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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 37/2559 
บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559 เวลา 14:00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 - 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ 
เลขที่ 57 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

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

เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  

นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) 

ประธานฯ ได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 37/2559 ในวนันีเ้ป็นไปตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2559 ซึง่ประชุมเม่ือ
วนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2559 เพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนังสือบอกกลา่วเรียกประชมุ โดย
บริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 (Record 
Date) ในวันศุกร์ท่ี  11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้ นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นใน
วนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีทุนช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 1,911,926,537.00 บาท คิดเป็น
จ านวนหุ้นทัง้หมดท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมจ านวน  1,911,926,537 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จ านวน 9,664 ราย โดยใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 37/2559 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 184 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ากับ 7,235,177 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.37842 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับ
มอบฉันทะแทนผู้ ถือหุ้นจ านวน 288 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 1,407,455,309 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.61451 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ
ทัง้สิน้จ านวน 472 ราย ถือหุ้ นรวมกันทัง้หมด 1,414,690,486 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 73.99293 ของจ านวนหุ้ นท่ี
จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ถือว่า
ครบองค์ประชมุตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 103 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ จึง
ขอเปิดประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 37/2559 โดยก่อนท่ีจะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้กล่าว
แนะน า กรรมการบริษัทฯ ผู้บริหาร ท่ีปรึกษาทางการเงิน ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ ท่ีปรึกษากฎหมายท่ีได้เข้าร่วม
ประชมุในครัง้นี ้ดงันี ้ 
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กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
2. นายฐาปน สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ 
3. นายปณต สิริวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  และประธาน

เจ้าหน้าท่ีบริหาร 
4. นายสวิุทย์ จินดาสงวน กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6.  นายสิทธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ และกรรมการบริหาร 
7. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ และกรรมการบริหาร 
8. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการใหญ่ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายวิชยั มหตัเดชกลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานบริหาร 
2. นายบณัฑิต มว่งสอนเขียว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงิน งบประมาณ และบญัชี 
3. นายกรธวชั ก่ิงเงิน  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานธุรกิจ-ธุรกิจอื่นๆ 
4. นางสาวปรารถนา อดุมสิน ผู้อ านวยการอาวโุส ฝ่ายบญัชี 
5. นางสาวอจัฉริยา องัศธุรรม ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและงบประมาณ 
6. นายพรชยั เกตจิุนากลู เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชี จาก บริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวตรีนชุ ช่ืนชมลดา ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
2. นางสาวดวงพร วงศ์เยาวรักษ์ ท่ีปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบตัิต่อ
ผู้ ถือหุ้ นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ 
เสนอวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้ นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการ
บริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์ท่ีบริษัทฯ ก าหนด โดยผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 1 ตลุาคม 2558 ถึง วนัท่ี  31 
ธันวาคม 2558 แต่ปรากฏว่าไม่มีท่านผู้ ถือหุ้ นรายใดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณา
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทราบ ดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

• ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ถือหุ้นที่งด
ออกเสียง บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดงักล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิ แต่
ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรือ
ประสงค์จะงดออกเสียงกาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงใน
บตัรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจ
นบัคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมตัิ ส าหรับผู้ ถือ
หุ้นท่ีออกเสียงเห็นด้วยขอให้เก็บบัตรลงคะแนนไว้ก่อนและส่งคืนเจ้าหน้าท่ีของบริษัทหลงัเสร็จ
สิน้การประชมุ 

• การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

• ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และ
แสดงความคิดเห็นเก่ียวกบัแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉันทะท่ีต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น แจ้งช่ือและนามสกุลให้ท่ีประชุมทราบก่อน เพ่ือ
การบนัทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดงความคิดเห็นใน
เร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระท่ีพิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึง่
เป็นการพิจารณาเร่ืองอื่นๆ และเพ่ือไม่ให้ท่ีประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการ
ประชมุท่ีท าการพิจารณา จงึจะขอด าเนินการเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชุม
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ถดัไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะย้อนกลบัมาแจ้งผล
การลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชมุก่อนหน้านีใ้ห้ท่ีประชมุทราบ  

• ส าหรับท่านผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีมาภายหลงัการประชุมเร่ิมขึน้แล้ว ท่านยงัคงมีสิทธิเข้าร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเฉพาะในวาระท่ีมาเข้าร่วมประชมุทนัและวาระท่ีเหลืออยู่เท่านัน้ 

ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์ในการนบัคะแนนเสียง โดยมผีู้ รับ
มอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายอนสุรณ์ วรรณศรีสวสัด์ิ ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตการณ์การนบั
คะแนนเสียงดงักล่าว ร่วมกับ นางสาวดวงพร วงศ์เยาวรักษ์ ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ 
จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั ้งที่  1/2558 ซึ่งประชุมเม่ือวัน
พฤหัสบดีที่  17 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัพฤหสับดีท่ี 17 ธันวาคม 2558 และบริษัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ 
www.univentures.co.th แล้ว โดยมีรายละเอียดตามส าเนารายงานการประชุมปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งได้
จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้ นพร้อมหนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครัง้นีแ้ล้ว  ทัง้นี ้คณะกรรมการเห็นว่า
รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ได้บันทึกไว้ถูกต้องแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความเห็นหรือซกัถามค าถามใดๆ เก่ียวกบัวาระนี ้ 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชุมเมื่อวนัท่ี 17 ธันวาคม 
2558 ตามท่ีเสนอ  ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 488 ราย 1,415,219,371 เสียง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง     0.00000 
งดออกเสียง 3 ราย 5,000 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมาประชมุ 1,415,219,371 เสียง 100.00000 

http://www.univentures.co.th/
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระที่ 2 ซึง่เป็นการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ในรอบปี 2558 ที่ผ่านมา ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ในรูปแบบ CD-ROM ซึง่ได้จดัส่งให้กบัผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้นี ้โดยคณะกรรมการเห็นควรให้รายงานผลการจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อ
การลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) ตามที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมวิสามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2557 ซึง่ประชุมเมื่อวนัที่ 9 ธันวาคม 2557 โดยในขณะนีก้องทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิ
การเช่า (REIT) ได้ด าเนินการจดัตัง้ขึน้ภายใต้ช่ือ “ทรัสต์เพ่ือการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวน
เจอร์ (Golden Ventures REIT)” เมื ่อวนัที่ 22 มีนาคม 2559 และได้เร่ิมการซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยตัง้แต่วนัที่ 4 เมษายน 2559 เป็นต้นไป คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ  แยกเป็น 2 วาระ ดงันี ้ 

2.1  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 
2.2  รับทราบผลการจดัตัง้กองทรัสต์เพ่ือการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT)  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ
ผู้จัดการใหญ่ และ คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว  ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานการเงิน 
งบประมาณและบัญชี  เป็นผู้ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 และรายงานผลการจดัตัง้
กองทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า (REIT) 

2.1 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน รายงานภาพรวมผลประกอบการของบริษัทฯ ในปี 2558 ให้ท่ีประชุมรับทราบ 
ดงันี ้

ในปี 2558 บริษัทฯ มีผลประกอบการโดยรวมเติบโตอย่างชดัเจนเป็นท่ีน่าพอใจโดยมีรายได้จากการ
ขาย การให้เช่ารวม 13,268,000,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 จ านวน 4,135,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 45 
โดยรายได้ที ่เพิ ่มมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,976,000,000 บาท และจากการให้ เช ่าและบริการ 
266,000,000 บาท โดยรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ คิดเป็น ร้อยละ 91 ของรายได้หลกั นอกจากนี ้บริษัทฯ 
มีก าไรสทุธิส่วนที่เป็นของบริษัทฯ 630,900,000 บาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 คิดเป็นร้อยละ 47 และมีอตัราการ
เติบโตเฉลี่ยของยอดขายอสงัหาริมทรัพย์เท่ากบัร้อยละ 77 จะเห็นได้ว่าแนวโน้มการเจริญเติบโตของรายได้ของ
บริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2556 เพ่ิมขึน้โดยตลอด จะเห็นได้จากอตัราการเติบโตเฉลี่ยต่อปีของรายได้ประมาณ ร้อยละ 35 
ส าหรับปี 2559 บริษัทฯ คาดว่าจะมีรายได้ประมาณ 15,000,000,000 บาท 
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บริษัทฯ ให้ความส าคญักบันโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีและแนวปฎิบตัิท่ีเคร่งครัดในการตอ่ต้าน

การทุจริตคอร์รัปชั่น โดยคณะกรรมการบริษัทฯและฝ่ายจัดการได้เน้นย า้กับพนักงานทุกระดบัว่าการทุจริตและ

คอร์รัปชั่นเป็นสิ่งท่ีบริษัทฯ ไม่สามารถยอมรับได้และยงัได้ปลกูฝังค่านิยมและวฒันธรรมองค์กรด้านการต่อต้าน

ทุจริตและคอร์รัปชั่นอย่างต่อเน่ืองโดยจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานเก่ียวกับการทุจริตคอร์รัปชั่นต่อเน่ืองเป็น

ประจ าทุกปี นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัได้ก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการให้และการรับของขวญั ทรัพย์สินหรือประโยชน์

อื่นใดจากผู้ ท่ีเก่ียวข้องทางธุรกิจ นโยบายการแจ้งเบาะแสหรือร้องเรียนและการปกป้องผู้ ให้ข้อมูล (Whistle 

Blowing Policy) ไว้ใน คู่มือจรรยาบรรณทางธุรกิจ โดยบรรจุเป็นหัวข้อหนึ่งในการปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่

เพ่ือให้พนกังานได้รับทราบและมีความเข้าใจ พร้อมทัง้ให้พนกังานลงนามรับทราบในหนงัสือรับรองการปฏิบตัิตาม

คูม่ือจรรยาบรรณธุรกิจของกลุม่บริษัท ทัง้นี ้บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียนในกรณีท่ี

สงสยัว่าจะมีการกระท าผิดจรรยาบรรณธุรกิจของบริษัท การกระท าผิดกฎหมาย รวมถึงพฤติกรรมท่ีส่อถึงการ

ทจุริต การปฏิบตัิอย่างไมเ่ท่าเทียมกนั โดยตรงถงึประธานคณะกรรมการตรวจสอบอีกด้วย 

นอกเหนือจากการด าเนินการดงักล่าว บริษัทฯ ยังได้ลงนามเข้าร่วมเป็นสมาชิกหอการค้าไทยซึ่งมี

นโยบายท่ีชัดเจนในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น โดยบริษัทฯ ได้สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของ

หอการค้าไทยเพ่ือขบัเคลื่อนกระบวนการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน่ให้เกิดขึน้เป็นรูปธรรมทัง้ภายในองค์กรและ

ในระดบัประเทศ  

คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ท่ีผ่านมา ซึ่งได้
จดัท ารายละเอียดในรายงานประจ าปี 2558 ในรูปของแผ่น CD-ROM ตามท่ีได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อม
กบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุครัง้นี ้ซึง่มีรายละเอียดดงันี ้

สถานะทางการเงินของบริษัทฯ ณ สิน้ปี 2558 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีมูลค่า 32,223,000,000 
บาท เพ่ิมขึน้ 1,166,000,000 บาท ส่วนใหญ่เป็นการเพ่ิมขึน้จากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทุนโครงการ 
FYI ซึง่จดัอยู่ในสินทรัพย์ไมห่มนุเวียน  

สินทรัพย์หมุนเวียนของบริษัทฯ ลดลง เน่ืองจาก สินค้าคงเหลือของธุรกิจ Zinc และโครงการ
อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสร้างเสร็จและทยอยขายออกไป 

หนีส้ินท่ีเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่มาจากเจ้าหนีจ้ากโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 
ส าหรับอัตราส่วนท่ีส าคัญ ได้แก่อัตราส่วนหนีส้ินต่อทุนเท่ากับ 1.89 อัตราส่วนหนีส้ินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่ทนุ เท่ากบั 1.37 มลูคา่หุ้นตามบญัชีเท่ากบั 5.82 บาท 
ส าหรับผลการด าเนินงานในรอบปี 2558 บริษัทฯ มีรายได้รวม 13,430,000,000 บาท เพ่ิมขึน้จากปี

ที่แล้ว 3,795,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 39 ในขณะที่ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึน้ 3,348,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
37 ท าให้ก าไรสทุธิของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จาก 565,000,000 บาท เป็น 912,600,000 บาท ในจ านวนนีแ้บ่งเป็นส่วน
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ที ่เป็นของบริษัทฯ จ านวน 630,900,000 บาท และส่วนที่เป็นของส่วนได้เสียที่ไม ่มีอ านาจควบคมุจ านวน 
281,600,000 บาท 

ส าหรับสดัส่วนรายได้จากธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ปี 2558 มีรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขายแนว
สงู 3,157,000,000 บาท มีรายได้จากอสงัหาริมทรัพย์เพื ่อขายแนวราบ 7,305,000,000 บาท มีรายได้จาก
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อเช่า 1,546,000,000 บาท รวมเป็นรายได้ส าหรับธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ 12,008,000,000 
บาท เพ่ิมขึน้จากปี 2557 ท่ีมีจ านวน 4,242,000,000 บาท และมีรายได้จากธุรกิจสงักะสี 1,143,000,000 บาท 

2.2 รับทราบผลการจัดตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่า 
(REIT) 

คุณบัณฑิต ม่วงสอนเขียว แจ้งให้ท่ีประชุมทราบวา่ ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 
เมื่อวนัท่ี 9 ธันวาคม 2557 ได้มีมติให้บริษัท เลิศรัฐการ จ ากัดซึ่งเป็นบริษัทย่อยเข้าท าธุรกรรมกับทรัสต์เพ่ือการ
ลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเช่าและได้มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารไปด าเนินการ ส าหรับมลูค่าท่ี
ให้เช่าและจ าหน่ายตามท่ีบริษัทฯ ได้ขออนุมตัิไว้ส าหรับทัง้สองอาคารไม่ต ่ากว่า 8,200,000,000 บาท โดยมีมูล
คา่ท่ีได้รับจริง 10,000,000,000 บาท ทัง้นี ้มลูคา่ท่ีบริษัทฯ อนุมตัิให้บริษัทย่อย (บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้
ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (มหาชน)) เข้าลงทนุ ไมเ่กินร้อยละ 30 และไมเ่กิน 3,000,000,000 บาท โดยมีมลูคา่ท่ีลงทุน
จริง 2,045,000,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 25.1  

เน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ จงึไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันที่  31 
ธันวาคม 2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุวา่  เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั 
และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 38 ซึง่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทฯ ต้องจดัให้มีการท างบแสดงฐานะการเงิน
และงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัทฯ และเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นในการ
ประชมุสามญัประจ าปี เพ่ือพิจารณาอนมุตัิ 

บริษัทฯ ได้จัดท างบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ประจ าปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558  ซึง่ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว และ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนและเพียงพอตาม
หลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจ าปี 2558 ในรูปของแผ่น CD ซึง่ได้จดัส่ง
ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้ตามเอกสารแนบ 2  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิน้สุด ณ วันท่ี 31 
ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทฯ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มต ิ จ านวนผู้ถือหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 505 ราย 1,415,568,002 เสียง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง     0.00000 
งดออกเสียง 4 ราย 10,000 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมาประชมุ 

1,415,568,002 เสียง 100.00000 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผล และจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
ส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ กรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จัดการใหญ่ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี เพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมายส าหรับผลการด าเนินงานสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้น
ในอตัราไม่ต ่ากว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิหลงัหักภาษีและทุนส ารองต่างๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้
เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคต โดยการจ่ายเงินปันผลดงักลา่วแก่ผู้ ถือ
หุ้นจะต้องเป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั (มาตรา 115 และ 116)  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ (ข้อท่ี 
40 และ 41) ในเร่ืองการจ่ายเงินปันผลและการจดัสรรเงินกองทนุตามกฎหมาย 

จากผลการด าเนินงานในปี  2558 บ ริษัทฯ มีก าไรสุท ธิส่วน ท่ี เป็นของบริษัทใหญ่  จ านวน 
350,217,453 บาท และไม่มียอดขาดทุนสะสม ประกอบกบับริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอท่ีจะจ่ายเงินปันผลได้ 
คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้เสนอต่อท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจดัสรร
ก าไรเพ่ือเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลการด าเนินงานปี 2558 และการจ่ายเงินปันผล ดงันี ้

• จัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี จ านวน 
24,500,000 บาท 

• จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นในอัตราหุ้ นละ 0.11 บาท รวมเป็นเงินประมาณ 210,311,919 
บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.05 ของก าไรสทุธิส าหรับจ่ายเงินปันผล โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปัน
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ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น (Record Date) ในวันศุกร์ท่ี 11 
มีนาคม 2559 เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิดสมุดทะเบียนในวันจันทร์ท่ี 14 
มีนาคม 2559  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 18 พฤษภาคม 2559 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิการจดัสรรก าไรประจ าปี 2558 เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไมน้่อยกวา่อตัราร้อย
ละ 5 ของก าไรสทุธิ จ านวนเงิน 24,500,000 บาท และ อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 0.11 
บาท รวมเป็นเงินประมาณ 210,311,919 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 60.05 ของก าไรสทุธิหลงัหกัก าไรที่รับรู้ในทาง
บญัชีซึง่มิใช่เงินสด ประจ าปี 2558 (pay-out ratio) โดยบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ใน
สมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนัศกุร์ท่ี 11 มีนาคม 2559 เพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลและก าหนดปิด
สมดุทะเบียนในวนัจนัทร์ท่ี 14 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพธุท่ี 18 พฤษภาคม 2559 โดยท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 507 ราย 1,415,572,402 เสียง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง     0.00000 
งดออกเสียง 4 ราย 10,000 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมาประชมุ 

1,415,572,402 เสียง 100.00000 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2559 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 15 ก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึง่ในสามใน
การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง ซึ่งในการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ีกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ   

1. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ 
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ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ 
ส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัทฯ ระหว่างวนัท่ี 31 ตลุาคม 2558 ถึง 
วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามหลกัการก ากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทจดทะเบียน ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไมร่วมกรรมการผู้มีสว่น
ได้เสียได้พิจารณาแล้วมีความเห็นวา่กรรมการทัง้ 3 ท่านเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีคณุสมบัติครบถ้วนตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทฯ ตาม
กฎเกณฑ์ของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง จึงมีมติ
เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาซึง่ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และสรรหาผู้มีส่วนได้เสีย โดยให้เสนอท่ีประชุมเลือกตัง้กรรมการท่ีออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คนกลบัเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ดงันี ้

1. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร กรรมการ 
3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ประวตัิของบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือ ข้อมูลการถือหุ้นในบริษัทฯ 
ข้อมลูการด ารงต าแหน่งกรรมการหรือผู้บริหารในบริษัทจดทะเบียนและบริษัท/กิจการอื่นๆ ปรากฏในเอกสารแนบ 
3 ซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นี ้

ประธานฯ กล่าวว่า คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบท่ีด ารง
ต าแหน่งมานานกว่า 9 ปี ซึ่งตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ( IOD) เพ่ือการ
พฒันาการก ากับดูแลกิจการ ให้บริษัทฯ ระบุวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการอิสระไว้ในนโยบายก ากับดแูล
กิจการของบริษัทฯ โดยควรก าหนดไม่เกิน 9 ปี คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาลได้ตระหนกัถึงความส าคญั
ของข้อเสนอแนะดังกล่าวและได้มีความเห็นเสนอต่อฝ่ายจัดการให้ด าเนินการพิจารณาในประเด็นดังกล่าว 
ประธานฯ จึงมอบหมายให้ คุณปณต สิริวัฒนภักดี รองประธาน/ประธานกรรมการบริหาร/ประธาน

เจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 

คุณปณต สิริวัฒนภักดี แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า การก าหนดวาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการ
อิสระไม่เกิน 9 ปี ตามข้อเสนอแนะของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย (IOD) ในการพฒันาการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดีตามโครงการ CGR เป็นเพียงแนวทางในการปฏิบตัิเพ่ือการพฒันาการก ากบัดแูลกิจการ ซึง่บริษัทฯ 
ได้ตระหนกัถึงความส าคญัดงักล่าว แต่เน่ืองจาก คุณนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เป็นผู้ ท่ีมีส่วนส าคญัในการขับเคลื่อนให้
บริษัทฯ เติบโตอย่างต่อเน่ือง และยงัคงมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อก าหนดคณุสมบัติกรรมการอิสระของบริษัทฯ  
นอกจากนีย้งัเป็นผู้ ท่ีมีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ในด้านท่ีบริษัทฯ ต้องการ โดยเฉพาะในช่วงท่ีบริษัทฯ 
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อยู่ระหว่างปรับโครงสร้างการด าเนินธุรกิจ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ คณุ
นรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบตอ่ไป 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมัติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากต าแหน่งตามวาระประจ าปี 2559 
จ านวน 3 คน ได้แก่ (1) นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ (2) นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร (3) นายวรวรรต  ศรีสอ้าน ด้วย
คะแนนเสียงดงันี ้

1. นายนรรัตน์ ลิ่มนรรัตน์ 

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 508 ราย 1,415,576,143 เสียง 99.99977 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 3,210 เสียง   0.00023 
งดออกเสียง 6 ราย 20,400 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมาประชมุ 

1,415,579,353 เสียง 100.00000 

 

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 508 ราย 1,415,433,653 เสียง 99.98971 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 145,700 เสียง  0.01029 
งดออกเสียง 6 ราย 20,400 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมาประชมุ 

1,415,579,353 เสียง 100.00000 
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3. นายวรวรรต ศรีสอ้าน 

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 510 ราย 1,415,579,353 เสียง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง     0.00000 
งดออกเสียง 6 ราย 20,400 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น 
ท่ีมาประชมุ 

1,415,579,353 เสียง 100.00000 

วาระที่ 6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ  มอบหมายให้  คุณวรวรรต ศรีสอ้าน กรรมการผู้จัดการใหญ่  เป็นผู้ น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

คุณวรวรรต ศรีสอ้าน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่ง พระราชบญัญัติ
มหาชน พ.ศ. 2535 ท่ีก าหนดให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ คณะกรรมการได้
พิจารณาและมีมติเห็นชอบตามความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ท่ีได้เสนออัตรา
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการของบริษัทฯ  ความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าท่ีและความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบ
ข้อมลูอ้างอิงกบับริษัทอื่นท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั  

ทัง้นี ้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา เสนอให้คงอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ 
และกรรมการชดุย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นอตัราเท่ากบัปี 2558  โดยก าหนดวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการ
บริษัทฯ และกรรมการชดุย่อย ประจ าปี 2559 เม่ือรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไมเ่กิน 9,000,000 บาท เพ่ิมขึน้
จากปี 2558 จ านวน 1,000,000 บาท ในสว่นค่าตอบแทนพิเศษให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา
เป็นผู้ พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั รายละเอียดปรากฎตาม
เอกสารแนบ 4 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 

ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 7,319,000 บาท ซึง่
ไมเ่กินวงเงิน 8,000,000 บาท ตามท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ท่ี 36 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม  
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการชดุย่อยประจ าปี 2559 ตาม
รายละเอียด ดงันี ้

ค่าตอบแทนส าหรับ 

ประธาน สมาชกิ 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

ค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/ครัง้) 

ค่าตอบแทน
รายเดือน 

(บาท/เดือน) 

คณะกรรมการบริษัทฯ 25,000 20,000 20,000 10,000 
คณะกรรมการบริหาร* - 25,000 - 20,000 
คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 

คณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 22,000 - 18,000 - 

*ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

ทัง้นี ้คา่เบีย้ประชมุและคา่ตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกบัคา่ตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ไมเ่กินจ านวนเงิน 
9,000,000 บาท โดยในสว่นคา่ตอบแทนพิเศษขอให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาเป็นผู้ พิจารณา
ตามความเหมาะสมจากผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั 

โดยอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ถือ

หุ้นซึ่งมาประชุม 
เห็นด้วย 514 ราย 1,415,193,540 เสียง 99.96242 
ไมเ่ห็นด้วย 3 ราย 500,277 เสียง 0.03534 
งดออกเสียง 7 ราย 31,700 เสียง 0.00224 
จ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

1,415,725,517 เสียง 100.00000 

วาระที่ 7  พจิารณาแต่งตัง้ และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณสุวิทย์ จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการ
ประชมุวาระนี ้
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คุณสุวิทย์ จินดาสงวน แจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 35  ซึง่ก าหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี 
และก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จ ากัด จ านวน 4 ท่านตามรายช่ือต่อไปนีเ้ป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย จ านวน 10 บริษัท 
ประจ าปี 2559 

(1) นายนิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316  และ/หรือ 
(2) นางวิไล บรูณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920  และ/หรือ 
(3) นายเอกสิทธ์ิ ชธูรรมสถิตย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4195  และ/หรือ 
(4) นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 

ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีทัง้ 4 รายดงักล่าวมีคณุสมบตัิตามท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และอยู่ในสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับใน
มาตรฐานทัว่ไป และไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย กรรมการ ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่
หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 

คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นอนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงินทัง้สิน้ 950,000 บาท ซึง่
คณะกรรมการบริษัทฯ มีความเห็นว่าสมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน ทัง้นีค้่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีท่ีเสนอเพ่ิมขึน้จากปี 2558 จ านวน 50,000 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5.5 จากการขยายขอบเขตการตรวจสอบ 
(ปี 2558 คา่สอบบญัชี เท่ากบั 900,000 บาท)  

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว อนุมตัิการก าหนดแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของบผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 ตาม
รายละเอียดดงันี ้

1. อนุมัติแต่งตัง้ให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัดโดย นายนิรันดร์ ลีลาเมธาวัฒน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 2316 และ/หรือ นางวิไล บูรณกิติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 
3920 และ/หรือ นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 4195 และ/หรือ นางสาวนภาพร 
สาธิตธรรมพร ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขทะเบียน 7494 เป็นผู้สอบบญัชีและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ และบริษัทย่อยและก าหนดคา่ตอบแทนการสอบบญัชี ส าหรับปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 และ
อนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 950,000 บาท  
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โดยท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มีมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มต ิ
จ านวนผู้ถือหุ้น 

(ราย) 
จ านวนเสียง 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นด้วย 522 ราย 1,415,728,418 เสียง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสียง     0.00000 
งดออกเสียง 7 ราย 31,700 เสียง - 
จ านวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

1,415,728,418 เสียง 100.00000 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม ่
เม่ือท่ีประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และ
ได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 

ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 

 

ลงช่ือ นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช ประธานกรรมการ/ 
 (นางสาวพจนีย์ ธนวรานิช) ประธานท่ีประชมุ 

ลงช่ือ นายพรชยั เกตจิุนากูล เลขานกุารบริษัท/ 
 (นายพรชยั เกตจิุนากลู) ผู้บนัทกึการประชมุ 


