รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2561
ของ
บริ ษัท อาดามัส อินคอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) (“บริ ษัทฯ”)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2561 เวลา 14:00 น. ณ ห้ องสาทร 2 ชั ้น 4 โรงแรมแอสคอทท์ สาทร บางกอก เลขที่ 7 ถนน
สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายเกรี ยงไกร ศิระวณิชการ

ประธานกรรมการบริษัท

2. นายมนต์ ชยั อรวงศ์ไพศาล

กรรมการบริษัท

3. นายฐิ ติวฒ
ั น์ คูวิจิตรสุวรรณ

กรรมการบริษัท

4. พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์

กรรมการอิสระ

5. นายธวัช จิตตรานนท์

กรรมการอิสระ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสราวุฒิ ภูมิถาวร

กรรมการอิสระ

ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชั่นแนล จํากัด
1. นายสิรินารถ คําบุตรดี

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

2. คุณศุภฤทธิ์ สันทรัชต์ ไชย

ตัวแทนผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จํากัด

ก่อนเริ่ มระเบียบวาระการประชุม ผู้ดําเนินการประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงข้ อมูลเกี่ยวกับระเบียบการประชุม
วิธีการลงคะแนนเสียง การเก็บบัตรลงคะแนน วิธีการนับคะแนน
เริ่ มการประชุม
ผู้ดําเนินการประชุมได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 24 ราย และ
โดยการมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุม จํานวน 3 ราย รวมเป็ นจํานวน 27 ราย นับรวมจํานวนหุ้นได้ 338,840,354 หุ้น หรือคิด
เป็ นร้ อยละ 91.54 ของหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดของบริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
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หลัง จากนั น้ นายเกรี ย งไกร ศิ ร ะวณิ ช การ ประธานกรรมการบริ ษั ท ซึ่ ง ทํ า หน้ าที่ เ ป็ นประธานในที่ ป ระชุ ม
(“ประธานฯ”) ได้ เปิ ดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ตามที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถอื หุ้น ประจําปี 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึง่ ได้ จัด
ขึ ้นเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2560 ดังกล่าว ได้ จดั ทําอย่างถูกต้ อง ตรงตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ
หุ้นรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ดังกล่าว
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

338,840,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
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วาระที่ 2 พิ จารณารั บ ทราบผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท สํ าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี สิ น้ สุ ด วั น ที่ 31
ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แ จ้ ง ให้ ผ้ ู ถ ือ หุ้ น ทราบว่า บริ ษั ท ได้ จ ดั ทํ า รายงานผลการดํ า เนิน งานของบริ ษั ท สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 (ในรู ปแบบ CD-ROM) ที่
ได้ จ ัด ส่ง ให้ แ ก่ผ้ ู ถ ือ หุ้ น แล้ ว และขอให้ น างสาวพัฒ น์ สร วิ สุท ธิ พ งษ์ ผู้อํ า นวยการฝ่ ายบัญชี ก ารเงิ น เป็ น ผู้ชี แ้ จง
รายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ
นางสาวพัฒน์สร วิสทุ ธิพงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน ได้ ชี ้แจงผลประกอบการของปี 2560 ว่า รายได้ รวม
ของบริษัทในปี 2560 มีมลู ค่าเท่ากับ 36.36 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับรายได้ รวมในปี 2559 จํานวน 1,207.09 ล้ านบาท
รายได้ ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 97.08 ซึ่งเกิดจากในปี 2559 ได้ มีการจําหน่ายเงินลงทุนของ บริ ษัท กีธา พร็ อพเพอร์ ตี ้
จํากัด สําหรับรายได้ ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ปี 2560 เท่ากับ 35.77 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2559 รายได้ 3.55 ล้ าน
บาท ซึง่ สูงขึ ้นคิดเป็ นร้ อยละ 908
สําหรับผลประกอบการในปี 2560 มีผลขาดทุนจากการดําเนินงาน จํานวน 120.57 ล้ านบาท ขณะที่ปี 2559
บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ จํานวน 1,153.65 ล้ านบาท เนื่องจากปี 2559 มีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน ของ บริษัท กีธา
พร็ อพเพอร์ ตี ้ จํากัด จํานวน 1,185.65 ล้ านบาท สําหรับปี 2560 ผลประกอบการขาดทุน เกิดจากการด้ อยค่าที่ดิน
เปล่าหน้ าโครงการสิทธารมย์ อุดรธานี รวมทั ้งค่าใช้ จ่ายในการขายและบริหารที่สงู ขึ ้น จากการบริหารโครงการสิทธา
รมย์ พาร์ คไลฟ์ ประกอบกับการโอนกรรมสิทธิ์ ในปี 2560 มีเพียงร้ อยละ 21 ของโครงการทั ้งหมด จึงส่งผลให้ เกิ ด ผล
ขาดทุนขึ ้นในปี 2560
นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงแจ้ งว่าวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัท สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีสนิ ้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าบริษัทได้ จัดทํางบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด วันที่
31 ธันวาคม 2560 ตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2560 (ในรูปแบบ CD-ROM) ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ วพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว โดยงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ดังกล่าว
ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบและได้ รับ
การเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว จึงขอให้ นางสาวพัฒน์ สร วิสทุ ธิ พงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญ ชี
การเงินเป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
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นางสาวพัฒน์ สร วิสทุ ธิ พงษ์ ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีการเงิน ได้ ชี ้แจงรายละเอียดในงบการเงินสําหรับปี 2560
ว่า บริ ษัทมีสินทรัพย์ รวมเป็ น จํานวนเท่ ากับ 242.74 ล้ านบาท ลดลงในอัตราร้ อ ยละ 54.32 เมื่อเทียบกับปี 2559
ในขณะที่หนี ้สินรวมปรับลดลง ในอัตราร้ อยละ 27.92 เนื่องจากบริษัทฯ ได้ ชําระหนี ้เงินกู้ยืมบางส่วน และสําหรับผล
การดําเนินงานที่มียอดขายสูงขึ ้นและมีรายจ่ายรวมสูงขึ ้นเช่นกัน ในปี 2560 เกิดผลขาดทุนสะสม จํานวน 406.36
ล้ านบาท โดยส่วนของผู้ถือหุ้นคงเหลือ จํานวน 27.71 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติงดจ่ ายเงินปั นผล
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการแก้ ไข
เพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท กําหนดให้ บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นเป็ นทุนสํารอง ไม่
น้ อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี ้จะมีไม่น้อ ย
กว่าร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้ ามบริษัทแบ่งเงินปั นผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากกําไร ในกรณีที่บริษัทยังมี
ยอดขาดทุนสะสมอยูห่ ้ ามมิให้ แบ่งเงินปั นผล
ในปี 2560 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริ ษัทมีผลขาดทุนสะสม อยู่ประมาณ 433.42 ล้ านบาท จึงทําให้ ไม่
สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปั นผล
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ูถื อหุ้นทราบว่ า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญั ติ บ ริ ษัท มหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535
(รวมทั ้งที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 17 กําหนดว่า ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดย
จํานวนที่ใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3 กรรมการที่จะออกจากตําแหน่งตามวาระนั ้น อาจได้ รับเลือกตั ้งเข้ ามาดํารงตําแหน่งเป็ น
กรรมการใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 ของบริษัท มีกรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 2
ท่าน คือ
(1) พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ กรรมการอิสระ
(2) นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน กรรมการบริษัท
ทั ้งนี ้ เนื่องจากมีกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน จึงเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุม ผู้ถือ หุ้นฯ พิจารณาอนุมัติ
แต่งตั ้งกรรมการใหม่ จํานวน 2 ท่าน แทนกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามวาระ ดังนี ้คือ

หน้ า 5/14

นายวัลลภ ศรีไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้ าดํารงตําแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
เนื่องจากกรรมการทั ้ง 2 ท่านเป็ นผู้มีความรู้ ค วามสามารถ และมีประสบการณ์ อันจะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การ
ดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ที่ ป ระชุม คณะกรรมการจึง เห็ น สมควรเสนอให้ ที่ ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิ จ ารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้
กรรมการทั ้ง 2 ท่าน
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
นายสมยศ ศักดิ์ศรีคณ
ุ ากร ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ขอให้ กรรมการ
บริษัทที่จะได้ รับการพิจารณาแต่งตั ้งใหม่แสดงวิสยั ทัศน์ ต่อที่ประชุมก่อนการพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้ง
นายวัลลภ ศรี ไพศาล แถลงต่อที่ประชุม โดยเชื่อมั่นว่าจะนําความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้านที่
ปรึกษากฎหมายกว่า 10 ปี มาช่วยบริ ษัทฯ ในฐานะกรรมการอิสระ เพื่อตรวจสอบการทํางานของบริ ษัท และช่วย
ปกป้องผลประโยชน์ของผู้ลงทุนได้
นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ แถลงต่อที่ประชุม โดยเชื่อมั่นว่าจะนําความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ด้าน
อสังหาริ มทรัพย์ ที่สงั่ สมมากว่า 10 ปี จากการพัฒนาธุรกิจของครอบครัว ปั ญจทรัพย์ เพื่อดํารงตําแหน่ง กรรมการ
บริ ษัท อีกทั ้งนายศุภโชค ยังเห็นช่องว่างของตลาดอสังหาริ มทรัพย์ ในประเทศไทยที่ราคายังไม่สงู มากเมื่อเทียบกับ
ฮ่องกง และ สิงคโปร์ ซึง่ เห็นว่ายังมีช่องว่างในการเติบโตอีกมาก
หลังจากนั ้น ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามข้ อมูลเพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผ้ ถู ื อหุ้น รายใดมี ข้อ ซักถามเพิ่ มเติ ม ในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ป ระชุม พิ จารณาอนุมัติ แ ต่ ง ตัง้
กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
วาระที่ 5.1 พิจารณาอนุมัติแต่ งตัง้ นายวัลลภ ศรี ไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ ง กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิ
วะพร ชะนะพะเนาว์
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั ้ง นายวัลลภ ศรีไพศาล เข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการอิสระ แทน พลเอกทิวะพร ชะนะพะเนาว์ ที่ออกจากตําแหน่งตามวาระ ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้

หน้ า 6/14

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 5.2 พิ จารณาอนุ มัติ แต่ งตั ง้ นายศุ ภ โชค ปั ญจทรั พ ย์ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่ ง กรรมการบริ ษั ท แทน
นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิ จารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติแ ต่ ง ตั ้ง นายศุภโชค ปั ญจทรัพย์ เข้ าดํ า รง
ตําแหน่ง กรรมการบริษัท แทน นางสาวพัทธนันท์ อภิรโยธิน ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน

หน้ า 7/14

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการให้ แก่กรรมการของบริ ษัท
สําหรับปี 2561 ดังนี ้คือ
(1) ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการบริษัท ค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

ค่าตอบแทนเดือนละ

10,000 บาท (หนึง่ หมืน่ บาทถ้ วน)

(2) เบี ้ยประชุมคณะกรรมการ
- ประธานกรรมการบริษัท 15,000 บาท (หนึง่ หมื่นห้ าพันบาทถ้ วน)
- กรรมการบริษัท

10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)

(3) เบี ้ยประชุมคณะอนุกรรมการ เช่น คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะอนุกรรมการ 10,000 บาท (หนึง่ หมื่นบาทถ้ วน)
- อนุกรรมการ

7,000 บาท (เจ็ดพันบาทถ้ วน)

โดยกรรมการที่ได้ รับเงินเดือนประจําในฐานะผู้บริ หาร จะไม่ได้ รับค่าตอบแทนดังกล่าวในฐานะกรรมการ
บริษัท
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นรายใดมีข้อซักถามเพิ่มเติมในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการกํ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี
2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติ ใ นวาระนี ้ จะต้ อ งได้ รับ การอนุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสีย งไม่ น้อ ยกว่ าสองในสามของจํ า นวนเสียง
ทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
หน้ า 8/14

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชี ประจําปี 2561
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี ได้ แก่ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญ
รัตน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 และ/หรือ นายจุมพฏ ไพรรัตนาการ ผู้สอบบัญชีรบั อนุญาตเลขที่ 7645 และ/
หรือ นางสาวสุภาภรณ์ มัง่ จิตร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8125 แห่งบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล
จํากัด ให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท เพื่อตรวจสอบงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2561 โดยมีค่าตอบแทนจํานวน 800,000 บาท (แปดแสนบาทถ้ วน)
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั ้งผู้สอบบัญชี
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561 โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติเป็ นเอกฉันท์ แต่งตั ้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประจําปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,354
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัท
ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
วาระที่ 8.1 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16
จากเดิม
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้

หน้ า 9/14

(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ผู้ถือหุ้นแต่ละคนจะใช้ คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั ้งหมดตาม (1) เลือกตั ้งบุคคลเดียวหรื อหลายคนเป็ น
กรรมการก็ได้ ในกรณีที่เลือกตั ้งบุคคลหลายคนเป็ นกรรมการ จะแบ่งคะแนนเสียงให้ แก่ผ้ ใู ดมาก
น้ อยเพียงใดไม่ได้

(3)

บุคคลที่ได้ รับ คะแนนเสีย งสูง สุด ตามลํา ดับ ลงมาเป็ น ผู้ได้ รับเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการเท่า จํ า นวน
กรรมการที่จะพึงมีหรื อจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้ รับการเลือกตั ้งในลําดับถัด
ลงมามีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจํานวนกรรมการที่จะพึงมีหรือจะพึงเลือกตั ้งในครัง้ นั ้น ให้ ประธาน
ที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด”

เป็ น
“ข้ อ 16. ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั ้งกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑ์ และวิธีการดังต่อไปนี ้
(1)

ผู้ถือหุ้นคนหนึง่ มีคะแนนเสียงเท่ากับหนึง่ (1) หุ้นต่อหนึง่ (1) เสียง

(2)

ในการเลือกตั ้งกรรมการอาจใช้ วิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเป็ นรายบุคคลคราวละคน
หรื อคราวละหลาย ๆ คน ตามแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะเห็นสมควร แต่ในการลงมติแต่ละครัง้ ผู้ถือ
หุ้นต้ องออกเสียงด้ วยคะแนนเสียงที่มีตามข้ อ (1) ทั ้งหมดจะแบ่งคะแนนเสียงแก่คนใดมากน้ อย
เพียงใดไม่ได้ ดังนั ้น ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งคะแนนเสียงของตนในการเลือกตั ้งกรรมการ เพื่อให้
ผู้ใดมากน้ อยตาม มาตรา 70 วรรคหนึง่ แห่ง พรบ. บริษัทมหาชนฯ ได้

(3)

ในการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั ้งกรรมการให้ ใช้ เสียงข้ างมาก หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ผ้ ู
เป็ นประธานที่ประชุมเป็ นผู้ออกเสียงชี ้ขาด

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 16 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย

339,503,355
0
หน้ า 10/14

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.2 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30
จากเดิม
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํ านาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลี่ยนแปลงชื่อกรรมการผู้มีอํานาจลง
นามผูกพันบริษัทได้ ”
เป็ น
“ข้ อ 30. กรรมการผู้มีอํ านาจลงนามผูกพันบริ ษัท คือ กรรมการสอง (2) คน ลงลายมือชื่อ ร่ ว มกัน และ
ประทับตราสําคัญของบริษัท
ทั ้งนี ้ คณะกรรมการมีอํานาจพิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลีย่ นแปลงจํานวนกรรมการและ/หรื อชื่อ
กรรมการผู้มีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทได้ ”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 30 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ีลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย

339,503,355
0
หน้ า 11/14

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00

มติท่ ีลง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

งดออกเสียง
บัตรเสีย

0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8.3 พิจารณาอนุมัติแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31
จากเดิม
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากวรรคหนึ่ง ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ โดยคณะกรรมการ
จะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในห้ า (1/5) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด หรือ
ผู้ถื อ หุ้น จํ า นวนไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิบ ห้ า (25) คน ซึ่ง มี ห้ ุน นับ รวมกัน ได้ ไ ม่ น้ อ ยกว่ า หนึ่ง ในสิบ (1/10) ของ
จํานวนหุ้นที่จํ า หน่ า ยได้ ทั ้งหมดจะเข้ า ชื่อ กันทํ าหนัง สือ ขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุม ผู้ถื อหุ้น เป็ น
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว
ด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วนั ที่ไ ด้ รับ
หนังสือนั ้นจากผู้ถือหุ้นดังกล่าว”
เป็ น
“ข้ อ 31. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี่ (4) เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า ร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทั ้งหมด จะเข้ าชื่อกัน ทํา หนัง สือขอให้ ค ณะกรรมการเรี ย กประชุมเป็ น การประชุม วิ สามั ญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้ วย ใน
กรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สบิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือ
จากผู้ถือหุ้น
หน้ า 12/14

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม่ จัด ให้ มี ก ารประชุม ภายในกํ า หนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถื อ หุ้น
ทั ้งหลาย ซึง่ เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่น ๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บังคับไว้ นั ้น จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุม
ผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัด ให้ มี
การประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครั ง้ ใด
จํานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 33 ผู้
ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครั ้งนั ้นให้ แ ก่
บริษัท”
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดมีข้อซักถามในวาระนี ้ ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31
โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิแก้ ไขข้ อบังคับข้ อ 31 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติท่ ลี ง

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

339,503,355
0
0
0

ร้ อยละของจํานวนเสียง
ทัง้ หมดผู้ถือหุ้นซึ่งเข้ าร่ วม
ประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
100.00
0.00
0.00
0.00

หมายเหตุ มติในวาระนี ้ จะต้ องได้ รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั ้งหมดของ
ผู้ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่ องอื่นๆ
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระ
ที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม โดยการเสนอเรื่องอื่นใดนั ้นให้ อยู่ภายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกําหนด
ซึ่งในหลักเกณฑ์ ตามพระราชบัญญั ติบ ริ ษัทมหาชนจํ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามที่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติ ม) มาตรา 105
วรรค 2 ได้ กําหนดไว้ ว่า เมื่อที่ประชุมพิ จ ารณาระเบี ยบวาระการประชุม ตามลํา ดับ ระเบียบวาระที่ กํา หนดไว้ ใน
หน้ า 13/14

หนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึ่งนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมด จะขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะแสดงความคิดเห็น หรือซักถามเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม หรื อมีข้อซักถามใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกล่า ว
ขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้ าร่ วมประชุม และได้ เสนอแนะความเห็นที่เป็ นประโยชน์ต่อที่ประชุม และขอปิ ด
การประชุมสามัญผู้ถือประจําปี 2561
ปิ ดประชุม เวลา 14:50 น.

ลงชื่อ

_______________________________________
(นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ)
ประธานที่ประชุม
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