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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจาํปี 2561 

บริษทั เอพี (ไทยแลนด)์ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 26 เมษายน 2561 

ณ ห้องมีตติ�งรมู 1-4 โซนบี ศนูยป์ระชมุแห่งชาติสิริกิติ�   

ถนนรชัดาภิเษกตดัใหม่ กรงุเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 
รายชื่อกรรมการผูเขารวมประชมุ 

1. รศ. ดร. นริศ  ชัยสูตร  ประธานกรรมการ 
2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและประธานเจาหนาทีบ่ริหาร 
3. คุณพิเชษฐ  วิภวศภุกร กรรมการและกรรมการผูอํานวยการ 
4. คุณพันธพร  ทัพพะรังส ี ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณนนทจิตร  ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ 
6. คุณโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
7. คุณสมยศ  สุธีรพรชัย กรรมการตรวจสอบ 
8. คุณหยกพร  ตันติเศวตรัตน กรรมการ 
9. คุณพรวุฒ ิ  สารสิน  กรรมการ 
10. คุณศิริพงษ   สมบัติศิร ิ กรรมการ  
11. คุณกิตติยา  พงศปูชนยีกุล กรรมการ 
12. คุณวิษณ ุ  สุชาติล้ําพงศ กรรมการ 
13. คุณวสันต  นฤนาทไพศาล กรรมการ 

 
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม 

ไมม ี
 
รายชื่อผูเขารวมประชมุ 

1. คุณสาธิดา   รัตนานุรักษ ตัวแทนผูสอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน อีวาย จํากัด 
2. คุณสิริมนตร      โชคครรชิตไชย    ตัวแทนผูสอบบัญชจีากบรษิัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
3. คุณประมาศ    ขวัญชื้น  เลขานุการบริษัท 
4. คุณจิตอาภา  อัมราลิขิต รองกรรมการผูอํานวยการสายการเงินและบัญช ี

 
โดยมี คุณประมาศ  ขวญัชื้น  เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชมุ 
 
เปดประชุม เวลา 14.30 น. 
 
คุณประมาศ  แนะนําคณะกรรมการทั้งคณะจํานวน 13 ทาน คิดเปนสัดสวนของกรรมการทีเ่ขารวมประชมุ 
100% ของกรรมการทั้งหมด รวมถึงแนะนําผูสอบบญัช ี และเจาหนาทีจ่าก บริษัท อินเวนทเทค ซิสเท็มส 
(ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งเปนบรษิัททีม่ีความเชีย่วชาญในการประชุมผูถือหุนมากวา 10 ป เปนผูมาดูแลจัดการ
ในเรื่องการนับคะแนน 
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รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ กลาวเปดประชุม โดยขอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคิน ในฐานะรอง
ประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร ทําหนาที่ดําเนินการประชุมและขอใหคุณประมาศ   ไดแจง
องคประชุม รวมทั้งรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
 
คุณประมาศ   ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะน้ีมีผูถือหุนมารวมประชุม ดังนี้ 
 
ผูถือหุนที่มาดวยตนเอง 147 ราย รวมจํานวนหุนได 735,584,184  หุน 

ผูถือหุนที่มอบฉันทะมา   1,054 ราย รวมจํานวนหุนได 1,520,913,276  หุน 
ผูถือหุนที่มาประชุมรวมทั้งสิ้น 1,201 ราย รวมจํานวนหุนได 2,256,497,460  หุน 
คิดเปนรอยละ 71.7282 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 3,145,899,495  หุน 
ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท  
 
ในปนี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอรายชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ในระหวางวันที่ 1 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ซึ่งไมมีผูใด
เสนอระเบียบวาระและเสนอรายชื่อบุคคลเขามา 
 
ตอจากนั้น ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบวา 
สําหรับการลงมตใินแตละวาระจะดําเนินการไปตามขอบังคับของบริษัท และตามที่กฎหมายกาํหนด  
 

 หลังจบการพิจารณาในวาระที่เสนอเพื่ออนุมัติ คุณอนุพงษจะขอใหทีป่ระชมุลงคะแนนเสียง ซึง่จะใช
หลักการลงคะแนน 1 หุนตอ 1 เสียง (One share One vote) โดยคุณอนุพงษจะแจงใหผูที่ไมเห็น
ดวย หรืองดออกเสียงใหยกมือ 

 เจาหนาทีจ่ะเก็บบตัรลงคะแนนของผูที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง มาหักจากคะแนนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียงในวาระนั้น ผลที่ไดถือเปนคะแนนที่เห็นดวย  

 หลังจากนับคะแนนแลวเลขานุการในที่ประชมุจะแจงผลคะแนนตอที่ประชมุ 

 สําหรับบัตรลงคะแนนในสวนที่เห็นดวยขอใหสงคืนเจาหนาทีห่ลังจากจบการประชมุ 

 สําหรับทานผูถือหุนที่ไดออกเสียงลงคะแนนมาในใบมอบฉันทะแลว กรุณาไมยกมือออกเสียงลงคะ 
แนนอีก เพราะจะเปนการนับซ้ํา ขอเปนเฉพาะทานผูถือหุนที่ยังไมไดลงคะแนนมาเทานั้น ที่จะ
ลงคะแนนในหองประชมุ 

 ในวาระทัว่ๆไป จะใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมเปนเกณฑตัดสิน ผูถือหุนแตละ
ทานมีสิทธิออกเสียงไดตามจํานวนหุนที่ถืออยู  

 สําหรับวาระพิเศษตางๆ ที่อาจจะมีเกณฑการนบัคะแนนตางออกไป เลขานุการจะแจงใหทราบกอน
ลงคะแนน อาทิเชน วาระที่เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันจะมีผูถือหุนบางทานที่จะไมมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน หรือในบางวาระ จะตองมีคะแนนเสียงเห็นชอบไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มา
ประชุม เปนตน 

 ในแตละวาระคะแนนรวมอาจแตกตางกันไป เนื่องจากผูถือหุนทีอ่าจทยอยมาเขารวมประชมุ คะแนน
รวมที่ประกาศในแตละวาระจะเปนคะแนนเสียงจรงิของผูถือหุนที่มาออกเสียงทันในวาระนั้น 
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 เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายของ ก.ล.ต. ในเรื่องของ Good Governance ขอใหทานผูถือหุน หรือ
ตัวแทน ที่ประสงคจะแสดงความคิดเห็น หรือจะซักถาม หรือจะคัดคานในประเด็นตางๆ กรุณาแสดง
ตัวตอทีป่ระชมุโดยยกมือขึ้นขออนุญาตจากคุณอนุพงษ แลวแจงชื่อ นามสกุล พรอมทัง้แจงดวยวา
เปนผูถือหุน หรือเปนผูรับมอบฉนัทะจากผูถือหุนรายใด  

 
เมื่อไดรับทราบวิธีการออกเสียงลงคะแนนแลว จึงเริ่มเขาสูวาระการประชุม โดยคุณอนุพงษ เปนผูดําเนินการ
ประชุม 
 

วาระที� 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี ���� ซึ�งได้ประชุมไป

เมื�อวนัที� �� เมษายน ���� 

คุณอนุพงษไดขอใหทีป่ระชมุพจิารณารายงานการประชมุดังกลาวซึ่งไดแจกไป
พรอมกับหนงัสือเชิญประชุมแลว  
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

   
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ

 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้ือหุ้นประจาํปี 2560 

ซึ �งได้ประชมุไปเมื �อวนัที �   27 เมษายน  2560 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,256,511,270 99.9997 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 5,500 0.0002 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,204 ราย) 2,256,516,770 100.0000 

 
 

วาระที� 2 พิจารณารบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 

คุณอนุพงษ ไดแถลงผลการดําเนินงานของบริษทัในป 2560 ใหผูถือหุนทราบ 
ดังนี ้  ในป 2560 ที่ผานมา บริษัทมยีอดจองทั้งสิ้น 42,978 ลานบาท (รวม 100% ของ
โครงการรวมทุน) คิดเปนอัตราการเติบโต 92% ซึ่งแบงเปนยอดจองแนวราบ 14,822 ลาน
บาท และแนวสูง 28,156 ลานบาท โดยยอดจองสูงสุดอยูในไตรมาส 4 มูลคา 14,683 ลาน
บาท ดานการรับรูรายไดปทีผ่านมามมีูลคา (ไมรวมโครงการรวมทุน)  22,176 ลานบาท 
แบงเปนแนวราบ 13,198 ลานบาท คิดเปน +1.94% แนวสูง 7,926 ลานบาท คิดเปน 
+18.2% ในไตรมาส 4 มยีอดการรับรูรายไดสูงสุดที่ประมาณ 8,239 ลานบาท  

หากพิจารณาโดยรวมโครงการรวมทุนดวย ยอดรับรูรายไดทั้งสิ้นอยูที่ประมาณ 
28,904 ลานบาท โดยเพิม่ขึ้น +16% จากปกอนหนา ในไตรมาส 4 มียอดโอนสูงถงึ 
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10,815 ลานบาท ซึง่นับเปนยอดโอนมูลคาสูงที่สุดของไตรมาส 4 นับตงแตมีการตัง้บริษทั
มา  

กําไรสุทธิในปที่ผานมา 3,148 ลานบาท เพิ่มขึ้น 16.5% เมื่อเทียบกับปที่ผานมา 
ในปนี้ อัตรากําไร 1 บาท/หุน บริษัทพยายามรักษาสัดสวนหนีส้ินตอทุนมาโดยตลอด โดย
ในปที่ผานมาอยูที่ 0.80 เทา และในป 2561 นี้ คาดวาจะมีการเปดตัวโครงการมูลคาทัง้สิ้น 
49,070 ลานบาท แนวราบคาดการณวาจะโตขึ้นจาก 25,000ลานบาท เปน 30,000 ลาน
บาท คิดเปน 20%  สวนคอนโดคาดการณไวที่ 19,000 ลานบาท โครงการที่จะเปดตัว
แบงเปนแนวราบ 31 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ ประมาณการณยอดจองของ
ปนี้ 33,500 ลานบาท จากการประเมินยอดขายไวที่ 45% อยางไรก็ตาม หากดูเปายอดจอง
แนวราบ นาจะโตขึ้น 21% จากในปที่ผานมา 14,822 เปน 18,000 ลานบาท สาเหตุ
เนื่องจากจะมีโครงการแนวราบเปดตัวในปนี้อีกหลายโครงการ 

สําหรับ portfolio ทั้งหมดของบริษัท แบงเปนแนวราบ มูลคาประมาณ 70,000 
ลานบาท แนวสูง (เฉพาะเอพี) 15,000 ลานบาทและ แนวสูง (51% ของโครงการรวมทุน) 
ประมาณ 28,500 ลานบาท  

นอกจากผลการดําเนินการในเชงิตัวเลขแลว บริษัทยังไดมีการดําเนินการในการ
ตอตานทจุริตคอรรัปชั่น กลาวคอื   

บริษัทฯ ไดมีสวนรวมกับภาคเอกชนไทยในการตอตานทุจรติ (Collective Anti-
Corruption: CAC) โดยไดมีการดําเนินการตางๆ ดังนี ้

- บริษัทฯไดแสดงเจตนารมณเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัตขิองภาคเอกชนไทย
ในการตอตานทจุริต (Collective Anti-Corruption: CAC) เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2558 

- บริษัทฯ ไดรับการรับรองใหบรษิัทเปนสมาชิกของแนวรวมปฏบิัติของภาคเอกชน
ไทยในการตอตานการทจุริต เมือ่วันที่ 9 มีนาคม 2560 

นอกจากนี้ มีการกําหนดนโยบายตอตานคอรรัปชั่นและนโยบายตางๆที่สงเสริม
ใหการ implement การตอตานคอรรัปชั้นในองคกร เชน นโยบายการรับ การใหของขวญั 
ของกํานัล หรือผลประโยชนอื่นใดและการเล้ียงรับรอง นโยบายการแจงเบาะแส พรอมกันนี ้
ไดเปดชองทางการรบัเรื่องรองเรียน และมาตราการคุมครองผูแจงเบาะแสเพื่อเปนการ
ปกปองขอมูลของผูแจงเบาะแสดวย และในปที่ผานมา บริษัทฯ ไดรณรงคใหพนกังาน “ไม
รับของขวัญ/ของกํานัล” จากคูคา และสื่อสารไปยังคูคาใหทราบถึงนโยบายดังกลาว เพื่อ
เปนการสงเสริมใหการดําเนินการตอตานคอรรัปชั่นมีประสิทธภิาพ 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

  
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหพจิารณาวาระตอไป 

 
วาระที� 3 พิจารณาอนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ�นสุด 31 ธนัวาคม 25�� 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ไดแถลงผลการดําเนินงานป 2560 ใหที่ประชุม
ไดรับทราบแลว ในวาระกอน รวมทั้งรายงานประจําป และงบการเงินไดจัดสงใหผูถือหุน
ทราบลวงหนาแลว 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
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คําถาม  คุณจิณพักตร พรพบิูลย ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา บรษิัทม ี

บริษัทรวมคาหลายบริษทั ซึ่งมีทั้งบริษัทที่กําไรและขาดทุน จึงอยากทราบ
รายละเอียดวาขาดทุนเนื่องจากอะไร และบริษัทที่มีกําไรเกิดจากอะไร 

คําตอบ  คุณอนุพงษ ชีแ้จงดังนี้ บริษัทรวมคาจะมีการลงทุนซือ้ที่ดิน เพื่อทําโครงการ คา
ดําเนินการและคาโฆษณาตางๆจะมีการบันทึกเปนคาใชจายของบริษัทนัน้ตาม
มาตรฐานบัญชี แตเนื่องจากยงัไมมียอดโอนจึงยงัไมบันทึกเปนกําไรจนกวาจะมี
การโอนกรรมสิทธ ิ การขาดทุนดังกลาวจึงมาจากการบันทึกตามมาตรฐานทาง
บัญช ี

 
คําถาม   คุณจิณพักตร ถามเพิม่เติมวา ดังนั้นบริษทัทีม่ีกําไร จงึเปนบริษัททีม่ีการโอนและ 

มีรายรับเขามาแลวแลวใชหรือไม และใชเวลาก่ีป 
คําตอบ  คุณอนุพงษตอบวา ถูกตองครับ ถาบริษัทมีการโอนแลวจึงจะมีกําไร ถายังเห็น

ขาดทุนอยู สวนใหญจะยังไมมีการโอน โดยสวนมากจะใชเวลา 2-3 ปในการ
กอสรางจนพรอมโอน 

 
คําถาม   คุณจิณพักตร ถามเพิ่มเติมวา จากงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ มีคาใชจายในการ 

ขายและการบริหารเพิ่มขึ้นเปนจํานวนเงินหลายรอยลานบาท จึงอยากทราบ
รายละเอียด 

คําตอบ  คุณอนุพงษชี้แจงวา งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ จะรวมถึงบริษัทลูกดวย  คาใชจาย
ในการขายจึงจะเพิม่ชวงเปดโครงการ เชน ในการขายที่มตีัวแทนมาชวยขายใน
ตางประเทศ จะมีการเรียกเก็บ agency fee สวนคาใชจายในการบริหาร ทางเอพี
มีการเก็บคาธรรมเนียมจากบรษิทัลูกเปนคาบริหารจัดการเปนรายเดือนตาม
ระยะเวลาของโครงการ  
คุณจิตอาภา รองกรรมการผูอาํนวยการสายการเงินและบญัช ี ชี้แจงเพิม่เตมิวา 
โครงการรวมทุนทัง้หมดจะมีการเก็บคาธรรมเนียมในการบริหารจัดการ คาใชจาย
จึงมีการเพิ่มขึ้นตามการเติบโตของบริษัท 
 

คําถาม   คุณจิณพักตร ถามเพิม่เติมวา คาธรรมเนียมดังกลาว สามารถเรียกเก็บเพิ่มได 
หรือไม 

คําตอบ  คุณอนุพงษตอบวา ทางบริษทัมีการเซนตสัญญาตกลงไวตั้งแตมีการเขารวมทนุ 
ซึ่งในรายละเอียดจะมีการระบุอตัราคาธรรมเนยีมไวอยูแลวของทุกโครงการ  

 
คําถาม   คุณจิณพักตร ถามเพิม่เติมวา คาใชจายอื่นๆประมาณ 5 ลานบาท เปนคาใชจาย 

เกี่ยวกับอะไร  
คําตอบ   คุณจติอาภา ตอบวา เปนการตั้งดอยคาสินทรัพยบางตัวซึ่งไมไดใชแลว 
 
คําถาม   คุณจิณพักตร ถามเพิม่เติมวา Backlog ที่มีตอนนี้ สามารถทํางานไดไปอีกนาน 
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ขนาดไหน 
คําตอบ คุณอนุพงษชี้แจงวา ในการทํางานจะดแูตมูลคา backlog เพียงอยางเดียวไมได  

ตามทีช่ี้แจงไวในตอนตนวา มูลคาโครงการทัง้หมด (รวม 51% ของโครงการรวม
ทุน) ประมาณ 113,000 ลานบาท ซึ่ง Backlog ของแนวราบจะประเมินตาม
ปริมาณที่ขาย เนื่องจากเราจะมกีารขึ้นโครงการเทาที่จะขาย โดยมีการประมาณ
การวาจะขายเทาไหร และจะขึน้โครงการตามที่ประเมินไว จงึมีสตอกเหลือไม
เยอะ สําหรับ backlog แนวสูงจะมีอยู 44,000 ลานบาท เปนของโครงการรวมทุน
ประมาณ 39,000 ลานบาท ระยะโอนไปถงึป 2022  ในการทํางานนอกจาก 
backlog แลวตองดูควบคูไปกับสินคารอขายดวย    
โครงการแนวราบ ถาเปนทาวนเฮาส ระยะเวลาตัง้แตซื้อที่ดินมา จนกระทัง่สินคา
ขายจนขายหมด ใชเวลาประมาณ 3 ป บานเด่ียวใชเวลาประมาณ 4-5 ป ในปนี้มี
การเปดโครงการมาก (ทั้งแนวราบและแนวสูง) ประมาณ 35 โครงการหรืออาจจะ
มากกวานั้น เนื่องจากปทีแ่ลวยอดขายโครงการแนวราบดีมาก จึงมีการหมุนเวียน
นําเงินที่ไดมาซื้อที่ดิน ในลักษณะของการทํางานจึงมีการซื้อที่ดนิไปเรื่อยๆ โดยมี
สิ่งที่ควบคมุการซื้อที่ดินและการลงทุนซึ่งบริษัทไดนํามาพจิารณาเสมอคือสัดสวน 
หนี้สินสุทธิตอทุน ใหอยูในระดับที่เหมาะสมประมาณ 1 เทา ซึ่งบริษัทมีการ
ควบคุมอยูตลอด เพื่อไมใหอยูในภาวะที่เส่ียงจนเกินไป แตก็ไมไดนอยเกินไปจน
ไมเติบโต   

 
คําถาม  คุณจิณพักตร ถามเพิม่เติมวา ในภาวะปจจุบันซึ่งที่ดินมีจํากัดและราคาสูง มีความ

ลําบากหรือไมในการซื้อที่ดินและการกอสรางในชมุชนเมือง 
คําตอบ  คุณอนุพงษชี้แจงวา สาํหรับแนวราบไมคอยมีประเด็นเทาใดนัก เนื่องจากลักษณะ

ของเมืองที่ขยายออกไปเรื่อยๆ จึงเปนการซื้อที่ดินในสวนที่เมืองขยายไปหา การ
ซื้อที่ดินจึงซื้อไดเรื่อยๆ โดยเฉพาะอยางยิง่มีรถไฟฟาทีข่ยายเสนทางออกไป การ
ซื้อที่ดินสําหรับแนวราบจึงไมจํากัด  ในสวนพื้นที่ในเมืองทีม่จีาํกัด ก็จะราคาสูง
และจํากัดลูกคาเฉพาะกลุม แลวแตความชํานาญของผูพฒันาอสังหาฯ แตใน
ขณะเดียวกัน โครงการที่ใกลรถไฟฟาก็ยงัมีการซ้ือที่ดินไปไดตอ สําหรับเอพี มี
คณะทํางานคอยดูแลเร่ืองซื้อที่ดนิอยูและมีความสามารถในดานนี้มาก จงึไมเปน
ที่นากังวล  

 
คําถาม  คุณจิณพักตร ถามเพิม่เติม เรื่องปญหาการกระทบกระทั่งดานการกอสรางในเมือง 
คําตอบ คุณอนุพงษชี้แจงวา ปญหาดังกลาวขึ้นกับการบรหิารจัดการและผูรบัเหมาราย

ใหญที่ทํางานดวย สําหรับเอพ ี มีรายชื่อผูรับเหมาประจํากลุมหนึ่ง ที่เคยทํางาน
รวมกัน มีความคุนเคยและดูแลการกอสรางตามมาตรฐานของบริษัทซึ่งจะรบกวน
ผูอยูอาศัยขางเคียงนอยมาก 

 
  ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ
 
มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติังบการเงิน สาํหรบัปีสิ� นสุด 31 ธนัวาคม 2560 
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คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,249,406,812 99.6747 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 7,341,000 0.3252 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,223 ราย) 2,256,747,812 100.0000 

 
 

วาระที� 4 พิจารณาอนุมติัการจ่ายปันผลประจาํปี ���� และรบัทราบการจดัสรรกาํไรสุทธิเป็น

เงินสาํรอง 

  คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯมีกําไรสุทธิจากงบการเงินรวมจํานวน
ทั้งสิ้น 3,148.30 ลานบาท หรือคิดเปนกําไรสุทธิ 1.004 บาทตอหุน   และบริษัท มีนโยบาย
จายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผล
สําหรับผลประกอบการ ป 2560 ในอัตราหุนละ 0.35 บาท คิดเปนรอยละ  35 ของกําไร
สุทธิ ซึ่งเปนไปตามนโยบายการจายปนผลของบริษัท โดยกําหนดจายปนผลดังกลาวใน
วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 กําหนดรายชื่อผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 10 
พฤษภาคม 2561 

ทั้งนี้  ผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในมาตรา 47 ทวิ แหงประมวลรัษฎากร โดยเงินปนผลทั้งหมดที่
จายในครั้งนี้ จายจากกําไรสะสมที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30 ดังนั้น ผูไดรับ
เงินปนผลสามารถหักเครดิตภาษีไดในอัตรา 30/70 ของเงินปนผล 

ในสวนการจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเปนทุนสํารอง บรษิัทไดจัดสรรทุนสํารองตาม
กฎหมายครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนบริษัท ตามที่กฎหมายกําหนดแลว จึงไมมี
ความจําเปนจะตองสํารองตามกฎหมายเพิ่มเติมในครั้งนี ้ 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

   
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมต ิ

 
มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการจ่ายปันผลประจาํปี ���� และรบัทราบการ

จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรอง 
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คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,256,854,064 99.9997 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 5,500 0.0002 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,228 ราย) 2,256,859,564 100.0000 

 

วาระที� 5 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชีประจาํปี  256� และกาํหนดค่าตอบแทน

ผูส้อบบญัชี 

คุณพันธพร ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แถลงตอที่ประชุมวา ทาง
คณะกรรมการตรวจสอบไดสังเกตการณการปฏิบัติงานของผูสอบบัญชีจากบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด ซึ่งไดรับอนุมัติใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทในการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ผานมา มีความเห็นวาผูสอบบัญชีมีความเปนอิสระ 
เชี่ยวชาญในวิชาชีพ มีประสบการณเหมาะสม ปฏิบัติงานไดผลเปนอยางดีและเปนผูสอบ
บัญชีที่ไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ยังทําหนาที่สอบบัญชีใหกับบริษัทและบริษัทยอยตอเนื่อง
มาเปนเวลากวา 10  ป จึงมีความเขาใจในธุรกิจบริษัท และสามารถปฏิบัติงานรวมกับ
บริษัทไดเปนอยางดี       

ดังนั้น คณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ 
เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด โดย 

 นางศิริวรรณ สุรเทพินทร ผูสอบบัญชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4604 (เปนผูลง
ลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตัง้แตป 2556-
2558)  

 และ/หรือนายวชิาติ โลเกศกระว ีผูสอบบัญชีรบัอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4451 

 และ/หรือนางสาวสาธิดา รัตนานุรักษ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4753 
(เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงนิของบริษทั มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป ตั้งแตป 
2559) 

(ทั้งสามทานเปนผูไมมีความสัมพันธ และ/หรือ สวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร
และผูถือหุนรายใหญของบริษัท หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว) เพื่อเปนผูสอบบัญชีป 
2561 โดยมีคาตอบแทน 2,100,000  บาทตอป (คาสอบบัญชีป 2560 เปนเงิน 2,100,000 
บาท) 

ในกรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ ได ใหบริษัท 
สํานักงาน อีวาย จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได 

 
คุณพันธพร ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
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ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณพันธพร จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัการแต่งตั �งผูส้อบบญัชีประจาํปี ���� และกาํหนด

ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,126,029,128 94.2028 

ไมเห็นดวย 130,827,137 5.7968 

งดออกเสียง 5,500 0.0002 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,231 ราย) 2,256,861,765 100.0000 

 
 

วาระที� 6 พิจารณาอนุมติัการแต่งตั �งกรรมการแทนกรรมการที�พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

คุณพันธพร เสนอตอที่ประชุมวา เนื่องจากกรรมการที่จะครบวาระในปนี้จะมี  
1. คุณอนุพงษ อัศวโภคิน 2. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร 3. คุณวิษณุ สุชาติล้ําพงษ และ 4. 
คุณสมยศ สุธีรพรชัย ดังนั้นเพื่อใหทานผูถือหุนไดอภิปรายกันไดเต็มที่  จึงขอเชิญ
กรรมการที่ครบวาระออกจากที่ประชุม  ตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออก
ตามวาระในปนี้ คือ  
  
ชื่อ-สกุล ตําแหนงในคณะกรรมการ ประเภทของกรรมการ 
คุณอนุพงษ อัศวโภคิน รองประธานกรรมการ กรรมการบริหาร 
คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร กรรมการ กรรมการบริหาร 
คุณวิษณุ สุชาติล้ําพงษ กรรมการ กรรมการบริหาร 
คุณสมยศ สุธีรพรชัย  กรรมการ 

 
กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ไดพิจารณาแลว และมีความเห็นดังนี ้
เห็นสมควรใหแตงตั้งกรรมการที่พนตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทาน ไดแก 1. คุณอนุพงษ 
อัศวโภคิน 2. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร 3. คุณวิษณุ สุชาติล้ําพงษ และ 4. คุณสมยศ สุธีรพร
ชัย ใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
 
คณะกรรมการบริษัท (โดยกรรมการที่มีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณาดวย)ไดพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน ถึงความเหมาะสมและ
ประโยชนสูงสุดของบริษัท โดยเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทานขางตน มีคุณสมบัติครบถวน  ไม
มีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนดไว และเปนบุคคลผูทรงคุณวุฒิ  มีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณที่เปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรใหแตงตัง้กรรมการทีพ่นจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 4 ทาน ไดแก 1. คุณอนุ
พงษ อัศวโภคิน 2. คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร 3. คุณวิษณุ สุชาติล้ําพงษ และ 4. คุณสมยศ 
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สุธีรพรชัย ใหกลับเขาดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง โดยหลักเกณฑและวิธีการสรรหา
กรรมการ รวมทั้งขั้นตอนการสรรหากรรมการ ไดมีแสดงไวในหนังสือเชิญประชุมแลว 

 
สําหรับประวัตยิอ และประสบการณการทํางาน การศึกษา การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ตางๆ จํานวนปที่เปนกรรมการ การถือหุนในบริษัทและการดํารงตําแหนงในกจิการอื่นๆ 
รวมทัง้สัดสวนการเขารวมประชมุคณะกรรมการในป 2560 และปที่เขารวมเปนกรรมการ 
ของแตละทานไดแนบทายหนังสอืเชิญประชมุไวแลว 

 
คุณพันธพร ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณพันธพร จงึเสนอใหที่ประชมุลงมติ โดยจะ
ลงมติแยกเปนรายคน 

 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติอนุมติัแต่งตั �ง คณุอนุพงษ์ อศัวโภคิน กลบัเขา้เป็น

กรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,094,031,976 92.7851 

ไมเห็นดวย 162,811,098 7.2140 

งดออกเสียง 18,700 0.0008 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774  100.0000 

 

 มีมติอนุมติัเลือกคณุพิเชษฐ วิภวศภุกร กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  1,708,842,525 75.7176 

ไมเห็นดวย 548,000,549 24.2815 

งดออกเสียง 18,700 0.0008 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

 

มีมติอนุมติัเลือกคณุวิษณุ สชุาติลํ�าพงษ์ กลบัเขา้เป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,252,754,557 99.8180 

ไมเห็นดวย 4,088,517 0.1811 

งดออกเสียง 18,700 0.0008 
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คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

 

มีมติอนุมติัเลือกคณุสมยศ สธีุรพรชยั กลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึ�ง 
 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,083,304,210 92.3097 

ไมเห็นดวย 173,538,864 7.6893 

งดออกเสียง 18,700 0.0008 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

  
กรรมการที่ครบวาระกลับเขาที่ประชุม คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ทาํหนาที่ในที่ประชมุตอ 

 

วาระที� 7  พิจารณาอนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ  

คุณอนุพงษแถลงวา คาตอบแทนกรรมการและเบี้ยประชุมประจําป 2561 แก
คณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดยอย อันไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการและ
บริหารความเส่ียง มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. คาตอบแทนรายเดือนของคณะกรรมการบริษัท 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.    คาเบี้ยประชมุของคณะกรรมการและกรรมการชุดยอย 

ประเภทกรรมการ ป 2561 (บาท/ครั้ง) ป 2560 (บาท/ครั้ง) 

ประธานกรรมการ 12,500 12,500 

กรรมการ  10,000 10,000 

 

ประเภทกรรมการ ป 2561 (บาท/เดือน) ป 2560 (บาท/เดือน) 

(ไมมีการปรับเพิม่ตัง้แตป 

2555) 

ประธานกรรมการ 65,000 60,000 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 60,000 55,000 

ประธานกรรมกากํากับดแูลฯ 60,000 เดิมไมไดกําหนดไว 

ประธานกรรมการสรรหาฯ 60,000 เดิมไมไดกําหนดไว 

กรรมการ  50,000 45,000 
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ทั้งนี้ กรรมการที่เปนผูบรหิารของบริษัทจะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนและคาเบี้ยประชุม
ดังกลาว หลักเกณฑการพจิารณาคาตอบแทนดังกลาวไดแนบในหนังสือเชิญประชมุแลว 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ โดยวาระ
นี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,206,542,374 97.7703 

ไมเห็นดวย 50,300,700 2.2287 

งดออกเสียง 18,700 0.0008 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,232 ราย) 2,256,861,774 100.0000 

 

วาระที� 8  พิจารณาอนุมติัการจา่ยบาํเหน็จกรรมการ  

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการเห็นดวยตามที่คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดคาตอบแทนเห็นควร จึงขอจายบําเหนจ็ใหกับกรรมการทุกๆทาน สําหรบัป 
2560 รวมเปนเงินประมาณ 5.50 ลานบาท (สําหรับป 2559 เปนจํานวนเงินไมเกิน 4.70 
ลานบาท)   
 

โดยในวาระนี้จะมีกรรมการบางทานที่มีสวนไดเสีย โดยเปนผูถอืหุนของบรษิัท 
ซึ่งถือวาไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนจะไมลงคะแนน เน่ืองจากเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
โดยทางเลขานุการจะแจงรายละเอียดใหทราบตอไปตอนนับคะแนน 
 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ โดยวาระ
นี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ อนุมติัการจ่ายบาํเหน็จกรรมการ 
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คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  1,522,081,161 99.9229 

ไมเห็นดวย 1,155,386 0.0758 

งดออกเสียง 18,700 0.0012 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,228 ราย) 1,523,255,247 100.0000 

 
โดยในวาระนี้มีกรรมการทีม่ีสวนไดเสียโดยเปนผูถือหุนของบรษิทั และมารวมประชมุ ซึ่ง
ถือวาไมมีสิทธิออกเสียง จํานวน 7 ราย เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 734,281,947 หุน 

 
วาระที� 9  พิจารณาอนุมติัการแก้ไขเพิ�มเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา เนื่องดวยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติที่ 
21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ 
ขอ 9 ไดยกเลิกความในมาตรา 100 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 เรื่อง
การใชสิทธิ 
ผูถือหุนเรียกประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับกฎหมายดังกลาว จึง
เห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาแกไขขอบังคับ ดังนี ้
 

ข้อบงัคบัฉบบัปัจจบุนั ข้อบงัคบัที�เสนอแก้ไข 

ขอ32. คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชมุผู
ถือหุนเปนการประชมุสามญัประจําปภายในสี่
(4)เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบญัชีของบริษทั 
 

  
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา 
“ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 
หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมหีุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในหา (1/5) ของจํานวนหุนที่
จําหนายไดทั้งหมด หรือ จํานวนผูถือหุนไม
นอยกวายี่สิบหา (25) คน ซึ่งมหีุนนับรวมกัน
ไดไมนอยกวาหนึ่งในสิบ(1/10) ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดทั้งหมดเขาชื่อกนัทําหนังสือ
ในฉบับเดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนก็ได โดยในหนังสือรองขอนั้น
จะตองระบวุาใหเรียกประชุมเพือ่การใดไวให
ชัดเจน คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผู
ถือหุน 

ขอ32.  คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชมุ
ผูถือหุนเปนการประชมุสามญัประจําป ภายใน
สี่(4)เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบปบญัชขีอง
บริษัท 
 
การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา 
“ประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร 

หรอืเมื �อผูถ้อืหุน้คนหนึ �งหรอืหลายคน ซึ �งมหีุน้
นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ารอ้ยละสบิ (10) ของ
จาํนวนหุน้ที �จาํหน่ายไดท้ั �งหมด เขา้ชื �อทาํ
หนงัสอืในฉบบัเดยีวกนั ขอใหค้ณะกรรมการ
เรยีกประชมุผูถ้อืหุน้เป็นการประชุมวสิามญั
เมื �อใดกไ็ด ้โดยจะตอ้งระบุเรื �องและเหตุผลใน
การที �ขอใหเ้รยีกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสอื
รอ้งขอดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนี� 
คณะกรรมการตอ้งจดัประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้
ภายในสี �สบิหา้ (45) วนันบัแต่วนัที �ไดร้บั
หนงัสอืจากผูถ้อืหุน้ 
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และเนื่องดวยประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุมผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส ไดกําหนดใหการประชุมที่กฎหมายบัญญัติ นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่
บัญญัติไวในกฎหมายแตละฉบับแลว จะจัดใหมีการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสก็ได เพื่อให
ขอบังคับของบริษัทฯ สามารถรองรับการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามวิธีการที่กฎหมายที่
เกี่ยวของกําหนด จึงเห็นควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน พิจารณาเพิ่มเติมขอความในขอบังคับ 
หมวด 4 คณะกรรมการ ดังนี ้
 

ขอ  24. คณ ะกรรมการตองประชุมอย างนอย  สาม (3)เดือนตอครั้ง  การประชุม
คณะกรรมการของบริษัท ใหจัดขึ้น ณ ทองที่อันเปนที่ตั้งสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัด
ใกลเคียง หรือ ณ ที่อื่นใดตามที่ประธานคณะกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมายจากประธาน
คณะกรรมการจะกําหนด  

ในการจดัประชุมคณะกรรมการ หรอืคณะกรรมการชุดย่อยของบรษิทั ประธานกรรมการจะ
กําหนดให้จดัการประชุมผ่านสื �ออเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้โดยการประชุมผ่านสื �ออเิลก็ทรอนิกสใ์หป้ฏบิตัิ
ตามหลกัเกณฑท์ี �กาํหนดไวใ้นกฎหมายหรอืประกาศที �เกี �ยวขอ้ง 

 
ขอ 25. ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ ใหประธานกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย 

จัดสงหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม เวนแตในกรณีจําเปน
รีบดวน เพื่อรักษาสิทธิหรือประโยชนของบริษัทจะแจงการนัดประชุมโดยวิธีอื่น และกําหนดวัน
ประชุมใหเร็วกวานั้นก็ได  

ในกรณีที่กรรมการตั้งแตสองคนขึ้นไปรองขอใหมีการเรียกประชุมคณะกรรมการ ให
ประธานกรรมการกําหนดวันนัดประชุมภายในสิบสี่ (14) วันนับตั้งแตวันที่ไดรับการรองขอเชนวานั้น 

ในการเรียกประชุมคณะกรรมการ  หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ให้ประธาน
กรรมการหรอืผูซ้ึ �งไดร้บัมอบหมายจากประธานกรรมการ ส่งหนังสอืนัดประชุมไปยงักรรมการ โดย
วธิกีารส่งจดหมายอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ด ้ทั �งนี�ตามกําหนดระยะเวลาที �กําหนดไวใ้นขอ้บงัคบันี�  และให้
ปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ี �กาํหนดไวใ้นกฎหมายหรอืประกาศที �เกี �ยวขอ้ง  
 

ในการนี�  ผู้มีหน้าที �จ ัดการประชุมต้องจัดเก็บสําเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสาร
ประกอบการประชุม ไวเ้ป็นหลกัฐาน โดยจะจดัเกบ็ในรปูขอ้มลูอเิลก็ทรอนิกสก์ไ็ดเ้ช่นกนั 
 

คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติการแกไข
ขอบังคับ ซึ่งเกี่ยวกับการเรียกประชุมผูถือหุน และเพิ่มเติมขอบังคับเกี่ยวกับการประชุมกรรมการ
ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส รวมถึงอนุมัติการกระทําการใดๆ ที่จําเปนเพื่อใหดําเนินการแกไขเพิ่มเติม
ขอบังคับของบริษัทฯ จนแลวเสร็จ และมีอํานาจมอบชวงได รวมถึงแกไขตามความเห็นชอบของนาย
ทะเบียนเพื่อใหเปนไปตามประกาศที่เกี่ยวของ โดยไมตองขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการหรือ
ที่ประชุมผูถือหุนอีก 

 
คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ 
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ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น คุณอนุพงษจึงเสนอใหทีป่ระชมุลงมติ โดยวาระ
นี้ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติ ที �ประชมุพิจารณาแลว้มีมติ การแก้ไขเพิ �มเติมข้อบงัคบัของบริษทั 

 

คะแนนเสียงของผูถือหุน จํานวนเสียง คิดเปนรอยละ 

เห็นดวย  2,256,856,604 99.9997 

ไมเห็นดวย 0 0.0000 

งดออกเสียง 5,500 0.0002 

บัตรเสีย 0 0.0000 

รวม (1,234 ราย) 2,256,862,104 100.0000 

 
 

วาระที� �� พิจารณาเรื�องอื�นๆ   

 
ที่ประชุมไดพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว คุณอนุพงษไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
หรือแสดงความคิดเห็น 
 

 
ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร ประธานกรรมการ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูที่
เกี่ยวของ และปดประชมุเมื่อเวลา 15.30 น. 
 

 
    ลงชื่อ                 /S/                           ประธานกรรมการ 

         (รศ. ดร. นริศ ชัยสูตร) 
 
 

 
 

       ลงชื่อ                /S/                    เลขานุการคณะกรรมการ 
         (นายประมาศ  ขวัญชื้น) 


