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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561
ของ
บริษัท บิวเดอสมาร์ ท จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่
ประชุมวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องริ เวอร์ 1 ชัน้ 3 ริ เวอร์ ฟร้ อนท์ เรสซิเดนซ์ อาคารเอสวี
ซิตี ้ เลขที่ 912 ถนนพระราม 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
กิจการเบือ้ งต้ น
ก่อนที่จะดาเนินการประชุม นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ เลขานุการบริ ษัท ได้ แนะนากรรมการและผู้ รับเชิญเข้ า
ร่วมประชุม ดังนี ้
มีกรรมการบริษัทเข้ าร่ วมประชุม ดังนี ้
1. นายเอนก พิเชฐพงศา
ประธานกรรมการ
2. นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์
รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร
3. นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการ
5. นายคริ สโตเฟอร์ จอห์น คาร์ ทไรท์
กรรมการบริ หาร
6. นายธีรธร ธาราไชย
กรรมการตรวจสอบ
7. นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการตรวจสอบ
ทังนี
้ ้ นายหยาง ชวน โมห์ ติดภาระกิจอยูต่ า่ งประเทศ ไม่สามารถเข้ าร่วมการประชุมในครัง้ นี ้ได้
ผู้สอบบัญชี : ตัวแทนจาก บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด
ที่ปรึกษาการเงิน : ตัวแทนจาก บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้ นท์ จากัด
ที่ปรึกษากฎหมาย : ตัวแทนจาก สานักงานกฎหมาย เทพ
ต่อจากนัน้ นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงรู ปแบบในการประชุมและวิธีการดาเนินการ
ประชุม ให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งการจัดประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นในครัง้ นี ้ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบด้ วย 3 วิธี ดังนี ้
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
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3. ส่งข้ อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ
ต่อจากนัน้ นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ ได้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ ที่ประชุมทราบดังนี ้
ในการออกเสียงลงคะแนนของที่ประชุมในวันนี ้ ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมี สทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่
ถืออยู่ โดย 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า ท่านเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียง เพี ยงทางใดทางหนึ่งเท่านัน้ มิ ฉะนัน้ จะถื อว่าเป็ นบัต รเสีย ในกรณี มอบฉันทะ ผู้รับ มอบฉัน ทะจะต้ องออก เสีย ง
ลงคะแนนด้ วยวิธีเดียวกัน ยกเว้ นกรณีของผู้รับมอบฉันทะที่ได้ รับมอบโดยใช้ หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ซึ่งบริ ษัทได้ บนั ทึก
การลงคะแนนตามหนังสือมอบฉันทะไว้ ในระบบแล้ ว
สาหรับในการนับคะแนนเสียงในการประชุมในวันนี ้ เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการนับคะแนน จะใช้ วิธีหัก
คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย และคะแนนที่งดออกเสียงออกจากจานวนคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เข้ า
ร่วมประชุม ในแต่ละวาระ หากมีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้ ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯจะ
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯทาการเก็บใบลงคะแนน ในกรณีไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นหรื อคัดค้ าน หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ น
อย่างอื่น ให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบและอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
ผลการนับคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ท่านประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนน
จะเป็ นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้น ที่มาด้ วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะ ที่ได้ รับสิทธิลงคะแนนแทน รวมถึงกรณีที่ผ้ มู อบ
ฉันทะระบุคะแนนไว้ ลว่ งหน้ าในใบมอบฉันทะ
กรณีที่ผลการลงคะแนนเท่ากัน ท่านประธานในที่ประชุมจะมีสิทธิ ลงคะแนนเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็ นการชี ้ขาดใน
วาระนัน้
เพื่อให้ การนับคะแนนเป็ นไปอย่างโปร่ งใส สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิจการ บริ ษัทฯจะให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนนในคราวเดียวกันหลังเลิกประชุม กรณีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์จะกลับก่อนเลิกการประชุมขอให้
ส่งบัต รลงคะแนนกับ เจ้ าหน้ าที่ นับ คะแนนของบริ ษั ทฯ และเพื่ อให้ ผ้ ูถือหุ้นได้ รับ ทราบรายงานการประชุม และสามารถ
ตรวจสอบความถูกต้ องได้ บริ ษัทฯจะเผยแพร่รายงานการประชุมผ่านเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
ต่อจากนันได้
้ แจ้ งเกี่ยวกับวาระการประชุมว่าประธานจะดาเนินการประชุมตามวาระที่ได้ แจ้ งในหนังสือเชิญประชุม
ตามลาดับ ดังนี ้
วาระที่ 1 พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริ ษัท ประจาปี 2560
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุด 31
ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2560
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระ
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการเข้
้
าใหม่ จานวน 3 ท่าน
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วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2561 ในรูปแบบ
เบี ้ยประชุมและอนุมตั ิหลักการจ่ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2561
วาระที่ 9 พิจารณาและอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว๋ แลกเงิน
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท
วาระที่ 11 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (ถ้ ามี)
และได้ แจ้ งต่อไปว่าการนับคะแนนในทุกวาระ จะถือมติเสียงข้ างมาก เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกาหนดให้ เป็ นอย่างอื่น
และจะแสดงการนับคะแนนทาง Monitor โดยการลงคะแนน จะแบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ
ส่วนที่ 1 ได้ แก่
วาระที่ 1 เป็ นวาระลงมติรับรอง ซึง่ จะต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือ
หุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนของผู้งดออกเสียง)
วาระที่ 2 เป็ นวาระรับทราบผลการดาเนินงาน จึงไม่มีการลงมติใดๆ
ส่วนที่ 2 ได้ แก่
วาระที่ 3 - 10 จะเป็ นวาระลงมติ ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง อนุมตั ิ / ไม่อนุมตั ิ หรื องดออกเสียงได้ โดย
วาระที่ 3 - 7 และ 9 เป็ นวาระปกติ ให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน (ไม่นบั รวมคะแนนของผู้งดออกเสียง)
วาระที่ 8 ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุม
วาระที่ 10 ต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ซึง่ ในการประชุมวาระนี ้ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีส่ วนได้ เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
สาหรับวาระที่ 11 จะไม่มีการลงมติใดๆ แต่ทา่ นผู้ถือหุ้นอาจจะสอบถามหรื อ เสนอความเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์
ให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและฝ่ ายจัดการของบริ ษัทได้ ทราบและนาไปปฏิบตั ิ
ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการนับคะแนนในการประชุมวันนี ้ ดิฉนั รบกวนอาสาสมัครผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะอย่าง
น้ อย 1 ท่าน เข้ าร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนเสียงร่ วมกับที่ปรึ กษากฎหมายและตัวแทนของ
บริ ษัทฯ ด้ วย โดยรบกวนท่านแจ้ งชื่อ -นามสกุล และโปรดแจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นท่านใด และขอ
เรี ยนเชิญท่านที่บริ เวณด้ านหน้ าจุดนับคะแนนและหากไม่มีใครอาสา คณะกรรมการบริ ษัทจะมอบหมายให้ ทีมเลขานุการ
เป็ นผู้ตรวจสอบการนับคะแนน
อย่ างไรก็ดีเมื่อรอระยะเวลาหนึ่ งก็มิได้ มีอาสาสมั ครเข้ าร่ วมเป็ นผู้ต รวจสอบนั บ คะแนน บริ ษัท จึงขอ
มอบหมายให้ ทีมงานเลขานุการบริษัททาหน้ าที่นับคะแนน
เริ่มการประชุม
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ขณะนี ้ มีผ้ ถู ื อหุ้นมาประชุม ด้ วยตนเองจานวน 26 คน นับจานวนหุ้น
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รวมกันเท่ากับ 433,752,113 หุ้น และโดยการมอบฉันทะจานวน 30 คน นับจานวนหุ้นรวมกันเท่ากับ 570,579,843 หุ้น รวม
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะจานวนทังสิ
้ ้น 56 คน นับจานวนหุ้นรวมกันได้ ทงสิ
ั ้ ้น 1,006,331,956
หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 53.08 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทัง้ หมดจานวน 1,695,980,676 หุ้น ครบเป็ นองค์ ประชุมตาม
กฎหมายและตามข้ อบังคับของบริ ษัท ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้ดาเนินการประชุม (“ผู้ดาเนินการประชุม”)
ต่อจากนันที
้ ป่ ระชุมได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2561

ประธานฯได้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า การประชุ ม วิ ส ามัญ ผู้ ถื อ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561 ได้ จัด ขึ น้ เมื่ อ วัน ที่ 10
มกราคม 2561 ซึ่งจะต้ องนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งคณะกรรมการบริ ษัท
พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ที่จดั ขึ ้นในวันที่ 10 มกราคม 2561 ได้ บนั ทึกถูกต้ อง
ครบถ้ วนตามความเป็ นจริ ง จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือหุ้นรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยบริ ษัทได้ จัดส่ง
สาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้เพื่อพิจารณา
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ ง ให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลัง จากนัน้ ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถามและแสดงความเห็ น ในประเด็ น ที่
เกี่ยวข้ อง และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2561 ด้ วย
คะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,006,331,956

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,006,331,956
-

100

-
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รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดาเนินงานของบริษัท ประจาปี 2560

ประธานฯได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญ ญัติบริ ษั ทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535
(รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทในรอบปี ที่ผา่ นมา ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกปี
ที่ประชุม

ประธานฯได้ ขอให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้เสนอต่อ

นายสัญ ชัย เนื่ อ งสิ ท ธิ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห ารได้ เสนอต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560
โดยบริ ษัทฯได้ จัดส่งรายงานประจาปี 2560 ให้ กับผู้ถื อหุ้นพร้ อมหนังสือเชิ ญ ประชุมในครัง้ นีเ้ พื่อพิ จารณา โดยในรอบปี
2560 บริ ษัทมีผลการดาเนินการพอสรุปได้ ดังนี ้
(ล้ านบาท)

บริ ษทั บิวเดอสมำร์ ท จำกัด (มหำชน)
งบกำไรขำดทุน สำหรั บงวดสิน้ ปี

2560

2559

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

%

รายได้ จากการขายและบริ การ

453.12

429.17

23.95

5.6%

ต้ นทุนขาย

304.33

303.17

1.16

0.4%

กาไรขั ้นต้ น

148.79

126.00

22.79

18.1%

รายได้ อื่น

8.78

6.45

2.32

36.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

40.25

36.95

3.30

8.9%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

60.22

63.35

(3.13)

-4.9%

ขาดทุนจากการด้ อยค่าเงินลงทุนใน บ.ย่อย

2.73

0.00

2.73

N/A

ต้ นทุนทางการเงิน

5.18

4.42

0.77

17.4%

กาไรก่อนภาษี เงินได้

49.19

27.74

21.45

77.3%

ภาษี เงินได้

10.32

4.97

5.35

107.6%

กาไรสุทธิสาหรับปี

38.87

22.77

16.09

70.7%

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

5

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

15

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

(ล้ านบาท)

บริ ษทั ดีแอนด์ ดบั บลิว (เอเชีย) จำกัด
งบกำไรขำดทุน สำหรั บงวดสิน้ ปี

2560

2559

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

%

รายได้ จากการขายและบริ การ

103.80

89.39

14.41

16.1%

ต้ นทุนขาย

87.26

76.65

10.61

13.8%

กาไรขั ้นต้ น

16.54

12.75

3.79

29.8%

รายได้ อื่น

7.49

2.42

5.06

209.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

10.95

16.02

(5.07)

-31.6%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

6.63

16.24

(9.62)

-59.2%

ต้ นทุนทางการเงิน

0.68

1.71

(1.03)

-60.3%

กาไรก่อนภาษี เงินได้

5.77

(18.80)

24.57

N/A

รายได้ จากภาษี เงินได้

0.57

0.33

0.24

71.7%

กาไรสุทธิสาหรับปี

6.34

(18.47)

24.81

N/A
(ล้ านบาท)

บริ ษทั แสนสรำ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
งบกำไรขำดทุน สำหรั บงวดสิน้ ปี

2560

2559

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

%

รายได้ จากการขายและบริ การ

-

-

-

-

ต้ นทุนขาย

-

-

-

-

กาไรขั ้นต้ น

-

-

-

-

รายได้ อื่น

0.02

0.01

0.01

175.0%

กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

27.00

0.00

27.00

N/M

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

14.84

4.88

9.96

204.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

16.27

4.97

11.30

227.3%

ต้ นทุนทางการเงิน

0.03

0.02

0.01

56.3%

กาไรก่อนภาษี เงินได้

(4.11)

(9.86)

5.75

N/A

ภาษี เงินได้

5.42

0.00

N/A

N/M

กาไรสุทธิสาหรับปี

(9.53)

(9.86)

0.34

N/A
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(ล้ านบาท)

กลุ่มบริ ษทั บิวเดอสมำร์ ท
งบกำไรขำดทุน สำหรั บงวดสิน้ ปี

2560

2559

เพิ่มขึน้ (ลดลง)

%

รายได้ จากการขายและบริ การ

562.70

521.15

41.55

8.0%

ต้ นทุนขาย

394.79

382.63

12.15

3.2%

กาไรขั ้นต้ น

167.91

138.52

29.39

21.2%

รายได้ อื่น

10.14

7.25

2.89

39.9%

กาไรจากการปรับมูลค่ายุตธิ รรมของ
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน

27.00

0.00

27.00

N/M

ค่าใช้ จา่ ยในการขาย

65.49

57.98

7.51

13.0%

ค่าใช้ จา่ ยในการบริ หาร

86.90

88.63

(1.73)

-2.0%

ต้ นทุนทางการเงิน

1.58

5.21

(3.63)

-69.8%

กาไรก่อนภาษี เงินได้

51.09

(6.06)

57.14

N/A

ภาษี เงินได้

15.70

4.64

11.06

238.3%

กาไรสุทธิสาหรับปี

35.39

(10.70)

46.09

N/A

จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เกี่ยวข้ อง
คาถาม :
คาตอบ :
คาถาม :

คาตอบ :

หลัง จากนัน้ ผู้ด าเนิ น การประชุม ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้น ซัก ถามและแสดงความเห็ น ในประเด็ น ที่
คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย ขอทาหน้ าที่อาสาพิทกั ษ์
สิทธิของผู้ถือหุ้น ต้ องการสอบถามเกี่ยวกับคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัท
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ได้ ตอบข้ อซักถามผู้ถือหุ้น ว่าขอให้ ไป
ถามประเด็นคาถามนี ้ในวาระที่ 11
นายสมพร มานะอุดมการ ผู้ถือหุ้นมาด้ วยตนเอง สอบถามนายสัญ ชัยฯ ในประเด็ นเกี่ย วกับ การที่บริ ษั ท
แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีผลประกอบการเป็ นขาดทุน ในปี 2560 ขอทราบเหตุผล และความสามารถ
ในการกลับมามีกาไรว่ามีความเป็ นไปได้ หรื อไม่มากน้ อยเพียงใด
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี ที่แล้ วบริ ษัท แสนสรา ดีเวลลอปเมนท์ จากัด มีการขาดทุน
เพราะเราเพิ่งเริ่ มในการก่อสร้ าง คาดว่าในปี นี ้น่าจะปรับตัวมาเป็ นไม่ขาดทุนได้ เพราะเราเริ่ มเปิ ดขายปี 2560
และตอนนี ้มียอดจองมาพอสมควรและเราก็เริ่ มก่อสร้ างอย่างต่อเนื่อง
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เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติม เกี่ ยวกับระเบียบวาระนี ้ และเนื่องจากวาระนี เ้ ป็ นวาระเพื่อทราบ ผู้ดาเนินการ
ประชุมจึงดาเนินการประชุมในระเบียบวาระถัดไป
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินของบริษัทและบริษัทย่ อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิน้ สุด
31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทต้ องจัดทางบการเงิน ณ
วันสิ ้นสุดของรอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ โดยงบการเงินของ
บริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญ ชี ป ระจ าปี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2560 ได้ ผ่า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษั ท และได้ ผ่านการตรวจสอบและรั บรองจากผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท แล้ ว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี 2560 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั งิ บการเงินของบริษัท
และบริ ษัทย่อย สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 และรับทราบรายงานของผู้สอบบัญชี
ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญ ชีกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ และรายงาน
ตรวจสอบงบการเงินโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจาปี 2560 สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,474,484

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,474,484
-

100

-

หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 17 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 73 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,094,474,484 หุ้น

วาระที่ 4
2560

พิจารณาและอนุ มัติการจัดสรรกาไรสุ ท ธิ เป็ นทุ น สารองตามกฎหมาย สาหรั บ ผลประกอบการปี
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ประธานฯได้ ขอให้ นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้เสนอต่อที่

ประชุม

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี สว่ นหนึ่งไว้
เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หกั ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมี
จานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุทธิ
ประจาปี 2560 ของงบเฉพาะกิจการไว้ เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จานวน 1,943,321.63 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของ
กาไรสุทธิ
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุม ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิการจัดสรรกาไรสุท ธิ
เป็ นทุนสารองตามกฎหมาย สาหรับผลประกอบการปี 2560 ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิจดั สรรกาไรสุทธิเป็ นทุนสารองตามกฏหมายสาหรับผลประกอบการ
ปี 2560 จานวน 1,943,321.63 บาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ปี 2560 (งบเฉพาะกิจการ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 5
ประชุม

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,474,484

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,474,484
-

100

พิจารณาและอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560
ประธานฯได้ ขอให้ นายสัญชัย เนื่องสิท ธิ์ รองประธานกรรมการ / ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร เป็ นผู้เสนอต่อที่

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาความเหมาะสม
ของการจ่ายหรื องดเว้ นการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงาน โดยต้ องนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
อนุมตั ิ
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คณะกรรมการมีมติเห็นว่าที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นสมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด ใน
อัตราหุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินเท่ากับ 19,153,084.78 บาท (มีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิ แปลง
สภาพ BSM-W2 วันที่ 30 มีนาคม 2561 จานวน 19,327,802 หุ้น) โดยจ่ายจากกาไรสะสมและกาไรสุทธิ คณะกรรมการ
บริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับปั นผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และกาหนดจ่ายเงิน
ปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อัตราการจ่ายปั นผลคิดเป็ นร้ อยละ 57.01 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินรวม) หลังหักสารอง
ตามกฎหมาย สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนีต้ ้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงการจ่ายเงินปั นผล
สาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2560 ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นเงินสด ในอัตรา
หุ้นละ 0.01 บาทต่อหุ้น รวมเป็ นเงินเท่ากับ 19,153,084.78 บาท (มีจานวนหุ้นสามัญเพิ่มขึ ้นจากการใช้ สิทธิแปลงสภาพ
BSM-W2 วัน ที่ 30 มี น าคม 2561 จ านวน 19,327,802 หุ้น ) โดยจ่ า ยจากก าไรสะสมและก าไรสุท ธิ และอนุมัติ ต ามที่
คณะกรรมการบริ ษัทกาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิ รับปั นผล (Record date) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2561 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561 อัตราการจ่ายปั นผลคิดเป็ นร้ อยละ 57.01 ของกาไรสุทธิ (งบการเงินรวม)
หลังหักสารองตามกฎหมาย สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายปั นผลที่กาหนดไว้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,475,109

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,475,109
-

100

-

หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 74 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,094,475,109 หุ้น

วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระ

ประธานฯ ได้ ขอเชิญกรรมการบริ ษัททัง้ 3 ท่านที่ถกู เสนอชื่อให้ รับการแต่งตังเป็
้ นกรรมการอีกวาระหนึ่งออก
จากห้ องประชุมแห่งนี ้ชัว่ คราว เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามข้ อมูลได้ โดยสะดวก
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จากนัน้ ประธานฯได้ แจ้ งให้ ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทกุ ครัง้ ให้
กรรมการออกจากตาแหน่งจานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ของจานวนกรรมการทังหมด
้
กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจได้
้
รับเลือกให้ กลับเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่อีกวาระก็ได้ โดยในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 มีกรรมการที่ออกตามวาระจานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
กรรมการ
2. นายหยาง ชวน โมห์
กรรมการ
3. นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
ประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านโดยสังเขป มีดงั นี ้
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ทังนี
้ ้ รายละเอียดประวัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านปรากฏอยู่ในข้ อมูลของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตังเป็
้ น
กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสีย มีมติเห็นชอบให้ เสนอที่ประชุมสามั ญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้
กรรมการดังกล่าว ซึ่งต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท และตาแหน่งอื่นต่อไปอีกวาระ
หนึ่ง เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้มีคุณ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญ ญัติบริ ษั ท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ ที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัท ตาม
หลักเกณฑ์ ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง นอกจากนี ้ ยังมี
คุณสมบัติ ทักษะความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ตรงตามที่บริ ษัทกาหนด
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
คาถาม :

คาตอบ :

คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย ขอทาหน้ าที่อาสาพิทกั ษ์
สิทธิของผู้ถือหุ้น สอบถามเรื่ อง กระบวนการสรรหาของบริ ษัทได้ มีการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ เสนอรายชื่อ
หรื อบุคคลทัว่ ไปเข้ ามาเป็ นกรรมการบริ ษัทหรื อไม่ และผ่านช่องทางวิธีการใด
นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์ เลขานุการบริ ษัท และผู้จดั การอาวุโสฝ่ ายการเงิน ตอบข้ อซักถามต่อที่ประชุม
ว่า ในปี ที่ ผ่า นมาทางบริ ษั ท ฯ ได้ เปิ ด โอกาสให้ ผ้ ูถื อ หุ้นเสนอชื่ อ ตัวแทนของผู้ถื อหุ้น หรื อ บุค คลที่ ผ้ ูถื อ หุ้น
เห็นสมควรที่จะให้ เข้ ามาเป็ นกรรมการของบริ ษัท โดยเปิ ดโอกาสให้ เสนอชื่อตังแต่
้ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง
วันที่ 31 มกราคม 2561 และมีผ้ ูเสนอชื่อตัวแทนผู้ถือหุ้น จานวน 2 ท่าน และทางบริ ษัทฯ ได้ พิจารณาผ่าน
คณะกรรมการสรรหาและบริ ษัทฯ ได้ นาเสนอผ่านที่ประชุมคณะกรรมการและที่ประชุมผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้ด้ วย
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โดยวิ ธีก ารที่ บ ริ ษั ท ใช้ สื่อ สารกับ ผู้ถื อ หุ้น ผ่า นทางประกาศลงเว็ บ ไซต์ ข องบริ ษั ท และแจ้ งผ่านทางตลาด
หลักทรัพย์ ในส่วนรายละเอียดขออนุญาตพูดในวาระถัดไป
และเมื่ อไม่มี ข้ อ ซัก ถามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกับ ระเบี ย บวาระนี ้ ผู้ด าเนิ น การประชุม จึ งขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จารณา
ลงคะแนน โดยให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
1. นายสุเรช ซูบรามาเนียม
ผู้ดาเนินการปรชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการเก็บใบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายสุเรช ซูบรามาเนียม กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,475,734

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,475,734
-

100

-

หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 75 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,094,475,734 หุ้น

2. นายหยาง ชวน โมห์
ผู้ดาเนินการปรชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการเก็บใบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิ แต่งตังนายหยาง
้
ชวน โมห์ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,475,734

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,475,734
-

100
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3. นางสาวฐิติยา วงศ์ จิรชัย
ผู้ดาเนินการปรชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการเก็บใบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวฐิ ติยา วงศ์จิรชัย กลับเข้ าดารงตาแหน่ง กรรมการ
อิสระ / กรรมการตรวจสอบ อีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 7

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,475,734

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,475,734
-

100

พิจารณาและอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ จานวน 3 ท่ าน

ผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตระหนักถึงความสาคัญของการกากับดูแล
กิจการที่ดี จึงได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีสว่ นร่ วมในการเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริ ษัท เพื่อเข้ ารับการ
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท โดยบริ ษัทให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอชื่อได้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 27 ธันวาคม 2560 ถึง 31 มกราคม 2561
และมีผ้ ไู ด้ รับการเสนอชื่อซึ่งผ่านการพิจาณาคุณสมบัติโดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และได้ นาเสนอ
ต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ มีจานวน 2 ท่าน คือ
1. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งต่อที่ประชุมว่า จากการเพิ่มจานวนกรรมการใหม่อีก 2 ท่านดังกล่าวข้ างต้ น ทาให้ มี
จานวนกรรมการบริ ษัททังสิ
้ ้น จานวน 10 คน ซึ่งตามแนวทางกากับบริ ษัทจดทะเบียนของตลาดหลักทรัพย์ว่าด้ วยเรื่ องการ
ดารงสถานะเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน บริ ษัทจะต้ องมีกรรมการอิสระอย่างน้ อย 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ดังนัน้
เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎระเบียบดังกล่าว ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติแ ละได้
นาเสนอ นายออเสน การบริ สทุ ธิ์ ให้ เป็ นกรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท ซึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
ได้ เห็นชอบและนาเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
โดยคณะกรรมการมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายวรุตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์
กรรมการ
2. นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์ กรรมการ
3. นายออเสน การบริ สทุ ธิ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
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รายละเอียดประวัติผ้ ถู กู เสนอชื่อเข้ าเป็ นกรรมการโดยสังเขป มีดงั นี ้
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่อไม่มีข้อซักถามเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน โดยให้ ที่ประชุม
พิจารณาลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
1. นายวรุ ตม์ ภาณุพัฒนพงศ์
ผู้ดาเนินการปรชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการเก็บใบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ทีป่ ระชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายวรุ ตม์ ภาณุพฒ
ั นพงศ์ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,624,834

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,624,834
-

100

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

16

26

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

บัตรเสีย

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

-

หมายเหตุ : ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิ่ม 5 ราย รวมมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม 80 ราย นับจานวนหุ้นได้ 1,094,624,834 หุ้น

2. นางสาวพิชญ์ ธิดา ภาณุพัฒนพงศ์
ผู้ดาเนินการปรชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการเก็บใบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นางสาวพิชญ์ธิดา ภาณุพฒ
ั นพงศ์ ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ
บริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,624,834

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,624,834
-

100

3. นายออเสน การบริสุทธิ์

ผู้ดาเนินการปรชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงขอให้
ชูมือขึ ้น บริ ษัทฯ จะให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ทาการเก็บใบลงคะแนน
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิแต่งตัง้ นายออเสน การบริ สทุ ธิ์
บริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย

ให้ ดารงตาแหน่งกรรมการ

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,624,834

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,624,834
-

100

-

วาระที่ 8
พิจารณาและอนุ มัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบ ประจาปี 2561 ใน
รูปแบบเบีย้ ประชุมและอนุมัติหลักการจ่ ายเงินโบนัสกรรมการประจาปี 2561
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

17

บริษัท บิวเดอร์สมาร์ท จำ�กัด (มหาชน)

27

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำ�ปี 2562

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการ
แก้ ไขเพิ่มเติม) ที่กาหนดว่าห้ ามมิให้ บ ริ ษัทจ่ายเงินหรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตาม
ข้ อบังคับบริ ษัท ทังนี
้ ้ ข้ อบังคับบริ ษัทกาหนดว่า กรรมการบริ ษัทมีสิทธิได้ รับค่าตอบแทนกรรมการจากบริ ษัทตามที่ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นจะพิจารณาและลงมติอนุมตั ิ โดยอาจกาหนดค่าตอบแทนกรรมการเป็ นจานวนแน่นอนหรื อวางเป็ นหลักเกณฑ์เฉพาะ
และจะกาหนดไว้ เป็ นคราวๆ หรื อให้ มีผลตลอดไปจนกว่าที่ประชุมผู้ ถือหุ้นจะมีมติเปลี่ยนแปลงเป็ นอย่างอื่นก็ได้ นอกจากนี ้
กรรมการบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิการต่างๆ ตามระเบียบบริ ษัท
คณะกรรมการบริ ษัทมีมติเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2561
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม (อัตราเดียวกันกับปี 2560)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท ต่อครัง้
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้
พร้ อมทัง้ อนุมัติ ใ นหลัก การส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น โบนัส ประจ าปี 2561 ให้ กับ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริ ษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทังนี
้ ้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปี 2560 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5%
ของกาไรสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึง่ เป็ นไปตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้ )
3. ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ ง ให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สาม (2/3) ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
และเมื่ อ ไม่มี ข้อ ซัก ถามเกี่ ยวกับ ระเบีย บวาระนี ้ ผู้ ด าเนิ นการประชุม จึงขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและอนุมัติ การก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการตรวจสอบประจาปี 2561 ในรู ป แบบเบีย้ ประชุม และอนุมัติ ห ลัก การจ่ ายเงิ น โบนัส
กรรมการประจาปี 2561 ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบ ต่อการประชุม
(อัตราเดียวกันกับปี 2560)
ประธานกรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
25,000 บาท ต่อครัง้
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้
พร้ อมทัง้ อนุมัติ ใ นหลัก การส าหรั บ การจ่ า ยเงิ น โบนัส ประจาปี 2561 ให้ กับ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั นี ้
1. จะพิจารณาจ่ายโบนัสกรรมการ เมื่อผลประกอบการของบริ ษัท (งบการเงินรวม) มีกาไร
2. จ่ายในอัตราไม่เกิน 5% ของกาไรสุทธิ ทังนี
้ ้ สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาท (ปี 2560 จ่ายในอัตราไม่เกิน 5%
ของกาไรสุทธิ สูงสุดไม่เกิน 2,000,000 บาท ซึง่ เป็ นไปตามกรอบที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิไว้ )
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3. ประธานกรรมการเป็ นผู้จดั สรรโบนัสดังกล่าวให้ กรรมการแต่ละท่าน
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,624,834

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

ไม่เห็นด้ วย

-

-

งดออกเสียง

1,094,624,834
-

100

เห็นด้ วย

รวม
บัตรเสีย
วาระที่ 9
บัญชี

พิจารณาและอนุ มัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 และการกาหนดค่ าตอบแทนในการสอบ
ประธานฯได้ มอบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบ นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั เสนอต่อที่ประชุม

นายมาร์ ค เดวิด เรมมีจนั ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ(เสนอต่อที่ประชุมด้ วยภาษาอังกฤษ และนายสัญชัย เนื่อง
สิทธิ์ ได้ รายงานเป็ นภาษาไทย) ว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ที่กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนการสอบ
บัญชีของบริ ษัททุกปี คณะกรรมการตรวจสอบได้ พจิ ารณาและเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาและอนุมตั ิ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ
นายเสถียร วงศ์สนันท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ
นายวิชยั รุจิตานนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
จากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อไปอีก 1 ปี ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ผู้สอบบัญ ชี รายดัง กล่า วเคยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย มาแล้ ว 6 ปี โดย
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับ
บริ ษัทประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท และสาหรับบริ ษัทในกลุม่ จานวน 1,050,000 บาท
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
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ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
คาถาม :

คาตอบ :

คาถาม :

คาตอบ :

คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่ง เสริ มนักลงทุนไทย สอบถามว่า เนื่องจาก
ผู้สอบบัญชีที่นาเสนอเป็ นบริ ษัทตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทต่อเนื่องมาแล้ ว 6 ปี จึงขอถามว่า ในแต่ละท่านที่
เสนอมาเป็ นผู้สอบบัญชี สอบบัญชีมาแล้ วกี่รอบบัญชี เกิน 5 รอบหรื อไม่
นางสาวพรรษชลฯ ตอบข้ อซักถามว่า ทีมที่ เข้ ามาตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทเป็ นทีมใหม่ที่เพิ่งเข้ ามา
ตรวจสอบงบการเงิ นของบริ ษัทเป็ นปี แรก ในส่วนของทีม เมื่อครบ 5 ปี เราจะมีการตรวจสอบการทางานของ
ทางสานักงานตรวจสอบ และเราได้ มีการเตรี ยมทีมชุดใหม่เพื่อการทางานที่มีประสิทธิภาพมากขึ ้น
อนึ่ง 6 ปี ที่บริ ษัทฯ ใช้ ทีมตรวจสอบของบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด นัน้ ใน 5 ปี แรก มีหวั หน้ าทีมตรวจสอบ
หลักคือ นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล แต่ในปี นี ้มีนายเสถียร วงศ์สนันท์ เข้ ามาเป็ นหัวหน้ าทีมปี นี ้เป็ นปี แรก
คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่
ถามเพราะมีเกณฑ์จากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ว่าเกณฑ์ของ
สานักงานตรวจสอบบัญชีให้ ตรวจสอบได้ คณะละไม่เกิน 5 ปี โดยทั่วไปที่เห็นบริ ษัทที่จดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ เมื่อครบ 5 ปี แล้ ว บริ ษัทฯ ก็จะเปลีย่ นบริ ษัทผู้ตรวจสอบบัญชี
ประธานที่ป ระชุม ขอชี แ้ จงต่อ ที่ ป ระชุม เพิ่ ม เติ มว่า ในส่วนของการตรวจสอบงบการเงิ น บริ ษั ท ฯ ทาตาม
กฎเกณฑ์ของ ก.ล.ต.อยู่แล้ ว เพียงแค่ในปั จจุบนั เรายังไม่ได้ เปลี่ยนบริ ษัท แต่เราเปลี่ยนทีมตรวจสอบ ดังนัน้
ในส่วนของการเปลีย่ นบริ ษัทเราคงต้ องรับไว้ พิจารณา
คุณ เบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์ ผู้รับ มอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย ได้ กล่าวขออภัยต่อที่
ประชุมหากทาให้ เข้ าใจผิด เนื่องจากตนไม่ได้ มีเจตนาที่จะสอบถามเพื่อให้ เปลี่ยนบริ ษัทผู้สอบบัญชี และที่
บริ ษัททานันก็
้ ไม่ได้ ผิดหลักเกณฑ์ของ ก.ล.ต. เพียงแต่ต้องการให้ ข้อมูลว่าโดยทัว่ ไปบริ ษัทต่างๆจะปฏิบตั ิกนั
เช่นนี ้

เมื่อไม่มีข้อซักถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับระเบียบวาระนี ้ ผู้ดาเนินการประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิ
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 และการกาหนดค่าตอบแทนในการสอบบัญชี ตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีประจาปี 2561 โดยมีรายชื่อ ดังนี ้
นายอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล
นายเสถียร วงศ์สนันท์
นายวิชยั รุ จิตานนท์
นางสาวกุลธิดา ภาสุรกุล
นายยุทธพงษ์ เชื ้อเมืองพาน

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3500 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3495 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4054 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5946 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9445
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จากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
จากบริ ษัท เอเอ็นเอส ออดิท จากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชี สาหรับปี 2561 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่าเหมาะสมที่จะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทต่อไปอีก 1 ปี ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวมีคณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน
ษัท เอเอ็น่จเอส
จากัญดชีเป็
นผู้ตษรวจสอบบั
บปี ญ
2561
พิจารณาแล้ วเห็จากบริ
นว่าเหมาะสมที
ะเป็ออดิ
นผู้สทอบบั
ของบริ
ัทต่อไปอีกญ1ชี ปีสาหรั
ผู้สอบบั
ชีดงั ตามที
กล่าวมี่คคณะกรรมการตรวจสอบได้
ณ
ุ สมบัติตามที่สานักงาน
ก.ล.ต. ก าหนด ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ผู้สอบบัญ ชี รายดัง กล่า วเคยเป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย มาแล้ ว 6 ปี โดย
พิก.ล.ต.
จารณาแล้
วเห็นทัว่งา้ นีเหมาะสมที
ะเป็ นญผู้สชีอบบั
ของบริ
ษัทต่อนไปอี
ก 1 ปีญผูชี้ สขอบบั
กล่าวมีษคั ทณ
ุ ย่สมบั
ิตามทีว่ส6านัปีกโดย
งาน
ก าหนด
้ บริ ษั ท ผู้ส่จอบบั
รายดัญงชีกล่
า วเคยเป็
ผู้ส อบบั
องบริญษชีัดทงั และบริ
อ ย ตมาแล้
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงินไม่เกิน 2,150,000 บาท แบ่งเป็ นค่าตอบแทนในการสอบบัญชีสาหรับ
ก.ล.ต.
ก าหนด
ทัง้ นีญ้ ชีบริประจ
ษั ท ผูาปี้ สอบบั
ง กล่านวเคยเป็
น ผู้ส อบบัญบาท
ชี ข องบริ
ษั ท ย่อ ย มาแล้ วญ6ชีสปีาหรั
โดยบ
ค่าตอบแทนผู
้ สอบบั
2561ญเป็ชีนรายดั
จานวนเงิ
ไม่เกิน 2,150,000
แบ่งเป็ษนั ทค่และบริ
าตอบแทนในการสอบบั
บริ ษัทประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท และสาหรับบริ ษัทในกลุม่ จานวน 1,050,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ค่บริาษตอบแทนผู
าปี 2561
เป็ นจานวนเงิ
เกินาหรั
2,150,000
บาท ม่แบ่จงานวน
เป็ นค่า1,050,000
ตอบแทนในการสอบบั
ญชีสาหรัยบง
ัทประจาปี้ สอบบั
2561ญเป็ชีปนระจ
จานวนเงิ
น 1,100,000
บาทนไม่
และส
บบริ ษัทในกลุ
บาท ด้ วยคะแนนเสี
ดังนี ้
บริ
ดังนีษัท้ ประจาปี 2561 เป็ นจานวนเงิน 1,100,000 บาท และสาหรับบริ ษัทในกลุม่ จานวน 1,050,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
มติท่ ลี ง
จานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ดังนี ้
มติท่ ลี ง
จานวนเสี
ย
งที
่
ล
งมติ
คิประชุ
ดเป็ มนอัและออกเสี
ตราร้ อยละของจ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ยง านวนหุ้นที่มา
(1 หุ้น =ย1งทีเสี่ ลยงมติ
ง)
ประชุ
ยง
จานวนเสี
คิดเป็ มนอัและออกเสี
ตราร้ อยละของจ
เห็นด้ วย มติท่ ลี ง
1,094,624,834
100 านวนหุ้นที่มา
(11,094,624,834
หุ้น = 1 เสียง)
ประชุมและออกเสี100
ยง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
เห็
1,094,624,834
100
ไม่นเห็ด้นวด้ยวย
รวม
1,094,624,834
100
ไม่เห็นด้ วย
รวม
1,094,624,834
100
งดออกเสียง
รวม
1,094,624,834
100
งดออกเสียง
บัตรเสีย
งดออกเสี
บัตรเสีย ยง
บัตรเสีย
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่ เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลก
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่ เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลก
เงินระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่ เกิน 100,000,000 บาท
วาระที
่ 10 น้ (Bill
พิจารณาและอนุ
ิการออกและเสนอขายหุ
้ นกู้ภายในวงเงิ
เงิ
นระยะสั
of Exchange ม: ัตB/E)
วงเงินไม่ เกิน 100,000,000
บาท นไม่ เกิน 200,000,000 บาท และตั๋วแลก
ประธานฯได้
ขอให้ นายสั
ญชัวงเงิ
ย เนื่องสิทธิ์ นาเสนอต่อที่ประชุ
เงินระยะสัน้ (Bill
of Exchange
B/E)ญ
บาทมม
ประธานฯได้
ขอให้ น:ายสั
ชัย เนืน่อไม่งสิเกิทธิน์ น100,000,000
าเสนอต่อที่ประชุ
นายสั
ญ ชัย เนื
งสิ
ท ธิ์ ได้ แจ้ งให้ ที่ ปทระชุ
ทราบว่า คณะกรรมการมี
ม ติ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประธานฯได้
อให้่่ อองสิ
นายสั
ธิ์ นมมาเสนอต่
ระชุม
นายสั
ญ ชัย ขเนื
ท ธิ์ ญได้ชัแยจ้ งเนืให้่องสิ
ที่ ป ระชุ
ทราบว่อาที่ปคณะกรรมการมี
ม ติ เสนอต่อ ที่ ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น
ประจาปี 2561 เพื่อ พิจารณาและอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท และตัว๋ แลกเงิน
ย เนื่ อ งสิท ธิม์ ตั ได้ิกแารออกและเสนอขายหุ
จ้ งให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่้ นกูา้ ภคณะกรรมการมี
เสนอต่อ ที่ ป ระชุ
้ ถือ หุ้น
ประจาปี 2561นายสั
เพื่อ พิญจชัารณาและอนุ
ายในวงเงินไม่เกิมนติ200,000,000
บาทม สามั
และตัญว๋ ผูแลกเงิ
ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงินไม่เกิน 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทังจ
้ านวนหรื อบางส่วน โดยเสนอ
ประจาปีน้ 2561
่อ พิจารณาและอนุ
มตั ิกนารออกและเสนอขายหุ
้ นกู้ภายในวงเงิ
นไม่เกินว่า200,000,000
ว๋ แลกเงิน
ระยะสั
(Bill ofเพืExchange
: B/E) วงเงิ
ไม่เกิน 100,000,000 บาท
โดยเสนอขายไม่
ทังจ
้ านวนหรื อบาท
บางส่และตั
วน โดยเสนอ
ขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ ให้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน
ระยะสัน้ (Billยวหรื
of Exchange
: B/E)
วงเงิ
เกิน ว่ 100,000,000
บาทน โดยเสนอขายไม่
่าทังจ
้ านวนหรื
อบางส่อวนแต่โดยเสนอ
ขายคราวเดี
อหลายคราวก็
ได้ ให้
แก่นบไม่
คุ คลทั
ไป ผู้ลงทุนสถาบั
และ/หรื อ ผู้ลงทุนวรายใหญ่
ทังจ
้ านวนหรื
บางส่วน
ตามรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้
ขายคราวเดียวหรื
ได้ ให้้ แก่บคุ คลทัว่ ไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน
ตามรายละเอี
ยดเบือหลายคราวก็
้องต้ น ดังต่อไปนี
ตามรายละเอียดเบื ้องต้ น ดังต่อไปนี ้
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ทังนี
้ ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ บุคคลที่ได้ รั บมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจในการ
กาหนดชนิด ประเภท อายุ ราคาเสนอขาย รายละเอียดหุ้นกู้ที่ออก การลงนามในข้ อกาหนดว่าด้ วยสิทธิและหน้ าที่ของผู้ออก
หุ้นกู้และผู้ถือหุ้นกู้ การกาหนด และ/หรื อ เปลี่ยนแปลงข้ อกาหนดและเงื่อนไขต่างๆ รวมทังรายละเอี
้
ยดต่างๆ ที่เ กี่ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละครัง้ การแต่งตัง้ ผู้จัดจาหน่ายหุ้นกู้และนายทะเบี ยนหุ้นกู้ การเข้ าทาและลงนามใน
สัญญา Underwriting Agreement และ/หรื อ สัญญาอื่นที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนมีอานาจทาการเจรจาต่อรองและตกลง
อัตราค่าตอบแทนและค่าใช้ จ่ายของสัญ ญาต่างๆ ข้ างต้ น การจัดทาและยื่นคาขอและเอกสารต่างๆ ต่อสานักงาน ก.ล.ต.
หน่วยงานราชการที่เกี่ ยวข้ อง และ/หรื อ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง รวมตลอดจนการรับรองการดาเนินงานต่างๆ ที่ผ่านมา
เกี่ยวกับการออก และเสนอขายหุ้นกู้และตัว๋ B/E และการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้และตัว๋ B/E นันๆ
้ ให้ สาเร็ จลุลว่ งและเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนด
จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องผ่านการอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
หลังจากนัน้ ผู้ดาเนินการประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามและแสดงความเห็นในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง
คาถาม :
คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิ ชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามว่า จากที่ดใู นงบ
การเงินก่อนที่จะมีการเพิ่มทุนที่ผ่ านมา ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัท 300 กว่าล้ านบาท และขออนุมตั ิในการ
ออกตราสารหนี ้ จานวน 300 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นจานวนที่ใกล้ เคียงกันมาก จึงขอเรี ยนถามบริ ษัทว่า จานวน
ดังกล่าวสูงเกินไปหรื อไม่ในมุมมองของท่าน
นอกจากนี ้ มีการออกตัว๋ แลกเงินระยะสัน้ (B/E) ซึง่ มีอายุ 270 วัน ในวงเงิน 100 ล้ านบาท และไม่แน่ใจว่า 300
ล้ านบาทที่วา่ นี ้จะออกและเสนอขายในปี นี ้เลยหรื อไม่ และเมื่อสิ ้นอายุ 270 วันแล้ ว บริ ษัทมีแผนจะชาระเงินกู้
คืนตามตัว๋ B/E อย่างไร จะใช้ เงินทุนจากส่วนใดมาชาระคืน
คาตอบ :

คาถาม :
คาตอบ :
คาถาม :

นายสัญชัย เนื่องสิทธิ์ ประธานกรรมการบริ หาร ตอบข้ อซักถามต่อผู้ถือหุ้นว่า ทางผู้บริ หารและคณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาถึงในเรื่ องของการลงทุน และตอบคาถามที่ว่า บริ ษัทสามารถคืนเงินยืม ไม่ว่าจะเป็ นตัว๋ B/E
หรื อหุ้นกู้ได้ อย่างไร ดังนี ้ว่า เรามีการบริ หารเรื่ องกระแสเงินสด (Cash Flow) ของแต่ละโครงการ และที่เราบอก
ว่าหุ้นกู้ไม่เกิน 200 ล้ านบาท หรื อตัว๋ แลกเงิน B/E ไม่เกิน 100 ล้ านบาท เราจะพิจารณาว่าจะใช้ อนั ที่มีอตั รา
ดอกเบี ้ยที่ต่าที่สดุ เป็ นการ Matching ระหว่างเงินทุนกับโครงการหรื อธุรกิจที่เราทา
คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามต่อไปว่าจานวน
300 ล้ านบาทนี ้ บริ ษัทจะออกขายภายในปี นี ้ทังหมดหรื
้
อไม่
นายสัญชัยฯ แจ้ งว่าไม่จาเป็ น เนื่องจากต้ องพิจารณาตามความเหมาะสม
คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามต่อว่า จากที่ได้ ดู
งบการเงินทังหมดแล้
้
ว ต้ องขอชมเชยก่อนว่าอัตราส่วนทางด้ านการเงินของบริ ษัทถือว่าดี Equity Ratio ใน
ปั จจุบนั ก็คอ่ นข้ างน้ อย อยากทราบว่าภายหลังจากที่บริ ษัทออกและเสนอขายตราสารหนี ้ทังหมดจนครบ
้
300
ล้ านบาทแล้ วนัน้ Equity Ratio จะเป็ นเช่นไร
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นายสัญชัยฯ ตอบข้ อสอบถามว่า ณ ปั จจุบนั บริ ษัทมองไว้ ในอัตราที่ไม่เกิน 1
คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ กล่าวต่อว่า จากที่ได้ คานวณคร่าวๆแล้ ว Equity Ratio อยูท่ ี่ประมาณ 0.4 ซึง่
ถือว่าดีมาก แต่ถ้าต่อไปออก 300 ล้ าน Equity Ratio อาจจะขึ ้นไปเกิน 1 และในส่วนของการคืนตราสารหนี ้
ระยะสัน้ บริ ษัทฯ สามาถคืนได้ หมดภายในกาหนดระยะเวลาหรื อไม่ เพราะมิฉะนันอาจจะมี
้
ปัญหาเหมือนกับ
บริ ษัทฯ จดทะเบียนอื่นๆ ที่เคยมีมาแล้ ว
นายสัญชัยฯ กล่าวขอบคุณสาหรับข้ อซักถาม และบริ ษัทฯ รับว่าจะนาไปพิจารณาให้ เหมาะสมที่สดุ

มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินไม่เกิน 200,000,000 บาท
และตั๋วแลกเงิ น ระยะสัน้ (Bill of Exchange : B/E) วงเงิ น ไม่เกิ น 100,000,000 บาท โดยเสนอขายไม่ว่าทัง้ จ านวนหรื อ
บางส่วน โดยเสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวก็ได้ ให้ แก่บุคคลทัว่ ไป ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ แบบ
เฉพาะเจาะจง ทังจ
้ านวนหรื อแต่บางส่วน เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของบริ ษัท ทีค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (บริ ษัทย่อย)
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติท่ ลี ง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
รวม
งดออกเสียง
บัตรเสีย
วาระที่ 11

จานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,094,624,834

คิดเป็ นอัตราร้ อยละของจานวนหุ้นที่มา
ประชุมและออกเสียง
100

1,094,624,834
-

100

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

ผู้ดาเนินการประชุมแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี ้จะไม่มีการลงคะแนนเสียงใดๆ แต่จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นได้ “ซักถาม” “แสดงความคิดเห็น” หรื อ “เสนอแนะ” โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นแจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อที่ประชุมได้ รับทราบและเพื่อ
บันทึกในรายงานการประชุม พร้ อมทังได้
้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่า ท่านใดมีประเด็นคาถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็น และ/
หรื อ คาเสนอแนะแก่บริ ษัท
คาถาม :
คาตอบ :

คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามถึงวิธีการทางาน
ของบริ ษัทว่าได้ มีการแต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดย่อยเพื่อดาเนินการหรื อไม่ และมีคณะกรรมการสรรหาหรื อไม่
นางสาวพรรษชลฯ เลขานุการบริ ษั ท และผู้จัด การอาวุโสฝ่ ายการเงิ น ขออนุญ าตเป็ น ผู้ต อบข้ อ ซัก ถามนี ้
นางสาวพรรษชลฯ แจ้ งที่ประชุมว่า คณะกรรมการของบริ ษัทฯ ทังหมดประกอบด้
้
วย กรรมการบริ หาร 1 ชุด
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน 1 ชุด (มีสมาชิก 4 ท่าน) และคณะกรรมการตรวจสอบ (มีสมาชิก 3
ท่าน) ซึง่ รายละเอียดของคณะกรรมการสรรหาได้ เปิ ดเผยไว้ ในข้ อมูลรายงานประจาปี 2560 แล้ ว
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คุณเบญญาลักษณ์ นักพาณิชย์ ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มนักลงทุนไทย สอบถามต่อไปว่า นโยบาย
ของบริ ษัทฯ ในการเข้ าร่ วมเป็ นสมาชิกในโครงการต่อต้ านคอร์ รั ปชั่นนันเป็
้ นอย่างไร มีนโยบายที่จะเข้ าร่ วม
หรื อไม่
นางสาวพรรษชลฯ เลขานุการบริ ษัทและผู้จัดการอาวุโสฝ่ ายการเงินขออนุญาตเป็ นผู้ตอบข้ อซักถามนี ้ โดย
นางสาวพรรษชลฯ กล่าวว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ที่แล้ ว ได้ มีการพูดถึงเรื่ อง Anti-Corruption Policy ซึ่ง
บริ ษัทได้ มีคณะกรรมการพิจารณาและอนุมัติ ในส่วนของนโยบายแล้ ว และได้ มีการเปิ ดเผยไว้ ในรายงาน
ประจาปี ของบริ ษัทในปี นี ้แล้ ว และมีช่องทางในการแจ้ งข้ อร้ องเรี ยนในเว็บไซต์ของบริ ษัท และปี ตอ่ ๆ ไปบริ ษัท
จะพัฒนาระบบนี ้ต่อไปเพื่อให้ เกิดความโปร่งใส
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ซักถาม หรื อ แสดงความเห็นอีก ผู้ดาเนินการปรชุมจึงเชิญท่านประธานกรรมการบริ ษัทกล่าว

ปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุม
นายเอนก พิเชฐพงศา ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่านที่เสียสละเวลา
มาเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ และได้ กล่าวปิ ดประชุมเวลา 11.19 น.

ลงชื่อ
(

ลงชื่อ
(

นายเอนก พิเชฐพงศา

ประธานกรรมการ / ประธานที่ประชุม
)

นางสาวพรรษชล กุศลภุชฌงค์

เลขานุการบริ ษัท / ผู้บนั ทึกการประชุม
)
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