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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40  
บริษัท ยนิูเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน)  

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม 2562 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 2562 ครัง้ที่ 40 ของบริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) (“บริษัท”) ในวนันี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
บริษัทครัง้ที่ 1/2561-2562 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 26 พฤศจิกายน 2561 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ใน
หนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40 ในวนัศกุร์ที่ 14 ธนัวาคม 2561 (Record Date) 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทมีทนุจดทะเบียนช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็นจ านวน
หุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจ านวน 1,911,926,537 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 10,544 ราย ในการประชุมสามญั   
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที่ 40 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 246 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากับ 3,711,659 หุ้น 
และมีผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 297 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 1,407,904,059 หุ้น รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทัง้สิน้ จ านวน 543 ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้หมด 1,411,615,718 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
73.8321 ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ซึง่มีจ านวนผู้ ถือหุ้นเกินกวา่ 25 ราย และเกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท ถือว่าครบองค์ประชุมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 รวมทัง้ฉบบั
แก้ไขเพิ่มเติม (“พ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 103 และตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงขอเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 
2562 ครัง้ที่ 40 โดยก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการบริษัท ผู้บริหาร และที่ปรึกษา
กฎหมายที่ได้เข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม  
1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
2. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ/ ประธานกรรมการบริหาร 
4. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
5. นายสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ/ ประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายนรรัตน์ ลิม่นรรัตน์ กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
7. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ/ กรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ/ กรรมการบริหาร/ กรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการท่ีเข้าประชมุมีจ านวน 8 ทา่น จากจ านวนกรรมการทัง้หมด 8 ทา่น คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของกรรมการทัง้หมด 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
         - ไมม่ี – 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายก าพล ปญุโสณี ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการลงทนุและพฒันาธุรกิจ 
2. นายกรธวชั ก่ิงเงิน ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจที่ไมเ่ก่ียวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
3. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
4. นายบณัฑิต มว่งสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
5. นางสาวปรารถนา อดุมสนิ ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
6. นางสาวอจัฉริยา องัศธุรรม ผู้อ านวยการ ฝ่ายการเงินและนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
7. นายพรชยั เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ทีป่รึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
2. นางสาวพมิพ์ขวญั ทรัพย์ประเสริฐ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ซึ่งท า

หน้าที่เป็น inspector ดแูลและตรวจสอบให้การประชมุเป็นไปอยา่งโปร่งใส ถกูต้อง
ตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท ตามหลกัเกณฑ์การก ากับดูแลกิจการที่ดีของ
บริษัทจดทะเบยีน 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดีและเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกราย
อย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นและเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัท ก าหนด ผ่านระบบข่าว
ของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัท ระหวา่งวนัที่ 2 กรกฎาคม 2561 
ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือก
เป็นกรรมการบริษัท  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท ชีแ้จงขัน้ตอนการประชุมและวิธีปฏิบตัิในการออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้

1. การออกเสยีงลงคะแนนในท่ีประชุม ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้น
ตอ่หนึง่เสยีง 

2. ประธานฯ จะสอบถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหรือไม่ และหากไม่มีผู้
ถือหุ้นทา่นใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีง บริษัทจะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามที่เสนอ 

3. ในการลงคะแนนเสยีง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดที่ไมเ่ห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสยีง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย 
หรือประสงค์งดออกเสียง ท าเคร่ืองหมายลงในช่อง “ไม่เห็นด้วย” หรือ “งดออกเสียง” ในบัตรลงคะแนน และ
ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นยกมือขึน้เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่ออก
เสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนเจ้าหน้าที่หลงัเสร็จสิน้การประชุมเพื่อประโยชน์ในการ
ตรวจสอบคะแนนเสยีงและเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 
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4. การนับคะแนนเสียงในที่ประชุม จะนบัตามวาระการประชุมทีละวาระ ตามใบลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นได้ส่งมอบ
ให้กบัเจ้าหน้าที่ เพื่อน าไปประมวลผลรวมกบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ 
ข. หรือ แบบ ค. ซึง่ผู้ รับมอบฉนัทะดงักลา่วได้น าส่งให้กบัเจ้าหน้าที่บนัทกึคะแนนไว้แล้ว โดยบริษัทจะน าคะแนน
เสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดที่เข้าร่วมประชมุ และสว่นที่เหลอืจะถือเป็น
คะแนนเสยีงที่เห็นด้วยในวาระนัน้ๆ 

5. การนบัผลการลงคะแนนตามวาระการประชมุที่ก าหนดไว้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ครัง้ที ่40 
แบง่ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 
5.1 วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่ 

วาระที่ 1, 3, 4, 5 และ 7 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
ออกเสยีงลงคะแนนเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง  

5.2 วาระที่ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม ได้แก่ วาระที่ 6 บริษัทจะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทัง้หมดที่มา
ประชมุที่ออกเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

5.3 วาระที่ต้องผ่านมติอนมุัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ได้แก่ วาระที่ 8 และ 9 บริษัทจะค านวนฐานคะแนนเสียงโดยนบั
คะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชุม ที่ออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง   

ทัง้นี ้ในวาระท่ี 2 จะไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับ
ปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

นอกจากนี ้ในวาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2562 ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเพื่อความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสยีง
ลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

6. กรณีที่ถือเป็นบตัรเสยี 
6.1 บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้นการลงคะแนนเสยีงของ

ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุตา่งประเทศที่แตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
6.2 การแก้ไขหรือขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากับ 
6.3 บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเกินกวา่เสยีงทีม่ีอยู ่

7. เพื่อไมใ่ห้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา บริษัทจะด าเนินการพิจารณา
ในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระการประชุมถัดไปแล้วเสร็จ  จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการ
ลงคะแนนของวาระการประชมุก่อนหน้าให้กบัทา่นผู้ ถือหุ้นทราบ  

8. ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามและแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือ 
แสดงความคิดเห็นกรุณาแจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบด้วยทกุครัง้ เพือ่การบนัทกึรายงานการประชมุ 

9. ส าหรับทา่นผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุภายหลงัการประชมุเร่ิมขึน้แล้ว ผู้ ถือหุ้นดงักลา่วยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชมุทนัและวาระท่ีเหลอือยูเ่ทา่นัน้  
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ทัง้นี ้เพือ่ให้การประชุมเป็นไปอยา่งโปร่งใส และสอดคล้องกบัแนวปฏิบตัิที่ดีในการประชุมผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เชิญ
ให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสียง โดยมีผู้ รับมอบฉนัทะเข้าประชมุแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน 
คือ นางสาวภสัสร ตนัดีมาภรณ์ ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบัคะแนนเสยีงดงักลา่ว ร่วมกบันางสาวพิมพ์ขวญั 
ทรัพย์ประเสริฐ ตวัแทนจากบริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัท 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ที่  39 ซึ่งประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 
18 มกราคม 2561 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 39 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที ่ 18 มกราคม 2561 และบริษัทได้จัดท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัท www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตาม
ส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้
แล้ว ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 39 ได้บนัทกึไว้ถกูต้องแล้ว จึงเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 39 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีที่ 18 
มกราคม 2561 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,413,208,516 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 61,500 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึ่งเป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี
สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ และนายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงนิ งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท ส าหรับปี 
สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561  

นายวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัท ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 ให้
ทีป่ระชมุรับทราบ ดงันี ้

 บริษัทมีรายได้หลกัจ านวน 20,873 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 17 โดยรายได้สว่นใหญ่มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
คิดเป็นร้อยละ 89 ของรายได้หลกั บริษัทมีก าไรสทุธิสว่นทีเ่ป็นของบริษัท จ านวน 1,005 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.8 และมีอตัรา
ผลตอบแทนตอ่ผู้ ถือหุ้น (ROE) คิดเป็นร้อยละ 10.2 

http://www.univentures.co.th/
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 บริษัทมีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ จ านวน 16,812 ล้านบาท โดยเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์
โครงการแนวสงู จ านวน 2,759 ล้านบาท และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์โครงการแนวราบจ านวน 14,052 ล้านบาท 
นอกจากนี ้บริษัทมีรายได้จากธุรกิจสงักะสอีอกไซด์ จ านวน 2,003 ล้านบาท ซึง่เติบโตถึงร้อยละ 30 จากปีที่แล้ว 
 จากข้อมลูการด าเนินงานของบริษัทที่น าเสนอจะเห็นได้วา่แนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ของบริษัทเพิ่มขึน้ 
นอกจากนี ้บริษัทตระหนกัถึงความส าคญัของการด าเนินธุรกิจบนพืน้ฐานของความโปร่งใส หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และ
ความรับผิดชอบท่ีมีตอ่ผู้มีสว่นได้เสยี สงัคม และสิ่งแวดล้อม โดยในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 บริษัทได้ปฏิบตัิ
ตามกฎหมายที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินธุรกิจอย่างเคร่งครัด รวมถึงได้น าหลกัการก ากบักิจการท่ีดีส าหรับบริษัทจดทะเบียนปี 
2560 (Corporate Governance Code : CG Code) ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มา
ปรับใช้ให้สอดคล้องกับธุรกิจและบริบทของกลุ่มบริษัทอย่างเหมาะสม โดยบริษัทได้ด าเนินการทบทวนและปรับปรุงกฎบตัร 
นโยบาย จรรยาบรรณทางธุรกิจ ตลอดจนด าเนินการต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวปฏิบตัิของ CG Code และหลกัเกณฑ์ตาม
โครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report of Thai Listed Companies : 
CGR) ส่งผลให้บริษัทได้รับผลการส ารวจการก ากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ประจ าปี 2561 ในระดับ “ดีเลิศ” 
ติดต่อกันเป็นปีที่ 3 และได้รับผลการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2561 จ านวน 99 คะแนน 
ความก้าวหน้าส าคัญอีกประการ คือ เมื่อวนัที่ 19 กันยายน 2561 บริษัทได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต โดยมีเป้าหมายยื่นขอการรับรองเป็นสมาชิก
แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอ่ต้านการทจุริต ให้แล้วเสร็จภายในกรอบเวลาที่ก าหนดตอ่ไป 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 30 กนัยายน 2561 โดย
มีรายละเอียดปรากฎในรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ครัง้นีแ้ล้ว ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้ 

ฐานะทางการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 สินทรัพย์รวมของบริษัท มีมูลค่า 51,794 ล้านบาท 
เพิ่มขึน้จ านวน 10,144 ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการเพิ่มขึน้ในสนิทรัพย์หมนุเวียนจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา
เพื่อขาย ทัง้โครงการแนวราบและโครงการแนวสงู โดยสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนมีการเปลี่ยนแปลงเพิ่มขึน้จากการลงทุนก่อสร้าง
โรงแรมโมเดน่า บาย เฟรเซอร์ บุรีรัมย์ และการลงทุนในกิจการร่วมค้าในการพฒันาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ส่วนหนีส้ิน
เพิ่มขึน้จ านวน 8,533 ล้านบาท เกิดจากหนีส้ินหมุนเวียนจ านวน 5,372 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมีหนีส้ินระยะยาวเพิ่มขึน้จากการ
ออกหุ้นกู้ประมาณ  3,000.0 ล้านบาท โดยเป็นสว่นของการออกหุ้นกู้ของบริษัท จ านวน 1,000.0 ล้านบาท และเป็นสว่นของการ
ออกหุ้นกู้ของบริษัท แผน่ดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน) (“GOLD”) จ านวน 2,000.0 ล้านบาท นอกจากนี ้
บริษัทมอีตัราสว่นหนีส้นิต่อทนุเท่ากบั 1.6 เท่า โดยอตัราสว่นหนีส้ินที่มีภาระดอกเบีย้ต่อทนุตามเง่ือนไขเงินกู้ของธนาคาร (Loan 
Covenants) เทา่กบั 1.08 เทา่ และมีอตัราสว่นสภาพคลอ่งเทา่กบั 3.30 เทา่ 

ส าหรับผลการด าเนินงานปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ตามหมายเหตงุบการเงินข้อ 45 ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบ
ผลการด าเนินการส าหรับรอบปีบัญชี 2561 (วนัที่ 1 ตุลาคม 2560 – วนัที่ 30 กันยายน 2561) กับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า 
บริษัทมีรายได้รวมจ านวน 20,994 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 2,900 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16 โดยเป็นการเพิ่มขึน้ของรายได้
จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจ านวน 2,400 ล้านบาท สว่นรายได้จากการขายสินค้า ได้แก่ สงักะสีออกไซด์ มีจ านวน 506 
ล้านบาท โดยมีต้นทนุรวมจ านวน 14,521 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ในอตัราสว่นเดียวกนักบัยอดขาย คิดเป็นร้อยละ 69 ของรายได้รวม 
นอกจากนี ้ บริษัทมีค่าใช้จ่ายด้านการขายและการบริหาร จ านวน 3,546 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 17 ของรายได้รวม ซึ่งลดลงจาก
ปีที่ผ่านมาประมาณร้อยละ 1 และมีต้นทุนทางการเงินจ านวน 143 ล้านบาท จึงท าให้บริษัทมีก าไรสุทธิส่วนที่เป็นของบริษัท 
จ านวน 1,005 ล้านบาท  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ที่ประชมุว่า (1) หน่วยงานใดเป็นผู้ประเมินคณุภาพการจดัการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และ (2) ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นไมไ่ด้มาประชมุด้วยตนเอง จะสามารถแจ้งความประสงค์ขอรับรายงานประจ าปี
ได้อย่างไรบ้าง และให้ข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเก่ียวกบัการจดัสง่รายงานประจ าปีว่า ควรจดัสง่เป็นรูปแบบเล่มพร้อมกบัหนงัสือเชิญ
ประชมุผู้ ถือหุ้น  

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทยเป็นผู้ประเมินผลคณุภาพการจดัการประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น และประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุส าหรับค าแนะน าในเร่ืองรายงานประจ าปี และชีแ้จงถึงสาเหตทุีบ่ริษัทได้จดัสง่รายงานประจ าปี
ในรูปแบบ CD-ROM วา่เป็นการลดการใช้กระดาษตามข้อเสนอแนะที่บริษัทเคยได้รับจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นในช่วงที่ผา่นมา 

นายพรชัย เกตุจินากูล ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ผู้ ถือหุ้นที่ต้องการรายงานประจ าปีในรูปแบบเล่ม สามารถ
แจ้งความจ านงมายงับริษัทโดยใช้แบบขอรับรายงานประจ าปีในรูปแบบเลม่ ซึง่ได้แนบไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นแล้ว 
นอกจากนี ้บริษัทจดัให้มี QR Code บนปกหลงัของหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้นและปกหลงั CD-ROM รายงานประจ าปี เพื่อให้ผู้
ถือหุ้นสแกนและเช่ือมตอ่ไปยงัเว็บไซต์บริษัท เพื่อดาวน์โหลดรายงานประจ าปีและงบการเงินของบริษัทได้อีกช่องทางหนึง่ 

นายปณต สิริวัฒนภักดี กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นส าหรับค าแนะน าเก่ียวกบัรายงานประจ าปีในรูปแบบเลม่ โดย
บริษัทจะพิจารณาและปรับปรุงให้เหมาะสมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้ตอ่ไป  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ทีป่ระชมุวา่  
(1)  ขอทราบข้อมลูยอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที่รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ของปีที่ผ่านมา รวมทัง้แนวทาง

บริหารความเสีย่งของบริษัทตอ่มาตรการควบคมุการปลอ่ยสินเช่ือที่อยู่อาศยัของธนาคารแห่งประเทศไทยและทิศทางการปรับ
ขึน้อตัราดอกเบีย้ของสถาบนัการเงิน 

(2) ขอทราบสาเหตุที่ท าให้ผลการด าเนินงานรอบปีบญัชี 2561 ของธุรกิจสงักะสีออกไซต์ปรับตวัดีขึน้มาก 
และแนวโน้มผลการด าเนินงานในอนาคตของธุรกิจดงักลา่ว 

(3)  ขอทราบแนวโน้มธุรกิจโรงแรมในอนาคต ภายหลงัการปรับตวัดีขึน้ของสภาวะเศรษฐกิจและการขยายตวั
ของภาคทอ่งเที่ยวในประเทศ 

(4) เนื่องจากในปีที่ผ่านมา บริษัทมีหนีส้ินระยะสัน้ค่อนข้างสูง ส่งผลให้มีสภาพคล่องลดลง จึงขอทราบ
แนวทางบริหารเงินทุนของบริษัทในช่วงที่ดอกเบีย้มีทิศทางปรับตวัเพิ่มขึน้ นอกเหนือจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่จะขอ
อนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้  

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุดงัตอ่ไปนี ้
(1) ปัจจุบนั บริษัทมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที่รอโอนกรรมสทิธ์ิ (Backlog) จากยอดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์

พร้อมเข้าอยู ่(Ready to Move) และโครงการใหม่ 2 โครงการที่เปิดขายในรอบปีบญัชี 2561 อนัได้แก่  โครงการเซียลา่ ศรีปทมุ และ
โครงการเดอ ลาพีส จรัญ 81 รวมประมาณ 3,000 ล้านบาท ซึง่จะรับรู้รายได้ในรอบปีบญัชี 2562 นี ้

(2) ธุรกิจสังกะสีออกไซด์ซึ่งด ำเนินกำรโดยบริษัท ไทย-ไลซำท จ ำกัด (“TL”) ส ำหรับรอบปีบัญชี 2561 
นบัเป็นครัง้แรกที่มีรำยได้สงูถึง 2,000 ล้ำนบำท โดยมีสว่นแบ่งกำรตลำดในประเทศประมำณร้อยละ 60 ซึ่ง TL มีแผนงำนใน
กำรพฒันำสนิค้ำที่เป็น High Grade เพื่อขยำยฐำนลกูค้ำไปยงัธุรกิจผู้ผลติสนิค้ำอปุโภคบริโภค (Consumer Products) โดยได้
ลงนำมควำมร่วมมือกบัมหำวิทยำลยัชัน้น ำ 2 แหง่ เพื่อวิจยัและพฒันำผลิตภณัฑ์ ขณะเดียวกนั เนื่องจำกสงักะสีออกไซต์เป็น
สินค้ำที่รำคำซือ้ขำยจะผนัแปรตำมสภำวะตลำดโลก บริษัทจึงระมดัระวงัในกำรซือ้วตัถดุิบในช่วงรำคำที่เหมำะสม และให้
ควำมส ำคญัตอ่กำรก ำหนดรำคำเสนอขำยสงักะสอีอกไซด์แก่ลกูค้ำให้เหมำะสมกบัรำคำวตัถดุิบของบริษัท เพื่อสร้ำงผลก ำไรที่
ดีที่สดุตอ่บริษัทและผู้ ถือหุ้น 
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(3) ธุรกิจโรงแรมนบัเป็นธุรกิจที่สร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) แก่กลุ่มบริษัท ทัง้นี ้แม้ภาคท่องเที่ยว
ในประเทศจะมีการขยายตวั อย่างไรก็ดี ธุรกิจโรงแรมมีการแขง่ขนัสงู เนื่องจากปัจจบุนั มีโรงแรมจ านวนมาก หลากหลายราคาและ
ที่ตัง้ บริษัทมีแผนในการสร้างและดแูลแบรนด์โรงแรมทีเ่ข้าลงทนุให้เป็นที่รู้จกัและสร้างรายได้ประจ าอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี ้
บริษัทยงัมุง่เน้นท่ีจะลงทนุในทรัพย์สนิที่สามารถพฒันาได้อยา่งมัน่คงและยัง่ยืนในอนาคตอีกด้วย 
 นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมเก่ียวกบัสภาพคลอ่งของบริษัทวา่ ณ วนัที ่30 กนัยายน 
2561 บริษัทมีหนีส้ินระยะสัน้ประมาณ 5,000 ล้านบาท อย่างไรก็ดี ปัจจุบัน GOLD ได้ออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ในวงเงิน
ประมาณ 3,000 ล้านบาท เพื่อน าเงินมาช าระหนีส้นิระยะสัน้ เพือ่จดัเป็นหนีส้นิระยะยาวตามสดัสว่นการลงทนุของบริษัทเป็นท่ี
เรียบร้อยแล้ว  

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชมุวา่ (1) ตามข้อมลูที่ปรากฎในรายงานประจ าปี 
2561 พบวา่ก าลงัการผลติสงักะสอีอกไซด์ในปัจจบุนัใกล้เต็มก าลงัการผลติแล้ว ขอทราบวา่บริษัทมีแผนงานในการขยายก าลงั
การผลิตหรือไม่  (2) หากบริษัทมีแผนงานในการขยายก าลงัการผลิต เพื่อรองรับแผนงานในการขยายฐานลกูค้าไปยงัธุรกิจ
สินค้าอปุโภคบริโภค (Consumer Products) ตามที่ได้ชีแ้จงในวาระก่อนหน้า บริษัทต้องมีการลงทนุเพิ่มหรือไม่ อย่างไร และ 
(3) ขอทราบมมุมองของผู้บริหารตอ่แนวโน้มธุรกิจสงักะสอีอกไซด์ในตลาดโลก  

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั TL มีก าลงัการผลิตสงักะสีออกไซด์ประมาณ 20,000 ตนัต่อปี 
ซึง่ก าลงัการผลิตดงักลา่วเป็นจ านวนที่ใกล้เคียงกบัยอดขายในปีที่ผ่านมา โดยในช่วงที่ผ่านมา TL ได้เสริมสายการผลิตชัว่คราวและ
เพิ่มจ านวนรอบการท างานและการผลิตให้เหมาะสมกบัยอดขายที่เพิ่มขึน้ในบางช่วงเวลา อยา่งไรก็ดี เมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม บริษัท
อาจมีการเพิ่มทุนและ/หรือพิจารณาหาพันธมิตรเพื่อร่วมกันขยายธุรกิจและเพิ่มก าลงัการผลิตสงักะสีออกไซด์ ซึ่งเมื่อเกิดกรณี
ดงักลา่ว บริษัทจะน าเร่ืองขอความเห็นชอบและ/หรือขออนมุตัิจากคณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการบริษัท และ/หรือจากที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้น (แล้วแตก่รณี) ตามขัน้ตอนตอ่ไป  

ในปัจจบุนั ลกูค้าสงักะสอีอกไซด์หลกั ได้แก่ กลุม่ผู้ผลิตยางรถยนต์และผู้ผลิตอาหารสตัว์ อย่างไรก็ดี TL มีแผนในการ
พฒันาสินค้า High Grade เพื่อขยายกลุ่มลกูค้าไปยงัผู้ผลิตสินค้าอปุโภคบริโภคและเคร่ืองส าอาง โดยอยู่ระหว่างการพฒันาสินค้า 
High Grade เพื่อรองรับแผนงานดงักลา่ว ซึง่จะเป็นแนวทางหนึง่ในการเพิ่มความหลากหลายให้สนิค้าสงักะสอีอกไซด์ของบริษัท 

นายสัณหกิจ วัฒนปัญญาขจร ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุว่า (1) บริษัทมีนโยบายในการรับซือ้หุ้นคืนหรือไม ่
เนือ่งจากราคาหุ้นบริษัทในปัจจบุนัมีราคาค่อนข้างต ่า และ (2) บริษัทมีนโยบายที่จะเข้าร่วมพฒันาโครงการ One Bangkok ของ
กลุม่เฟรเซอร์หรือไม ่

นายปณต สิริวัฒนภกัดี ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุว่า ราคาหุ้นของบริษัทเป็นไปตามสภาพรวมของดชันีตลาดหลกัทรัพย์ฯ 
และภาพรวมของราคาหุ้นในหมวดธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัที่ปรับลดลง โดยบริษัทไมม่ีนโยบายในการรับซือ้หุ้นคืน
แตอ่ยา่งใด นอกจากนี ้เนือ่งจากบริษัทมีนโยบายการลงทนุ โดยให้ความส าคญักบัการลงทนุที่จะก่อให้เกิดเสถียรภาพของรายได้
ในระยะสัน้และระยะกลาง และเป็นการลงทุนที่มีมูลค่าเหมาะสมกับขนาดธุรกิจของบริษัทในปัจจุบัน ขณะที่โครงการ One 
Bangkok แม้จะเป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่มีศกัยภาพดี แตเ่นือ่งจากโครงการดงักลา่วมีขนาดใหญ่ ใช้ระยะเวลาการก่อสร้าง
นานมากกวา่ 5 ปี ถึงจะสามารถเปิดให้บริการและมีรายได้ บริษัทจึงยงัมุง่การลงทนุในธุรกิจทีม่ีศกัยภาพสามารถให้ผลตอบแทน
และเหมาะสมกบัขนาดธุรกิจของบริษัท เช่น บริษัท แกรนด์ ยนูิตี ้ดิเวลล็อปเม้นท์ จ ากดั (“GRAND UNITY”) และ TL อย่างไรก็ดี 
บริษัทยงัศึกษาและแสวงหาโอกาสในการลงทนุอื่นอย่างต่อเนื่อง อย่างเช่นการลงทุนในโรงแรม เมื่อเห็นการขยายตวัของภาคการ
ทอ่งเทีย่วในประเทศ เพื่อสร้างผลตอบแทนทีด่ีและลดความเสีย่งในการพึง่พิงธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็นและ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบ จึงไมต้่องมีการลงมติ 
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วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561  

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 38 ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจัดให้มีการท างบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณา
อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของบริษัทได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีทีรั่บรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

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

นางสาวศิริพร ศิริไพบูลย์ ผู้ ถือหุ้น เสนอแนะต่อที่ประชุมว่า ในโอกาสต่อไปเพื่อเป็นการอ านวยความสะดวก
แก่ผู้ ถือหุ้น จึงขอให้บริษัทจดัพิมพ์งบแสดงฐานะการเงินในรูปแบบเลม่และจดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้น เนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นหลายรายไม่
สะดวกที่จะดขู้อมลูงบการเงินในรูปแบบ CD-ROM หรือพิมพ์ลงกระดาษเอง 

นายปณต สิริวัฒนภกัดี  ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ สาเหตทุีบ่ริษัทจดัท างบแสดงฐานะการเงินในรูปแบบ CD-ROM 
เนื่องจากเป็นการลดการใช้กระดาษตามข้อเสนอแนะที่บริษัทเคยได้รับจากผู้ ถือหุ้นรายอื่นในช่วงที่ผา่นมา อยา่งไรก็ดี บริษัทจะ
น าข้อเสนอแนะของทา่นผู้ ถือหุ้นไปพิจารณาและปรับปรุงให้เหมาะสมในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ตอ่ไป 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามในประเด็นดงัตอ่ไปนี ้ 
(1)  ขอให้ชีแ้จงคา่เผ่ือการลดมลูคา่โครงการ จ านวน 63.70 ล้านบาท ในงบการเงินประจ าปี 2561  
(2) ขอทราบความแตกต่างระหว่างเงินลว่งหน้าคา่ก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา และ

เงินมดัจ าทีด่ินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งรอการพฒันา ที่ปรากฏในงบการเงินประจ าปี 2561  
(3) ขอทราบสาเหตุที่รายการค่าเผ่ือการด้อยค่าเงินลงทนุในบริษัทย่อยมีการกลบัรายการเป็นบวกและเป็น

ลบไปมาในแตล่ะปี 
(4) สาเหตทุี่บริษัทมีรายได้จากเงินปันผลเพียง 40 ล้านบาท ในงบการเงินรวมส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 

2561 เมื่อเปรียบทัง้ทีบ่ริษัทมีก าไรอยูใ่นระดบัสงู  
(5) ขอให้ชีแ้จงรายการสว่นเกินทนุจากการรวมธรุกิจภายใต้การควบคมุเดียวกนั ที่ปรากฎในงบการเงินประจ าปี 2561     
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงข้อสอบถาม ดงันี ้
(1)  ตามมาตรฐานบญัชี ผู้สอบบญัชีจะน าอายขุองโครงการมาท าการวิเคราะห์เพื่อพิจารณาว่ามีส่วนต่าง

ระหว่างมูลค่าโครงการตัง้แต่เร่ิมลงทุนกับมูลค่าโครงการในปัจจุบันหรือไม่ และเป็นจ านวนเท่าใด รวมทัง้ พิจารณาว่า
ระยะเวลาการพฒันาโครงการก่ีปีขึน้ไป ท่ีผู้สอบบญัชีเห็นควรว่าจะต้องมีการตัง้ส ารองมลูคา่โครงการทีอ่าจมีมลูคา่ในปัจจบุนั
ลดลงเนื่องจากเปิดขายมาเป็นระยะเวลานาน  

(2) เงินลว่งหน้าค่าก่อสร้างโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันา คือ เงินล่วงหน้าค่าก่อสร้างที่จ่าย
ให้แก่ผู้ รับเหมา สว่นเงินมดัจ าที่ดินโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา คือ เงินมดัจ าที่ดินทีจ่่ายให้กบัเจ้าของทีด่ิน 

(3)  เกิดจากการพิจารณาของผู้สอบบัญชีถึงการเพิ่มขึน้หรือลดลงของมลูค่าเงินลงทุนของบริษัทในบริษัท
ยอ่ยหรือบริษัทร่วม ซึง่ขึน้อยูก่บัผลการด าเนินงานของบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมในแตล่ะช่วงเวลา วา่มีผลก าไรหรือขาดทนุ  
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(4)  รายได้เงินปันผล 40 ล้านบาทดงักลา่ว เป็นเงินปันผลที่ได้รับจากเงินลงทนุชัว่คราว ซึ่งบริษัทเข้าลงทนุใน
หุ้นของบริษัท กลัฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (มหาชน) ส าหรับเงินปันผลจากบริษัทย่อยจะไม่ได้แสดงเป็นรายได้เงิน
ปันผล เนื่องจากจะถกู Eliminate ในงบการเงินรวมของบริษัท  

(5)  รายการสว่นเกินทนุจากการรวมธุรกิจดงักลา่ว เป็นผลมาจากการเข้าซือ้หุ้น GOLD เมื่อปี 2552 โดยรายการ
ดงักลา่วจะยงัคงปรากฏในงบการเงิน จนกวา่จะมีการขายเงินลงทนุสว่นนีอ้อกไป ซึง่เป็นตวัเลขทางบญัชี มิได้ถือเป็นเงินสด 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ซึง่ผา่น
การตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัท ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,412,238,582 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 1,184,200 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 30 กันยายน 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณ และบัญช ีเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงต่อที่ประชุมทราบว่า พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 115 และ 
116 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 40 และ 41 ได้ก าหนดในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลและการจัดสรรเงินกองทนุตามกฎหมายไว้ว่า 
บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมจี านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ซึง่บริษัทมีนโยบายการจา่ยเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษี และทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม 
ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต  

จากผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สุดวนัที่ 30 กันยายน 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิตามงบการเงินรวม จ านวน 
1,005,636,245 บาท และไม่มียอดขาดทนุสะสม ประกอบกบับริษัทมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้ คณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้น าเสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรเพื่อเป็นทนุส ารอง
ตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่30 กนัยายน 2561 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• จดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 28,000,000  บาท 

• จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงิน 497,100,899.62 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 
50.85 ของก าไรสุทธิ โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น 
(Record Date) ในวนัศกุร์ที่ 14 ธนัวาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 15 กมุภาพนัธ์  2562 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะ
จากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้
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นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น กลา่วช่ืนชมบริษัทที่มีก าไรและรายได้เติบโตขึน้มา รวมทัง้ มีอตัราการจ่ายเงินปัน
ผลเพิ่มขึน้ และสอบถามวา่ วิธีการในการค านวณอตัราการจ่ายเงินปันผลตอ่หุ้นของบริษัท  

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทเห็นวา่อตัราเงินปันผลจ่ายในปีนีเ้ป็นอตัราที่สงูกวา่ปีที่ผา่น
มา และเป็นอตัราทีเ่หมาะสม รวมทัง้ เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่ในการพิจารณาอนมุตัิการจา่ยเงินปัน
ผลดงักลา่ว เป็นอ านาจการตดัสนิใจของผู้ ถือหุ้น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเหน็ และ/หรือ ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิจัดสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็นทุนส ารอง
ตามกฎหมายไมน้่อยกว่าอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี จ านวนเงิน 28,000,000 บาท และอนมุตัิจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ส าหรับผลการด าเนินงานส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 30 กนัยายน 2561 ในอตัราหุ้นละ 0.26 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 497,100,899.62 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 50.85 ของก าไรสทุธิตามงบการเงินรวมหลงัหกัส ารองตามกฎหมายและส ารองเพื่อการลงทนุอื่น โดยบริษัท
จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศกุร์ที่ 14 ธนัวาคม 2561 และก าหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที่ 15 กมุภาพนัธ์ 2562 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,413,498,782 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 61,500 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีง
ได้อยา่งเป็นอิสระ นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร และนายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระ ขอออกจากห้องประชมุก่อนการพิจารณาวาระนี ้ 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูลกิจการที่ดีจึงได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็นกรรมการบริษัทผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 2 
กรกฎาคม 2561 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2561 แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือทัง้สามท่าน ได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบกับ
ข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการ
ทีต้่องพ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และด ารงต าแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อย
เช่นเดิม ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ได้แก่ 

1. นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
     ประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
2. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ  
    กรรมการบริหาร 
3. นายนรรัตน์  ลิม่นรรัตน์ กรรมการ  
    กรรมการบริหาร 
     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
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เนื่องจากบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบตัิครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตามกฎเกณฑ์ของส านกังาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินธุรกิจ สามารถท าประโยชน์ให้กับบริษัทได้เป็นอย่างดียิ่ง อีกทัง้ในช่วงที่ผ่านมาได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะกรรมการ
บริษัทและกรรมการบริษัทยอ่ยได้เป็นอยา่งดี โดยนายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั ได้ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระของบริษัท เป็นเวลา 2 
ปี 3 เดือน นบัตัง้แต่เข้ารับต าแหน่งกรรมการอิสระ และมีคุณสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจ 
สอบสามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และกฎหมายที่เก่ียวข้อง ซึง่ประวตัิโดย
ยอ่และข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัท ปรากฏอยูใ่นเอกสารแนบ 
3 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึง่พ้นจากต าแหนง่ตามวาระประจ าปี 2562 จ านวน 3 คน 
ได้แก่ (1) นายธิติพนัธุ์ เชือ้บญุชยั (2) นายสิทธิชยั ชัยเกรียงไกร (3) นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัทและกรรมการชดุยอ่ยอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

1. นายธิติพันธ์ุ เชือ้บุญชัย ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,413,498,868 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 61,500 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

 

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,412,727,606 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9482 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 731,766 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0518 
งดออกเสยีง จ านวน 101,500 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

 

3. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,412,568,267 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9341 
ไมเ่หน็ด้วย จ านวน 931,105 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0659 
งดออกเสยีง จ านวน 61,500 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 
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วาระที่ 6  พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ทีป่ระชมุ 

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากัด ที่ก าหนดให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ทัง้นี ้บริษัทได้ก าหนดนโยบายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยไว้อยา่งชดัเจนและโปร่งใส โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัขอบเขต หน้าที่ 
ความรับผิดชอบท่ีเพิ่มมากขึน้ รวมทัง้ได้เปรียบเทยีบข้อมลูอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยูใ่นอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

คณะกรรมการได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
ทีไ่ด้เสนออตัราคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดยอ่ย ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 เสนอตอ่ที่ประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท เมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนไม่เกิน 10,000,000 บาท 
โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจาก
ผลประกอบการของบริษัท เป็นส าคญั  

ในปี 2561 บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับรอบปีบญัชี 2561 รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 8,976,000 บาท 
ซึง่ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนท่ีได้รับจ านวน 9,000,000 บาท ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 
39 โดยนายฐาปน สริิวฒันภกัดี และนายปณต สริิวฒันภกัดี ได้แสดงเจตนาไมรั่บคา่ตอบแทนพิเศษส าหรับรอบปีบญัชี 2561 

อตัราคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชดุยอ่ยส าหรับรอบปีบญัชี 2562 มีรายละเอียดดงันี ้

ค่าตอบแทนส าหรับ 
รอบปีบัญชี 2562 (1 ตุลาคม 2561 – 30 กนัยายน 2562)  

ค่าตอบแทนรายเดือน (บาท/เดือน) ค่าเบีย้ประชุม (บาท/ครัง้) 
1. คณะกรรมการบริษัท   

- ประธาน 20,000  25,000 
- กรรมการ(ตอ่คน) 10,000 20,000 

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

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

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

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

6. สทิธิประโยชน์อื่นๆ ไมม่ี 
วงเงินท่ีขออนมุตัิจากผู้ ถือหุ้น  10,000,000 บาท 
หมายเหต ุ* กรรมการบริหารที่เป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับคา่ตอบแทน 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึง่มีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจาก
ผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจากกรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น ขอให้คณะกรรมการบริษัทชีแ้จงเหตผุลในการขออนมุตัิเพิ่มวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ  
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมวา่ เนื่องจำกกำรขยำยธุรกิจและกำรลงทนุของกลุม่บริษัทในช่วงที่ผ่ำนมำ บริษัท

จึงจะเพิ่มจ ำนวนครัง้กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีบญัชี 2562 เป็น 6 ครัง้ต่อปี จำกปีก่อนหน้ำ ที่ก ำหนดให้มีกำรประชุม 
5 ครัง้ต่อปี เพื่อให้กรรมกำรบริษัทสำมำรถติดตำมดูแลผลกำรด ำเนินงำนของกลุ่มบริษัทได้อย่ำงต่อเนื่องและใกล้ชิดยิ่งขึน้ ซึ่งจะ
สอดคล้องกบัหลกักำรก ำกบัดแูลกิจกำรที่ดีของบริษัทจดทะเบียน  

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ คา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) คืออะไร  
ประธานฯ ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่า ในกรณีบริษัทมีผลการด าเนินงานที่ดี และคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ

สรรหาเห็นสมควรให้จ่ายค่าตอบแทนพิเศษ (โบนสั) แก่กรรมการ บริษัทก็จะจ่ายค่าตอบแทนพิเศษจากวงเงินค่าตอบแทน
กรรมการซึง่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นแล้วให้แก่กรรมการ 

นายนรรัตน์ น่ิมนรรัตน์ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ บริษัทได้คงวงเงินค่าตอบแทนกรรมการ จ านวน 9,000,000 บาท 
มาเป็นระยะเวลา 3 ปี โดยมิได้มีการปรับขึน้ แม้ผลการด าเนินงานของบริษัทจะเติบโตอย่างต่อเนื่องในช่วงที่ผ่านมา ซึ่ง
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้พิจารณาอตัราคา่ตอบแทนกรรมการด้วยความระมดัระวงัและรอบคอบ โดย
ค านงึถึงหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีแล้ว 

นายสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น แสดงข้อคิดเห็นว่า เนือ่งจากมีกรรมการอิสระของบริษัทได้ด ารงต าแหนง่เกินกว่า 9 
ปี ท าให้ถกูท้วงติงในประเด็นดงักลา่วจากหนว่ยงานที่เก่ียวข้องอยูเ่สมอ อยา่งไรก็ดี สว่นตวัให้ความส าคญัตอ่ความสม ่าเสมอของ
ประสทิธิภาพในการปฏิบตัิหน้าทีข่องกรรมการมากกวา่วาระการด ารงต าแหนง่ที่ไมเ่กิน 9 ปี อยา่งไรก็ดี เพื่อสร้างความมัน่ใจให้แก่
หนว่ยงานที่ก าหนดเกณฑ์ระยะเวลาการด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระดงักลา่ว บริษัทอาจพิจารณาตรวจสอบการปฏิบตัิหน้าที่ของ
กรรมการอิสระรายนัน้ๆ ว่าในช่วงที่ผ่านมาว่าพบความบกพร่องใดๆ หรือไม่ หรืออาจพิจารณาให้กรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่ง
เกิน 9 ปี ลาออกจากต าแหนง่และกลบัมาด ารงต าแหนง่อีกครัง้ เพื่อให้มีคณุสมบตัิเป็นไปตามเกณฑ์ดงักลา่ว 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณส าหรับค าแนะน า และชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หลักเกณฑ์ดังกล่าวเป็นแนวปฏิบัติตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี ซึง่มิใช่ข้อกฎหมายที่มีผลบงัคบัให้ต้องปฏิบตัิตาม 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการและคณะกรรมการชุดย่อย ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 รวมกับ
คา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) เป็นจ านวนไมเ่กิน 10,000,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,412,807,868 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9465 
ไมเ่หน็ด้วย จ านวน 654,904 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0463 
งดออกเสยีง จ านวน 101,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0072 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญช ีส าหรับรอบปีบัญชี 2562 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อ
ที่ประชมุ 

นายสุวิทย์ จินดาสงวน ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน
จ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั จ านวน 3 ท่านตามรายช่ือต่อไปนี ้เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่ข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทานและ
แสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 

(1) นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920  และ/หรือ 
(2) นายเอกสทิธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  และ/หรือ 
(3) นางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 8802 
ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากัด และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าวเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท 

และบริษัทย่อย ซึ่งมีคุณสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และอยู่ในสงักัด
ของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสยีง และมีความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไปและไมม่ีความสมัพนัธ์และไมม่ีสว่นได้
เสียกบับริษัท บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็น
อิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท โดยไม่มีผู้สอบบญัชีท่านใดเป็นผู้ลงนามในรายงานของ
ผู้สอบบญัชีเป็นระยะเวลาเกินกวา่ที่หลกัเกณฑ์ตามประกาศที่เก่ียวข้องก าหนด 

ทัง้นี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้เห็นชอบให้ก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 
เป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากบัค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบญัชี 2561 ทัง้นี ้ค่าสอบบญัชี
ดงักลา่วไมร่วมคา่บริการอื่น (Non-audit fee) ซึง่ถ้าหากมีบริษัท จะจ่ายตามจริง  

ส าหรับประวตัิ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ปรากฏอยู่ในเอกสารแนบ 5 ซึ่งได้
จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็น หรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือ ซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ส าหรับรอบปีบัญชี 2562 ตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. อนมุตัิแต่งตัง้นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3920 และ/หรือนายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 4195 และ/หรือนางศศิธร พงศ์อดิศกัดิ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขที่ 8802 คนใดคนหนึ่งของ 
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท ส าหรับรอบปีบญัชี 
2562 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็นผู้ท าการตรวจสอบ สอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท 
ส าหรับรอบปีบญัชี 2562 และ 

2. อนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชี เป็นจ านวนเงินรวม 1,000,000 บาท 

 
 
 
 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

20 

โดยที่ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
เห็นด้วย จ านวน 1,413,462,269 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 101,500 เสยีง 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้เพิ่มเติม ในวงเงนิจ านวนไม่เกิน 2,000 ล้านบาท 
ประธานฯ มอบหมายให้นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 

งบประมาณ และบัญชี เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทพจิารณาเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือ
หุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินจ านวนไม่เกิน  2,000  ล้านบาท จากวงเงินเดิมที่
ได้รับอนมุตัิจากการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 36 จ านวน 3,000 ล้านบาท ซึง่บริษัทได้ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ครบถ้วนแล้ว รวมเป็นมลูคา่หุ้นกู้ทัง้หมดไมเ่กิน 5,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

วัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือช าระคืนเงินกู้  และ/หรือใช้ในการลงทนุของบริษัท และ
บริษัทย่อย และ/หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท และบริษัทย่อย หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่น
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควร 

ประเภท หุ้นกู้ทกุประเภทและรูปแบบ ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือ หรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ มีหรือไม่มีหลกัประกันหรือผู้ค า้
ประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับความเหมาะสมของ
ภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราวและปัจจยัอื่น ๆ ท่ีเก่ียวข้อง 

มูลค่าของหุ้นกู้ที่จะ
ขออนุมัติเพิ่มเติม
ในครัง้นี ้

ในวงเงินจ านวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท ซึง่เมื่อรวมกบัวงเงินเดิมที่ได้รับอนมุตัิจากการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 36 รวมเป็นมูลค่าหุ้นกู้ ทัง้หมดไม่เกิน 5,000 ล้านบาท โดยบริษัท 
อาจจะด าเนินการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ
สามารถเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนในรูปแบบต่างๆ กัน ได้ในวันเดียวกัน 
(Revolving Basis) ทัง้นี ้หุ้นกู้ที่บริษัทออกจ าหน่ายแล้ว แต่ยงัไม่ได้รับการไถ่ถอนไม่ว่า ณ ขณะใด
ขณะหนึง่จะต้องมีจ านวนไมเ่กินวงเงิน 5,000 ล้านบาท 

สกุลเงนิ เงินบาทและ/หรือเงินสกุลตา่งประเทศในจ านวนเทียบเท่า โดยใช้อตัราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว  

อัตราดอกเบีย้ ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะครัง้ 
อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 7 ปี นบัจากวนัที่ออกหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ทัง้นีอ้ยู่ภายใต้ข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับ

ตลาดทุน และ/หรือส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (“ส านักงาน 
ก.ล.ต.”) 

การไถ่ถอน 
ก่อนก าหนด 

ผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบก าหนด ทัง้นี ้ขึน้อยู่กับ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ที่ออกในแตล่ะคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ทัง้หมดในคราวเดียวหรือทยอยออกหุ้นกู้ เป็นหลายคราวก็ได้ โดยอาจเสนอขายให้แก่
ผู้ลงทนุทัว่ไป และ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุในวงจ ากดั และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั และ/หรือผู้ลงทนุ
รายใหญ่ และ/หรือผู้ ลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะตามความหมายที่ก าหนดไว้ในประกาศส านกังาน 
ก.ล.ต. ที่เก่ียวข้อง ไม่ว่าจะเสนอขายในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ ตามหลกัเกณฑ์ที่ก าหนดใน
ประกาศส านกังานก.ล.ต. และ/หรือคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือตามประกาศ กฏกระทรวง 
กฏระเบียบ และกฏหมายอื่น ๆ ที่เก่ียวข้องทีม่ีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ 
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รวมทัง้ เห็นชอบให้เสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
กรรมการบริหาร และ/หรือบคุคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจในเร่ืองที่เก่ียวข้องกบั และ/หรือที่ตอ่เนื่องกบัการออกเสนอขาย
หุ้นกู้  ซึง่รวมถึง (แตไ่มจ่ ากดัเพียง) เร่ืองตา่งๆ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) การก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่ง
รวมถึง (แต่ไม่จ ากัดเพียง) เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั (ถ้ามี) สกุลเงิน จ านวนเงิน อาย ุ
มลูค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการ
ออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีจดัสรร และข้อก าหนดสิทธิ เป็นต้น ตามที่สภาวการณ์จะเอือ้อ านวย
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในรูปแบบต่างๆ กนั ครัง้เดียวหรือแบง่เป็น
คราวๆ ก็ได้  

(2) ด าเนินการตา่งๆ ที่จ าเป็นและสมควรเพื่อการออกหุ้นกู้ดงักลา่ว และมีอ านาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/
หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือผู้จดัจ าหนา่ย และ/หรือผู้ รับประกนัการจ าหนา่ย และ/หรือที่ปรึกษาต่างๆ 
และ/หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  และ/หรือหน่วยงานจดัอนัดบัเครดิต และ/
หรือ ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนี ้
ไทยหรือตลาดรองอื่นๆ  

(3) การติดต่อ ให้ข้อมลู เจรจา เข้าท า ลงนาม รับรอง และแก้ไขเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้องกบัการออก
และเสนอขายหุ้นกู้  ซึ่งรวมถึง (แต่ไม่จ ากดัเพียง) ค าขออนญุาต หนงัสอืชีช้วน แบบแสดงรายการข้อมลู 
รวมถึงเอกสารและหลกัฐานต่างๆ ที่ต้องยื่นให้แก่ส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ดงักลา่ว ตลอดจนติดต่อ 
ประสานงาน และการยื่นเอกสารดงักลา่วข้างต้นตอ่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ หรือหนว่ยงานอื่น หรือบคุคลใดๆ ที่เก่ียวข้อง 

(4) การด าเนินการอื่นใดที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การออกเสนอขายหุ้ นกู้ ของบริษัทบรรลผุลส าเร็จและ
เป็นไปตามวตัถปุระสงค์  

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

 นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น แสดงข้อคิดเห็นว่า เห็นด้วยกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในครัง้นี  ้เนื่องจาก
ดอกเบีย้มีทิศทางปรับตวัขึน้ และสอบถามว่าบริษัทจะน าเงินที่ได้จากการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ไปใช้หรือลงทุนในเร่ืองใด 
และขอทราบผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือ (Credit Rating) ของบริษัทในปัจจบุนั  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุ ดงันี ้
(1) ตามที่กลุม่บริษัทมีแผนการเปิดโครงการใหมใ่นแนวราบจ านวน 25 โครงการและแนวสงู 6 โครงการ และ

ในรอบปีบัญชี 2562 GRAND UNITY มีแผนการจัดซือ้ที่ดินและการก่อสร้าง ประมาณ 6,000 ล้านบาท ขณะที่ GOLD มี
แผนการจดัซือ้ที่ดินและการก่อสร้าง ประมาณ 21,000 ล้านบาท ซึ่งการใช้เงินทุนหมนุเวียนของกิจการเพียงอย่างเดียวจะไม่
เพียงพอต่อแผนการลงทนุดงักลา่ว ประกอบกบัอตัราดอกเบีย้มีทิศทางเพิ่มสงูขึน้ในอนาคต ท าให้การออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในช่วงเวลานี ้อาจท าให้บริษัทมีต้นทนุทางการเงินที่ต ่ากว่า ซึ่งการออกหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ล้านบาท ที่ขออนุมตัิจากที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้เป็นจ านวนท่ีเพียงพอต่อแผนการลงทนุของบริษัทในช่วง 1 - 2 ปีนี ้โดยบริษัทมีแผนงานจะทยอยออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ เป็นหลายครัง้  

(2) บริษัทรับผลการจดัอนัดบัความนา่เช่ือถือที ่BBB+ Stable ในปัจจบุนั 
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ประธานฯ ชีแ้จงเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับการจัดอนัดบัความน่าเช่ือถือที่ BBB+ Stable ต่อเนื่องมา
เป็นเวลา 2 ปี แล้ว 

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามดงันี ้(1) บริษัทมีหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดไถ่ถอนในปี 2562 หรือไม ่
และเป็นจ านวนเทา่ใด (2) บริษัทจะใช้เงินท่ีได้รับจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้ซึง่จะขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้เพื่อ
ไถ่ถอนหุ้นกู้ดงักลา่วหรือไม ่และ (3) บริษัทจะเสนอขายหุ้นกู้ซึง่จะขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ก่กลุม่ผู้ลงทนุใดบ้าง  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมว่า บริษัทไมม่ีหุ้นกู้ที่จะต้องไถ่ถอนในปี 2562 โดยจะเร่ิมมีการไถ่
ถอนหุ้นกู้ ในปี 2563 ส าหรับแหลง่เงินทนุเพื่อใช้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้  บริษัทจะพิจารณาจากกระแสเงินสดของบริษัท ณ ขณะนัน้  

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ การออกหุ้นกู้มี 2 รูปแบบ คือ การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุ
ประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และการออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทัว่ไป  โดยที่ผ่านมาและรวมถึงการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไมเ่กิน 2,000 ล้านบาทที่บริษัทขออนมุตัิในครัง้นี ้บริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่นกัลงทนุประเภท
สถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ เนื่องจากมีต้นทนุทางการเงินท่ีต ่ากวา่การออกและเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุทัว่ไป   

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่ทนุเทา่ใด 
นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุว่า ปัจจบุนั ตามข้อก าหนดของหุ้นกู้  ซึง่พิจารณาจากภาระหนีส้ิน

ทีม่ีดอกเบีย้นัน้ บริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิเท่ากบั 1.08 เท่า ทัง้นี ้กรณีบริษัทออกหุ้นกู้ เพิ่มเติมในคราวเดียวกนัอีกจ านวน 2,000 
ล้านบาท (รวมเป็น 5,000 ล้านบาท) บริษัทจะมีอตัราสว่นหนีส้นิทีม่ีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเทา่กบั 1.46 เทา่ 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชุมเพิ่มเติมวา่ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วและมีความเห็นว่าการออกหุ้นกู้ ใน

ครัง้นีม้ีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อบริษัท เนื่องจากกลุม่บริษัทมีการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ครัง้นี ้เป็นทางเลอืกหนึง่ในการระดมทนุท่ีมีประโยชน์ เพื่อลดต้นทนุทางการเงินของบริษัท 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เพิ่มเติม ในวงเงินจ านวนไมเ่กิน 2,000 ล้านบาท รวมทัง้อนมุตัิ
การมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลที่ได้รับมอบหมายให้มีอ านาจเร่ืองที่
เก่ียวข้องกบั และ/หรือที่ต่อเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นทีม่าประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,413,499,269 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9954 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 64,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 

วาระที่ 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 ในเร่ืองการเรียกประชุมผู้
ถอืหุ้นโดยผู้ถอืหุ้นของบริษัท และการเรียกประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

ประธานฯ มอบหมายให้ นายพรชัย เกตุจินากูล เลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายพรชัย เกตุจินากูล ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องด้วยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 
เร่ือง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อรองรับให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ และค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้มีการแก้ไขมาตรา 
100 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งเก่ียวข้องกับการเรียกประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ นโดยผู้ ถือหุ้ น ในกรณีที่
คณะกรรมการบริษัทไมจ่ดัการประชมุผู้ ถือหุ้นตามที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
(เอกสารประกอบการพิจารณาวาระท่ี 1) 

23 

ทัง้นี ้เพื่อรองรับการจดัการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์และเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรา 100 ของพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล และ
เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิแก้ไขข้อบงัคบั ข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม 
และให้ใช้ข้อความใหม่ดังต่อไปนีแ้ทน และมอบหมายให้บุคคลที่กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท มอบหมาย มีอ านาจในการ
ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/หรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตาม
ค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยทีไ่มก่ระทบตอ่เนือ้หาสาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ข้อ 22.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์
ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยูใ่นที่ประชุม หรือไม่
สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รอง
ประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  
หรือมีแต่ไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุม
เลอืกกรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ 
 

การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน  เว้นแต่
กรรมการซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่
ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 22.  
ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อย
กว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่สามารถ
ปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ  หรือมีแต่
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ให้กรรมการที่มาประชุมเลือก
กรรมการคนหนึง่ขึน้เป็นประธานในที่ประชมุ  
 

ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง ประธานในที่ประชุม
อาจก าหนดให้กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและ
ด าเนิ น ก ารใด  ๆ  ในการประชุ ม ดั งก ล่ าว ผ่ านสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยกรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม
อย่างน้อย 1/3 (หน่ึงในสาม) ขององค์ประชุมต้องอยู่ ในที่
ประชุมแห่งเดียวกัน และกรรมการท้ังหมดที่เข้าร่วมประชุม
ต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม 
 

การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสองต้องกระท า
ผ่านระบบควบคุมการประชุมที่มีกระบวนการรักษาความ
ม่ันคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มีการบันทึกเสียง
หรือท้ังเสียงและภาพ แล้วแต่กรณีของกรรมการทุกรายที่
เข้าร่วมประชุมตลอดระยะเวลาที่ มีการประชุม รวมท้ัง
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที่เกิดจากบันทึกดังกล่าว และ
มีระบบควบคุมการประชุมที่มีองค์ประกอบพ้ืนฐานของการ
ท างานเป็นไปตามกฎหมายและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  
 

กรรมการบริษัทซ่ึงเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงือ่นไขที่กล่าวมา
ข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วมประชุมอันสามารถนับเป็น
องค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตาม
วิธีการที่บัญญัติไว้ในกฎหมายและข้อบังคับฉบับน้ี 
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 
 

กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการ
ซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ือง
นัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานที่ประชุมออกเสยีงเพิ่มขึน้
อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 

ข้อ 23.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือ
ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายส่งหนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่
น้อยกว่า 7 (เจ็ด) วันก่อนหน้าวันประชุม เว้นแต่ในกรณี
จ าเป็นรีบด่วนเพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท 
จะแจ้งการนดัประชมุโดยวิธีอื่น และก าหนดวนัประชมุให้เร็ว
กวา่นัน้ก็ได้ 

ข้อ 23.  
ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการหรือผู้ซึ่ง
ได้รับมอบหมายสง่หนงัสือนดัประชุมไปยงักรรมการไม่น้อยกว่า 
7 (เจ็ด) วนัก่อนหน้าวนัประชมุ เว้นแต่ในกรณีจ าเป็นรีบดว่นเพื่อ
รักษาสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งการนดัประชุมโดยวิธี
อืน่ และก าหนดวนัประชมุให้เร็วกวา่นัน้ก็ได้ 
 

ในการจัดส่งหนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการ รวมท้ัง
เอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ บริษัทอาจจัดส่ง
หนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม
ดังกล่าวทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ ในการน้ี ผู้มี
หน้าที่จัดการประชุมต้องจัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุม
และเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน โดยจะ
จัดเก็บในรูปข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ 

ข้อ 29.  
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมสามัญประจ าปี ภายใน 4 (สี่ ) เดือน นับแต่วัน
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกว่า 
การประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้น
เป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 
หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 25 (ยี่สิบ
ห้า) คน ซึ่งมีหุ้ นนับรวมได้ไม่น้อยกว่า 1/10 (หนึ่งในสิบ) 
ของจ านวนหุ้ นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกันท า
หนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชมุวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 
1 (หนึง่) เดือน นบัแตว่นัที่ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ข้อ 29. 
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามญัประจ าปี ภายใน 4 (สี่) เดือน นบัแต่วนัสิน้สุดของรอบปี
บญัชีของบริษัท 
 

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้วให้เรียกวา่ การ
ประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้น
คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 10 (สิบ) ของจ านวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ท้ังหมด จะเข้าช่ือกนั
ท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นการ
ประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการที่
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 45 

วัน (สี่สิบห้า) นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายใน
ก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซ่ึงเข้าชื่อ
กัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับ
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที่ขอเสนอให้มกีารแก้ไขเพิ่มเติม 
ไว้น้ันจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายใน 45 วัน (สี่สิบห้า) นับแต่
วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณีเช่นน้้ีให้ถือ
ว่าเป็นการประชุมผู้ถอืหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร  
 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่ เป็นการเรียก
ประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด จ านวนผู้ถือหุ้น
ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับฉบับน้ี  ผู้ถือ หุ้นตามวรรคสามต้องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการจัดให้มีการ
ประชุมในคร้ังน้ันให้แก่บริษัท 

 

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

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ในระหว่างการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หากไฟฟ้าดบั
และท าให้อินเทอร์เน็ตไมส่ามารถใช้งานได้ จะถือวา่การประชมุดงักลา่ว มีจ านวนกรรมการครบเป็นองค์ประชมุหรือไม ่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในการประชมุคณะกรรมการบริษัทจะต้องมีกรรมการเข้าร่วมประชมุไมน้่อยกวา่
กึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้การพิจารณาว่าการประชุมดงักลา่วต้องระงบัไปหรือไม ่
จะต้องพิจารณาจากสถานการณ์ ณ ขณะนัน้ วา่สามารถด าเนินการประชมุตอ่ไปได้หรือไม ่ 

นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พูลผล (ที่ปรึกษากฎหมาย) ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในการประชุมคณะ 
กรรมการ จะต้องมีจ านวนกรรมการครบเป็นองค์ประชุมตลอดระยะเวลาการประชุม อย่างไรก็ดี ในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
จะต้องมีกรรมการจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด อยู่ ณ สถานที่แห่งเดียวกัน ทัง้นี ้เมื่อรวมจ านวนกรรมการที่อยู่ ณ 
สถานที่แหง่อื่นแล้ว จะต้องมีจ านวนไม่น้อยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม ทัง้นี ้หากมีเหตขุดัข้อง
ที่ท าให้การประชมุไมส่ามารถด าเนินตอ่ไปได้ ก็จะต้องมีการแก้ไขเหตขุดัข้องดงักลา่วก่อนจึงจะสามารถด าเนินการประชมุตอ่ไปได้  

นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากกรรมการของบริษัทส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในจังหวัด
กรุงเทพมหานคร ดงันัน้ กรณีที่ทา่นผู้ ถือหุ้นได้กลา่วมาข้างต้น จึงมีโอกาสเกิดขึน้น้อยมาก 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดแสดงความเห็น และ/หรือซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัวาระนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบังคบัของบริษัทข้อ 22 ข้อ 23 และข้อ 29 ในเร่ืองการเรียก

ประชมุผู้ ถือหุ้นโดยผู้ ถือหุ้นของบริษัท และการเรียกประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ รวมทัง้ อนมุตัิมอบหมายให้บคุคลที่กรรมการ
ผู้มีอ านาจของบริษัท มอบหมาย มีอ านาจในการด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบงัคบัของบริษัท รวมทัง้แก้ไข และ/
หรือเปลีย่นแปลงเพิ่มเติมข้อความให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามความจ าเป็นและเหมาะสม โดยที่ไม่กระทบตอ่เนือ้หา
สาระของการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

เห็นด้วย จ านวน 1,413,463,269 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9928 
ไมเ่ห็นด้วย จ านวน 504 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
งดออกเสยีง จ านวน 100,500 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0071 
บตัรเสยี จ านวน - เสยีง 
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วาระที่ 10 เร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ คณะกรรมการบริษัทเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
การประชุมที่คณะกรรมการบริษัทก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุมได้ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกฎหมายก าหนด และสอบถามวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นนอกเหนือจากวาระการประชมุหรือไม ่

ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นประสงค์เสนอวาระอื่นเข้าสูก่ารพิจารณาของที่ประชมุ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น
แสดงความเห็นหรือซกัถามเก่ียวกบัวาระนี ้ซึ่งมีค าถามและ/หรือข้อเสนอแนะจากผู้ ถือหุ้น และค าตอบและ/หรือข้อชีแ้จงจาก
กรรมการและ/หรือผู้บริหารของบริษัท สรุปดงันี ้

นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทใดเป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิโครงการสามยา่น มิตรทาวน์  
นายปณต สิริวัฒนภกัดี ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ GOLD เป็นเจ้าของกรรมสทิธ์ิโครงการสามยา่น มิตรทาวน์  

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ทีป่ระชมุในประเด็น ดงันี ้ 
(1) เหตใุดก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลของบริษัทในวนัท่ี 15 กมุภาพนัธ์ 2562 มีระยะเวลาคอ่นข้างช้า   
(2) ขอให้ผู้บริหารให้ความมัน่ใจแก่ผู้ ถือหุ้นวา่โครงการอสงัหาริมทรัพย์ทีก่ลุม่บริษัทจะเปิดขายในปี 2562 จะ

สามารถขายได้หมดและสร้างผลก าไรให้กบัผู้ ถือหุ้น เนื่องจากมีความกงัวลวา่มาตรการควบคมุการปลอ่ยสนิเช่ือที่อยูอ่าศยัของ
ธนาคารพาณิชย์ที่ออกโดยธนาคารแหง่ประเทศไทย ซึง่จะบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน 2562 นี ้และกฎหมายภาษีที่ดินฉบบัใหม ่
จะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของกลุม่บริษัท 

(3) บริษัทมีการซือ้ที่ดินสะสมหรือไม ่อยา่งไร 
(4) ในปี 2562 บริษัทมีโครงการอสงัหาริมทรัพย์รอโอนกรรมสทิธ์ิ เป็นจ านวนเทา่ใด 
นายธิติพันธ์ุ เชือ้บุญชัย ชีแ้จงในข้อสอบถามข้อ (1) ว่า ก าหนดวนัจ่ายเงินปันผลของบริษัทอยูใ่นระยะเวลา

ภายใน 30 วนั นบัจากวนัท่ีทีป่ระชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิจ่ายเงินปันผล ซึง่เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  
นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงในข้อสอบถามข้อ (2) – (4) ว่า มาตรการควบคุมการปล่อยสินเช่ือที่อยู่อาศยัของ

ธนาคารพาณิชย์ที่ออกโดยธนาคารแห่งประเทศไทยดงักลา่ว มีวตัถปุระสงค์เพื่อควบคมุปัญหาฟองสบู่ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
อยา่งไรก็ดี เนื่องจากกลุม่ลกูค้าโครงการอสงัหาริมทรัพย์ของ GRAND UNITY สว่นใหญ่เป็นลกูค้าที่ต้องการซือ้เพื่ออยู่อาศยัจริง 
(Real Demand)  มิใช่การซือ้เพื่อการเก็งก าไร และมีสดัสว่นลกูค้าชาวตา่งชาติค่อนข้างน้อย โดยแนวทางการพฒันาโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ของบริษัทมุ่งจดัหาที่ดินในท าเลและระดบัราคาที่เหมาะสม ควบคู่กบัการศึกษาสภาวะตลาดและพฤติกรรม
ของกลุ่มลกูค้าเป้าหมาย เพื่อพฒันาโครงการส าหรับกลุม่ลกูค้าต้องการซือ้เพื่ออยู่อาศยัจริง ส่วนโครงการอสงัหาริมทรัพย์
แนวราบมีการซือ้เก็งก าไรน้อย โดยเป็นการซือ้เพื่อการอยูอ่าศยัจริงเป็นสว่นใหญ่ นอกจากนี ้บริษัทจะซือ้ที่ดินตามงบประมาณ
และด าเนินการพัฒนาตามแผนงานที่ก าหนดไว้ โดยไม่มีนโยบายการซือ้ที่ดินสะสมเป็น Land Bank เพื่อน ามาพัฒนาใน
อนาคตอีก 3 – 4 ปีข้างหน้า ส าหรับในปี 2562 บริษัทมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที่รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) จากยอดขาย
โครงการอสงัหาริมทรัพย์พร้อมเข้าอยู ่(Ready to Move) และโครงการใหม ่2 โครงการที่เปิดขายในรอบปีบญัชี 2561 รวมประมาณ 
3,000 ล้านบาท และในปี 2563 คาดว่าจะมียอดขายอสงัหาริมทรัพย์ที่รอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ประมาณ 500 ล้านบาท ทัง้นี ้
ส าหรับโครงการใหม่ 2 โครงการที่จะเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ของรอบปีบญัชี 2562 นี ้บริษัทก าหนดมาตรการ
เตรียมความพร้อมในการขอสนิเช่ือของลกูค้าที่จองห้องชดุ เพื่อให้ยอดโอนกรรมสทิธ์ิเป็นไปตามแผนงานทีว่างไว้ 

นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า กฎหมายภาษีที่ดินฉบบัใหม่ซึ่งรัฐบาลออกมาเพื่อใช้แทนภาษี
โรงเรือน ทัง้นี ้การจดัเก็บภาษีโรงเรือนพิจารณาจากอตัราการใช้ประโยชน์จากพืน้ท่ี (Occupancy Rate) ตามจริง ขณะทีอ่ตัรา
ภาษีที่ดนิฉบบัใหม่จะยึดตามราคาประเมิน จึงคาดว่ากฎหมายภาษีที่ดินฉบบัใหมจ่ะไม่สง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจของกลุม่บริษัท 
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เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมา โครงการอสงัหาริมทรัพย์ของกลุม่บริษัทมีอตัราการใช้ประโยชน์จากพืน้ที่ (Occupancy Rate) ใน
ระดบัสงูประมาณร้อยละ 90 ดงันัน้ ฐานการค านวณภาษีกฎหมายภาษีที่ดินฉบบัใหม ่จะเป็นประโยชน์ตอ่บริษัท 

นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ศกัยภาพของกลุ่มธุรกิจที่ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ขึน้อยู่กับการ
วางแผนความมัน่คงของกระแสเงินสด เพือ่เตรียมความพร้อมทางการเงินด้วยต้นทนุทางการเงินท่ีเหมาะสม กบัสถานการณ์ที่
ผนัผวนในแตล่ะช่วงเวลา โดยบริษัทมีนโยบายชดัเจนที่จะไมส่ะสมที่ดิน เพื่อลดความเสีย่งและผลกระทบที่อาจจะเกิดขึน้หาก
เกิดภาวะฟองสบูธุ่รกิจอสงัหาริมทรัพย์  

 

นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ ถือหุ้น ให้ข้อคิดเห็นว่า แม้ว่าบริษัทจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ลงทุน
ประเภทสถาบนัหรือผู้ลงทนุรายใหญ่ อยา่งไรก็ดี ขอให้บริษัทเผยแพร่ข้อมลูที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ซึ่งได้รับ
อนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น ให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้รับทราบด้วย แม้ว่าจะไม่ได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นก็
ตาม 

ประธานฯ กลา่วขอบคุณข้อแนะน าของผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงต่อที่ประชุมว่าการออกและเสนอขายหุ้ นกู้จะต้อง
ได้รับการพิจารณาอนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยบริษัทจะแจ้งรายละเอียดเก่ียวกบัหุ้นกู้ของบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นทราบตอ่ไป 

 

 นายธารา ชลปราณี ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่  
(1) เหตุใดบริษัทไม่ขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินจ านวนมากครัง้เดียว เพื่อไม่ต้องมาขอ

อนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพิ่มเติมทกุปี นอกจากนี ้วงเงินหุ้นกู้ที่ขออนมุตัิในครัง้นีจ้ะเพียงพอส าหรับหุ้นกู้ที่จะครบก าหนดไถ่
ถอนในปี 2563 หรือไม่ นอกจากนี ้ขอให้อธิบายว่าการเสนอขายหุ้นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอน (Revolving Basis) 
ต้องน าเร่ืองมาขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีกหรือไม ่อยา่งไร  

(2)  ขอให้ชีแ้จงสาเหตทุี่ก าไรสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทในปี 2559 และช่วง 9 เดือน ปี 2560 รวมทัง้รอบปีบญัชี 
2561 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี จึงมีแนวโน้มลดลงอยา่งต่อเนื่อง นอกจากนี ้หากในรอบปีบญัชี 2562 ก าไรสว่นของผู้
ถือหุ้นบริษัทลดลงอีก จะเกิดผลตอ่บริษัทอยา่งไร 

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่  
(1) การออกและเสนอขายหุ้นกู้ที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้บริษัทอาจด าเนินการออก

และเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราว และสามารถเสนอขายหุ้ นกู้ เพื่อทดแทนหุ้นกู้ เดิมที่มีการไถ่ถอนได้ในวนัเดียวกัน 
(Revolving Basis) จึงท าให้วงเงินหุ้นกู้ทัง้หมดจะไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้น  

(2) ก าไรสว่นของผู้ ถือหุ้นรายย่อยในรายงานประจ าปี หมายถึงก าไรสว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไม่มีอ านาจควบคุม 
ทัง้นี ้สาเหตทุี่สดัสว่นก าไรสว่นของผู้ ถือหุ้นที่ไมม่ีอ านาจควบคมุดงักลา่วมีทิศทางเพิ่มขึน้ ขณะที่สดัสว่นก าไรสว่นของบริษัทมี
ทิศทางลดลงในช่วง 3 ปีที่ผา่นมา เนือ่งมาจากบริษัทมีสดัสว่นการถือหุ้นใน GOLD ลดลงจากประมาณร้อยละ 55 ในปี 2559 
เหลือประมาณร้อยละ 40 ในปัจจุบนั เนื่องจาก GOLD มีการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่กลุม่ผู้ ถือหุ้นรายใหม่ ท าให้สดัส่วน
การถือหุ้น GOLD ของบริษัทลดลง อยา่งไรก็ดี สดัสว่นก าไรสว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทดงักลา่วจะไมเ่ปลีย่นแปลง หากบริษัทยงัคง
สดัสว่นการถือหุ้นเทา่เดิมหรือไมม่ีการเปลีย่นแปลงเงินลงทนุในบริษัทยอ่ย   

 

นางรุ่งศรี เจียรนัยขจร อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ ถือหุ้ น จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย กล่าวช่ืนชมบริษัทที่ได้
ประกาศเจตนารมณ์เข้าร่วมตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่ในโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต 
และสอบถามวา่ (1) บริษัทมีแผนในการเชิญชวนคูค้่าของบริษัทให้เข้าร่วมโครงการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่หรือไม ่และ (2) 
บริษัทมแีผนการเร่งยอดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ให้ดีขึน้อยา่งไร  
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นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบนั คู่ค้าและพันธมิตรสว่นใหญ่ของบริษัทมิได้เป็นบริษัท
มหาชนที่จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ฯ อยา่งไรก็ดี บริษัทมีการพดูคยุและมีนโยบายชดัเจนทีจ่ะด าเนินงานร่วมกบัคูค้่าและ
พนัธมิตรทีด่ าเนินธุรกิจด้วยความชดัเจนและมีความโปร่งใสเชน่เดียวกนักบับริษัท เพื่อพฒันาธุรกิจไปด้วยกนั  

ส าหรับ Aging ยอดขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่เพิ่มสงูขึน้จากปีก่อนหน้า เกิดขึน้จากภาวการณ์การแข่งขนัสงู
ในช่วงก่อนหน้า และในช่วง 3 เดือนนี ้เนื่องจากผู้ประกอบการทกุรายเร่งขายและโอนกรรมสิทธ์ิสนิค้า Ready to Move ที่มีอยูใ่น
ปัจจบุนั ก่อนมาตรการควบคมุสนิเช่ือที่อยูอ่าศยัของธนาคารแหง่ประเทศไทยจะมีผลบงัคบัใช้ในเดือนเมษายน 2562  ซึ่งบริษัท
ตระหนกัถึงสถานการณ์ดงักล่าว โดยบริษัทมีความชัดเจนในส่วนของกลไกการขายเพื่อให้เข้าถึงกลุม่ลกูค้าเป้าหมายมากขึน้ 
โดยพยายามศกึษาและทดลองใช้นวตักรรมใหม่ๆ  เพื่อช่วยเพิม่ประสิทธิภาพงานขาย ทัง้การใช้สือ่ออนไลน์ เว็บไซต์ และตวัแทน
ขาย รวมทัง้ มีการติดตามกลุ่มลกูค้าที่เคยลงทะเบียนผ่านสื่อออนไลน์และเว็บไซต์ของ GRAND UNITY หรือเคยเข้าเยี่ยมชม
ส านกังานขาย เพื่อเร่งยอดขายของห้องชดุโครงการ Ready to Move ทีเ่หลอืจ านวนไมม่าก ให้ปิดโครงการได้โดยเร็ว 

 นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า บริษัทระมดัระวงัในการเร่งยอดขายห้องชุดคงเหลือ โดยบริษัทให้
ความส าคญัต่อการรักษาสมดลุระหว่างการขายสินค้าโครงการเดิมในราคาที่มีก าไรเหมาะสมให้แก่กลุม่ลกูค้าที่ต้องการอยู่
อาศยัจริง มิให้เกิดการเร่งการขายโครงการเดิมจนเกิดการเติบโตของยอดขายในสภาพของการใช้เงินทนุท่ีไมม่ีประสิทธิภาพ 

นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ บริษัทมีนโยบายการลงทนุในหุ้นของบริษัทจดทะเบียนอื่นอยา่งไร 
นายปณต สิริวัฒนภักดี ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทมองหาโอกาสในการขยายฐานการลงทุนเพื่อสร้าง

ผลตอบแทน โดยจะก าหนดกรอบการลงทนุในธุรกิจและมองหาโอกาสรอบๆ ที่มีอยูแ่ละเลอืกโอกาสที่ดีที่สดุ โดยการลงทนุของ
บริษัทมุง่ให้เกิดความร่วมมือและสง่เสริมซึง่กนัเและกนั เพื่อสร้างองค์กรท่ีเป็นพนัธมิตรและมีวฒันธรรมการท างานเดียวกนักบั
บริษัทเพื่อต่อยอดธุรกิจร่วมกนั ดงันัน้ บริษัทเช่ือมัน่ว่า หากมีธุรกิจหรือกิจการใดที่มีศกัยภาพหรือมีโอกาสการลงทุนที่ดีใดๆ 
เปิดเข้ามา บริษัทยงัมีทนุและโอกาสที่ผู้ ถือหุ้นเปิดให้บริษัทมีความยืดหยุน่ท่ีจะพิจารณาเลอืกการลงทนุที่เหมาะสมตอ่ไป 

นายสัณหกิจ วัฒนปัญญาขจร สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) สดัสว่นของชาวต่างชาติที่เข้ามาซือ้ห้องชุดของ
บริษัทเท่าใด และ (2) รายได้จากเงินปันผลของ GOLD ได้ถูกรวมไว้ในงบการเงินของบริษัทแล้วใช่หรือไม่ และเมื่อ GOLD 
จ่ายเงินปันผลให้กบับริษัท บริษัทจะน าเงินปันผลดงักลา่วมาจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นหรือไม ่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สดัส่วนของชาวต่างชาติที่เข้ามาซือ้ห้องชุดของบริษัทมีสดัสว่น
น้อยมาก เนื่องจากกลุม่เปา้หมายของบริษัท คือ กลุม่ลกูค้าที่ต้องการซือ้เพือ่อยูอ่าศยัจริง (Real Demand)  

นายบัณฑิต ม่วงสอนเขียว ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ในงบการเงิน รายได้เงินปันผลของ GOLD จะถกูรวมไว้ในงบ
การเงิน โดยมิได้แสดงเป็นรายได้จากเงินปันผล แต่หากพิจารณาในแง่กระแสเงินสด  GOLD จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ของ GOLD ซึง่รวมถึงบริษัทในวนัท่ี 14 กมุภาพนัธ์ 2562 นี ้ซึง่บริษัทจะน าเงินปันผลดงักลา่วมาจ่ายเงินปันผลแก่ผู้ ถือหุ้นของ
บริษัทตอ่ไป ตามมติที่ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทในครัง้นีซ้ึง่ได้อนมุตัิการจ่ายเงินปันผล 

นางสาวนภัทร พุทธคุณขจร ผู้ ถือหุ้น สอบถามเร่ืองอตัราเงินดาวน์ที่เรียกเก็บลกูค้าที่มาซือ้ห้องชุดของกลุม่
บริษัท และจะพิจารณาปรับขึน้อตัราเงินดาวน์ในปัจจบุนัหรือไม ่

นายวรวรรต ศรีสอ้าน ชีแ้จงวา่ ปัจจุบนั บริษัทเรียกเก็บเงินดาวน์ประมาณร้อยละ 10 ของราคาห้องชุด ส าหรับ
การปรับขึน้จ านวนเงินดาวน์ที่จะเรียกเก็บจากลกูค้า บริษัทจะพิจารณาจากสถานการณ์ในอนาคต เนือ่งจากบริษัทต้องพิจารณา
ถึงความสมดลุระหวา่งความสามารถในการจดัหาเงินดาวน์และภาระคา่ใช้จ่ายของกลุม่ลกูค้าเปา้หมายของบริษัท  
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เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วมประชุม 
และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 16.30 น. 

 
 

ลงชื่อ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ 
 (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานท่ีประชมุ 

 
 
ลงช่ือ นายพรชยั เกตจิุนากูล  เลขานกุารบริษัท/ 

 (นายพรชยั เกตจิุนากลู) ผู้บนัทกึการประชมุ 


