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___________________________________________________________________________________ 
 
เริ(มประชุมเวลา .>:// น.  
 
นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ ประธานกรรมการ ทาํหน้าที ประธานที ประชมุ   
 
 ประธานที ประชุม กล่าวต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที ได้เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปีในครั �งนี � 
โดยมผีู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง จํานวน �&! ราย รวมจํานวนหุ้น �,��%,@&�,I@I หุ้น คดิเป็นร้อยละ %B.!%@ และมีผู้ ถือหุ้น
ที มอบฉนัทะ จํานวน 120 ราย รวมจํานวนหุ้น �E",@!!,IEI หุ้น คิดเป็นร้อยละ �I.�B%   จํานวนผู้ถือหุ้นรวมทั �งสิ �น $B! ราย  และ
ถือหุ้นรวมกันทั �งสิ �น 1,310,494,160 หุ้น คิดเป็นร้อยละ &B.%" ของจํานวนหุ้นที จําหน่ายแล้วทั �งหมด เกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวน
หุ้นที จําหน่ายแล้วทั �งหมด ถือว่าครบเป็นองค์ประชมุตามพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. $%!% มาตรา �I! ครบเป็นองค์
ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึงขอเปิดประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ครั �งที  34/2556 โดยก่อนที จะเข้าสู่ระเบียบวาระการ
ประชมุ ขอแนะนํากรรมการของบริษัทฯ ที เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นครั �งนี � ดงันี � 
 
กรรมการที เข้าร่วมประชมุ 
 1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานชิ   ประธานกรรมการ 
 2. นายฐาปน สริิวฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ 
 3. นายปณต สริิวฒันภกัด ี   รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายสวุิทย ์จินดาสงวน   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ  
 5. นายนรรัตน ์ลิ มนรรัตน์   กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภบิาล 
 6. นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร   กรรมการ/กรรมการบริหาร 
 7. นางอรฤด ีณ ระนอง   กรรมการ/ประธานอาํนวยการ  
 B. นายธนพล ศิริธนชยั   กรรมการ/กรรมการผู้จดัการ  
 
ผู้บริหารที เข้าร่วมประชมุ 
 �.นายกติติxธเนศ เธียรวฒุวิงศ์    เลขานกุารบริษัท 

2.นายสถาพร อมรวรพกัตร์          ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ ด้านการเงิน งบประมาณ และ 
       บญัชี และนกัลงทนุสมัพนัธ์ 
 !.นายวชิยั มหตัเดชกลุ    ผู้อํานวยการอาวโุส ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
ผู้สอบบญัชีที เข้าร่วมประชมุ 

�.นายนรัินดร์ ลลีาเมธวฒัน์   ตวัแทนจากบริษัท สาํนกังาน เคพเีอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จํากดั  
$.นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส        ตวัแทนจากบริษัท สาํนกังาน เคพเีอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จํากดั  
!.นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก   ตวัแทนจากบริษัท สาํนกังาน เคพเีอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จํากดั 
 

ที ปรึกษาทางกฏหมาย 
นายเนรมิต  ตรงพร้อมสขุ ที ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท DN 36 จํากดั ซึ งทําหน้าที สงัเกตการณ์ และตรวจสอบให้การ
ประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การกํากับดแูลกิจการที ดี
ของบริษัทจดทะเบียน   

 



          ประธานที ประชมุ ได้แจ้งตอ่ที ประชมุถึงการส่งเสริมการกํากับดแูลกิจการที ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั �งนี � บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอวาระการประชมุสําหรับ
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอชื อบคุคลเพื อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที บริษัทฯ กําหนด 
โดยผา่นทาง website ของบริษัทฯ ภายในวนัที  B กมุภาพนัธ์ $%%& แต่ปรากฏวา่ไมมี่ท่านผู้ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชุมและ
บคุคลเพื อรับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทฯ  
 
 ประธานขอให้คณุอรฤด ี ณ ระนอง ประธานอํานวยการ ชี �แจงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระให้แก่ผู้
ถือหุ้นทราบ 
 
 ประธานอํานวยการ ชี �แจงต่อผู้ ถือหุ้นถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทกุ
ท่านที เข้าร่วมประชมุทราบ หากในวาระใดที ไม่มีผู้ ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์งดออกเสยีง บริษัทฯ จะขอสรุปวาระนั �น ๆ ว่า ผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่านมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ  แต่ถ้ามผีู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นกาเครื องหมาย ⌧ 
ลงในช่องไม่เห็นด้วย หรือกาเครื องหมาย ⌧ ลงในช่องงดออกเสียงของบตัรลงคะแนนที ได้แจกให้ และยกมือขึ �นเพื อให้เจ้าหน้าที 
ของบริษัทฯ ไปเก็บบตัรเพื อนํามานบัคะแนน สําหรับท่านผู้ ถือหุ้นที เห็นด้วย หรือไม่งดออกเสยีงจะถือว่าอนมุตัิ ยกเว้นในวาระที  $ 
ซึ งเป็นการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 จะเป็นการรับทราบวาระเท่านั �น ไม่มีการออกเสียงลงมต ิ
นอกจากนี � ในวาระที  % ซึ งพิจารณาเลือกตั �งกรรมการแทนกรรมการที ออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี $%%& ขอให้ที ประชุม
พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการเป็นรายบคุคล เพื อความโปร่งใส โดยใช้หลกัเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเหมือนเช่นดงักล่าวข้างต้น 
และเพื อไม่ให้ที ประชมุต้องรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุที ทําการพจิารณา จึงจะขอดําเนินการเพื อพิจารณาในวาระการ
ประชมุถัดไป เมื อพิจารณาในวาระการประชมุถัดไปเสร็จแล้ว จะย้อนกลบัมาแจ้งผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมก่อน
หน้านี � 
 
 ประธานเสนอให้ที(ประชุมพจิารณาเรื(องต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดงันี ' 

 

วาระที( .   พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ถอืหุ้น ครั'งที( ./,*** ซึ(งประชุมเมื(อวันที( .- ตุลาคม ,***    

ประธานที ประชุม ขอให้ที ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที  �/$%%%  ซึ งประชุมเมื อ
วนัที  �@ ตลุาคม $%%% และได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดังกล่าวส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
ก ระทรว ง พา ณิช ย์ภาย ในระย ะ เ วลาที กฎหมา ย กํ า หนด  พ ร้อ มทั �ง เผยแ พร่ ผ่า นเว็ บไ ซ ต์ ของ บ ริ ษัท ฯ 
(www.univentures.co.th) แล้ว รายละเอียดปรากฏตามสําเนารายงานการประชุมวิสามญั  ผู้ถือหุ้น ครั �งที  1/2555 
เมื อวนัที  �@ ตลุาคม $%%% ปรากฎตามเอกสารแนบ �         หน้า 7 – 41 ของหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที  
!"/$%%& ที ได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมคําบอกกล่าวเรียกประชุมในครั �งนี �แล้ว ซึ งคณะกรรมการเห็นควรเสนอ
รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครั �งที  1/2555  เมื อวนัที  17 ตลุาคม 2555 ให้ที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นรับรอง
รายงานการประชมุครั �งดงักลา่ว ซึ งคณะกรรมการเห็นว่าได้มีการบนัทกึรายงานไว้อยา่งถกูต้องแล้ว 

ประธานได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าวาระนี �ต้องการเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความเห็นและซกัถามคําถามเกี ยวกบัวาระนี � 

ไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอื น 

ที(ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั �งที  �/$%%%  ซึ งประชุมเมื อ
วนัที  �@ ตลุาคม $%%% ตามที เสนอด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ดงันี �   
 

เห็นด้วย 309 ราย จํานวน 1,328,035,658 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 



งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
 
จากจํานวนเสยีงทั �งหมด 1,328,035,658 เสยีง ของผู้ถือหุ้นที มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
 

วาระที( , รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี ,**5 
ประธานที ประชมุ ได้มอบหมายให้คณุอรฤดี ณ ระนอง ประธานอํานวยการ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี $%%5 ที ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี $%%5 ในรูปของแผ่น CD ซึ งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
คําบอกกลา่วเรียกประชมุในครั �งนี �แล้ว ซึ งมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงันื � 

ประธานอํานวยการ ได้รายงานให้ที ประชุมทราบดังนี � ฐานะการเงินของบริษัทฯ ณ วันที  !� ธันวาคม $%%5 
เปรียบเทียบกับวันเดียวกันในปี $%%"  สําหรับสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวมทั �งสิ �น 
21,253 ล้านบาท เพิ มขึ �น �4,381 ล้านบาท หรือร้อยละ 209 ซึ งเป็นสาเหตหุลกัการการเข้าซื �อกิจการของบริษัท 
แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ซึ งเกิดขึ �นในเดือนธันวาคม $%%% บริษัทฯ มีหนี �สนิรวม 
11,292 ล้านบาท เพิ มขึ �น 6,653 ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ 143  สาเหตหุลกัมาจากการเพิ มในเรื องของการกู้ยืม
เงินระยะยาวจากสถาบนัการเงินซึ งเป็นการทําธุรกิจปกติ สําหรับทนุจดทะเบียนที ชําระแล้ว 1,912 ล้านบาท เมื อ
เปรียบเทยีบกบัปี $%%" ทนุจดทะเบยีน @&% ล้านบาท  ซึ งรายการนี �สาเหตมุาจากการเพิ มทนุ ส่วนของผู้ ถือบริษัทฯ 
@,I"! ล้านบาท ซึ งเปรียบเทียบในปี $%%" คือ 1,812 ล้านบาท เพิ มขึ �น %,$!� ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ $BE 
ส่วนผู้ ถือหุ้นส่วนน้อย $,E�B ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน $,"E@ ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ %E! รวมสว่นของผู้ ถือ
หุ้นรวมทั �งสิ �น E,E&� ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปี $%%" คือ @,@$B ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ !"& และมลูค่าตามบญัชี
ต่อหุ้นของปี $%%% บริษัทฯ มีมลูคา่ตามบญัชีต่อหุ้น 5.21 บาท เมื อเปรียบเทียบกบัปี $%%" ที  2.92 บาท ซึ งเพิ มขึ �น 
$.$E หรือร้อยละ @8  

 
สาํหรับผลประกอบการงบกาํไรขาดทนุของบริษัทฯ ในปี $%%5 มีรายได้รวมเทา่กบั 5,485 ล้านบาท เปรียบเทยีบกบั
วนัเดยีวกนัในปี $%%" ที มีรายได้อยู่ที  !,&$! ล้านบาท หรือเพิ มขึ �น �,862 ล้านบาท ต้นทนุรวมทั �งสิ �น ",!!! ล้าน
บาท เพิ มขึ �นจากปีก่อน �,%!$ ล้านบาท กําไรขั �นต้นรวม �,�%$ ล้านบาท เพิ มขึ �นจากปีก่อนซึ งอยู่ที  B$$ ล้านบาท 
เพิ มขึ �น !!I ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ "I คา่ใช้จ่ายขายและบริหารต้นทนุทางการเงินและภาษีในปี $%%% 
เท่ากบั @EE ล้านบาท เปรียบเทยีบกบัปี $%%" อยู่ที  &�& ล้านบาท ซึ งเพิ มขึ �น �B! ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ !I 
กําไรสาํหรับปีในปี $%%% บริษัทฯ มีกําไรทั �งสิ �น !%! ล้านบาท เมื อเทียบจากปี $%%" อยูท่ี  $I& ล้านบาท เพิ มขึ �น 
�"@ ล้านบาท   
 
สว่นของกําไรที เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทฯ ปี $%%% มีกําไรเท่ากบั $�$ ล้านบาท เมื อเทยีบกบัปี $%%" ซึ งมีกําไรเทา่กบั 
&! ล้านบาท เพิ มขึ �น �"E ล้านบาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ $!@ กําไรที เป็นของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยในปี $%%% เทา่กบั �"� 
ล้านบาท เมื อเปรียบเทียบจากปี $%%" ซึ งมกํีาไรเทา่กบั �"! ล้านบาท ลดลง $ ล้านบาท กาํไรต่อหุ้นในปี $%%% 
เท่ากบั I.$@ บาท เปรียบเทียบกบัปี $%%" ซึ งเท่ากบั I.IB บาท เพิ มขึ �น I.�E บาท หรือเพิ มขึ �นร้อยละ $!B  
 
ทั �งนี � โครงสร้างรายได้ของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ดงันี �   
 

- ธุรกิจการขายและให้เช่าอสงัหาริมทรัพย์ในปี $%%" มีรายได้ทั �งสิ �น $,%"% ล้านบาท ซึ งมีผลจากการได้โอน
ห้องชุดของโครงการ ย ูดีไลท์ แอท ห้วยขวาง สเตชั น และ โครงการ ย ูดีไลท์ แอท จตุจักร สเตชั น กําไร
ขั �นต้นอยู่ที  @@$ ล้านบาท สําหรับในปี $%%% บริษัทฯ มีการโอนห้องและสามารถรับรู้รายได้ทั �งสิ �น !,��$ 
ล้านบาท ซึ งเพิ มขึ �นจากปีก่อน ได้แก่โครงการทั �งหมด " โครงการ คือมกีารโอนและรับรู้รายได้ของโครงการ
ห้วยขวางต่อจากปี $%%" และ รับรู้รายได้โครงการ ย ูดีไลท์ แอท จตจุกัร สเตชั น เพิ มขึ �น &�% ล้านบาท รับรู้
รายได้ของโครงการอ่อนนุช �,"@& ล้านบาท และรับรู้รายได้โครงการ ยู ดีไลท์ บางซื อ สเตชั น E$" ล้าน



บาท รวมรายได้ทั �งสิ �น !,��$ ล้านบาท ซึ งเป็นกําไรขั �นต้น B"% ล้านบาท ซึ งจะเห็นได้ว่ามีกําไรเพิ มขึ �นจาก
รายได้ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จากการขายคอนโด ซึ งเติบโตเพิ มขึ �นร้อยละ $$  

 
- ธุรกิจผลิตผงสงักะสีอ๊อกไซด์ ซึ งรายได้จากปี $%%% มีรายได้จากยอดขาย E&$ ล้านบาท ยอดขายอยู่ที  

�",&!& ตนั โดยราคาสงักะสีเฉลี ย �,E"B USD/ตนั ซึ งลดลงมาจากปีก่อน ซึ งอยูท่ี  2,186 USD/ตนั ซึ งมผีล
ทําให้รายได้รวมของธุรกิจผลิตและจําหน่ายผงสงักะสีอ๊อกไซด์ ลดลงเมื อเปรียบเทียบกับปี 2554 แม้ว่า
กิจการจะมีปริมาณการขายผงสังกะสีอ๊อกไซด์เพิ มขึ �นจากปี 2554 ก็ตาม และผลกระทบจากอุทกภัย
ร้ายแรงในไตรมาสที  " ปี $%%" ยงัมีผลกระทบต่อการดําเนินงานในช่วงต้นปี $%%% แต่บริษัทฯ ก็สามารถ
เพิ มยอดขายได้ดีขึ �น  

 
คณุอรฤดี ณ ระนอง ประธานอํานวยการ ได้มอบหมายให้ คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการผู้จัดการ รายงานความ
คืบหน้าโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์และผลประกอบการ ของบริษัท แกรนด์ ยนิูตี � ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั  
 
กรรมการผู้จดัการ ได้รายงานความคืบหน้าและผลประกอบการธุรกิจขายอสงัหาริมทรัพย์ให้ที ประชมุรับทราบดงันี �  

บริษัท แกรนด์ ยนิูตี � ดิเวลล็อปเมนท์ จํากดั (GU) ซึ งบริษัทฯ เป็นผู้ ถือหุ้นร้อยละ 100 โดยดําเนินธุรกิจสร้างที 
พกัอาศยัในลกัษณะอาคารชดุที พกัอาศยั ในปี $%%% GU มีการเติบโตอย่างต่อเนื อง มียอดขาย ",&II ล้าน
บาท เพิ มขึ �นจากปี $%%" ซึ งมียอดขาย $,$II ล้านบาท ในปี $%%% มียอดรับรู้รายได้ !,�II ล้านบาท เมื อ
เทียบกับปี $%%" ยอดรับรู้รายได้อยู่ที  $,%II ล้านบาท ในสว่นของสินค้าของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี � ดิเวลล็อป
เมนท์ จํากัด ซึ งมีหลายทําเลด้วยกันและราคาห้องชุดอยู่ประมาณตั �งแต่ %I,III บาท/ตารางเมตร จนถึง 
BI,III กว่าบาท/ตารางเมตร ซึ งระดบัโครงการมีอยู่ ! ระดบั คอื 

• โครงการ คอนโด ย ู มีราคาขายอยูป่ระมาณ 55,000 บาท/ตารางเมตร 
• โครงการ ย ูดีไลท์ มีราคาขายอยู่ประมาณ 60,000 – 70,000 บาท/ตารางเมตร และ 
• โครงการ ย ูดีไลท์ เรสซิเด้นท์ มีราคาขายอยู่ประมาณ 80,000 บาท/ตารางเมตร 

 
ซึ งในระยะ % ปีที ผ่านมาโครงการของบริษัท แกรนด์ ยูนิตี � ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด ได้เติบโตอย่างต่อเนื อง โดยมี
ยอดขายรวมกันทั �งหมดประมาณ �@,III ล้านบาท จากโครงการจํานวน �" โครงการ ซึ งมีการโอนห้องชุดให้
ลกูบ้านกว่า ",%II ครอบครัว และช่วงต้นปีที ผ่านมีโครงการที เปิดขายแล้ว $ โครงการ คอื โครงการ คอนโด ย ูดีไลท์ 
แอท หัวหมาก สเตชั น เป็นอาคารสูง $I ชั �น มีจํานวนห้องชุด B&@ ห้อง มียอดขายไปแล้วร้อยละ "% และอีก
โครงการ คือ โครงการ คอนโด ย ูแอท พหลโยธิน สเตชั น ได้เปิดขายเมื อเดือนมีนาคม $%%& เป็นอาคารสงู B ชั �น มี
จํานวนห้องชุด "IE ห้อง ตอนนี �มียอดขายไปแล้วร้อยละ @& ซึ งในไตรมาส ! และ " ก็จะมีโครงการที จะเตรียม
เปิดตวัเพิ มเติม  
 
คณุธนพล ศิริธนชยั ได้ชี �แจงเพิ มเตมิในสว่นที บริษัทฯ ได้เข้าซื �อกิจการของบริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี � ดีเวลล
อปเม้นท์ จํากัด (มหาชน) หรือ GOLDEN LAND RORPERTY DEVELOPMENT PLC. (GOLD) โดยมีทนุจด
ทะเบียนอยู ่�&,!B$,�!!,@!I บาท และมีทนุชําระแล้ว ��,!"B,IB�,$"I บาท     (ณ วนัที  !� ธันวาคม $%%%) ซึ ง
บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นหลกัโดยถือหุ้นอยู่ร้อยละ %� ทั �งนี �ทรัพย์สนิของ GOLD สามารถแบ่งเป็น ! สว่นหลกัๆได้แก่  

1. Single Detached Housing Project    การพฒันาที อยู่อาศยัแนวราบตามโครงการเดิมจํานวน " 
โครงการ ซึ งขายไปหมดแล้ว แต่ะเปิดตามแนวราบเพิ มเติม
  

2. Service Apartment Project               บริเวณแถวหลงัสวน และ สาทร  
3. Commercial and Hotel Project         อาคารสาํนกังาน เช่น Sathorn Square Office,   
      Goldenland Building   

 นอกจากที กล่าวมาข้างต้นเป็นทรัพย์สินอื นๆ เช่น สนามกอล์ฟ และที ดินเปล่า สําหรับกลยทุธ์ในการบริหารจัดการ
ของ GOLD  มองเป้าหมายชัดเจนในการที จะพลิกฟื�นทรัพย์สินซึ งมีศกัยภาพ และพฒันาเพื อเพิ มมลูค่าทรัพย์สิน 
โดยได้จดักลุม่ธุรกิจเป็น ! สว่นหลกัๆ ดงันี � 



1. โครงการที สร้างเสร็จแล้ว และที ทํารายได้ให้ปัจจุบนั เช่น อาคารสาํนักงาน $ แห่ง คือ อาคาร สาทร 
สแควร์ และอาคาร โกลด์เด้นแลนด์ บิวดิ �ง สําหรับอาคารเซอร์วิส อพาร์ทเม้นต์ และโรงแรมได้เปิดดําเนินการ
เรียบร้อยแล้วเช่นกนั โดยจะพฒันาในเรื องของการเพิ มประสทิธิภาพ โดยการลดค่าใช้จ่ายและเพิ มรายได้ให้มากขึ �น  

2. ทรัพย์สินที รอการพฒันาโดยจะแบ่งเป็น $ ส่วนหลกั ดงันี � 
$.�   การพฒันาที อยูอ่าศยัแนวราบ เช่น บ้านเดี ยว ทาวน์เฮ้าท์  ซึ งก็มกีารเตรียม 
  การจดัซื �อที ดินเข้ามาใหม่  
$.$   อาคารเชิงพาณิชย์ เช่น อาคารสาํนกังานซึ งมีที ดินรอการพฒันาอยู่ที บริเวณไผ่สงิโต ถนน 
  พระราม 4 ตรงข้ามตลาดหลกัทรัพย์ เป็นที ดินเปล่า 8 ไร่ ซึ งเตรียมพร้อมรอการพฒันา 
 เป็นอาคารสาํนกังาน $ อาคาร และโรงแรมอีก 1 อาคาร โดยคาดว่าจะเริ มก่อสร้างได้ในสิ �น 
 ปี 2556 นี � 

3. สินทรัพย์ที ไม่ใช่สินทรัพย์ในธุรกิจหลกั (Non-core Asset) ซึ งน่าจะมีศกัยภาพในแง่ของการขายหรือ
ปรับปรุงให้ด ีและจําหนา่ยออกไปเพื อที จะนําเงินใช้ในธุรกิจหลกัของ Gold 

แผนการดําเนินงานของ GOLD ในปี 2556 นี � จะมุ่งเน้นในการปพูื �นฐานและการปรับพื �นฐานต่างๆ เช่น การปรับปรุง
ระบบบัญชี และแผนงานทางการเงินเพื อลดต้นทุนทางการเงิน และการลงทุนในเรื องของการพัฒนาระบบ
คอมพิวเตอร์ และเทคโนโลยีตา่งๆ เพื อจะเป็นพื �นฐานรองรับในการเตบิโตของธุรกิจในอกี 2-3 ปีข้างหน้า  
 
คณุอรฤดี ณ ระนอง ประธานอํานวยการ ได้รายงานให้ที ประชุมทราบถึงการดําเนินงานของอาคาร     ปาร์คเวน
เชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ว่า อาคารตั �งอยู่บนพื �นที ประมาณ % ไร่ มีมลูค่าโครงการ %,III ล้านบาท โดยเริ มการก่อสร้างในปี 
$%%! และแล้วเสร็จในเดือนกันยายน $%%" สว่นของโรงแรมที อยู่ด้านบนสร้างเสร็จเมื อเดือนเมษายน $%%% โดย
อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ซึ งมกีารบริหารจัดการพื �นที ในอาคารลกัษณะ Mixed-use ซึ งพื �นที ชั �น $!-!" เป็น
โรงแรมระดับห้าดาว ชื อ Okura Prestique มีจํานวนห้องพัก $"$ ห้อง และมีห้องจัดประชุมสมัมนาอยู่ที ชั �น "-% 
สว่นชั �น E-$$ เป็นพื �นที สาํหรับอาคารสํานกังานให้เช่า มีพื �นที ทั �งหมดประมาณ $&,III ตารางเมตร , ชั �น B เป็นสว่น
ของ Victor club ประมาณ 1,000 ตารางเมตร และสําหรับชั �น �-$ ใช้เป็นพื �นที สาํหรับร้านค้าย่อยประมาณ 1,000 
ตารางเมตร โดยพื �นที สํานกังานให้เช่าไปแล้ว 90% ซึ งในเดือนมีนาคม สําหรับส่วนของสํานกังานให้เช่ามีราคาค่า
เช่า 1,000 บาท ต่อตารางเมตร ซึ งถือว่าเป็นพื �นที เช่าที ทําราคาได้สูงที สดุในกรุงเทพมหานคร และประธาน
อํานวยการได้แจ้งในที ประชมุทราบถึงรางวลั ซึ งอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ได้รับสําหรับการออกแบบ Best 
Mixed-use Architecture Thailand ในปี 2554 และปี 2555 ได้รับรางวลัจาก Green Building Council จาก
สหรัฐอเมริกา ซึ งเป็นอาคารแห่งแรกที เป็นอาคารแบบ Mixed-use คือ เป็นทั �งโรงแรมและเป็นออฟฟิศ ที ได้รับ
รางวลันี � 
 
ประธานอํานวยการ ได้รายงานให้ที ประชุมทราบถึงการดําเนินงานของ บริษัท ไทย ไลซาท จํากัด ซึ งผลิตผง
สงักะสีอ๊อกไซด์ ว่าในปี 2553 บริษัทได้ย้ายโรงงานจากบริเวณรังสิต ไปอยู่ที โรงงานที โรจนะ 3 จังหวดัอยธุยา 
เพื อที จะลดการใช้นํ �ามนัเตาโดยเปลี ยนเป็นการใช้ก๊าชพลงังานธรรมชาติ ซึ งช่วยลดต้นทนุในการผลติ และเพื อเพิ ม
กําลงัผลิตขึ �นเป็น 18,000 ตนั/ปี ซึ งถือว่าเป็นอนัดบั 2 ของในกลุม่ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นอกจากนี � 
โรงงานใหม่ยังมีพื �นที สาํหรับรองรับการขยายโรงงานได้ในอนาคต สําหรับผลติภัณฑ์ผงสงักะสีออกไซด์จะใช้เป็น
สว่นประกอบของผลิตภณัฑ์ต่างๆ เช่น เป็นสว่นประกอบสาํคญัในการผลติยางรถยนต์ ซึ งมส่ีวนตอ่คณุภาพของยาง
รถยนต์โดยคูค้่าที สาํคญัคือ บริดสโตน และมิชลนิ หรือใช้เป็นสว่นผสมในการผลติอาหารสตัว์ 
  
ประธานอํานวยการได้สรุปภาพรวมของบริษัทฯ ในเรื องของการเติบโตและผลประกอบการตั �งแต่ปี $%%!-$%%% โดย
ปี $%%! บริษัทมรีายได้ $,$@I ล้านบาท และในปี $%%" มีรายได้ !,&I$ ล้านบาท และในปี $%%% มีรายได้ ",!B@ 
ล้านบาท ทั �งนี �เห็นได้ว่า ในปี $%%! รายได้จากธุรกิจอสงัหาฯ และสงักะสีอ๊อกไซด์ มีจํานวนที ใกล้เคียงกันแต่ในปี 
$%%" และปี $%%% ธุรกิจอสงัหาฯ มีการเติบโตเพิ มขึ �น เนื องจากมีการรับรู้รายได้จากการโอนห้องชุดของโครงการ



อาคารชดุที เพิ มขึ �นในช่วงเวลาดงักลา่ว และมีรายได้จากการให้เช่าของอาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ และรายได้
บางสว่นจากการเข้าไปถือหุ้นของ GOLD  
 
ประธานอํานวยการรายงานให้ที ประชมุทราบถึงการเพิ มทนุในเดือน พฤศจิกายน $%%% ซึ งได้มีการออกหุ้นใหม่ ใน
ราคา % บาทต่อหุ้น ทาํให้บริษัทมีจํานวนหุ้นสามญัเพิ มขึ �น �,�"@ ล้านหุ้น จากเดิมบริษัทฯ มีจํานวนหุ้นสามญั @&" 
ล้านหุ้น ณ ปัจจบุนัเป็น �,E�� ล้านหุ้น ทั �งนี �บริษัทฯ ได้รับเงินจากการเพิ มทนุจํานวน %,735 ล้านบาท หกัค่าใช้จ่าย
ในการเพิ มทนุ �! ล้านบาท รวมเงินเพิ มทนุที ได้รับสทุธิ %,@$�  
ล้านบาท ซึ งนําไปใช้ในการเข้าซื �อหุ้นของ GOLD ที  %�% และบางส่วนก็นําไปใช้ในการขยายบริษัท แกรนด์ ยนูิตี � 
ดิเวลลอ็ปเมนท์ จํากดั เพื อใช้ซื �อที ดินเปล่าและพฒันาโครงการอาคารชดุ  
 
จากนั �นประธานอํานวยการรายงานให้ที ประชุมทราบถึงผลประเมินและการจัดอันดับของบริษัทฯ ในปี $%%5 มี
รายละเอยีด ดงันี � 
-    การจัดอันดับความน่าเชื อถือองค์กร โดยบริษัท ทริสเรตติ �ง จํากัด ปี 2554 บริษัทฯ มีเรตติ �งในระดับ 

BBB/Stable และสําหรับปี $%%% อยู่ในช่วงครบกําหนดดําเนินการประเมิน 
-   การกํากบัดแูลกิจการที ดีของบริษัทจดทะเบยีน บริษัทฯ ได้ร้อยละ B@  เช่นเดยีวกบัปีที ผ่านมา  
-    การจดัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี ได้ร้อยละ �II เช่นเดยีวกบัปีที ผ่านมา 
 
ประธานที ประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซึ งต้องการสอบถามในวาระนี � และมีคําถามและคําตอบโดยสรุป 
ดงัตอ่ไปนี � 
 
คุณรุ่งเรือง (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) ขอให้กรรมการอธิบายความหมายของ“กําไรที เป็นสว่นของผู้ ถือหุ้นสว่น
น้อย” 
 
คุณสถาพร อมรวรพกัตร์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ ด้านการเงนิฯ อธิบายความหมายของ “กําไรที เป็นส่วนของ
ผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย”  ว่าหมายถึงกําไรของบริษัทย่อยที บริษัทไม่ได้ถือหุ้น�II% โดยยกตวัอย่างกรณีที บริษัทฯ เข้าถือ
หุ้นของ GOLD ในอตัรา %�ร้อยละกําไรของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อยก็คือ ส่วนกําไรของผู้ ถือหุ้นอื นใน GOLD ในส่วนของ
กําไรต่อหุ้นจะคํานวนเฉพาะกําไรในสว่นของบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น 
 
คุณรุ่งเรือง (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) สอบถามเพิ มเติมว่าสนิทรัพย์ของ GOLD ที คณะกรรมการชี �แจงข้างต้นว่า 
หากสนิทรัพย์ที นําไปขายจะได้เงินกลบัมาเพื อนํามาสนบัสนนุธุรกิจหลกันั �นจะได้มากน้อยเพียงใด และจะเพียงพอ
ต่อความต้องการของบริษัทหรือไม่ และจะต้องมกีารเพิ มทนุในอนาคตอกีหรือไม ่ 
 
กรรมการผู้จัดการ: ได้ชี �แจงว่ามลูค่าสนิทรัพย์ที จะขายมีราคาประเมินอยู่ที  �,%II ล้านบาท และจากแผนการเงิน
จะเห็นได้ว่าเพียงพอที จะใช้พฒันาโครงการ โดยในการดําเนินการ GOLD จะมีการกู้ยืมเงินในบางส่วนโดยจะ
คํานงึถึงอตัราสว่นที เหมาะสมทางการเงิน 
 
คุณจีระพันธ์ (ผู้รับมอบฉันทะ): สอบถามว่า จากรายงานประจําปี $%%5 มีข้อมลูทางการเงินที สําคญั หัวข้อ
อตัราสว่นทางการเงิน ซึ งระบรุะยะเวลาการขายเฉลี ยเพิ มขึ �นจาก �" วนัเป็น !� วนั ระยะเวลาเก็บหนี �เพิ มขึ �นจาก 



%@ วันเป็น &� วัน แต่ระยะเวลาชําระหนี �เฉลี ยลดลงจาก %$ วันเป็น !$ วัน เหตุใดจึงเป็นเช่นนั �น และ สอบถาม
คําถามข้อที  $.ว่าประเดน็ที ไมเ่ป็นสาระสาํคญัสําหรับการไม่ปฏิบตัติามกฏหมายในปี $%%% มปีระเด็นอะไรบ้าง 
 
คุณอรฤด ีประธานอาํนวยการ: ได้ชี �แจงในประเด็นแรกวา่รายได้ของบริษัทฯ แบ่งเป็น $ สว่นหลกั คือจากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ และรายได้จากการขายผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ โดยเหตทุี จ่ายหนี �เร็ว แตรั่บชําระเงินช้า เนื องจากทาง
บริษัทฯ ซื �อสงักะสจีากผู้ผลติโดยมีสนิเชื อ !I วนั แตเ่วลาไปขายผงสงักะสี อ๊อกไซด์ให้บริษัทใหญ่ เช่น บริดสโตน 
หรือมิชลิน จะมีรอบระยะเวลาการรับชําระหนี � &I วนั หรือ EI วนั ซึ งอาจจะทําให้ตวัเลขที โชว์ในงบการเงินนี �ดยูาว
ไปเมื อนาํไปคิดรวมกบัรอบระยะเวลาการรับชําระหนี �ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
 
คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ: ได้ชี �แจงในประเด็นเรื องการสอบทานตามกฏหมายว่า 
กรณีไม่ว่าจะเป็นในเรื องของกฏหมายหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์ หรือข้อกําหนดของตลาดหลกัทรัพย์ บริษัทฯ 
ไม่เคยกระทําผิดสําหรับกฎหมายและข้อกําหนดดังกล่าว และชี �แจงเพิ มเติมว่าในส่วนของข้อกฏหมายที ไม่เป็น
สาระสาํคญัซึ งเป็นกฏหมายอื นๆ ที เกี ยวข้อง เช่น การดําเนินธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์อาจต้องมีการขบัไลผู่้บกุรุกออก
จากพื �นที เพื อดําเนินการก่อสร้าง ก็อาจมีกรณีกระทบกระทั งหรือผิดพลาดบ้าง ซึ งเป็นเรื องปกติที เกิดขึ �นได้สําหรับผู้
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 
   
คุณเฉลิมพล (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) : ขอถามในสว่นของอาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์  ที มีการคิดค่าเช่า 
!I ปีลว่งหน้า แต่กรรมการรายงานว่ามีการคิดค่าเช่าเพิ มขึ �นจาก @%I บาท เป็น �,III บาท แล้วจะมีการบันทึก
บญัชีอย่างไรต่อไป 
 
ประธานอํานวยการ :  อาคารปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ให้บริษัท ทีซีซี ลกัซ์ชูรีโฮเทลล์ แอนด์ รีสอร์ท จํากัด 
(TCCLH) เช่าระยะยาวเป็นเวลา !I ปี เฉพาะในสว่นของโรงแรม แต่ในส่วนของอาคารสํานกังานให้เช่ายงัคงเป็น
สิทธิของบริษัทฯ จึงสามารถปรับค่าเช่าเพิ มขึ �นได้  

 
คุณเฉลิมพล (ผู้ถอืหุ้น) : ในส่วนของธุรกจิผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ ที มีการสง่ออกไปต่างประเทศ หากคา่เงินบาทแขง็
ค่าขึ �นเป็น $% บาท จะมผีลอย่างไรต่อบริษัทฯ เพราะเห็นว่าในปี $%%!-$%%% ผลการดาํเนินงานค่อนข้างผนัผวนมาก 
 
ประธานอาํนวยการ :  ชี �แจงวา่ การซื �อสงักะสแีท่งจะมีการซื �อแบบ community จะมีการซื �อเป็นสกลุเงิน US ดอล
ล่าร์ ซึ งบริษัทได้บริหารจดัการ ด้วยการซื �อขายคา่เงินลว่งหน้าปิดความเสี ยงดงักล่าว ซึ งเป็นการบริหารงานจดัการที 
ไม่มีความนา่กงัวล 
   
คุณสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ :  ได้ชี �แจงเพิ มเติมว่า ธุรกิจผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ มีปริมาณการจําหน่ายใน
ประเทศมากกว่าการส่งออกต่างประเทศ ซึ งส่งออกต่างประเทศเพียง $%% ดังนั �นการที ค่าเงินบาทแข็งทําให้เป็น
ประโยชน์ต่อธุรกิจ เพราะทําให้ต้นทนุการซื �อวตัถดุิบด้วยสกลุเงินต่างประเทศถกูลง ส่วนการบริหารความเสี ยงด้าน
อตัราแลกเปลี ยน ทางบริษัทฯ เปิดบญัชี FCD ซึ งเมื อขายสินค้าได้รับเงินเป็นสกลุเงินตา่งประเทศก็จะเก็บไว้ในบญัชี



นี � และเมื อต้องจ่ายเงินในสกลุเงนิต่างประเทศก็จะจ่ายเงินจากบญัชีนี �ประกอบการซื �อขายค่าเงินล่วงหน้า ซึ งช่วยลด
ต้นทนุการบริหารความเสี ยงให้ถกูลง 
 
คุณจารุพัฒน์ (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) : มีข่าววา่ บริษัทฯ จะมีการขายสนิทรัพย์เข้ากองทนุอสงัหาริมทรัพย์ 
อยากทราบวา่จะมีมลูค่าเท่าไร และรับรู้รายได้ไตรมาสใด 
 
ประธานอาํนวยการ: ชี �แจงว่า ขณะนี �ยงัไม่มีเหตกุารณ์ดงักลา่วกิดขึ �น 
 
คุณอรณี (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง) : สืบเนื องจากเรื องการรับรู้รายได้ในปีที ผ่านมา ซึ งมีการรับรู้รายได้จากให้เช่า
พื �นที โรงแรมระยะยาวเพียงครั �งเดยีวอยากถามวา่ไมท่ราบว่าปีต่อๆมา รายได้ทางบริษัทฯ จะลดลงเลยหรือไม่ 
 
ประธานอาํนวยการ :  ชี �แจงว่า การดําเนินการดงักล่าวเป็นแผนการดําเนินการของบริษัทฯ ตั �งแต่เริ มก่อสร้าง
อาคาร ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ เพื อให้บริษัทฯ มีภาระทางด้านการเงินที ใช้ในการลงทุนให้น้อยที สดุ และแม้
รายได้ในสว่นของโรงแรมจะลดลง แต่รายได้ในสว่นของอาคารสาํนกังานให้เช่าจะเพิ มขึ �น ซึ งมาจากอตัราการเช่าที 
สงูขึ �น และราคาคา่เช่าที ปรับเพิ มขึ �น นอกจากนี �ยงัมีรายได้จากอาคารสํานกังานให้เช่าของ GOLD ที บริษัทฯ ถือหุ้น
อยู่ร้อยละ %� มาเพิ มเตมิ ดงันั �นแม้จะมกีารปรับตวัลดลงของรายได้แต่ก็ไม่นา่มีการเปลี ยนแปลงอยา่งนยัสาํคญั 
 
ผู้ถอืหุ้น : เนื องจากธุรกิจผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ไมใ่ช่ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ มีโอกาสที บริษัทฯ จะขายธุรกิจผงสงักะสอ๊ี
อกไซด์หรือไม่ 
 
ประธานอาํนวยการ : ชี �แจงว่า ธุรกิจผงสงักะสอ๊ีอกไซด์เป็นธุรกิจดั �งเดมิของบริษัทฯ ก่อนที บริษัทฯ จะได้เปลี ยนมา
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์เป็นธุรกิจหลกั ทั �งนี �ในปัจจบุนัธุรกิจสงักะสอ๊ีอกไซด์ก็ยงัมีผลการดําเนินการที ดี และมี
กําลงัการผลติใหญ่เป็นอนัดบั $ ของในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ ดงันั �นทางบริษัทฯ จงึไมมี่แนวความคิดที จะ
ขายกิจการดงักลา่ว 
 
คุณจีระพักต์ (ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง) : ขอเรียนถาม $ คําถามดังนี � 1.อยากทราบคู่แข่งของธุรกิจผงสงักะสี
ออกไซด์ และคู่แข่งมีศกัยภาพมากน้อยเพียงใด $.รายได้หลกัของบริษัทฯ มาจากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ และธุรกิจผง
สงักะสีอ๊อกไซด์ ในอนาคต บริษัทฯ จะคงประกอบ $ ธุรกิจนี � แล้วเพิ มศักยภาพให้เพิ มขึ �น หรือบริษัทฯ มีแนวที จะ
เพิ มธรุกิจในด้านอื นๆ  
  
ประธานอาํนวยการ : ชี �แจงว่า ธุรกิจผงสงักะสีอ๊อกไซด์ ปัจจุบนันี �บริษัทฯ มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศประมาณ 
&I% และสาํหรับคู่แข่งในธุรกิจผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ นั �นก็มีผู้ผลติรายย่อยเพียง $-! ราย ซึ งเป็นโรงงานขนาดเลก็  สว่น
คําถามในเรื องของแนวทางการประกอบธุรกิจนั �น ขอเรียนว่าบริษัทฯ ได้พยายามเพิ มศกัยภาพการประกอบธุรกิจมา
โดยตลอด ทั �งการเพิ มสดัส่วนการถือหุ้นใน บริษัท แกรนด์ ยนิูตี � ดิเวลล็อปเมนท์ จํากัด (GU) เป็นร้อยละ �II โดย 
GU จะพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์แนวตั �ง ประเภทโครงการอาคารชุด และการเข้าซื �อหุ้นสามญัของ GOLD ซึ ง
ประกอบธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยเน้นการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในแนวราบ เช่น โครงการหมู่บ้านจัดสรร โดยใน
ส่วนของธุรกิจผงสงักะสอ๊ีอกไซด์ บริษัทฯ พฒันาโรงงานให้ทนัสมยัและมีกําลงัการผลิตมากยิ งขึ �น ซึ งทั �งหมดนี �มีผล
ให้ บริษัทฯ มีความมั นคงในเรื องของการกระจายรายได้ 



  
ที(ประชุมพจิารณาแล้ว รับทราบรายงานผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี $%5%      

  
 

วาระที( ) พจิารณาอนุมติังบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สาํหรับปีสิ 'นสุด ณ วนัที( ). ธันวาคม ,*** 
ประธานที ประชมุ ขอให้ที ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สําหรับปีสิ �นสดุวนัที  !�ธันวาคม $%%% 
เพื อให้เป็นไปตามมาตรา ��$ แห่งพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. 
!B ที กําหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัให้มีการทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ณ วนัสิ �นสดุของรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ เสนอต่อที ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจําปี เพื อพิจารณาอนุมัติงบดลุและบญัชีกําไร
ขาดทนุ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี สิ �นสดุวนัที  !� ธนัวาคม $%%% ซึ งผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของบริษัทฯ ได้
ตรวจสอบและรับรองแล้ว และคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้อง
ครบถ้วนและเพียงพอตามหลกัการบญัชีที รับรองทั วไป โดยมีรายละเอียดงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ปรากฎอยู่ใน
รายงานประจําปี $%%% ซึ งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครั �งนี � ตามเอกสารแนบ $  

 
ประธานได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าวาระนี �ต้องการเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นที มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ งต้องการสอบถามในวาระนี �  
 
เมื อไม่มีคําถามอื นใด ประธานที ประชุมเสนอให้ที ประชุมลงมติอนมุัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปีสิ �นสดุ
วนัที  !� ธันวาคม $%%%  

 
ที(ประชุมพจิารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สาํหรับปีสิ �นสดุวนัที       !� ธันวาคม 
$%%% ซึ งผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตตามที เสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี � 
 

 เห็นด้วย $(%  ราย จํานวน     ,,$$.,.%%,/%0 เสียง คดิเป็นร้อยละ   ,.. 

 ไม่เหน็ด้วย     .  ราย จํานวน   . เสียง คดิเป็นร้อยละ      . 

 งดออกเสยีง     .  ราย จํานวน    . เสียง คดิเป็นร้อยละ             . 
 
 
 
วาระที( > พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงินปันผล และจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีเพื(อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย สําหรับ

ผลการดาํเนินงานสิ 'นสุด ณ วนัที( ). ธันวาคม ,*55 
ประธานที ประชุม ได้ขอให้ประธานอํานวยการเป็นผู้ดําเนินการเสนอให้ที ประชุมพิจารณาอนมุติัการจัดสรรกําไร
สทุธิจากผลการดําเนินงานปี $%5% และการจ่ายเงินปันผล โดยประธานอํานวยการได้แจ้งที ประชุมว่า ตาม
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้กําหนดอัตราไม่ตํ ากว่าร้อยละ %I ของกําไรสทุธิหลงัหกั
ภาษีและทนุสํารองต่าง ๆ ทั �งหมดของงบการเงินรวม ภายใต้เงื อนไขของแผนการลงทนุ ความจําเป็น และความ
เหมาะสมอื น ๆ ในอนาคต เมื อคณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้จ่ายเงินปันผลประจําปีแล้ว จะต้องนําเสนอ
เพื อขออนุมติัจากที ประชุมผู้ ถือหุ้น เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจ
อนมุติัให้จ่ายเงินปันผลได้แล้วให้รายงานที ประชมุผู้ถือหุ้นคราวต่อไป  

 
  จากผลการดําเนินงานประจําปี $%55 บริษัทฯ ขอเสนอภาพรวมจากมติคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้วมีมติ

เห็นชอบ ให้เสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานปี $%55 และการ
จ่ายเงินปันผล ดงันี �  
 



�. จดัสรรเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าอตัราร้อยละ % ของกําไรสทุธิ จํานวนเงิน $�,%II,III บาท 
$. จ่ายเงินปันผลในอัตราหุ้ นละ I.I$$ บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 97.93 ของกําไรสุทธิ รวมเป็นจํานวนเงิน 

"$,I&$,!B" บาท โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นที มีชื อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวนัพธุที  �! มีนาคม $%%& เพื อสทิธิในการรับเงินปันผลและกําหนดปิดสมดุทะเบียนในวนั
พฤหสับดีที  �" มีนาคม $%%&  และกําหนดจ่ายเงินปันผลใน  วนัศกุร์ที  �@ พฤษภาคม 2556  

 
ประธานได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าวาระนี �ต้องการเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ งต้องการสอบถามฝ่ายบริหารในวาระนี � 
 
เมื อไม่มคีําถามอื นใด ประธานที ประชมุจงึเสนอให้ที ประชมุลงมติอนมุตักิารจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานปี 
$%%% และการจ่ายเงินปันผล  

 
ที(ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานปี $%%% เป็นทนุสํารอง
ตามกฎหมายไม่น้อยกว่าอัตราร้อยละ % ของกําไรสทุธิ จํานวนเงิน $�,%II,III บาท และการจ่ายเงินปันผลใน
อตัราหุ้นละ I.I$$ บาท เป็นจํานวนเงิน "$,I&$,!B" บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที มีชื อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น 
(Record Date) ในวันพุธที  �! มีนาคม $%%& เพื อสิทธิในการรับเงินปันผลและกําหนดปิดสมดุทะเบียนในวัน
พฤหสับดีที  �" มีนาคม $%%&  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที  �@ พฤษภาคม $%%& ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 
 

เห็นด้วย 377 ราย จํานวน �,!!I,I%!,&%B เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 

วาระที � พิจารณาเลือกตั�งกรรมการแทนกรรมการทีออกจากตําแหน่งตามวาระ ประจําปี ���" 
ประธานที ประชมุ ได้แจ้งตอ่ที ประชมุว่า เพื อให้เป็นไปตามมาตรา @� แหง่พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 และตามข้อ บงัคับของบริษัทฯ ข้อ. �%  กําหนดให้กรรมการออกจากตําแหน่งจํานวนหนึ งในสามในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี โดยให้กรรมการที อยู่ในตําแหน่งนานที สดุเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง ซึ งในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครั �งนี � มีกรรมการที ต้องออกจากตาํแหนง่ตามวาระ ! ท่าน คือ 

1. คณุนรรัตน์  ลิ มนรรัตน์                  กรรมการอิสระ 
2. คณุสทิธิชยั  ชยัเกรียงไกร              กรรมการผู้ มีอํานาจ 
3. คณุธนพล   ศิริธนชยั                   กรรมการผู้มอีํานาจ 

ทั �งนี � บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื อบคุคลเพื อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท สําหรับการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี $%%& ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายในวนัที  B กุมภาพนัธ์ $%%& ตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการที ดีของบริษัทจดทะเบยีน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอชื อบคุคลเข้ารับการพจิารณาคดัเลอืก
เป็นกรรมการบริษัท 
คณะกรรมการบริษัทซึ งไม่รวมกรรมการที ได้รับการเสนอชื อเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาซึ งไม่มีส่วนได้เสยี ให้เสนอที ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั �งกรรมการที ออกจากตําแหน่ง
ตามวาระทั �ง ! ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท ต่อไปอีกวาระหนึ ง เนื องจากบคุคลทั �งสามมีคณุสมบตัิ 
ความรู้ความสามารถที เหมาะสมและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามที กฎหมายกําหนด ซึ งประวตัิโดยย่อของกรรมการ 
ปรากฎอยูใ่นเอกสารประกอบการประชุมที ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมในครั �งนี �แล้ว 
และถึงแม้ว่า พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากัดไม่ได้กําหนดให้กรรมการที ได้รับการเสนอชื อจะต้องออกจากห้อง
ประชมุ แต่กรรมการที ได้รับการเสนอชื อทั �ง ! ทา่น ขอออกจากห้องประชมุก่อนการพิจารณาตามวาระนี � 
 



ประธานได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าวาระนี �ต้องการเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ งต้องการสอบถามในวาระนี � 

เมื อไม่มคีําถามอื นใด ประธานที ประชมุเสนอให้ที ประชมุลงมติเลือกตั �งกรรมการที ออกตามวาระในปี $%%& จํานวน 
! ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ ง และเพื อความโปร่งใส ขอให้ที ประชุม
พิจารณาเลอืกตั �งกรรมการแทนกรรมการที ต้องออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

 
ที(ประชุมพจิารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุติัให้เลือกตั �งกรรมการที ออกตามวาระในปี $%%& จํานวน ! ทา่น 
กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีครั �ง ด้วยการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงัต่อไปนี �  

 
 
 .. คุณนรรัตน์  ลิ(มนรรัตน์ 

  โดยที ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี � 

เห็นด้วย 379 ราย จํานวน 1,330,070,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

  ,. คุณสทิธิชัย  ชัยเกรียงไกร 

โดยที ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี � 
 

เห็นด้วย 379 ราย จํานวน 1,330,070,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

  

  ). คุณธนพล  ศริิธนชัย 

   โดยที ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัด้ิวยคะแนนเสยีง ดงันี � 

เห็นด้วย 379 ราย จํานวน 1,330,070,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 

  ประธานที ประชมุได้เรียนเชิญกรรมการทั �ง ! ท่านกลบัเข้าห้องประชมุ  

 

วาระที " พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําปี ���" 

ประธานที ประชุม ได้แจ้งต่อที ประชุมว่า เพื อให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ. $B กําหนดให้กรรมการได้รับ
ค่าตอบแทนตามจํานวนที ที ประชุมผู้ ถือหุ้นกําหนด ซึ งกําหนดเพิ มค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดย่อย
ประจําปี $%%&  จงึขอเรียนให้ทา่นทราบวา่คณะกรรมการบริษัทนั �นได้จดัตั �งกรรมการชดุย่อยขึ �นใหม่อีกหนึ งคณะคอื 
คณะกรรมการกํากับดูแลบรรษัทภิบาล โดยมีหน้าที ในการกําหนด และกํากับดูแลนโยบายและแนวทางในการ
ปฎบิตัิที ดีสาํหรับองค์กร 
 



คุณอรฤดี ณ ระนอง ประธานอํานวยการ ชี �แจงต่อที ประชุมในเรื องการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการว่า 
คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ งได้
พิจารณาอย่างรอบคอบตามนโยบาย หลกัเกณฑ์ และความเหมาะสม ดงันี � 

1. ผลประกอบการของบริษัทฯ  
2. ขอบเขตหน้าที ความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชดุ 
3. ประสบการณ์ ความรู้ และความสามารถของกรรมการ 
4. เปรียบเทยีบกบับริษัทอื นในอตุสาหกรรมเดียวกนั   

โดยเสนอให้กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อย ประจําปี $%%& ให้เท่ากบัค่าตอบแทนกรรมการและ
กรรมการชดุย่อย ประจําปี $%%% ที ผ่านมา ตามรายละเอยีดดงันี �  
 
 ประธาน สมาชิก 

 ค่าเบี �ยประชมุ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน   ราย
เดือน(บาท) 

ค่าเบี �ยประชมุ 
(บาท) 

ค่าตอบแทน     
รายเดือน(บาท) 

� คณะกรรมการบริษัท 2%,000 $I,000 $I,000 �I,000 

� คณะกรรมการบริหาร - 25,000 - 20,000* 

� คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 

� คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

� คณะกรรมการกํากบัดแูล 
บรรษัทภิบาล** 

22,000 - 18,000 - 

*   ไม่รวมกรรมการบริหารที เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
** เมื อปี $%%% ได้จดัตั �งคณะกรรมการกํากบัดแูลบรรษัทภบิาล    
 
นอกจากนี � ขอเสนอวงเงินของค่าเบี �ยประชมุและค่าตอบแทนรายเดือนเมื อรวมกบัค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไม่เกิน
จํานวนเงิน @,III,III บาท โดยในสว่นค่าตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็น
ผู้พจิารณาจดัสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นสาํคญั 
 
ประธานได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าวาระนี �ต้องการคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของผู้ ถือหุ้นที มาเข้าร่วม
ประชมุ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซึ งต้องการสอบถามในวาระนี � 
 
เมื อไม่มคีําถามใด ประธานที ประชมุจึงเสนอให้ที ประชมุลงมติอนมุตัิ 
 
ที(ประชุมพิจารณาแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ประจําปี $%%& ตามที 
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงดงันี �  
 
เห็นด้วย 379 ราย จํานวน 1,330,070,658 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 
 



วาระที( -  พจิารณาแต่งตั 'งและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจําปี ,**? 

ประธานที ประชมุ ได้ขอให้ คณุสวุิทย์ จินดาสงวน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ดําเนินการเสนอ
ให้ที ประชมุพิจารณาแตง่ตั �งและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี $%%& ซึ งประธานกรรมการตรวจสอบได้
แจ้งต่อที ประชุมว่า เพื อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 และตาม
ข้อบงัคบัข้อ. 35 ของบริษัทฯ ซึ งกําหนดให้ที ประชมุสามญั ผู้ ถือหุ้นแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี   คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของ คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรให้ที ประชมุ
ผู้ ถือหุ้นพจิารณาอนมุติัแตง่ตั �งผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั จํานวน " ท่าน ตามรายชื อ
ต่อไปนี �เป็นผู้สอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จํานวน B บริษัท ประจําปี 
$%%&  

(�) คณุนรัินดร์ ลีลาเมธวฒัน ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  2316 และ/หรือ 
($) คณุนติยา เชษฐโชตริส   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  4439 และ/หรือ 
(!) คณุวรรณาพร จงพรีเดชานนท์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  4098 และ/หรือ 

  (") คณุวิภาวรรณ ปัทวนัวเิวก   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  4795 
 

ทั �งนี � ผู้สอบบญัชีทั �ง " รายดงักลา่วมีคณุสมบตัแิละมีความเป็นอิสระ ตามที สาํนกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์กําหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึ งมีชื อเสียงและมีความน่าเชื อถือเป็นที ยอมรับใน
มาตรฐานทั วไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูไิชย สอบบญัชี จํากดั ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยไม่
มีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่หรือ ผู้ที เกี ยวข้องกับบคุคล
ดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัท
ย่อย ซึ งประธานกรรมการตรวจสอบได้กล่าวถึงประวัติ ประสบการณ์ และความสามารถของผู้สอบบัญชีทั �ง 4 ราย
ให้แก่ที ประชมุทราบ 
 
พร้อมกนันี � คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ที ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
อนมุติัคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย B บริษัท ประจําปี $%%& เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 
2,&II,III บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ซึ งสมเหตสุมผลเมื อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยลดลงจากปี 
$%%% จํานวน !I$,III บาท  
 
ประธานได้แจ้งให้ที ประชุมทราบว่าวาระนี �ต้องการเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที มาเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน และเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซึ งต้องการสอบถามฝ่ายบริหารในวาระนี � 
 
เมื อไม่มีคําถามใด ประธานที ประชมุจึงเสนอให้ที ประชมุลงมติอนมุตัิแต่งตั �งผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชี 
ประจําปี $%%& 
 
ที(ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนมุัติแต่งตั �งให้ บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากัด โดย คณุนิ
รันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  2316 และ/หรือ คณุนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 
เลขที  4439 และ/หรือ คณุวรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  4098 และ/หรือ คณุวิภาวรรณ 
ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที  4795 เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย จํานวน B บริษัท ประจําปี $%%& โดยกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงินทั �งสิ �น 2,&II,III 
บาท (สองล้านหกแสนบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียง ดงันี � 
 
เห็นด้วย 380 ราย จํานวน 1,330,088,055 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นด้วย 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 
งดออกเสยีง 0 ราย จํานวน 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0 

 



วาระที( 5   พจิารณาเรื(องอื(น ๆ (ถ้ามี)   

คุณสทิธิโชติ (ผู้ถอืหุ้นมาด้วยตนเอง): สอบถามเรื องที ดินรังสติที มีการย้ายโรงงานผลติสงักะส ี  อ๊อกไซด์ออกไป
แล้วว่าราคาประเมนิอยู่ที เทา่ไหร่ และมีความเป็นไปได้แค่ไหนที จะนาํไปพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 
 
คุณอรฤดี ณ ระนอง ประธานอาํนวยการ : ชี �แจงว่าที ดินที โรงงานรังสิตมีพื �นที ประมาณ �I ไร่ ราคาประเมิน 
"I,III บาท/ตารางวา และทางบริษัทฯ กําลงัศกึษาความเป็นไปได้ที จะนาํมาพฒันาธุรกิจอสงัหาฯ 

  
เมื อไม่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเรื องใดเพิ มเติมอีก ประธานที ประชุม จึงขอปิดประชุมและกล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุและได้สอบถามและเสนอข้อคิดเห็นต่างๆ ที เป็นประโยชน์อย่างยิ งต่อบริษัทฯ  
 
ปิดประชุมเวลา .*:55 น. 
 
      
 

ลงชื อ นางสาวพจนย์ี ธนวรานชิ ประธานกรรมการ 
                ( นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ) /ประธานที ประชมุ 
   

  
 

 

ลงชื อ นายกิตติxธเนศ เธียรวฒุิวงศ์ เลขานกุารบริษัท/ 
              ( นายกิตติxธเนศ  เธียรวฒุิวงศ์ ) ผู้บนัทกึการประชมุ 

 
  




