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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41  
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ประชุมวันศุกร์ที่ 17 มกราคม 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้อง Grand Ballroom ชัน้ 3 โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ  

เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330 
------------------------------------------------------------------------- 

 

เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น 
ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) ในวันนี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 1/2562 - 63 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ใน
หนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายชื่อผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ในวนัพฤหสับดทีี่ 12 ธันวาคม 2562 (Record Date) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชมุว่า บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจ านวน
หุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจ านวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 10,464 ราย ในการประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 281 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 32,787,103 หุ้น 
และมีผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 217 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 1,395,945,035 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 498 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้หมด 1,428,732,138 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.7274 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึ่งมีจ านวนผู้ ถือหุ้นเกินกว่า 25 ราย และเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
รวมทัง้ฉบบัแก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 103 และตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร 
ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 

 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
7. นายนรรัตน์ ล่ิมนรรัตน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการใหญ่/ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
 

กรรมการท่ีเข้าประชมุมีจ านวน 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด 
   

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
         - ไม่มี – 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายก าพล ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 
2. นายกรธวชั กิ่งเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไม่เก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
3. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
4. นายบณัฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
5. นางสาวปรารถนา อดุมสิน ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
6. นางสาวอจัฉริยา องัศธุรรม ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
7. นายพรชยั เกตจุินากลู เลขานกุารบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวิทยา แก้วกงัสดาล ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. นางสาวปารว ี กิตติโภคทรัพย์  ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซึ่งท า

หน้าที่เป็น inspector ดูแลและตรวจสอบให้การประชุมและการนบัคะแนนเสียง
เป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท รวมทัง้เป็นไปตาม
หลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย
อย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทก าหนด ผ่านระบบ
ข่าวของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม 
2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
พิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท  

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและวิธีปฏิบตัิใน
การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึ่งหุ้น
ต่อหนึ่งเสียง 

2. ประธานฯ จะสอบถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้ ถือหุ้น
ท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามที่เสนอ 

3. ในการลงคะแนนเสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย 
หรือประสงค์งดออกเสียง ท าเคร่ืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และ
ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนและน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีออก
เสียงเห็นด้วย ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชุม เพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสียงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

4. การนบัคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนบัตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นได้ส่งมอบให้กับ
เจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปประมวลผลรวมกับคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะตามหนงัสือมอบฉันทะแบบ ข. หรือ
แบบ ค. ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะดงักล่าวได้น าส่งให้กบัเจ้าหน้าที่บนัทึกคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะน าคะแนนเสียงที่
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ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ และส่วนที่เหลือจะถือเป็นคะแนน
เสียงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

5. การนับผลการลงคะแนนตามวาระการประชุมที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ครัง้ที ่
41 แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
5.1 วาระที่ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ 

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งออก
เสียงลงคะแนนเหน็ด้วยและไม่เห็นด้วยเท่านัน้ โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง  

5.2 วาระท่ีต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดที่มา
ประชมุทีอ่อกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง 

5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 บริษัทจะค านวนฐานคะแนนเสียง
โดยนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุมที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง   

ทัง้นี ้ในวาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และแผนกลยทุธ์ 

นอกจากนี ้ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนน
เช่นเดียวกบัท่ีได้กล่าวไปข้างต้น 

6. กรณีที่ถือเป็นบตัรเสีย 
6.1 บตัรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึง่ประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสียงของ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
6.2 การแก้ไขหรือขีดฆ่าการลงคะแนนเสียง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากับ 
6.3 บตัรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงทีม่ีอยู่ 

7. เพื่อไม่ให้ที่ประชมุต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุที่ท าการพิจารณา บริษัทจะด าเนินการพิจารณา
ในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จ  จะย้อนกลับมาแจ้งผลของการ
ลงคะแนนของวาระการประชมุก่อนหน้าให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นทราบ  

8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือ 
แสดงความคิดเห็น กรุณาแจ้งชื่อและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้ เพือ่บนัทึกรายงานการประชมุ 

9. ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุภายหลงัการประชมุเร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหุ้นดงักล่าวยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชมุ 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้  
 

ทัง้นี ้เพือ่ให้การประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญให้
ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง โดยมีผู้ รับมอบฉันทะเข้าประชมุแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นางสาวรติรัตน์ 
ชัง่จนัทร์ ร่วมเป็นตวัแทนในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงร่วมกับนางสาวปารวี กิตติโภคทรัพย์ ตวัแทนจากบริษัท วีระวงค์, 
ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2562 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชมุเมื่อวนั
ศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2562 และได้มีการจดัส่งรายงานการประชุมให้ตลาดหลกัทรัพย์ฯ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด  
พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th  โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีแ้ล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงาน          
การประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ได้บันทึกไว้อย่างถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น จึงเห็นควรเสนอให้    
ทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2562 ซึ่งประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 
2562 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,440,651,479  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 110,000 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

 
วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 และแผนกลยุทธ์  

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
30 กนัยายน 2562 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2562 ทีไ่ด้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้นีแ้ล้ว  โดยประธานฯ มอบหมายให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว 
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงนิ งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 และแผนกลยทุธ์ของบริษัท 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2562 ให้
ทีป่ระชมุรับทราบ ดงันี ้
 บริษัทมีรายได้หลกัจ านวน 19,008 ล้านบาท โดยรายได้ส่วนใหญ่มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 84 
ของรายได้หลัก บริษัทมีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัท 1,597 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 7.8 และมีอตัราผลตอบแทนต่อผู้ ถือหุ้ น 
(ROE) ร้อยละ 15   
 บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความโปร่งใส หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
และความรับผิดชอบที่มีต่อผู้ มีส่วนได้เสีย สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยในรอบบัญชีปี 2562 บริษัทปฏิบัติตามกฎหมายที่
เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ได้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลกิจการ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย ให้สอดคล้องกับหลักการก ากับกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจด
ทะเบียน (Corporate Governance Code: CG Code) และหลกัเกณฑ์ตามโครงการส ารวจการก ากบัดแูลกิจการของบริษัทจด
ทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : CGR) ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการส ารวจการก ากับ
ดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2562 ในระดบั “ดีเลิศ” จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทยเป็นปีที่ 4 
ติดต่อกัน และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเต็ม 100 
คะแนน  
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  นอกจากนี ้ตามที่บริษัทวางเป้าหมายในการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยใน
การต่อต้านการทุจริต หรือโครงการ CAC  บริษัทได้เตรียมความพร้อมส าหรับยื่นขอการรับรองในหลายด้าน โดยได้แต่งตัง้
คณะท างานโครงการ CAC ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงจากฝ่ายงานหลักและธุรกิจหลกัของกลุ่มบริษัท เพื่อท าหน้าที่
ขบัเคล่ือนให้เกิดการด าเนินการต่างๆ ท่ีช่วยส่งเสริมความโปร่งใสและเพิ่มประสิทธิภาพมาตรการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชัน
ของกลุ่มบริษัทให้มีความเหมาะสมเพียงพอต่อการยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิกโครงการ CAC  รวมทัง้วางแนวทางการสอบ
ทานความเส่ียงด้านทุจริตคอร์รัปชันในฝ่ายงานส าคัญของธุรกิจหลัก เพื่อประเมินความเส่ียงและจดัท าแผนบริหารจดัการ
ความเส่ียงที่อาจเกิดขึน้อย่างเหมาะสม ตลอดจนเผยแพร่นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันให้
บุคลากรและคู่ ค้าของกลุ่มบริษัท รับทราบ โดยมีเป้าหมายในการยื่นขอรับรองการเป็นสมาชิกโครงการ CAC จาก
คณะกรรมการโครงการ CAC ภายในกรอบเวลาที่ก าหนดต่อไป  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ซึ่ง
ได้จดัท ารายละเอียดไว้ในรายงานประจ าปี 2562 ทีไ่ด้จดัส่งให้กับผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
มีรายละเอียดดงันี ้

o ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วนัที่  30 กันยายน 2562  สินทรัพย์รวมของบริษัทมีมูลค่า 19,538 ล้านบาท  
ส่วนใหญ่เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาเพื่อขายประมาณ 10,230 ล้านบาท และเงินฝากในสถาบนัการเงิน
ประมาณ 4,226 ล้านบาท ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมนุเวียนเพิ่มขึน้ เป็นอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุนประมาณ 1,664 ล้านบาท 
และที่ดินอาคารอุปกรณ์ ได้แก่ ที่ดินและอาคารโรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุรีรัมย์ และโรงงานบริษัท ไทย-ไลซาท จ ากัด 
(“TL”) ประมาณ 446 ล้านบาท ส่วนหนีสิ้นรวม มีจ านวน 8,386 ล้านบาท โดยเป็นหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้ 3,865 ล้านบาท ซึง่
ประกอบด้วยหุ้นกู้  3,000 ล้านบาท และเงินกู้ยืมเพื่อพฒันาอสงัหาริมทรัพย์อีกจ านวนหนึ่ง ท าให้ ณ วนัท่ี 30 กันยายน 2562 มี
อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (Debt to Equity Ratio) 0.75 เท่า และมีอัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (Interest-Bearing 
Debt to Equity Ratio) 0.35 เท่า ลดลงเมื่อเทียบกับ ณ วนัที่ 30 กันยายน 2561 ที่มีอัตราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 1.60 เท่า และมี
อตัราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุ 0.82 เท่า  

o ผลการด าเนินงานปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 บริษัทมีรายได้รวม  20,532 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์ 17,258 ล้านบาท รายได้จากธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 467 ล้านบาท และรายได้จากธุรกิจทีไ่ม่
เก่ียวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 2,807 ล้านบาท โดยมีต้นทุนรวม 13,501 ล้านบาท ท าให้มีก าไรสุทธิที่เป็นส่วนของบริษัท 
จ านวน 1,597 ล้านบาท ส าหรับค าอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการด าเนินงานโดยละเอียด ปรากฎใน
รายงานประจ าปี 2562 หน้า 56-60 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน น าเสนอแผนกลยทุธ์ของบริษัท ให้ที่ประชมุรับทราบ สรุปสาระส าคญัดงันี ้
o การลงทุนของกลุ่ม UV : บริษัทก่อตัง้เมื่อปี 2523 เร่ิมต้นจากการประกอบธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสงักะสี

ออกไซด์ และเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ ในหมวดปิโตรเคมีและเคมีภณัฑ์ในปี 2531 ต่อมาปี 2542 บริษัทได้ขยายธุรกิจสู่
ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ โดยในปี 2544 บริษัทได้เข้าลงทนุในบริษัท แกรนด์ ยนูติี ้ดิเวลล็อปเม้นท์ จ ากดั (“GRAND UNITY”) 
ซึ่งประกอบธุรกิจพัฒนาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ จนท าให้บริษัทมีรายได้หลกัจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ ส่งผลให้ในปี 2549 
หุ้นของบริษัทย้ายหมวดธุรกิจเป็นหมวดพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทมีการเลือกลงทุนในกิจการที่
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์หรือโครงการอสงัหาริมทรัพย์ในช่วงเวลาที่เหมาะสม เช่น การเข้าลงทนุในบริษัท แสนสิริเวนเจอร์ 
จ ากดั  กองทนุรวมกินรีพร็อพเพอร์ตี ้บริษัท ปริญเวนเจอร์ จ ากดั อาคารปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ (“อาคารปาร์ค เวนเชอร์”) 
ซึ่งบริษัท เลิศรัฐการ จ ากัด (“LRK”) บริษัทย่อยของบริษัทเป็นผู้ลงทุนอาคารดังกล่าว และต่อมาได้ขายสิทธิการเช่าอาคาร
ดงักล่าวให้แก่ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (“GVREIT”) รวมทัง้การเข้าลงทุนในบริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“GOLD”) ในปี 2555 และต่อมาที่ประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้นของ
บริษัท ครัง้ที่ 1/2562 เมื่อวนัที่ 19 กรกฎาคม 2562 ได้มีมติอนุมตัิการจ าหน่ายหุ้นสามญัของ GOLD ที่บริษัทถือครองทัง้หมดผ่าน
การท าค าเสนอซือ้หลกัทรัพย์ของบริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้(ประเทศไทย) จ ากัด (มหาชน) โดยปัจจบุนั บริษัทอยู่ระหว่าง
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การปรับโครงสร้างการลงทุน เพื่อปรับสดัส่วนการลงทุนของบริษัทให้เกิดความสมดุลมากยิ่งขึน้ ลดการพึ่งพิงรายได้จากธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์ โดยบริษัทอยู่ระหว่างมองหาธุรกิจใหม่ที่จะสร้างการเติบโตให้กลุ่มบริษัทอย่างยัง่ยืน 

o กลยุทธ์องค์กร (Core Strategy) : บริษัทด าเนินธุรกิจภายใต้กลยุทธ์ 5 ด้าน คือ (1) ประโยชน์สูงสุด 
(Optimization) พิจารณาจาก TL ซึ่งบริษัทได้ลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อให้สามารถผลิตสังกะสีออกไซด์ที่มีคุณภาพสูงขึน้ (2) 
ความหลากหลาย (Diversification) โดยบริษัทได้เข้าลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อให้เกิดความหลากหลายในกลุ่ม
สินทรัพย์ลงทุน (Investment Portfolio) (3) ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) (4) การประสานประโยชน์ (Synergy) ซึ่งร่วม
ด าเนินการกับพันธมิตรของกลุ่มบริษัท และ (5) การลงทุนและผลตอบแทนตามโอกาสที่ เหมาะสม (Opportunistic 
Investment)  ทัง้นี ้ในปัจจุบัน บริษัทลงทุนใน 3 กลุ่มธุรกิจ ได้แก่ (1) ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งด าเนินธุรกิจโดย GRAND 
UNITY ซึ่งเป็นผู้ลงทุนและพฒันาคอนโดมิเนียมในกรุงเทพ  LRK ซึง่เป็นผู้ลงทุนและพฒันาอาคารปาร์ค เวนเชอร์ และบริษัท 
แอล อาร์ เค ดี เวลลอปเม้นท์ จ ากัด ซึ่งเป็นผู้ ลงทุนโรงแรมโมเดน่า บายเฟรเซอร์ บุ รีรัมย์ (2) ธุรกิจที่ เก่ียวข้องกับ
อสงัหาริมทรัพย์ ซึง่ด าเนินธุรกิจโดยบริษัทย่อยของบริษัท และ (3) ธุรกิจอื่น ได้แก่ TL ซึง่ด าเนินธุรกจิผลิตและจ าหน่ายสงักะสี
ออกไซด์ นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนในธุรกิจใหม่ ได้แก่ (1) ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) 
และ (2) ธุรกิจ Service Platform ได้แก่ ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ และธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม 

o ก าไรและแผนการใช้เงินจากการขายหุ้น GOLD : บริษัทได้รับเงินจากการขายหุ้น GOLD จ านวน 7,759.05 
ล้านบาท เมื่อหกัเงินปันผลที่บริษัทขออนุมัติจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จ านวน 1,911.93 ล้านบาท 
บริษัทมีเงินสดคงเหลือ หลงัหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินปันผล จ านวน 5,313.54 ล้านบาท 
ส าหรับแผนการใช้เงินจากการขายหุ้น GOLD ซึง่ไม่รวมการจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นบริษัท ตามทีบ่ริษัทได้น าเสนอต่อที่ประชุม
วิสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้ที่  1/2562 ประกอบด้วย (1) ลงทุนในระยะกลางถึงระยะยาว สัดส่วนการใช้เงินไม่ เกินร้อยละ 15 
ผลตอบแทนที่ต้องการเบือ้งต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 (2) ลงทนุในธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่มีความเก่ียวเนือ่ง ธุรกิจที่มี Synergy สดัส่วน
การใช้เงินไม่เกินร้อยละ 50 ผลตอบแทนที่ต้องการเบือ้งต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 8 และ (3) ขยายการลงทุนในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ สดัส่วนการใช้เงินไม่เกินร้อยละ 15 ผลตอบแทนทีต้่องการเบือ้งต้น ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 

o ความคืบหน้าการลงทนุในระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัท : โครงการอาคารส านกังานทองหล่อ เป็นโครงการ
มิกซ์ยูส บนที่ดิน 6-3-34.3 ไร่ พืน้ท่ีก่อสร้าง (GFA) รวมประมาณ 100,000 ตร.ม. ประกอบด้วย (1) คอนโดมิเนียม ซึ่งลงทุนและ
ด าเนินการโดย GRAND UNITY บนที่ดิน 3-1-64.3 ไร่ พืน้ที่ก่อสร้าง รวมประมาณ 55,000 ตร.ม. มลูค่าโครงการประมาณ 7,600 
ล้านบาท และ (2) ส านกังานและศนูย์การค้า บนที่ดิน 3-1-70.0 ไร่ แบ่งเป็นพืน้ท่ีก่อสร้างส่วนส านกังาน รวมประมาณ 22,000 
ตร.ม. มลูค่าเงินลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งลงทนุและด าเนินการโดยบริษัทย่อยที่จดัตัง้ใหม่ของบริษัท และพืน้ที่ก่อสร้าง
ส่วนศูนย์การค้า รวมประมาณ 23,000 ตร.ม. มลูค่าเงินลงทุนประมาณ 1,800 ล้านบาท ซึ่งลงทุนและด าเนินการโดยพนัธมิตรทาง
ธุรกิจของบริษัท 

o ความคืบหน้าเก่ียวกบัการลงทนุในลงทนุในธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง ธุรกิจที่มี Synergy : บริษัทมี
ความสนใจและอยู่ระหว่างศึกษาการลงทุนใน (1) ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ (2) ธุรกิจบริการอาหารเคร่ืองดื่มและสตรีทฟู้ด และ(3) 
ธุรกิจพลงังาน ซึง่เป็นหนึ่งในธุรกิจดาวรุ่งปี 2563 ตามบทวิจยัของศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจ มหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 
ทัง้นี ้ข้อมลูการเติบโตของธุรกจิพลงังานและสาธารณปูโภค (Infrastructure) และธุรกิจ Service Platform ได้แก่ ธุรกิจขนส่งโลจิส 
ติกส์ และธรุกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม สรุปดงันี ้

• ธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) ลักษณะของธุรกิจดังกล่าว มีแหล่งที่มาของรายได้
แน่นอนและต่อเนื่อง มีอตัราเติบโตของรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึน้ มีอตัราก าไรสทุธิสม ่าเสมอและมีแนวโน้มเพิ่มขึน้ รวมทัง้มีคู่แข่ง
ในตลาดน้อย โดยรายได้และก าไรสุทธิของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในหมวดพลังงานและสาธารณูปโภคในปี 
2561 มีจ านวน 4,500,000 ล้านบาท และ 260,000 ล้านบาท ตามล าดบั 

• ธุรกิจพลังงานไฟฟ้า : ข้อมูลจากส านักงานนโยบายและพลังงาน กระทรวงพลังงาน ได้ประมาณการ
ความต้องการใช้ไฟฟ้าตามแผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยจะเติบโตจาก 34,102 เมกกะวัตต์ ในปี 2561 เป็น 
61,965 เมกกะวตัต์ ในปี 2580 ทัง้นี ้ในปี 2561 บริษัทผลิตไฟฟ้าที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ มีจ านวน 17 บริษัท มลูค่า
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ตลาดรวมประมาณ 1,160,578 ล้านบาท มีรายได้รวมประมาณ 436,423 ล้านบาท เติบโตร้อยละ 17.8 จากปีก่อนหน้า และมี
ก าไรสทุธิรวมประมาณ 72,290 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.6 

• ธุรกิจน า้ประปา : ข้อมลูจาก ส านกังานสถิติแห่งชาติ การประปานครหลวง และการประปาส่วนภมูิภาค 
พบว่า จ านวนผู้ ใช้น า้ประปามีการเติบโตจาก 4.9 ล้านรายในปี 2552 เป็น 6.8 ล้านราย ในปี 2561 และมีการเติบโตของปริมาณ
การจ าหน่ายน า้ประปาจาก 2,134 ล้านลกูบาศก์เมตร ในปี 2552 เป็น 2,662 ล้านลกูบาศก์เมตร ในปี 2561 ทัง้นี ้ในปี 2561 ผล
ประกอบการของบริษัทน า้ประปาที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ พบว่ามีรายได้รวมประมาณ 10,355 ล้านบาท และมีก าไร
สทุธิรวมประมาณ 3,959 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 38.2  

• ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ : ข้อมูลจากส านกังานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติพบว่า ปริมาณ
การขนส่งสินค้าในประเทศและต่างประเทศมีการเติบโตจาก 832.1 ล้านตัน ในปี 2558 เป็น 963.0 ล้านตัน ในปี 2561 โดย
รูปแบบการขนส่งสินค้าในประเทศในปี 2561 สูงสุดคือ การขนส่งทางบก ซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 78.6 ของปริมาณการขนส่ง
ทัง้หมด 616 ล้านตนั รองลงมาได้แก่ ทางน า้ ร้อยละ 19.7 และทางราง ร้อยละ 1.7 ส าหรับสินค้าที่ขนส่งทางบกสงูสดุ 3 ล าดบั
แรก คือ สินค้าเกษตร ร้อยละ 33 วสัดอุุปกรณ์ก่อสร้างและสินค้าอตุสาหกรรม ร้อยละ 29 และเชือ้เพลิง ถ่านหิน ฟอสซิสต่างๆ 
ร้อยละ 23  

• ธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม : ข้อมูลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าพบว่า รายได้ของกลุ่มธุรกิจ
บริการอาหารและเคร่ืองดื่มมีการเติบโตจาก 183,669 ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 237,821 ล้านบาท ในปี 2561 โดยจ านวนนิติ
บคุคลที่ด าเนินการอยู่เดิม มีการเติบโตจาก 8,483 ราย ในปี 2558 เป็น 14,070 ราย ในปี 2561 ส าหรับนิติบุคคลที่ตัง้ใหม่ มีการ
เติบโตจาก 1,567 ราย ในปี 2558 เป็น 2,197 ราย ในปี 2561 โดยทุนจดทะเบียนของนิติบุคคลที่ตัง้ใหม่มีการเติบโตจาก 3,571 
ล้านบาท ในปี 2558 เป็น 6,794 ล้านบาท ในปี 2561 

เนื่องจากแนวโน้มการเติบโตที่ดีอย่างต่อเนื่องของธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค ธุรกิจขนส่งโลจิสติกส์ 
และธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่ม จากปัจจยัสนบัสนนุต่างๆ เช่น นโยบายสนบัสนนุการเพิ่มมลูค่าเพิม่ให้แก่สินค้าเกษตรของ
ภาครัฐ ตามข้อมลูที่น าเสนอข้างต้น บริษัทจึงมีความสนใจที่จะเข้าลงทุนในธุรกิจดงักล่าว โดยกรณีบริษัทสามารถเข้าลงทุนใน
ธุรกิจใหม่ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะท าให้โครงสร้างรายได้ของบริษัทในอนาคต ประกอบด้วยรายได้จากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   
ร้อยละ 50 และรายได้จากธุรกิจอื่น ร้อยละ 50 จากโครงสร้างรายได้เดิมในปี 2562 ที่มีรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์สงูถึง
ร้อยละ 84  อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน บริษัทยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อมูลการลงทุนในธุรกิจเป้าหมายและกิจการเป้าหมายอย่าง
ละเอียดรอบคอบ และเมื่อมีความคืบหน้าของการลงทุนอย่างชดัเจน บริษัทจะน าเสนอข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบหรือให้พิจารณา
อนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของหนว่ยงานก ากบัดแูลทีเ่ก่ียวข้องต่อไป 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นางสาวทัศนา เรืองตระกูล ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุว่า การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่และอาคารส านกังาน
ทองหล่อ จะเร่ิมด าเนนิการได้เมื่อใด 

นางสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุดงันี ้(1) ขอทราบรายละเอยีดของกิจการเป้าหมาย
ที่บริษัทสนใจจะเข้าลงทนุเพิม่เติม และ (2) ลกัษณะของธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่มทีบ่ริษัทสนใจจะเข้าลงทุนเป็นแบบใด 
บริษัทจะด าเนินการร้านอาหารของตนเอง (เหมือนเช่นร้านอาหารของกลุ่มโออิชิ) หรือเป็นผู้ ร่วมลงทนุ 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โครงการมิกซ์ยูสทองหล่อในส่วนส านกังาน ปัจจบุนัอยู่ระหว่างการ
ยื่นขออนุญาตต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง ซึ่งประมาณการว่าจะเปิดให้บริการในปี 2566  ส าหรับการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ด้านพลงังาน
และสาธารณปูโภค (Infrastructure) และธุรกิจบริการอาหารและเคร่ืองดื่มทีบ่ริษัทอยู่ระหว่างศกึษาความเป็นไปได้ในการเข้าร่วม
ลงทนุนัน้ กิจการเปา้หมายดงักล่าวเป็นกิจการที่เร่ิมด าเนินการธุรกิจและมีกระแสเงินสดจากการด าเนินการแล้ว ทัง้นี ้ธุรกิจบริการ
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อาหารและเคร่ืองดื่มที่บริษัทสนใจเข้าลงทุน มิใช่ธุรกิจร้านอาหาร แต่เป็นส่วนหน่ึงในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ของธุรกิจ
ร้านอาหาร โดยเก่ียวข้องกบัการขนส่งและการจดัเก็บอาหารให้มีความสดนานขึน้  

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทให้นโยบายการเข้าลงทุนแก่ผู้บริหารอย่าง
ชดัเจนว่า ต้องการให้บริษัทพิจารณาเข้าลงทุนในกิจการที่ช่วยเสริมศกัยภาพอุตสาหกรรมของประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับกรอบ
การลงทุนของบริษัทในช่วงที่ผ่านมา ที่เลือกลงทุนในกิจการหรือโครงการที่พิจารณาแล้วว่ามีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากเข้า
ลงทุน เช่น การซือ้โครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่ก่อสร้างไม่เสร็จเนื่องจากปัญหาหนีด้้อยคุณภาพมาพฒันาต่อจนแล้วเสร็จ  การ
ลงทุนและพัฒนาอาคารปาร์ค เวนเชอร์ ซึ่งเป็นหนึ่งในอาคารที่มีส่วนในการพัฒนาเมือง รวมทัง้การมองเห็นศักยภาพและ
โอกาสในการได้รับผลตอบแทนจากการเข้าลงทุนใน GOLD  ทัง้นี ้บริษัทได้มองเห็นศักยภาพของการลงทุนในธุรกิจด้าน
พลังงานและสาธารณูปโภค เนื่องจากประเทศไทยมีแนวโน้มที่จะขาดแคลนไฟฟ้าและน า้ประปาในระยะกลางและระยะยาว  
คณะกรรมการบริษัทจึงให้ฝ่ายจดัการท าการศึกษาเพื่อน าเงินเข้าลงทุนในธุรกิจดังกล่าว เพื่อให้การเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ของ
บริษัทมีโอกาสเติบโตไปพร้อมกับการขยายตวัของประเทศ  โดยคณะกรรมการบริษัทและฝ่ายบริหารพยายามมองหาโอกาสการ
ลงทุนท่ีดีที่สุดให้แก่บริษัท ด้วยการแสวงหากิจการและทางเลือกที่จะเข้าลงทุนอย่างกว้างขวางและรอบคอบมากที่สุด ภายใต้
กรอบหรือเกณฑ์การลงทุนที่บริษัทได้ก าหนดไว้ คือ เข้าลงทุนในรูปแบบและระยะเวลาลงทุนท่ีเหมาะสม เพื่อโอกาสที่จะได้รับ
ผลตอบแทนที่คุ้มค่าจากการเข้าลงทุน จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื่อมั่นในระบบการจัดการเร่ืองการลงทุนและการดูแลเงินลงทุนของ     
ผู้ ถือหุ้นภายใต้กรอบการลงทนุที่ชดัเจนของบริษัท  

นายฐาปน สิริวัฒนภักด ีชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามทีปั่จจบุนัและต่อเนื่องไปในอนาคต ผู้บริโภคทกุคนต่างต้องการ
ความสะดวกสบายในการอยู่อาศยัและความปลอดภยัในชีวิตและทรัพย์สิน ชมุชมจึงมีแนวโน้มพฒันาไปสู่การเป็นชุมชนเมือง 
(Urbanization) ท าให้สาธารณูปโภคทัง้ไฟฟ้าและน า้ประปามีความส าคญัและเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการอยู่อาศยัและการพฒันา
ชุมชนเมือง จึงเป็นเหตุให้บริษัทสนใจการเข้าลงทุนในธุรกิจพลงังานและสาธารณูปโภค โดยฝ่ายบริหารของบริษัทอยู่ระหว่าง
ท าการศึกษาอย่างรอบคอบในการน าเงินลงทุนของบริษัทไปลงทุนในกิจการต่างๆ ที่ด าเนินธุรกิจซึง่สามารถตอบสนองการใช้
ชีวิตของคนในยคุต่อไป เพือ่สร้างผลตอบแทนแก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทและโอกาสเติบโตทางธุรกิจแก่บริษัทในระยะยาว 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อที่ประชุมดังนี ้ (1) จากข้อมูลการลงทุนในโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์และธุรกิจเป้าหมายที่บริษัทต้องการจะเข้าลงทุนที่ผู้บริหารได้น าเสนอต่อผู้ ถือหุ้น เหมือนว่าบริษัทด าเนินธุรกิจ
เป็น Holding Company ใช่หรือไม่ (2) เงินสดคงเหลือจากการขายหุ้น GOLD (หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี เงินส ารองตาม
กฎหมาย และเงินปันผล) เพียงพอต่อแผนการลงทนุของบริษัทหรือไม่ หรือบริษัทจ าเป็นต้องกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงินเพิม่เติม 
(3) บริษัทมีภาระดอกเบีย้จ่ายแก่สถาบันการเงินในแต่ละไตรมาสเป็นจ านวนเท่าใด (4) ข้อมูลประมาณการความต้องการใช้
ไฟฟ้าที่ได้น าเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าของภาคอุตสาหกรรมหรือภาคครัวเรือน (5) ขอทราบแนวโน้มธุรกิจ
และราคาสงักะสีออกไซด์ในปี 2563 ในมุมมองของผู้บริหาร (6) แนวทางของบริษัทในการบริหารจัดการต้นทุนธุรกิจโรงแรมให้
ลดลงในปี 2563 เนื่องจากต้นทนุธุรกิจโรงแรมปี 2562 ที่ปรากฎในหน้า 59 ของรายงานประจ าปี 2562 สงูขึน้จากปี 2561 จ านวน
มาก (7) การลงทุนในธุรกิจไฟฟ้า บริษัทพิจารณาที่จะลงทุนในธุรกิจผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Rooftop) ใช่หรือไม่ 
และ (8) การลงทุนในธุรกิจผลิตน า้ประปา บริษัทวางแผนที่จะลงทุนในรูปแบบใด และมีแผนในการจดัหาน า้ดิบ กรณีฝนไม่ตก
หรือน า้แล้งอย่างไร  

นายประสิทธิ์  กิจบุญเลิศ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุดังนี ้ (1) บริษัทจะน าเงินสดคงเหลือจากการขายหุ้น 
GOLD (หลงัหกัค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี เงินส ารองตามกฎหมาย และเงินปันผล) ไปใช้อย่างไร และ (2) ขอทราบรายละเอียด
ของโครงการทองหล่อและที่มาของแหล่งเงินลงทนุในโครงการดงักล่าว 

 นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชมุ สรุปดงันี ้
o ปัจจบุนั บริษัทจดทะเบียนในหมวดพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีรายได้หลกัมาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 

ที่ด าเนินการโดยบริษัทย่อย อย่างไรก็ดี บริษัทมีโครงสร้างการลงทุนด้วยการถือหุ้ นในบริษัทย่อยที่ประกอบธุรกิจต่างๆ เช่น 
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GRAND UNITY ซึ่งลงทุนและพัฒนาคอนโดมิเนียม  LRK ซึ่งลงทุนและพัฒนาอาคารปาร์ค เวนเชอร์ บริษัทที่จัดตัง้ขึน้ใหม่เพื่อ
ลงทุนและพัฒนาโครงการทองหล่อ (ส่วนอาคารส านักงาน) TL ที่ผลิตและจ าหน่ายสงักะสีออกไซด์ เป็นต้น โดยบริษัทได้รวมผล
การด าเนินงานของบริษัทย่อยในงบการเงนิรวมของบริษัท 

o ปัจจุบัน บริษัทมีภาระดอกเบีย้จ่ายแก่สถาบันการเงิน ประมาณไตรมาสละ 30 ล้านบาท กรณีบริษัทได้เข้า
ลงทุนในกิจการท่ีด าเนินธุรกิจด้านพลังงานและสาธารณูปโภค (Infrastructure) ซึ่งอาจจ าเป็นต้องใช้เงินลงทุนจ านวนมากนัน้ 
บริษัทจะใช้แหล่งเงินทนุจาก Equity ของบริษัท ร่วมกับการกู้ยืมเงินจากสถาบนัการเงิน  ซึง่ในปัจจุบนั บริษัทมีอตัราส่วนหนีสิ้น
ต่อทุน (Debt to Equity Ratio) และอัตราส่วนหนีสิ้นที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทุน (Interest-Bearing Debt to Equity Ratio) ใน
ระดบัต ่าที่ 0.75 เท่า และ 0.35 เท่า ตามล าดบั 

o ในปี 2562 ธุรกิจผลิตและจ าหน่ายสังกะสีออกไซด์ได้รับผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีน 
ซึ่งท าให้ราคาสังกะสีออกไซด์ในตลาดโลกมีความผันผวนและมีแนวโน้มลดลงต่อเนื่องจากปี 2561 จากการชะลอตัวของ
เศรษฐกิจโลกอนัเกิดจากสงครามการค้าดงักล่าว อย่างไรก็ดี ในปี 2562 TL ยงัคงรักษายอดขายและปริมาณการผลิตอยู่ในระดบั
ใกล้เคียงกับปีก่อนหน้า รวมทัง้ยังคงเป็นผู้ ผลิตและจ าหน่ายสังกะสีออกไซด์ที่มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศสูงสุด ทัง้นี ้บริษัท
คาดหวังว่า หากในปี 2563 สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนลดความรุนแรงลง ซึ่งอาจส่งผลให้ราคาสังกะสีออกไซด์ใน
ตลาดโลกปรับตัวสูงขึน้ สถานการณ์ดังกล่าวจะช่วยให้ผลการด าเนินงานของ TL ปรับตัวดีขึน้ตามไปด้วย โดยในวันประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นนี ้ราคาสงักะสีออกไซด์อยู่ที่ประมาณ 2,450 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั เทียบกับประมาณ 2,350 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั 
เมื่อสปัดาห์ทีผ่่านมา และสงูสดุในปี 2561 ทีม่ีราคามากกว่า 3,000 ดอลล่าร์สหรัฐต่อตนั 

o ข้อมลูประมาณการความต้องการใช้ไฟฟ้าที่ได้น าเสนอแก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นความต้องการใช้ไฟฟ้าโดยรวมทุก
ภาคส่วนของทัง้ประเทศ  

 นายฐาปน สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า แม้แนวโน้มจ านวนประชากรของประเทศจะมีอตัราเพิ่มขึน้ไม่
สงูนกั แต่เนื่องจากในปัจจุบนั อุปกรณ์และส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ ในชีวิตประจ าวนัของผู้บริโภค ล้วนแต่เป็นเป็นเคร่ืองมือ
อปุกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าเป็นพลงังาน ดงันัน้ ความต้องการใช้ไฟฟ้าในอนาคตจึงยงัมีแนวโน้มเพิ่มขึน้อย่างต่อเนื่อง และเป็นสาเหตใุห้
บริษัทมีความสนใจการเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ส าหรับความเห็นของท่านผู้ ถือหุ้นถึงความเส่ียงของธุรกิจผลิตและจ าหน่าย
น า้ประปา ซึ่งอาจมีปัญหาการขาดแคลนน า้ดิบในการผลิตน า้ประปานัน้ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติเป็นหน้าที่ของ
ภาครัฐ ซึ่งมีรายละเอียดของเหตุผลในการบริหารจดัการต่างๆ โดยบริษัทขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาในเชิงผลตอบแทนในการลงทุน
เพื่ออนาคต 

 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ต้นทุนธุรกิจโรงแรมในงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 
กนัยายน 2562 นัน้ ประกอบด้วยโรงแรมของกลุ่ม GOLD และโรงแรมของบริษัท อนัได้แก่ โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ส บรีุรัมย์ 
ซึง่เพิง่เปิดบริการเมื่อวนัที ่1 ตลุาคม 2561 ทีผ่่านมา ทัง้นี ้เนือ่งจากการด าเนินงานในปีแรกของโรงแรมดงักล่าวยงัคงมีต้นทนุคงที่ 
(Fixed Cost) ทีค่่อนข้างสงู จึงส่งให้ต้นทนุธุรกิจโรงแรมในงบการเงินรวมปี 2562 เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อนหน้า 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีเงินสดคงเหลือ (หลังหักค่าใช้จ่ายที่เก่ียวข้อง ภาษี เงินส ารองตาม
กฎหมาย และเงินปันผล) จากการขายหุ้น GOLD จ านวน 5,313.54 ล้านบาท ซึง่มีแผนใช้เงินเพือ่การลงทนุในระยะกลางถึงระยะ
ยาว ไม่เกินร้อยละ 15  การลงทุนในธุรกิจใหม่ ธุรกิจที่มีความเก่ียวเนื่อง ธุรกิจที่มี Synergy ไม่เกินร้อยละ 50 และ การลงทุนใน
โครงการอสงัหาริมทรัพย์ ไม่เกินร้อยละ 15  นอกจากนี ้บริษัทอยู่ระหว่างการศึกษารูปแบบในการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าในหลาย
รูปแบบ โดยไม่ได้จ ากดัเพียงการผลิตไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ (Solar Rooftop)  

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า บริษัททราบว่าผู้ ถือหุ้นต้องสอบถามถึงธุรกิจใหม่ทีบ่ริษัทมีแผนงาน
ที่จะเข้าลงทุนภายหลงัจากที่ขายหุ้น GOLD  ดงันัน้ ในวนันีบ้ริษัทจึงได้น าเสนอนโยบายการลงทนุในธุรกิจใหม่ 3 – 4 ด้าน ซึ่ง
บริษัทมคีวามสนใจและเห็นว่าเป็นธุรกิจที่มีแนวโน้มการเติบโตดีในอนาคต โดยในช่วงที่ผ่านมา บริษัทได้เร่ิมเข้าไปศกึษาข้อมลู
และด าเนินการเจรจากับบางกิจการในเบือ้งต้นแล้ว อย่างไรก็ดี กระบวนการเข้าลงทุนในธุรกิจใหม่ดังกล่าวต้องใช้เวลาใน
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การศึกษาและเจรจาด้วยความรอบคอบเพื่อให้ได้ผลลพัธ์ที่ดีที่สดุ ซึง่เมื่อการเข้าลงทุนมีความชดัเจน บริษัทในฐานะบริษัทจด
ทะเบียนจะเปิดเผยข้อมลูให้ผู้ ถือหุ้นได้ทราบหรือพิจารณาตามขัน้ตอนของเกณฑ์ที่เก่ียวข้องต่อไป 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกับวาระนี ้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562  

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 
งบประมาณ และบัญช ีเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ระชมุ  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชน
จ ากัด และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบ
ก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อ
พิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่า
ถกูต้องครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที่รับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งได้จดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเหน็หรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทได้ก าไรจากการขายหุ้ น GOLD เป็น
จ านวนเท่าใด เนื่องจากข้อมลูในงบการเงินหน้า 85 ระบุ ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จ านวน 
1,287.84 ล้านบาท และในงบเฉพาะกิจการ จ านวน 2,432.92 ล้านบาท ขณะที่งบการเงินหน้า 11 ระบุก าไรจากการจ าหน่ายเงิน
ลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงินรวม จ านวน 1,299.01 ล้านบาท และ (2) บริษัทมีก าไรเบ็ดเสร็จเท่าใด หากไม่รวมก าไรจากการ
จ าหน่ายหุ้น GOLD 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนในบริษัทย่อยในงบการเงิน
รวม จ านวน 1,299.01 ล้านบาท ที่ปรากฎในหน้า 11 ของงบการเงินนัน้ ได้รวมก าไรท่ี GOLD ได้รับจากการจ าหน่ายเงินลงทุน
ในบริษัทย่อยของ GOLD (อันได้แก่ บริษัท บ้านฉางเอสเตท จ ากัด) ให้แก่บุคคลอื่น จ านวนประมาณ 12 ล้านบาท อยู่ด้วย 
ทัง้นี ้ในปี 2562 บริษัทมีก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมส าหรับจ่ายเงินปันผล (ก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่) จ านวน 1,597.12 
ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยก าไรจากการขายหุ้น GOLD ก่อนภาษีประมาณ 1,287 ล้านบาท และก าไรจากผลการด าเนินงาน
ปกติ ประมาณ 795 ล้านบาท  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กันยายน 2562 ซึง่ผ่าน
การตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,440,065,064  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 1,243,800 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผลจากเงินก าไร
ของบริษัทจากผลประกอบการส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณ และบัญช ีเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ระชมุ  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา
ไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลังหกัภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื่อนไขของแผนการ
ลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยเมื่อคณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจ าปีแล้ว 
จะต้องน าเสนอเพื่อขออนุมัติจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นด้วย เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ให้คณะกรรมการบริษัทมี
อ านาจอนมุตัิให้จ่ายเงนิปันผลได้ แล้วให้รายงานท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวต่อไป ซึง่การจ่ายเงินปันผลดงักล่าว
แก่ผู้ ถือหุ้นจะต้องเป็นไปตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 115 และ 116 และข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 40 และ 41 ใน
เร่ืองการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย 

จากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมส าหรับ
จ่ายเงินปันผล จ านวน 1,597,122,346 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงิน
ปันผลได้ คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเพื่อ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2562 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

o จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จ านวน 118,000,000 บาท 
o จ่ายเงินปันผลจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 1 บาท รวมเป็นเงิน 1,911,926,537 

บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.26 ของก าไรสทุธิ ซึ่งบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัศุกร์ที ่31 มกราคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 14 กมุภาพนัธ์ 2563 โดยเงินปันผลจ านวน 
0.94 บาท จ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผล
คูณ 20/80 และเงินปันผลส่วนที่เหลือ จ านวน 0.06 บาท จ่ายจากก าไรจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นภาษี ดังนัน้ ผู้ ถือหุ้นที่เป็น
บคุคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  

ทัง้นี ้เงินปันผลปี 2562 ที่บริษัทจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นรวม 1,911.9 ล้านบาท (1 บาทต่อหุ้น) มีจ านวนมากกว่าเงินปันผล
ที่บริษัทได้จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นตัง้แต่ปี 2558 – 2561 ซึ่งมีจ านวนรวมทัง้สิน้ 1,510.4 ล้านบาท โดยปี 2558 จ่ายเงินปันผล 210.3 
ล้านบาท (0.11 บาทต่อหุ้น) ปี 2559 จ่ายเงินปันผล 382.4 ล้านบาท (0.20 บาทต่อหุ้น) ปี 2560 (9 เดือน) จ่ายเงินปันผล 420.6 
ล้านบาท (0.22 บาทต่อหุ้น) และปี 2561 จ่ายเงินปันผล 497.1 ล้านบาท (0.26 บาทต่อหุ้น) 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุว่า จากข้อมลูในงบการเงินหน้า 12  ซึ่งมีก าไรเบด็เสร็จ
จ านวน 2,565 ล้านบาท และก าไรส่วนท่ีเป็นของบริษัท จ านวน 1,597 ล้านบาท ขอทราบว่าบริษัทใช้ก าไรในงบการเงินส่วนใด
เพื่อมาพิจารณาจ่ายเงินปันผล และเพราะเหตใุด 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทใช้ก าไรส่วนที่เป็นของ
บริษัท จ านวน 1,597.12 ล้านบาท ตามงบการเงินรวม ซึง่รับรู้ก าไรของ GOLD ตามสดัส่วนการถือหุ้นร้อยละ 39.28 ใน GOLD  

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ชีแ้จงต่อที่ประชมุเพิ่มเติมว่า เนื่องจากบริษัทถือหุ้นในหลายกิจการ ผลประกอบการใน
งบการเงินรวมของบริษัทจึงเป็นการรวมผลประกอบการของกิจการอื่นซึง่บริษัทเข้าไปลงทนุด้วย ซึง่หากบริษัทถือหุ้นในกิจการอื่น
ในสดัส่วนร้อยละ 100 ตวัเลขก าไรเบ็ดเสร็จและก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทจะเป็นจ านวนเท่ากนั แต่เนื่องจากบริษัทไม่ได้ถือหุ้นใน
กิจการอื่นในสดัส่วนร้อยละ 100 ทัง้หมด จึงท าให้ก าไรส่วนที่เป็นของบริษัทจึงมีจ านวนลดลงตามสดัส่วนการถือหุ้นของบริษัทใน
กิจการต่างๆ  
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นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หลกับัญชีก าหนดว่าหากกิจการถือหุ้นในกิจการอื่นใดเกินกว่า
ร้อยละ 50 จะถือว่ากิจการนัน้เป็นบริษัทย่อย ซึง่บริษัทใหญ่ต้องน ารายได้ ต้นทุน ค่าใช้จ่าย ก าไรทัง้หมดของบริษัทย่อยดงักล่าว
มาจดัท างบการเงินรวม แต่หากถือหุ้นไม่ถึงร้อยละ 50  ให้กิจการที่ถือหุ้นน าผลด าเนินงานของกิจการที่ได้เข้าลงทุนมาจดัท า
งบการเงินรวมตามสดัส่วนการถือหุ้น  ซึ่งในกรณี GOLD แม้ในช่วงที่ผ่านมา บริษัทจะถือหุ้ น GOLD ไม่ถึงร้อยละ 50 แต่
เนื่องจากกรรมการของบริษัทด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการผู้มีอ านาจลงนามของ GOLD เกินกว่ากึ่งหน่ึง จึงถือว่าบริษัทมีอ านาจ
ควบคุมใน GOLD ดงันัน้ บริษัทจึงต้องน าผลการด าเนินงานทัง้หมดของ GOLD มาจดัท างบการเงินรวมกับบริษัท ขณะที่บริษัท
ได้รับเงินปันผลจาก GOLD ตามสดัส่วนการถือหุ้น GOLD ร้อยละ 39.28 เท่านัน้ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเหน็ และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 เป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี เป็นจ านวนเงิน 118.00 ล้านบาท และอนุมตัิจ่ายเงินปันผล
ให้แก่ผู้ ถือหุ้ นส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2562 ในอัตราหุ้ นละ 1.00 บาท รวมเป็นเงิน 
1,911.93 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 129.26 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหักส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อ
การลงทุนอื่น โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศุกร์ที ่
31 มกราคม 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จ านวน 1,441,300,064  เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 10,000 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียงได้
อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ นายปณต สิริวฒันภกัดี และนายวรวรรต ศรีสอ้าน ซึ่งเป็นกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระและเป็น
กรรมการท่ีได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกครัง้ ขอออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี ้โดยประธานฯ 
มอบหมายให้นายฐาปน สริิวัฒนภักดี รองประธานกรรมการ (“รองประธานฯ”) ท าหน้าที่ด าเนนิการประชมุในวาระนีต้่อไป 

รองประธานฯ ชีแ้จงต่อทีป่ระชมุว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดี
จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่
วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562 แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัท โดยไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาโดยอิสระและได้ข้อสรุปความเห็นว่า 
กรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีไ้ด้ผ่านกระบวนการกลัน่กรองของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่า มี
คุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจกับบริษัท กล่าวคือ เป็นผู้ที่มีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพ.ร.บ.บริษัท
มหาชนจ ากัด และไม่มีลักษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน ก.ล.ต.”) รวมทัง้เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของกลุ่มบริษัท สามารถท าประโยชน์ให้กับบริษัทเป็นอย่างดียิ่ง อีกทัง้ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบัติหน้าที่ใน
ฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยได้เป็นอย่างดี ซึ่งประวตัิโดยย่อและข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็น
กรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยู่ในส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 
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 ส าหรับนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช กรรมการบริษัท ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทเป็นระยะเวลา 12 ปี 
2 เดือน นับตัง้แต่เข้ารับต าแหน่ง ในกรณีที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2563 ครัง้ที่ 41 ครัง้นี ้มีมติอนุมัติแต่งตัง้กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยอีกวาระหนึ่ง และนางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ได้ด ารงต าแหนง่จนครบวาระ
ดงักล่าว จะรวมระยะเวลาการด ารงต าแหน่งเป็น 15 ปี 2 เดือน  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วว่า นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช 
ซึ่งได้รับการเสนอชื่อกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่งนัน้ มีคุณสมบัติการด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบตามหลกัเกณฑ์ของส านกังาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์ฯ สามารถปฏิบตัิหน้าที่และให้ความเห็นได้อย่างอิสระ
จากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์
ด้านบญัชีและการเงิน อนัเป็นประโยชน์ต่อการสอบทานรายงานทางการเงินของกลุ่มบริษัท รวมถงึมีความเข้าใจและทราบถึง
การพัฒนาการและความเปล่ียนแปลงที่เกิดขึน้ในการประกอบธุรกิจของกลุ่มบริษัทอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการ
ติดตามดแูลผลการด าเนินธุรกิจต่างๆ ของกลุ่มบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อทัง้สามท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการ
ทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ต่อไปอีก
วาระหนึ่ง ได้แก่ 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 

2. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
ประธานกรรมการบริหาร 
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 

3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริหาร 
กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

รองประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 คน ได้แก่ (1) 
นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช (2) นายปณต สิริวัฒนภักดี (3) นายวรวรรต ศรีสอ้าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทและ
กรรมการชดุย่อยอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เหน็ด้วย จ านวน 1,439,534,053  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8775 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,766,011 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1225  
งดออกเสียง จ านวน 10,000 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   
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2. นายปณต สิริวัฒนภักดี ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,314,487,754  เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.2016 
ไม่เหน็ด้วย จ านวน 126,811,310 เสียง คิดเป็นร้อยละ 8.7984  
งดออกเสียง จ านวน 11,000 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

 

3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,440,013,863  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9108  
ไม่เห็นด้วย จ านวน 1,286,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0892  
งดออกเสียง จ านวน 10,000 เสียง   
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบบัญชีปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อทีป่ระชมุ 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด ที่
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทนคณะกรรมการ
บริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อย่างชัดเจนและโปร่งใส โดยค่าตอบแทนอยู่ในระดับที่ เหมาะสมเทียบเคียงได้กับ
อตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยกรรมการที่ได้รับมอบหมายให้ท า
หน้าที่ในคณะกรรมการชดุย่อยต่างๆ จะได้รับค่าตอบแทนเพิ่มตามปริมาณความรับผิดชอบท่ีเพิม่ขึน้ ซึง่คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาจะเป็นผู้พิจารณาค่าตอบแทนในเบือ้งต้น แล้วน าข้อมลูที่ได้เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเพื่อ
พิจารณาก่อนน าเสนอต่อทีป่ระชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพือ่พิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา    
ทีไ่ด้เสนออตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรับรอบบญัชีปี 2563 เสนอต่อที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
เพื่อพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เมื่อรวมกับค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ซึ่ง
เป็นจ านวนเท่ากับค่าตอบแทนส าหรับรอบบญัชีปี 2562 โดยในส่วนค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสม 

 ส าหรับรอบบญัชีปี 2562 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 9,777,200 บาท ซึ่งไม่เกิน
วงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับจ านวน 10,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40 โดย
นายฐาปน สิริวฒันภกัดี และนายปณต สิริวฒันภกัดี ได้แสดงเจตนาไม่รับค่าตอบแทนพิเศษส าหรับรอบบญัชีปี 2562 

อตัราค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุย่อยส าหรับรอบบญัชีปี 2563 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนส าหรับ 
รอบบัญชีปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดอืน) 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 - 
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ค่าตอบแทนส าหรับ 
รอบบัญชีปี 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563)  

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดอืน) ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา   

- ประธาน - 22,000 
- กรรมการ (ต่อคน) - 18,000 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภบิาล   
- ประธาน - 22,000 
- กรรมการ (ต่อคน) - 18,000 

6. สิทธิประโยชน์อื่นๆ ไม่ม ี
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไม่ได้รับค่าตอบแทน 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับรอบบัญชีปี 2563 รวมกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เหน็ด้วย จ านวน 1,439,731,863  เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8905  
ไม่เหน็ด้วย จ านวน 1,567,201 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1087 
งดออกเสียง จ านวน 11,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0008 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง   

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีส าหรับรอบบัญชีปี 2563 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อ
ที่ประชมุ 

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด 
และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี
ของบริษัททุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณา
อนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทส าหรับรอบบัญชีปี 2563 
เนื่องจากในปีที่ผ่านมาผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด ได้ปฏิบตัิหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ สามารถ
สอบทานและตรวจสอบงบการเงินให้แล้วเสร็จได้ทนัตามก าหนดเวลา มีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัท นอกจากนี ้ยงัเป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับทัง้ในประเทศและระดบัสากล มีทีมงานที่มีมาตรฐานและมี
ประสบการณ์ในการตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นอย่างดี โดยก าหนดให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2563 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3920 และ/หรือ 
3. นายเอกสิทธ์ิ  ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่4195  

 ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 
และบริษัทย่อยซึ่งมีคุณสมบัติตามที่ส านักงาน ก.ล.ต.ก าหนด และอยู่ในสังกัดของบริษัทผู้สอบบัญชีซึ่งมีชื่อเสียง มีความ
น่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ไป รวมทัง้ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน



ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

30 

ของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของผู้สอบบญัชีเป็นระยะเวลาเกนิกวา่ที่หลกัเกณฑ์ตามประกาศ
ทีเ่ก่ียวข้องก าหนด 

  ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบบญัชีปี 
2563 เป็นจ านวนเงินรวม 800,000 บาท ลดลงจากค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีปี 2562 ที่มี
จ านวน 1,000,000 บาท โดยค่าสอบบญัชีดงักล่าวไม่รวมค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ดที่เกิดขึน้จริงระหว่างการปฏิบตัิงาน  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถาม และ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการ และ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุว่า เหตใุดค่าสอบบญัชีของบริษัทจึงลดลง เนือ่งจาก
โดยปกติค่าสอบบญัชีมกัจะปรับขึน้  

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ค่าสอบบญัชีของบริษัทส าหรับรอบบญัชีปี 2563 ลดลง เนื่องจาก
ไม่ได้รวมผลการด าเนินงานของ GOLD และบริษัทย่อยเหมือนเช่นรอบบญัชีปี 2562 ที่ผ่านมา ส่งผลให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั ได้ปรับลดค่าสอบบญัชีลง  

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบบัญชีปี 2563 ตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. อนุมตัิแต่งตัง้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางวิไล บรูณกิตติโสภณ 
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 คนใดคนหนึ่งของ
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบบญัชีปี 
2563 โดยให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น หรือในกรณีที่ทัง้ 3 คน ไม่สามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จ ากัด จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด ท าหน้าที่เป็นผู้ท าการตรวจสอบ 
สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 และ 

2. อนมุตัิการก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับรอบบญัชีปี 2563 เป็นจ านวนเงินรวม 800,000 บาท 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 1,441,299,064 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไม่เหน็ด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 11,000 เสียง 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นเร่ืองที่มีความเก่ียวเนื่องกันกับวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระ
พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ดงันัน้ หากวาระนีไ้ม่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จะไม่มีการพิจารณาวาระท่ี 9 ต่อไป 

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 
งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 
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นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว  ชี แ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีหุ้ นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่ายจ านวน 
2,132,844,078 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ออกเพื่อรองรับหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่บริษัทออกและเสนอ
ขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) และบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) กรณีที่
มีหุ้นสามญัเพิ่มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัท ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวนัที่ 
17 ตุลาคม 2555  ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นว่าเนื่องจากการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยัง
ไม่ได้ออกจ าหน่ายดงักล่าว มิใช่การลดทุนช าระแล้ว จึงไม่มีผลกระทบต่อบริษัทและต่อสิทธิใดๆ ของผู้ ถือหุ้นของบริษัท จึงมี
ความเหมาะสมและสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น เพื่อพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 
2,132,844,078 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จ านวน 4,044,770,615 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จ านวน 1,911,926,537 บาท 
โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จ านวน 2,132,844,078 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 2,132,844,078 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 
จ านวน 4,044,770,615 บาท เป็น ทุนจดทะเบียน จ านวน 1,911,926,537 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย
จ านวน 2,132,844,078 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของ  
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,441,278,847 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978 
ไม่เห็นด้วย จ านวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 
งดออกเสียง จ านวน 21,217 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนีเ้ป็นเร่ืองที่มีความเก่ียวเนื่องกันกับวาระที่ 8 ซึ่งเป็นวาระ
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ออกจ าหน่าย ดังนัน้ หากวาระนีไ้ม่ได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น จะถือว่าวาระท่ี 8 ซึง่ที่ประชมุได้มีมติอนมุตัิแล้ว เป็นอนัยกเลิก 

ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 
งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชมุ 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่    
ที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติในวาระที่ 8 ข้างต้น จึงมีความจ าเป็นที่ที่ประชุมต้องพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,911,926,537 บาท (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
หกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดบาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 1,911,926,537 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น
หกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) 

 มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 โดยแยกออกเป็น:    
 หุ้นสามญั 1,911,926,537 หุ้น (หนึ่งพันเก้าร้อยสิบเอ็ดล้านเก้าแสนสองหมื่น

หกพนัห้าร้อยสามสิบเจ็ดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสิทธิ - หุ้น ( - )” 
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ทัง้นี ้ให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอ านาจลงนามมอบหมาย 
มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิทีก่รมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ รวมทัง้มีอ านาจแก้ไข 
และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อที่ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัท รวมทัง้อนุมตัิมอบหมายให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มี
อ านาจลงนามมอบหมาย มีอ านาจในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์ รวมทัง้มีอ านาจแก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,441,278,847 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9978 
ไม่เห็นด้วย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง จ านวน 31,217 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0022 
บตัรเสีย จ านวน - เสียง 

วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
การประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และสอบถามว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม่ 

ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชมุ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกับวาระนี ้ ซึ่งมีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจาก
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายประสิทธิ กิจบุญเลิศ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อยากทราบว่าปี 2563 บริษัทมีแนวโน้มที่จะ
สามารถจ่ายเงินปันผลได้อย่างเช่นในปี 2562 หรือไม่ และ (2) การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจะกระทบต่อราคาหุ้นหรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า การจ่ายเงินปันผลในปี 2563 นัน้ขึน้อยู่กับผลการด าเนินงาน ซึ่งบริษัทยงัไม่
สามารถให้ค าตอบในขณะนีไ้ด้ อย่างไรก็ดี ขอให้ผู้ ถือหุ้นเชื่อมัน่ในการบริหารจดัการของฝ่ายบริหารว่าได้ท าหน้าที่อย่างเต็มที่
เพื่อผลตอบแทนที่ดีต่อผู้ ถือหุ้ น ส าหรับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย จะไม่
ส่งผลกระทบต่อบริษัท แต่จะช่วยลดภาระของบริษัทในการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี (ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี) ไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ก่อนทีจ่ะพิจารณาจ่ายปันผล 

นายวิทยา แก้วกังสดาล ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ชีแ้จงต่อที่
ประชุมเพิ่มเติมว่า การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทดงักล่าว เป็นการลดทุนโดยการตดัหุ้นสามญัที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย ดงันัน้ 
จึงไม่กระทบกบัโครงสร้างทนุของบริษัท และไม่กระทบต่อหุ้นบริษัทที่จดทะเบียนและซือ้ขายอยู่ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ แต่อย่างใด 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ลูกค้าหลักของธุรกิจสงักะสีออกไซด์คือ
กลุ่มใด (2) บริษัทมีรายได้จากธุรกิจผลิตสงักะสีออกไซด์ร้อยละเท่าใด (3) ธุรกิจผลิตสงักะสีออกไซด์มีการเติบโตอย่างไร และ 
(4) บริษัทมีการส่งออกสงักะสีออกไซด์หรือไม่ 
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นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่ากลุ่มลูกค้าหลักของธุรกิจสังกะสีออกไซด์ คือ กลุ่มผู้ ผลิตยาง
รถยนต์ กลุ่มผู้ผลิตผลิตภณัฑ์ยางอื่นๆ เช่น ถงุมือยาง กลุ่มผู้ผลิตอาหารสตัว์ โดยรายได้จากธุรกิจสงักะสีออกไซด์ คิดเป็นร้อยละ 
50 ของรายได้จากธุรกิจอื่นท่ีไม่ใช่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ (ปัจจบุนั ธุรกิจอื่นมีสดัส่วนรายได้ ประมาณร้อยละ 16) ทัง้นี ้ในช่วงที่
ผ่านมา ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ซึ่งด าเนินการโดย TL มียอดขายที่สม ่าเสมอ โดยในช่วง 5 ปีที่ผ่านมา มีรายได้ประมาณปีละ 
1,500 – 2,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ตวัแปรส าคญัต่อการเติบโตของผลการด าเนินงาน คือ ราคาวตัถุดิบในตลาดโลก ซึง่ต้อง
ก าหนดราคาซือ้ขายล่วงหน้า ซึ่งปัจจุบัน ยอดขายสังกะสีออกไซด์ประมาณร้อยละ 90 มาจากตลาดในประเทศ และมีการ
ส่งออกสินค้าไปจ าหน่ายยงัตลาดต่างประเทศประมาณร้อยละ 10 เนื่องจากตลาดต่างประเทศมีการแข่งขนัสงู 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า แม้ธุรกิจสังกะสีออกไซด์เป็นธุรกิจที่มีการป้องกัน
การเข้าสู่ตลาดของผู้ประกอบการรายใหม่ (Barrier to Entry) ในระดับต ่า แต่เป็นธุรกิจที่มุ่งแข่งขันด้วยคุณภาพสินค้าและ
ชื่อเสียงประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ เนื่องจากเป็นสินค้าที่น าไปใช้ในอตุสาหกรรมหรือผลิตสินค้าที่มีความละเอียดอ่อน 
แต่ด้วยธุรกิจสงักะสีออกไซด์จ าเป็นต้องใช้เงินทุนในการซือ้วตัถุดิบเพื่อรองรับการผลิต จึงท าให้การเติบโตของธุรกิจดงักล่าว
ไม่ใช่การเติบโตที่เกิดขึน้ได้อย่างรวดเร็ว 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่อการพิจารณาเข้าลงทุนในธุรกิจ
ใหม่ของบริษัทต่อที่ประชุมว่า (1) การเข้าลงทุนในธุรกิจพลังงาน ขอให้บริษัทพิจารณาถึงพลังงานสะอาด (Clean Energy) 
เพิ่มเติมด้วย (2) การเข้าลงทุนในธุรกิจผลิตน า้ นอกเหนือจากการหาแหล่งน า้ให้เพียงพอต่อการผลิตน า้เพื่อการอุปโภคบริโภค 
บริษัทอาจพิจารณาถึงการน าน า้เสียมาบ าบดัเพื่อน าน า้ดงักล่าวกลบัมาใช้เป็นวตัถดุิบในการผลิตน า้สะอาดส าหรับการอุปโภค
บริโภค ตลอดจนพิจารณาถึงกระบวนการบริหารจัดการน า้ ซึ่งอาจเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของบริษัทและช่วยเหลือประเทศได้
เพิ่มเติมด้วย (3) การเข้าลงทนุในธุรกิจบริการประเภทการขนส่ง บริษัทอาจท าการศกึษาวสัดอุปุกรณ์ที่สามารถน ามาใช้ร่วมกับ
เทคโนโลยีใหม่ เพื่อให้ได้วสัดุอุปกรณ์ที่เหมาะสมในการขนส่งอาหาร โดยอาจเร่ิมด าเนินการจากโครงการเล็ก เช่น กล่อง
บรรจุอาหารส าหรับส่งอาหารทางรถจกัรยานยนต์ (Micro Delivery) ก่อนท่ีจะพฒันาไปยงัการขนส่งในรูปแบบท่ีใหญ่ขึน้ 

นาวสาวสุพร ปทุมสุวรรณวดี ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) 
หรือไม่ (2) โครงการมิกซ์ยูสทองหล่อมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง (3) ปัจจุบนั บริษัทมีทนุส ารองตามกฎหมายครบตามที่กฎหมาย
ก าหนดแล้วหรือไม่ และ (4) ขอทราบข้อมลูบริษัทย่อยของบริษัทในปัจจบุนั  

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ธุรกิจของกลุ่มบริษัทที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน (BOI) คือ ธุรกิจ
สงักะสีออกไซด์ของ TL ส าหรับโครงการมิกซ์ยสูทองหล่อ ประกอบด้วยคอนโดมิเนียม มลูค่าโครงการประมาณ 7,600 ล้านบาท 
ซึ่งลงทุนและพัฒนาโดย GRAND UNITY และอาคารส านักงาน มูลค่าลงทุนประมาณ 1,400 ล้านบาท ซึ่งเป็นสิทธิการเช่า
ระยะเวลาประมาณ 30 ปี ที่จะช่วยสร้างรายได้ค่าเช่า (Recurring Income) แก่บริษัท โดยรายละเอียดการพัฒนาโครงการได้
น าเสนอให้ผู้ ถือหุ้ นรับทราบในวาระที่ 2 แล้ว ส่วนข้อมูลบริษัทย่อยของบริษัทในปัจจุบัน มีรายละเอียดปรากฎในรายงาน
ประจ าปี 2562 ที่ได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นแล้ว 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ภายหลงัจากบริษัทจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2562
จ านวน 118 ล้านบาท เพือ่เป็นทนุส ารอง และด าเนินการลดทนุจดทะเบียนเป็น 1,911,926,537 บาท ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้น  
ครัง้นีแ้ล้ว บริษัทจะมีทุนส ารองครบตามที่กฎหมายก าหนดและไม่ต้องด าเนินการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทุนส ารองเพิ่มเติมในปี 
2563 

นายอัศวิน ลิขิตทรัพย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) บริษัทมีรายได้สิทธิการเช่ารอตดับญัชีในแต่ละปี
จ านวนเท่าใด และขอทราบรายละเอียดของรายได้ดงักล่าว และ (2) ขอทราบอตัราเครดิตภาษีของเงินปันผลจ านวน 1 บาท  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า รายได้สิทธิการเช่ารอตดับญัชี คือ รายได้จากการขายสิทธิการ
เช่าอาคารปาร์ค เวนเชอร์ ให้แก่ GVREIT โดยบริษัทได้รับเงินมาแล้วทัง้จ านวนตัง้แต่เมื่อปี 2559 ซึ่งบริษัททยอยรับรู้รายได้
ดังกล่าวปีละประมาณ 155 ล้านบาท เป็นระยะเวลาประมาณอีก 21 ปี ส าหรับเงินปันผล 1 บาท สามารถเครดิตภาษีดังนี ้      
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เงินปันผล จ านวน 0.94 บาท ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้เท่ากับเงินปันผลคณู 20/80 และเงนิปันผล
ส่วนที่เหลือ จ านวน 0.06 บาท ผู้ ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดาไม่สามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ โดยรายละเอียดเก่ียวกับการเครดิต
ภาษีเงินปันผลดงักล่าว จะปรากฎในเอกสารทีบ่ริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นต่อไป  

เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม 
และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 
ปิดประชุมเวลา 16.45 น. 
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