
 

รายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2559 
ของ 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 เวลา 9.30 น. ณ ห้องรับรอง วิคเตอร์คลบั ชัน้ 8 ปาร์คเวนเชอร์    

อีโคเพลก็ซ์ เลขท่ี 57 ถนนวิทย ุแขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 

 

เร่ิมการประชุม 

  นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ได้กลา่ว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และแถลงตอ่ท่ีประชมุสามญัประจําปี 2559 (“ที่ประชุม”) วา่ตามท่ีบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและด้วยการมอบฉนัทะจํานวนทัง้สิน้ 

197 คน โดยนบัรวมจํานวนหุ้นได้ 4,945,791,063 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 67.4154 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของ

บริษัท เป็นอนัครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ต้องมไีมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือ

หุ้นทัง้หมดเข้าร่วมประชมุและต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท    

  ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉนัทะเข้า

ร่วมประชุมเพ่ิมเติม รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 253 คน นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้

5,158,446,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 70.3141 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท   

  โดยก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการของบริษัท รวมทัง้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.นายสดาวธุ เตชะอบุล   รองประธานกรรมการ 

3.นายเบน เตชะอบุล   กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4.พลตํารวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชยั  กรรมการอิสระ  

5.นายศภุกร พลกลุ   กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

6.พลตํารวจโทวีรพงษ์ ช่ืนภกัด ี  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

7.นายช ูเฟ็ง เช    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

8.นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย   กรรมการ 

9.นายย ูซิง ซี    กรรมการ 

กรรมการบริษัทที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1.นายจิรศกัดิ์ ผอ่งหทยักลุ   กรรมการ 

2.นายกวินธร อตัถากร   กรรมการอิสระ 

3.พลอากาศเอกเพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ 

 
 

 



 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

   1.นายทรงศกัดิ์ องักรุะวรานนท์  รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานโครงการ 

  2.นางสาวจริยกรณ์ โสดาธนัยพฒัน์  รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานการขาย 

  3.นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์  รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานการขาย 

   4.นายวรภมู ิจตวุรพฒัน์   รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานปฏิบตัิการ   

   5.นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก   รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานบญัชีและการเงิน 

  6.คณุนิสากร ทรงมณี   หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี  

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

   7.คณุกอบชยั ชิดเชือ้สกลุชน   ผู้จดัการสายงานสอบบญัชีอาวโุส 

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

  8.คณุนารีรัตน์ เผา่ภคะ                    ผู้จดัการสายงานสอบบญัชี  

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้กลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 และมอบหมายให้นางอารยา 

สลัเลขวิทย์ ทําหน้าท่ีเลขานกุารในท่ีประชมุ (“เลขานุการฯ”) และดําเนินการประชมุ เลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียง

ลงคะแนนตอ่ท่ีประชมุดงัตอ่ไปนี ้ 

1) การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสียง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแต่ละรายจะมีเสียงเท่าจํานวนหุ้น

ท่ีถืออยูห่รือรับมอบฉนัทะมา  

2) ในการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า มีผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่   

ถ้าไมม่ี ประธานฯ จะสรุปในวาระนัน้ๆ ว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใด

ประสงค์จะคดัค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่านท่ีประสงค์จะคดัค้าน หรืองดออกเสียง

ดังกล่าวกรอกรายละเอียดลงในบัตรลงคะแนนท่ีได้รับตอนลงทะเบียน และขอให้ท่านชูมือขึน้        

ทีมงานของบริษัทฯ จะไปเก็บบตัรลงคะแนนมาเพ่ือสรุปคะแนนเสียง สําหรับท่านท่ีไม่คดัค้าน หรือไม่

งดออกเสยีง บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิ  

3) อยา่งไรก็ตาม เพ่ือให้สอดคล้องกบัหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระ

ท่ี 6 เร่ืองพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือ

หุ้ นทัง้ท่ีประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบัตร

ลงคะแนนท่ีได้แจกให้ไปและสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือนบัคะแนน  

4) การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในวาระถดัไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนบั

คะแนนให้ทราบทกุวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของ

ทา่นผู้ ถือหุ้น โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ   

 

 

 



 

 

5) มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 2, 4, 5, 6 และ8  ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และ

ออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 6 ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุ  

6) นอกจากนี ้หากทา่นผู้ ถือหุ้นทา่นใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ ขอให้

ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือเป็นข้อมลูให้บริษัทด้วยคะ่ 

            เมื่อเลขานกุารฯ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุมโดย

เรียงตามระบบวาระการประชมุท่ีปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้

 

วาระที่ 1: ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทยงัไม่มีเร่ืองใดท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ ทัง้นีผ้ลการดําเนินงาน

ของบริษัทจะแจ้งในวาระท่ี 3 จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาวาระตอ่ไป 

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับทราบ 

 

วาระที่ 2:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  1/2558 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  21 

สิงหาคม 2558 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชมุให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึ่ง

ประชมุเมื่อวนัท่ี 21 สงิหาคม 2558  ตามท่ีได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุ ให้แก่ผู้ ถือหุ้น

ได้พิจารณาลว่งหน้าแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเตมิก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามหรือขอแก้ไขรายงานดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ซึง่ประชุม

เมื่อวนัท่ี 21 สงิหาคม 2558 ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย           4,946,176,863   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100       ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือ 

     หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย            0         เสยีง  

งดออกเสยีง            0       เสยีง  

 บตัรเสยี            0  เสยีง  

 

 
 

 



 

วาระที่ 3:  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2558 

   ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 44 กําหนดให้รายงานผลการ

ดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุ  

 

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี  2558 ให้ท่ีประชุมรับทราบ โดยนายเบน เตชะอบุล ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานในปี 2558 โดยแบ่งเป็น 3 

สว่นดงันี ้   

• สรุปเหตุการณ์สาํคัญ ปี 2558  

นายเบน เตชะอบุลได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ในปี 2558 เป็นปีแห่งการสร้างฐานรากของบริษัท ดงัรายละเอียดท่ี

จะกลา่วต่อไป จากนัน้ไดกลา่วสรุปเหตกุารณ์สําคญัท่ีเกิดขึน้ในปี 2557 ท่ีสง่ผลในปี 2558 เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้น

ทา่นใหมรั่บทราบ และเหตกุารณ์ในปี 2558 ดงันี ้ 

- บริษัทได้มีการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในต่างประเทศในโครงการ Anchorage Point (Data Center) ใน

ประเทศองักฤษ เดือน กมุภาพนัธ์ 2557  

- หลังจากนัน้ ในเดือนกันยายน 2557 บริษัทได้ย้ายหลักทรัพย์จดทะเบียนของบริษัทจากตลาด

หลกัทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ (mai) เข้าซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  (SET)   

- เดือน พฤศจิกายน 2557 บริษัทได้ลงนามในสญัญากับ โฟร์ซีซัน่ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ทส์ เพ่ือสร้าง

โครงการท่ีพกัอาศยั และโรงแรมในพืน้ท่ีโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท 

- มีการเปิดตวัอยา่งเป็นทางการของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ในเดือน มกราคม 2558  ซึ่งถือว่าเป็นการ

เปิดตวัท่ีประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก   

- ในเดือน พฤษภาคม 2558 การก่อสร้าง เฟส 3 ของโครงการ อิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ แล้วเสร็จสมบรูณ์ 

- ในเดือน พฤษภาคม 2558 โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ประสบความสําเร็จสามารถทํา

ยอดขายได้มากกวา่ 700 ล้านบาทในงานท่ีจดัขึน้ท่ีประเทศฮ่องกง  ตอ่จากนัน้ใน เดือน พฤษจิกายน 

2558 โครงการก็ยังสามารถสร้างยอดขายได้ 350 ล้านบาท ในโรดโชว์ครัง้ท่ี 2 ท่ีประเทศฮ่องกง

เช่นเดียวกนั  

- ในเดือน ธันวาคม 2558 การก่อสร้างเฟส 4 (เฟสสดุท้าย) ของโครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์แล้วเสร็จ

สมบรูณ์ 

- ในเดือนธันวาคม 2558 เช่นกัน โครงการเจ้าพระยา เอสเตท ได้เทฐานราก (Mat foundation)  เสร็จ

สมบรูณ์ นบัเป็นงานเทคอนกรีตซึง่มีความลกึและใช้เวลานานท่ีสดุของประเทศไทย   

- บริษัทได้จดังานปี 58 โดยมีงานสําคญั อาทิเช่น งานเจนเทิลแมน ไนท์(Gentleman Night) และงานลอย

กระทง  

- ในเดือนธนัวาคม 2558 บริษัทได้เปิดตวั “ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดสัเตรียล” 

(MIT)  ซึ่งเป็นกองแรกของประเทศไทยท่ีจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ SET โดยมีทรัพย์สินใน

ตา่งประเทศ     

 

 

 



 

 

• สรุปผลการดาํเนินงานทางด้านการเงนิ  

บริษัทมีทรัพย์สินรวมสิน้สดุปี 2558 ทัง้สนิ 10,141 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 2,230 ล้านบาท จากปี 2557 โดย

มีสาเหตหุลกัมาจาก ความคืบหน้าในการก่อสร้าง บริษัทมีหนีส้ินรวมสิน้สดุปี 2558 ทัง้สิน้ 4,225 ล้าน

บาท เพ่ิมขึน้ 1,318 ล้านบาท จากปี 2557 โดยมีสาเหตหุลกัมาจาก การออกหุ้นกู้ ใหม่ การเพ่ิมขึน้ของ

เงินมดัจําจากลกูค้า และมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสิน้สดุปี 2558 ทัง้สนิ 5,917 ล้านบาท เพ่ิมขึน้ 911 ล้านบาท 

โดยมีสาเหตหุลกัมาจากงบกําไรขาดทนุของบริษัท  

ทัง้นี ้บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุสทุธิสําหรับปี 2558 เป็นจํานวน 457 ล้านบาท โดยมีสาเหตหุลกั

มาจากการเพ่ิมขึน้ของคา่ใช้จา่ยทางด้านการขาย และการเพ่ิมขึน้ของต้นทนุทางการเงินท่ีเป็นนยัสาํคญั 

• แผนงานในปี 2559   

- อาคารชุดพักอาศัย  

โครงการ อิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ ได้สร้างแล้วเสร็จสมบรูณ์ทกุเฟส บริษัทจะให้ความสําคญัท่ีการขาย และ

ในโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์เปิดตวัโครงการแล้วในปี 2558 ในปี 2559 บริษัทจะเน้นไปท่ี

การก่อสร้างเป็นไปตามแผน และการสร้างยอดขายเพ่ิมเติม  

- โรงแรม  

โรงแรมคาเพลลา่ จะเน้นไปท่ีการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผน ในไตร มาส 4 ปี 2559 บริษัทจะสามารถ

สร้างได้ถึงยอดตกึ และจะเปิดตวัในไตรมาส 4 ปี 2560 สว่นโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ อยู่ในขึน้ตอนการก่อสร้าง

สร้าง จะสามารถสร้างได้ถึงยอดของตกึได้ใน ไตรมาส 3 ปี 2560 และจะเปิดเปิดตวัในไตรมาส 1 ปี 2561 

- แผนการลงทุน  

บริษัทได้มีการศกึษาการลงทนุอย่างใกล้ชิดในธุรกิจด้านการศึกษา และธุรกิจด้านศนูย์ข้อมลู ทัง้นีห้าก

มีความคืบหน้าของโรงการลงทนุใดๆ บริษัทจะแจ้งผา่นช่องทางตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย  
 

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นเร่ืองรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด และให้

โอกาสผู้ ถือหุ้ นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา ซึ่งมีคําถามและคําชีแ้จงท่ี สรุป

สาระสาํคญัได้ ดงันี ้

 

คําถาม 1) คณุจไุรรัตน์ กีรติวรนนัท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามวา่โครงการ โฟร์ซีชนั ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ได้ไป

โรดโชว์ท่ีฮ่องกง 2 รอบ มียอดขาย 1,050 ล้านบาท โดยมีค่าใช้จ่ายในการขาย 274 ล้านบาท             

ซึง่คอ่นข้างสงู รบกวนช่วยอธิบายเพ่ิมเติมตวัเลข IRR ของโครงการดงักลา่ววา่มีตวัเลขเทา่ใด    

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่ายจํานวน 274 ล้านบาทนัน้ ไม่ใช่ตวัเลข

คา่ใช้จ่ายของการโรดโชว์ ท่ีฮ่องกง แตเ่ป็นตวัเลขคา่ใช้จ่ายในการขายท่ีเพ่ิมขึน้จากปีก่อนของโครงการ

โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์  

ในสว่นตวัเลข IRR ของโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ ซึง่เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ เจ้าพระยา 

เอสเตท นัน้ บริษัทไม่ได้คํานวนแยกส่วน แต่จะคํานวนในโครงการ เจ้าพระยา เอสเตททัง้หมด            

แต่อย่างไรก็ตาม  ขอเรียนว่าเฉพาะโครงการ โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ มีมูลค่าการขายกว่า 19,000 

ล้านบาท สามารถจ่ายคา่ใช้จ่ายในการพฒันาของโครงการ เจ้าพระยา เอสเตท ได้ทัง้หมด  

 



 

 

คําถาม 2) คณุจไุรรัตน์ กีรติวรนนัท์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองสอบถามว่าบริษัทได้ขายศนูย์ข้อมลู (Data Center) ให้

กบัทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดสัเตรียล (MFC Industrial Real Estate 

Investment Trust) ในปี 2558 ถือว่าบริษัทประสบความสําเร็จหรือไม่ มีกําไรเท่าใด รวมถึงบริษัทนํา

กําไรในสว่นนีไ้ปทําอะไร  

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารชีแ้จงวา่ศนูย์ข้อมลูดงักลา่ว บริษัทขายศนูย์ข้อมลูในราคา 

802 ล้านบาท มีต้นทนุการขาย 589 ล้านบาท สามารถรับรู้กําไรจากการขาย 213 ล้านบาท รวมทัง้มี

ผลตอบแทนจากบริษัทยอ่ย 43 ล้านบาท ทําให้บริษัทมีกําไรจากโครงการนีป้ระมาณ 256 ล้านบาท มี

ผลตอบแทนประมาณ 44% คิดตามระยะเวลาท่ีบริษัทถือทรัพย์สินไว้ และกําไรส่วนดงักล่าวได้เก็บ

รักษาไว้ท่ีบริษัท เพ่ือเตรียมลงทนุในโครงการในอนาคต  
 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจาํปี 2558 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558   
 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําปี 2558 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2558 ซึง่ผา่นการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชี

ของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2558             

และงบการเงิน 2558  สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ท่ีได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

แล้ว ก่อนการประชมุ 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคําถามและคํา

ชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้
 

คําถาม 1) คณุสทุธิชยั บญุขนัตินาถ ผู้ รับมอบฉนัทะจากนาง โชติกา บญุขนัตินาถ ได้สอบถามถึงผลดําเนินการท่ี

ขาดทนุ  457 ล้านบาท เป็นผลมาจากการลงทนุระยะยาวเพ่ือสร้างโรงแรมใช่หรือไม ่จะใช้เวลาก่ีปีท่ีจะ

คืนทนุและสามารถปันผลได้   

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าตวัเลขขาดทุน 457 ล้าน ไม่ได้เกิดขึน้จากการ

สร้างโรงแรม แต่มีสาเหตหุลกัๆ เกิดจากรายได้โครงการ อิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ลดลง และมีค่าใช้จ่าย

เพ่ิมขึน้ คา่ใช้จ่ายหลกัคือ ค่าใช้จ่ายในการขายโครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ สว่นการคืนทนุ

ของโรงแรมนัน้ ในสว่นเฉพาะของโรงแรมจะใช้เวลาคืนทนุประมาณ 8 ปี แต่หากรวมกบัโครงการโฟร์ซี

ซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ แล้วจะสามารถคืนทนุได้เร็วกวา่ระยะเวลาดงักลา่ว  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2558 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย           5,158,011,336  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100       ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือ 

     หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย            0        เสยีง  

งดออกเสยีง            0        เสยีง  

บตัรเสยี                          0         เสยีง 
 

 



 

วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2558 

 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชมุฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดของการจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตาม

ข้อบงัคบัของบริษัทและตามกฎหมาย ประกอบกบัรายละเอียดของการงดจ่ายเงินปันผลของบริษัทเน่ืองจากบริษัทมีผล

การดําเนินงานขาดทนุเป็นจํานวน 129,967,131 บาท และบริษัทมีผลขาดทนุสะสม จํานวน 964,148,453 บาท บริษัทจึง

ไมส่ามารถจดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรองตามกฎหมายและไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ คณะกรรมการบริษัทจึง

เห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุ พิจารณาอนมุตัิการงดจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล สําหรับผล

การดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558   

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ ขงึขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยเสยีงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงดจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน

ปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2558 ดงันี ้

เห็นด้วย           5,158,231,036   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100       ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือ 

     หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย            0         เสยีง  

งดออกเสยีง            0       เสยีง  

บตัรเสยี                          0          เสยีง 

 
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมรับทราบ โดยเลขาท่ี

ประชมุฯ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 20 

กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในอัตรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวน

กรรมการไม่สามารถแบ่งออกเป็นสามสว่นได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกับจํานวน 1 ใน 3 อย่างไรก็ดี 

กรรมการซึง่ออกจากตําแหน่งสามารถได้รับเลือกเข้ารับตําแหน่งใหม่อีกได้ สําหรับในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2558 นี ้มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

1) นายวิกรม คุ้มไพโรจน์  ตําแหนง่กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 

2) นายสดาวธุ เตชะอบุล  ตําแหนง่รองประธานกรรมการ 

3) นายศภุกร พลกลุ  ตําแหนง่ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน   

4) พล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ ตําแหนง่กรรมการอิสระ 

 

 



 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์ 

โดยพิจารณาคุณสมบัติในด้านต่างๆ เป็นรายบุคคลอย่างรอบคอบ ทัง้ความเหมาะสมในด้านคุณวุฒิ 

ประสบการณ์การทํางานในด้านตา่งๆ ภาวะความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล คณุธรรมและจริยธรรม รวมถึงผล

การปฏิบตัิงานในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจึงได้

พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและเห็นสมควรนําเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้บคุคลทัง้ 4 คน 

คือ นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ นายสดาวธุ เตชะอบุล นายศภุกร พลกุล และพล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ให้กลบั

เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยนายศภุกร พลกุล และพล.อ.อ.เพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ เป็น

กรรมการอิสระตามนิยามกรรมการอิสระซึ่งสอดคล้องกับคุณสมบัติท่ีตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

สาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด   

ประธานฯ ได้แถลงว่าในวาระนี ้ตนองเป็นผู้มีสว่นได้เสีย รวมทัง้นายสดาวธุ ตชะอุบล และนายศภุกร 

พลกลุ ดงันัน้จึงได้มอบให้นายเบน เตชะอบุล ดําเนินการประชุมแทน และกรรมการผู้มีสว่นได้เสียทัง้หมดได้เดิน

ออกจากห้องประชมุ  

นายเบน เตชะอบุล ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น ซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือ

หุ้นทา่นใดซกัถามแตอ่ยา่งใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติเลอืกตัง้กรรมการในวาระนีเ้ป็นรายบคุคล 

   

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

 

นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 5,157,392,663  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9999   ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย             1,000   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.0000  ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง        843,100   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -        ของคะแนนเสยีงของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                 0  เสยีง 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

นายสดาวุธ  เตชะอุบล ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 5,125,534,863  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.3820   ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย     31,872,800  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0.6180  ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง          843,100   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -        ของคะแนนเสยีงของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                 0  เสยีง 

 

นายศุภกร พลกุล  ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 5,156,332,463  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9792   ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย        1,075,200  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0208  ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง           843,100  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -        ของคะแนนเสยีงของผู้

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                 0  เสยีง 

 

พล.อ.อ.เพิ่มเกียรติ ลวณะมาลย์ ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท

อีกวาระหนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นด้วย 5,157,407,663  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100   ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย               0   เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 0  ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง         843,100   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -        ของคะแนนเสยีงของผู้ 

ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                 0  เสยีง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

วาระที่ 7: พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมพิจารณา โดย

เลขาท่ีประชมุฯ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองโดย

ละเอียดถึงความเหมาะสมต่างๆ ตลอดจนได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทต่างๆ ในหมวด

อตุสาหกรรมประเภทเดียวกันและใกล้เคียงกัน รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของ

บริษัท 

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอ

ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั

ประจําปีในวงเงินไมเ่กิน 5,500,000 บาท ซึง่เทา่กบัคา่ตอบแทนในปี 2558 ท่ีผา่นมาโดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทน

นัน้ บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจําปี 2558 ท่ีได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุก

ทา่นแล้วก่อนการประชมุ 

ตามท่ีประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชุม อนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ด้วย

คะแนนเสยีงดงันี ้   

เห็นด้วย           5,157,182,564  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   99.9792       ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

   ซึง่มาประชมุ 

ไมเ่ห็นด้วย 1,075,200   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ    0.0208        ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้น 

  ซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง          0      เสยีง   

บตัรเสยี                           0      เสยีง 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2559 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมพิจารณา โดย

เลขาท่ีประชมุฯได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

 

 

 

 



 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทัง้

พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้บคุคลเป็นผู้สอบบญัชี ให้มีอํานาจในการตรวจสอบ สอบ

ทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมตัิค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีดงัรายละเอียด

ตอ่ไปนี ้  

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามตอ่ไปนี ้  

1.1 นางนิสากร ทรงมณี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5035 หรือ 

1.2 ดร.ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3356 หรือ 

1.3 นายเพ่ิมศกัดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3427 หรือ 

1.4 นายนิติ  จึงนิจนิรันดร์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3809  

 

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัท

ย่อย ประจําปี 2559 โดยมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงิน

ของบริษัทและบริษัทยอ่ย  

ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช    

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้  

 

2. อนมุตัิคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 2,050,000 บาท โดยค่าตอบแทน

ดงักลา่วยงัไมร่วมคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง  

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคําถามและคํา

ชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

 

คําถาม 1) คณุรัชนี ลิม้ประไพพงษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จํากดั (มหาชน) 

กลา่ววา่ในปี 2558 บริษัทมีผลประกอบการขาดทนุ เหตใุดคา่สอบบญัชีถึงเพ่ิมขึน้ 50,000 บาท  

 

คําชีแ้จง  คณุศภุกร พลกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่าคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีไมไ่ด้แปรผนัตาม

ผลประกอบการของบริษัท แตเ่หตผุลท่ีมีการปรับค่าสอบบญัชีเพ่ิมขึน้เน่ืองจาก การเติบโตของธุรกิจท่ี

จะมีขึน้ในปี 2559 รวมทัง้รายการธุรกรรม และความซบัซ้อนของธุรกิจมีมากกว่าปีท่ีผ่านมา ทําให้

ผู้สอบบัญชีต้องใช้เวลาในการตรวจสอบมากขึน้ และราคาท่ีเพ่ิมขึน้คณะกรรมการตรวจสอบและ

คณะกรรมการบริษัทได้เจรจาตอ่รอง และเห็นวา่เป็นราคาท่ีเหมาะสมแล้ว  

 



 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2559 ตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 5,157,207,564   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9792  ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย        1,075,200  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0208  ของคะแนนเสยีงของผู้

 ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง          0   เสยีง    

บตัรเสยี                           0       เสยีง  

 

วาระที่ 9: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  เมื่อท่ีประชมุพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหนงัสอืเชิญประประชมุฯ แล้วและ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอเร่ือง หรือวาระอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือ

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึง่มีคําถามและคําชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

 

คําถาม 1) คณุปรีชา ไชยวรรณ ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามว่าบริษัทมีแผนการจะ

เข้าร่วมกบัแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต (CAC)  หรือไม ่  

คําชีแ้จง  คณุศภุกร พลกลุ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าบริษัทมีกระบวนการตรวจสอบและติดตาม

การการทจุริตภายในบริษัทอยู่แล้ว อีกทัง้มีหน่วยงานตรวจสอบภายในซึ่งทําหน้าท่ีป้องกันการทุจริต 

แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัทจะพิจารณาเร่ืองดงักลา่ว  

คําถาม 2) คุณเอกพล พิทักษ์พรพันธุ์  ผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตัวเอง สอบถามว่าบริษัทได้จําหน่ายหน่วยลงทุนของ

กองทรัสต์ MIT ลา่สดุในเดือน เมษายน 2559 บริษัทจําหนา่ยในราคาเท่าใด ขายขาดทนุหรือไม่ และ

บริษัทมียงัถือหนว่ยลงทนุอยูเ่ทา่ใด 

คําชีแ้จง  คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งว่าบริษัทได้จําหน่ายหน่วยลงทุนจํานวน 

4,815,000 หนว่ย ในราคาหน่วยละ 10 บาท ณ ปัจจุบนั บริษัทได้ถือหน่วยลงทนุจํานวน 15,000,000 

หนว่ย คิดเป็น 15.4% ของจํานวนหนว่ยลงทนุทัง้หมด    

 

คําถาม 3) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธ์ุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง สอบถามว่าในปี 2558 กองทรัสต์ MIT รายงานผล

ประกอบการขาดทนุ 3.02 ล้านบาทหรือ 0.03 บาทตอ่หนว่ย เกิดขึน้จากสาเหตใุด และนโยบายในการ

ลงทนุในกองทรัสต์ดงักลา่วเปลีย่นไปหรือไม ่

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร แจ้งว่าผลประกอบการของกองทรัสต์ ขาดทุนเน่ืองจาก

คา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้กองทนุ และบริษัทยงัมีนโยบายท่ีจะถือหน่วยลงทนุในกองทรัสต์ดงักลา่วต่อไป 

ทัง้นีเ้พ่ือสร้างผลตอนแทนซึง่มีความสมํ่าเสมอให้แก่บริษัท  

 



 

คําถาม 4) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธุ์  ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง สอบถามถึงนโยบายการลงทุนในหลกัทรัพย์ CGH 

และ MIT บริษัทยงัมีความสนใจลงทนุในหลกัทรัพย์อ่ืนหรือไม ่

คําชีแ้จง  คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งว่าในปัจจุบันบริษัทกําลงัมองหาโอกาสในการ

ลงทุนในหลกัทรัพย์อ่ืน และโครงการท่ีมีความเป็นไปได้อย่างต่อเน่ือง เพ่ือสร้างผลตอบแทนท่ีดีและ

สมํ่าเสมอให้กบับริษัท อนึ่งการลงทนุดงักลา่วบริษัทจะคํานึงถึงสภาวะเศรษกิจและสภาพคลอ่งของ

บริษัทประกอบด้วย 

คําถาม 5) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตวัเอง สอบถามวา่หุ้นกู้  1,500 ล้านบาท จะครบกําหนดวนัท่ี 

31 กรกฏาคม 2559 บริษัทมีแผนท่ีจะออกหุ้นกู้ ใหมห่รือตอ่อายหุุ้นกู้ เดิมหรือไม ่อยา่งไร 

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งว่าในปัจจุบนั บริษัทสามารถจ่ายคืนหุ้นกู้ ท่ีครบ

กําหนดได้ แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาวา่จะตอ่อายหุุ้นกู้ ท่ีจะครบกําหนดหรือไม ่ 

   

   ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วม

ประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 11.30 น.  

 

 

 

ลงช่ือ                         

           (นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)  

              ประธานท่ีประชมุ  

 

 

 


