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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 39 ประจาํปี 2561 

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 

ประชุมวันพฤหสับดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 14.00 น. 

ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ด ิโอกุระ เพรสทีจ  

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทําหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 39 ประจําปี 2561 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2560-2561 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 พฤศจิกายน 2560 เพ่ือพิจารณาเร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้กําหนดวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 

39 ประจําปี 2561 ในวนัองัคารท่ี 12 ธนัวาคม 2560 (Record Date) 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 

บาท  คิดเป็นจํานวนหุ้ นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจํานวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดจํานวน 

10,253 ราย  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 39 ประจําปี 2561 นี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 

จํานวน 229 ราย  ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 10,656,169 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.55735 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้

แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุแทนผู้ ถือหุ้น จํานวน 505 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 

1,441,864,553 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 75.41422 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ จํานวน 734 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้หมด 1,452,520,722 

หุ้น คิดเป็นร้อยละ 75.97158 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน

หุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือวา่ครบองค์ประชมุตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 

รวมทัง้ฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 103 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึงขอเปิด

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 39  ประจําปี 2561 โดยก่อนท่ีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าว

แนะนํา กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ และท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้เข้า

ร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการพิจารณา

 คา่ตอบแทนและสรรหา  

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

5. นายสวิุทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร  

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร 

8. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้นีน้บัเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมดเท่ากบั 100% 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมมี่ - 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายกําพล  ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 

2. นายกรธวชั  ก่ิงเงิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอ่ืนๆ 

3. นายวิชยั  มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 

4. นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 

5. นายสิริพงศ์  ศรีสวา่งวงศ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

6. นางสาวปรารถนา อดุมสิน ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

7. นางสาวอจัฉริยา  องัศธุรรม ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 

8. นายพรชยั  เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากดั 

2. นางดวงพร  วงษ์นิมมาน ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากัด ซึ่งทําหน้าท่ีเป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุม

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตาม

หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
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ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนชําระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 

บาท  คิดเป็นจํานวนหุ้ นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจํานวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดจํานวน 

10,253 ราย  ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 39 ประจําปี 2561 นี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง 
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2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

3. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

4. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

5. นายสวิุทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

6. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการ/กรรมการบริหาร  

7. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/กรรมการบริหาร 

8. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการท่ีเข้าประชมุในครัง้นีน้บัเป็นสดัสว่นของกรรมการทัง้หมดเท่ากบั 100% 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายกําพล  ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 

2. นายกรธวชั  ก่ิงเงิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอ่ืนๆ 
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4. นายบณัฑิต  มว่งสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 

5. นายสิริพงศ์  ศรีสวา่งวงศ์ กรรมการผู้จดัการ บริษัท แกรนด์ ยนิูตี ้ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั 

6. นางสาวปรารถนา อดุมสิน ผู้ อํานวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 

7. นางสาวอจัฉริยา  องัศธุรรม ผู้ อํานวยการ ฝ่ายการเงินและงบประมาณ 

8. นายพรชยั  เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางวิไล  บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

2. นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากดั 

2. นางดวงพร  วงษ์นิมมาน ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากัด ซึ่งทําหน้าท่ีเป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุม

เป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัทฯ ตาม

หลกัเกณฑ์การกํากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบติัต่อผู้ ถือ

หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ

วาระการประชุมสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอ

วาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและ 

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ

โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่

และหากไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามท่ีเสนอ 

3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้

ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทําเคร่ืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด

ออกเสียง” ในบตัรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บ

บัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับคะแนน สําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตร

ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุมเพ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบคะแนนเสียงและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

4. การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือ

หุ้นได้สง่มอบให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือนําไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ

ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าวได้นําส่งให้กบัเจ้าหน้าท่ี

บนัทกึคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจาก

คะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระ

นัน้ๆ 

5. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 39 

ประจําปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

5.1 วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ7 บริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะ

คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดย

ไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง  
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

16 
 

 

5.2 วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ได้แก่ วาระท่ี 6 บริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง  

ทัง้นี  ้ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 

กนัยายน 2560  

นอกจากนี ้ในวาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้น

จากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2561 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

เพ่ือความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

6. กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 

6.1 บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

6.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามกํากบั 

6.3 บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

7. เพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา บริษัทฯ จะ

ดําเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เม่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้ว

เสร็จจะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบัท่านผู้ ถือหุ้น

ทราบ  

8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ ซกัถามและแสดง

ความเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ ผู้ รับมอบ

ฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือ แสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือ และนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบ

ด้วยทกุครัง้เพ่ือการบนัทกึรายงานการประชมุ 

9. สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลงัการประชมุเร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยงัคงมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชุมทนัและวาระท่ี

เหลืออยู่เท่านัน้  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกบัแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้ รับมอบฉันทะ

เข้าประชุมแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวเมธาวี โรจนะเสน ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนับ

คะแนนเสียงดังกล่าว ร่วมกับ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบติัต่อผู้ ถือ

หุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ

วาระการประชุมสําหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์

ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2560 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอ

วาระการประชมุหรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและ 

วิธีปฏิบติัในการออกเสียงลงคะแนน ในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นท่ีตนถือ

โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

2. ประธานฯ จะสอบถามในทุกๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม ่

และหากไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติ

เป็นเอกฉนัท์อนมุติัตามท่ีเสนอ 

3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ี ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้

ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือประสงค์งดออกเสียง ทําเคร่ืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งด

ออกเสียง” ในบตัรลงคะแนน และขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เก็บ

บัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปตรวจนับคะแนน สําหรับผู้ ถือหุ้ นท่ีออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตร

ลงคะแนนไว้ก่อน และส่งคืนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ หลงัเสร็จสิน้การประชุมเพ่ือประโยชน์ในการ

ตรวจสอบคะแนนเสียงและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

4. การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุม จะนับตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนท่ีผู้ ถือ

หุ้นได้สง่มอบให้กบัเจ้าหน้าท่ี เพ่ือนําไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะ

ตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะดงักล่าวได้นําส่งให้กบัเจ้าหน้าท่ี

บนัทกึคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจาก

คะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม และส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระ

นัน้ๆ 

5. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมท่ีกําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 39 

ประจําปี 2561 แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

5.1 วาระท่ีต้องผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ได้แก่ วาระท่ี 1, 3, 4, 5 และ7 บริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะ

คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึง่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดย

ไมร่วมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง  
 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

16 
 

 

5.2 วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ได้แก่ วาระท่ี 6 บริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียง

ของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุท่ีออกเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง  

ทัง้นี  ้ในวาระท่ี 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือรับทราบผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวันท่ี 30 

กนัยายน 2560  

นอกจากนี ้ในวาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาอนมุติัการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้น

จากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี 2561 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล 

เพ่ือความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

6. กรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย 

6.1 บัตรลงคะแนนท่ีมีการทําเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้นการ

ลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ลงทุนต่างประเทศท่ีแต่งตัง้ให้ custodian ใน

ประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

6.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามกํากบั 

6.3 บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

7. เพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา บริษัทฯ จะ

ดําเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เม่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้ว

เสร็จจะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อนหน้าให้กบัท่านผู้ ถือหุ้น

ทราบ  

8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชมุ ซกัถามและแสดง

ความเห็นในประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ ผู้ รับมอบ

ฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือ แสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือ และนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบ

ด้วยทกุครัง้เพ่ือการบนัทกึรายงานการประชมุ 

9. สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุมภายหลงัการประชมุเร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยงัคงมีสิทธิ

เข้าร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชุมทนัและวาระท่ี

เหลืออยู่เท่านัน้  

ทัง้นี ้เพ่ือให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และสอดคล้องกบัแนวปฏิบัติท่ีดีในการประชุมผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผู้ รับมอบฉันทะ

เข้าประชุมแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวเมธาวี โรจนะเสน ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนับ

คะแนนเสียงดังกล่าว ร่วมกับ นางดวงพร วงษ์นิมมาน ตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส 

จํากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 
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ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  38 ประจําปี 2560 ซึ่งประชุม

เม่ือวันพุธที่  26 เมษายน 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 38 ประจําปี 

2560 ซึง่ประชมุเม่ือวนัพธุท่ี 26 เมษายน 2560 และบริษัทฯ ได้จดัทํารายงานการประชมุสง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 

www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามสําเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้

จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการ

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 38 ประจําปี 2560 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้วเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณา และ

รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 38 ประจําปี 2560 ซึง่ประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 

26 เมษายน 2560 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 754 ราย 1,452,608,909 เสียง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,452,608,909 เสยีง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับงวด 9 เด ือน สิน้สุดวันที่ 30 

กันยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 

กันยายน 2560) 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึง่เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ตามรายละเอียดในรายงาน

ประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ 
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ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,452,608,909 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับงวด 9 เด ือน สิน้สุดวันที่ 30 

กันยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 30 

กันยายน 2560) 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึง่เป็นการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 

สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ตามรายละเอียดในรายงาน

ประจําปี 2560 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมครัง้นี ้ 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต 

ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงนิ งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้ รายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560  

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2560 ให้ท่ีประชุมรับทราบ

ดงันี ้

 ในรอบสําหรับระยะเวลาบญัชี 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) บริษัทฯ มีรายได้หลกัจํานวน 13,555.8 ล้านบาท  โดย

รายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 90 ของรายได้หลกั บริษัทฯ มีกําไรสทุธิส่วนที่เป็น

ของบริษัทฯ จํานวน 838.4  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 6.1 และมีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น (ROE) คิดเป็นร้อย

ละ 8.2  

 ในรอบสําหรับระยะเวลาบญัชี 9 เดือนสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 

11,027 ล้านบาท โดยเป็นรายได้ที่จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โครงการแนวสงู จํานวน 2,957 ล้านบาท และ

รายได้ที่จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โครงการแนวราบจํานวน 8,070 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ มีรายได้จาก

ธุรกิจจําหน่ายผลิตภณัฑ์สงักะสีออกไซด์ จํานวน 1,161 ล้านบาท ซึง่เติบโตถึง ร้อยละ 27 จากปี 2559 

 จากข้อมลูการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่นําเสนอจะเห็นได้ว่ารายได้หลกัของบริษัทฯ มีการเติบโต

เพ่ิมขึน้โดยตลอด โดยปีงบประมาณ 2561 คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้หลกัอยู่ท่ีร้อยละ 20 

 บริษัทฯ ให้ความสําคญักบันโยบายการกํากบัดแูลกิจการที่ดี และการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่

มาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัท และฝ่ายจดัการได้เน้นยํา้กบัพนกังานทุกระดบัว่าการทุจริต และคอร์รัปชัน่

เป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้ จึงได้เพ่ิมนโยบายการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน และมาตรการคุ้มครอง

ผู้ ให้ข้อมลูการปกป้องผู้ ให้ข้อมลูไว้ในจรรยาบรรณทางธุรกิจ เพื่อเปิดโอกาสให้พนกังานและผู้มีส่วนได้เสีย

สามารถแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนโดยตรงถึงประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และยงัได้มอบหมายให้

คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาลรับผิดชอบในการวางแผน สนบัสนุน และให้คําปรึกษาแก่ฝ่ายจดัการเพื่อ

เตรียมความพร้อมเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  

 ผลจากการมุ่งมัน่ตัง้ใจในการดําเนินงานบนพืน้ฐานของการกํากบัดแูลกิจการที่ดี ทําให้ในปี 2560 

บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินด้านการกํากบัดแูลกิจการของบริษัทจดทะเบียนประจําปี 2560 จากสมาคมส่งเสริม

สถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในเกณฑ์ “ดีเลิศ” หรือ สญัลกัษณ์ 5 ดาว ติดต่อกนัเป็นปีท่ีสอง และได้รับการ

ประเมินคณุภาพการจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยด้วยคะแนนเต็ม 

100 คะแนน ซึง่อยู่ในเกณฑ์ “ดีเย่ียม” ติดต่อกนัเป็นเวลา 7 ปี นบัตัง้แต่ปี 2554 
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นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2560 ซึง่ได้จดัทํารายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ในรูป

ของแผ่น CD-ROM ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

งบดุลของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 41,650 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 6,750 ล้านบาท สินทรัพย์เพ่ิมขึน้มาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างการพัฒนาเพ่ือขาย ของทัง้โครงการแนวราบ และโครงการแนวสูง และเงินมดัจําค่าท่ีดินเพ่ือการพัฒนา 

โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีการเปลี่ยนแปลงจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและลดลงจากการตดั

จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน บริษัทฯ มีหนีส้ินระยะยาวเพ่ิมขึน้ประมาณ  4,000 ล้านบาท  จากการออก

หุ้นกู้  ในส่วนของบริษัทฯ จํานวน 2,000 ล้านบาท และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 2,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระหนีร้ะยะสัน้และนําไปใช้ในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่ง

การพฒันาเพ่ือขาย บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ เท่ากบั 1.28 และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 4.98 

ผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 บริษัทฯ มีรายได้

รวม 13,741.3 ล้านบาท  โดยมีต้นทุนรวม 9,494.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ มีค่าใช้จ่ายด้านการ

ขายและการบริหาร 2,348.2 คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้  และมีต้นทนุทางการเงิน 165.9 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ 

มี กําไรสุท ธิ จํานวน  1,472  ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 11 ของรายได้  ซึ่งใน จํานวนนี เ้ป็นส่วน ท่ี เป็นของ 

บริษัทฯ จํานวน 838.4  ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุจํานวน 633.7 ล้านบาท 

รายงานการเปรียบเทียบงบกําไรขาดทนุรวม สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 กบัรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

• รายได้หลัก สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีจํานวน 13,555.8 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 1,022.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 8  

• คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จํานวน 

2,348.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 366.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 18 

• กําไรสทุธิ สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จํานวน 1,472.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

162.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 12 

• กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จํานวน 838.4 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 2 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2560 ซึง่ได้จดัทํารายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ในรูป

ของแผ่น CD-ROM ซึง่ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุครัง้นี ้ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

งบดุลของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2560 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 41,650 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 จํานวน 6,750 ล้านบาท สินทรัพย์เพ่ิมขึน้มาจากโครงการอสังหาริมทรัพย์

ระหว่างการพัฒนาเพ่ือขาย ของทัง้โครงการแนวราบ และโครงการแนวสูง และเงินมดัจําค่าท่ีดินเพ่ือการพัฒนา 

โดยสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนมีการเปลี่ยนแปลงจากการเพ่ิมขึน้ของเงินลงทุนในกิจการร่วมค้าและลดลงจากการตดั

จําหน่ายอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุน บริษัทฯ มีหนีส้ินระยะยาวเพ่ิมขึน้ประมาณ  4,000 ล้านบาท  จากการออก

หุ้นกู้  ในส่วนของบริษัทฯ จํานวน 2,000 ล้านบาท และบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จํากัด 

(มหาชน) จํานวน 2,000 ล้านบาท เพ่ือนําไปชําระหนีร้ะยะสัน้และนําไปใช้ในการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่ง

การพฒันาเพ่ือขาย บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ เท่ากบั 1.28 และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเท่ากบั 4.98 
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รวม 13,741.3 ล้านบาท  โดยมีต้นทุนรวม 9,494.3 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 70 ของรายได้ มีค่าใช้จ่ายด้านการ

ขายและการบริหาร 2,348.2 คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้  และมีต้นทนุทางการเงิน 165.9 ล้านบาท ทําให้บริษัทฯ 

มี กําไรสุท ธิ จํานวน  1,472  ล้านบาท คิดเป็น ร้อยละ 11 ของรายได้  ซึ่งใน จํานวนนี เ้ป็นส่วน ท่ี เป็นของ 

บริษัทฯ จํานวน 838.4  ล้านบาท และสว่นท่ีเป็นของผู้ มีสว่นได้เสียท่ีไมมี่อํานาจควบคมุจํานวน 633.7 ล้านบาท 

รายงานการเปรียบเทียบงบกําไรขาดทนุรวม สําหรับรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 

2560 กบัรอบระยะเวลา 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2559  

• รายได้หลัก สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวันท่ี 30 กันยายน 2560 มีจํานวน 13,555.8 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้ 1,022.5 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 8  

• คา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จํานวน 

2,348.2 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 366.0 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 18 

• กําไรสทุธิ สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 จํานวน 1,472.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 

162.3 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 12 

• กําไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท สําหรับงวด 9 เดือน สิน้สุดวนัท่ี 30 กันยายน 2560 จํานวน 838.4 

ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 14.1 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ คิดเป็นร้อยละ 2 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
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นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข่าวลือ

ว่าสาเหตท่ีุราคาหุ้นของบริษัทฯ ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยลดลงจากราคาหุ้นละ 12 บาท เป็นราคาหุ้น

ละ 8 – 9 บาท เน่ืองบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้แก่ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ซึง่ประกอบธุรกิจจําหน่ายผลิตภัณฑ์

สงักะสีออกไซด์มีผลประกอบการท่ีด้อยลง ข่าวลือข้างต้นเป็นความจริงหรือไม ่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ข่าวลือท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับทราบดงักลา่วไม่เป็นความ

จริง เน่ืองจากบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่ประกอบธุรกิจสงักะสีออกไซด์มีรายได้เพ่ิมขึน้ ร้อยละ 27 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ในปีนีเ้ป็นปีท่ีบริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึ่ง

ประกอบธุรกิจสงักะสีออกไซด์มีผลประกอบการท่ีดีท่ีสดุตัง้แต่ท่ีเร่ิมประกอบธุรกิจ ทัง้นี ้บริษัทย่อยของบริษัทฯ ซึง่

ประกอบธุรกิจสงักะสีออกไซด์มีการสร้างรายได้อย่างต่อเน่ือง และการประกอบธุรกิจข้างต้นเป็นการกระจายความ

เสี่ยงด้านการลงทุนของบริษัทฯ ทัง้นี ้หากผู้ ถือหุ้นรับทราบข่าวลือซึง่เป็นผลลบต่อบริษัทฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้ง

ฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ์ของบริษัทฯ เพ่ือให้บริษัทฯ ดําเนินการชีแ้จงข้อเท็จจริงให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบตอ่ไป 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี  ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า การกําหนดรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคมของทกุปี กบัรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี มีผลดี และผลเสียตา่งกนัอย่างไร 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับปริมาณงาน และกิจกรรมของ

บริษัท กลุ่มพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ซึง่จะมีการเปิดโครงการ และกิจกรรมการตลาดซึ่งเน้นยอดขาย และการโอน

กรรมสิทธ์ิในช่วงตุลาคม ถึง ธันวาคม ในขณะท่ีช่วงกรกฎาคม ถึง กันยายนจะเป็นช่วงชะลอตวั ในขณะเดียวกัน

บริษัทฯ จะต้องจัดทําแผนการดําเนินงาน และงบประมาณในปีถัดไปในช่วงสามเดือนสุดท้ายก่อนปิดงวดบัญชี 

ดงันัน้ เพ่ือให้ฝ่ายบริหารและบุคลากรมุ่งเน้นไปท่ีกิจกรรรมทัง้การขาย การก่อสร้าง และการโอนกรรมสิทธ์ิอย่าง

เต็มท่ีในช่วงปลายปี จึงเห็นควรให้ปรับเปลี่ยนรอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ จากเดิมเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 มกราคม 

และสิน้สดุในวนัท่ี 31 ธันวาคมของทุกปีเป็นเร่ิมต้นในวนัท่ี 1 ตลุาคม และสิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายน ของทกุปี ซึง่

มีรายละเอียดตามท่ีบริษัทฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติแล้วนัน้ ดังนัน้การเปลี่ยนแปลงรอบ

ระยะเวลาบญัชีดงักล่าวจึงส่งผลดีต่อบริษัทฯ เน่ืองจากก่อให้เกิดความชดัเจนในการปิดยอดการขาย และการจ่าย

ผลตอบแทนให้กบัพนกังาน 

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์  ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรอบปีบญัชี

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี เช่นเดียวกบับริษัทฯ หรือไม ่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทย่อยของบริษัทฯ มีรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ 

วนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี เช่นเดียวกบับริษัทฯ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เหตใุดค่าใช้จ่ายในการขายและ

การบริหารของบริษัทฯ จึงเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 18 แต่ในขณะเดียวกัน รายได้จากการขาย และการให้เช่า

เพ่ิมขึน้เพียงประมาณร้อยละ 8 

นายบัณฑติ ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ สาเหตท่ีุรายได้จากการขายและการให้เช่าเพ่ิมขึน้

เพียงร้อยละ 8 เน่ืองจากอาคาร เอฟวายไอ เซน็เตอร์ และโรงแรมโมเดน่าอยู่ในระหวา่งการเร่ิมดําเนินการจงึทําให้มี

คา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารท่ีเป็นต้นทนุคงท่ีคอ่นข้างมาก 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

21 
 

 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการประกอบ

ธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจสงักะสีออกไซด์ และธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจใดเป็นธุรกิจ

ท่ีทํารายได้ให้กบับริษัทฯ สงูสดุ ทัง้นี ้ราคาของสงักะสีออกไซด์ในปีถดัไปจะมีราคาสงูเทียบเท่าราคาในปีนีห้รือไม ่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี แ้จงต่อท่ีประชุมว่า สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 90 โดยธุรกิจอ่ืนได้สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง สําหรับราคา

สงักะสีออกไซด์คาดวา่น่าจะมีการปรับตวัขึน้อีก 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ One 

Bangkok บริเวณสวนลมุพินีเป็นท่ีดินของบริษัทฯ หรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ One Bangkok บริเวณ

สวนลมุพินีเป็นท่ีดินภายใต้การพฒันาของกลุม่บริษัท ทีซีซี แอสเสท 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการร่วมลงทุนกับ

กลุม่บริษัท ทีซีซี แอสเสท ในการพฒันาโครงการดงักลา่วหรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการลงทุนระยะ

ยาว และใช้เงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูง หากบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจะต้องนํากระแสเงินสดของบริษัทฯ ไปลงทุนใน

โครงการดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน ทัง้นี ้หากในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษัทฯ จะ

ทําการศกึษาความเป็นไปได้และประโยชน์ท่ีจะได้รับเพ่ือนําเสนอและขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดี

เวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“GOLD”) ประกอบธุรกิจซํา้ซ้อนกบับริษัทฯ หรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน GOLD เน่ืองจาก GOLD เป็น

บริษัทท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างยัง่ยืน ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

จะหารือและปรับโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เกิดความชดัเจนมากย่ิงขึน้ และเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมต้่องมีการลงมติ 
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นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ มีการประกอบ

ธุรกิจหลายประเภท เช่น ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ธุรกิจสงักะสีออกไซด์ และธุรกิจพลงังานทดแทน ธุรกิจใดเป็นธุรกิจ

ท่ีทํารายได้ให้กบับริษัทฯ สงูสดุ ทัง้นี ้ราคาของสงักะสีออกไซด์ในปีถดัไปจะมีราคาสงูเทียบเท่าราคาในปีนีห้รือไม ่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชี แ้จงต่อท่ีประชุมว่า สัดส่วนรายได้หลักของบริษัทฯ มาจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่คิดเป็นร้อยละ 90 โดยธุรกิจอ่ืนได้สร้างผลตอบแทนให้แก่บริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง สําหรับราคา

สงักะสีออกไซด์คาดวา่น่าจะมีการปรับตวัขึน้อีก 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ One 

Bangkok บริเวณสวนลมุพินีเป็นท่ีดินของบริษัทฯ หรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ท่ีดินซึง่เป็นท่ีตัง้ของโครงการ One Bangkok บริเวณ

สวนลมุพินีเป็นท่ีดินภายใต้การพฒันาของกลุม่บริษัท ทีซีซี แอสเสท 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการร่วมลงทุนกับ

กลุม่บริษัท ทีซีซี แอสเสท ในการพฒันาโครงการดงักลา่วหรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากโครงการดงักล่าวเป็นโครงการลงทุนระยะ

ยาว และใช้เงินลงทุนท่ีค่อนข้างสูง หากบริษัทฯ เข้าไปลงทุนจะต้องนํากระแสเงินสดของบริษัทฯ ไปลงทุนใน

โครงการดงักล่าวเป็นระยะเวลานาน ทัง้นี ้หากในอนาคตบริษัทฯ มีแผนการลงทุนในโครงการดงักล่าว บริษัทฯ จะ

ทําการศกึษาความเป็นไปได้และประโยชน์ท่ีจะได้รับเพ่ือนําเสนอและขออนุมติัจากท่ีประชุมคณะกรรมการ และท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดี

เวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) (“GOLD”) ประกอบธุรกิจซํา้ซ้อนกบับริษัทฯ หรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้เข้าลงทนุใน GOLD เน่ืองจาก GOLD เป็น

บริษัทท่ีมีศกัยภาพในการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อย่างยัง่ยืน ทัง้นีค้ณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการบริษัท

จะหารือและปรับโครงสร้างการลงทนุในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อยให้เกิดความชดัเจนมากย่ิงขึน้ และเพ่ือให้

เกิดประโยชน์สงูสดุตอ่บริษัทฯ  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบจงึไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 9 เดือน สิน้สุด

วันที่ 30 กันยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560 ถึง วันที่ 

30 กันยายน 2560) 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากัด และ

ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการทํางบแสดงฐานะทางการเงินและ

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบัญชีของบริษัทฯ เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุม

สามญัประจําปี เพ่ือพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบระยะเวลา

บญัชี ตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบ

และรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ถกูต้องครบถ้วนและ

เพียงพอตามหลกัการบัญชีท่ีรับรองทั่วไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2560 ในรูปของแผ่น 

CD ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับงวด 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 

กนัยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) ซึง่ผ่านการ

ตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถอืหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 770 ราย 1,449,315,667 เสียง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,449,315,667 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 1 ราย 3,850,000 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  30 กันยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

การเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 30 

กนัยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 115 และ 

116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 และ 41 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกองทุนตามกฎหมาย 

กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหัก

ภาษี และทุนสํารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ มีกําไร

สทุธิคงเหลือสําหรับจ่ายเงินปันผล จํานวน 803,435,675 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มี

กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานใน

รอบรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 

35,000,000 บาท 

• จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอตัราหุ้ นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 420,623,838.14 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 ของกําไรสทุธิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 12 ธันวาคม 2560  และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 16 กมุภาพนัธ์  2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ การเปลี่ยนแปลงรอบบญัชีเป็นสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี จะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้หรือไม ่
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกําไรสุทธิเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย 

สําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันที่  30 กันยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึ วันที่ 30 กันยายน 2560) 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงาน

การเงิน งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้ นําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินปันผล

และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปี เพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับผลการดําเนินงานสิน้สุด ณ วันท่ี 30 

กนัยายน 2560 (สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2560 ถงึ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560) 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั มาตรา 115 และ 

116 และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 40 และ 41 ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกองทุนตามกฎหมาย 

กําหนดให้บริษัทฯ ต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ

ประจําปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจด

ทะเบียน ซึง่บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราไม่ต่ํากวา่ร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหัก

ภาษี และทุนสํารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทุน ความจําเป็น และความ

เหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคต  

จากผลการดําเนินงานในรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 บริษัทฯ มีกําไร

สทุธิคงเหลือสําหรับจ่ายเงินปันผล จํานวน 803,435,675 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มี

กระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้นําเสนอต่อท่ี

ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานใน

รอบรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• จัดสรรเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี จํานวน 

35,000,000 บาท 

• จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอตัราหุ้ นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 420,623,838.14 บาท 

หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 ของกําไรสทุธิ โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือ

ปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัองัคารท่ี 12 ธันวาคม 2560  และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 16 กมุภาพนัธ์  2561 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ การเปลี่ยนแปลงรอบบญัชีเป็นสิน้สดุ 

ณ วนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี จะทําให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลได้หรือไม ่
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ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ การพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงาน

ของบริษัทฯ ทัง้นี ้โดยปกติบริษัทฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นปีละ 1 ครัง้ อย่างไรก็ดี แม้ในปีนีบ้ริษัทฯ 

มีรอบระยะเวลาบัญชีเพียง 9 เดือน บริษัทฯ ยงัคงมีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นได้ในอตัรา

หุ้นละ 0.22 บาทซึง่สงูกวา่อตัราเงินปันผลซึง่จ่ายให้ผู้ ถือหุ้นในปีท่ีผ่านมาซึง่จ่ายในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว  อนุมัติการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราร้อยละ 0.22 บาท รวมเป็นเงิน 

420,623,838.14 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 52.35 ของกําไรสทุธิของกําไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัสํารองตาม

กฎหมาย และสํารองเพ่ือการลงทุนอ่ืนสําหรับผลการดําเนินงานในรอบรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน สิน้สดุวนัท่ี 30 

กันยายน 2560 และอนุมติัการจัดสรรกําไรสําหรับผลการดําเนินงานในรอบรอบระยะเวลาบัญชี 9 เดือน สิน้สุด

วันท่ี 30 กันยายน 2560 เป็นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 

35,000,000 บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record 

Date) ในวนัองัคารท่ี 12 ธนัวาคม 2560 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี 16 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยท่ีประชุม

ผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 770 ราย 1,453,165,667 เสียง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,453,165,667 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 

2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นสามารถ

ลงคะแนนเสยีงได้อย่างเป็นอิสระ นายสวิุทย์  จินดาสงวน นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และ นายวรวรรต ศรีสอ้าน ซึ่ง

เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระ ขอออกจากห้องประชมุก่อนการพิจารณาวาระนี ้ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถึงความสําคญัของการกํากบัดแูล

กิจการท่ีดีจึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตัง้แต่วนัท่ี 1 กรกฎาคม 2560 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2560 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

เสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
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คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้สามท่าน พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

กบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั

เลือกตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 

1. นายสวิุทย์  จินดาสงวน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

3. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

     กรรมการบริหาร 

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ โดย นายสวิุทย์ จินดาสงวน มีคณุสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประวติัโดยย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้

ทัง้นี ้นายสวิุทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีดํารงตําแหน่งมานานกวา่ 9 

ปี ซึง่ตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการ 

กําหนดให้บริษัทฯ ระบุวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดย

ควรกําหนดไม่เกิน 9 ปี ซึง่บริษัทฯได้ตระหนักถงึความสําคญัดงักล่าว แต่เน่ืองจาก นายสวิุทย์ จินดาสงวน เป็นผู้ ท่ีมี

ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ือง และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี  ้ยังเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบัญชี และการเงิน สามารถให้ความเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้       

นายสวิุทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2561 

จํานวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสวิุทย์  จินดาสงวน (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้
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คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้สามท่าน พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ

กบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติั

เลือกตัง้กรรมการท่ีต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ และดํารง

ตําแหน่งในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 

1. นายสวิุทย์  จินดาสงวน  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

     กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 

     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 

3. นายวรวรรต  ศรีสอ้าน  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

     ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 

     กรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

     กรรมการบริหาร 

เน่ืองจากบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ และมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพ.ร.บ. 

บริษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของสํานักงาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ โดย นายสวิุทย์ จินดาสงวน มีคณุสมบติัท่ีจะดํารงตําแหน่ง

เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตาม

หลกัเกณฑ์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง ซึง่ประวติัโดยย่อและข้อมูลท่ีเก่ียวข้องของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ 

รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 3 ซึง่ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ

ประชมุในครัง้นี ้

ทัง้นี ้นายสวิุทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบท่ีดํารงตําแหน่งมานานกวา่ 9 

ปี ซึง่ตามข้อเสนอแนะของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) เพ่ือการพฒันาการกํากบัดแูลกิจการ 

กําหนดให้บริษัทฯ ระบุวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายกํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ โดย

ควรกําหนดไม่เกิน 9 ปี ซึง่บริษัทฯได้ตระหนักถงึความสําคญัดงักล่าว แต่เน่ืองจาก นายสวิุทย์ จินดาสงวน เป็นผู้ ท่ีมี

ส่วนสําคัญในการขับเคลื่อนให้บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ือง และยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนด

คุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ นอกจากนี  ้ยังเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อันเป็น

ประโยชน์ต่อการดําเนินธุรกิจ และเป็นผู้ ท่ีมีความเช่ียวชาญด้านบัญชี และการเงิน สามารถให้ความเห็นท่ีเป็น

ประโยชน์กับบริษัทฯ ได้อย่างอิสระ คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้       

นายสวิุทย์ จินดาสงวน เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระประจําปี 2561 

จํานวน 3 คน ได้แก่ (1) นายสวิุทย์  จินดาสงวน (2) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน ด้วย

คะแนนเสียงดงันี ้

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
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1. นายสุวิทย์ จนิดาสงวน 

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 766 ราย 1,452,761,657 เสียง 99.97220 

ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 404,010 เสียง 0.02780 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,453,165,667 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

2. นายฐาปน สิริวัฒนภักดี 

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 768 ราย 1,449,746,267 เสียง 99.76469 

ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย 3,419,400 เสียง 0.23531 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,453,165,667 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน 

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 770 ราย 1,453,165,667 เสียง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,453,165,667 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
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วาระที่ 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้  นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2561 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณา

และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ท่ีได้เสนออตัราค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 โดยพิจารณาถงึผลประกอบการของบริษัทฯ  

ความเหมาะสม กบัขอบเขตหน้าท่ี และความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกบับริษัท

อ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

และกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นอตัราเท่ากบัปี 2560 โดยกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 เม่ือรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไมเ่กิน 9,000,000 บาทเท่ากบัปี 

2560 ในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความ

เหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

สําหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,469,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท 

ตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 38 ประจําปี 2560 ทัง้นี ้นายฐาปน สิริวฒันภักดี และนาย

ปณต สิริวฒันภักดี ได้แสดงเจตนาไมรั่บคา่ตอบแทนพิเศษในปี 2560 

อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจําปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนสําหรับ 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 - 



สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
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วาระที่ 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้  นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้ นําเสนอ

รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2561 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัท

มหาชนจํากดั ท่ีกําหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการได้พิจารณา

และมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ท่ีได้เสนออตัราค่าตอบแทน

กรรมการบริษัท และคณะกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 โดยพิจารณาถงึผลประกอบการของบริษัทฯ  

ความเหมาะสม กบัขอบเขตหน้าท่ี และความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมูลอ้างอิงกบับริษัท

อ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ได้เสนอให้คงอตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท 

และกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นอตัราเท่ากบัปี 2560 โดยกําหนดวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท และกรรมการชุดย่อย ประจําปี 2561 เม่ือรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไมเ่กิน 9,000,000 บาทเท่ากบัปี 

2560 ในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรตามความ

เหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสําคญั รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้น

พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

สําหรับในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 

มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 6,469,000 บาท ซึ่งไม่เกินวงเงิน 9,000,000 บาท 

ตามท่ีได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 38 ประจําปี 2560 ทัง้นี ้นายฐาปน สิริวฒันภักดี และนาย

ปณต สิริวฒันภักดี ได้แสดงเจตนาไมรั่บคา่ตอบแทนพิเศษในปี 2560 

อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการและคณะกรรมการชดุย่อยประจําปี 2561 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนสําหรับ 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 - 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 
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ค่าตอบแทนสําหรับ ค่าตอบแทนรายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา   

- ประธาน - 22,000 

- กรรมการ(ตอ่คน) - 18,000 

5. คณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล   

- ประธาน - 22,000 

- กรรมการ(ตอ่คน) - 18,000 

* ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพจิารณาแล้ว อนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุย่อยประจําปี 2561 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 769 ราย 1,451,209,267 เสียง 99.86537 

ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 1,956,400 เสียง 0.13463 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,453,165,667 เสียง 100.00000 

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการ

ประชมุวาระนี ้

นายสุวิทย์ จินดาสงวน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ. บริษัท
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บญัชี จํากดั จํานวน 3 ท่านตามรายช่ือตอ่ไปนีเ้ป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2561 
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(1) นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920  และ/หรือ 

(2) นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  และ/หรือ 

(3) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าวมีคณุสมบติัตามท่ีสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และ

ตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียง และมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับใน

มาตรฐานทัว่ไปและไม่มีความสมัพนัธ์ และสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่

หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน ไมมี่ผู้สอบบญัชีท่านใดท่ีปฏิบติัหน้าท่ีมาแล้วเป็น

เวลา 5 ปี ติดตอ่กนั 

คณะกรรมการบริษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นอนุมติัค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2561 เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ ไม่เกิน 1,000,000 

บาท  ซึ่งเพ่ิมขึน้จากปี 2560 จํานวน 120,000 บาท เน่ืองจากจํานวนไตรมาสของการสอบทานงบการเงินท่ี

แตกต่างกนั กล่าวคือ ในปี 2560 บริษัทฯ มีรอบระยะเวลาบญัชี 9 เดือน (สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีตัง้แต่วนัท่ี 1 

มกราคม 2560 ถึง วนัท่ี 30 กันยายน 2560) จึงมีการสอบทานงบการเงินเพียง 2 ไตรมาสอนัเป็นผลมาจากการ

เปลี่ยนแปลงรอบบญัชีของบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้น โดยในปี 2561 รอบระยะเวลาบญัชีของบริษัทฯ จะมี 12 เดือน 

จงึมีการสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส ทัง้นี ้คา่สอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าบริการอ่ืน (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหาก

มีบริษัทฯ จะจ่ายตามจริง  

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีจากความเป็นอิสระ เป็นผู้ มีความรู้ 

ความสามารถ และมีความเข้าใจธุรกิจของบริษัทฯ เป็นอย่างดี ประกอบวิชาชีพด้วยความเป็นกลาง มีความ

เช่ียวชาญในการสอบบัญชี และการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรับผิดชอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมทัง้ได้พิจารณา

อตัราค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงักล่าว โดยเปรียบเทียบกบัอตัราค่าสอบบัญชีของบริษัทในอตุสาหกรรมและ

ขนาดของสินทรัพย์ใกล้เคียงกนัแล้วเห็นวา่คา่ตอบแทนดงักลา่วเป็นอตัราท่ีเหมาะสม 

สําหรับประวติั ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 

5 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์  ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีจํานวน 

1,000,000 บาท เป็นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 ใช่หรือไม ่และคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมามี

จํานวนเท่าใด 
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นายสุวิทย์ จนิดาสงวน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี จํานวน 1,000,000 บาทเป็น

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2561 โดยคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีในปีท่ีผ่านมามีจํานวนดงันี ้

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2560 (3 ไตรมาส) มีจํานวน 880,000 บาท 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2559 (4 ไตรมาส) มีจํานวน 950,000 บาท 

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับปี 2558 (4 ไตรมาส) มีจํานวน 900,000 บาท 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมติัการกําหนดแต่งตัง้ และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2561 ตาม

รายละเอียดดงันี ้

1. อนุมติัแต่งตัง้ นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 3920 และ/หรือ นาย

เอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบ

บญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7494 คนใดคนหนึ่งของ บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชี

และแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ ประจําปี 2561 และ 

2. อ นุ มั ติ ก า ร กํ า ห น ด ค่ า ส อ บ บั ญ ชี ข อ งบ ริ ษั ท ฯ  รว ม ทั ้ง สิ น้ ไม่ เกิ น  1,000,000 บ า ท                               

โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มต ิ
จาํนวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 

จาํนวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละ 

เห็นด้วย 770 ราย 1,453,165,667 เสียง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง 0.00000 

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

1,453,165,667 เสียง 100.00000 

งดออกเสียง 0 ราย 0 เสียง  

บตัรเสีย 0 ราย 0 เสียง  

หมายเหต ุ มติในวาระนีไ้ด้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุม และออกเสียง

ลงคะแนน 

หลงัจากการพิจารณาในวาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 7 เสร็จสิน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้น

ท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอ่ืนหรือไม ่ 
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นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

รอบระยะเวลา 3 ถงึ 5 ปีข้างหน้า 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้า รายได้

หลักยังคงมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ยงัคงเป็นการพฒันาโครงการท่ีแตล่ะกิจการมีความเช่ียวชาญ ดงันี ้

• บริษัท แกรนด์ ยูนิตี  ้ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคารท่ีพักอาศยัเพ่ือขายประเภทคอนโดมิเนียม มีแผนเปิดโครงการ

ใหม่ 4 โครงการ โดยเน้นตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเดิมในทําเลท่ีตัง้ท่ีมี

ความสะดวกสบาย นอกจากนี ้GRAND UNITY อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

โครงการในทําเลท่ีตัง้อ่ืน เพ่ือขยายกลุ่มลกูค้าระดบัอ่ืน (Segment) ซึ่งจะช่วยให้สดัส่วนสินค้า

ของ GRAND UNITY มีความสมดลุมากขึน้ในอนาคต 

• GOLD และบริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD มีการ

ขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้า (Segment) ได้อย่าง

กว้างขวาง ตัง้แตท่าวน์เฮ้าส์ ราคา 2 – 3 ล้านบาท ถึงบ้านเด่ียว ราคา 15 – 20 ล้านบาท ทําให้

กลุ่ม GOLD มีความสมดุลของสดัส่วนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและท่ีจะพัฒนาใน

อนาคต 

นอกจากนี ้ใน 3 – 5 ปีข้างหน้า ท่ีจะมีการขยายตัวของระบบขนส่งมวลขนทางรางและระบบ

สาธารณปูโภคในกรุงเทพเพ่ิมขึน้นัน้  จะทําให้ทิศทางการพฒันาของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการลงทนุโครงการใหม่

ตามทําเลท่ีตัง้ซึง่มีการขยายตวัดงักลา่ว ซึง่จะทําให้ตลาดเกิดความแตกตา่งจากตลาดท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุท่ีมองไปถึง Exit 

Strategy และมีแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีมุง่เน้นจะเพ่ิมบริการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัทมากขึน้ เพ่ือสร้างความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจ เช่น อาคารสํานักงานให้เช่าของบริษัทฯ ได้แก่  

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ซึง่เป็นอาคารสํานกังานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ี

ได้รับมาตรฐานการรับรองระดบั LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภา

เขียวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยปัจจบุนัยงัคงเป็นอาคารสํานกังานท่ีมีอตัราคา่เช่าสงูสดุและมีอตัราการเช่าร้อยละ 100 

โดยบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีจากการขายสิทธิการเช่าของอาคารปาร์คเวน

เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ให้กบัทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) 

สําหรับแผนธุรกิจใน  3 –  5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีความคล่องตัวด้านขนาดของกิจการ (Sizing) ท่ี

สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจได้ตลอดเวลา ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่งและ

สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตอ่เน่ือง 
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นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

พลงังานทดแทนในรูปแบบใด 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั (“เอส

โก้ เวนเจอร์”) ซึง่ดําเนินธุรกิจรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหาร และจดัการพลงังาน โดยในช่วงท่ีผ่านมา เอส

โก้ เวนเจอร์ได้เป็นท่ีปรึกษาด้านการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลงังานให้แก่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานท่ีลดลงของโรงแรมดงักล่าว สร้างรายได้ให้แก่เอสโก้ เวนเจอร์ และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในเอสโก้ เวนเจอร์ ในตัวเลขระดับสองหลักในช่วงเวลาอันสัน้ นอกจากนี ้ตามท่ี

ผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกธุรกิจต่างมีความประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนด้านพลงังาน จึงยังเป็นโอกาสในการดําเนิน

ธุรกิจของเอสโก้ เวนเจอร์ ในอนาคต 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทุนของ

บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี จงึขอทราบมมุมองด้านการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ วา่จะมีการลงทุนอ่ืนนอกจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและให้เช่า และหากมี บริษัทฯ มีนโยบายการกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมหรือไม่ รวมทัง้มีแผนงานท่ี

จะร่วมธุรกิจกบัตา่งชาติหรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ ในการพิจารณาการลงทุนบริษัทฯ จะพิจารณาโอกาส

และความยั่งยืนในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ร่วมกับ

การพิจารณาลงทุนกับหุ้ นส่วนธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความมัน่ใจ เช่น การลงทุนในบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งสามารถ

วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าได้ทันที รวมทัง้ทีมงานดงักล่าวช่วยให้

บริษัทฯ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ีดีกว่าอาคาร

สํานกังานอ่ืนๆ ท่ีบริการจดัการโดยผู้บริหารอาคารชัน้นํารายอ่ืน ซึง่บริษัทฯ มองว่าหวัใจของธุรกิจ คือ องค์ความรู้ 

(Knowledge)  

ทัง้นี ้ในส่วนของการลงทุน หวัใจสําคญัในการพิจารณา คือ พนัธมิตรท่ีจะร่วมลงทุนกบับริษัทฯ โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างทีมงานและพร้อมท่ีจะลงทุนเพ่ือให้แต่ละกิจการมีทีมงานท่ีมีศักยภาพของตนเอง เช่น 

GRAND UNITY หรือ บริษัท ไทย-ลาซาท จํากดั (“ไทย-ลาซาท”) ขณะเดียวกนั บริษัทฯ พิจารณาโอกาสทางธรุกิจ

ใหม่ๆ ท่ีอาจมีการร่วมธุรกิจกบัพนัธมิตรท่ีมีองค์ความรู้ เพ่ือนําองค์ความรู้ดงักล่าวมาต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ใน

ปัจจุบัน หรือเพ่ือนําเงินลงทุนของบริษัทฯ ช่วยขยายขนาดธุรกิจของกิจการท่ีเข้าลงทุน  ซึง่การลงทุนกับพนัธมิตร

ใหม่ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ  โดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ร่วมกันของทัง้สองฝ่ายเป็นสําคัญ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ยงัคงมุง่ท่ีจะลงทนุในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ และมองโอกาสการลงทุนในธุรกิจท่ีมี Cycle ของธุรกิจท่ีดีพอในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นได้เหมาะสม 
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นายสมชาย รังสีสกลสวัสดิ์ ผู้ ถือหุ้น ขอให้บริษัทฯ ชีแ้จงวิสยัทัศน์ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยใน

รอบระยะเวลา 3 ถงึ 5 ปีข้างหน้า 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า แผนธุรกิจของบริษัทฯ ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้า รายได้

หลักยังคงมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแผนการพัฒนาธุรกิจของบริษัทย่อยของบริษัทฯ ท่ีประกอบธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ ยงัคงเป็นการพฒันาโครงการท่ีแตล่ะกิจการมีความเช่ียวชาญ ดงันี ้

• บริษัท แกรนด์ ยูนิตี  ้ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด (“GRAND UNITY”) ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์โครงการอาคารท่ีพักอาศยัเพ่ือขายประเภทคอนโดมิเนียม มีแผนเปิดโครงการ

ใหม่ 4 โครงการ โดยเน้นตอบสนองความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้าเดิมในทําเลท่ีตัง้ท่ีมี

ความสะดวกสบาย นอกจากนี ้GRAND UNITY อาจพิจารณาความเป็นไปได้ในการพัฒนา

โครงการในทําเลท่ีตัง้อ่ืน เพ่ือขยายกลุ่มลกูค้าระดบัอ่ืน (Segment) ซึ่งจะช่วยให้สดัส่วนสินค้า

ของ GRAND UNITY มีความสมดลุมากขึน้ในอนาคต 

• GOLD และบริษัท กรุงเทพบ้านและท่ีดิน จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ GOLD มีการ

ขยายโครงการอสังหาริมทรัพย์หลายรูปแบบซึ่งครอบคลุมกลุ่มลูกค้า (Segment) ได้อย่าง

กว้างขวาง ตัง้แต่ทาวน์เฮ้าส์ ราคา 2 – 3 ล้านบาท ถึงบ้านเด่ียว ราคา 15 – 20 ล้านบาท ทําให้

กลุ่ม GOLD มีความสมดุลของสดัส่วนโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจุบันและท่ีจะพัฒนาใน

อนาคต 

นอกจากนี ้ใน 3 – 5 ปีข้างหน้า ท่ีจะมีการขยายตัวของระบบขนส่งมวลขนทางรางและระบบ

สาธารณปูโภคในกรุงเทพเพ่ิมขึน้นัน้  จะทําให้ทิศทางการพฒันาของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการลงทนุโครงการใหม่

ตามทําเลท่ีตัง้ซึง่มีการขยายตวัดงักลา่ว ซึง่จะทําให้ตลาดเกิดความแตกตา่งจากตลาดท่ีเป็นอยู่ในปัจจบุนั 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการลงทนุท่ีมองไปถึง Exit 

Strategy และมีแนวทางการดําเนินธุรกิจท่ีมุง่เน้นจะเพ่ิมบริการตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องให้แก่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ

กลุ่มบริษัทมากขึน้ เพ่ือสร้างความแตกต่างในการดําเนินธุรกิจ เช่น อาคารสํานักงานให้เช่าของบริษัทฯ ได้แก่  

อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ซึง่เป็นอาคารสํานกังานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพียงแห่งเดียวในประเทศไทยท่ี

ได้รับมาตรฐานการรับรองระดบั LEED Platinum (Leadership in Energy and Environmental Design) ของสภา

เขียวแห่งสหรัฐอเมริกา โดยปัจจบุนัยงัคงเป็นอาคารสํานกังานท่ีมีอตัราคา่เช่าสงูสดุและมีอตัราการเช่าร้อยละ 100 

โดยบริษัทฯ สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้เป็นอย่างดีจากการขายสิทธิการเช่าของอาคารปาร์คเวน

เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ให้กบัทรัสต์เพ่ือการลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) 

สําหรับแผนธุรกิจใน  3 –  5 ปีข้างหน้า บริษัทฯ มีความคล่องตัวด้านขนาดของกิจการ (Sizing) ท่ี

สามารถปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์และโอกาสทางธุรกิจได้ตลอดเวลา ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ ยังคงแข็งแกร่งและ

สามารถสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ตอ่เน่ือง 
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นางสาวพัชรินทร์ ชาญเมธา ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ลงทุนในธุรกิจเก่ียวกับ

พลงังานทดแทนในรูปแบบใด 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทฯ ได้ลงทุนในบริษัท เอสโก้ เวนเจอร์ จํากดั (“เอส

โก้ เวนเจอร์”) ซึง่ดําเนินธุรกิจรูปแบบของการลงทุนในธุรกิจบริหาร และจดัการพลงังาน โดยในช่วงท่ีผ่านมา เอส

โก้ เวนเจอร์ได้เป็นท่ีปรึกษาด้านการปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลงังานให้แก่โรงแรมแห่งหนึ่ง ซึ่ง

ค่าใช้จ่ายด้านพลงังานท่ีลดลงของโรงแรมดงักล่าว สร้างรายได้ให้แก่เอสโก้ เวนเจอร์ และส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับ

ผลตอบแทนจากการลงทุนในเอสโก้ เวนเจอร์ ในตัวเลขระดับสองหลักในช่วงเวลาอันสัน้ นอกจากนี ้ตามท่ี

ผู้ประกอบการต่างๆ ในทุกธุรกิจต่างมีความประสงค์ท่ีจะลดต้นทุนด้านพลงังาน จึงยังเป็นโอกาสในการดําเนิน

ธุรกิจของเอสโก้ เวนเจอร์ ในอนาคต 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากอตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทุนของ

บริษัทฯ อยู่ในเกณฑ์ดี จงึขอทราบมมุมองด้านการลงทนุในอนาคตของบริษัทฯ วา่จะมีการลงทุนอ่ืนนอกจากธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายและให้เช่า และหากมี บริษัทฯ มีนโยบายการกู้ ยืมเงินเพ่ิมเติมหรือไม่ รวมทัง้มีแผนงานท่ี

จะร่วมธุรกิจกบัตา่งชาติหรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมวา่ ในการพิจารณาการลงทุนบริษัทฯ จะพิจารณาโอกาส

และความยั่งยืนในการลงทุน โดยบริษัทฯ จะพิจารณาสถานการณ์เศรษฐกิจและธุรกิจในแต่ละช่วงเวลา ร่วมกับ

การพิจารณาลงทุนกับหุ้ นส่วนธุรกิจท่ีบริษัทฯ มีความมัน่ใจ เช่น การลงทุนในบริษัท เอ็กซ์เซลเล้นท์ เอ็นเนอร์ย่ี 

อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งมีทีมงานท่ีมีประสบการณ์และความเช่ียวชาญในธุรกิจมากกว่า 20 ปี ซึ่งสามารถ

วิเคราะห์ แก้ไข ปรับปรุงเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพด้านพลังงานให้แก่ลูกค้าได้ทันที รวมทัง้ทีมงานดงักล่าวช่วยให้

บริษัทฯ เพ่ิมประสิทธิภาพด้านการใช้พลังงานของอาคารสํานักงานของบริษัทฯ ให้อยู่ในระดับท่ีดีกว่าอาคาร

สํานกังานอ่ืนๆ ท่ีบริการจดัการโดยผู้บริหารอาคารชัน้นํารายอ่ืน ซึง่บริษัทฯ มองว่าหวัใจของธุรกิจ คือ องค์ความรู้ 

(Knowledge)  

ทัง้นี ้ในส่วนของการลงทุน หวัใจสําคญัในการพิจารณา คือ พนัธมิตรท่ีจะร่วมลงทุนกบับริษัทฯ โดย

ปัจจุบันบริษัทฯ ได้สร้างทีมงานและพร้อมท่ีจะลงทุนเพ่ือให้แต่ละกิจการมีทีมงานท่ีมีศักยภาพของตนเอง เช่น 

GRAND UNITY หรือ บริษัท ไทย-ลาซาท จํากดั (“ไทย-ลาซาท”) ขณะเดียวกนั บริษัทฯ พิจารณาโอกาสทางธรุกิจ

ใหม่ๆ ท่ีอาจมีการร่วมธุรกิจกบัพนัธมิตรท่ีมีองค์ความรู้ เพ่ือนําองค์ความรู้ดงักล่าวมาต่อยอดธุรกิจของบริษัทฯ ใน

ปัจจุบัน หรือเพ่ือนําเงินลงทุนของบริษัทฯ ช่วยขยายขนาดธุรกิจของกิจการท่ีเข้าลงทุน  ซึง่การลงทุนกับพนัธมิตร

ใหม่ จะมีการพิจารณาเป็นกรณีๆ  โดยพิจารณาจากประโยชน์ท่ีจะเกิดขึน้ร่วมกันของทัง้สองฝ่ายเป็นสําคัญ 

อย่างไรก็ดี บริษัทฯ ยงัไม่มีแผนการลงทุนหรือดําเนินธุรกิจในต่างประเทศ โดยบริษัทฯ ยงัคงมุง่ท่ีจะลงทนุในธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพย์ และมองโอกาสการลงทุนในธุรกิจท่ีมี Cycle ของธุรกิจท่ีดีพอในการสร้างผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นได้เหมาะสม 
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นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็น

ผู้ ดําเนินการก่อสร้างเอง หรือวา่จ้างบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพ่ือทําการก่อสร้าง 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง 

แต่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงมิได้ดําเนินการก่อสร้างเอง โดยบริษัทฯ จะว่าจ้าง

บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพ่ือทําการก่อสร้าง 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปีถดัไปจะมีการปรับคา่ตอบแทน

ผู้สอบบญัชีเพ่ิมขึน้อีกหรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจะต้องพิจารณา

จากปริมาณงานในการสอบบญัชีเป็นรายปีไป 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน

เทคโนโลยีหรือนวตักรรมตา่งๆ หรือไม ่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ 

(Tool) ในการติดตามผลการดําเนินการของพนักงานของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทุน ณ เวลาท่ีเกิดขึน้จริง (Real 

Time) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี  ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสําคัญในการนํา

นวตักรรมต่างๆ มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เช่น GRAND UNITY ได้ร่วม

เป็นพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการธุรกิจท่ีผลิตห้องนํา้สําเร็จรูป ซึง่การนําห้องนํา้สําเร็จรูปดงักลา่วเข้าติดตัง้ในห้องชุด

ท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้างนัน้ ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง มลภาวะ และปริมาณขยะ ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ได้

อย่างมาก ตวัอย่างโครงการคอนโดมิเนียมท่ีจะใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปดงักลา่ว ได้แก่ 

1. โครงการ Ciela ศรีปทมุ ซึง่อยู่ในทําเลรถไฟฟ้าสีเขียว 

2. โครงการ Mazarine รัชโยธิน ซึง่อยู่ในทําเลรถไฟฟ้าสีเขียว 

3. โครงการ Denim จตจุกัร (วิภาวดี ซอย 3) 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรในโรงงาน ทําให้การเผาในกระบวนการผลิตมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ และลดต้นทุนพลงังานในการผลิต ด้านไทย-ไลซาท ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ติดตัง้ 

Solar Rooftop เพ่ือลดคา่ไฟฟ้า ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของกิจการท่ีเข้าลงทนุ ด้วยการนําเทคโนโลยี

ตา่งๆ มาช่วยขบัเคลื่อนธุรกิจของแตล่ะกิจการ 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการซือ้ท่ีดิน

เพ่ือเก็งกําไร (Land Bank) หรือไม ่
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นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการซือ้ท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร 

(Land Bank) เน่ืองจากบริษัทฯ มุง่เน้นการลงทนุ และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบมัน่คงและยัง่ยืน 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า (1) เหตใุดบริษัทฯ จึงมีรายการ

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (2) เหตุใดบริษัทฯ จึงมีรายได้จากสิทธิการเช่ารอตดับัญชีเพ่ิมมากขึน้ (3) 

บริษัทฯ คาดวา่จะมีรายได้จากเงินปันผลในปีนีเ้พ่ิมมากขึน้หรือไม ่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (1) บริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากมูลค่าสินค้า

คงเหลือลดลงเน่ืองจากเม่ือปลายปี 2558 บริษัทฯ มีการตัง้สํารองของสินค้า และในปี 2559 บริษัทฯ กลบัรายการ

ตัง้สํารองดงักล่าว โดยในปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีการตัง้สํารองของรายการสินค้าคงเหลือบางรายการซึ่งเป็นนํา้ยา

สําหรับธุรกิจยางพารา (2) รายได้จากสิทธิการเช่ารอตดับญัชีเกิดจากการขายสิทธิการเช่าของของอาคารปาร์คเวน

เชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสิทธิการเช่า และอาคารสาทร สแควร์ ซึง่บริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าประมาณ 10,000 

ล้านบาท และทยอยตดัจําหน่ายเป็นรายปีตามอายกุารเช่าคงเหลือ (3) บริษัทฯ คาดวา่บริษัทฯ จะมีรายรับจากเงิน

ปันผลเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับรายได้จากเงินปันผลส่วนใหญ่มาจาก GOLDEN VENTURES 

REIT ซึง่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า การประมาณการณ์รายได้ในปีถัดไป บริษัทฯ 

คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 15 – 20 โดยมีการเติบโตของอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

แนวสงูจํานวนร้อยละ 15 – 20, การเติบโตของอสงัหาริมทรัพย์โครงการแนวราบจํานวนร้อยละ 65 – 70 การเติบโต

ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการเช่าร้อยละ 5 – 10 และการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อ่ืน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ร้อยละ 5 – 10 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุน

เท่าใด เพ่ือท่ีรายได้ของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 15 – 20 ตามประมาณการณ์รายได้ของปีถดัไป 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ในการลงทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจใช้

กระแสเงินสดของบริษัทฯ หรืออาจพิจารณากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอ

ในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคอนโดมิเนียมให้แก่ผู้ซือ้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนท่ี

เพียงพอเพ่ือนํามาลงทนุในโครงการถดัไป  

นางสาวสโรพร นฤชัยกุศล ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปี 2561 นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

การเปิดตวัโครงการเดน่ ๆ โครงการใดบ้าง 

นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ GRAND UNITY ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่ ในปี 

2561 GRAND UNITY มีแผนในการขยายฐานการตลาดโดยจะพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณแนวรถไฟฟ้า

และโครงการคอนโดมิเนียมกลางเมือง ทัง้นี ้ในปัจจุบนั โครงการของ GRAND UNITY มีราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ  
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นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็น

ผู้ ดําเนินการก่อสร้างเอง หรือวา่จ้างบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพ่ือทําการก่อสร้าง 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจด้านการก่อสร้าง 

แต่ประกอบธุรกิจด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ บริษัทฯ จึงมิได้ดําเนินการก่อสร้างเอง โดยบริษัทฯ จะว่าจ้าง

บริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพ่ือทําการก่อสร้าง 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปีถดัไปจะมีการปรับคา่ตอบแทน

ผู้สอบบญัชีเพ่ิมขึน้อีกหรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า การกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจะต้องพิจารณา

จากปริมาณงานในการสอบบญัชีเป็นรายปีไป 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการลงทุนใน

เทคโนโลยีหรือนวตักรรมตา่งๆ หรือไม ่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชุมว่า ในช่วงปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้ลงทุนเพ่ือพฒันาเคร่ืองมือ 

(Tool) ในการติดตามผลการดําเนินการของพนักงานของธุรกิจท่ีบริษัทฯ ได้เข้าลงทุน ณ เวลาท่ีเกิดขึน้จริง (Real 

Time) เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ทัง้นี  ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยให้ความสําคัญในการนํา

นวตักรรมต่างๆ มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ เช่น GRAND UNITY ได้ร่วม

เป็นพนัธมิตรกบัผู้ประกอบการธุรกิจท่ีผลิตห้องนํา้สําเร็จรูป ซึง่การนําห้องนํา้สําเร็จรูปดงักลา่วเข้าติดตัง้ในห้องชุด

ท่ีอยู่ระหวา่งก่อสร้างนัน้ ช่วยลดระยะเวลาการก่อสร้าง มลภาวะ และปริมาณขยะ ของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ได้

อย่างมาก ตวัอย่างโครงการคอนโดมิเนียมท่ีจะใช้ห้องนํา้สําเร็จรูปดงักลา่ว ได้แก่ 

1. โครงการ Ciela ศรีปทมุ ซึง่อยู่ในทําเลรถไฟฟ้าสีเขียว 

2. โครงการ Mazarine รัชโยธิน ซึง่อยู่ในทําเลรถไฟฟ้าสีเขียว 

3. โครงการ Denim จตจุกัร (วิภาวดี ซอย 3) 

นอกจากนี ้บริษัทย่อยมีการเปลี่ยนแปลงเคร่ืองจักรในโรงงาน ทําให้การเผาในกระบวนการผลิตมี

ประสิทธิภาพเพ่ิมขึน้ และลดต้นทุนพลงังานในการผลิต ด้านไทย-ไลซาท ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัทฯ ได้ติดตัง้ 

Solar Rooftop เพ่ือลดคา่ไฟฟ้า ทัง้นี ้บริษัทฯ มุ่งเน้นพฒันาศกัยภาพของกิจการท่ีเข้าลงทนุ ด้วยการนําเทคโนโลยี

ตา่งๆ มาช่วยขบัเคลื่อนธุรกิจของแตล่ะกิจการ 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายในการซือ้ท่ีดิน

เพ่ือเก็งกําไร (Land Bank) หรือไม ่
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นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ไม่มีนโยบายในการซือ้ท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร 

(Land Bank) เน่ืองจากบริษัทฯ มุง่เน้นการลงทนุ และการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบมัน่คงและยัง่ยืน 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า (1) เหตใุดบริษัทฯ จึงมีรายการ

ขาดทุนจากมูลค่าสินค้าคงเหลือลดลง (2) เหตุใดบริษัทฯ จึงมีรายได้จากสิทธิการเช่ารอตดับัญชีเพ่ิมมากขึน้ (3) 

บริษัทฯ คาดวา่จะมีรายได้จากเงินปันผลในปีนีเ้พ่ิมมากขึน้หรือไม ่

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า (1) บริษัทฯ มีรายการขาดทุนจากมลูค่าสินค้า

คงเหลือลดลงเน่ืองจากเม่ือปลายปี 2558 บริษัทฯ มีการตัง้สํารองของสินค้า และในปี 2559 บริษัทฯ กลบัรายการ

ตัง้สํารองดงักล่าว โดยในปีปัจจุบัน บริษัทฯ มีการตัง้สํารองของรายการสินค้าคงเหลือบางรายการซึ่งเป็นนํา้ยา

สําหรับธุรกิจยางพารา (2) รายได้จากสิทธิการเช่ารอตดับญัชีเกิดจากการขายสิทธิการเช่าของของอาคารปาร์คเวน

เชอร์ อีโคเพล็กซ์ และอาคารสิทธิการเช่า และอาคารสาทร สแควร์ ซึง่บริษัทฯ ได้รับเงินล่วงหน้าประมาณ 10,000 

ล้านบาท และทยอยตดัจําหน่ายเป็นรายปีตามอายกุารเช่าคงเหลือ (3) บริษัทฯ คาดวา่บริษัทฯ จะมีรายรับจากเงิน

ปันผลเพ่ิมขึน้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากบริษัทฯ ได้รับรายได้จากเงินปันผลส่วนใหญ่มาจาก GOLDEN VENTURES 

REIT ซึง่มีผลประกอบการอยู่ในเกณฑ์ดี 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า การประมาณการณ์รายได้ในปีถัดไป บริษัทฯ 

คาดว่าบริษัทฯ จะมีการเติบโตของรายได้ประมาณร้อยละ 15 – 20 โดยมีการเติบโตของอสงัหาริมทรัพย์โครงการ

แนวสงูจํานวนร้อยละ 15 – 20, การเติบโตของอสงัหาริมทรัพย์โครงการแนวราบจํานวนร้อยละ 65 – 70 การเติบโต

ของอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการเช่าร้อยละ 5 – 10 และการเติบโตของอสังหาริมทรัพย์อ่ืน และธุรกิจอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 

ร้อยละ 5 – 10 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ จะต้องใช้เงินลงทุน

เท่าใด เพ่ือท่ีรายได้ของบริษัทฯ จะเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 15 – 20 ตามประมาณการณ์รายได้ของปีถดัไป 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า ในการลงทุนเพ่ือดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ อาจใช้

กระแสเงินสดของบริษัทฯ หรืออาจพิจารณากู้ ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน ทัง้นี ้บริษัทฯ ยงัมีกระแสเงินสดเพียงพอ

ในการดําเนินธุรกิจ เน่ืองจากเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิในอาคารคอนโดมิเนียมให้แก่ผู้ซือ้ บริษัทฯ จะได้รับเงินทุนท่ี

เพียงพอเพ่ือนํามาลงทนุในโครงการถดัไป  

นางสาวสโรพร นฤชัยกุศล ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ในปี 2561 นีบ้ริษัทฯ และบริษัทย่อยมี

การเปิดตวัโครงการเดน่ ๆ โครงการใดบ้าง 

นายสิริพงศ์ ศรีสว่างวงศ์ กรรมการผู้จัดการ GRAND UNITY ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมวา่ ในปี 

2561 GRAND UNITY มีแผนในการขยายฐานการตลาดโดยจะพฒันาโครงการคอนโดมิเนียมบริเวณแนวรถไฟฟ้า

และโครงการคอนโดมิเนียมกลางเมือง ทัง้นี ้ในปัจจุบนั โครงการของ GRAND UNITY มีราคาเฉลี่ยตารางเมตรละ  
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70,000 ถึง 90,000 บาท อย่างไรก็ดี โครงการของ GRAND UNITY ในอนาคตจะมีการปรับราคาให้สูงขึน้ท่ีราคา

ตารางเมตรละ 90,000 ถึง 100,000 บาทหรือสูงกว่า โดยในปี 2561 GRAND UNITY จะเปิดตัวโครงการ

คอนโดมิเนียมประเภทอาคารสงู (High Rise) จํานวน 4 โครงการดงัตอ่ไปนี ้ 

1. โครงการ Ciela ศรีปทมุ ซึง่อยู่ในทําเลรถไฟฟ้าสีเขียว โดยจะเปิดตวัโครงการในวนัท่ี 10 มีนาคม 2561 

2. โครงการ Mazarine รัชโยธิน 

3. โครงการ Denim จตจุกัร 

4. โครงการบริเวณซอยจรัญสนิทวงศ์ 81 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า นอกเหนือจากการนําเทคโนโลยี

ห้องนํา้สําเร็จรูปมาปรับใช้ บริษัทฯ มีการนําเทคโนโลยีอ่ืนๆ มาปรับใช้อีกหรือไม ่เช่น บริษัทฯ มีการนําเคร่ืองจกัร 

หวัเจาะเสาเข็ม รถขดุ หรือเทคโนโลยีอ่ืนใดมาปรับใช้อีกหรือไม ่

นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มิได้ดําเนินการก่อสร้างอาคารเอง 

บริษัทฯ จงึมิได้ลงทนุในเทคโนโลยีท่ีเก่ียวข้องกบัการก่อสร้าง เช่น เคร่ืองจกัร หวัเจาะเสาเข็ม และรถขุด โดยบริษัท

ฯ ได้ลงทุนในเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมลูและการวางรากฐานระบบข้อมลูเชิงเปรียบเทียบ (Data Analysis) ซึ่ง

บริษัทฯ สามารถนําข้อมูลท่ีมีอยู่ในปัจจุบันมาเปรียบเทียบเพ่ือเป็นประโยชน์ในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมุง่เน้นการลงทุนและ พฒันาสาธารณูปโภคและสาธารณูปการเพ่ือตอบโจทย์ความต้องการ

และความสะดวกสบายของผู้บริโภค 

เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองอ่ืนใดซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้ นท่ีได้สละเวลา

มาร่วมประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

ปิดประชุมเวลา 16.25 น. 

 

ลงชือ่ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ 

 (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานท่ีประชมุ 

 

ลงช่ือ นายพรชยั เกตจิุนากูล  เลขานกุารบริษัท/ 

 (นายพรชยั เกตจิุนากลู) ผู้บนัทกึการประชมุ 

สิง่ท่ีสง่มาด้วย 3 
  (เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 5) 
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ประวัติกรรมการที่เสนอชื่อให้ได้รับการเลอืกตัง้แทนกรรมการที่ต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

 

ช่ือ-สกุล นายธิตพินัธุ์ เชือ้บญุชยั 

อายุ (ปี) 66 

สัญชาต ิ ไทย 

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ 

ตาํแหน่งปัจจุบัน กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

ปีท่ีเข้าดาํรงตาํแหน่ง 

กรรมการบริษัทครัง้แรก 

27 มิถนุายน 2559  

วาระการดาํรงตาํแหน่ง

กรรมการอิสระ 

รวมระยะเวลา 2 ปี 3 เดือน (ตัง้แตว่นัท่ี 27 มิถนุายน 2559 – ปัจจุบนั)  

คุณวุฒกิารศกึษา 

 

 

 

• พาณิชยศาสตร์มหาบณัฑติ (บริหารธุรกิจ) มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ 

• Master of Laws (LL.M.) Harvard Law School, U.S.A. 

• เนตบิณัฑติไทย สํานกัอบรมศกึษากฎหมายแหง่เนตบิณัฑติยสภา 

• นิตศิาสตร์บณัฑิต (เกียรตนิิยมอนัดบัหนึง่) จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

ความเช่ียวชาญ • ด้านกฎหมาย และด้านบริหารธุรกิจ 

ประวัตกิารอบรมหลักสูตรของ

สมาคมส่งเสริมสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)  

• Director Certification Program (DCP 2543) 

• Financial Institutions Governance Program (FGP 3/2554) 

การฝึกอบรม/ สัมมนา • งานสมัมนา “บทบาทของฝ่ายบริหารกบัการสร้างกลไกปอ้งกนัคอร์รัปชัน่” 

• งานสมัมนา “Corporate Responsibilities and Practices in Anti – Corruption” 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัทโดย

นับรวมการถือหุ้นของคู่สมรส

และบุตรท่ียังไม่บรรลุนิตภิาวะ 

- ไม่มี -  (ข้อมลู ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561) 

ความสัมพันธ์ทางครอบครัว

ระหว่างกรรมการ/ผู้บริหาร 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํผิดกฎหมายใน

ระยะเวลา 10 ปี ท่ีผ่านมา 

- ไม่มี - 

 

ประวัตกิารทาํรายการท่ีอาจ 

เกิดความขัดแย้งกับบริษัท 

ในปี 2561 

- ไม่มี - 

 

ประสบการณ์การทาํงานในระยะเวลา 5 ปี ย้อนหลัง 

ตาํแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

เม.ย. 2560 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บมจ. ไทคอน อินดสัเทรียล คอนเน็คชัน่ 

ตาํแหน่งในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน 

ช่วงเวลา ตาํแหน่ง บริษัท/องค์กร 

ก.ย. 2561 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ บมจ. แอสเสท เวริด์ คอร์ป 

2559 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ธนาคาร ยโูอบี จํากดั (มหาชน)  

2553 - ปัจจบุนั กรรมการ บจก. ซี แอนด์ ซี อินเตอร์เนชัน่แนล เวนเจอร์ 

2552 - ปัจจบุนั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ บริษัทหลกัทรัพย์ เพ่ือธุรกิจหลกัทรัพย์ จํากดั (มหาชน) 


