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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

ของ 
บริษัท บิวเดอสมาร์ท จ ากดั (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานที่  
 

ประชมุวนัองัคารที ่24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องริเวอร์ 1 ชัน้ 3 ริเวอร์ฟร้อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวี
ซิตี ้ เลขที่ 912  ถนนพระราม 3  แขวงบางโพงพาง  เขตยานนาวา  กรุงเทพมหานคร 10120 

 
กิจการเบือ้งต้น  
 

ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุม นางสาวพรรษชล กศุลภชุฌงค์ เลขานกุารบริษัท ได้แนะน ากรรมการและผู้ รับเชิญเข้า
ร่วมประชมุ ดงันี ้

มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม ดังนี ้ 

1.  นายเอนก  พิเชฐพงศา    ประธานกรรมการ  
2.  นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ    รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
3.  นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั  ประธานกรรมการตรวจสอบ  
4.  นายสเุรช ซูบรามาเนียม  กรรมการ 
5.  นายคริสโตเฟอร์ จอห์น คาร์ทไรท์  กรรมการบริหาร 
6.  นายธีรธร  ธาราไชย   กรรมการตรวจสอบ  
7.  นางสาวฐิติยา  วงศ์จิรชยั   กรรมการตรวจสอบ  

  ทัง้นี ้นายหยาง ชวน โมห์   ติดภาระกิจอยูต่า่งประเทศ ไมส่ามารถเข้าร่วมการประชมุในครัง้นีไ้ด้ 

  ผู้สอบบัญชี :  ตัวแทนจาก บริษัท เอเอน็เอส ออดิท จ ากัด 

  ที่ปรึกษาการเงนิ :  ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จ ากดั 
ที่ปรึกษากฎหมาย :  ตัวแทนจาก ส านักงานกฎหมาย เทพ 

ต่อจากนัน้นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการด าเนินการ
ประชมุ ให้เป็นไปตามข้อบงัคบัและระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุว่า บริษัทฯ ได้แจ้งการจดัประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้นในครัง้นีใ้ห้ผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 3 วิธี ดงันี ้

1. สง่หนงัสอืเชิญประชมุทางจดหมายลงทะเบียนไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

2. ลงประกาศโฆษณาการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในหนงัสอืพิมพ์รายวนั และ 
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3. สง่ข้อความเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ    

 ต่อจากนัน้ นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุให้ที่ประชมุทราบดงันี ้ 

ในการออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุในวนันี ้ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู ่โดย 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ ทา่นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออก เสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกนั  ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บนัทึก
การลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในระบบแล้ว 

ส าหรับในการนบัคะแนนเสียงในการประชุมในวนันี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน จะใช้วิธีหัก
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และคะแนนที่งดออกเสยีงออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้า
ร่วมประชุม ในแตล่ะวาระ  หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึน้  บริษัทฯจะ
ให้ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นหรือคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็น
อยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบและอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 

ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนน
จะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบ
ฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้าในใบมอบฉนัทะ 

กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานในที่ประชุมจะมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้าดใน
วาระนัน้ 
 เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัร
ลงคะแนนในคราวเดียวกนัหลงัเลกิประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดประสงค์จะกลบัก่อนเลกิการประชมุขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 
 ตอ่จากนัน้ได้แจ้งเก่ียวกบัวาระการประชมุวา่ประธานจะด าเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสอืเชิญประชุม
ตามล าดบั ดงันี ้  

วาระท่ี 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560  
วาระท่ี 3  พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 

ธนัวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  
วาระท่ี 4  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2560  
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่จ านวน 3 ทา่น 
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3. สง่ข้อความเก่ียวกบัการจดัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นไปยงัระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ    

 ต่อจากนัน้ นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้แจ้งรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุให้ที่ประชมุทราบดงันี ้ 

ในการออกเสยีงลงคะแนนของที่ประชมุในวนันี ้ให้ถือวา่ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ี
ถืออยู ่โดย 1 หุ้นเทา่กบั 1 เสยีง และผู้ ถือหุ้นมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ ทา่นเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออก
เสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิฉะนัน้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย  ในกรณีมอบฉันทะ  ผู้ รับมอบฉันทะจะต้องออก เสียง
ลงคะแนนด้วยวิธีเดียวกนั  ยกเว้นกรณีของผู้ รับมอบฉนัทะที่ได้รับมอบโดยใช้หนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งบริษัทได้บนัทึก
การลงคะแนนตามหนงัสอืมอบฉนัทะไว้ในระบบแล้ว 

ส าหรับในการนบัคะแนนเสียงในการประชุมในวนันี ้เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน จะใช้วิธีหัก
คะแนนเสยีงไมเ่ห็นด้วย และคะแนนที่งดออกเสยีงออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่เข้า
ร่วมประชุม ในแตล่ะวาระ  หากมีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียงขอให้ชูมือขึน้  บริษัทฯจะ
ให้ เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯท าการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผู้ ใดแสดงความเห็นหรือคดัค้าน หรือแสดงความคิดเห็นเป็น
อยา่งอื่น ให้ถือวา่ที่ประชมุเห็นชอบและอนมุตัิเป็นเอกฉนัท์ 

ผลการนบัคะแนนจะถกูประกาศหลงัจากที่ท่านประธานขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนบัคะแนน
จะเป็นผลการนบัคะแนนรวมจากผู้ ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉันทะ ที่ได้รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผู้มอบ
ฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้าในใบมอบฉนัทะ 

กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากนั ท่านประธานในที่ประชุมจะมีสิทธิลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชีข้าดใน
วาระนัน้ 
 เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส สอดคล้องกบัหลกัการก ากบัดแูลกิจการ  บริษัทฯจะให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัร
ลงคะแนนในคราวเดียวกนัหลงัเลกิประชมุ กรณีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดประสงค์จะกลบัก่อนเลกิการประชมุขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนกับเจ้าหน้าที่นับคะแนนของบริษัทฯ และเพื่อให้ผู้ ถือหุ้ นได้รับทราบรายงานการประชุมและสามารถ
ตรวจสอบความถกูต้องได้ บริษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชมุผา่นเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ 
 ตอ่จากนัน้ได้แจ้งเก่ียวกบัวาระการประชมุวา่ประธานจะด าเนินการประชมุตามวาระท่ีได้แจ้งในหนงัสอืเชิญประชุม
ตามล าดบั ดงันี ้  

วาระท่ี 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
วาระท่ี 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560  
วาระท่ี 3  พิจารณาและอนมุตัิงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุ 31 

ธนัวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี  
วาระท่ี 4  พิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2560  
วาระท่ี 5  พิจารณาและอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
วาระท่ี 7 พิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหม ่จ านวน 3 ทา่น 
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนมุตัิการก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 ในรูปแบบ
เบีย้ประชมุและอนมุตัิหลกัการจ่ายเงินโบนสักรรมการประจ าปี 2561 

วาระท่ี 9 พิจารณาและอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี 
วาระท่ี 10 พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ภายในวงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท และตัว๋แลกเงิน

ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไมเ่กิน 100,000,000 บาท 
วาระท่ี 11 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
และได้แจ้งตอ่ไปวา่การนบัคะแนนในทกุวาระ จะถือมติเสยีงข้างมาก เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอยา่งอื่น 

และจะแสดงการนบัคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบง่เป็น 2 สว่น คือ 
สว่นท่ี 1 ได้แก่ 
วาระท่ี 1 เป็นวาระลงมติรับรอง ซึง่จะต้องผา่นการอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนของผู้งดออกเสยีง) 
วาระท่ี 2  เป็นวาระรับทราบผลการด าเนินงาน จึงไมม่ีการลงมติใดๆ  
สว่นท่ี 2 ได้แก่  
วาระที่ 3 - 10 จะเป็นวาระลงมติ ซึ่งผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมตัิ / ไม่อนุมตัิ หรืองดออกเสียงได้ โดย

วาระท่ี 3 - 7  และ 9  เป็นวาระปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและออก
เสยีงลงคะแนน (ไมน่บัรวมคะแนนของผู้งดออกเสยีง)  

วาระที่ 8 ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุ 

วาระท่ี 10 ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ในการประชุมวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

 ส าหรับวาระท่ี 11 จะไม่มีการลงมติใดๆ แตท่า่นผู้ ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรือ เสนอความเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์
ให้แก่คณะกรรมการบริษัทและฝ่ายจดัการของบริษัทได้ทราบและน าไปปฏิบตัิ       

ทัง้นี ้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุมวนันี ้ดิฉนัรบกวนอาสาสมคัรผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะอย่าง
น้อย 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนบัคะแนนเสียงร่วมกบัที่ปรึกษากฎหมายและตวัแทนของ
บริษัทฯ ด้วย โดยรบกวนท่านแจ้งช่ือ-นามสกุล และโปรดแจ้งวา่เป็นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นท่านใด และขอ
เรียนเชิญท่านที่บริเวณด้านหน้าจุดนบัคะแนนและหากไม่มีใครอาสา คณะกรรมการบริษัทจะมอบหมายให้ทีมเลขานุการ 
เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 อย่างไรก็ดีเม่ือรอระยะเวลาหน่ึงก็มิได้มีอาสาสมัครเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบนับคะแนน บริษัทจึงขอ
มอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัทท าหน้าที่นับคะแนน 

เร่ิมการประชุม 

นายเอนก  พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉันทะ และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาประชุม ด้วยตนเองจ านวน 26 คน  นับจ านวนหุ้น
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รวมกนัเทา่กบั 433,752,113 หุ้น และโดยการมอบฉนัทะจ านวน 30 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัเทา่กบั 570,579,843 หุ้น รวม
ผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวนทัง้สิน้ 56 คน นบัจ านวนหุ้นรวมกนัได้ทัง้สิน้ 1,006,331,956 
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 53.08 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดจ านวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตาม
กฎหมายและตามข้อบงัคบัของบริษัท ประธานฯ จึงกลา่วเปิดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท 
เป็นผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”)  

 ตอ่จากนัน้ทีป่ระชมุได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงันี ้

 

วาระที่ 1  พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 

 ประธานฯได้เสนอต่อที่ประชุมว่าการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ที่  1/2561 ได้จัดขึน้เมื่อวันที่ 10 
มกราคม 2561 ซึ่งจะต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักลา่ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
พิจารณาแล้วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ที่จดัขึน้ในวนัที่ 10 มกราคม 2561 ได้บนัทึกถกูต้อง
ครบถ้วนตามความเป็นจริง จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยบริษัทได้จัดส่ง
ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา 
  ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
  หลังจากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่
เก่ียวข้อง และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนน 

มติที่ประชุม    ที่ประชมุมีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 เมื่อวนัท่ี 10 มกราคม 2561 ด้วย
คะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,006,331,956 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,006,331,956 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัท ประจ าปี 2560 

  ประธานฯได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 
(รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเตมิ) และตามข้อบงัคบัของบริษัทท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทในรอบปีที่ผา่นมา ให้แก่ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี   

  ประธานฯได้ขอให้นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ เสนอตอ่
ที่ประชมุ 

นายสัญชัย  เน่ืองสิทธ์ิ  รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เสนอต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 
โดยบริษัทฯได้จัดส่งรายงานประจ าปี 2560 ให้กับผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้นีเ้พื่อพิจารณา โดยในรอบปี  
2560 บริษัทมีผลการด าเนินการพอสรุปได้ ดงันี ้

(ล้านบาท) 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดสิน้ปี 2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) %

รายได้จากการขายและบริการ 453.12 429.17 23.95 5.6%
ต้นทนุขาย 304.33 303.17 1.16 0.4%
ก าไรขัน้ต้น 148.79 126.00 22.79 18.1%
รายได้อ่ืน 8.78 6.45 2.32 36.0%
คา่ใช้จา่ยในการขาย 40.25 36.95 3.30 8.9%
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 60.22 63.35 (3.13) -4.9%
ขาดทนุจากการด้อยคา่เงินลงทนุใน บ.ยอ่ย 2.73 0.00 2.73 N/A
ต้นทนุทางการเงิน 5.18 4.42 0.77 17.4%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 49.19 27.74 21.45 77.3%
ภาษีเงินได้ 10.32 4.97 5.35 107.6%
ก าไรสทุธิส าหรับปี 38.87 22.77 16.09 70.7%

บริษัท บวิเดอสมำร์ท จ ำกัด (มหำชน)
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(ล้านบาท) 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดสิน้ปี 2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) %

รายได้จากการขายและบริการ 103.80 89.39 14.41 16.1%
ต้นทนุขาย 87.26 76.65 10.61 13.8%
ก าไรขัน้ต้น 16.54 12.75 3.79 29.8%
รายได้อ่ืน 7.49 2.42 5.06 209.0%
คา่ใช้จา่ยในการขาย 10.95 16.02 (5.07) -31.6%
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 6.63 16.24 (9.62) -59.2%
ต้นทนุทางการเงิน 0.68 1.71 (1.03) -60.3%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 5.77 (18.80) 24.57 N/A
รายได้จากภาษีเงินได้ 0.57 0.33 0.24 71.7%
ก าไรสทุธิส าหรับปี 6.34 (18.47) 24.81 N/A

บริษัท ดแีอนด์ดบับลิว (เอเชีย) จ ำกัด

 
(ล้านบาท) 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดสิน้ปี 2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) %

รายได้จากการขายและบริการ - - - -
ต้นทนุขาย - - - -
ก าไรขัน้ต้น - - - -
รายได้อ่ืน 0.02 0.01 0.01 175.0%
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของ  
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 27.00 0.00 27.00 N/M
คา่ใช้จา่ยในการขาย 14.84 4.88 9.96 204.0%
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 16.27 4.97 11.30 227.3%
ต้นทนุทางการเงิน 0.03 0.02 0.01 56.3%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ (4.11) (9.86) 5.75 N/A
ภาษีเงินได้ 5.42 0.00 N/A N/M
ก าไรสทุธิส าหรับปี (9.53) (9.86) 0.34 N/A

บริษัท แสนสรำ ดเีวลลอปเมนท์ จ ำกัด
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(ล้านบาท) 

งบก ำไรขำดทุน ส ำหรับงวดสิน้ปี 2560 2559 เพิ่มขึน้(ลดลง) %

รายได้จากการขายและบริการ 562.70 521.15 41.55 8.0%
ต้นทนุขาย 394.79 382.63 12.15 3.2%
ก าไรขัน้ต้น 167.91 138.52 29.39 21.2%
รายได้อ่ืน 10.14 7.25 2.89 39.9%
ก าไรจากการปรับมลูคา่ยตุธิรรมของ  
อสงัหาริมทรัพย์เพ่ือการลงทนุ 27.00 0.00 27.00 N/M
คา่ใช้จา่ยในการขาย 65.49 57.98 7.51 13.0%
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร 86.90 88.63 (1.73) -2.0%
ต้นทนุทางการเงิน 1.58 5.21 (3.63) -69.8%
ก าไรก่อนภาษีเงินได้ 51.09 (6.06) 57.14 N/A
ภาษีเงินได้ 15.70 4.64 11.06 238.3%
ก าไรสทุธิส าหรับปี 35.39 (10.70) 46.09 N/A

กลุ่มบริษัท บวิเดอสมำร์ท

 
 จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 

 หลังจากนัน้ ผู้ ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่
เก่ียวข้อง 

ค าถาม : คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย ขอท าหน้าที่อาสาพิทกัษ์
สทิธิของผู้ ถือหุ้น ต้องการสอบถามเก่ียวกบัคณะกรรมการชดุยอ่ยของบริษัท 

ค าตอบ : นายสญัชยั เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามผู้ ถือหุ้น ว่าขอให้ไป
ถามประเด็นค าถามนีใ้นวาระท่ี 11 

ค าถาม : นายสมพร มานะอุดมการ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง   สอบถามนายสญัชัยฯ ในประเด็นเก่ียวกับการที่บริษัท 
แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั มีผลประกอบการเป็นขาดทนุในปี 2560 ขอทราบเหตผุล และความสามารถ
ในการกลบัมามีก าไรวา่มีความเป็นไปได้หรือไมม่ากน้อยเพียงใด 

ค าตอบ : นายสญัชัย เน่ืองสิทธ์ิ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปีที่แล้วบริษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั มีการขาดทุน
เพราะเราเพิ่งเร่ิมในการก่อสร้าง คาดวา่ในปีนีน้า่จะปรับตวัมาเป็นไมข่าดทนุได้ เพราะเราเร่ิมเปิดขายปี 2560 
และตอนนีม้ียอดจองมาพอสมควรและเราก็เร่ิมก่อสร้างอยา่งตอ่เนื่อง  



บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำากัด (มหาชน) หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำาปี 2562 17

 
 

BuilderSmart Public Company Limited 
905/7 Rama III Soi 51, Rama III Rd., Bangpongpang, Yannawa, Bangkok 10120 Tel : +66 (0) 2683-4900;  Fax: +66 (0) 2683-4949 

E-mail:  customercare@buildersmart.com       www.buildersmart.com , www.alloy-asia.com 
 

8 

 เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้และเนื่องจากวาระนี เ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ด าเนินการ
ประชมุจึงด าเนินการประชมุในระเบียบวาระถดัไป 

 
วาระที่ 3   พิจารณาและอนุมัติงบการเงนิของบริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปี สิน้สุด 
31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี 

นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และตามข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทต้องจดัท างบการเงิน ณ 
วนัสิน้สดุของรอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตัิ โดยงบการเงินของ
บริษัทและบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ได้ผ่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัท และได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตังิบการเงินของบริษัท
และบริษัทย่อย ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบญัชี 
ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บญัชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงาน
ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ประจาปี 2560 สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,474,484 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,474,484 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 17 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 73 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,094,474,484 หุ้น 
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 
2560 
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ประธานฯได้ขอให้นายสญัชยั  เน่ืองสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร เป็นผู้ เสนอต่อที่
ประชมุ 

นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้
เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปีหกัด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)  จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมี
จ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน โดยต้องน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปี 2560 ของงบเฉพาะกิจการไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จ านวน 1,943,321.63 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของ
ก าไรสทุธิ 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิการจดัสรรก าไรสทุธิ
เป็นทนุส ารองตามกฎหมาย ส าหรับผลประกอบการปี 2560 ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม    ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิจดัสรรก าไรสทุธิเป็นทนุส ารองตามกฏหมายส าหรับผลประกอบการ
ปี 2560 จานวน 1,943,321.63 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,474,484 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,474,484 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

 
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560  

ประธานฯได้ขอให้นายสญัชยั  เนื่องสิทธ์ิ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ เสนอต่อที่
ประชมุ 

นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ท่ีก าหนดให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรืองดเว้นการจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงาน โดยต้องน าเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนมุตัิ 
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คณะกรรมการมีมติเห็นวา่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นสมควรอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ใน
อตัราหุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินเท่ากับ 19,153,084.78 บาท (มีจ านวนหุ้นสามัญเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิแปลง
สภาพ BSM-W2 วนัที่ 30 มีนาคม 2561 จ านวน 19,327,802 หุ้น) โดยจ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสทุธิ คณะกรรมการ
บริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับปันผล (Record date) ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายเงิน
ปันผลในวนัที่ 22 พฤษภาคม 2561 อตัราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 57.01 ของก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) หลงัหกัส ารอง
ตามกฎหมาย สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 

ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไมม่ีข้อซกัถามเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชมุจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิงการจ่ายเงินปันผล
ส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นเงินสด ในอตัรา
หุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็นเงินเท่ากับ 19,153,084.78 บาท (มีจ านวนหุ้นสามญัเพิ่มขึน้จากการใช้สิทธิแปลงสภาพ 
BSM-W2 วันที่ 30 มีนาคม 2561 จ านวน 19,327,802 หุ้ น) โดยจ่ายจากก าไรสะสมและก าไรสุทธิ และอนุมัติตามที่
คณะกรรมการบริษัทก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิรับปันผล (Record date) ในวนัที่ 3 พฤษภาคม 2561 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 อตัราการจ่ายปันผลคิดเป็นร้อยละ 57.01 ของก าไรสทุธิ (งบการเงินรวม) 
หลงัหกัส ารองตามกฎหมาย สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายปันผลที่ก าหนดไว้ไมน้่อยกวา่ร้อยละ 40 ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,475,109 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,475,109 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 1 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 74 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,094,475,109 หุ้น 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  

 ประธานฯ ได้ขอเชิญกรรมการบริษัททัง้ 3 ท่านที่ถกูเสนอช่ือให้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ่งออก
จากห้องประชมุแหง่นีช้ัว่คราว เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามข้อมลูได้โดยสะดวก  
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 จากนัน้ ประธานฯได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบงัคับของบริษัท ท่ีก าหนดให้ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ให้
กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวนหนึง่ในสาม (1/3) ของจ านวนกรรมการทัง้หมด  
 กรรมการที่ออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ีออกตามวาระจ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

1. นายสเุรช ซูบรามาเนียม      กรรมการ 
2. นายหยาง ชวน โมห์           กรรมการ 
3. นางสาวฐิติยา วงศ์จิรชยั      กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

 ประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ทา่นโดยสงัเขป มีดงันี ้
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 ทัง้นี ้รายละเอียดประวตัิของกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฏอยู่ในข้อมลูของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อเลอืกตัง้เป็น
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว 
 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่นได้เสีย มีมติเห็นชอบให้เสนอที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้
กรรมการดงักลา่ว ซึ่งต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการบริษัท และต าแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัท ตาม
หลกัเกณฑ์ของส านกังานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการที่เก่ียวข้อง นอกจากนี ้ยังมี
คณุสมบตัิ ทกัษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริษัทก าหนด 
 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 
 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

ค าถาม : คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย ขอท าหน้าที่อาสาพิทกัษ์
สทิธิของผู้ ถือหุ้น  สอบถามเร่ือง กระบวนการสรรหาของบริษัทได้มีการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นได้เสนอรายช่ือ 
หรือบคุคลทัว่ไปเข้ามาเป็นกรรมการบริษัทหรือไม่ และผา่นช่องทางวิธีการใด 

ค าตอบ : นางสาวพรรษชล กศุลภชุฌงค์ เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการอาวโุสฝ่ายการเงิน ตอบข้อซกัถามต่อที่ประชุม
ว่า ในปีที่ผ่านมาทางบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอช่ือตัวแทนของผู้ ถือหุ้ น หรือบุคคลที่ผู้ ถือหุ้ น
เห็นสมควรท่ีจะให้เข้ามาเป็นกรรมการของบริษัท โดยเปิดโอกาสให้เสนอช่ือตัง้แตว่นัท่ี 27 ธันวาคม 2560 ถึง
วนัที่ 31 มกราคม 2561 และมีผู้ เสนอช่ือตัวแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 2 ท่าน และทางบริษัทฯ ได้พิจารณาผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและบริษัทฯ ได้น าเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในครัง้นีด้้วย 
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โดยวิธีการที่บริษัทใช้สื่อสารกับผู้ ถือหุ้ นผ่านทางประกาศลงเว็บไซต์ของบริษัท และแจ้งผ่านทางตลาด
หลกัทรัพย์ ในสว่นรายละเอียดขออนญุาตพดูในวาระถดัไป 

 และเมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
ลงคะแนน โดยให้ที่ประชมุพิจารณาลงคะแนนเป็นรายบคุคล 
 1.  นายสุเรช ซูบรามาเนียม  

 ผู้ด าเนินการปรชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงขอให้
ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน 
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นายสเุรช ซูบรามาเนียม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,475,734 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,475,734 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 1 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 75 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,094,475,734 หุ้น  

 2.  นายหยาง ชวน โมห์  

 ผู้ด าเนินการปรชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงขอให้
ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้นายหยาง ชวน โมห์ กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,475,734 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,475,734 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 
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 3.  นางสาวฐิติยา  วงศ์จิรชัย 

 ผู้ด าเนินการปรชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงขอให้
ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ นางสาวฐิติยา  วงศ์จิรชยั กลบัเข้าด ารงต าแหน่ง กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,475,734 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,475,734 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่จ านวน 3 ท่าน 

ผู้ด าเนินการประชุมชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริษัทได้ตระหนกัถึงความส าคญัของการก ากบัดแูล
กิจการที่ดี จึงได้ให้ผู้ ถือหุ้นมีสว่นร่วมในการเสนอช่ือบคุคลที่มีคณุสมบตัิเหมาะสมตามหลกัเกณฑ์ของบริษัท เพื่อเข้ารับการ
คดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท โดยบริษัทให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเสนอช่ือได้ตัง้แต่วนัที่  27 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561 
และมีผู้ ได้รับการเสนอช่ือซึ่งผ่านการพิจาณาคณุสมบตัิโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้น าเสนอ
ตอ่ที่ประชมุคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ มีจ านวน 2 ทา่น คือ 

1.  นายวรุตม์  ภาณพุฒันพงศ์ 
2.  นางสาวพิชญ์ธิดา  ภาณพุฒันพงศ์ 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มจ านวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่านดงักลา่วข้างต้น ท าให้มี

จ านวนกรรมการบริษัททัง้สิน้ จ านวน 10 คน ซึ่งตามแนวทางก ากบับริษัทจดทะเบียนของตลาดหลกัทรัพย์ว่าด้วยเร่ืองการ
ด ารงสถานะเป็นบริษัทจดทะเบียน บริษัทจะต้องมีกรรมการอิสระอย่างน้อย 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ดังนัน้
เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบดงักล่าว ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติและได้
น าเสนอ นายออเสน การบริสทุธ์ิ ให้เป็นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริษัท ซึง่ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท
ได้เห็นชอบและน าเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการใหม ่
จ านวน 3 ทา่น ได้แก่  

 1.  นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์            กรรมการ  
 2.  นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์    กรรมการ  
 3.  นายออเสน การบริสทุธ์ิ                กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
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 รายละเอียดประวตัิผู้ถกูเสนอช่ือเข้าเป็นกรรมการโดยสงัเขป มีดงันี ้ 
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 ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 

 หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซกัถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ที่ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

 1.  นายวรุตม์ ภาณุพัฒนพงศ์ 

 ผู้ด าเนินการปรชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงขอให้
ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิแตง่ตัง้ นายวรุตม์ ภาณพุฒันพงศ์ ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
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บตัรเสยี - 
หมายเหต ุ: ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 5 ราย รวมมีผู้ เข้าร่วมประชมุ 80 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 1,094,624,834 หุ้น 

 2.  นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์ 

 ผู้ด าเนินการปรชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงขอให้
ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตอินมุตัิแตง่ตัง้ นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณพุฒันพงศ์ ให้ด ารงต าแหนง่กรรมการ
บริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

 3.  นายออเสน การบริสุทธ์ิ                

 ผู้ด าเนินการปรชมุได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงขอให้
ชมูือขึน้ บริษัทฯ จะให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ท าการเก็บใบลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิแต่งตัง้ นายออเสน การบริสทุธ์ิ               ให้ด ารงต าแหน่งกรรมการ
บริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจ าปี 2561 ใน
รูปแบบเบีย้ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ายเงนิโบนัสกรรมการประจ าปี 2561 
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ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) ที่ก าหนดว่าห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
ข้อบงัคบับริษัท ทัง้นี ้ข้อบงัคบับริษัทก าหนดวา่ กรรมการบริษัทมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริษัทตามที่ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนมุตัิ โดยอาจก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการเป็นจ านวนแนน่อนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์เฉพาะ 
และจะก าหนดไว้เป็นคราวๆ หรือให้มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็นอยา่งอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริษัทมีสทิธิได้รับเบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่งๆ ตามระเบียบบริษัท 

คณะกรรมการบริษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561  

คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ (อตัราเดียวกนักบัปี 2560) 
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท ตอ่ครัง้ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ             20,000 บาท ตอ่ครัง้ 
พร้อมทัง้อนุมัติในหลักการส าหรับการจ่ายเงินโบนัสประจ าปี 2561 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมี

หลกัเกณฑ์ดงันี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไมเ่กิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปี 2560 จ่ายในอตัราไมเ่กิน 5% 

ของก าไรสทุธิ สงูสดุไมเ่กิน 2,000,000 บาท ซึง่เป็นไปตามกรอบที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้)  
3. ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน

สาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เก่ียวข้อง 
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเก่ียวกับระเบียบวาระนี ้ผู้ ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนุมัติการก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจ าปี 2561 ในรูปแบบเบีย้ประชุมและอนุมัติหลกัการจ่ายเงินโบนัส
กรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตอ่การประชมุ 
(อตัราเดียวกนักบัปี 2560) 

ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ  25,000 บาท ตอ่ครัง้ 
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ             20,000 บาท ตอ่ครัง้ 
พร้อมทัง้อนุมัติในหลักการส าหรับการจ่ายเงินโบนัสประจาปี 2561 ให้กับคณะกรรมการบริษัท โดยมี

หลกัเกณฑ์ดงันี ้

1. จะพิจารณาจ่ายโบนสักรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริษัท (งบการเงินรวม) มีก าไร 
2. จ่ายในอตัราไมเ่กิน 5% ของก าไรสทุธิ ทัง้นี ้สงูสดุไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปี 2560 จ่ายในอตัราไมเ่กิน 5% 

ของก าไรสทุธิ สงูสดุไมเ่กิน 2,000,000 บาท ซึง่เป็นไปตามกรอบที่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัิไว้)  
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3. ประธานกรรมการเป็นผู้จดัสรรโบนสัดงักลา่วให้กรรมการแตล่ะทา่น 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 
งดออกเสยีง - - 

รวม 1,094,624,834 100 
บตัรเสยี - 

 
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 และการก าหนดค่าตอบแทนในการสอบ
บัญชี 

ประธานฯได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั เสนอตอ่ที่ประชมุ 

นายมาร์ค เดวิด เรมมีจนั  ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบ(เสนอตอ่ที่ประชมุด้วยภาษาองักฤษ และนายสญัชยั เนื่อง
สทิธ์ิ ได้รายงานเป็นภาษาไทย) วา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไข
เพิ่มเติม) และข้อบงัคบัของบริษัท ที่ก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนการสอบ
บญัชีของบริษัททกุปี คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิารณาและเห็นควรเสนอที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนมุตัิ
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี คือ  

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ  
นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ  
นายวิชยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ  
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 หรือ  
นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9445  
จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้

พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี  ้บริษัทผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี โดย
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,150,000 บาท แบง่เป็นคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับ
บริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ จ านวน 1,050,000 บาท 

จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
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ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชมุทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

ค าถาม : คุณเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนกัลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจาก
ผู้สอบบญัชีที่น าเสนอเป็นบริษัทตรวจสอบบญัชีของบริษัทต่อเนื่องมาแล้ว 6 ปี จึงขอถามว่า ในแต่ละท่านที่
เสนอมาเป็นผู้สอบบญัชี สอบบญัชีมาแล้วก่ีรอบบญัชี เกิน 5 รอบหรือไม ่

ค าตอบ : นางสาวพรรษชลฯ ตอบข้อซักถามว่า ทีมที่ เข้ามาตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นทีมใหม่ที่เพิ่งเข้ามา
ตรวจสอบงบการเงินของบริษัทเป็นปีแรก ในสว่นของทีม เมื่อครบ 5 ปี เราจะมีการตรวจสอบการท างานของ
ทางส านกังานตรวจสอบ และเราได้มีการเตรียมทีมชดุใหมเ่พื่อการท างานท่ีมีประสทิธิภาพมากขึน้ 

 อนึ่ง 6 ปีที่บริษัทฯ ใช้ทีมตรวจสอบของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั นัน้ ใน 5 ปีแรก มีหวัหน้าทีมตรวจสอบ
หลกัคือ นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ แตใ่นปีนีม้ีนายเสถียร วงศ์สนนัท์ เข้ามาเป็นหวัหน้าทีมปีนีเ้ป็นปีแรก 

ค าถาม : คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ สาเหตทุี่
ถามเพราะมีเกณฑ์จากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) วา่เกณฑ์ของ
ส านกังานตรวจสอบบัญชีให้ตรวจสอบได้คณะละไม่เกิน 5 ปี โดยทั่วไปที่เห็นบริษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพย์ เมื่อครบ 5 ปีแล้ว บริษัทฯ ก็จะเปลีย่นบริษัทผู้ตรวจสอบบญัชี 

ค าตอบ : ประธานที่ประชุมขอชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในส่วนของการตรวจสอบงบการเงิน บริษัทฯ ท าตาม
กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.อยู่แล้ว เพียงแค่ในปัจจุบนัเรายงัไม่ได้เปลี่ยนบริษัท แต่เราเปลี่ยนทีมตรวจสอบ ดงันัน้ 
ในสว่นของการเปลีย่นบริษัทเราคงต้องรับไว้พิจารณา 

 คุณเบญญาลกัษณ์  นักพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมนักลงทุนไทย ได้กล่าวขออภัยต่อที่
ประชุมหากท าให้เข้าใจผิด  เนื่องจากตนไม่ได้มีเจตนาที่จะสอบถามเพื่อให้เปลี่ยนบริษัทผู้สอบบญัชี  และที่
บริษัทท านัน้ก็ไม่ได้ผิดหลกัเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพียงแต่ต้องการให้ข้อมลูว่าโดยทัว่ไปบริษัทต่างๆจะปฏิบตัิกนั
เช่นนี ้

เมื่อไม่มีข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัระเบียบวาระนี ้ผู้ด าเนินการประชุมจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาและอนมุตัิ
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 และการก าหนดคา่ตอบแทนในการสอบบญัชี ตามที่เสนอ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 โดยมีรายช่ือ ดงันี ้ 

นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3500 หรือ  
นายเสถียร วงศ์สนนัท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 3495 หรือ  
นายวิชยั รุจิตานนท์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4054 หรือ  
นางสาวกลุธิดา ภาสรุกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 5946 หรือ  
นายยทุธพงษ์  เชือ้เมืองพาน  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 9445  
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จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี  ้บริษัทผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี โดย
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,150,000 บาท แบง่เป็นคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับ
บริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ จ านวน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลก
เงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงนิไม่เกิน 100,000,000 บาท 

ประธานฯได้ขอให้นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ น าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

นายสัญชัย  เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 เพื่อ พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท และตัว๋แลกเงิน 
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน โดยเสนอ
ขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บคุคลทัว่ไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น 
ตามรายละเอียดเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้
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จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี  ้บริษัทผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี โดย
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,150,000 บาท แบง่เป็นคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับ
บริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ จ านวน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลก
เงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงนิไม่เกิน 100,000,000 บาท 

ประธานฯได้ขอให้นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ น าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

นายสัญชัย  เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 เพื่อ พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท และตัว๋แลกเงิน 
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน โดยเสนอ
ขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บคุคลทัว่ไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น 
ตามรายละเอียดเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้
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จากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จ ากดั เป็นผู้ตรวจสอบบญัชี ส าหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่เหมาะสมที่จะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทต่อไปอีก 1 ปี ผู้สอบบญัชีดงักลา่วมีคณุสมบตัิตามที่ส านกังาน 
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้นี  ้บริษัทผู้ สอบบัญชีรายดังกล่าวเคยเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย มาแล้ว 6 ปี โดย
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,150,000 บาท แบง่เป็นคา่ตอบแทนในการสอบบญัชีส าหรับ
บริษัทประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 1,100,000 บาท และส าหรับบริษัทในกลุม่ จ านวน 1,050,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง 
ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิไม่เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลก
เงนิระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงนิไม่เกิน 100,000,000 บาท 

ประธานฯได้ขอให้นายสญัชยั  เน่ืองสทิธ์ิ น าเสนอตอ่ที่ประชมุ 

นายสัญชัย  เน่ืองสิทธ์ิ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการมีมติเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2561 เพื่อ พิจารณาและอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไมเ่กิน 200,000,000 บาท และตัว๋แลกเงิน 
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือบางส่วน โดยเสนอ
ขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บคุคลทัว่ไป ผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทนุรายใหญ่ ทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น 
ตามรายละเอียดเบือ้งต้น ดงัตอ่ไปนี ้
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ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการ
ก าหนดชนิด ประเภท อาย ุราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้อก าหนดวา่ด้วยสิทธิและหน้าที่ของผู้ออก
หุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้  การก าหนด และ/หรือ เปลี่ยนแปลงข้อก าหนดและเง่ือนไขตา่งๆ รวมทัง้รายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบั
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ การแต่งตัง้ผู้ จัดจ าหน่ายหุ้นกู้ และนายทะเบียนหุ้นกู้  การเข้าท าและลงนามใน
สญัญา Underwriting Agreement และ/หรือ สญัญาอื่นที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนมีอ านาจท าการเจรจาต่อรองและตกลง
อตัราค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายของสญัญาต่างๆ ข้างต้น การจดัท าและยื่นค าขอและเอกสารต่างๆ ต่อส านกังาน ก.ล.ต. 
หน่วยงานราชการที่เก่ียวข้อง และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เก่ียวข้อง รวมตลอดจนการรับรองการด าเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา
เก่ียวกบัการออก และเสนอขายหุ้นกู้และตัว๋ B/E และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้และตัว๋ B/E นัน้ๆ ให้ส าเร็จลลุว่งและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา 
ผู้ด าเนินการประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้้องผ่านการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
หลงัจากนัน้ ผู้ด าเนินการประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง  

ค าถาม : คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย สอบถามวา่ จากที่ดใูนงบ
การเงินก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนที่ผ่านมา ส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัท 300 กว่าล้านบาท และขออนุมตัิในการ
ออกตราสารหนี ้จ านวน 300 ล้านบาท ซึ่งเป็นจ านวนที่ใกล้เคียงกันมาก จึงขอเรียนถามบริษัทว่า จ านวน
ดงักลา่วสงูเกินไปหรือไม่ในมมุมองของทา่น 

 นอกจากนี ้มีการออกตัว๋แลกเงินระยะสัน้ (B/E) ซึง่มีอาย ุ270 วนั ในวงเงิน 100 ล้านบาท และไมแ่นใ่จวา่ 300 
ล้านบาทท่ีวา่นีจ้ะออกและเสนอขายในปีนีเ้ลยหรือไม ่และเมื่อสิน้อาย ุ270 วนัแล้ว บริษัทมีแผนจะช าระเงินกู้
คืนตามตัว๋ B/E อยา่งไร จะใช้เงินทนุจากสว่นใดมาช าระคืน 

ค าตอบ : นายสญัชยั เน่ืองสทิธ์ิ ประธานกรรมการบริหาร ตอบข้อซกัถามตอ่ผู้ ถือหุ้นว่า ทางผู้บริหารและคณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาถึงในเร่ืองของการลงทนุ และตอบค าถามที่ว่า บริษัทสามารถคืนเงินยืม ไม่ว่าจะเป็นตัว๋ B/E 
หรือหุ้นกู้ ได้อยา่งไร ดงันีว้า่ เรามีการบริหารเร่ืองกระแสเงินสด (Cash Flow) ของแตล่ะโครงการ และที่เราบอก
ว่าหุ้นกู้ ไม่เกิน 200 ล้านบาท หรือตัว๋แลกเงิน B/E ไม่เกิน 100 ล้านบาท เราจะพิจารณาว่าจะใช้อนัที่มีอตัรา
ดอกเบีย้ที่ต ่าที่สดุเป็นการ Matching ระหวา่งเงินทนุกบัโครงการหรือธุรกิจที่เราท า 

ค าถาม : คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย สอบถามต่อไปว่าจ านวน 
300 ล้านบาทนี ้บริษัทจะออกขายภายในปีนีท้ัง้หมดหรือไม่ 

ค าตอบ : นายสญัชยัฯ แจ้งวา่ไมจ่ าเป็น  เนื่องจากต้องพิจารณาตามความเหมาะสม 
ค าถาม :  คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย สอบถามตอ่วา่ จากที่ได้ดู

งบการเงินทัง้หมดแล้ว ต้องขอชมเชยก่อนว่าอตัราส่วนทางด้านการเงินของบริษัทถือว่าดี  Equity Ratio ใน
ปัจจบุนัก็คอ่นข้างน้อย  อยากทราบวา่ภายหลงัจากที่บริษัทออกและเสนอขายตราสารหนีท้ัง้หมดจนครบ 300 
ล้านบาทแล้วนัน้ Equity Ratio จะเป็นเช่นไร 
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ค าตอบ : นายสญัชยัฯ ตอบข้อสอบถามวา่ ณ ปัจจบุนับริษัทมองไว้ในอตัราที่ไมเ่กิน 1 
 คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  กลา่วตอ่วา่ จากที่ได้ค านวณคร่าวๆแล้ว Equity Ratio อยูท่ี่ประมาณ 0.4 ซึง่

ถือว่าดีมาก แต่ถ้าต่อไปออก 300 ล้าน Equity Ratio อาจจะขึน้ไปเกิน 1 และในส่วนของการคืนตราสารหนี ้
ระยะสัน้ บริษัทฯ สามาถคืนได้หมดภายในก าหนดระยะเวลาหรือไม ่เพราะมิฉะนัน้อาจจะมีปัญหาเหมือนกบั
บริษัทฯ จดทะเบียนอื่นๆ ที่เคยมีมาแล้ว 

 นายสญัชยัฯ กลา่วขอบคณุส าหรับข้อซกัถาม และบริษัทฯ รับวา่จะน าไปพิจารณาให้เหมาะสมที่สดุ 

มติที่ประชุม ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท 
และตั๋วแลกเงินระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้จ านวนหรือ
บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ ให้แก่บุคคลทัว่ไป ผู้ลงทุนสถาบนั และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่แบบ
เฉพาะเจาะจง ทัง้จ านวนหรือแต่บางสว่น เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานของบริษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด (บริษัทย่อย) 
ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นอตัราร้อยละของจ านวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นด้วย 1,094,624,834 100 
ไมเ่ห็นด้วย - - 

รวม 1,094,624,834 100 
งดออกเสยีง - 
บตัรเสยี - 

 
วาระที่ 11  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี)  

ผู้ด าเนินการประชมุแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนีจ้ะไม่มีการลงคะแนนเสยีงใดๆ แตจ่ะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือ
หุ้นได้ “ซกัถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรือ “เสนอแนะ” โดยให้ผู้ ถือหุ้นแจ้งช่ือและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้รับทราบและเพื่อ
บนัทึกในรายงานการประชุม พร้อมทัง้ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นว่า  ท่านใดมีประเด็นค าถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็น และ/
หรือ ค าเสนอแนะแก่บริษัท 

ค าถาม :  คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย สอบถามถึงวิธีการท างาน
ของบริษัทวา่ได้มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการชดุยอ่ยเพื่อด าเนินการหรือไม ่ และมีคณะกรรมการสรรหาหรือไม่ 

ค าตอบ : นางสาวพรรษชลฯ เลขานุการบริษัทและผู้ จัดการอาวุโสฝ่ายการเงินขออนุญาตเป็นผู้ ตอบข้อซักถามนี ้ 
นางสาวพรรษชลฯ แจ้งที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริษัทฯ ทัง้หมดประกอบด้วย  กรรมการบริหาร 1 ชุด  
กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 1 ชุด (มีสมาชิก 4 ท่าน) และคณะกรรมการตรวจสอบ (มีสมาชิก 3 
ทา่น) ซึง่รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาได้เปิดเผยไว้ในข้อมลูรายงานประจ าปี 2560 แล้ว 
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ค าถาม :  คณุเบญญาลกัษณ์  นกัพาณิชย์  ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมนกัลงทนุไทย สอบถามตอ่ไปวา่ นโยบาย
ของบริษัทฯ ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิกในโครงการต่อต้านคอร์รัปชั่นนัน้เป็นอย่างไร  มีนโยบายที่จะเข้าร่วม
หรือไม ่

ค าตอบ : นางสาวพรรษชลฯ เลขานกุารบริษัทและผู้จัดการอาวโุสฝ่ายการเงินขออนุญาตเป็นผู้ตอบข้อซกัถามนี ้ โดย
นางสาวพรรษชลฯ กลา่วว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้ที่แล้ว ได้มีการพูดถึงเร่ือง Anti-Corruption Policy ซึ่ง
บริษัทได้มีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติในส่วนของนโยบายแล้ว และได้มีการเปิดเผยไว้ในรายงาน
ประจ าปีของบริษัทในปีนีแ้ล้ว และมีช่องทางในการแจ้งข้อร้องเรียนในเว็บไซต์ของบริษัท และปีตอ่ๆ ไปบริษัท
จะพฒันาระบบนีต้อ่ไปเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้น ซกัถาม หรือ แสดงความเห็นอีก ผู้ด าเนินการปรชมุจึงเชิญทา่นประธานกรรมการบริษัทกลา่ว
ปิดการประชมุ  

ปิดประชุม 
 นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชมุ กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านท่ีเสียสละเวลา
มาเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ และได้กลา่วปิดประชมุเวลา 11.19 น.  

 
   

ลงช่ือ  ประธานกรรมการ / ประธานท่ีประชมุ 
( นายเอนก  พิเชฐพงศา ) 
   
   

ลงช่ือ  เลขานกุารบริษัท / ผู้บนัทกึการประชมุ 
( นางสาวพรรษชล  กศุลภชุฌงค์   ) 

 


