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บทคดัยอ่ 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 

27 มนีาคม 2561 

   

เวลา และสถานที่ 

การประชุมจดัขึ้นเมื่อวนัที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งแกรนด์บอลรูม โรงแรมดิ โอกุระ เพรสทีจ กรุงเทพฯ เลขที่ 57         

ถนนวทิยุ แขวงลุมพนิ ีเขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการ ท าหนา้ทีป่ระธานในที่ประชมุ โดยมีกรรมการ ผูบ้รหิารระดบัสูงและผูส้อบบญัชเีขา้ร่วมประชุม 

ดงันี้ 

กรรมการที่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 8 ท่าน (คิดเป็นรอ้ยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด) 

นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม 

 

นายตรขีวญั บนุนาค 

 

รศ. ธิตพินัธุ ์เชื้อบุญชยั 

 

นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์

 

นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์

นายปณต สริวิฒันภกัดี 

นายชาล ีโสภณพนิช 

นายชาย วนิิชบุตร 

ประธานกรรมการ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ

ก าหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  
กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ีและกรรมการสรรหา 

กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรหิารความเสี่ยง และ

กรรมการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี 

กรรมการ กรรมการบรหิาร กรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการก ากบั

ดูแลกจิการทีด่ี 

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 

กรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร และกรรมการก าหนดค่าตอบแทน 

กรรมการ 

กรรมการ กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเสี่ยง 

ฝ่ายบรหิารที่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 6 ท่าน 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ 

นายโสภณ ราชรกัษา 

นางสาวลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ์ 

ดร. สมศกัดิ์ ไชยพร 

นางมารศร ีโสภาเสถยีรพงศ์ 

นายสามารถ รศัมโีรจนว์งศ์ 

ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร  

ผูอ้ านวยการใหญ่  

ประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

ผูจ้ดัการท ัว่ไป 

ผูอ้ านวยการอาวุโสฝ่ายตรวจสอบภายใน 

ผูอ้ านวยการฝ่ายก ากบัดูแลกจิการและบรหิารความเสี่ยง 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้ร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน 

นางสาวรสพร เดชอาคม หุน้ส่วน ผูร้บัมอบอ านาจจากผูส้อบบญัชี บรษิทั ส านกังานอีวาย จ ากดั 
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กจิการเบื้องตน้ 

ประธานกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีม่าเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้  แจง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่บรษิทัไดก้ าหนดวนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ 

ทีม่สีทิธิในการเขา้ร่วมประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 (Record Date) ในวนัที ่5 มนีาคม 2561  

บรษิทัมีทุนช าระแลว้เป็นเงนิท ัง้สิ้น 1,834,142,375 บาท โดยมีมูลค่าหุน้ที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท คิดเป็นจ านวนหุน้ท ัง้หมดที่มีสิทธิเขา้ร่วม

ประชุม จ านวน 1,834,142,375 หุน้ จากผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดจ านวน 5,124 ราย ในการประชุมคร ัง้นี้มีผูถ้ ือหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 

จ านวน 175 ราย ถอืหุน้รวมกนัเท่ากบั 33,860,915 หุน้ และผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จ านวน 150 ราย ถอืหุน้รวมกนัเท่ากบั 1,427,868,132 

หุน้ รวมผูถ้อืหุน้ที่เขา้ร่วมประชุมท ัง้ดว้ยตนเองและมอบฉันทะท ัง้สิ้น จ านวน 325 ราย ถอืหุน้รวมกนัท ัง้หมด 1,461,729,047 หุน้ คิดเป็น

รอ้ยละ 79.70 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายแลว้ท ัง้หมดของบริษทั ครบเป็นองค์ประชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั จึงขอเปิดการประชมุสามญั 

ผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2561 

เริ่มประชมุเวลา 14.00 น.  

ประธานไดก้ล่าวแนะน ากรรมการ (กรรมการเขา้ร่วมประชมุจ านวน 8 ท่าน คิดเป็นรอ้ยละ 88.89 ของจ านวนกรรมการท ัง้หมดของบรษิทั)  

ผูบ้ริหารระดบัสูง และผูส้อบบญัชขีองบริษทัที่เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ในครัง้นี้ เป็นรายบุคคล และไดก้ล่าวเชิญผูถ้อืหุน้ร่วมเป็น

สกัขพียานในการนบัคะแนนเสยีง โดยนายธีรศานต ์วงศ์ปิยะบวร ผูถ้อืหุน้ ไดอ้าสาเป็นตวัแทนผูถ้อืหุน้เพื่อร่วมเป็นสกัขพียานในการนบั

คะแนนเสยีงดงักลา่ว 

ประธานแจง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อผูถ้ือหุน้ทุกรายอย่างเท่าเทยีมกนั  

ก่อนการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้คร ัง้นี้  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอวาระการประชุมในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปีผ่านทาง

เวบ็ไซตข์องบรษิทั แต่ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอวาระเพิ่มเตมิเขา้มายงับริษทัแต่อย่างใด  

จากนั้น ประธานไดข้อใหน้างสาวลลติพนัธุ์ พิริยะพนัธุ์ เลขานุการบริษทั ชี้แจงวธิีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการ

ลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระของการประชมุคร ัง้นี้ ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นทราบ โดยมรีายละเอยีดสรุปไดด้งันี้ดงันี้ 

 ผูถ้อืหุน้ทกุคนจะมคีะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ที่ตนถอื โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 

   ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ จะนบัคะแนนเสยีงของผูถ้อืหุน้ในทีป่ระชมุและของผูถ้อืหุน้

ทีม่อบฉนัทะซึ่งบนัทกึไวล้ว่งหนา้เมื่อผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบยีนเขา้ร่วมประชมุ 

   ผูถ้ือหุน้ท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอใหท้่านผูถ้ือหุน้ที่ไม่ เห็นดว้ย หรือประสงค์จะงดออกเสียง  

กาเครื่องหมายกากบาท ลงในช่องไม่เหน็ดว้ย หรืองดออกเสียง พรอ้มลงชื่อในบตัรลงคะแนน และขอใหผู้ถ้อืหุน้ยกมือขึ้น 

เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ของบรษิทัเก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรบัท่านผูถ้อืหุน้ที่เหน็ดว้ยหรอืผูถ้อืหุน้ที่ไม่งด

ออกเสยีงจะถอืวา่อนุมตัใินวาระนัน้ ๆ 

 กรณีทีเ่ป็น Custodian และตอ้งการแบง่เสียงในการลงคะแนน ใหร้ะบจุ านวนหุน้ดว้ย 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้  จะถอืวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะหรอืบตัรเสยี ไม่นบัเป็นคะแนน  

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่า 1 ช่อง ยกเวน้กรณี Custodian  

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั ยกเวน้กรณี Custodian  

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆ่า 

4) บตัรลงคะแนนทีไ่ม่มลีายมอืชื่อก ากบั  

5) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู ่  
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ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ซกัถาม และแสดงความคิดเหน็ในประเด็นที่เกี่ยวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ 

ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรือผูร้บัมอบฉันทะทีต่อ้งการซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ กรุณาแจง้ชื่อและนามสกุลใหท้ี่ประชุม

ทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเหน็ดว้ยทุกคร ัง้ เพื่อประโยชนใ์นการบนัทกึรายงานการประชมุ 

ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้มีขอ้ซกัถามหรือตอ้งการแสดงความคิดเหน็ในเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู ่ใหส้อบถาม หรือแสดง

ความเห็นในวาระอื่น ๆ ซึ่งเป็นวาระสุดทา้ยของการประชุม และใหซ้กัถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นใน

ประเดน็ทีซ่  า้กนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้รายอื่นไดใ้ชส้ิทธิ นอกจากนี้  เพื่อไม่ใหท้ีป่ระชมุตอ้งรอผลการลงคะแนนของวาระการประชมุทีท่  า

การพิจารณา บริษทัจึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมล  าดบัถดัไปก่อนเพื่อใหก้ารประชมุเป็นไปอยา่งต่อเนื่อง และเมื่อที่ประชุม

พจิารณาวาระการประชมุถดัไปเสรจ็แลว้ บรษิทัจะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการประชมุก่อนหนา้นี้ ใหท้ีป่ระชมุทราบ  

จากนัน้ ประธานไดเ้สนอทีป่ระชมุพจิารณาระเบยีบวาระตามที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ดงัต่อไปนี้  

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ที่จดัขึ้ นเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 

 ประธานเสนอทีป่ระชุมพิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2560

โดยมรีายละเอยีดปรากฎตามส าเนารายงานการประชมุทีไ่ดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้ 

 จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

คุณอมร โควานิชเจริญ ผูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามถงึส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 เนื่องจากเอกสารแนบ

วาระการประชมุที่ 1 ที่ไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้นัน้ปรากฎเป็นส าเนารายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้ที ่1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัที ่23 ธนัวาคม 2559 

นางสาวลลติพนัธุ์ พริิยะพนัธุ์ เลขานุการบรษิทั ไดช้ี้แจงวา่ส าเนารายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ปรากฎตาม

เอกสารใชแ้ทนเอกสารแนบ 1 ของหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ทีไ่ดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้ 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในวาระนี้ว่า ผูถ้อืหุน้ส่วนใหญ่ไม่สามารถจ าเนื้ อหาสาระการประชุม

ดงักล่าวได ้เนื่องจากระยะเวลาไดล้่วงเลยมานาน นอกจากนี้  บริษทัจดทะเบียนจะตอ้งน าส่งรายงานการประชุมใหต้ลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยภายใน 14 วนันบัจากวนัทีม่กีารประชมุเพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนและนกัลงทนุ เพื่อเปิดโอกาสให ้

แกไ้ขหรือทกัทว้งไดอ้ยู่แลว้ จึงขอเสนอบริษทัใหต้ดัวาระพิจารณารบัรองรายงานการประชุมออกจากวาระการประชุมผูถ้อืหุน้

คร ัง้ถดัไป เช่นเดยีวกบัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนหลายบรษิทัไดด้  าเนินการไปแลว้ 

ประธานขอบคุณผูถ้อืหุน้ส าหรบัขอ้เสนอแนะและรบัทีจ่ะน าไปพจิารณาต่อไป   

เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณารบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560 ซึ่งประชมุเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 ในวาระนี้  ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า จะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ : ที่ประชุมมีมตริบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2560  ที่จดัขึ้นเมื่อวนัที่ 24 เมษายน 2560 ตามทีเ่สนอ 

ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,462,481,273             100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,481,272 

                          1 

0 

0 

            100.0000 

               0.0000 

- 

-     

 

วาระที่ 2 พจิารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทประจ าปี 2560 

ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2560 และเชิญผูถ้อืหุน้รบัชมวดิทีศันข์องบริษทั รวมท ัง้

ขอใหน้ายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร รายงานผลการด าเนินงานของบริษทัประจ าปี 2560 ใหท้ี่ประชมุรบัทราบ  

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร รายงานสรุปผลการด าเนินงานของบรษิทัประจ าปี 2560 โดยสรุปสาระส าคญัได ้

ดงันี้ 

 ปี 2560 บรษิทัมรีายไดร้วมท ัง้สิ้น 2,087 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 11 จากปี 2559 โดยส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของรายได ้

จากการใหเ้ช่าและบริการทีเ่กี่ยวขอ้ง และมกี าไรสุทธิจ านวน 482 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 73 จากปี 2559 คิดเป็นก าไร

สุทธิต่อหุน้ที ่0.27 บาทเพิ่มขึ้นรอ้ยละ 8 จากปีก่อนหนา้  

ในส่วนของฐานะทางการเงนิ บรษิทัมสีนิทรพัยร์วมท ัง้สิ้น 40,799.9 ลา้นบาท เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 13 จากปีก่อนหนา้ หนี้สนิ

ปรบัลดลงจากปีก่อนรอ้ยละ 36 อยู่ที ่ 15,865 ลา้นบาท ส่วนของผูถ้อืหุน้ปรบัตวัขึ้นอยา่งมนียัอยูท่ี่ 24,934 ลา้นบาท 

เพิ่มขึ้นรอ้ยละ 118 จากปี 2559 โดยเป็นผลจากเงนิเพิ่มทนุจากผูถ้อืหุน้รายใหญ่รายใหม่ (บริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอร์ตี้  

โฮลดิ้งส ์ (ประเทศไทย) จ ากดั) อตัราส่วนหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบี้ยต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ของบรษิทัอยูใ่นระดบัต า่ที ่ 0.53 เท่า 

ซึ่งส่งผลดต่ีอการขยายตวัของบรษิทัในอนาคต 

 ส าหรบัการเปลี่ยนแปลงทีส่  าคญั เมื่อตน้ปี 2560 บรษิทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  โฮลดิ้งส ์(ประเทศไทย) จ ากดั ไดท้  าการ

ซื้อหุน้เพิ่มทนุของบริษทัเป็นจ านวน 13,230 ลา้นบาท และเขา้เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่ของบรษิทั ส่งผลใหส้ถานะทางการเงนิ

ของบรษิทัแขง็แกร่งขึ้น มเีงนิทนุเพิ่มเตมิเพื่อรองรบัการขยายธุรกจิของบริษทั นอกจากนี้  การเขา้มาของผูถ้อืหุน้รายใหญ่

รายใหม่ดงักล่าวยงัน ามาซึ่งการแลกเปลีย่นองคค์วามรูอ้นัจะน ามาซึ่งการเติบโตที่ย ัง่ยนืของบรษิทัต่อไป 

 นอกจากนี้  บริษทัยงัไดร้วมกองทนุรวมอสงัหารมิทรพัย ์TFUND, TLOGIS และ TGROWTH เขา้ดว้ยกนั พรอ้มท ัง้แปร

สภาพจากกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยเ์ป็นกองทรสัตเ์พื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรพัยแ์ละสทิธิการเช่าอสงัริมทรพัยไ์ทคอน 

หรือ TREIT ที่แลว้เสร็จเมื่อเดือนธนัวาคม 2560 ซึ่งกองทรสัต ์TREIT ดงักล่าวถอืเป็นกองทรสัตอ์ุตสาหกรรมที่ใหญ่

ทีสุ่ดในประเทศ ดว้ยมูลค่าทรพัยส์นิรวมกวา่ 32,000 ลา้นบาท 

 ในส่วนของสนิทรพัย ์ปจัจุบนับรษิทัมโีรงงานของบริษทัและภายใตก้ารบริหารงานของบริษทัจ านวนรวมท ัง้สิ้น 450 โรงงาน 

คิดเป็นพื้นที่ท ัง้หมดประมาณ 1.14 ลา้นตารางเมตร อตัราการเช่าโรงงานอยู่ทีร่อ้ยละ 68 อายุเฉลี่ยของสญัญาเช่าอยูท่ี ่1.6 ปี 

พื้นทีเ่ช่าเพิ่มสุทธิระหว่างปีประมาณ 16,000 ตารางเมตร ในส่วนของคลงัสนิคา้ ปจัจุบนับรษิทัมคีลงัสนิคา้ของบรษิทัและ
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ภายใตก้ารบรหิารงานของบริษทัจ านวนท ัง้สิ้น 410 คลงัสนิคา้ คิดเป็นพื้นทีท่ ัง้หมดประมาณ 1.56 ลา้นตารางเมตร อตัรา

การเช่าอยู่ทีร่อ้ยละ 70 อายุเฉลีย่ของสญัญาเช่าอยูท่ี ่2.5 ปี พื้นทีเ่ช่าเพิ่มสุทธิระหวา่งปีทีป่ระมาณ 69,000 ตารางเมตร 

 ในส่วนของการก ากบัดูแลกจิการทีด่ขีองบริษทั ในปี 2560 บริษทัไดร้บัการประเมนิผลการก ากบัดูแลกจิการในระดบั “ดมีาก” 

จากสมาคมส่งเสรมิสถาบนักรรมการบรษิทัไทย นอกจากนี้  บรษิทัยงัไดร้บัการรบัรองเป็นสมาชกิแนวร่วมปฎบิตั ิ(Collective 

Active Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทจุรติ เมื่อวนัที ่18 สงิหาคม 2560 ทีผ่่านมา 

ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

คุณอมร โควานิชเจรญิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึแผนการใชเ้งนิทนุ และแผนการลงทนุของบรษิทัในอนาคต  

นายปณต สิริวฒันภกัดี ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงต่อที่ประชุมว่าเครือกลุ่มบริษทั เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ี้  ซึ่งเป็น 

ผูถ้อืหุน้ใหญ่ของ TICON มีความเชื่อม ัน่ในศกัยภาพและฐานธุรกิจที่แขง็แกร่งของ TICON รวมถงึแนวโนม้การเติบโตและ

พฒันาของอตุสาหกรรมการขนส่งและคลงัสินคา้ขนาดใหญ่ส าหรบักลุม่ลูกคา้ขนาดใหญ่และขนาดกลางในประเทศไทย ซึ่งการ

ลงทุนใน TICON จะเป็นการเสริมพนัธมิตรทีแ่ขง็แกร่งและการต่อยอดธุรกิจของท ัง้เครอืกลุม่บริษทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ 

ในประเทศไทยและ TICON เอง โดยหนึ่งในกลยุทธห์ลกัที่บรษิทัไดก้ าหนดขึ้นภายหลงัการปรบัโครงสรา้งทีผ่่านมา คือ การใช ้

เงนิทุนใหม้ีศกัยภาพสูงสุด นอกจากนี้  บริษทัยงัอยู่ระหว่างการศึกษาในส่วนของธุรกิจใหม่ รวมถงึการพฒันาบุคลากรใหม้ี

คุณภาพมีทกัษะและความสามารถที่สอดรบักบัแผนธุรกิจของบริษทัในอนาคต ท ัง้นี้  หนึ่งในกลยุทธ์การบริหารสินทรพัย์ที่

บริษทัใหค้วามส าคญั คือ การพฒันาโรงงานและคลงัสนิคา้ประเภท Built-to-Suit เพื่อรองรบัความตอ้งการเฉพาะของลูกคา้

และช่วยบริหารสินทรพัยป์จัจุบนัของบริษทัใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด อนัจะน ามาซึ่งการเติบโตที่ย ัง่ยนืและม ัน่คงในระยะยาว

ต่อไป นอกจากนี้  บริษทัยงัไดศ้ึกษาความเป็นไปไดใ้นขยายการลงทุนในภูมิภาค เช่น ประเทศอนิโดนีเซยี และเวยีดนาม อีก

ดว้ย  

คุณวภิา สุวนิช ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึการบรหิารจดัการสินทรพัยข์องบรษิทั และนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชน์

ในการหาลูกคา้เพื่อใชบ้ริการของบริษทัและ/หรือ TREIT  

นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร ชี้แจงว่าบริษทัมกีารด าเนินการเพื่อบริหารจดัการสินทรพัยแ์ละตน้ทุนคงที่ของ

บริษทัใหม้ีประสทิธิภาพมากขึ้น โดยมุ่งเนน้การเพิ่มอตัราการเช่า ปรบัปรุงโรงงานและคลงัสินคา้ใหต้รงตามความตอ้งการของ

ลูกคา้ แทนการเพิ่มพื้นทีก่ารบริหาร ในส่วนของนโยบายป้องกนัความขดัแยง้ทางผลประโยชนส์ าหรบัการหาลูกคา้เพื่อใชบ้รกิาร

ของบรษิทัและ/หรอื TREIT นัน้ บริษทัจะแนะน าสนิคา้และบรกิารของท ัง้บรษิทัและ TREIT ใหก้บัลูกคา้โดยมิไดร้ะบวุ่าพื้นที่

ดงักล่าวเป็นของบริษทัใด เพื่อใหลู้กคา้ไดม้ีอิสระในการเลอืกและตดัสินใจใชบ้ริการที่ตอบสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้

สูงสุด และเป็นการป้องกนัการเกดิผลประโยชนท์บัซอ้นทีอ่าจเกดิขึ้นดว้ย  

Mr.Basant Kumar Dugar ผูถ้ือหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะแก่บริษ ัทในเรื่องการบริหารตน้ทุนเงินลงทุน  การบริหารเงินกู ้ 

การบริหารความเสี่ยงดา้นอตัราดอกเบี้ย การบนัทึกบญัชีในส่วนของค่าเสื่อมราคาและสินคา้คงคลงั การบริหารตน้ทุน  

การบริหารกระแสเงนิสดของบริษทัใหม้ีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และกล่าวชมเชยบริษทัในการบริหารจดัการความเสี่ยง ซึ่ง

ประธานไดก้ลา่วขอบคุณส าหรบัค าแนะน าและรบัทีจ่ะน าไปพจิารณาต่อไป 

 เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม ประธานจึงขอใหท้ีป่ระชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของ

บรษิทัประจ าปี 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ  

ในวาระนี้  ประธานไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชมุทราบวา่เป็นเรื่องทีร่ายงานเพื่อทราบจึงไม่ตอ้งมกีารลงมติ 

ที่ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัท 
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วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิที่ตรวจสอบแลว้ของบรษิัท ส าหรบัรอบปีบญัชีสิ้นสดุ 31 ธนัวาคม 2560 

 ประธานเสนอทีป่ระชมุพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 ซึ่งได ้

ผ่านการตรวจสอบและลงนามรบัรองจากผูส้อบบญัชีรบัอนุญาต และไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษทัแลว้ โดยรายละเอยีดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงนิและงบก าไรขาดทุนในรายงานประจ าปีซึ่งได ้

จดัส่งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุคร ัง้นี้แลว้  

ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่ผูถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้  หรอืไม่ 

 คุณจิณณพกัตร ์พรพบูิลย ์ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึแนวทางในการบรหิารจดัการค่าใชจ่้ายในการบรหิารของบริษทัที่มแีนวโนม้เพิ่ม

สูงขึ้น สาเหตุและแนวทางแกไ้ขการลดลงของรายไดจ้ากการขายอสงัหาริมทรพัย ์รวมท ัง้สอบถามถงึตวัเลขผลต่างของอตัรา

แลกเปลีย่นทีแ่สดงในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทั 

 นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชี้แจงวา่ค่าใชจ่้ายในการบริหารของบรษิทัทีป่รบัตวัเพิ่มขึ้นในปีที่ผ่านมามีสาเหตุ

หลกัมาจากค่าใชจ่้ายในการพฒันาบุคลากรเพื่อใหส้อดรบักบัการปรบัโครงสรา้งองค์กรและเพื่อรองรบัการขยายตวัของธุรกิจใน

อนาคต ซึ่งมิไดเ้ป็นค่าใชจ่้ายที่เกิดขึ้นเป็นประจ า ในส่วนของการขายอสงัหาริมทรพัยน์ ัน้ เนื่องจากในปีที่ผ่านมาบริษทัมีการ

เพิ่มทนุ จึงไม่มีความจ าเป็นที่ตอ้งขายอสงัหาริมทรพัยใ์หก้บักองทรสัต ์TREIT เพื่อลดปริมาณหนี้ ของบริษทัลง แต่อยา่งไรก็

ตาม บรษิทัยงัอยู่ระหว่างการจดัท าแผนกลยุทธ์การขายอสงัหารมิทรพัยท์ี่สอดคลอ้งกบัแผนธุรกจิของบรษิทัอีกดว้ย ส าหรบั

ตวัเลขผลต่างของอตัราแลกเปลีย่นทีแ่สดงในงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษิทันัน้ นางสาวลลติพนัธุ์ พิรยิะพนัธุ ์เลขานุการ

บริษ ัทชี้ แจงว่าส่วนต่างที่ปรากฎในก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จนั้นเป็นตวัเลขผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที่เป็นเงนิตรา

ต่างประเทศเพื่อรวมงบการเงนิของบรษิทัยอ่ยของบรษิทัในต่างประเทศ ท ัง้นี้  นายปณต สริวิฒันภกัด ีประธานกรรมการบรหิาร

ไดก้ลา่วเสรมิวา่บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการบริหารความเสี่ยงอตัราแลกเปลีย่นรวมท ัง้มีการตดิตามควบคุมอยา่งใกลช้ดิ  

 คุณวภิา สุวนิช ผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึการบรหิารจดัการลูกหนี้การคา้คา้งช าระมากกวา่ 12 เดือนของบรษิทั และสาเหตุของการ

เพิ่มขึ้นของลูกหนี้อื่นทีเ่ป็นบรษิทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนั 

 นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร ชี้แจงวา่ลูกหนี้การคา้คา้งช าระมากกว่า 12 เดอืนนัน้ เป็นยอดสะสมซึ่งบริษทัมี

การติดตามและด าเนินกระบวนทางกฎหมายอยู่เป็นระยะ รวมท ัง้มีการตัง้ส ารองหนี้ สูญไวเ้ต็มจ านวน ส าหรบัลูกหนี้ อื่นทีเ่ป็น

บริษทัทีเ่กี่ยวขอ้งกนันัน้ นางสาวลลติพนัธุ์ พิรยิะพนัธุ์ เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงวา่ การเพิ่มขึ้นของลูกหนี้ บริษทัที่เกี่ยวขอ้งกนั

เป็นผลจากการประกาศคืนทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรพัยใ์หแ้ก่ผูถ้ือหน่วยซึ่งเกิดจากการ แปลงสภาพกองทุนรวม

อสงัหารมิทรพัยเ์ป็นกองทรสัต ์TREIT เมื่อปลายปี 2560 แต่มกีารจ่ายเงนิคืนทนุในตน้ปี 2561 บรษิทัจึงตอ้งตัง้ลูกหนี้บรษิทัที่

เกี่ยวขอ้งกนัไวใ้นงบการเงนิ  

 Mr.Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ ไดใ้หข้อ้เสนอแนะในเรื่องการลงทุนของบริษทัในต่างประเทศซึ่งบริษทัควรพิจารณา

ปจัจยัความเสี่ยงต่าง ๆ ใหร้อบดา้น รวมถงึอตัราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์การเพิ่มมูลค่าตามราคาตลาด และโอกาสในการ

ขยายธุรกจิในภูมภิาค 

เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงนิที่

ตรวจสอบแลว้ของบรษิทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 ในวาระนี้  ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบวา่จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิรบัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 
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มต ิ: ทีป่ระชมุมีมตอินุมตัิงบการเงนิทีต่รวจสอบแลว้ของบริษทั ส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ ดว้ย

คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,462,731,150            100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,731,149 

                          1 

0 

0 

           100.0000 

              0.0000 

- 

-     

  

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการตัง้ส ารองตามกฎหมาย 

 ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจากผลการด าเนินงานปี  2560 และการตัง้ส ารองตาม

กฎหมาย และขอใหน้ายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

นายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารกล่าวว่า ในรอบปีบญัชี 2560 บริษทัมกี าไรสุทธิส่วนที่เป็นของผูถ้อืหุน้บรษิทัใน

งบการเงนิรวม จ านวน 480 ลา้นบาท คณะกรรมการบริษทัจึงพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิการจ่าย 

เงนิปนัผลในอตัรา 10 สตางคต่์อหุน้ และเนื่องจากบริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีของงบการเงนิเฉพาะกิจการไวเ้ป็นทุน

ส ารองตามกฎหมายไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถา้ม)ี จนกว่าทุนส ารองนี้ จะ

มจี านวนไม่นอ้ยกวา่รอ้ยละ 10 ของทนุจดทะเบยีน บริษทัจึงเสนอขอจดัสรรก าไรดงักล่าวเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน 

147.36 ลา้นบาทดว้ย 

การจ่ายเงนิปันผลในอตัรา 10 สตางค์ต่อหุน้ดงักล่าวคิดเป็นอตัราการจ่ายเงนิปันผลที่รอ้ยละ 38.21 ของก าไรสุทธิตามงบ

การเงนิรวมซึ่งต า่กวา่นโยบายจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทัเลก็นอ้ย เนื่องจากบริษทัตอ้งจดัเตรียมเงนิทุนเพื่อใชส้ าหรบัการขยาย

ธุรกจิของบรษิทัในอนาคต   

บรษิทัจะจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทีม่ีชื่อปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้  (Record Date) ในวนัที่ 5 มีนาคม 2561 และ

ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 12 เมษายน 2561 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิที่ไดร้บัยกเวน้ภาษีเงินไดน้ิติบุคคลท ัง้ จ านวน  

ซึ่งผูถ้อืหุน้ไม่สามารถขอเครดติภาษคีืนได ้  

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

คุณจิณณพักตร์ พรพิบูลย ์ผูถ้ือหุน้กล่าวว่าบริษทัควรจะคงไวซ้ึ่งอ ัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่ก าหนดไวใ้นนโยบาย 

เงนิปนัผลของบรษิทั โดยเพิ่มศกัยภาพในการด าเนินงานเพื่อน ามาซึ่งผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ที่สูงขึ้น 

ประธานขอบคุณผูถ้อืหุน้ส าหรบัความคิดเหน็ และกล่าวว่านโยบายปนัผลของบรษิทัระบวุ่าบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงนิปนัผลโดย

ค านึงถงึผลการด าเนินงาน ฐานะการเงนิ และปจัจยัอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการบรหิารงานของบรษิทั อย่างไรกต็าม บรษิทัมคีวาม

ตัง้ใจทีจ่ะด าเนินธุรกจิอยา่งเตม็ศกัยภาพเพื่อน ามาซึ่งผลประโยชนสู์งสุดของผูถ้อืหุน้  

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ ไดก้ลา่วถงึแนวปฏบิตัขิองประเทศสงิคโปรท์ีเ่กี่ยวขอ้งกบัภาระภาษเีงนิปนัผลของบรษิทั 

เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม และ/หรอื แสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิ ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตักิารจ่ายปนัผล

เป็นเงนิสดจากผลการด าเนินงานปี 2560 และการตัง้ส ารองตามกฎหมาย ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 
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 ในวาระนี้  ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและ

ออกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ:  ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายปนัผลเป็นเงนิสดจากก าไรสุทธิประจ าปี 2560 จ านวน 0.10 บาทต่อหุน้ ใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ที่มีชื่อ

ปรากฏอยูใ่นสมุดทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัที่ 5 มีนาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงนิปนัผลในวนัที่ 12 เมษายน 

2561 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิทีไ่ดร้บัยกเวน้ภาษีเงนิไดน้ิตบิุคคลท ัง้จ านวน ท ัง้นี้  บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทนุส ารอง

ตามกฎหมายเป็นจ านวน 147.36 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,462,731,150           100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,460,553,424                       

2,177,726 

0 

0 

           99.8511 

                 0.1489 

- 

-     

 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตัง้กรรมการเขา้ด ารงต าแหน่งแทนกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธานแจง้ต่อที่ประชุมวา่ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัซึ่งก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของ

จ านวนกรรมการที่มีอยู่ท ัง้หมด ในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีทุกคร ัง้ โดยใหก้รรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดเป็น 

ผูอ้อกจากต าแหน่ง โดยกรรมการที่พน้จากต าแหน่งอาจไดร้บัเลือกตัง้เขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ได ้ซึ่งในการประชุมสามญั 

ผูถ้อืหุน้ประจ าปีคร ัง้นี้  มกีรรมการซึ่งครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ไดแ้ก่  

1) นายโชตพิฒัน ์พชีานนท ์(กรรมการ)  

  2) นายอเุทน โลหชติพทิกัษ ์ (กรรมการ)  

  3) นายตรขีวญั บนุนาค (กรรมการอสิระ)  

 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลใหผู้ถ้อืหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ยา่งเป็นอสิระ ประธานไดเ้ชิญกรรมการทีต่อ้งพน้จาก

ต าแหน่งตามวาระท ัง้ 3 ทา่น ออกจากหอ้งประชมุก่อนการพจิารณารายละเอียดของวาระนี้   

จากนัน้ ประธานไดช้ี้แจงต่อที่ประชมุว่า คณะกรรมการบริษทั ไดพ้ิจารณาและเหน็ชอบกบัขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหา 

เหน็ควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนุมตักิารเลอืกกรรมการแทนกรรมการที่ตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้

ด ารงต าแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริษทัมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวขา้งตน้เป็นผูท้ี่มี

ความรู ้ความสามารถ และมีคุณสมบตัคิรบถว้นตาม พ.ร.บ. บรษิทัมหาชนจ ากดั และไม่มลีกัษณะตอ้งหา้มตามขอ้ก าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์โดยนายตรขีวญั บุนนาค มีคุณสมบตัิที่จะด ารงต าแหน่งเป็น

กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ สามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอิสระจากฝ่ายบริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

กฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง ซึ่งประวตัิโดยย่อและขอ้มูลที่เกี่ยวขอ้งของผูท้ี่ไดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการ รวมท ัง้นิยามกรรมการ

อสิระของบรษิทัปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุซึ่งไดจ้ดัส่งใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุในครัง้นี้แลว้  

 จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามถงึเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่  

 คุณธีระชยั นพวงิ ตวัแทนจากอาสาสมคัรพิทกัษส์ทิธิผูถ้อืหุน้ สอบถามถงึนโยบายหรือขอ้ก าหนดเรื่องวาระการด ารงต าแหน่ง

ของกรรมการอสิระของบริษทั  
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 ประธานชี้แจงว่าบรษิทัปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัยอ์ย่างเคร่งครดั 

ซึ่งปจัจุบนัยงัไม่มีการก าหนดในเรื่องดงักล่าวแต่อย่างใด ท ัง้นี้  บริษทัมีการติดตามและปรบัปรุงนโยบายของบริษทัใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ก าหนดของหน่วยงานก ากบัอยา่งสม า่เสมอ 

 เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือแสดงความคิดเหน็เพิ่ม ประธานขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทน

กรรมการทีต่อ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอยีดประวตัิของกรรมการตามที่น าเสนอบนสไลด ์ท ัง้นี้  

เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกจิการทีด่ ี  

ในวาระนี้ประธานไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบว่าตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

 มติ : ที่ประชุมมมีติอนุมตัเิลอืกกรรมการที่พน้จากต าแหน่งตามวาระท ัง้ 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีก

วาระหนึ่งตามทีเ่สนอ โดยลงมตเิลอืกกรรมการเป็นรายบคุคล ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1) ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมตัิใหน้ายโชติพฒัน์  

พชีานนทเ์ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,454,824,550           100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,454,454,325                       

370,225 

7,906,600 

0 

          99.9746 

                0.0254 

- 

-     

2) ที่ประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้ือหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  อนุมตัิใหน้ายอุเทน  

โลหชิตพทิกัษ์ เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,462,711,150           100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,595,549                       

115,601 

20,000 

0 

           99.9921 

                 0.0079 

- 

-     

3) ทีป่ระชมุมีมตดิว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนุมตัิใหน้ายตรขีวญั บุนนาค

เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,462,711,151            100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,343,750                       

367,401 

20,000 

0 

            99.9749 

                  0.0251 

- 

-     

ทีป่ระชมุเชญิกรรมการท ัง้ 3 ทา่น ทีไ่ดร้บัอนุมตัเิขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ กลบัเขา้หอ้งประชมุ 
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วาระที่ 6 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบริษัทส าหรบัปี 2561 

ประธานแจง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการปฏิบตัิหนา้ที่ของคณะกรรมการบริษทัในการสรา้งมูลค่าเพิ่มใหแ้ก่บรษิทั 

คณะกรรมการบริษทัโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการก าหนดค่าตอบแทนเหน็ควรเสนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิ

ค่าตอบแทนกรรมการส าหรบัปี 2561 รวมกนัท ัง้สิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ซึ่งเป็นจ านวนเท่ากบัที่ไดร้บัอนุมตัิจาก 

ผูถ้อืหุน้ในปีทีผ่่านมา ท ัง้นี้  ในปี 2560 บรษิทัไดจ่้ายค่าตอบแทนกรรมการรวมท ัง้สิ้นจ านวน 15,000,000 บาทเช่นกนั 

 จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามถงึเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

 Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ กล่าววา่การรวมโบนสัเขา้เป็นส่วนหนึ่งของค่าตอบแทนกรรมการถอืเป็นแนวปฏบิตัิที่ด ี

เนื่องจากเป็นการเชื่อมโยงผลตอบแทนกรรมการกบัผลประกอบการของบริษทั  

เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรอื แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทน

ของกรรมการบรษิทัส าหรบัปี 2561 ตามทีเ่สนอ 

 ในวาระนี้  ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุ 

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ส าหรบัปี 2561 รวมกนัท ัง้สิ้นไม่เกิน 15,000,000 บาทต่อปี ดว้ย

คะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุ ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ท ัง้หมดซึ่งมาประชมุ         1,462,731,151            100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,437,050,361                       

466,570 

25,214,220 

0 

            98.2443 

                  0.0319 

 1.7238 

-     

 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชี 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชี และขอใหน้ายตรีขวญั บุนนาค ประธานกรรมการ

ตรวจสอบของบรษิทั น าเสนอรายละเอยีดต่อที่ประชมุ 

นายตรีขวญั บุนนาค ประธานกรรมการตรวจสอบ แจง้ต่อที่ประชุมว่าเพื่อใหก้ารจดัท างบการเงนิมีประสิทธิภาพมากขึ้น และ

ผูต้รวจสอบบญัชสีามารถปฏบิตัิงานไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพมากขึ้น รวมท ัง้เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรอบปีบญัชขีองกลุม่บรษิทัซึ่งจะ

ท าใหก้ารจดัท าแผนธุรกจิประจ าปีไดอ้ยา่งมปีระสทิธิภาพ คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ

เหน็ควรเสนอที่ประชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาอนุมตัิการเปลีย่นแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดมิที่เริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และ

สิ้นสุดในวนัที่ 31 ธนัวาคมของทกุปี เป็นเริ่มตน้ในวนัที่ 1 ตลุาคม และสิ้นสุดในวนัที ่30 กนัยายนของทกุปี โดยเริ่มจากรอบปี

บญัชีแรกในปี 2561 ซึ่งจะมีระยะเวลา 9 เดือน นับแต่วนัที่ 1 มกราคม 2561 และสิ้ นสุดวนัที่ 30 กนัยายน 2561 โดย

หลงัจากนัน้จะมรีะยะเวลา 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที่ 1 ตุลาคม และสิ้นสุดในวนัที่ 30 กนัยายนของทุกปี ในงบการเงนิของบริษทั 

ส าหรบัรอบปีบญัชี 1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวนัที ่30 กนัยายน 2561 บริษทัจะรายงานขอ้มูลในงบดุลเพื่อเปรยีบเทยีบระหวา่ง

ขอ้มูล ณ สิ้นเดอืนธนัวาคม 2560 กบัขอ้มูล ณ สิ้นเดือนกนัยายน 2561 ส าหรบังบก าไรขาดทนุ จะแสดงขอ้มูลเปรียบเทยีบ

งวด 12 เดือน (เดือนมกราคมถงึเดือนธนัวาคมของปี 2560) เปรยีบเทยีบกบังวด 9 เดือน (เดือนมกราคมถงึเดือนกนัยายน

ของปี 2561) อย่างไรกต็าม เพื่อใหส้ามารถเปรยีบเทยีบขอ้มูลของงบก าไรขาดทนุในช่วงเวลาเดียวกนัของท ัง้สองปีได ้บรษิทัได ้
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จดัเตรยีมขอ้มูลเปรียบเทยีบงวด 9 เดือนของปี 2561 กบังวด 9 เดอืนของปี 2560 (เดือนมกราคมถงึเดอืนกนัยายนปี 2560) 

และเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุประกอบงบการเงินประจ าปีของบริษทั ในปี 2562 ก็จะเป็นเช่นเดียวกนั โดยงบก าไรขาดทุน จะ

แสดงขอ้มูลเปรียบเทียบขอ้มูลของ 12 เดือน (เดือนตุลาคม 2561 ถึงเดือนกนัยายน 2562) เปรียบเทียบกบังวด 9 เดือน 

(เดือนมกราคมถงึเดือนกนัยายนของปี 2561) โดยบริษทัจะจดัเตรียมขอ้มูลการเปรียบเทยีบงวด 12 เดือนของท ัง้สองปีคือ 

เดือนตุลาคม 2561 ถึงกนัยายน 2562 เทยีบกบัเดือนตุลาคม 2560 ถึงเดือนกนัยายน 2561 และเปิดเผยไวใ้นหมายเหตุ

ประกอบงบการเงนิประจ าปี 2562 ของบริษทั ส าหรบัการจ่ายเงนิปนัผลจากผลการด าเนินงานปี 2561 บริษทัจะพิจารณาการ

จ่ายเงนิปนัผลจากก าไรทีเ่กดิขึ้นในระหว่างเดอืนมกราคม  2561 ถงึเดอืนกนัยายน 2561  

จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามถงึเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้ือหุน้ กล่าวว่าบริษทัส่วนใหญ่ท ัง้ในประเทศไทยและต่างประเทศมีรอบบญัชีระหว่างวนัที ่

1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ท ัง้นี้  การพิจารณาเปลี่ยนรอบบญัชีควรเป็นการเปลี่ยนที่น าประโยชน์ใหก้บับริษทัเป็นหลกั มิใช่

เพื่อเอื้อประโยชน์ใหก้บับริษทัสอบบญัชี ผูถ้อืหุน้ยงักล่าวเพิ่มเติมวา่บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ซึ่ งเป็นบริษทัผูส้อบบญัชี

ของบรษิทัเป็นบรษิทัทีน่่าเชื่อถอืและมคีุณภาพ 

ประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้ส าหรบัค าแนะน า และกล่าวว่าการเปลี่ยนรอบบญัชตีามที่เสนอนัน้ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัรอบปี

บญัชขีองกลุม่บรษิทัซึ่งจะท าใหก้ารจดัท าแผนธุรกจิประจ าปีเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซักถาม  และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุม ัติการ

เปลีย่นแปลงรอบปีบญัช ี ตามทีเ่สนอ 

 ในวาระนี้  ประธานไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่าจะตอ้งไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียง

ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ : ที่ประชมุมีมตอินุมตักิารเปลี่ยนแปลงรอบบญัชีของบรษิทั จากเดิมเริ่มตน้ในวนัที่ 1 มกราคม และสิ้นสุดลงในวนัที่ 31 

ธนัวาคม ของทุกปี เป็นเริ่มตน้ในวนัที่ 1 ตลุาคม และสิ้นสุดลงในวนัที ่30 กนัยายน ของทกุปี ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 

ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน         1,462,731,151             100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,710,650                        

501 

20,000 

0 

            99.9986 

                  0.0000 

 0.0014 

-     

 

วาระที่ 8 พจิารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 และ

ขอใหน้ายตรขีวญั บนุนาค ประธานกรรมการตรวจสอบของบรษิทั น าเสนอรายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

 นายตรขีวญั บุนนาค ประธานกรรมการตรวจสอบกล่าวต่อทีป่ระชมุว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาคดัเลอืกผูส้อบบญัช ี

โดยพิจารณาเปรยีบเทยีบจากขอ้เสนอที่บริษทัสอบบญัชีจ านวน 2 บริษทัน าเสนอต่อบริษทั ในดา้นความพรอ้ม ขอบเขตการ

ใหบ้รกิาร อตัราค่าสอบบญัชี ประสบการณ์ของผูส้อบบญัชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนไดเ้สียกบั

บริษทั บริษทัย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการตรวจสอบมี
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ความเหน็ว่า นอกเหนือจากคุณสมบตัิดงัที่กล่าวมาขา้งตน้ซึ่งบริษทัสอบบญัชีท ัง้ 2 บริษทัมีคุณสมบตัิที่ใกลเ้คียงกนัแลว้นั้น 

บริษทัควรมีการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชี เนื่องจากบริษทัไดใ้ชบ้ริการสอบบญัชีของผูส้อบบ ัญชีเดิม (บริษทั ส านกังาน อีวาย 

จ ากดั) มาเป็นระยะเวลาร่วม 10 ปีแลว้  และ บรษิทั เคพเีอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั กเ็ป็นผูส้อบบญัชทีี่อยูใ่นอนัดบั 1 ใน 

4 ของบรษิทัสอบบญัชีช ัน้น าเช่นเดียวกบัผูส้อบบญัชรีายเดมิของบรษิทั  

 คณะกรรมการบรษิทัโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิ

การแต่งตัง้ผูส้อบบญัชจีากบริษทั เคพีเอม็จี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั โดยบริษทั เคพีเอม็จี ภูมไิชย 

สอบบญัช ีจ ากดั ไดเ้สนอผูส้อบบญัช ี4 ทา่น ตามรายชื่อต่อไปนี้  คนใดคนหนึ่ง เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ประจ าปี 2561  

 1. นางสาวปทัมวรรณ วฒันกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่9832 หรอื 

 2. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4439 หรอื 

 3. นางสาวสุรยีร์ตัน ์ทองอรุณแสง ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่4409 หรอื 

 4. นางสาวกนกอร ภูรปิญัญวนิช ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต เลขที ่10512 

โดยผูส้อบบญัชีท ัง้ 4 รายดงักล่าว มีคุณสมบตัิตามที่ส  านกังาน ก.ล.ต. ก าหนด และอยู่ในสงักดัของบริษทัผูส้อบบญัชีซึ่งมี

ชื่อเสยีงและมคีวามน่าเชื่อถอืเป็นที่ยอมรบัในมาตรฐานท ัว่ไป 

ท ัง้นี้  บริษทั เคพเีอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผูส้อบบญัชที ัง้ 4 ราย ไม่มีความสมัพนัธแ์ละส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทั

ย่อย ผูบ้ริหาร ผูถ้อืหุน้รายใหญ่ หรือ ผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและ

แสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัและบรษิทัย่อย รวมถงึผูส้อบบญัชีท ัง้ 4 รายดงักลา่วขา้งตน้ ไม่เคยเป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษิทัมาก่อน 

นอกจากนี้  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอที่ประชมุพิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัส าหรบังวดวนัที ่

 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที ่30 กนัยายน 2561 เป็นจ านวนไม่เกนิ 1,300,000 บาท 

จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้อืหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรอื แสดงความคิดเหน็เพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้

ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี ประจ าปี 2561 ตามทีเ่สนอ  

 ในวาระนี้  ประธานไดช้ี้แจงใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชุมและออกเสยีง

ลงคะแนน 

มติ : ที่ประชุมมมีติอนุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีจากบรษิทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จ ากดั ซึ่งไดแ้ก่นางสาวปัทมวรรณ 

วฒันกุล หรอืนางสาวนิตยา เชษฐโชติรส หรือนางสาวสุรียร์ตัน์ ทองอรุณแสง หรือนางสาวกนกอร ภูรปิญัญวนิช เป็นผูส้อบ

บญัชีของบริษทัประจ าปี 2561 โดยมค่ีาสอบบญัชีส าหรบังวดวนัที่ 1 มกราคม 2561 ถงึวนัที่ 30 กนัยายน 2561 เป็นจ านวน

ไม่เกนิ 1,300,000 บาทดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,462,683,026             100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,430,725                        

252,301 

48,125 

0 

            99.9828 

                  0.0172 

   0.0000 

-     
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วาระที่ 9 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบั ในเรื่องของการจดัประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่อเิลก็ทรอนิกส ์ 

ประธานกลา่วต่อทีป่ระชุมวา่เพื่อลดขอ้จ ากดัของการจดัประชมุคณะกรรมการบรษิทั รวมท ัง้เพื่อเปิดโอกาสใหก้รรมการสามารถ

เขา้ร่วมประชุมไดม้ากขึ้น  คณะกรรมการบริษ ัทไดพ้ิจารณาและเห็นควรเสนอผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุม ัติใหก้ารประชุม

คณะกรรมการสามารถกระท าผ่านสื่ออิเลค็ทรอนิคสไ์ด ้ซึ่งตอ้งมีการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัในหมวดที่ 3  ขอ้ 25  

ย่อหนา้ที่ 4  รายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในสไลด์ และขอใหน้างสาวลลิตพ ันธุ์ พิริยะพ ันธุ์ เลขานุการบริษ ัท น าเสนอ

รายละเอยีดต่อทีป่ระชมุ 

นางสาวลลติพนัธุ์ พิริยะพนัธุ์ เลขานุการบริษทั ชี้ เแจงสรุปรายละเอียดของการแกไ้ขขอ้บงัคับบริษทั ว่าการแกไ้ขขอ้บงัคับ

ดงักล่าวเพื่อใหค้ณะกรรมการบริษทัสามารถจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได  ้ซึ่งในการประชุมผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์

ดงักล่าวนัน้ ตอ้งมีผูร้่วมประชุมอยา่งนอ้ยหนึ่งในสามขององคป์ระชมุและอยูใ่นทีป่ระชมุแห่งเดยีวกนั และผูร้่วมประชมุผ่านสื่อ

อิเลก็ทรอนิกสท์ ัง้หมดตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยบริษทัจะจดัเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานท ัง้ในรูปขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสห์รอืวธิีอื่นได ้และจดัท ารายงานการประชมุเป็นหนงัสือร่วมกบั

การบนัทกึเสยีงหรือภาพ แลว้แต่กรณี ของผูร้่วมประชุมทกุคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์ และให ้

ถอืเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชมุ  

จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข

เพิ่มเตมิขอ้บงัคบัในเรื่องของการจดัประชมุคณะกรรมการผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส ์ตามทีเ่สนอ  

 ในวาระนี้  ประธานไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบวา่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท ัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัในเรื่องของการจดัประชมุคณะกรรมการผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ ในหมวด

ที ่3 คณะกรรมการ ขอ้ 25 ยอ่หนา้ที ่4 เป็นดงันี้   

“คณะกรรมการบรษิทัสามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งที่อนัเป็นที่ต ัง้ส านกังานใหญ่ของบริษทั หรอืในจงัหวดัอื่นท ัว่ราชอาณาจกัร

หรือสามารถจัดประชุมไดใ้นต่างประเทศ  หรือสามารถจัดประชุมผ่านสื่ ออิเล็กทรอนิกส์ได  ้ซึ่ งในการประชุมผ่านสื่ อ

อเิลก็ทรอนิกสต์อ้งมีผูร่้วมประชุมอย่างนอ้ยหนึ่งในสามขององค์ประชมุอยู่ในที่ประชุมแห่งเดียวกนั และผูร้่วมประชุมผ่านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส์ท ัง้หมดตอ้งอยู่ในประเทศไทยขณะที่มีการประชุม โดยใหจ้ ัดเก็บส าเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร

ประกอบการประชุมไวเ้ป็นหลกัฐานท ัง้ในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกสห์รอืวธิีอื่นได ้ท ัง้นี้  ตอ้งจดัท ารายงานการประชุมเป็นหนงัสือ

ร่วมกบัการบนัทกึเสียงหรือภาพ แลว้แต่กรณี ของผูร้่วมประชมุทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปขอ้มูลอิเลก็ทรอนิกส์

และใหถ้อืเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการประชมุ” 

ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้  

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน         1,462,731,151             100.0000 

อนุมตัิ 

ไม่อนุมตัิ 

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,710,650                        

501 

20,000 

0 

            99.9986 

                  0.0000 

   0.0014 

-     
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วาระที่ 10 พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัชี 

ประธานกล่าวต่อที่ประชุมว่าตามที่ผูถ้ ือหุน้ไดอ้นุมตัิการแกไ้ขรอบระยะเวลาบญัชีของบริษทั ในวาระที่ 7 ของการประชุม   

บรษิทัจึงตอ้งมกีารแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบัของบริษทัในหมวดที่ 5  ขอ้ 34 เป็นดงันี้   

“รอบปีปญัชขีองบรษิทัเริ่มตน้ในวนัที ่ 1 ตลุาคม และสิ้นสุดลงในวนัที ่30 กนัยายน ของทกุปี” 

จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกับวาระนี้หรอืไม่ 

เมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้ท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแกไ้ข

เพิ่มเตมิขอ้บงัคบั ในเรื่องของการเปลีย่นแปลงรอบปีบญัช ีตามทีเ่สนอ  

ในวาระนี้  ประธานไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบวา่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท ัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

มต ิ: ทีป่ระชมุมีมติอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเตมิขอ้บงัคบั ในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงรอบปีบญัช ีในหมวดที่ 5 การบญัชี การเงนิ 

และการสอบบญัชี ขอ้ 34 เป็นดงันี้  “รอบปีปญัชีของบรษิทัเริ่มตน้ในวนัที ่1 ตุลาคม และสิ้นสุดลงในวนัที ่30 กนัยายน ของ

ทกุปี” ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงันี้   

 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน         1,462,731,151            100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,462,710,650                        

501 

20,000 

0 

            99.9986 

                  0.0000 

   0.0014 

-     

 

วาระที ่11 พจิารณาอนุมตัขิยายระยะเวลาการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิัท แบบมอบอ านาจทัว่ไป (General Mandate) 

ประธานเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิขยายระยะเวลาการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบรษิทั แบบมอบอ านาจท ัว่ไป 

(General Mandate) และขอใหน้ายวรีพนัธ ์พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร ชี้แจงรายละเอยีดต่อที่ประชมุ  

นายวรีพนัธ์ พูลเกษ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร รายงานว่าที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2560 ไดม้ีมติอนุมตัิการออกและ

จดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั จ านวน 917,071,187 หุน้ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) โดยมรีายละเอยีด

ดงันี้   

1) จ านวนไม่เกิน 550,242,712 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ (หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุน

ช าระแลว้) และ/หรอื 

2) จ านวนไม่เกนิ 366,828,475 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป (หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้)  

ท ัง้นี้  การจดัสรรหุน้เพิ่มทนุตามวธิีการตามขอ้ 1) และ 2) นัน้ ทุนช าระแลว้ในส่วนทีเ่พิ่มเติมจะตอ้งไม่เกนิรอ้ยละ 30 ของทุน

ช าระแลว้ ณ วนัที่คณะกรรมการบริษ ัทมีมติใหเ้พิ่มทุน  ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน  550,242,712 หุน้  โดยมอบหมายให ้

คณะกรรมการบรษิทัมีอ านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทนุในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด ้และจะเสนอขายหุน้ให ้
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กลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนัก็ได ้และใหม้ีอ านาจก าหนดราคาเสนอขาย วนั และเวลาเสนอ

ขาย รวมท ัง้รายละเอยีดและเงื่อนไขต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

อนึ่ง เนื่องจากระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวจะครบก าหนดในวนัที่บริษทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี  

2561 คณะกรรมการจึงขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัขิยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจ

ท ัว่ไป (General Mandate) จ านวน 917,071,187 หุน้ และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอ านาจด าเนินการในเรื่องที่

เกี่ยวขอ้งกบัการจดัสรรหุน้เพิ่มทุนดงักล่าวนี้ ต่อไป โดยเงื่อนไขการจดัสรรใหเ้ป็นไปตามที่ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 

2560 ไดอ้นุมตัิไว ้โดยวตัถปุระสงค์ในการขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทัแบบมอบอ านาจ

ท ัว่ไปในครัง้นี้  เพื่อใหบ้ริษทัสามารถจดัหาเงนิทนุจากตลาดทุนไดใ้นระยะเวลาส ัน้ ในกรณีทีบ่รษิทัมคีวามจ าเป็นเร่งด่วนในการ

ใชเ้งนิทนุ 

จากนัน้ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถามหรอืมคีวามเหน็เกี่ยวกบัวาระนี้หรอืไม่ 

คุณสุวรรณี เชยีรศิรไิกรวุฒิ ผูถ้อืหุน้ สอบถามเป้าหมายการด าเนินธุรกจิของบรษิทัและวตัถปุระสงค์ของการเพิ่มทนุ  

นายปณต สริวิฒันภกัด ีประธานกรรมการบรหิาร ชี้แจงวา่กลุม่บรษิทั เฟรเซอรส์ พรอ็พเพอรต์ี้ มีความเชื่อม ัน่ว่าศกัยภาพและ

ปัจจัยพื้ นฐานที่แข็งแกร่งของ TICON รวมท ัง้การผสานองค์ความรูแ้ละประสบการณ์ดา้นการบริหารจัดการโรงงาน

อุตสาหกรรมและคลงัสินคา้ของกลุ่มบริษทั จะน ามาซึ่งการต่อยอดทางธุรกิจของกลุ่มบริษทัในประเทศไทย และการเสริม

รายไดใ้หก้บั TICON โดยในส่วนของการต่อยอดฐานธุรกิจเดิมนัน้จะเป็นการพฒันาโครงการประเภท Built-to-Suit การ

ขยายฐานลูกคา้ใหม่ การเชื่อมโยงธุรกิจและบริการกบัเครือข่ายกลุ่มบริษทัของผูถ้ือหุน้รายใหญ่ในลกัษณะของการเป็น

พนัธมิตรธุรกจิระยะยาว การเพิ่มมูลค่าจากธุรกจิเดิมที่มอียู ่และแผนการขยายธุรกจิในประเทศเพื่อนบา้น ในส่วนของการต่อ

ยอดฐานธุรกจิใหม่ เช่น การลงทุนในประเภทสนิทรพัยป์ระเภทอื่นในกลุ่มอสงัหาริมทรพัยน์ ัน้ ยงัคงอยู่ระหว่างการศึกษาและ

พจิารณาท ัง้ในส่วนของประโยชน์ที่ไดร้บัและความเสี่ยงที่เกี่ยวขอ้ง โดยค านึงถงึความย ัง่ยนืของธุรกิจในระยะยาว ซึ่งการเพิ่ม

ทนุดงักลา่วถอืเป็นหนึ่งปจัจยัหลกัในการพฒันาปจัจยัพื้นฐานของธุรกิจที่จะน ามาซึ่งการเตบิโตอยา่งย ัง่ยนืและเสถยีรภาพของ

บรษิทั รวมท ัง้เพื่อรองรบัโอกาสในการขยายธุรกจิอีกดว้ย  

ท ัง้นี้  บรษิทัจะด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทีบ่ริษทัจดัประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีใน

ครัง้ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึ

ก่อน 

เมื่อไม่มผูีถ้อืหุน้ทา่นใดซกัถาม และ/หรอื แสดงความคิดเหน็เพิ่มเตมิ ประธานเสนอใหท้ี่ประชมุพจิารณาอนุมตัขิยายระยะเวลา

การออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุของบรษิทั แบบมอบอ านาจท ัว่ไป (General Mandate) ตามทีเ่สนอ  

ในวาระนี้  ประธานไดช้ี้แจงใหท้ี่ประชุมทราบวา่ตอ้งไดร้บัอนุมตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท ัง้หมด

ของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ : ที่ประชุมมีมติอนุมตัิขยายระยะเวลาการออกและจัดสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั ตามที่ที่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ 

ประจ าปี 2560 มติอนุมตัิการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทุนของบริษทั จ านวน 917,071,187 หุน้ แบบมอบอ านาจท ัว่ไป 

(General Mandate) ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออก

เสยีงลงคะแนน ดงันี้  
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 จ านวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงที่ตอ้งการ 

ผูถ้อืหุน้ซึ่งมาประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน         1,462,731,151            100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

บตัรเสยี 

        1,461,456,760                        

1,002,591 

271,800 

0 

            99.9129 

                  0.0685 

   0.0186 

-     

โดยมรีายละเอยีดดงันี้   

1) จ านวนไม่เกิน 550,242,712 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ (หรือไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุน

ช าระแลว้) และ/หรอื 

2) จ านวนไม่เกนิ 366,828,475 หุน้ เพื่อเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนท ัว่ไป (หรอืไม่เกนิรอ้ยละ 20 ของทนุช าระแลว้)  

อนึ่ง การจดัสรรหุน้เพิ่มทุนตามวธิีการตามขอ้ 1) และ 2) นัน้ ทุนช าระแลว้ในส่วนที่เพิ่มเตมิจะตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 30 ของทุน

ช าระแลว้ ณ วนัทีค่ณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พิ่มทนุ ซึ่งเป็นจ านวนไม่เกนิ 550,242,712 หุน้ 

โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิทัมอี านาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกนัหรอืหลายคราวกไ็ด ้ และ

จะเสนอขายหุน้ใหก้ลุม่บุคคลใดก่อนหรอืทุกกลุ่มบคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้และใหม้อี านาจก าหนดราคาเสนอขาย วนั 

และเวลาเสนอขาย รวมท ัง้รายละเอยีดและเงือ่นไขต่าง ๆ ทีเ่กี่ยวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักล่าว 

ท ัง้นี้ ใหบ้รษิทัด าเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิ่มทนุดงักลา่วใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทีบ่รษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้

ถดัไป หรอืภายในวนัทีก่ฎหมายก าหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้ถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

วาระที่ 12  พจิารณาเรื่องอื่น ๆ (ถา้ม)ี 

 ประธานกล่าวว่าวาระนี้ เป็นการเปิดโอกาสใหก้บัผูถ้อืหุน้เสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนังสือเชิญประชุม 

โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนัน้ ใหอ้ยู่ภายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธิีการที่กฎหมายก าหนด โดยจะตอ้งมีเสียงสนบัสนุนไม่นอ้ยกวา่ 1 

ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ ัง้หมด หรือไม่นอ้ยกวา่ 611,380,792 หุน้ จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระใหท้ีป่ระชุมพิจารณา

ได ้ท ัง้นี้  ไม่ปรากฏวา่มผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอเรื่องอื่นทีน่อกเหนือจากวาระที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุ  

จากนัน้ ประธานไดส้อบถามทีป่ระชมุวา่มผูีถ้อืหุน้ท่านใดมขีอ้ซกัถาม หรอืมคีวามเหน็อื่นหรอืไม่  

Mr. Basant Kumar Dugar ผูถ้อืหุน้ กลา่ววา่บรษิทั เคพเีอ็มจี ภูมไิชย สอบบญัชี จ ากดั จดัเป็นผูส้อบบญัชทีีอ่ยูใ่นอนัดบั 1 

ใน 4 ของบรษิทัสอบบญัชชี ัน้น า และกล่าวเพิ่มเติมวา่บริษทัจดทะเบยีนหลายบรษิทัยงัคงใชบ้ริการสอบบญัชจีากบริษทัสอบ

บญัชเีดมิเป็นเวลานาน โดยเปลีย่นเพยีงผูส้อบบญัช ี   

    

 ไม่มขีอ้ซกัถามเพิ่มเตมิ ประธานกลา่วขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุ และกลา่วปิดการประชมุ เวลา 16.30 น. 

 

 

        - ลายมอืชื่อ-   

 (นายชายนอ้ย เผื่อนโกสุม) 

  ประธานทีป่ระชมุ 

 

 


