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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ประจ าปี 2561 
ของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากดั (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเกรทรูม ชัน้ 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรงุเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 172 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 6,177,136,616 หุ้น (หกพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบเจ็ดล้านหน่ึงแสนสามหมื่นหกพันหกร้อยสิบหกหุ้น) คิด
เป็นอัตราร้อยละ 53.5341 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ท้ังนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือ
หุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 67 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 12,806,043 หุ้น (สิบสอง
ล้านแปดแสนหกพันส่ีสิบสามหุ้น) รวมการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
ทั้งส้ิน 238 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 6,189,942,659 หุ้น (หกพันหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าล้านเก้าแสนส่ีหมื่นสองพันหก
ร้อยห้าสิบเก้าหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 53.6451 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ  
ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

กรรมการท่ีเข้ารว่มประชมุ 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ 

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 

3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการอิสระ 

5. นายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ 

6. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

7. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

8. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 

9. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ  
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสยาม ทองกระบิล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ 

2. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 

3. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 

4. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแลกิจการ/
เลขานุการบริษัท 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 

1. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 

2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด 

1. นายเทพชล โกศล 

2. นายเติมพงศ์ ปรองดอง 

3. นางสาววริษฐา จิตรวุฒิโชติ 

เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ด าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 
บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ตั้งแต่
วันท่ี 1 ตุลาคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2560 นั้น  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ  

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงเกี่ยวกับระเบียบการด าเนินการประชุม รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการ
ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละท่านมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหน่ึงหุ้นมีหนึ่งเสียง ส าหรับผู้รับ
มอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ใน
แต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในที่ประชุมอีก 

2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิดโอกาสให้
แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล 
และระบุว่าเป็นผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองหรือรับมอบฉันทะก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด 
มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไป
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พิจารณาเรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการ
น าเสนอในวาระน้ัน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้  
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเมื่อผู้ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีน้ีผู้ด าเนินการประชุมจะ
ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบยีน
ก่อนการประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้นให้เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระน้ัน
ว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด แจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  หักออกจากคะแนน
เสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่
ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออกเสียงตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติในแต่ละวาระ 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการ
บางคนที่บริษัทฯ เสนอแต่งตั้ง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญ
กรรมการผู้ถูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนท่ีเข้ารว่ม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เหน็
ด้วย และงดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจาก
ผู้ถือหุ้นท้ังหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลัง 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนท่ีมีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหน่ึงช่อง  

2) บัตรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  

3) บัตรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  

4) บัตรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับ  
ทุกครั้ง 

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอ านวยความ
สะดวก และอธิบายให้แก่ท่าน 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 
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8. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

9. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด ได้แก่ นางสาว 
วริษฐา จิตรวุฒิโชติ ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 
ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย 

10. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณาน าไป
สอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้
ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อ
เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้การ
ประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่ก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ประธานฯ ด าเนินการประชุม 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 
เมื่อวันท่ี 14 ธันวาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 
2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 5,778,395,096 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 400,000,000 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,178,395,096 เสียง 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

ประธานฯ มอบหมายให้นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน
รายงานประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ซึ่งสรุปได้ ดังนี ้

1. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 

2. ประมาณการภาระหนี้ของบริษัทฯ 

ณ ส้ินปี 2560 บริษัทฯ มีภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยอยู่ที่ประมาณ 20,000 ล้านบาท ซึ่งต่อมา
ในช่วงเดือนมกราคม ถึงกุมภาพันธ์ 2561 บริษัทฯ ได้มีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนให้แก่ธนาคาร
ไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (“SCB”) และจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วน การเพิ่ม
ทุนดังกล่าว มีส่วนช่วยให้ภาระหนี้ท่ีมีดอกเบี้ยของบริษัทฯ ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ 
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3. โครงการที่อยู่ระหว่างการขายและการพัฒนา 

ต่อมาวันที่ 10 เมษายน 2561 บริษัทฯ และบริษัทย่อย ได้เข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินกับ
กลุ่มคิงพาวเวอร์ (“KP”) ตามที่ได้เคยแจ้งสารสนเทศผ่านตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยไป
แล้วนั้น ภายหลังจากการเข้าท ารายการดังกล่าว บริษัทฯ จะยังคงมีทรัพย์สินที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาดังนี้ 

 

4. โครงการปัจจุบันของบริษัทฯ และประมาณการรายได้ 

การจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้นมีส่วนช่วยท าให้ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยของบริษัทฯ ลดลงเป็นอย่าง
มาก ทั้งนี้ บริษัทฯ มีแผนจะจ าหน่ายทรัพย์สินโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่มีอยู่ต่อไป ทั้งโครงการ
มหาสมุทร วิลล่า โครงการนิมิต หลังสวน และโครงการวินด์เชลล์ โดยคาดว่าหากโอนกรรมสิทธิ์
แล้วเสร็จในช่วงปี 2562 จะท าให้ภาระหนี้ที่มีดอกเบี้ยของบริษัทฯ ลดลงจนเหลือประมาณ 
1,000 ล้านบาท และ/หรือน้อยกว่าจ านวนดังกล่าว 
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5. แผนธุรกิจในอนาคต 

5.1 โครงการมหาสมุทร คันทร่ีคลับ 

▪ วางแผนปรับต าแหน่งทางการตลาดของโครงการ โดยการเพิ่มองค์ประกอบ 
Wellness Hotel เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับโครงการ ซึ่งจะช่วยการขายของ
โครงการ มหาสมุทร วิลล่าด้วย  

5.2 ดีน แอนด์ เดลูก้า 

▪ เดินหน้าพัฒนาธุรกิจเพื่อให้ EBITDA เป็นบวกภายในปี 2561 

▪ ขยายธุรกิจโดยใช้เงินทุนน้อยผ่านการร่วมทุนและแฟรนไชส์ 

▪ รุกตลาดใหม่ เช่น จีน และยุโรป 

5.3 โครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ 

▪ มองหาโอกาสในการท าโครงการอสังหาริมทรัพย์ใหม่ ร่วมกับผู้ร่วมทุนที่มีความ
แข็งแกร่งทางด้านการเงิน ทั้งนี้ บริษัทฯ จะต้องเป็นผู้บริหารโครงการหลัก 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม่ 

นางสาวจิณพักตร์  พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ในการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ 
KP นั้น มีบุคคลใดเป็นคนกลางในการเจรจาต่อรอง เหตุใดจึงจ าหน่ายในราคาดังกล่าว หากบริษัทฯ ไม่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนแล้ว บริษัทฯ จะสามารถจ าหน่ายทรัพย์สินในราคาที่สูงขึ้นได้หรือไม่ นอกจากนี้ ภายหลังจากการจ าหน่ายทรัพย์สิน
ให้แก่ KP บริษัทฯ จะสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมกับการด าเนินกิจการของ KP ในทรัพย์สินที่ขายหรือไม่ 
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นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า ในอดีต เคยมีการเจรจากับ KP เพื่อร่วมกันพัฒนาโครงการมหานคร 
โดยเฉพาะจุดชมวิว ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจท่องเที่ยวของ KP ซึ่งการเจรจาดังกล่าวไม่มีความคืบหน้าแต่อย่างใด 
หลังจากนั้น กลุ่มอพอลโลจึงได้เข้าร่วมลงทุนในโครงการมหานครผ่านการถือหุ้นในบริษัท เพซ โปรเจ็ค วัน จ ากัด (“PP1”) 
และบริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากัด (“PP3”) ซึ่งต่อมาบริษัทฯ เห็นว่าการเข้าร่วมลงทุนของอพอลโลดังกล่าวก่อให้เกิดภาระ
แก่บริษัทฯ เป็นอย่างมาก ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีความจ าเป็นที่จะซื้อหุ้นคืนจากอพอลโล เพื่อท าให้บริษัทฯ เป็นผู้ถือหุ้นใน 
PP1 และ PP3 แต่เพียงผู้เดียว บริษัทฯ จึงได้เจรจากับ KP อีกครั้ง การเข้าเจรจาในครั้งนี้มี SCB ซึ่งเป็นเจ้าหนี้หลักของ
บริษัทฯ และมีความความใกล้ชิดกับ KP เป็นคนกลางในการเจรจา บริษัทฯ และ KP ได้เจรจาต่อรองตกลงกันที่ราคา
ประมาณ 14,000 ล้านบาท ราคาดังกล่าวบริษัทฯ เห็นว่ามีความเหมาะสม และยังคงมีก าไร อีกทั้งยังเห็นว่า KP มี
ความสามารถในการซื้อทรัพย์สินดังกล่าวได้ในระยะเวลาอันส้ัน ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบกับภาระดอกเบี้ย และ
ความไม่แน่นอนในการด าเนินธุรกิจในอนาคตแล้ว บริษัทฯ จึงได้ตัดสินใจจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวออกไป โดยแผนการ
ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หลังจากนี้ บริษัทฯ จะมุ่งเน้นบริหารงานในธุรกิจที่ยังคงเหลืออยู่และมีความสามารถในการสร้าง
ผลตอบแทนต่อไป 

นางสาวจิณพักตร์ฯ สอบถามเพิ่มเติมถึงกลยุทธ์ในการด าเนินธุรกิจ Wellness ในอนาคต 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่ทรัพย์สินที่มีอยู่และเร่ง
แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น ส าหรับโครงการมหาสมุทรน้ัน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ วิลล่า และสโมสร ส าหรับส่วนท่ีเป็นสโมสร
นั้น ได้มีการลงทุนไปแล้วประมาณร้อยละ 50 โดยอาจดัดแปลงหรือปรับเปล่ียนรูปแบบบางอย่างเพื่อการด าเนินธุรกิจ 
Wellness ซึ่งอาจพิจารณาร่วมทุนกับบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านดังกล่าว หรือมีแหล่งเงินทุน เพื่อร่วมกัน
พัฒนาธุรกิจ ท้ังนี้หากการก่อสร้างเพื่อประกอบธุรกิจ Wellness แล้วเสร็จ จะมีส่วนท าให้ยอดขายในส่วนของวิลล่าเพิ่มขึ้น 

นายพิมล  อัจนาภรณ์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าบริษัทฯ มีก าไร/ขาดทุนจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบกับเงินลงทุนเท่าไร ร้านดีนแอนด์เดลูก้าที่ตั้งอยู่ในโครงการมหานครนั้น บริษัทฯ 
ยังคงเป็นเจ้าของอยู่หรือไม่ 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า การจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จะถูกบันทึกอยู่ในงบการเงินของ PP1 
และ PP3 โดยบริษัทฯ จะได้รับก าไรเพียงบางส่วน แต่เนื่องจากปีที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุนใน 
PP1 และ PP3 ซึ่งการจ าหน่ายทรัพย์สินของ PP1 และ PP3 ข้างต้นจะมีมูลค่าน้อยกว่าที่บริษัทฯ ได้บันทึกไว้ แต่อย่างไรก็ดี 
การจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้น จะเพิ่มกระแสเงินสดให้แก่บริษัทฯ ซึ่งจะมีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาสภาพคล่องที่เกิดขึ้นได้ 

อนึ่ง บริษัทฯ และบริษัทย่อย จ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ KP เฉพาะทรัพย์สินในโครงการมหานคร
เท่านั้น ส่วนธุรกิจดีนแอนด์เดลูก้านั้น บริษัทฯ ยังคงเป็นเจ้าของธุรกิจดีนแอนด์เดลูก้าอยู่ โดยได้เปล่ียนมาเป็นผู้เช่าพื้นที่ใน
โครงการมหานครแทน 

นายเมธี อันอดิเรกกุล ผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ภายหลังจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ KP แล้ว บริษัทฯ มีแผนในการช าระหนี้อย่างไร 
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นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีแผนท่ีจะช าระหนี้เมื่อหน้ีนั้นถึงก าหนดระยะเวลา โดยหน้ีอยู่ใน
รูปของตั๋วสัญญาใช้เงิน (B/E) จะเหลืออยู่ประมาณ 1,000 ล้านบาท ส าหรับหนี้ที่มีอยู่กับธนาคารนั้น ส่วนใหญ่เป็นหนี้ที่
ผูกพันอยู่กับโครงการอสังหาริมทรัพย์ (Poject Loan) และจะทยอยช าระคืนเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า 

นางสาววิภา สุวณิชย์ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า ใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญ 
(Warrant) ที่จะหมดอายุในเดือนสิงหาคมนั้น หากไม่มีการใช้สิทธิแล้ว บริษัทฯ มีแผนในการบริหารจัดการอย่างไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า แม้จะไม่มีการใช้สิทธิของ Warrant บริษัทฯ ยังคงมีกระแสเงินสดจากการ
จ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ KP 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2560 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 

วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็น ผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นางสาวนฑาฯ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดย
รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปีท่ีบริษัทฯ ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น ส าหรับสาระส าคัญนั้นมีดังนี้ 

ในปี 2560 ทรัพย์สินและหน้ีสินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีการเปล่ียนแปลงเพียงเล็กน้อยจาก
ปีก่อน อย่างไรก็ดี ส่วนของผู้ถือหุ้นได้ปรับตัวสูงขึ้นร้อยละ 34 จาก 1,689 ล้านบาท เป็น 2,247 ล้านบาท ซึ่งมีสาเหตุหลัก
มาจากก าไรจากการสูญเสียอ านาจควบคุมในบริษัทย่อย 

ส าหรบงบก าไรขาดทุนนั้น เนื่องจากในปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกก าไรจากเงินลงทุนใน PP1 
และ PP3 ประกอบกับก าไรจากการด าเนินงานปกติของบริษัทฯ จึงมีผลท าให้ ณ ส้ินปี มีก าไรอยู่ที่ 171 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
จากปีก่อนที่ขาดทุนอยู่ที่ 2,326 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม่ 
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นายพิมลฯ สอบถามว่า ตามที่ในปี 2560 บริษัทฯ ได้บันทึกมูลค่ายุติธรรมของเงินลงทุน PP1 
และ PP3 ในงบการเงินน้ัน การจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว เมื่อเปรียบเทียบแล้ว บริษัทฯ จะมีก าไร/ขาดทุน ต่างกันเท่าไร 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้แต่งตั้ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด (“EY”) เป็นผู้สอบบัญชี 
โดยจะเป็นผู้ท าหน้าที่ค านวณก าไรที่เกิดจากการจ าหนายทรัพย์สิน ในขณะนี้ยังไม่ทราบตัวเลขที่แน่ชัด เนื่องจากต้อง
พิจารณาค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจ าหน่ายทรัพย์สินประกอบเข้าด้วยกัน อีกทั้งการท่ีบริษัทฯ ได้บันทึกก าไรในงบการเงินฉบับ
ก่อนหน้าแล้วนั้น อาจมีผลท าให้บริษัทฯ ขาดทุนในก าไรท่ีได้บันทึกไป  

นายเอกภณ จีวะสุวรรณ ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า การจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าว จะมี
ผลท าให้ทรัพย์สินของบริษัทฯ ตามงบการเงินรวมเหลือเท่าไร และ/หรือ จะสะท้อนรายการดังกล่าวในงบการเงินงวดใด 
ส าหรับเครื่องหมาย “NP” นั้น จะถูกปลดออกไปเมื่อใด นอกจากนี้ สัดส่วนรายได้ของธุรกิจอาหารในอนาคตจะเป็นอย่างไร 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงว่า การจ าหน่ายทรัพย์สินข้างต้นเป็นการจ าหน่ายทรัพย์สินของ PP1 และ 
PP3 ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในรูปของที่ดินและอาคาร โดยจะท าให้ทรัพย์สินมีจ านวนลดลง อย่างไรก็ดี  ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการ
ค านวณและยืนยันตัวเลขที่แน่นอนกับ EY ซึ่งจะเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยจะสะท้อนอยู่ในงบการเงินไตรมาสที่ 
1/2561 ส าหรับเครื่องหมาย “NP” นั้น ภายหลังจากมีการจ าหน่ายทรัพย์สินให้แก่ KP ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้
ขอให้บริษัทฯ หารือกับผู้สอบบัญชีอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้ หากผู้สอบบัญชีแสดงความเห็นแบบไม่มีเงื่อนไขต่องบการเงินไตรมาส
ที่ 1/2561 แล้ว คาดว่าเครื่องหมาย “NP” ดังกล่าวจะถูกปลดออกไป 

ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า ส าหรับธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มนั้น ต้องมีการวางแผนการ
ด าเนินงานอย่างรอบคอบ โดยในช่วงแรก รายได้จากธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มจะมีสัดส่วนน้อยกว่ารายได้จากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ แต่ต่อไปหลังจากนี ้บริษัทฯ เชื่อว่าสัดส่วนรายได้ของธุรกิจทั้ง 2 ประเภทจะอยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน 

นางสาวจิณพักตร์ฯ สอบถามว่า ในปีหน้าบริษัทฯ จะยังคงมีการขาดทุนหรือไม่ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ จะพยายามอย่างเต็มที่ เพื่อก่อให้เกิดผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้น 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 6,189,708,832 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 - 
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มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

4. บัตรเสีย 0 - 
หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,708,832 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2560 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดไว้มีสาระส าคัญคือ บริษัทฯ ต้องจัดสรรก าไร
สุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้า
มี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ามบริษัทฯ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภท
อื่นนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้แบ่งเงินปันผล 

เนื่องจากในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปีจาก
การด าเนินงาน จ านวน 2,698,505,544 บาท (สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยส่ีสิบส่ีบาทถ้วน) ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับปี 2560 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในรอบปี
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปีจากการด าเนินงาน จ านวน 2,698,505,544 บาท 
(สองพันหกร้อยเก้าสิบแปดล้านห้าแสนห้าพันห้าร้อยสี่สิบส่ีบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 6,189,741,833 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 - 
4. บัตรเสีย 0 - 
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หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,741,833 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นางลัดดาฯ รายงานที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความ
เป็นอิสระ มีความรู้ ประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี มีชื่อเสียง และเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป อีกทั้งเป็น
ผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมอืชื่อในรายงาน
ตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม 
เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

1 นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันตก์ุล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844  

(ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

และ/หรือ 

2 นางชลรส  สันติอัศวราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่4523 

(ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

และ/หรือ 

3 นายฉัตรชยั  เกษมศรีธนาวัฒน์  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5813  

(ยังไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบรษิัทฯ) 

และเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงิน 5,800,000 บาท (ห้า
ล้านแปดแสนบาทถ้วน) ซึ่งมากกว่าปี 2560 จ านวน 3,335,000 บาท (สามล้านสามแสนสามหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปล่ียนบริษัทผู้สอบบัญชีใหม่  ซึ่งผู้สอบบัญชีคนใหม่จะต้องเข้ามาศึกษาและท าความเข้าใจในตัว
ธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งโครงการอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจ “ดีน แอนด์ เดลูก้า” ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ  

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมี
ข้อซักถามหรือไม่ 
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นางสาววิภาฯ สอบถามถึงเหตุผลของการเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชี รวมถึงสาเหตุที่ค่าสอบบัญชี
เพิ่มสูงขึ้น และสอบถามว่าค่าสอบบัญชีมีแนวโน้มจะลดลงหรือไม่ 

นางลัดดาฯ ชี้แจงว่า เนื่องจากบริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด (“Baker Tilly”) ได้แสดงความเห็นต่องบการเงินปีที่ผ่านมาแบบมีเงื่อนไข ซึ่งในทางปฏิบัติแล้ว ผู้สอบ
บัญชีรายดังกล่าวจะไม่เป็นผู้สอบบัญชีในปีต่อไป บริษัทฯ จึงเปล่ียนแปลงผู้สอบบัญชีรายใหม่ ส าหรับค่าสอบบัญชีที่เพิ่ม
ขึ้นมานั้น บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองกับ EY แล้ว อย่างไรก็ดี เนื่องจาก EY ยังไม่ทราบถึงปริมาณงานที่จะให้บริการอย่างแน่
ชัด ดังนั้นจึงได้เสนอราคาค่าสอบบัญชีมาที่จ านวนดังกล่าว แต่หากต่อมาพบว่าปริมาณงานที่รับผิดชอบมีน้อยกว่าที่
ประมาณการไว้ คาดว่าค่าสอบบัญชีจะลดลง 

นายพิมลฯ สอบถามว่า ในการคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายใหม่นี้ บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบราคากับ
ผู้สอบบัญชีรายอื่นอีกหรือไม่ ค่าสอบบัญชีตอบแทนที่เสนอมานี้มีความสมเหตุสมผลหรือไม่ 

นางลัดดาฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ มีนโยบายคัดเลือกผู้สอบบัญชีรายทีเ่ป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากล เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ถือหุ้นและผู้ลงทุน บริษัทฯ จึงตัดสินใจเลือก EY เป็นผู้สอบบัญชี เนื่องจากเห็นวา่ 
EY เป็นบริษัทที่มีชื่อเสียง ส าหรับค่าสอบบัญชีนั้น ดังที่ได้ชี้แจงไปก่อนแล้วว่า ผู้สอบบัญชีคนใหม่จะต้องเข้ามาศึกษาและ
ท าความเข้าใจในตัวธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งมีความหลากหลายและซับซ้อน ทั้งธุรกิจในประเทศและต่างประเทศ ดังนั้น จึงได้
เสนอค่าสอบบัญชีดังกล่าว  

นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการอิสระ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 
เนื่องจากในช่วงปลายปี 2560 Baker Tilly ผู้สอบบัญชีรายเดิมได้แจ้งมายังบริษัทฯ ว่าไม่ประสงค์จะเป็นผู้สอบบัญชีต่อไป 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงได้เร่งสรรหาผู้สอบบัญชีรายใหม่ โดยค่าสอบบัญชีดังกล่าว เป็นราคาที่เสนอมาก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าท า
รายการจ าหน่ายทรัพย์สิน ต่อมาภายหลังจากที่การเข้าท ารายการจ าหน่ายทรัพย์สินดังกล่าวได้เสร็จส้ินลง จึงได้เจ รจา
ต่อรองค่าสอบบัญชีเพิ่มเติม เนื่องจากปริมาณงานท่ี EY ได้รับมอบหมายลดลง โดยในขณะน้ียังไม่สามารถแจง้รายละเอยีด
ที่แน่นอนชัดเจนได้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2561 ด้วยคะแนน
เสียงดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มา 
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 6,184,498,303 99.9123 
2. ไม่เห็นด้วย 5,427,932 0.0876 
3. งดออกเสียง 0 - 
4. บัตรเสีย 0 - 
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หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,926,235 เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากในวาระนี้ มีกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ นาย
ประเสริฐ  ภัทรดิลก  นายสรพจน์  เตชะไกรศรี และนายโชติพล  เตชะไกรศรี  ดังนั้น ประธานฯ จึงเชิญกรรมการทั้ง 3 ท่าน
ดังกล่าวออกจากห้องประชุม และขอให้นายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส  ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็น 
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นายวิสิทธิ์ฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้มีสาระส าคัญ คือในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น  ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่ สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ดังนี ้

1. นายประเสริฐ  ภัทรดิล  กรรมการอิสระ 

2. นายสรพจน์  เตชะไกรศรี  กรรมการ 

3. นายโชติพล  เตชะไกรศรี  กรรมการ 

ในการเลือกตั้งกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ร่วมกันพิจารณา
แล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้กรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายนามและประวัติ
โดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม) จึงขอเสนอให้ท่ีผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท้ัง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมี
ข้อซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ
บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

1) นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 6,181,310,936 99.9984 
2. ไม่เห็นด้วย 95,000 0.0015 
3. งดออกเสียง 8,520,300 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึง่มา
ประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,926,236 เสียง 

2) นายสรพจน์  เตชะไกรศรี  กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 6,181,415,936 99.9993 
2. ไม่เห็นด้วย 40,000 0.0006 
3. งดออกเสียง 8,470,300 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,926,236 เสียง 
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3) นายโชติพล  เตชะไกรศรี กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 6,181,455,936 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 8,470,300 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระน้ีจะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม  และออกเสียงลงคะแนน  โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,926,236 เสียง 

หลังจากการลงมติในวาระนี้ได้เสร็จส้ินแล้ว ประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายประเสริฐ  ภัทรดิลก  
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี และนายโชติพล  เตชะไกรศรี กลับเข้าห้องประชุม  

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสิทธิ์  กาญจโนภาส ประธานกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีต่อที่ประชุม 

นายวิสิทธิ์ฯ รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษัท โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดที่ใกล้เคียง
กับบริษัทฯ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 
2561 ในวงเงินรวมทั้งส้ินเป็นเงินไม่เกิน 4,000,000 บาท ซึ่งสูงกว่าวงเงินค่าตอบแทนในปี 2560 ที่ได้อนุมัติไว้ไม่เกิน 
3,200,000 บาท โดยให้คงนโยบายการก าหนดค่าตอบแทนเช่นเดียวกับปี 2560 รายละเอียดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนดังนี้ 
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องค์ประกอบคา่ตอบแทน ปี 2560 ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนรายปีให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

(ข) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
240,000 บาทต่อป ี
180,000 บาทต่อป ี
 
 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร  
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ เ ข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง 

 
 
ไม่มีค่าตอบแทน 

 
 
ไม่มีค่าตอบแทน 

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ เ ข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ เ ข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละ
ครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่ เ ข้ าร่ วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม่ 

นายพิมลฯ สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมามีการประชุมคณะกรรมการบริษัทกี่ครั้ง นโยบาย
ค่าตอบแทนกรรมการข้างต้นมีการจ่ายอย่างไร และเมื่อเปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่ในธุรกิจเดียวกันอยู่ใน
ระดับใด 

นายวิสิทธิ์ฯ ชี้แจงว่าในปี 2560 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัททั้งหมด 14 ครั้ง จ านวนครั้ง
ของการประชุมนั้นจะขึ้นอยู่กับสภาวการณ์ของบริษัทฯ ในช่วงเวลานั้นๆ ส าหรับนโยบายค่าตอบแทนที่เสนอ ค่าตอบแทน
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รายปีจะแบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส ส่วนค่าตอบแทนส าหรับการเข้าร่วมประชุม จะจ่ายเมื่อกรรมการท่านดังกล่าวเข้าร่วม
ประชุม โดยนโยบายดังกล่าวเมื่อเปรียบเทียบแล้วอาจมีจ านวนน้อยกว่าบริษัทจดทะเบียนอื่น 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัตกิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

1. เห็นด้วย 6,189,831,859 99.9982 
2. ไม่เห็นด้วย 800 0.0000 
3. งดออกเสียง 110,000 0.0017 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 6,189,942,659 เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ 

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นท่ีนอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรค 2 ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมตามล าดับท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และ
กล่าวปิดประชุม 
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ปิดประชุม  เวลา 16.00 น. 

 

ลงชื่อ     ประธานท่ีประชุม 
(นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์) 

 
 

ลงชื่อ     เลขานุการท่ีประชุม 
(นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์)  

 
 

ลงชื่อ     ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
(นางสาวจิตรา  วิกรัยไพศาล) 


