รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
บริ ษัท พฤกษา โฮลดิง้ จากัด (มหาชน)
วันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 10:00 นาฬิกา
ณ ห้ องฉัตรา บอลรู ม 2-3 ชัน้ 2 โรงแรมสยาม เคมปิ นสกี ้
เลขที่ 991/9 ถนนพระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร 10330

เริ่ มการประชุมเวลา 10:00 น.
บริษัทฯ โดยนายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริษัท กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะและผู้มีเกียรติ
ทุกท่านสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริ ษัท พฤกษา โฮลดิ ้ง จากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) และได้ แจ้ งต่อที่
ประชุมว่า การประชุมในครัง้ นี ้มีทั ้งสิ ้น 9 วาระ เป็ นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 7 วาระ วาระแจ้ งเพื่อทราบ 1 วาระ
และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามนโยบายการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิ บัติต่อผู้
ถือหุ้นทุกรายอย่ างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ื อหุ้นเสนอวาระการประชุม ส่ง
คาถามล่วงหน้ า และเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทนใน
การท าหน้ า ที่กรรมการบริ ษั ท ตามที่บ ริ ษัท ฯ ได้ แจ้ งต่ อตลาดหลักทรั พย์ แห่ งประเทศไทย ("ตลาดหลั กทรั พ ย์ ฯ") รวมถึงได้
เปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่าว พร้ อมเงื่อนไข ไว้ บนเว็บไซต์ ของบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว และสาหรับการประชุมผู้ถือหุ้นใน
ครั ้งนี ้ ไม่ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระอื่นให้ ที่ประชุมพิจารณา ส่งคาถามล่วงหน้ า และเสนอชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการบริษัท
นายไพศาล ได้ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติ ม ว่ า สาหรั บ การพิ จ ารณาแต่ ละวาระการประชุม นัน้ จะพิ จ ารณาเรี ย ง
ตามลาดับวาระ (จะไม่มีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไว้ ในคาบอกกล่าวเชิญประชุมที่ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ ว โดยจะ
นาเสนอข้ อมูลประกอบวาระ และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ หุ้นซักถามในวาระที่เกี่ยวข้ องนั ้น ก่อนการลงคะแนนในแต่ละวาระโดย
ไม่มีการเลือ่ นไปตอบในวาระอื่นๆ
สาหรั บวิธี การลงคะแนนในแต่ ละวาระที่ ต้องขอความเห็นชอบจากที่ป ระชุมจะกระท าโดยให้ ผ้ ูถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั ้นเจ้ า หน้ าที่จะทาการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนั บคะแนนและประกาศผลการนับ
คะแนนให้ ที่ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั ้น จะใช้ ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้
Cumulative Voting ทั ้งนี ้ ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้ วย หรื อ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง อย่าง
ใดอย่างหนึง่ สาหรับแต่ละวาระในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ โดยจะมีตวั เลขกากับวาระไว้ ที่มมุ ซ้ ายบน สาหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ
ให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั ้น บริ ษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นด้ วย หรื อ
ไม่ เห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสียง ตามความประสงค์ ของท่า นผู้ถือหุ้น นั ้นในโปรแกรมคอมพิว เตอร์ ถ้ า ไม่ มีผ้ ูถือหุ้น ท่า นใดไม่
เห็ นชอบ หรื อ งดออกเสียง ให้ ถือ ว่า ผู้ถือ หุ้นเห็น ชอบตามที่ ประธานในที่ ประชุม เสนอ การนับคะแนนเสียงในแต่ ละวาระ
เจ้ าหน้ าที่จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ตามที่ท่านได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ในบัตรลงคะแนนและคะแนนเสียง
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ตามบัตรเสีย (ถ้ ามี) ในแต่ละวาระหักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนั ้นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจาก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง หรือบัตรเสียดังกล่าว จะนับเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนั ้นๆ
อนึง่ การนับคะแนนเสียงตามวาระการประชุมที่กาหนดไว้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ แบ่งเป็ น 3
ประเภท ตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ได้ แก่
1. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ได้ แก่วาระที่ 2, 3, 4 และ 6 ซึง่ บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิ ออกเสียงที่
ออกเสียงเห็นด้ วย และไม่เห็นด้ วยเท่านั ้น โดยไม่รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
ทั ้งนี ้ สาหรับวาระที่ 4 คะแนนเสียงจะเป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 (3) ซึ่งระบุว่า บุคคลที่
ได้ รับคะแนนสูงสุดตามลาดับลงมาเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั ้งในครั ้งนั ้น
2. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม ได้ แก่วาระที่ 5 ซึง่ บริษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทั ้งหมดที่มาประชุม
3. วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ได้ แก่วาระที่ 7 และ 8 ซึ่งบริ ษัทฯ จะคานวณฐานคะแนนเสียง โดยนับเสียงของผู้
ถือหุ้นทั ้งหมดที่มาประชุม และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนที่ออกเสียงเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode มาช่ วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชุมครัง้ นี ้ เพื่ อ
อานวยความสะดวกให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น
เพื่อความโปร่งใสตรวจสอบได้ ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ จึงได้ ขอให้ คนกลางที่เป็ น
อิสระ หรื อ Inspector ได้ แ ก่ นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริ ษั ท เบเคอร์ แอนด์ แม็ คเค็ น ซี่ จ ากัด เป็ นผู้ตรวจสอบการ
นับคะแนนเสียงและได้ เรี ยนเชิญผู้ถือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะ จานวน 2 ท่าน เข้ าร่ วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนน
เสียง แต่ไม่ปรากฏว่า มีผ้ ถู ือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมเป็ นกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงด้ วยแต่อย่างใด
นายไพศาล ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิ เข้ าร่ วม
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2561 บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จานวน 2,226,383,180 บาท (สอง
พั น สองร้ อยยี่ สิ บ หกล้ านสามแสนแปดหมื่ น สามพั น หนึ่ ง ร้ อยแปดสิ บ บาทถ้ วน) ทุ น จดทะเบี ย นช าระแล้ ว จ านวน
2,188,504,922 บาท (สองพันหนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านห้ าแสนสี่พันเก้ าร้ อยยี่สิบสองบาทถ้ วน) และมีผ้ ถู ือหุ้น จานวน 9,394
ราย โดยการประชุมในครัง้ นี ้ ในขณะที่ทาการเปิ ดประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั ้งสิ ้น 793 ราย นับหุ้น
รวมกันได้ 1,910,559,257 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.2997 ของหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริ ษัทฯ ซึ่ง มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 รายและมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั ้งหมด ครบ
เป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริษัทฯ ข้ อ 34 จึงขอเรี ยนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี ้อาธรรม ประธานกรรมการบริ ษัท และกรรมการอิสระ
เปิ ดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ของบริษัทฯ ต่อไป
ประธานฯ กล่า วขอบคุณผู้ถือหุ้น และผู้รับ มอบฉัน ทะทุกท่ า นที่ไ ด้ มาเข้ า ร่ ว มประชุม สามัญผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2561 ของบริษัทฯ พร้ อมทั ้งแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ
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1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์

รองประธานกรรมการบริ ษั ท ,
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่

ประธานกรรมการบริ ห าร และ

2. นายปิ ยะ ประยงค์

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

3. นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

4. นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการบริษัท และกรรมการบริหาร

5. นางรัตนา พรมสวัสดิ์

กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล

6. ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. ดร. ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์ การ, กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ

8. นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบ,
กรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์การ และกรรมการอิสระ

9. ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่มนวล

ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ

10. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ

11. ศาสตราจารย์ นพ. ปิ ยะมิตร ศรีธรา

กรรมการอิสระ

โดยกรรมการของบริ ษัทฯ ที่เข้ าร่ วมประชุมครัง้ นี ้ มีจานวน 12 ท่าน จากกรรมการทั ้งหมด จานวน 12
ท่าน ซึง่ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ของกรรมการทั ้งหมด
ประธานฯ ได้ แนะนาผู้บริหารซึง่ ดารงตาแหน่งสูงสุดในด้ านต่างๆ ได้ แก่ นางสุพัตรา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ รอง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม , นางสาวไตรทิพย์ ศิวะกฤษณ์ กุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงินกลุ่ม, นางสาว
สุภรณ์ ตรีวิชยพงศ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี, ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ จาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด คือ นางสาววรรณาพร จงพี รเดชานนท์ และยังมีที่ปรึกษากฎหมายในการประชุม ผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ คือ นางสาวพัลภา
ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จากัด ซึ่งจะทาหน้ าที่เ ป็ น “คนกลางที่เป็ นอิสระ” หรื อ “Inspector” ร่ วมในการ
ประชุมครั ้งนี ้
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาโดยเรี ยงตามลาดับระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้

ระเบียบวาระที่ 1

พิจารณารั บทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษั ท เกี่ ย วกั บผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะได้ รายงานต่อที่ประชุมถึงผลการดาเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดังต่อไปนี ้
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ผลประกอบการธุรกิ จพัฒนาอสัง หาริ มทรัพย์ ยอดขายในปี 2560 มี มูลค่ า 47,536 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้
ร้ อยละ 7 เมื่อเทียบกับปี 2559 (ปี 2559 บริ ษัทฯ มียอดขายจานวน 44,414 ล้ านบาท) เป็ นผลจากการเปิ ดอาคารชุด ซึ่งได้ รับ
ผลตอบรั บที่ ดี ส่ว นรายได้ จากการขายอสัง หาริ ม ทรั พย์ มี มูลค่า 43,935 ล้ านบาท ลดลงร้ อ ยละ 6.40 เมื่ อเทียบกับปี 2559
(ปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ จานวน 46,926 ล้ านบาท) ทั ้งนี ้ เนื่องจากโครงการอาคารชุดส่วนใหญ่
ยังไม่ถงึ รอบในการโอนกรรมสิทธิ์ โดยจะเป็ นโครงการที่อยู่ในช่วงรอรับรู้ รายได้ ในอนาคต
ในกลุม่ ทาวน์เฮ้ าส์ ยอดขายลดลงร้ อยละ 6.30 จากยอดขายในปี 2559 จานวน 23,202 ล้ านบาท เป็ น
21,751 ล้ านบาท ในปี 2560 ในแง่ของรายได้ ลดลงร้ อยละ 3.50 จากในปี 2559 จานวน 23,529 ล้ านบาท เป็ น 22,694 ล้ าน
บาท ในปี 2560
ในกลุม่ บ้ านเดี่ยว ยอดขายลดลง ร้ อยละ 20.20 จากยอดขายในปี 2559 จานวน 9,643 ล้ านบาท เป็ น
7,693 ล้ านบาท ในปี 2560 เนื่องจากมีการปรับโครงสร้ างการขายมาเป็ นการขายบ้ านพร้ อมอยู่ ในแง่ของรายได้ ลดลงร้ อยละ
2.70 จากในปี 2559 จานวน 9,413 ล้ านบาท เป็ น 9,159 ล้ านบาท ในปี 2560
ในกลุ่มอาคารชุด ยอดขายเติบโตที่ร้อยละ 57.40 จากยอดขายในปี 2559 จานวน 11,497 ล้ า นบาท
เป็ น 18,093 ล้ านบาท ในปี 2560 ในแง่ของรายได้ จะต้ องรอรอบของอาคารชุดที่จะโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2561 โดยในปี 2560 นี ้
รายได้ ลดลงร้ อยละ 12.90 จากในปี 2559 จานวน 13,849 ล้ านบาท เป็ น 12,068 ล้ านบาท ในปี 2560
โดยสรุ ปยอดขายรวมเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 7 จากจานวน 44,414 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ นจานวน 47,536
ล้ านบาท ในปี 2560 ส่วนรายได้ รวมลดลงร้ อยละ 6.50 จากจานวน 47,173 ล้ านบาท ในปี 2559 เป็ นจานวน 44,113 ล้ านบาท
ในปี 2560
คาอธิบายและวิเคราะห์ของฝ่ ายจัดการปี 2560
หากเปรียบเทียบผลงานปี 2560 กับปี 2559 รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์ ลดลงร้ อยละ 6.40 จาก
จานวน 46,926 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 43,935 ล้ านบาทในปี 2560 ทั ้งนี ้ โดยมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากโครงการอาคารชุด
ส่วนใหญ่ยงั ไม่ถงึ รอบในการโอนกรรมสิทธิ์
ส่วนต้ นทุนขายอสังหาริมทรัพย์ ปรับตัวดีขึ ้นมาก โดยมีการปรับลดลงร้ อยละ 9.50 จากจานวน 31,184
ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 28,222 ล้ านบาทในปี 2560 ส่วนหนึง่ มีผลมาจากนโยบาย Pool Construction และบริ ษัทฯ มีกลยุทธ์
การบริหาร Supply chain ที่ค่อนข้ างมีประสิทธิภาพ
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มขึ ้นร้ อยละ 4.70 จากจานวน 8,153 ล้ านบาทในปี 2559 เป็ น 8,537
ล้ านบาท ในปี 2560 โดยส่วนหนึง่ มีผลมาจากค่าใช้ จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และค่าใช้ จ่ายในการเปิ ดโครงการใหม่
แต่ก็ได้ ผลตอบรับที่ดี ทาให้ มียอดขาย (Presale) โดยรวมเพิ่มขึ ้น และมียอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ที่เพิ่มขึ ้นด้ วย
ในแง่ต้นทุนทางการเงินบริหารได้ ดีขึ ้นจากการไถ่ถอนหุ้น กู้ระยะยาวที่มีดอกเบี ้ยสูง ส่วนค่าใช้ จ่ายภาษี
เงินได้ มีจานวนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากสัดส่วนรายได้ ที่ได้ รับสิทธิ ประโยชน์ จากการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการ
ลงทุน (BOI) ของบริษัทย่อยที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี ก่อน
ในส่วนของกาไรสุทธิ นั ้น บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 5,456 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้ อยละ 8.10
(ปี 2559 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิ จานวน 5,940 ล้ านบาท) ทั ้งนี ้ มีผลมาจากการรับรู้ รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ลดลง และ
ค่าใช้ จ่ายในการขาย และบริหารสูงขึ ้น
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สาหรั บโครงการของบริ ษัทฯ ที่เ ปิ ดในปี 2560 ที่ผ่า นมานั ้น มี จานวนทัง้ สิน้ 56 โครงการ มูลค่ ารวม
59,247 ล้ านบาท โดยแบ่งเป็ นโครงการทาวน์ เฮ้ าส์ จานวน 35 โครงการ มูลค่ารวม 28,481 ล้ านบาท, บ้ านเดี่ยว จานวน 10
โครงการ มูลค่ า รวม 10,180 ล้ า นบาท, อาคารชุด จานวน 6 โครงการ มูลค่า 12,171 ล้ านบาท และพรี เ มียม (Premium)
จานวน 5 โครงการ มูลค่า 8,415 ล้ านบาท
ในปี 2561 บริษัทฯ มีแผนเปิ ดโครงการใหม่ จานวน 77 โครงการ มูลค่ารวม 67,785 ล้ านบาท โดยแยก
เป็ นโครงการทาวน์ เฮ้ าส์ จานวน 44 โครงการ, บ้ านเดี่ยว จานวน 21 โครงการ, อาคารชุด จานวน 8 โครงการ และ พรี เมียม
จานวน 4 โครงการ
สาหรับเป้าหมายด้ านยอดขายประมาณการเติบโตร้ อยละ 13.10 ที่จานวน 53,742 ล้ านบาท ส่วนด้ าน
รายได้ ประมาณการเติบโตร้ อยละ 14.90 ที่จานวน 50,500 ล้ านบาท ตามลาดับ
ในขณะที่ยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ ้นปี 2560 มีจานวนรวมทั ้งสิ ้น 27,033 ล้ านบาท
โดยเป็ น Backlog ที่จะรับรู้ รายได้ ในปี 2561 จานวน 14,813 ล้ านบาท ซึ่งประกอบด้ วยโครงการทาวน์ เฮ้ าส์ จานวน 2,099
ล้ านบาท, บ้ านเดี่ยว จานวน 1,473 ล้ านบาท, อาคารชุดแวลู (Value) จานวน 9,179 ล้ านบาท และพรี เมียม จานวน 2,062
ล้ านบาท
สาหรับโครงการโรงพยาบาลวิมตุ ติ ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการก่อสร้ างโดยจะเป็ นอาคารสูง 18 ชั ้น และชั ้น
ใต้ ดิน 4 ชั ้น ซึง่ คาดว่า การก่อสร้ างจะแล้ วเสร็จ และพร้ อมเปิ ดให้ บริการในปี 2563
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนัน ทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงรายงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดย ดร. ปิ ยสวัสดิ์ รายงานต่อที่ ประชุม ว่า ในรอบปี 2560 ที่ ผ่านมา คณะกรรมการตรวจสอบ ได้
ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทและตามกฎบัตรของคณะกรรมการตรวจสอบที่สาคัญ ดังนี ้
1. การให้ ความเห็ น ชอบต่ อ งบการเงิ น โดยคณะกรรมการตรวจสอบมี ความเห็ น ว่ า บริ ษั ท ฯ มี การ
รายงานทางการเงินถูกต้ องตามมาตรฐานการบัญชี และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลในงบการเงินอย่างเพียงพอ
2. การสอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยงในปี 2560 คณะกรรมการตรวจสอบ
ได้ สอบทานระบบการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง โดยพิจารณาจากรายงานผลการตรวจสอบภายในที่จัดทา
โดยผู้ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ และรายงานผลการตรวจสอบที่จัดทาโดยที่ปรึกษาภายนอก ตามแผนงานตรวจสอบที่
กาหนดไว้ และมีความเห็นว่า บริษัทฯ มีระบบการควบคุมภายในและการบริ หารความเสี่ยงที่เหมาะสมเพียงพอ โดยไม่พบ
จุดอ่อน หรือข้ อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในที่เป็ นสาระสาคัญ
นอกจากนี ใ้ นปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ จัดให้ มี การประชุม ร่ ว มกัน ระหว่ า งคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ งระดับองค์การ เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน โดยมุ่งที่จะพัฒนากระบวนการ
บริหารความเสีย่ งและการตรวจสอบ ให้ มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลมากยิ่งขึ ้น
3. การกากับ ดูแ ลงานของหน่ว ยงานตรวจสอบภายใน โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มี ความเห็น ว่ า
การปฏิบตั ิงานของหน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษัทฯ เป็ นไปอย่างอิสระ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเป็ นที่น่าพอใจ
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4. การสอบทานวิ ธี ก ารปฏิ บั ติ ใ นการเข้ าท ารายการที่ เ กี่ ย วโยงกั น โดยคณะกรรมการตรวจสอบ
มีความเห็ นว่ า การเข้ า ทารายการเกี่ ยวโยงกันในระหว่า งปี เป็ นรายการที่ เกิ ดขึน้ ตามปกติข องธุรกิจ และ/หรื อ เป็ นไปเพื่ อ
ประโยชน์ของบริษัทฯ รวมถึงมีการเปิ ดเผยข้ อมูลอย่างเพียงพอ
5. การสอบทานการปฏิบตั ิงานตามกฎหมาย โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นว่า นอกจากกรณี
ที่บริษัทฯ มีคดีความเกี่ยวกับผู้บริโภค ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบได้ เน้ นย ้าให้ บริ ษัทฯ มีความระมัดระวังเกี่ยวกับการเปิ ดเผย
ข้ อมูลต่อผู้บริโภค บริ ษัทฯได้ ปฏิ บัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง โดยไม่พบข้ อบ่งชี ้ที่ทาให้ เชื่อว่า บริ ษัทฯ มีเจตนาที่จะละเว้ นไม่
ปฏิบตั ิตาม และ/หรือ มีการดาเนินการใดๆ ที่ขดั แย้ งกับข้ อกาหนดของกฎหมายที่มีสาระสาคัญ โดยในปี 2560 บริ ษัทฯ มีการ
จัดตั ้งหน่วย Compliance เพื่อสร้ างความมัน่ ใจในเรื่องการกากับดูแลให้ การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามกฎหมาย
6. การทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ โดยคณะกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นให้ ปรับปรุ ง
กฎบัตรในเรื่ องหน้ าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบให้ ชัดเจนสอดคล้ องกับนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดี
ของกิจการสาหรับบริษัทจดทะเบียนปี 2560 ในหัวข้ อ “หน้ าที่ในการสอบทานกระบวนการต่อต้ านคอร์ รัปชั่นของบริ ษัทฯ” และ
สอดคล้ องกับแนวทางของหน่วยงานกากับดูแลต่างๆ
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ประสาร ไตรรัตน์ วรกุล ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ
ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ โดย ดร. ประสาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่
ผ่านมาคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ ได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัท และ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์ การ โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี ้
1. ให้ ข้อเสนอแนะต่อการกาหนดนโยบาย กลยุทธ์ และแนวทางในการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ
ดังนี ้
ก) พิจ ารณาแนวทางการกาหนดดัชนี ชี ้วัดความเสี่ยง และมาตรการจัดการความเสี่ยงประจาปี
2560 เพื่ อนาไปใช้ ใ นการติดตามสถานะความเสี่ยงและความคื บหน้ าการบริ หารจัดการปั จ จัยเสี่ยงภายในปี 2560 เพื่ อลด
ผลกระทบที่จะเกิดขึ ้นต่อธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ
ข) พิจารณาประเด็นความเสีย่ งที่สาคัญและแนวทางการกาหนดดัชนีชี ้วัดความเสี่ยง และมาตรการ
จัดการความเสี่ยงประจาปี 2561 เพื่อนาไปใช้ ในการติดตามสถานะความเสี่ยงที่ผ่า นการประเมิ นโดยคณะกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งและผู้บริหารระดับสูง และติดตามความคืบหน้ าของแผนการการบริ หารจัดการปั จจัยเสี่ยงเพื่อลดผลกระทบต่อการ
ดาเนินธุรกิจของกลุม่ บริษัทฯ ต่อไป
ค) พิจ ารณาให้ แนวทางการบริ หารความเสี่ยงเรื่ องระบบการบริ หารความต่ อเนื่องทางธุรกิจของ
กลุม่ บริษัทฯ โดยตระหนักถึงความสาคัญในเรื่ องการรักษาความสามารถในการดาเนินธุรกิจของกลุ่มบริ ษัทฯ ในสถานการณ์
ฉุกเฉิน เพื่อให้ สามารถส่งมอบสินค้ าและบริการต่อลูกค้ าและคู่ค้าได้ อย่างต่อเนื่อง ทั ้งนี ้ คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับ
องค์ การได้ สนับสนุน ให้ มี การจัดท าแผนบริ ห ารความต่ อ เนื่ อ งทางธุ รกิ จ ทัง้ ในระดับ องค์ การและระดับ หน่ว ยธุ รกิ จ พร้ อม
กาหนดให้ มีการฝึ กซ้ อมในแต่ละสถานการณ์ เป็ นประจาทุกปี รวมถึงสนับสนุนให้ มีการพัฒนาระบบเพื่อเตรี ยมการขอรับรอง
ระบบ ISO 22301 มาตรฐานการบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ
2. สอบทานแผนจัดการความเสี่ยงของฝ่ ายจัดการ รวมทั ้ง กระบวนการบริ หารความเสี่ยงในภาพรวม
โดยให้ ความเห็นต่อความเหมาะสมของแผนบริหารความเสีย่ งและตัวชี ้วัดความเสี่ยงที่สาคัญ (KRI : Key Risk Indicator) ที่จะ
ส่งสัญญาณให้ บริษัทฯ รับทราบล่วงหน้ าถึงความเสี่ยงที่จะเกิดขึ ้น เพื่อปรับแผนการบริ หารความเสี่ยงให้ มีความเหมาะสมต่อ
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สถานการณ์ ปัจจุบัน ยกตัว อย่างเช่น ความเสี่ยงจากการสรรหาที่ดิน โดยจัดให้ มีการประเมินตนเอง CSA ความเสี่ยงด้ า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงการพิจารณาความเสี่ยงที่เ กิดขึน้ ใหม่และให้ คาเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์ เช่น ความเสี่ยงด้ า น
กฎหมายเรื่องร่างพระราชบัญญัติภาษี ที่ดินและสิง่ ปลูกสร้ าง พ.ศ. 2562 ซึง่ นาไปใช้ สนับสนุนการกาหนดกลยุทธ์ ระยะยาวของ
องค์การ ฯลฯ
3. รายงานผลการดาเนิน งานต่อ คณะกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมี วาระการ
รายงานผลการดาเนินงานของคณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ รวมถึง คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ ได้ รับการบรรจุ
เป็ นวาระประจ าของการประชุม คณะกรรมการบริ ษั ท ทุกไตรมาสๆ ละ 1 ครั ง้ รวมทั ้งสิ ้น 4 ครั ง้ ในรอบ 1 ปี โดยประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ยงระดับองค์ การ เป็ นผู้รายงานต่อคณะกรรมการบริ ษัท และเลขานุการคณะกรรมการบริ หารความ
เสีย่ งระดับองค์การ เป็ นผู้รายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง
ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. อนุสรณ์ แสงนิ่ม นวล ประธานกรรมการบรรษั ท ภิ บาล ชี แ้ จงรายงาน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยดร. อนุสรณ์ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในด้ านบรรษั ทภิ บาล คณะกรรมการให้ ความสาคัญกับ
การดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ ให้ อยู่บนหลักของความซื่อสัตย์ สุจริ ต มีคุณธรรม ส่งเสริ มให้ พนักงานของบริ ษัทฯ ทางานโดยยึด
หลักธรรมาภิบาล สร้ างสรรค์สนิ ค้ าให้ มีคุณภาพและบริ การที่ดี พร้ อมกับการสร้ างความสมดุลระหว่างเป้าหมายทางธุรกิจกับ
การรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม เพื่อให้ บริษัทฯ เติบโตอย่างยัง่ ยืนอย่างแท้ จริง
ในรอบปี 2560 ที่ ผ่า นมา คณะกรรมการบรรษั ท ภิ บ าลได้ ป ฏิ บั ติห น้ า ที่ ต ามที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทและตามกฏบัตรของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี ้
1. จัดตั ้งหน่ วยงานกากับ ดูแลกิจการที่ดี ให้ คาแนะนาหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีสาหรับบริ ษัทจด
ทะเบี ยนปี 2560 วิ เคราะห์ แ ละกาหนดแนวทางการดาเนิ นงานของหน่ วยงานกากับดูแลกิจ การที่ดี เพื่อ ให้ การดาเนิน ธุรกิ จ
เป็ นไปด้ วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิง่ แวดล้ อม มีแผนปฏิบตั ิอย่างจริงจังและสร้ างวัฒนธรรมไม่คอร์ รัปชัน
2. นาเสนอหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ต่อคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หาร
กากับดูแลให้ มีการสือ่ สารและมีกลไกในการปฏิบตั ิจริงและขับเคลือ่ นในทิศทางเดียวกัน
3. กาหนดนโยบาย และให้ แนวทางในการดาเนินการในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชันในกิจกรรมต่างๆ
บริ ษั ท ฯ ได้ ประกาศเจตนารมณ์ เ ป็ นแนวร่ ว มปฏิ บั ติข องภาคเอกชนไทยในการต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
(Collective Action Coalition) เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2560 และได้ รับการรับรองจากโครงการแนวร่ วมปฏิ บัติของภาคเอกชน
ไทยในการต่อต้ านการทุจริตแล้ วเมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560
ในปี 2560 บริ ษัท พฤกษา เรี ยลเอสเตท จากัด (มหาชน) ซึ่งเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัล
ชมเชยโครงการ องค์กรโปร่งใสจากสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) รวมทั ้งมีการ
จัดงาน Supplier CG’s Day : Joint Together สร้ างแนวร่วมต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่ เพื่อเชิญชวนคู่ค้าของบริ ษัทฯ ร่ วมกัน
ประกาศเจตนารมณ์ ในการต่ อต้ านการคอร์ รัปชั่น รวมถึงการยึดมั่น ในการประกอบธุรกิจ ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม และ
ดาเนินธุรกิจด้ วยหลักการในการต่อต้ านการทุจริตทุกรูปแบบ
นอกจากนี ้ บริษัทฯ ได้ จดั ให้ มีนโยบายงดให้ งดรับของขวัญทุกชนิดในเทศกาลปี ใหม่ และเทศกาลอื่นๆ
ด้ วย
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สาหรั บ ช่ อ งทางการรั บ เรื่ อ งร้ องเรี ยน/แจ้ ง เบาะแส/ขอความเป็ นธรรมของบริ ษั ท ฯ มี ช่ อ งทางต่ า งๆ
ประกอบด้ วย Website (www.pruksa.com, Email (CG@pruksa.com), Line (Line ID: @pruksacg), ไปรษณีย์ (ส่งถึง
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่ (Group Chief Executive Officer) หรือ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ) และมีการให้ รางวัล
กับพนักงานที่ชี ้เบาะแส รวมทั ้งมีนโยบายปกปิ ดข้ อมูลของผู้แจ้ งเบาะแส โดยเก็บเป็ นความลับสูงสุด และมีมาตรการคุ้มครองผู้
แจ้ งเบาะแสไม่ให้ ได้ รับความเดือดร้ อน
ในเรื่อง CSR บริษัทฯ มีแนวทางเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมให้ ความร่ วมมือช่วยเหลือ สนับสนุน และ
อาสาท ากิ จ กรรมที่ เ ป็ นประโยชน์ ต่อ สัง คมเสมอมา ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ มี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ สัง คม และ
สิง่ แวดล้ อมตามนโยบายด้ านความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมุ่งเน้ น 3 ด้ าน คือ
1) ด้ านการศึกษาและพัฒนาเยาวชน อาทิเช่น โครงการทุนพฤกษา (ปี ที่ 16), โครงการทวิภาคีในสถาน
ประกอบการ, โครงการความร่ วมมือ PRUKSA-CHULA สร้ างนวัตกรรมทางด้ านสถาปั ตยกรรม, โครงการ Pruksa Precast
Learning Center, โครงการค่ายวิศวกรโยธารุ่นเยาว์ ฯลฯ
2) ด้ านศาสนาและศิลปวัฒนธรรม อาทิเช่น ธรรมะสร้ างสุข ฯลฯ
3) ด้ านสังคมและสิ่งแวดล้ อม อาทิเช่น โครงการ Pruksa Caring, โครงการพฤกษา ใจอาสา บริ จาค
โลหิต, โครงการ Pruksa Community Care, โครงการรับบริ จาคเสื ้อผ้ าของมูลนิธิกระจกเงา, โครงการวิ่งการกุศล You Run
You Care ฯลฯ
สาหรั บ รางวั ล และเกี ย รติ ย ศ CSR ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ได้ รั บ รางวั ล จากองค์ ก รต่ า งๆ เช่ น Set
Sustainability Award 2017, Thailand Sustainability Investment 2017 (THIS), Sustainability Report Award 2017,
Certificate of ESG 100 Company, EIT-CSR Awards 2017 เป็ นต้ น
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ชี ้แจงรายงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยนายวีระชัย รายงานต่อที่ประชุมว่า ในรอบปี 2560 ที่
ผ่านมา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ ปฏิ บัติหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทและ
ตามกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
1. การปรับโครงสร้ างการทางานเป็ น Holding Company และ การจัดผู้บริ หารเข้ าดารงตาแหน่งตาม
โครงสร้ างใหม่
2. การจัดทา Succession plan สาหรับผู้บริหารระดับสูง
3. การจัดทาแผนการพัฒนาผู้บริหาร และกรรมการบริษัททาหน้ าที่เป็ น Mentor ให้ กบั ผู้บริหารระดับสูง
4. การจัดทา Board Initiative Plan และดาเนินการ ตามแผนงานเพื่อพัฒนาบริ ษัทฯ ทั ้งด้ านการสร้ าง
กลยุทธทางธุรกิจ และการพัฒนาสูค่ วามยัง่ ยืน
5. การปรั บปรุ งระบบการให้ รางวัลและผลตอบแทนผู้บ ริ หารระดับสูง และ พนักงานให้ สอดคล้ องกับ
แผนกลยุทธในการสร้ างการเติบโต และการพัฒนาเพื่อยกระดับ Professionalism
6. การสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิ และมีความสามารถ มาร่วมเป็ นกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ
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7. การกาหนดขั ้นตอนและกระบวนการต่อเนื่องเพื่อให้ มีการบริหารจัดการที่เป็ นระบบในการวางแผนสืบ
ทอดตาแหน่งงานหลักในระดับกรรมการและผู้บ ริ หารอย่างต่ อเนื่อง (Succession Plan) ซึ่งครอบคลุม ถึงให้ มีรายละเอียด
ขั ้นตอน หลักเกณฑ์และวิธีการ และในลักษณะของแผนในการพัฒนากรรมการ และเจ้ าหน้ าที่ในระดับบริ หาร การมอบหมาย
กรรมการ และ/หรื อผู้ที่มีความสามารถเป็ นที่ยอมรับเพื่อทาหน้ าที่ให้ คาปรึกษาและแนะนาช่วยเหลือผู้บริ หารที่มีผลงานและ
ศักยภาพ (Mentoring System) เพื่ อให้ มีผ้ ูสืบทอดงานอย่างต่อเนื่องเพื่ อความยั่งยืน ในการดาเนินกิ จการของบริ ษัท ฯ ใน
อนาคตต่อไป
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามถึงสาเหตุที่ในปี นี ้บริ ษัทฯ มีรายได้ มากกว่าปี ที่แล้ วแต่กาไร
ต่อหุ้นกลับลดลง
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษัท ชี ้แจงว่า แม้ ว่าในปี นี ้ยอดขายจะเพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 7 แต่
รายได้ ลดลงจากปี ที่แล้ วร้ อยละ 6.5 จึงมีผลทาให้ กาไรต่อหุ้นลดลง
นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการบริ ษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ยอดขายเพิ่มขึ ้นเนื่องจากมีการ
ปรับโครงสร้ างการประกอบธุรกิจของกลุม่ บริษัทโดยมุ่งเน้ นธุรกิจกลุ่ม Premium ซึ่งเป็ นกลุ่มอาคารชุดมากขึ ้น โดยในปี ที่แล้ วมี
ยอดขายประมาณ 8,000 ล้ านบาท ส่วนรายได้ ลดลงจากปี ที่ผ่านมา
ประธานฯ ชี แ้ จงเพิ่ ม เติม ว่ า การประกอบธุ รกิ จในกลุ่ม อสัง หาริ ม ทรั พ ย์ จะรั บ รู้ รายได้ ต่อ เมื่ อ มี การ
ก่อสร้ างแล้ วเสร็จ และมีการโอนกรรมสิทธิ์จงึ จะมีการรับรู้ รายได้ เข้ ามายังบริษัทฯ
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่า จากผลการดาเนินงานในปี 2560 บริ ษัทฯ มีรายได้
รวมลดลง,มีค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้น และมีกาไรสุทธิ ลดลง เหตุใดบริ ษัทฯ จึงสามารถจ่ายเงินปั นผลได้ มากกว่าปี ที่ผ่านมา พร้ อมชื่น
ชมความสามารถในการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ
ประธานฯ ชี ้แจงว่า สาเหตุมาจากการปรับโครงสร้ างของกลุ่มบริ ษัทฯ ในปี 2559 ซึ่งทาให้ กาไรมาตกใน
ปี 2560
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า
1) บริษัทฯ มีแผนที่จะตั ้งประมาณการยอดขายและรายได้ ของบริ ษัทฯ ที่ประมาณ 40,000 ถึง 50,000
ล้ านบาท ไปอีกนานหรือไม่ โดยในอีก 4 ถึง 5 ปี ข้ างหน้ าจะยังคงเป็ นเช่นนี ้หรือไม่ เพราะเหตุใด
2) ในส่วนของโรงพยาบาลวิมุตติจะมีรายได้ ประจา และกาไรประมาณเท่าใด และกลุ่ม ลูกค้ า จะเป็ น
อย่างไร และ
3) บริษัทฯ จะมีแหล่งรายได้ ประจา (recurring income) อื่นนอกจากธุรกิจโรงพยาบาลหรือไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริษัทฯ มีเจตนาที่จะหาแหล่งรายได้ ประจาอื่นๆ เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ ประโยชน์ที่ยงั่ ยืน
นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษั ท ชี แ้ จงเกี่ ยวกับ ธุรกิ จอสัง หาริ มทรั พย์ ว่า ตลาดอสัง หาริ มทรัพ ย์ มี
แนวโน้ มเติบโต และบริษัทฯ ก็มีการปรับพอร์ ตอาคารชุดให้ เพิ่มขึ ้น ซึ่งผลการดาเนิ นงานของบริ ษัทฯ น่าจะเติบโตไปพร้ อมกับ
ตลาดในภาพรวม โดยบริษัทฯ มีศกั ยภาพในเรื่องการจัดหาที่ดิน และตลาดยังคงมีอปุ สงค์อย่างต่อเนื่อง
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นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการบริษัท ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ธุรกิจในส่วนพรี เมียมได้ รับการตอบรับที่ดี
จากกลุม่ ลูกค้ าของบริษัทฯ
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ รองประธานกรรมการ ชี ้แจงเกี่ยวกับโรงพยาบาลวิมุตติว่า ปั จจุบันโครงการ
ได้ ใช้ เงินลงทุนไปแล้ วประมาณ 1,100 ล้ านบาท โดยเป็ นค่าที่ดินและค่าก่อสร้ างเสาเข็ม ซึ่งตามแผนงานคาดว่า จะก่อสร้ าง
เสร็จพร้ อมเปิ ดให้ บริการในอีกประมาณ 2 ปี ข้ างหน้ า โดยเป้าหมายหลักของโรงพยาบาลวิมุต ติคือ คนไข้ หรื อผู้มีรายได้ ปาน
กลางเพื่อรองรับในพื ้นที่ของกรุงเทพฯ
นายไพบูล ย์ นาทพั ฒ นพงศ์ โดย บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุน ทิ ส โก้ จ ากั ด และโดย บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด สอบถามว่า ถ้ าสัดส่วนของธุรกิจในส่วนพรี เมียมมีมากขึ ้น กาไรจะเพิ่มขึ ้น
เท่าใด
นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการบริษัท ชี ้แจงว่า ตามแผนที่กาหนดไว้ สดั ส่วนของพรี เมียมจะอยู่ที่
ประมาณร้ อยละ 35 ถึง 36 โดยธุรกิจ พรี เ มี่ยมใช้ Outsource และ Partnership เพื่อ ให้ สามารถควบคุม ค่า ใช้ จ่ ายในการ
ดาเนินงานให้ อยู่ในระดับที่คงทีไ่ ด้ จึงคาดว่า Net Profit Margin น่าจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 17 ถึง 18
นางสาวจิ ณพั กตร์ พรพิ บูล ย์ ผู้ถื อ หุ้น สอบถามเกี่ ย วกับ สถานที่ ตั ง้ และเนื อ้ ที่ ดิน ที่ ใ ช้ เป็ นที่ ตัง้ ของ
โรงพยาบาลวิมตุ ติว่ามีจานวนเท่าใด
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ รองประธานกรรมการ ชี ้แจงว่า โรงพยาบาลวิมุตตั ้งอยู่บริ เวณย่านสะพาน
ควาย โดยอยู่ติดกับธนาคารออมสิน สานักงานใหญ่ มีเนื ้อที่ในโครงการแรกประมาณ 4 ไร่ และโครงการที่ 2 อีกประมาณ 4 ไร่
รวมเป็ นประมาณ 8 ไร่
นายฤทธิชยั หยิบเจริญพร ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับความเสีย่ งในตลาดพรีเมียม
ประธานฯ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯ มีการบริ หารความเสี่ยง โดยที่ธุรกิจทาวเฮ้ าส์ จะยังคงมีการดาเนินการอยู่
อย่างเต็มที่
นายไพบูล ย์ นาทพั ฒ นพงศ์ โดย บริ ษั ท หลัก ทรั พ ย์ จั ด การกองทุน ทิ ส โก้ จ ากั ด และโดย บริ ษั ท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนเมอร์ ชนั่ พาร์ ทเนอร์ จากัด สอบถามเกี่ยวกับตลาดในธุรกิจโรงพยาบาล เนื่องจากในบริ เวณใกล้ เคียง
จะมีโรงพยาบาลพญาไท 2 และโรงพยาบาลเปาโลเป็ นคู่แข่งอยู่
นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ รองประธานกรรมการ ชี ้แจงว่า การแข่งขันกับตลาดเป็ นเรื่ องธรรมดาของ
ธุรกิจ และบริษัทฯ มีความมัน่ ใจในทีมผู้บริหารที่จะสามารถนาพาธุรกิจของบริษัทฯ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
นางสาววารี พัฒนาปั ญญาสัตย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเกี่ยวกับโครงการ เดอะรีเซิร์ฟ สาทร-สวนพลู
นายประเสริฐ แต่ดลุ ยสาธิต กรรมการ ชี ้แจงว่า โครงการ เดอะรี เซิร์ฟ สาทร-สวนพลู จะเปิ ดในช่วงไตร
มาส 2 ของปี นี ้
นางวิ ยะดา คงเสรี ผู้ ถื อ หุ้น สอบถามเกี่ ย วกั บ สัด ส่ ว นการลงทุ น ในธุ ร กิ จ โรงพยาบาลและธุ ร กิ จ
อสังหาริมทรัพย์ว่าจะมีสดั ส่วนเช่นไร
นายทองมา วิ จิ ต รพงศ์ พั น ธุ์ รองประธานกรรมการ ชี แ้ จงว่ า คาดว่ า สัดส่ ว นการลงทุ น ในธุ ร กิ จ
โรงพยาบาลจะอยู่ที่ประมาณร้ อยละ 7 ของการลงทุนทั ้งหมด แต่ในอนาคตจะลงทุนเพิ่มหรือไม่ คงต้ องพิจารณาอีกครั ้งหนึง่
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ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึง สรุ ปว่า ที่ประชุมได้ รับทราบรายงานประจาปี และรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท
เกี่ยวกับผลการดาเนินงานในรอบปี 2560
ระเบียบวาระที่ 2

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560

ประธานฯ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัทฯ สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและได้ ผ่า นการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 2 และในรายงานประจาปี 2560 ซึ่งได้
ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมก่อนหน้ านี ้แล้ ว และขอให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริ ษัท และกรรมการบริ หาร
สรุปประเด็นสาคัญให้ ที่ประชุมได้ รับทราบ
นายปิ ยะ นาเสนอสรุ ปประเด็นสาคัญของงบการเงินของบริ ษัทฯ ให้ ที่ประชุ มทราบ โดยมีสาระสาคัญ
สรุ ปได้ ว่า ในปี 2560 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่จานวน 72,244 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 8.90 จากการ
เติบโตอย่างต่อ เนื่องจากมูลค่าอสังหาริ ม ทรัพย์ ที่อ ยู่ในระหว่างการพัฒนา (ปี 2559 สินทรัพย์ รวมของบริ ษัทฯ อยู่ที่จานวน
66,344 ล้ านบาท)
ในส่วนของหนี ้สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น จะพบว่ า ณ สิ ้นปี 2560 บริ ษั ทฯ มีห นี ส้ ิน หมุนเวี ยน จานวน
17,639 ล้ านบาท หนี ้สินไม่หมุนเวียน จานวน 15,945 ล้ านบาท และส่วนของผู้ถือหุ้น จานวน 38,660 ล้ านบาท ซึ่งจะเห็นได้ ว่า
ส่วนของผู้ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในขณะที่หนี ้สินรวมมีจานวนเพิ่มขึ ้นจากหุ้นกู้ระยะ
ยาว เพื่อใช้ ในการลงทุนและขยายธุรกิจ
ขณะที่อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน (D/E ratio) และอัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุน (IBD ratio)
ของบริษัทฯ ยังอยู่ในอัตราส่วนที่ดีจากการบริหารจัดการหนี ้สินได้ อย่างมีประสิทธิ ภาพ โดย ณ สิ ้นปี 2560 อัตราส่วนหนี ้สินต่อ
ทุน อยู่ที่ 0.89 เท่า และ อัตราส่วนหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อทุนอยู่ที่ระดับ 0.64 เท่า
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงบการเงินสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึ่ ง ได้ ผ่ า นการตรวจสอบจากผู้ สอบบัญชี รับ อนุญาตและได้ ผ่ า นการพิ จ ารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ ว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,917,886,388 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999 ไม่เห็นด้ วย จานวน 1,000 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 และงดออกเสียงจานวน 601,400 เสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึง
กล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้

หน้ า 11

มติที่ประชุม :

ที่ป ระชุมลงมติ ด้วยคะแนนเสียงข้ า งมากของผู้ถือหุ้นที่ ม าประชุม และออกเสียงลงคะแนนอนุมัติง บ
การเงินของบริษัทฯ สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย และการจ่ ายเงินปั นผลของ
บริ ษัทฯ ประจาปี 2560

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 อนุมัติการ
จัดสรรกาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานและการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ ประจาปี 2560 ดังนี ้
- ทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 0.00 บาท (เนื่องจากบริ ษัทฯ ได้ จัดสรรเงินสารองตามกฎหมาย
ครบตามจานวนที่กฎหมายและข้ อบังคับของบริษัทฯ กาหนดแล้ ว)
- เงินปั นผลหุ้นสามัญ จานวน 4,571,587,498.44 บาท (สี่พันห้ าร้ อยเจ็ดสิบเอ็ดล้ านห้ าแสนแปด
หมื่นเจ็ดพันสีร่ ้ อยเก้ าสิบแปดบาทสีส่ บิ สีส่ ตางค์)
(หุ้นละ 2.09 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 83.78 ของกาไรสุทธิจากจากงบการเงินรวมในปี 2560 เทียบกับหุ้นละ
0.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 0.00 ของกาไรสุทธิจากงบการเงินรวมในปี 2559)
ทั ้งนี ้ บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 1.37 บาท ในการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลเมื่อวัน
ศุกร์ ที่ 9 มิถนุ ายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึงคงเหลือเงินปั น
ผลสาหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครั ้งนี ้ ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท ซึ่งเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ จากงบการเงินรวมของ
บริ ษัทฯ และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ( “Record Date”) ที่มี
สิทธิรับเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561
บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายเงินปั นผลประจาปี ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นปี ละ 2 ครั ้ง ในอัตรารวมแล้ วไม่ต่ากว่าร้ อยละ
50 จากกาไรสุทธิของผลการดาเนินงานของกลุ่มบริ ษัทฯ (จากงบการเงินรวม) ภายหลังจากหักทุนสารองต่างๆ ตามกฎหมาย
ทั ้งหมดแล้ ว ทัง้ นี ้ การจ่ายเงิน ปั นผลดัง กล่า วจะไม่เ กินกาไรสะสมที่ปรากฏอยู่ใ นงบการเงิน เฉพาะกิ จการของบริ ษัทฯ และ
เป็ นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติงดการจัดสรรกาไรสุทธิ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากมีทุน
สารองตามกฎหมายครบถ้ วนแล้ ว และอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
\

หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็ นด้ วย จ านวน 1,918,515,989 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9994 ไม่เห็น ด้ วย จานวน 11,000
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0005 และไม่มีผ้ ถู ือหุ้น งดออกเสียง โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาล จึง
กล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
หน้ า 12

มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติงดการ
จัดสรรกาไรสุทธิ เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย เนื่องจากได้ จัดสรรเงินสารองตามกฎหมายครบตาม
จานวนที่กฎหมาย และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ กาหนดแล้ ว และอนุมัติ การจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
ในอัตราหุ้นละ 2.09 บาท (สองบาทเก้ าสตางค์) ซึง่ บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้ วในอัตรา
หุ้น ละ 1.37 บาท (หนึ่ง บาทสามสิบ เจ็ ด สตางค์ ) ในการจ่ า ยเงิ น ปั น ผลระหว่ า งกาลเมื่ อ วัน ศุกร์ ที่ 9
มิถนุ ายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท และวันศุกร์ 8 กันยายน 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.57 บาท จึง
คงเหลือเงินปั นผลสาหรับปี 2560 ที่จะจ่ายในครัง้ นี ้ ในอัตราหุ้นละ 0.72 บาท (เจ็ดสิบสองสตางค์ ) ซึ่ง
เป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสุทธิ จากงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ โดยกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือ
หุ้น (“Record Date”) ที่มีสิทธิ รับเงิน ปั นผลในวันศุกร์ ที่ 9 มีนาคม 2561 และกาหนดจ่า ยเงิน ปั นผล
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในวันพุธที่ 23 พฤษภาคม 2561 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติแต่ งตั ง้ กรรมการแทนกรรมการซึ่ งต้ อ งออกจากต าแหน่ งตามวาระ กาหนด
จานวนกรรมการเพิ่มเติมและแต่ งตัง้ กรรมการใหม่

กรรมการที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ในวาระนี ไ้ ด้ ออกจากห้ องประชุ ม รวม 4 ท่ า น ได้ แก่ นายทองมา
วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอดุลย์ จันทนจุลกะ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นายวีระชัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวนหนึ่งในสาม (1) ของจานวนกรรมการในขณะนั ้น
ถ้ าจานวนกรรมการจะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการซึ่ง
พ้ น จากต าแหน่ง อาจได้ รับเลือ กให้ กลับเข้ ามารั บ ตาแหน่ งอี กได้ กรรมการที่ จะต้ องออกจากตาแหน่ง ในปี แรกและปี ที่สอง
ภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ นั ้น ให้ ใช้ วิธีจบั สลากกัน ส่วนปี หลังๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ นั ้นเป็ นผู้ออก
จากตาแหน่ง
เนื่องจากปี นี ้เป็ นปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ จึงใช้ วิธีจับสลากเพื่อเลือกกรรมการที่จะต้ องออก
จากตาแหน่งตามวาระ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระโดยวิธีจบั สลาก จานวน 4 ท่าน ดังต่อไปนี ้
1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์ รองประธานกรรมการ, กรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่า ตอบแทน,
ประธานกรรมการบริหาร และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุม่
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ งระดับองค์การ

3. นายวิเชียร เมฆตระการ

กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน

4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล

ในการเลือกตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวม
กรรมการที่ ไ ด้ รับ การเสนอชื่ อ ได้ พิ จ ารณาเห็ น ชอบ และมี มติ อ นุมัติตามข้ อ เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
หน้ า 13

ค่าตอบแทนว่า กรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั ้ง 4 ท่าน เป็ นผู้มีคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และ
ความเชี่ยวชาญ พร้ อมอุทิ ศเวลาเพื่อปฏิ บัติห น้ าที่อ ย่างเต็ม ที่ ไม่ มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามกฎหมาย และหลักการกากับดูแ ล
กิจการที่ดี ดังนั ้น เพื่อความเหมาะสมที่จะเป็ นประโยชน์ สงู สุดแก่การดาเนินงานของบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม
ผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระทั ้ง 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง
เพื่อร่วมกันผลักดันและสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ให้ ก้าวหน้ ายิ่งๆ ขึ ้นไป (รายนามและประวัติของกรรมการทั ้ง 4
ท่าน ปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3)
ทั ้งนี ้ ในส่วนของ ดร.ประสาร ไตรรัตน์ วรกุล และนายอดุลย์ จัน ทนจุลกะ กรรมการที่ จะต้ องออกจาก
ตาแหน่งตามวาระ ตาแหน่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ นั ้น คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการ
เสนอชื่อและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ ว เห็นว่าจะสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่เ กี่ยวข้ อ ง เรื่ อ ง คุณสมบัติของกรรมการอิสระ ตามข้ อกาหนดที่สานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ประกาศกาหนดไว้ (ตอนท้ ายของสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 7)
นอกจากนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่า ปั จจุบัน บริ ษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายกิจการไปยังธุรกิจ
อื่นๆ เพื่อก่อให้ เกิดรายได้ เพิ่มขึ ้น และเพื่อให้ เกิดการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต จึงเห็นควรเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตาแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริษัทประกอบด้ วยกรรมการ 12 ท่าน เป็ นกรรมการ
13 ท่าน โดยขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งนางสุพัตรา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการเพิ่มเติมในตาแหน่งที่
เพิ่มขึ ้นนี ้ ทั ้งนี ้ เนื่องจากเห็นว่า นางสุพัตรา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ เป็ นผู้ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ มีทักษะจาเป็ นที่
บริษัทฯ ยังขาดอยู่ และมีความเหมาะสมที่จะเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ (รายนามและประวัติของกรรมการ ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 3)
อนึง่ เพื่อให้ เป็ นไปตามนโยบายการส่งเสริมการกากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิ บัติต่อผู้ถือหุ้น
ทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็ นแนวปฏิบตั ิที่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลที่พิจารณาแล้ วเห็น
ว่ามีคณ
ุ สมบัติ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที่จะเป็ นตัวแทนในการทาหน้ าที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริ ษัทฯได้ แจ้ งต่อตลาด
หลักทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทย รวมถึง ได้ เ ปิ ดเผยสารสนเทศดังกล่า วบนเว็บ ไซด์ ข องบริ ษั ท ฯ เป็ นการล่ว งหน้ าตัง้ แต่ วัน ที่ 5
กันยายน 2560 จนถึง วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 แล้ ว นั ้น ปรากฏว่ าเมื่อ ครบกาหนดระยะเวลาดัง กล่า ว ไม่ มีผ้ ูถือหุ้นเสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อเข้ ารับการพิจารณาเลือกตั ้งเป็ นกรรมการของบริษัทฯ แต่อย่างใด
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมตั ิการแต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการซึ่งต้ องออกจากตาแหน่งตาม
วาระ และแต่ งตัง้ กรรมการเพิ่ม เติม จะต้ อ งลงมติ ตามข้ อ บังคับ ของบริ ษั ทฯ ข้ อ 17 (3) (ซึ่งระบุว่ าผู้ที่ ได้ รับคะแนนสูง สุด
ตามลาดับลงมาจะเป็ นผู้ได้ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการเท่าจานวนกรรมการที่จะพึงมีในครั ้งนี ้)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอี กหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั ้งกรรมการเป็ นรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดย
เรียงตามลาดับดังนี ้
1. การแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
1.1 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์
1.2 ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
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1.3 นายวิเชียร เมฆตระการ
1.4 นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
2. การกาหนดกรรมการเพิ่มเติมและการแต่งตั ้งนางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์ เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ใน
ตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้น
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้
1. การแต่งตั ้งกรรมการแทนกรรมการซึง่ ต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ
ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย

1. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์
2. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
3. นายวิเชียร เมฆตระการ
4. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ

1,898,262,333
1,901,094,733
1,916,010,059
1,918,600,759

คิดเป็ น
ร้ อยละ
98.9390
99.0866
99.8640
99.9996

ไม่เห็นด้ วย
20,355,526
17,523,126
2,607,800
7,100

คิดเป็ น งดออกเสียง
ร้ อยละ
1.0609
30
0.9133
30
0.1359
30
0.0003
10,030

บัตรเสีย
0
0
0
0

2. การกาหนดกรรมการเพิ่ มเติมและการแต่งตัง้ นางสุพัตรา เป้าเปี่ ยมทรั พย์ เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ในตาแหน่ง ที่
เพิ่มขึ ้น
ชื่อกรรมการ

เห็นด้ วย

นางสุพตั รา เป้าเปี่ ยมทรัพย์

1,918,536,259

คิดเป็ น
ร้ อยละ
99.9960

ไม่เห็นด้ วย
76,600

คิดเป็ น งดออกเสียง
ร้ อยละ
0.0039
5,030

บัตรเสีย
0

นายไพศาล จึงสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุม ได้ ลงมติแต่งตั ้งให้ กรรมการทั ้ง 4 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่งเรี ยง
ตามลาดับคะแนนดังต่อไปนี ้
1. นายอดุลย์ จันทนจุลกะ
2. นายวิเชียร เมฆตระการ
3. ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล
4. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนั ธุ์
และเพิ่มจานวนกรรมการบริ ษัท อีก 1 ตาแหน่ง จากเดิมที่คณะกรรมการบริ ษัทประกอบด้ วยกรรมการ
12 ท่า น เป็ นกรรมการ 13 ท่ า น โดยแต่ ง ตั ้ง นางสุพัตรา เป้ าเปี่ ยมทรั พ ย์ เข้ าเป็ นกรรมการใหม่ ใ น
ตาแหน่งที่เพิ่มขึ ้นตามเสนอ

กรรมการที่อ อกจากห้ องประชุม 4 ท่าน ได้ แก่ นายทองมา วิจิตรพงศ์ พันธุ์ ดร.ประสาร ไตรรัตน์ วรกุล
นายวิเชียร เมฆตระการ และนายอดุลย์ จันทนจุลกะ ได้ กลับเข้ ามาร่วมประชุมต่อไป
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ระเบียบวาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561
ประธานฯ มอบหมายให้ นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

และกรรมการอิสระ เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ นายวีระชัย นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 2/2561
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอ
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ อนุมัติ ค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ ปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาท)
และเงินรางวัลกรรมการสาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 (โบนัส) ในอัตราระหว่างร้ อ ยละ 0.3 - 0.5 ของจานวนเงินเทียบเท่า
เงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ทั ้งนี ้ ขึ ้นอยู่กบั ตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้ ซึง่ เป็ นไปตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา
และพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน โดยค่ า ตอบแทนจะจ่ า ยให้ เฉพาะกรรมการอิ สระและกรรมการที่ ไ ม่ ไ ด้ เ ป็ นผู้บ ริ ห าร (Non –
executive Directors) ที่ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการดังกล่าวเท่านั ้น และกรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริ หารที่จะมีสิทธิ ได้ รับ
ค่าตอบแทนจะต้ อ งไม่เป็ นตัวแทนผู้ถือหุ้นด้ วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏในสิ่งที่ส่งมาด้ วย 4 ที่ส่งมาพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2561 ดังกล่าว ที่ประชุมจะต้ องลง
มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 23 และ
มาตรา 90 ของ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
นางสาวจิณพักตร์ พรพิ บูลย์ ผู้ถือ หุ้น สอบถามว่ า การที่ ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2561 มี จานวน
เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2560 นั ้น เนื่องมาจากจานวนกรรมการเพิ่มขึ ้นใช่หรือไม่ และสาเหตุที่เงินผลประโยชน์ พิเศษมีจานวนลดลง และ
เสนอแนะให้ ใช้ คาว่า “เงินสารองพิเศษ” แทน
นายวี ระชัย งามดี วิไ ลศัก ดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทน และกรรมการอิสระ
ชี ้แจงว่า สาเหตุที่ค่าตอบแทนเพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปี 2560 บริ ษัทฯ เพิ่งผ่านช่วงปรับโครงสร้ าง จึงมีการประชุมเพียงไม่กี่ครัง้
และเงินผลประโยชน์พิเศษเป็ นการสารองเผื่อไว้ สาหรับรายการที่จะต้ องจ่ายให้ กบั กรรมการในจาพวกเบ็ดเตล็ด เช่นค่าวิทยากร
บรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา (Mentor) ให้ กบั ผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรื อความเห็น เป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,910,181,359 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.5600 ไม่เห็นด้ วย จานวน 8,414,100
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.4385 และงดออกเสียงจานวน 26,530 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0013 โดยไม่มีบัตรเสียสาหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
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มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนคะแนนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษั ท ฯ ข้ อ ที่ 23) อนุ มัติก ารกาหนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 เป็ นจ านวนเงิ น ไม่ เ กิ น
30,000,000 บาท (สามสิบล้ านบาทถ้ วน) ตามรายละเอียดดังนี ้
1. ค่าตอบแทนรายเดือนและเบี ้ยประชุม
1.1 กรรมการอิสระ และ/หรือ กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นผู้บริหาร จานวน 18,420,000 บาท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ

จานวน 3,240,000 บาท

1.3 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงระดับองค์ การ

จานวน 1,560,000 บาท

1.4 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

จานวน 2,040,000 บาท

1.5 คณะกรรมการบรรษัทภิบาล

จานวน

1.6 คณะกรรมการบริหาร

จานวน 2,040,000 บาท

780,000 บาท

1.7 เงินผลประโยชน์พิเศษ เช่น ค่าวิทยากรบรรยายในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทฯ, ค่าที่ปรึกษา
(Mentor) ให้ กบั ผู้บริหารของบริษัทฯ และอื่นๆ
จานวน 2,100,000 บาท
รวมทั ้งสิ ้นไม่เกิน

30,000,000 บาท

2. เงินรางวัลกรรมการ สาหรับผลการดาเนินงานปี 2561 (โบนัส)
- ในอัตราระหว่าง ร้ อยละ 0.3 – 0.5 ของจานวนเงินเทียบเท่าเงินปั นผลที่ประกาศจ่าย ทั ้งนี ้ขึ ้นอยู่
กับตัวชี ้วัดผลการดาเนินงานที่กาหนดไว้
ระเบียบวาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561 และ
กาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ อัมระนันทน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
เป็ นผู้นาเสนอในวาระนี ้ ดร. ปิ ยสวัสดิ์ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครั ้งที่ 2/2561 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่
19 กุมภาพันธ์ 2561 เห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้ เสนอที่ ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้ง
ผู้สอบบัญชีแห่ง บริ ษัท เคพีเอ็ มจี ภูมิ ไชย สอบบัญชี จากัด ซึ่งมี ประสบการณ์ แ ละความต่อเนื่ องในการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจาปี 2561 ดังมีรายนามต่อไปนี ้
1. นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4098

2. นายเจริญ ผู้สมั ฤทธิ์เลิศ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4068

3. นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 5752

ทั ้งนี ้ ให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ
พิจารณาแต่งตั ้ง คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์
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ของผู้สอบบัญชี ความเป็ นอิสระ โดยผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ และไม่ มีส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษัทย่อย /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่ เกี่ ยวข้ อ งกับ บุคคลดัง กล่าว รวมทั ้งกระบวนการสอบบัญชี และความต่อ เนื่ องในการ
ตรวจสอบ และผลการปฏิ บัติงานที่ผ่านมาอยู่ในระดับที่น่าพอใจ และกาหนดค่ าตอบแทนผู้สอบบัญชี ของบริ ษัท ฯ เป็ นเงิ น
1,200,000 บาท (หนึง่ ล้ านสองแสนบาทถ้ วน) บริษัทย่อยในประเทศ 9 บริษัท เป็ นเงิน 3,900,000 บาท (สามล้ านเก้ าแสนบาท
ถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย เป็ นจานวนเงิน ทั ้งสิ ้น 5,100,000 บาท (ห้ าล้ านหนึ่งแสนบาทถ้ วน) ทั ้งนี ้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจานวนดังกล่าวข้ างต้ น ยังไม่รวมค่าสอบบัญชีของสาหรับบริ ษัทย่อยในต่างประเทศอีก 1 บริ ษัท ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ ว่าจ้ างบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่น (Local audit firm) ในประเทศนั ้นๆ เนื่องจากขนาดธุรกิจยังเล็กมากและไม่เป็ น
สาระสาคัญต่องบการเงินรวม จึงใช้ ผ้ สู อบบัญชีอื่น ซึง่ มีค่าสอบบัญชีต่ากว่าในการตรวจสอบ รวมเป็ นเงิน 211,400 บาท (สอง
แสนหนึง่ หมืน่ หนึง่ พันสีร่ ้ อยบาทถ้ วน) รวมค่าสอบบัญชีประจาปี 2561 ทั ้งหมดเป็ นจานวนเงิน 5,311,400 บาท (ห้ าล้ านสาม
แสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันสีร่ ้ อยบาทถ้ วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นเงิน 5,100,000 บาท (ห้ า
ล้ านหนึง่ แสนบาทถ้ วน) และของผู้สอบบัญชีอื่ นในต่างประเทศเป็ นเงิน 211,400 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาท
ถ้ วน)} ทั ้งนี ้ ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ (รายละเอียดปรากฏในสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 5)
จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตั ้งผู้สอบบัญชีสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561
และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น
ทั ้งนี ้ หากที่ ประชุมผู้ถือ หุ้นจะอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีข องบริ ษัท ฯ สาหรับ รอบระยะเวลาบัญชี
ประจาปี 2561 และกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรื อความเห็นอื่นใดอีกหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่มีคาถาม
หรือความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,916,192,409 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8731 ไม่เห็นด้ วย จานวน 2,434,600
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.1268 และงดออกเสียงจานวน 30 เสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึง
กล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุม ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่ม าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ การ
แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี 2561 และกาหนด
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน
5,100,000 บาท (ห้ าล้ า นหนึ่งแสนบาทถ้ ว น) และของผู้สอบบัญชี อื่นในต่า งประเทศ เป็ นจ านวนเงิ น
211,400 บาท (สองแสนหนึง่ หมื่นหนึง่ พันสีร่ ้ อยบาทถ้ วน) ตามเสนอ
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ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนีว้ งเงินไม่ เกิน 20,000 ล้ านบาท
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ

นี ้ นายปิ ยะ นาเสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บ ริ ษัทฯ มีเ งินทุนเพื่อ ใช้ ในการดาเนินงาน และ/หรื อ รองรั บการขยายธุรกิจของ
บริ ษั ท ฯ ในอนาคต และ/หรื อ ใช้ เ ป็ นเงิน ทุน หมุน เวี ยน และ/หรื อ ช าระคืน หนี เ้ งิน กู้ และ/หรื อ เพื่ อวัตถุป ระสงค์ อื่น ตามที่
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควร จึงขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทาง
การเงินวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1. ให้ บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ ได้ ครัง้ เดียวเต็มจานวนวงเงินและ/
หรือเป็ นคราวๆ ขึ ้นอยู่กับดุลยพินิจ ความเหมาะสมและความจาเป็ นในการใช้ เงินของบริ ษัทฯ โดยจะ
ออกตราสารหนี ้ทางการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท ภายใต้ เงื่อนไขดังนี ้
ประเภท :

ตราสารหนี ้ทางการเงินทุกชนิดและทุกประเภท (ให้ รวมถึงแต่ไม่จากัดเฉพาะหุ้น
กู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ หรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ด้ อยสิทธิ หรื อไม่ด้อยสิทธิ มีผ้ แู ทนผู้ถือ
หุ้นกู้ หรื อ ไม่มี ผ้ แู ทนผู้ถือหุ้น กู้ มี ประกัน หรื อ ไม่มี ประกัน หุ้นกู้ที่มีลักษณะ
คล้ ายทุน และ/หรื อหุ้นกู้อนุพันธ์ ) ตามความเหมาะสมของสภาวะตลาดใน
ขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี ้ทางการเงิน

จานวนเงิน:

ไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท หรือสกุลเงินอื่นที่มีจานวนเทียบเท่า
ในกรณีที่ มีการซื ้อคืน และ/หรื อ ไถ่ถอน และ/หรื อ ช าระคื นตราสารหนี ้ทาง
การเงินที่ได้ ออกภายในวงเงินที่ได้ รับอนุมัติข้างต้ น ไม่ว่าด้ วยกรณีใด ๆ อันมี
ผลทาให้ เงินต้ นคงค้ า งของตราสารหนี ้ทางการเงิ นของบริ ษัทฯ ลดลง วงเงิ น
ของตราสารหนี ้ทางการเงินที่ซื ้อคืน และ/หรื อ ไถ่ถอน และ/หรื อ ชาระคืนแล้ ว
จะนามานับเป็ นวงเงินของตราสารหนี ้ทางการเงิน ที่บริ ษัทฯ สามารถทาการ
ออกและเสนอขายได้ (Revolving Principal)
ทั ้งนี ้ ในกรณีออกตราสารหนี ้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing ตราสารหนี ้
ทางการเงิน เดิ ม (การออกตราสารหนี ้ทางการเงิน ใหม่เพื่ อช าระ และ/หรื อ
ทดแทนตราสารหนี ้ทางการเงินเดิม) มูลค่าเงินต้ นของตราสารหนี ้ทางการเงิน
เดิมซึง่ จะถูกไถ่ถอนในวันเดียวกันกับวันที่ออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทาง
การเงินใหม่เพื่อการออกตราสารหนี ้ทางการเงินเพื่อการ Refinancing นั ้น จะ
ไม่นบั เป็ นส่วนหนึง่ ของมูลค่ารวมของเงินต้ นของตราสารหนี ้ทางการเงินที่ยัง
มิ ไ ด้ ไถ่ ถ อนในการค านวณวงเงิ น ของตราสารหนี ท้ างการเงิ น ที่ บ ริ ษั ท ฯ
สามารถทาการออกและเสนอขายได้

หน้ า 19

การเสนอขาย:

เสนอขายต่อผู้ลงทุนทั่วไป และ/หรื อเสนอขายให้ แก่บุคคลในวงจากัด และ
อาจเสนอขายภายในประเทศ และ/หรื อ ต่ า งประเทศ ตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้ ในประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพ ย์
ประกาศคณะกรรมการก ากั บ ตลาดทุ น และ/ห รื อ ประกาศส านั ก งาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครัง้
เดียวเต็มจานวน และ/หรื อ เป็ นคราว ๆ ไป และสามารถออกและเสนอขาย
เพื่ อ ทดแทนตราสารหนี ท้ างการเงิ น ที่เ คยออกและเสนอขายไปแล้ ว ตาม
ความจาเป็ นในการใช้ เงินของบริษัทฯ

อายุ:

ไม่เกิน 7 ปี นับจากวันออกตราสารหนี ้ทางการเงินแต่ละคราว

การไถ่ถอนก่อนครบอายุ: ผู้ถือตราสารหนี ้ทางการเงินอาจมีสทิ ธิ หรื อไม่มีสิทธิ ขอให้ บริ ษัทฯ ไถ่ถอนตรา
สารหนี ้ทางการเงินก่ อนครบกาหนด และ/หรื อ บริ ษั ทฯ อาจมีสิท ธิ หรื อไม่ มี
สิท ธิ ไ ถ่ ถอนตราสารหนี ท้ างการเงิ น ก่ อ นครบกาหนด ทัง้ นี ้ ให้ เ ป็ นไปตาม
ข้ อตกลงและเงื่อนไขของตราสารหนี ้ทางการเงินที่จะออกในแต่ละคราว โดย
ปฏิบตั ิตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อบังคับ หรือประกาศที่เกี่ยวข้ อง รวมถึงการ
ขออนุญาตจากหน่วยราชการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง
อัตราดอกเบี ้ย:

ขึ ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอขาย ณ
ขณะนั ้น ๆ

การชาระคืนเงินต้ น:

ทยอยชาระคืนเงินต้ น หรือ ชาระคืนเงินต้ นครั ้งเดียวเมื่อครบกาหนดไถ่ถอน

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิให้ บคุ คลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการ
บริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อคณะกรรมการบริ หาร เป็ นผู้มี
อานาจในการดาเนินการใด ๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทางการเงิ น
ดังกล่าวเพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงกาหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลา
การเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ชนิดของตราสารหนี ้ทางการเงิน ค่าใช้ จ่ายที่เกี่ยวข้ องกับการออกตราสาร
หนี ้ทางการเงิน เช่น ค่าที่ปรึกษาทางการเงินและค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายตรา
สารหนี ้ทางการเงิน การแต่งตั ้งที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี ้
ทางการเงิน และ/หรื อผู้แทนผู้ถือตราสารหนี ้ทางการเงิน การเข้ าทา ลงนาม แก้ ไข เจรจาสัญญาและ/
หรื อเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ ข้อมูล ยื่ นเอกสารหลักฐานต่อสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ ตลาดหลักทรัพย์ แ ห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย และ/หรือหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี ้
ทางการเงิ น ดัง กล่า ว ตลอดจนการใด ๆ ที่ เ กี่ ยวเนื่ อ งตามความเหมาะสม และรายงานผลการออก
ตราสารหนี ้ทางการเงินดังกล่าวแก่คณะกรรมการบริษัทต่อไป
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ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณาอนุมัติ การออกและเสนอขายตราสารหนี ้วงเงินไม่เกิน 20,000
ล้ านบาท ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 (2)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็ นประการใดหรือไม่
Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ถือหุ้น เสนอแนะเกี่ยวกับ ความเชื่อมั่นของตลาดเกี่ยวกับการออกหุ้นกู้
และเสนอแนะให้ มีการออกหุ้นกู้ระยะยาว
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุมว่ าจะมีข้ อเสนอ หรื อ ความเห็นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่า ไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,918,563,809 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9966 ไม่เห็นด้ วย จานวน 61,000
เสียง คิ ดเป็ นร้ อยละ 0.0031 และงดออกเสียงจานวน 3,530 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001 โดยไม่มี บัตรเสียสาหรับ การ
ลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุปเป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ระเบียบวาระที่ 8

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้น ที่มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (2) อนุมัติการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี ้วงเงินไม่เกิน 20,000 ล้ านบาท และการมอบอ านาจที่เกี่ยวข้ องตามรายละเอียดที่
เสนอมาข้ างต้ นทุกประการ
พิจารณาอนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ

ประธานฯ มอบหมายให้ นายปิ ยะ ประยงค์ กรรมการบริษัท และกรรมการบริ หาร เป็ นผู้นาเสนอในวาระ
นี ้ นายปิ ยะ น าเสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การเสนอขอแก้ ไ ขข้ อบัง คั บ ของบริ ษั ท ฯ ในครั ง้ นี ้ เพื่ อ เพิ่ ม เรื่ อ งการประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ โดยเปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการบริ ษัทสามารถจัดประชุม
ผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์ ลง
วัน ที่ 27 มิ ถุน ายน 2557 ประกาศกระทรวงเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อ สาร เรื่ อ ง มาตรฐานการรั กษาความมั่น คง
ปลอดภั ยของการประชุม ผ่า นสื่อ อิเ ล็คทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และคาชี แ้ จงกรมพัฒนาธุรกิจ การค้ า เรื่ อ ง การประชุม ผ่า นสื่อ
อิเลคทรอนิกส์ ของห้ างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจากัด บริษัทมหาชนจากัด สมาคมการค้ า และหอการค้ า ตามประกาศคณะ
รักษาความสงบแห่ง ชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อ ง การประชุม ผ่า นสื่อ อิเ ล็คทรอนิ กส์ ลงวัน ที่ 23 กัน ยายน 2559 และเพื่อ ให้
สอดคล้ องกับมาตรา 100 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนที่แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560
เรื่องการแก้ ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560
ด้ วยเหตุผลดังกล่าวมาข้ างต้ น คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรให้ มีการเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 และ 32 เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริ หารจัดการบริ ษัทฯ โดย
เปิ ดโอกาสให้ คณะกรรมการบริ ษั ทสามารถจัดประชุม ผ่า นสื่ออิ เล็กทรอนิ กส์ ไ ด้ และเพื่ อให้ สอดคล้ อ งกับมาตรา 100 แห่ ง
พ.ร.บ. บริษัทมหาชน ที่แก้ ไขเพิ่มเติม จึงมีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 30 และ 32 โดยให้ ยกเลิก
ข้ อความเดิม และให้ ใช้ ข้อความใหม่แทน ดังนี ้
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ข้ อความใหม่
ข้ อ 30 คณะกรรมการจะต้ อ งประชุม กัน อย่ า งน้ อ ยสาม (3) เดื อ นต่ อ ครั ง้ ณ จัง หวัดอัน เป็ นที่ ตัง้
สานักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้ เคียง
การประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทสามารถดาเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์ได้ โดย
ดาเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ อง การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และประกาศ
กระทรวงเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่อ สาร เรื่ อ งมาตรฐานการรั กษาความมั่ น คงปลอดภั ย ของการประชุม ผ่ า นสื่ อ
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 และกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการประชุมดังกล่าว รวมทั ้งที่จะมีการแก้ ไขเพิ่มเติมใด ๆ ต่อไป
ข้ อ 32 คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บัญชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึง่ ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือ หุ้น คนหนึ่ง หรื อ หลายคนซึ่ง ถื อ หุ้น นับ รวมกันได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า ร้ อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้น ที่
จาหน่ายได้ ทั ้งหมด จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือ ขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิส ามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้อง
ระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระเวลาตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั ้งหลายซึ่ง
เข้ าชื่อกัน หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นั ้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้ า (45) วัน นับแต่วัน
ครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ครัง้ ใด จานวนผู้
ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามจานวนที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี่ต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั ้งนั ้นให้ แก่บริษัท
อนึง่ กฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทฯ จะมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในสิ่งที่ส่งมา
ด้ วย 6
นอกจากนี ้ เพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ เป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย
ซึง่ อาจต้ องมีการแก้ ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้ อยคา หรือข้ อความของข้ อบังคับในการจดทะเบียน หรื อรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น
ตามคาสัง่ คาแนะนา หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้ อง บริษัทฯ เห็นสมควรเสนอให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารกลุ่ม และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหารกลุ่ม มีอานาจในการแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่มเติมถ้ อยคา
หรื อข้ อความในเอกสาร และ/หรื อ คาขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไข และ/หรื อ เพิ่ม เติมข้ อ บังคับต่อ กรมพัฒ นาธุรกิ จ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ ทนั ที รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
จึงเสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 30 และ 32
ตามรายละเอียดที่เสนอมาข้ างต้ น
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ทั ้งนี ้ หากที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิ จารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติ มข้ อบังคับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 30 และ 32
ดังกล่าว จะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า สามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 36 (2)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ ประชุม ว่า จะมี ข้อเสนอ หรื อความเห็ นเป็ นประการใดหรื อไม่ ปรากฏว่าไม่ มี
คาถาม หรือความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ จึงได้ ขอให้ ที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ ้นแล้ ว ประธานฯ จึงขอให้ นายไพศาล ราพรรณ์ เลขานุการบริ ษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็ นดังนี ้ เห็นด้ วย จานวน 1,918,619,839 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ99.9995 ไม่เห็นด้ วย จานวน 8,500 เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ 0.0004 และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นงดออกเสียง โดยไม่มีบตั รเสียสาหรับการลงคะแนนในวาระนี ้ นายไพศาลจึงกล่าวสรุ ป
เป็ นมติดงั นี ้
มติที่ประชุม :

ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือ หุ้นที่ม า
ประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 (2) อนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 และ 32 ตามเสนอ

ระเบียบวาระที่ 9

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ได้ ดาเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ ว จึงแจ้ งถึงกฎเกณฑ์
ข้ อบังคับ ของบริ ษัทฯ ในการเสนอเรื่ องอื่น ๆ ให้ ที่ป ระชุมพิ จารณาและสอบถามผู้ถือหุ้น ว่ามี เรื่ อ งอื่ นใดจะเสนอให้ ที่ ประชุม
พิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่องอื่นๆ ให้ ที่ประชุมพิจารณา
ประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม
ในครั ้งนี ้และกล่าวปิ ดการประชุมในเวลา 12:15 น.
อนึง่ หลังจากเริ่มการประชุมเมื่อเวลา 10.00 น. ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าประชุมเพิ่มเติม จึงทา
ให้ มผี ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม รวมทั ้งสิ ้น 956 ราย นับหุ้นรวมกันได้ 1,918,629,639 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 87.6685 ของจานวนหุ้นที่ออกจาหน่ายแล้ วทั ้งหมดของบริษัทฯ

ลงชื่อ

พิสฐิ ลี ้อาธรรม
(ดร.พิสฐิ ลี ้อาธรรม)

ลงชื่อ

ไพศาล ราพรรณ์
(นายไพศาล ราพรรณ์)
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ประธานที่ประชุม

ผู้จดบันทึกการประชุม

