งๆท่ีเป็นประโยชน์อย่างย่ิงตอ่บริษัท 
 
ปิดประชุมเวลา 15.20 น. 
 

 

ลงช่ือ           นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ 

         ( นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ) /ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ             นายพรชยั เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท/ 

            (นายพรชยั เกตจิุนากลู) ผู้บนัทกึการประชมุ 

   


