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รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

บริษัท เจ้าพระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานที ่

ประชุมเม่ือวนัพฤหัสบดีท่ี 25 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องชาเทรียมบอลรูม  ชั้น4 โรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด์   
เลขท่ี 28 ถนนเจริญกรุง ซอย 70  แขวงบางคอแหลม  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทีเ่ข้าประชุม 
1. นายกฤช ฟอลเลต็                ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการสรรหาฯ/กรรมการอิสระ 
2. ศ.กิตติคุณ ดร.อจัฉรา    จนัทร์ฉาย             ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
3. นายสุรพงษ ์                  ชูรังสฤษฎ์ิ              ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
4. นายสมยศ เจียมจิรังกร            กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
5. พลต ารวจโท นพรัตน์ มีปรีชา กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการอิสระ 
6. นายสาธิต อุไรเวโรจนากร กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 
7. นายแพทยว์เิชียร แพทยานนัท ์ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร / กรรมการ  
8. นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์ กรรมการผูจ้ดัการ / กรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการ 
9. วา่ท่ีร้อยตรี วโิรจน ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
10. นายวฒิุพงษ ์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
11. นายชยัวฒัน์ แพทยานนัท ์ กรรมการ 
12. นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์ กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน / กรรมการ 
 
ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม 
1. นายชาญเดช   รักทอง   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายบริการลูกคา้และสนบัสนุนกิจการ 
2. นายชโลธร   ลีลามะลิ  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายการเงิน-บญัชี (CFO)   
3. นางสาวกรวรรธน์ หิรัญรุจิพงศ ์ หวัหนา้กลุ่มงานบญัชี (CAO) และ เลขานุการบริษทั ฯ  

 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม   
จากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั ( PwC ) 
1. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร  Partner 
2. นางสาวกลุธิดา  วรัิตกพนัธ์   Director 
3. นางสาวบราลี  แกว้โกมุท     Manager 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
จากบริษทั ส านกักฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จ ากดั 
1. นางสาวพรพิไล   โกศลประภา    ท่ีปรึกษากฎหมาย  
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 ก่อนเร่ิมการประชุม  เจา้หนา้ท่ีของโรงแรมชาเทรียม ริเวอร์ไซด ์ สถานท่ีจดัการประชุมไดฉ้ายวดิีทศัน์ แนะน าความ
ปลอดภยักรณีเกิดเหตุฉุกเฉินในการใชห้อ้งประชุม  
 นายวรัทภพ  แพทยานนัท์  ผูจ้ดัการฝ่ายนกัลงทุนสัมพนัธ์  ท าหน้าท่ี ผูด้  าเนินการประชุม (“ผูด้  าเนินการประชุม”) ได้
กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้ และ แจง้ต่อท่ีประชุมใหไ้ดท้ราบถึงรายละเอียดการลงทะเบียนของผูถื้อหุน้  ดงัน้ี  
 การประชุมในคร้ังน้ี มีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง 29 ราย  และมีการมอบฉันทะเพื่อเขา้ร่วมประชุมจ านวน 45 
ราย  รวมจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด 74 ราย  นบัรวมจ านวนหุ้นได ้554,628,393 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 55.4628 ของหุ้นท่ีจ าหน่าย
ไดท้ั้งหมดของบริษทั ครบเป็นองคป์ระชุม โดยขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33 ซ่ึงมีขอ้ก าหนดเก่ียวกบัองคป์ระชุมวา่ ในการประชุมผู ้
ถือหุน้ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย หรือไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อ
หุน้ทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั จึงจะครบเป็นองคป์ระชุม 
 นายกฤช  ฟอลเล็ต ประธานกรรมการ ซ่ึงท าหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุมไดก้ล่าวเปิดการประชุมของบริษทั และได้
มอบหมายให ้นายวรัทภพ แพทยานนัท ์เป็นผูแ้ถลงองคป์ระชุมใหท่ี้ประชุมทราบ และเป็นผูด้  าเนินการประชุม 
 จากนั้นผูด้  าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และท่ีปรึกษาของบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม และมอบใหคุ้ณ
พรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจง้รายละเอียดการประชุม  

ทั้งน้ี สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดม้อบฉนัทะให ้นายเมธี อนัอดิเรกกลุ อาสาพิทกัษสิ์ทธิผูถื้อหุน้เป็นผูส้งัเกตการณ์เขา้
ร่วมการประชุม และไดเ้รียนเชิญ นายกรัณฑฤกธิ เกตุสมัพนัธ์ เป็นตวัแทนผูถื้อหุน้ ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนคร้ังน้ี 
 คุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย ช้ีแจงเก่ียวกบัวิธีการ ล าดบัขั้นตอนการประชุม การออกเสียงลงคะแนน  
ดงัน้ี 

1. การประชุมในวนัน้ีจะด าเนินการตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม โดยจะมีการน าเสนอ
ขอ้มูลประกอบระเบียบวาระและเปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุ้นเสนอความคิดเห็น หรือซักถามในระเบียบวาระนั้นๆ 
ท่านผูถื้อหุน้ท่านใดจะเสนอความเห็นหรือมีขอ้ซกัถาม ขอใหท่้านไดโ้ปรดยกมือข้ึน และขอใหแ้จง้ช่ือและนามสกุล
ให้ท่ีประชุมไดท้ราบ หากจะเสนอหรือซกัถามเร่ืองท่ีนอกเหนือจากวาระนั้นๆ ขอให้ท่านเสนอหรือซกัถามเม่ือการ
ประชุมไดด้ าเนินมาถึงวาระท่ี 9 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

2. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ก าหนดให้ 1 หุ้นเท่ากบั 1 เสียง ในกรณีท่านผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วน
ไดเ้สียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผูถื้อหุ้นท่านนั้นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ทั้งน้ี เพ่ือสนบัสนุนความเป็น
บริษทัธรรมาภิบาลท่ีดี กรรมการซ่ึงเป็นผูถื้อหุน้ของบริษทัและไดเ้ขา้ร่วมประชุมในคร้ังน้ีไดข้อลงคะแนนเสียงแบบ
งดออกเสียงไวล่้วงหนา้แลว้ส าหรับวาระท่ี 6 ซ่ึงเป็นวาระท่ีพิจารณาการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออก
จากต าแหน่งตามวาระค่ะ 

3. ในการลงมติท่ีประชุม ประธานจะถามและนบัคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นท่ีลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยและงดออก
เสียงในแตล่ะวาระเท่านั้น โดยผูถื้อหุน้ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกบตัรลงคะแนนท่ีท่านไดรั้บ
แจกจากเจา้หนา้ท่ีก่อนเขา้ร่วมประชุมวา่ท่านประสงคท่ี์จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง และขอใหท่้านยก
มือข้ึนหรือแจง้เจา้หนา้ท่ีเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีจดัเก็บใบลงคะแนนของท่าน บริษทัฯ จะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย และ
งดออกเสียงดงักล่าวนั้น หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุมและ/หรือออกเสียงลงคะแนน ดงันั้น ใน
ส่วนท่ีเหลือทั้งหมดจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็น
คดัคา้น หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติอนุมติัเป็นเอกฉนัท ์ 

4. ทั้งน้ี เจา้หนา้ท่ีจะแสดงผลคะแนนในแต่ละวาระใหท่้านผูถื้อหุน้ไดรั้บทราบ ตามสไลดด์า้นหนา้ 
5. อยา่งไรก็ตาม จ านวนคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้น หรือ ผูรั้บมอบฉันทะ ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผู ้

ถือหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะบางท่านมาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเติมในระหวา่งท่ีด าเนินการประชุม  
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6. ส าหรับการนบัคะแนนเสียงตามวาระการประชุมท่ีก าหนดไวใ้นการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 จะเป็นดงัน้ี 
6.1 ระเบียบวาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ไดแ้ก่ ระเบียบวาระท่ี 1 ระเบียบวาระท่ี 3 ระเบียบวาระท่ี 4 ระเบียบวาระท่ี 6 และระเบียบวาระท่ี 7 ซ่ึงบริษทัจะ
ค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

6.2 ระเบียบวาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระท่ี 5 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัคะแนนเสียงทั้งหมดของ ผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม  

6.3 ระเบียบวาระท่ีตอ้งไดรั้บมติอนุมติัดว้ยคะแนนไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ไดแ้ก่ระเบียบวาระท่ี 8 ซ่ึงบริษทัจะค านวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเฉพาะคะแนนเสียงของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ทั้งน้ี ระเบียบวาระท่ี 2 เป็นวาระเพ่ือทราบ จึงไม่มีการออกเสียงลงคะแนน  

 หลงัจากนั้นคุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษากฎหมาย ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อ
หุ้นมีขอ้สงสัยใด ๆ ผูด้  าเนินการประชุม จึงแจง้ให้ผูม้าประชุมทราบวา่ บริษทัฯ ไดด้ าเนินการเผยแพร่หนงัสือเชิญประชุมพร้อม
ดว้ยเอกสารประกอบการประชุมบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ให้ผู ้ถือหุ้นทราบตั้งแต่วนัท่ี  2 เมษายน 2562 และไดจ้ดัส่งหนงัสือเชิญ
ประชุมพร้อมดว้ยเอกสารประกอบการประชุมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ก่อนวนัประชุม ตั้งแต่วนัท่ี 10 เมษายน 2562 
จากนั้นผูด้  าเนินการประชุม ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2561 
  ประธานเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือ
วนัท่ี 19 กนัยายน 2561 ทั้งน้ีคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่รายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ดงักล่าว 
ไดจ้ดัท าอยา่งถูกตอ้ง จึงขอน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 ตาม
เอกสารท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ท่านผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธาน 
จึงใหข้อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี 1/2561 
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  720,511,693 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000   

งดออกเสียง  0  -   

บตัรเสีย  0  -   

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 91 ราย  720,511,693 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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ระเบียบวาระที ่2  พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของ
บริษัท ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 

  ประธานไดช้ี้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ วาระน้ีเป็นการพิจารณารับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยบริษทัไดจ้ดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม รายงานประจ าปี 2561(ในรูปแบบ QR code) ท่ีได้
จดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2561 แลว้ทั้งน้ีประธานมอบหมายให้ นายแพทยว์ิเชียร 
แพทยานนัท ์ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารเป็นผูชี้แจง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  นายแพทย์วิเชียร แพทยานันท์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช้ีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงความเป็นมาและ
พฒันาการท่ีส าคญัในปี 2561 อาทิ กิจกรรมการเตรียมซ้ือขายหลกัทรัพยใ์นตลาด MAI, รางวลัต่างๆ  THAILAND PROPERTY 
AWARDS 2018 รางวลัประกวดโครงการธรรมาภิบาลธุรกิจดีเด่น และกิจกรรมทางการตลาด 
  ในเร่ืองผลการด าเนินงานของบริษทัส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ิน สุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ซ่ึง เปรียบเทียบ
กบัผลการด าเนินงานของบริษทัในปี 2560 โดยสามารถสรุปไดด้งัน้ี 
  1) รายไดร้วมของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 2000.2 ลา้นบาท เติบโตจากปีก่อนหนา้ท่ีมีรายไดร้วม 1675.6 ลา้น
บาทอยู่ 19.4% โดยท่ีมีก าไรขั้นตน้ 826.5 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 42.5% ของรายได ้เติบโตจากปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไร
ขั้นตน้รวม 633.7 ลา้น บาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตั้น 41.5% ของรายได ้อยูท่ี่ 30.4%  
ตน้ทุนขายและบริหารของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 404.2 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ท่ีมีตน้ทุนขายและบริหาร 437 ลา้นบาทอยู ่
7.5%  
  2) ตน้ทุนการเงินของกลุ่มบริษทัฯ ประมาณ 143.5 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ท่ีมีตน้ทุนขายและบริหาร 
198.4 ลา้นบาทอยู ่27.7%  
  ดงันั้นภาพรวมของก าไรสุทธิในปีท่ีผา่นมา 213.8 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรสุทธิ 10.7% ของรายได ้เติบโต
จากปีก่อนหนา้ท่ีมีก าไรขั้นตน้รวม 126.6 ลา้นบาท คิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ 7.6% ของรายได ้อยูท่ี่ 68.8% ท าให้มี ผลตอบแทน
ของสินทรัพย ์9.7% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 8.0% และ ผลตอบแทนของผูถื้อหุน้ 7.5% เม่ือเทียบกบัปีก่อนหนา้ท่ี 5.8% ถึงแมว้า่
จะไม่สูงมากนกัแต่ก็เป็นตวัเลขท่ีเติบโตอยา่งต่อเน่ือง 
  3) สินทรัพยร์วมของปี 2561 อยูท่ี่ 5269.6 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ ท่ีมีสินทรัพยร์วม 5955.8 ลา้นบาท 
อยูท่ี่ 11.5% มาจาก การระบายสินคา้พร้อมโอน มีหน้ีสินรวมของปี 2561 อยูท่ี่ 2643.1 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหนา้ ท่ีมีหน้ีสิน
รวม 4195 ลา้นบาท อยูท่ี่ 37% และส่วนของเจา้ของ รวมของปี 2561 อยูท่ี่ 2626.6 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนหนา้ ท่ีมีส่วนของ
เจา้ของ 1760.8 ลา้นบาท อยูท่ี่ 49.2% มา 
  4) ส าหรับเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 2334.3 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนหน้า ท่ีมีเงินกู้ยืมท่ีมีภาระดอกเบ้ีย 
3787.5 ลา้นบาท อยูท่ี่ 38.4% ท าให้ อตัราหน้ีสินต่อทุนลดลงจาก 2.2 เหลือ 0.9 ซ่ึงไม่ถึง 1 จะเห็นถึงพฒันาการท่ีโดดเด่นในการ
ด าเนินงาน 
  นอกจากน้ีไดร้ายงานกิจกรรมเพ่ือสงัคม และแผนงานในปี 2562 
  หลงัจากนั้นผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย
ใดๆ ประธานจึงช้ีแจง้วา่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

  มติที่ประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปี 2561 และรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการ
ด าเนินงานของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 
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ระเบียบวาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษัท ส าหรับรอบบัญชีส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2561 
  ประธานไดช้ี้แจง้ต่อท่ีประชุมวา่บริษทัไดจ้ดัท างบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีแสดงไวใ้นรายงานประจ าปี 2561 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม โดยงบการเงินของ
บริษทั ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของ
บริษทั ผา่นการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุม 
คณะกรรมการแลว้ โดยประธานได้มอบหมายให้ คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงินและบัญชี เป็นผูช้ี้แจ้ง
รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ช้ีแจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 
112 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 39 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการท างบดุลและบญัชีก าไรขาดทุน ณ วนัส้ินสุดของรอบปีบญัชี
ของบริษทั เสนอตอ่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจ าปี เพื่อพิจารณาอนุมติั และคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้ผูส้อบบญัชี
ตรวจงบดุลและงบก าไรขาดทุนนั้นใหเ้สร็จก่อนท่ีจะน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
  งบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานผูส้อบบญัชี มีรายละเอียดปรากฎ
อยู่ในรายงานประจ าปี 2561 ของบริษทั โดยผูถื้อหุ้นสามารถ Download จาก QR Code ท่ีอยู่บนหนา้หนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงได้
จดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ ท่านผูถื้อหุน้ยงัสามารถดูรายละเอียดงบการเงินบางส่วนท่ีแนบมาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม แสดงไว้
อยูใ่นหนา้ท่ี 12-26 
  งบการเงินส าหรับปี 2561 ได้ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบัญชีแลว้ โดยผูส้อบบัญชีมีความเห็นว่า “งบ
การเงินรวมของบริษทั เจา้พระยามหานคร จ ากดั (มหาชน) (บริษทั) และบริษทัยอ่ย (กลุ่มกิจการ) และงบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษทั แสดงฐานะการเงินรวมของกลุ่มกิจการและฐานะการเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2561 และผล
การด าเนินงานรวมและผลการด าเนินงานเฉพาะกิจการ กระแสเงินสดรวมและกระแสเงินสดเฉพาะกิจการส าหรับปีส้ินสุดวนั
เดียวกนั โดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน” และงบการเงินฉบบัน้ี ไดผ้่านการพิจารณา
และสอบทานโดยคณะกรรมการตรวจสอบแลว้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น พิจารณา
อนุมติังบการเงินส าหรับรอบปีบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 โดยมีสรุปขอ้มูลท่ีส าคญัในงบการเงิน ดงัน้ี 

สรุปขอ้มูลงบการเงินท่ีส าคญั 
  

งบการเงินรวม 2560 2561 
รายไดร้วม (ลา้นบาท) 1,675.6 2,000.2 
ก าไรสุทธิ (ลา้นบาท) 126.6 213.8 
ก าไรสุทธิต่อหุน้ (บาท/หุน้) 0.17 0.27 
สินทรัพย ์(ลา้นบาท) 5,955.8 5,269.6 
หน้ีสิน (ลา้นบาท) 4,195.0 2,643.1 
ส่วนของผูถื้อหุน้ (ลา้นบาท) 1,760.8 2,626.6 

 
  หลงัจากนั้นได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัยใดๆ จึงช้ีแจ้งว่า
เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 
  ประธานกล่าวขอบคุณขอ้เสนอแนะ และจะน าเร่ืองดงักล่าวไปพิจารณาต่อไป 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธาน 
จึงใหข้อท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทั ส าหรับรอบบญัชีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
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  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติั
งบการเงิน ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ตามท่ีเสนอต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,018,593 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000   

งดออกเสียง  0  -   

บตัรเสีย  0  -   

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสุทธิ ประจ าปี 2561 และการจ่ายเงนิปันผล 
  ประธานไดม้อบหมายให้คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง้รายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ช้ีแจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด มาตรา 116 และตาม
ขอ้บังคบับริษทั ขอ้ 42 บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ
ประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยร้อยละ 10 ของทุนจะทะเบียน 
  และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 115 และตามขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 41 ห้ามจ่ายเงินปันผล
จากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินก าไร ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่หา้มมิใหจ่้ายเงินปันผล และการจ่ายเงินปันผลตอ้ง
ไดรั้บการอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราว เม่ือเห็นวา่
บริษทัมีผลก าไรสมควรพอท่ีจะท าเช่นนั้น และเม่ือไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลแลว้ ให้รายงานการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้ท่ี
ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมผูถื้อหุน้คราวต่อไป และการจ่ายเงินปันผลใหก้ระท าภายใน 1 เดือน นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อ
หุ้น หรือท่ีประชุมคณะกรรมการลงมติ แลว้แต่กรณีบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการของบริษทั ภายหลงัหักเงินส ารองต่างๆ แลว้ โดยมีเง่ือนไขวา่ การจ่ายเงินปันผลนั้นตอ้งไม่มีผลกระทบต่อ
การด าเนินงานตามปกติของบริษทัอยา่งมีนยัส าคญั อยา่งไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจมีการเปล่ียนแปลงได ้ข้ึนอยูก่บัผล
การด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคล่อง แผนการขยายธุรกิจ ความจ าเป็นและความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ ผูถื้อหุ้นของบริษทัเห็นสมควร และการด าเนินการ
ดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้ 

ผลการด าเนินงานของบริษทั ส าหรับงวดตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม – 31 ธันวาคม 2561 ตามงบการเงินเฉพาะ
กิจการ มีก าไรสุทธิ 274.2 ลา้นบาท ซ่ึงเม่ือพิจารณาจากกระแสเงินสด แผนการลงทุน และก าไรสะสมท่ีมีอยู ่ตลอดจนประโยชน์ของ
ผูถื้อหุน้ คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณา ดงัต่อไปน้ี 

1) พิจารณาอนุมติัใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย จ านวน 71.4 ลา้นบาท โดยจะท าใหบ้ริษทัมีทุนส ารองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนเป็น 100 ลา้นบาท ซ่ึง
คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบถว้นตามท่ีกฎหมายและขอ้บงัคบับริษทัไดก้ าหนดไว ้
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2) พิจารณาอนุมติัใหจ่้ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 11 สตางค ์คิดเป็นจ านวน
เงินทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 40 เม่ือเทียบกบัก าไรสุทธิตามงบ
การเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงสอดคลอ้งกบันโยบายการจ่ายปันผลของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัไดจ่้ายเงินปันผล
ระหว่างกาลไปแลว้ในอตัราหุ้นละ 7 สตางค์ เป็นจ านวนเงิน 70  ลา้นบาท เม่ือวนัท่ี 12 ธันวาคม 2561 
คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายคร้ังน้ีในอตัราหุ้นละ 4 สตางค ์เป็นจ านวนเงิน 40 ลา้นบาท โดยจ่ายจากก าไร
สะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอตัราร้อยละ 20 ซ่ึงผูถื้อหุ้นท่ีเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปัน
ผลได ้20/80 ของเงินปันผล ซ่ึงบริษทัจะจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือปรากฏ ณ วนัก าหนดรายช่ือ
ผูถื้อหุ้น หรือ Record Date ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 ท่ีผ่านมา และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 
พฤษภาคม 2562 

  หลงัจากประธานได ้เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธานจึง
เสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้จดัสรรก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 และอนุมติัให้
จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 11 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท 

  มติที่ประชุม มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมติัใหบ้ริษทั
ฯ จดัสรรเงินก าไร  และการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 ในอตัราหุ้นละ 11 สตางค ์คิดเป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 110 ลา้นบาท และ
ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้เพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,018,593 100.0000 
ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000    
งดออกเสียง  0  -  
บตัรเสีย  0  -  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ระเบียบวาระที ่5  พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  ประธานไดม้อบหมายใหคุ้ณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง้รายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ไดช้ี้แจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 22 กรรมการบริษทัมีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนกรรมการจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ 
โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณาและลงมติ  
  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ไดมี้การพิจารณาก าหนดค่าตอบแทนส าหรับกรรมการบริษทั 
ประจ าปี 2562 โดยใชเ้กณฑก์ารพิจารณาความเหมาะสมตามขนาดของกิจการ ผลประกอบการ ความซบัซอ้นทางธุรกิจ รวมถึง
หนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ และการเทียบเคียงกบัอตัราค่าตอบแทนกรรมการของบริษทัจดทะเบียนอ่ืนๆ ในกลุ่ม
ธุรกิจอสังหาริมทรัพยท่ี์อยู่ในระดบัเดียวกนั จึงเห็นสมควรเสนอให้คณะกรรมการบริษทัพิจารณา ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัได้
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พิจารณาแลว้ และเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัและกรรมการชุดยอ่ย
ต่างๆ ประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

 

  หลงัจากไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า อยากทราบประมาณการ

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีจะจ่ายในปี 2562 เป็นจ านวนเงินรวมเท่าใด 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน ช้ีแจง้วา่ ค่าตอบแทนกรรมการตลอดปี 2562 คาดวา่จะ
มีการจ่ายจริงประมาณ 4.5 ลา้นบาท ไม่เกินวงเงินค่าตอบแทนกรรมการรวมท่ีก าหนดไว ้5 ลา้นบาท 
  หลงัจากไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั
ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
  มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ส าหรับปี 2561 รวมทั้งส้ิน เป็นเงินไม่เกิน 
5 ลา้นบาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  793,630,593 98.8309 
ไม่เห็นดว้ย  8,021,000 0.9989 
งดออกเสียง  1,367,000 0.1702  
บตัรเสีย  0  -  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000 

หมายเหตุ มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

   ประชุม 
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ระเบียบวาระที ่6  พจิารณาอนุมตัเิลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
  ก่อนเขา้สู่ระเบียบวาระน้ีประธานไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา 71 ของพระราชบญัญติั

บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (ท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม) และขอ้ 17 ของขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ก าหนดให้ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดท่ีมีอยู่ ถา้จ านวนกรรมการจะแบ่ง

ออกเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ให้กรรมการออกในจ านวนท่ีใกลก้บัจ านวน 1 ใน 3 ท่ีสุด ในการประชุมสามญัประจ าปี 2561 มีกรรมการท่ี

พน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1) นายสมยศ  เจียมจิรังกร   

2) นางสาวอนงคล์กัษณ์  แพทยานนัท ์ 
3) วา่ท่ีร้อยตรี วโิรจน์    แพทยานนัท ์  

4) นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์ 

   จากนั้นเพ่ือใหเ้ป็นไปตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ไดข้ออนุญาติเชิญท่านกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ
ใหด้ ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงทั้ง 4 ท่านออกจากหอ้งประชุม 

  ในการสรรหาและพิจารณาบุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการนั้น บริษทัฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ท่านผูถื้อหุน้เสนอ
รายช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการของบริษทัฯ แต่ไม่มีท่านผูถื้อหุน้เสนอรายช่ือบุคคลเพ่ือเขา้
รับการคดัเลือกเป็นกรรมการแต่อย่างใด  คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนจึงไดด้ าเนินการสรรหาและพิจารณา
บุคคลเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัฯ โดยการพิจารณาจากความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสมอนัจะเป็นประโยชน์
ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทัฯ รวมถึงคุณสมบติัตามท่ีกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งก าหนด คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน 
จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่านดงักล่าวกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไป
อีกวาระหน่ึง ทั้งน้ี ในส่วนของกรรมการอิสระนั้น  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาคุณสมบัติให้
เป็นไปตามนิยามกรรมการอิสระของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยเป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ 
  ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น หรือซกัถามเพ่ิมเติม 
  นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า เร่ืองการน าวาระก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการข้ึนก่อนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผิดปกติหรือไหม 
  คุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ช้ีแจง้วา่ ไม่มีความต่างอะไร ถูกตามขอ้กฎหมาย ขอขอบคุณท่ี
มีขอ้สงัเกต  
  หลงัจากเปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ จึงเสนอใหท่ี้ 
ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง 
  มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการเลือกตั้ง กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ เขา้ด ารงต าแหน่ง
กรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
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6.1)   นายสมยศ  เจียมจิรังกร  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,017,593 100.0000 

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000  

งดออกเสียง  1,000  - 

บตัรเสีย  0 - 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,017,593 100.0000   

6.2)  นางสาวอนงคล์กัษณ์ แพทยานนัท ์  กรรมการ / กรรมการผูมี้อานาจลงนาม 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  738,018,593 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000  

งดออกเสียง  65,000,0000  - 

บตัรเสีย  0 -  

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  738,018,593  100.0000 

 

6.3)  วา่ท่ีร้อยตรีวโิรจน์ แพทยานนัท ์    กรรมการ และกรรมการผูมี้อานาจลงนาม 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  768,018,593 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000  
งดออกเสียง  35,000,000  -   
บตัรเสีย  0  - 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  768,018,593 100.00  
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6.4)  นางสาวนิธิดา รัชตารมย ์       กรรมการ 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  802,618,593 100.0000  
ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000 
งดออกเสียง  400,000  - 
บตัรเสีย  0  - 
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  802,618,593 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ระเบียบวาระที ่7  พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2562 
  ประธานไดม้อบหมายใหศ้าตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็นผู ้
ช้ีแจง้รายละเอียดในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  ศาตราจารยกิ์ตติคุณ ดร. อจัฉรา จนัทร์ฉาย  ไดช้ี้แจง้ต่อท่ีประชุมวา่เพื่อให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชน 
จ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี
ของบริษทัทุกปี และ เพื่อใหเ้ป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวด 7 การบญัชี การเงินและการสอบบญัชี “ขอ้ 39 ซ่ึงก าหนดใหท่ี้
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี” และอา้งถึงตามกฎบตัร
คณะกรรมการตรวจสอบ หมวด 4 อ านาจหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการตรวจสอบ ส่วนหนา้ท่ีของกรรมการตรวจสอบ
“ขอ้ 3.พิจารณาคดัเลือกและเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทั รวมถึงพิจารณาเสนอค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยค านึงถึง
ความน่าเช่ือถือ ความเพียงพอของทรัพยากรและปริมาณงานตรวจสอบของส านกังานสอบบญัชีนั้น 
  คณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาแต่งตั้ง บริษทั ส านกังาน
บัญชี บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด  โดยพิจารณาทั้ งในด้านคุณภาพ ( Technical ) ซ่ึงเปรียบเทียบ
ประสบการณ์และคุณสมบติัของผูส้อบบญัชี  ผลการปฎิบติังานท่ีผา่นมา  ประกอบกบัชัว่โมงการตรวจสอบ ท่ีใชท้ั้งหมด  รวมทั้ง
ดา้นราคา ( Commercial ) ถึงความเหมาะสมของค่าสอบบญัชีแลว้  
             คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรเสนอใหค้ณะกรรมการบริษทั ฯ พิจารณาเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั และ ก าหนดค่าตอบแทน โดยมีรายละเอียด
ดงัน้ี 

รายช่ือผู้สอบบญัชี ใบอนุญาตเลขที ่ จ านวนปีทีเ่ป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

1) นางสาวนภนุช อภิชาต 5266 1 ปี 
2) นายชาญชัย ชัยประสิทธ์ิ 
3) นายไพบูล ตนักูล 

3760 
4298 

4 ปี 
 

หรือผูส้อบบัญชีท่านอ่ืนภายในส านักงานเดียวกันท่ีได้รับความเห็นชอบตามประกาศว่าให้ความเห็นชอบผูส้อบบัญชีจาก

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยล์งลายช่ือในรายงานการตรวจสอบงบการเงินของบริษทั  

           ทั้ งน้ี ผูส้อบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอมาน้ีไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนได้ส่วนเสียกับบริษทัฯ บริษัทย่อย 

ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความ



12 / 15 

ความเห็นต่องบการเงินของของบริษทัฯ โดยผูส้อบบัญชีทั้ งสาม ดังกล่าว มีคุณสมบัติตามท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับ

หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์ าหนด  

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 

ค่าธรรมเนียมการสอบบัญชี 4,080,000 3,900,000 
หมายเหตุ : ค่าธรรมเนียมการสอบบญัชี ยงัไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและค่ายานพาหนะยกเวน้ค่าพาหนะท่ีจ่ายตามจริง 

  และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได ้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส 
จ ากดั  จะเป็นผูจ้ดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของส านกังานใหท้ าหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าว ประวติัผูส้อบบญัชีและค่าสอบบญัชีมีรายละเอียดตามเอกสารประกอบท่ีไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุน้
พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  

นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า คะแนนเสียงในวาระท่ี 5 
ท าไมงดออกเสียงไม่มีคิดเป็นร้อยละ เหมือนวาระท่ีผา่นมา 
  คุณพรพิไล โกศลประภา ท่ีปรึกษาฝ่ายกฎหมาย ช้ีแจง้วา่ วาระท่ีผา่นมาคิดคะแนนเสียงขา้งมาก จึงไม่มีการน า
งดออกเสียงมาคิดเป็นร้อยละ ส่วนในวาระท่ี 5 มีการคิดคะแนนเสียง 2 ใน 3 ทุกคะแนนเสียงท่ีเขา้ประชุมจึงนบัเป็นฐานคะแนน 
  หลงัจากประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุน้มีขอ้สงสยัใดๆ ประธาน 
จึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัการแต่งตั้ง นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 5266 และ/หรือ นายชาญชยั ชยัประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3760 และ/หรือนายไพบูล ตนักูล  ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4298 แห่งบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจ าปี 
2562 และอนุมติัให้ก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงินทั้งส้ิน 4,080,000 บาท ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าว
ขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีไดใ้หบ้ริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั จะเป็นผูจ้ดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืน
ของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวดว้ยคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  802,951,593 99.9917  
ไม่เห็นดว้ย  67,000  0.0083  
งดออกเสียง  0  - 
บตัรเสีย  0  -  
รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000  

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
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ระเบียบวาระที ่8 พจิารณาการออกหุ้นกู้ในวงเงนิไม่เกนิ 2,000 ล้านบาท 
  ประธานไดม้อบหมายใหคุ้ณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี เป็นผูช้ี้แจง้รายละเอียด
ในวาระน้ีต่อท่ีประชุม 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีฝ่ายการเงินและบญัชี ช้ีแจง้ต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัมีแผนลงทุน
พฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยป์ระเภทท่ีอยูอ่าศยัเพ่ือขายและ/หรือให้เช่า  ทั้งท่ีอยูร่ะหวา่งก่อสร้างในปัจจุบนั และท่ีมีแผนจะ
พฒันาต่อเน่ืองในอนาคต จึงมีความจ าเป็นตอ้งพิจารณาหาแหล่งเงินทุนเพ่ือใชส้นบัสนุนโครงการต่างๆ คณะกรรมการบริษทัจึง
เห็นควรเสนอใหท่ี้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กู ้ภายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท เพื่อใชร้องรับการ
ขยายธุรกิจ การปรับโครงสร้างเงินทุน และใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนภายในกิจการ โดยมีรายละเอียดเก่ียวกบัการออกและเสนอขาย
หุน้กูแ้สดงอยูใ่นหนงัสือเชิญประชุมหนา้ท่ี 36 ซ่ึงสรุปไดด้งัน้ี 

ประเภทหุน้กู ้ หุน้กูทุ้กประเภท ชนิดระบุช่ือผูถื้อหรือไม่ระบช่ือผูถื้อ มีหรือไม่มีหลกัประกนัหรือผูค้  ้าประกนั 
มีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้ดอ้ยสิทธิหรือไม่ดอ้ยสิทธิ ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมของภาวะ
ตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูแ้ต่ละคราวและปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

วตัถุประสงค ์ เพื่อใชข้ยายธุรกิจ และ/หรือ เพ่ือช าระคืนเงินกู ้และ/หรือ ใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน หรือเพื่อ
วตัถุประสงคอ่ื์นตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเห็นสมควร 

สกลุเงิน เงินบาท และ/หรือ สกลุเงินต่างประเทศในจ านวนเทียบเท่า 
วงเงินของหุน้กู ้ วงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยหุ้นกูท่ี้บริษทัออกและจ าหน่ายแลว้ แต่ยงัไม่ไดรั้บการไถ่

ถอน ไม่วา่ ณ ขณะใดขณะหน่ึงจะตอ้งมีจ านวนไม่เกินวงเงินดงักล่าวขา้งตน้ 
อายหุุน้กู ้ ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัท่ีออกหุน้กู ้
การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกูท้ั้งหมดหรือบางส่วนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ 

และสามารถเสนอขายหุ้นกู้เพ่ือทดแทนหุ้นกู้เดิมท่ีมีการไถ่ถอน ในลักษณะหมุนเวียน 
(Revolving Basis) โดยเสนอขายให้กบันักลงทุนทัว่ไป และ/หรือ ผูล้งทุนในวงจ ากดั  และ/
หรือ ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือ ผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือ ผูล้งทุนท่ีมีลกัษณะเฉพาะตาม
ความหมายท่ีก าหนดไวใ้นประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยท่ี์
เก่ียวขอ้ง ไม่วา่จะเสนอขายในประเทศ และ/หรือ ในต่างประเทศ ตามประกาศคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และ/หรือ คณะกรรมการก ากบัตลาดทุน และ/หรือ ตาม
ประกาศ กฎกระทรวง กฎระเบียบ และกฎหมายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออก
และเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคร้ัง 
การช าระคืนเงินตน้ ทยอยช าระคืนเงินตน้ หรือช าระงวดเดียวเม่ือครบสญัญา 
ไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อน
ครบก าหนด 

ผูถื้อหุ้นกูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุ้นกูคื้นก่อนครบก าหนด และ/หรือบริษทัอาจมี
หรือไม่มีสิทธิในการไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนครบก าหนด รวมถึงการซ้ือหุน้กูคื้นดงักล่าว ทั้งน้ีให้
เป็นไปตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขของหุน้กูท่ี้ออกในคราวนั้นๆ 

อ านาจในการก าหนด
เง่ือนไข 

มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย และ/
หรือ ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร เป็นผูมี้อ  านาจในการก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและการเสนอขายหุ้นกู ้ เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู ้ประเภท 
หลกัประกนั จ านวนเงิน อายุ มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบ้ีย สิทธิใน
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การไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย วิธีการช าระคืน วิธีการจดัสรร 
และขอ้ก าหนดสิทธิ เป็นตน้ ตลอดจนให้มีอ านาจแต่งตั้ งผูแ้ทนผูถื้อหุ้นกู้ และ/หรือ นาย
ทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือ ผูจ้ ัดจ าหน่าย และ/หรือ ผูรั้บประกันการจดัจ าหน่าย และ/หรือ ท่ี
ปรึกษาต่างๆ และให้มีอ านาจในการเจรจา ลงนาม และรับรองเอกสารและสัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง 
ด าเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การน าหุ้นกูจ้ดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์
และ/หรือสมาคมตราสารหน้ี และ/หรือตลาดรองอ่ืนๆ รวมถึงมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใด
ท่ีจ าเป็นและสมควรเพ่ือใหก้ารออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษทัเป็นไปตามวตัถุประสงค ์

  
  หลงัจากผูด้  าเนินการประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมซกัถามขอ้มูลเพ่ิมเติม  
  นาย เมธี อนัอดิเรกกุล ผูรั้บมอบฉันทะ สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามวา่ วงเงินหุ้นกูท่ี้เสนอขออนุมติั 
2,000 บาท จะน าไปช าระคืนหน้ีเดิม 100 ลา้นบาท ใช่หรือไม่ แลว้เงินท่ีเหลืออีก 1,700 ลา้นบาท จะน าไปใชท้ าอะไร  และการ
อนุมติัใหอ้อกและเสนอขายหุน้กูต้ามวาระน้ี มีก าหนดระยะเวลาหรือไม่ 
  คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจา้หนา้ท่ีสายงานการเงิน ช้ีแจง้วา่ ปัจจุบนับริษทัมีภาระหน้ีเป็นหุน้กู ้479 ลา้น
บาท ซ่ึงจะครบก าหนดไถ่ถอนวนัท่ี 16 มิถุนายน 2562 โดยบริษทัอยูร่ะหว่างการเสนอขายหุ้นกูชุ้ดใหม่ในวงเงินประมาณ 500 
ลา้นบาท เพ่ือน ามาช าระคืนหุน้กูเ้ดิม โดยใชม้ติของท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจ าปี 2561 ส าหรับการขออนุมติัใหอ้อกและเสนอ
ขายหุ้นกู ้2,000 ลา้นบาทในวาระน้ี มีวตัถุประสงคเ์พ่ือใชร้องรับแผนลงทุนพฒันาและก่อสร้างโครงการใหม่อีก 9 โครงการ ซ่ึง
ตอ้งใชเ้งินค่าก่อสร้างประมาณ 6,000 ลา้นบาท โดยจะทยอยออกและเสนอขายหุ้นกูเ้ป็นคราวๆ ไป  และการอนุมติัให้ออกและ
เสนอขายหุ้นกูต้ามวาระหน้ี ไม่ไดก้ าหนดระยะเวลา จนกวา่จะมีมติท่ีประชุมผูถื้อหุน้ใหเ้ปล่ียนแปลง บริษทัสามารถจะออกและ
เสนอขายเพ่ือทดแทนหุน้กูเ้ดิมท่ีมีการไถ่ถอนในลกัษณะหมุนเวยีนได ้แต่จ านวนหุน้กูค้งคา้ง ณ ขณะใดขณะหน่ึง จะตอ้งมีจ านวน
ไม่เกินวงเงิน 2,000 ลา้นบาท 
  หลงัจากผูด้  าเนินการประชุมได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามขอ้มูลเพ่ิมเติม และไม่มีผูถื้อหุ้นมีขอ้สงสัย
เพ่ิมเติมประธานจึงเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัการออกหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 2,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด
ตามท่ีเสนอ 
 

มตทิีล่ง จ านวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย  803,018,593 100.0000  

ไม่เห็นดว้ย  0  0.0000 

งดออกเสียง  0  0.0000   

บตัรเสีย  0  0.0000 

รวมจ านวนผูถื้อหุน้ 109 ราย  803,018,593 100.0000   

หมายเหตุ มติในวาระน้ีไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

  และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 
 




