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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 
บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) 

วันพุธที่ 24 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องสัมมนา 4-6 อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี 

เลขที่ 2 ซอยศูนย์วิจัย ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310 
 

กรรมการและผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายสมโภชน์   อินทรานุกูล  ประธานกรรมการบริษัท 
2. นายสุรพงษ์  ไพสิฐพฒันพงษ์  กรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นางจิตรา  ถาวระ   กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายทศพร  ซิมตระการ   กรรมการบริษัทและกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายศุภสิทธิ์  สุขะนินทร ์  กรรมการบริษัทและประธานเจา้หน้าทีบ่ริหารและกรรมการผู้จดัการ 
6. นายปิลัญชัย  ประดบัพงศ ์  กรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหารและเลขานุการบริษัท 
7. นางอินทิรา  สุขะนินทร์  กรรมการบริษัท 
8. นางสาวดวงดาว  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริษัท 
9. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  กรรมการบริษัท 
10.  นายสมศักดิ์ แต่งประกอบ  ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน 
11. นางพชัรี  บนุนาค   ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบตัิการ 

ผู้สอบบัญชทีี่เข้าร่วมประชุม 

  นางสาววิมลพร  บุณยษัเฐียร ผู้สอบบัญชีของบริษัท แห่งบริษทั ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด 

เริ่มการประชุมเวลา 10.05 น. 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล  ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่าในการประชุมครั้งนี้มีผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วย
ตนเอง 28 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 237,395,680 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 54 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ 4,398,570 
หุ้น รวมผู้ถือหุ้นทั้งที่มาด้วยตนเองและที่มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งหมด 82 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 241,794,250 หุ้น 
หรือร้อยละ 53.05 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ซึ่งคิดเป็นจ านวนเกินกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด
ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับบริษัทสามารถเปิดการประชุมได้  

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ได้แนะน ากรรมการตามรายนามดังกล่าวข้างต้นต่อที่ประชุม ทั้งนี้
กรรมการบริษัทได้เข้าร่วมประชุมครบทั้ง 9 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนกรรมการบริษัททั้งหมด 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม ชี้แจงรายละเอียดในการออกเสียงตามข้อบังคับของบริษัทและวิธีการ
ปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี้ 

• ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระได้ในบัตรลงคะแนน
ที่ได้รับ ณ ตอนลงทะเบียน ทั้งนี้ในการออกเสียงลงคะแนน ให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง โดยผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมี
คะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถือหรือรับมอบฉันทะมา ในกรณีปกติให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของ  ผู้ถือหุ้น/
ผู้รับมอบฉันทะ ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 



หน้า 2 จาก 21 
 

• ในแต่ละระเบียบวาระ หากผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึ้น จะมีเจ้าหน้าที่ไปรับบัตร
ลงคะแนนที่กรอกเรียบร้อยแล้ว เพื่อน ามานับคะแนนตามที่กล่าวมาแล้วข้างต้นต่อไป ทั้งนี้บริษัทจะเก็บใบ
ลงคะแนนเสียงของท่านไว้เมื่อการประชุมแล้วเสร็จ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบต่อไป 

• ในการรวบรวมคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ หักออก
จากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยใน
ระเบียบวาระนั้นๆ ยกเว้นวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ ซึ่งจะ
ขอให้ลงคะแนนเลือกกรรมการเป็นรายบุคคล โดยจะเก็บใบลงคะแนนไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงก่อน จากนั้น
จึงจะเก็บใบลงคะแนนของผู้ที่เห็นด้วยทั้งหมด เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นที่ดี  

• หากท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดประสงค์ที่จะออกจากที่ประชุมก่อนปิดประชุม และประสงค์ที่จะ
ลงคะแนนเสียงในวาระที่เหลือ ขอความกรุณาส่งบัตรลงคะแนนพร้อมเซ็นชื่อให้กับเจ้าหน้าที่ก่อนออกจากห้อง
ประชุม ทางบริษัทจะท าการบันทึกคะแนนของท่าน 

• กรณีที่ผู้ถือหุ้นน าบัตรลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง มายื่นภายหลังการนับคะแนนและประธานที่
ประชุมได้แจ้งมติต่อที่ประชุมไปแล้ว บริษัทจะไม่นับคะแนนดังกล่าวที่มายื่นภายหลัง 

• หากผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะประสงค์แสดงความคิดเห็น หรือซักถามเพิ่มเติมในแต่ละระเบียบวาระ ขอให้
ยกมือ และขอความกรุณาแถลงต่อที่ประชุมด้วยว่าเป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด แล้วจึง
เสนอความคิดเห็นหรือค าถาม เพื่อให้การบันทึกรายงานการประชุมเป็นไปอย่างถูกต้อง” 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระ
การประชุมและเสนอชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุม ซึ่งได้แจ้ง
รายละเอียดผ่านทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยได้เผยแพร่รายละเอียดและหลักเกณฑ์ไว้บนเว็บไซต์บริษัท ทั้งนี้ได้
ก าหนดระยะเวลาการน าเสนอไวต้ั้งแต่วันที่ 12 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561  และเมื่อครบก าหนดเวลาปรากฏวา่
ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอวาระและชื่อบุคคลเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการเข้ามายังบริษัท  จึงขอด าเนินการประชุมเรียงล าดับวาระ
การประชุมตามหนังสือเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ทุกท่านดังต่อไปนี้ 

 วาระที่  1 รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า  รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 บริษัทได้จัดส่งส าเนาให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทได้พิจารณาและเห็นว่าบันทึกครบถ้วนถูกต้องตามความเป็นจริง จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการ
ประชุมฉบับดังกล่าวด้วย 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 
เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วย 241,794,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ: ในวาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 
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 วาระที่  2 รับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า  บริษัทได้จัดส่งรายงานประจ าปีและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code)  ให้กับผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรรับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของ
คณะกรรมการดังกล่าว และขอให้คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รายงาน
สรุปผลการด าเนินงานประจ าป ี2561 ที่ผ่านมา เพื่อน าเสนอให้ที่ประชุมรับทราบและหากที่ประชุมมีข้อซักถามประการใดก็ให้
ซักถามได้ 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ รายงานผลการด าเนินงานของบริษัท
ประจ าปี 2561 ดังนี้ 

ส าหรับธุรกิจคลังสินค้าและท่าเรือ มีอัตราการใช้พื้นที่คลังเก็บสินค้าโดยเฉลี่ยของบริษัทเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 87 ในปี 
2560  เป็นร้อยละ 91  

การรับฝากสินค้าและเอกสาร ประเภทสินค้าที่รับฝาก ได้แก่ ปุ๋ยเคมี อาหารสัตว์ เครื่องใช้ส านักงาน กล่องบรรจุ
เอกสาร แฟ้มบรรจุเอกสาร เช็ค ส าหรับสินค้าประเภทปุ๋ยเคมีมียอดรับฝากและผ่านท่า รวมทั้งปีจ านวน 0.35 ล้านตัน เพิ่มข้ึน
ร้อยละ 12.87 

การให้เช่าท่าเทียบเรือ เพิ่มข้ึนร้อยละ 11.25 
การให้บริการสินค้าผ่านท่า มีการขนถ่ายสินค้าประเภทต่างๆ  จ านวนรวม 0.35 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 7.62 แต่เพิ่ม

ส่วนการให้บริการด้านแรงงานในธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือ ซึ่งสร้างก าไรประมาณ 10 กว่าล้านบาท 
ผลประกอบการจากงบการเงินในปี 2561 มีผลก าไรสุทธิจ านวน 40 ล้านบาท หากพิจารณาผลประกอบการแยกตาม

กลุ่มธุรกิจจะพบว่าธุรกิจคลังสินค้าและท่าเทียบเรือมีรายได้รวม 394 ล้านบาท  มีผลก าไรสุทธิ 52 ล้านบาท ธุรกิจอาหารและ
เครื่องดื่มมีรายได้ 2,935 ล้านบาท มีผลขาดทุนสุทธิ 14 ล้านบาท 
 ในปี 2562 นี้ บริษัทคาดว่าสามารถหารายได้และรักษาก าไรให้แก่บริษัทได้ต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับภาวะเศรษฐกิจ
ของประเทศด้วย 

 ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม บริษัทมีแผนกลยุทธ์หรือแผนปรับปรุงงานอย่างไรเพื่อสร้างก าไร 
 คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม หาก
มอง EBITDA  บริษัทมีก าไร แต่ในรายงานงบการเงินไม่มีก าไร เนื่องจาก (1) ค่าเสื่อมราคา (2) ค่า Impairment และ 
Amortization ซึ่งจะค้างแบบนี้ทุกปี  หากดูงบของมัดแมนจะมีก าไรที่ต้องเสียภาษีแต่อาจไม่มาก ซึ่งบริษัทมัดแมนและทรัพย์
ศรีไทยมีเงินสดเข้าบริษัทปีละเกือบ 400 ล้านบาท ส าหรับค าถามท าอย่างไรให้ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มดีขึ้น ปัจจุบันมี        
2 เรื่อง  คือ ค่าตัดจ าหน่ายที่ผ่านมาตัดปีละ 75 ล้านบาท พยายามลดลงมาให้เหลือ 40 ล้านบาท ซึ่งก็คงจะอยู่ไปอีก 5-8 ปี 
อีกเรื่องคือค่าเสื่อมราคา ถ้าดูงบการเงินของมัดแมนและทรัพย์ศรีไทยจะมีค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจ าหน่ายค่อนข้างสูง
ประมาณ 250-280 ล้านบาท เพราะใน 10 ปีที่ผ่านมาบริษัทขยายกิจการตลอด ส าหรับปีนี้ผู้บริหารค่อนข้างระมัดระวังในการ
ขยายกิจการ เพื่อให้ค่าเสื่อมราคาน้อยลงและท าก าไรให้สูงขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามหากไม่ขยายกิจการ Growth ก็จะไม่มี 
ขณะเดียวกันหากขยายเยอะไป อาจท าให้ก าไรลดลงไป ซึ่งทางผู้บริหารจะพยายามบริหารให้สมดุล 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานฯ 

 ที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานประจ าปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจ าปี 2561 ดังกล่าวแล้ว  
โดยไม่มีการออกเสียงลงมติ 
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 วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า “คณะกรรมการบริษัทขอให้ที่
ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการพิจารณา
ของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด ได้รับรองแล้ว ดังปรากฏรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2561 ในหัวข้องบการเงิน ซึ่งได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้น
พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้”  

บมจ. ทรัพย์ศรีไทย และบริษัทย่อยมี   

สินทรัพย์รวม 5,706.79 ล้านบาท 

หนี้สินรวม  2,416.38 ล้านบาท 

รายได้จากการด าเนินงานรวม  3,655.21 ล้านบาท  

ก าไรก่อนต้นทุนทางการเงินและภาษีเงินได้ 117.07 ล้านบาท 

ก าไรสุทธิ 40.43 ล้านบาท 

ก าไรต่อหุ้น  0.10 บาท/หุ้น 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท และผู้สอบบัญชีรับอนุญาตได้รับรองแล้ว 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 241,794,250 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ: วาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

 วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  “ส าหรับวาระนี้ผมขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบฯ เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา”  

 คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  กล่าวต่อที่ประชุมว่า  “ตาม พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 116 
บริษัทต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีไม่น้อยกว่าจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในแต่ละปี ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของก าไรสุทธิตามงบการเงินรวมในแต่ละงวด
บัญชีหลังจากหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว
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จะต้องไม่ขัดต่อกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน ทั้ งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวจะขึ้นอยู่กับกระแสเงินสด แผนการ
ลงทุนในโครงการต่างๆ ของบริษัท รวมถึงความจ าเป็นและความเหมาะสมอื่นๆ ในอนาคตด้วย 

 ส าหรับการจ่ายเงินปันผลของบริษัทย่อย และ/หรือบริษัทร่วมให้แก่บริษัท ทรัพย์ศรีไทย จ ากัด (มหาชน) จะขึ้นอยู่กับ
กระแสเงินสดและสภาพคล่อง รวมถึงความเหมาะสมและความต้องการในการใช้เงินของแต่ละบริษัท 

 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย และพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2561 ดังนี้ 

1. ในปี 2561 บริษัทมีก าไรส าหรับปี จ านวน 79,236,269.00 บาท และได้มีการตั้งส ารองตามกฎหมาย 
4,095,979.00 บาท ซึ่งไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี 2561 

2. จ่ายเงินปันผลส าหรับปี  2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.0500 บาท ส าหรับผู้ถือหุ้นจ านวน 
455,807,823 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลที่ต้องจ่ายทั้งสิ้น 22,790,391 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.76 ของก าไรสุทธิ
จากงบการเงินเฉพาะกิจการและหักภาษีเงินได้ 

 ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวไม่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล เนื่องจากบริษัทมีความจ าเป็นต้องน าเงินไปใช้
ลงทุนในโครงการก่อสร้างโรงแรมและร้านอาหารภายในโรงแรมที่จังหวัดภูเก็ต การคืนหนี้สินเชื่อธนาคารเพื่อปรับโครงสร้าง
ทางการเงินให้เหมาะสม รวมถึงการขยายงานของบริษัทในด้านต่างๆ 

 โดยก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date) และก าหนด
จ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2562 ซึ่งเงินปันผลดังกล่าวจะจ่ายจากก าไรสุทธิจากผลการด าเนินงานงวดเดือน
มกราคม 2561 ถึง เดือนธันวาคม 2561 ซึ่งเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 20   

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติจัดสรรเงินก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2561 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 243,424,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ: วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึ้นอีก จ านวน 1,630,045 หุ้น 

ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกมาจากงวดก่อน 824,951,883.00 บาท 

บวก - ก าไร(ขาดทุน) สุทธิส าหรับปี 2561 
- ผลกระทบจากนโยบายบัญชี-ผลประโยชน์พนักงาน 

79,236,269.00 
2,683,303.00 

บาท 
บาท 

ก าไรสะสมก่อนจัดสรรคงเหลือ 902,775,476.00 บาท 

หัก - ส ารองตามกฎหมาย (4,095,979.00) บาท 

- จ่ายเงินปันผล (22,790,391.15)  บาท 

ก าไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไปงวดหน้า 879,985,084.85 บาท 
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 วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า “ตามข้อบังคับบริษัท หมวดที่ 4 คณะกรรมการ 
ข้อ 21 ก าหนดจ านวนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ คือ 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มีอยู่ ขณะนี้กรรมการ
บริษัทมีจ านวน 9 ท่าน ดังนั้น กรรมการที่ต้องออกตามวาระ เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 พิจารณา 
คือ 

1. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ กรรมการ 

2. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

3. นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล/กรรมการ/กรรมการอิสระ 

 โดยกรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับการเสนอชื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกได้และอาจได้รับการแต่งตั้งกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งเดิมได้ หากผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้วเห็นชอบด้วย 

 นอกจากนี้ บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระ และรายชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่ อรับพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการ ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2561 ตามหลักเกณฑ์ที่เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัท 
แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ 

 คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ (ไม่รวมกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562) ได้พิจารณาเกณฑ์จากคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในด้านต่างๆ และความ
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งผลการปฏิบัติงานในต าแหน่งหน้าที่กรรมการแล้ว มีความเห็นควรให้คณะกรรมการ
บริษัทเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง คือ 1. นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์ 2. นายปิลัญชัย  ประดับพงศ์ 3. นายสุรพงษ์  
ไพสิฐพัฒนพงษ์ เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความสามารถเชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ที่หลากหลาย มีประวัติการท างานที่
โปร่งใส มีวิสัยทัศน์กว้างไกล เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม สามารถแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระ ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะ
กรรมการที่ผ่านมาได้เป็นอย่างดี พร้อมทั้งเห็นสมควรให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่ง
กรรมการมาเกินกว่า 9 ปี นั้น เป็นกรรมการอิสระต่อไปด้วย เนื่องจากเป็นผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ 
อีกทั้งได้น าความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญ มาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการก าหนดกลยุทธ์และนโยบาย
การด าเนินธุรกิจตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. 
ก าหนด 

 ทั้งนี้ : ตามข้อบังคับของบริษัทในข้อ 20 ก าหนดให้ การออกเสียงเลือกตั้งกรรมการให้ถือมติตามเสียงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นและ/หรือผู้รับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง โดยนับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง หากมีคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานที่
ประชุมเป็นผู้ออกเสียงชี้ขาด  

 และด้วยหลักธรรมาภิบาล  กรรมการที่ถูกเสนอชื่อให้กลับเข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่อีกวาระหนึ่งในครั้งนี้  ไม่ควรร่วม
อยู่ในห้องประชุมในช่วงเวลาที่ท าการโหวตลงคะแนน จึงขอเชิญกรรมการที่ถูกเสนอชื่อออกจากห้องประชุมสักครู่ 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็นรายบุคคล อนุมัติแต่งตั้งกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระกลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง จ านวน 3 ท่าน พร้อมทั้งให้ นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ เป็นกรรมการอิสระ
ต่อไป ด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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 1)  นางสาวดวงแข  ชินธรรมมิตร์  กรรมการ 

เห็นด้วย 243,424,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

2) นายปิลัญชัย  ประดับพงศ ์ รองประธานกรรมการบริหาร 

เห็นด้วย 243,424,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

3) นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์ กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล 

เห็นด้วย 243,421,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ :  วาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

ดังนั้นกรรมการบริษัทประกอบด้วย 

 1.  นายสมโภชน์ อินทรานุกูล  2.   นายสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  
 3.  นางจิตรา ถาวระ   4.   นายศุภสิทธิ์ สุขะนนิทร ์
 5.  นายปิลญัชัย ประดับพงศ ์  6.   นางอินทิรา สุขะนนิทร ์
 7.  นางสาวดวงดาว ชนิธรรมมติร ์  8.   นางสาวดวงแข ชนิธรรมมิตร์   
 9.  นายทศพร ซิมตระการ   รวม  9 ท่าน 

 วาระที่ 6 พิจารณาทบทวนและอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทมีคณะกรรมการชุด
ย่อย คือ คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนกรรมการได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการให้สอดคล้องกับ
ผลประกอบการของบริษัท การปฏิบัติงาน และภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทตลอดจนสภาวการณ์
เศรษฐกิจโดยรวม ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยู่ในระดับที่เหมาะสมเที ยบเคียงได้กับตลาดและบริษัทจดทะเบียนอ่ืนใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน และเพียงพอที่จะจูงใจและรักษาคณะกรรมการที่มีคุณภาพไว้กับบริษัท 
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 ส าหรับปี 2561 ที่ผ่านมาที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติงบค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ รวมทั้งสิ้น 18,000,000 
บาท (สิบแปดล้านบาท) จ่ายไปจริง 13,430,000 บาท (สิบสามล้านสี่แสนสามหมื่นบาทถ้วน) 

 คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนฯ จึงขอให้ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 จ านวน 10,878,000 บาท (สบิลา้นแปดแสนเจ็ดหมื่น
แปดพันบาทถ้วน) และอนุมัติสิทธิและประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 7,122,000 บาท (เจ็ดล้านหนึ่งแสนสองหมื่นสองพันบาทถ้วน) 
รวมเป็นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ จ านวน 18,000,000 บาท (สิบแปดล้านบาทถ้วน) ซึ่งเท่ากับงบขออนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบฯ และ
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินสิทธิและ
ประโยชน์อ่ืนๆ ได้ตามความเหมาะสม รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมแล้วนั้น 

ชื่อคณะกรรมการ 
ค่าตอบแทนกรรมการ สิทธิและประโยชน์อื่นๆ 

รวม 
เบี้ยกรรมการ เบี้ยประชุม EJIP โบนัสพิเศษ 

คณะกรรมการ 3,060,000.00 - 2,592,000.00 4,530,000.00 

 
คณะกรรมการบริหาร 6,798,000.00 - - - 
คณะกรรมการตรวจสอบฯ 660,000.00 - - - 
คณะกรรมการสรรหาฯ 300,000.00 60,000.00  - - 

รวม 10,818,000.00 60,000.00 7,122,000.00 18,000,000.00 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนน
เสียงมากกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม ดังนี้ 

เห็นด้วย 240,878,943 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9544 

ไม่เห็นด้วย 2,545,352 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0456 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ: วาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 

 วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2562 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อทีป่ระชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  
ประธานกรรมการตรวจสอบและธรรมาภิบาล เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ด้วย นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่
4067 และ/หรือ นางสาวจนัทิรา จนัทราชัยโชติ ผู้สอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที ่ 6326 และ/หรือ นายชูพงษ ์ สุรชตุิกาล ผู้สอบ
บัญชีรับอนญุาตเลขที่ 4325 และ/หรือ นายยงยุทธ เลิศสุรพิบลู ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที ่6770 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช 
โธมัทสุ ไชยยศ  สอบบัญชี จ ากดั ผู้สอบบญัชีของบริษัทได้หมดวาระลง  

 คณะกรรมการตรวจสอบฯ ได้พิจารณาและคัดเลือกผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 โดยคัดเลือกส านักงานสอบบัญชีที่มี
ชื่อเสียงอยู่ในระดับแนวหน้า และศักยภาพของส านักงานสอบบัญชี ประสบการณ์และผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา ควา ม
เชี่ยวชาญในกระบวนการการตรวจสอบบัญชี ความรู้ความเข้าใจในธุรกิจ มีความเป็นอิสระ และความเหมาะสมของค่าสอบ
บัญชี รวมทั้งค่าบริการอ่ืนๆ คณะกรรมการตรวจสอบฯ จึงได้พิจารณาและคัดเลือกบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
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บัญชี จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทประจ าปี 2562 เนื่องจากข้อเสนอของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบ
บัญชี จ ากัด เป็นประโยชน์สูงสุดแก่บริษัท โดยเห็นควรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีมีรายชื่อดังนี้ 

1. นางสาววิมลพร บุณยษัเฐียร   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4067 หรือ 

(เป็นผูล้งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทมาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี โดยปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผูส้อบ
บัญชีอย่างดีตลอดมา)   

2. นางสาวจนัทิรา  จนัทราชัยโชติ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6326 หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

3. นายชูพงษ์ สุรชุติกาล   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4325 หรือ 

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

4. นายยงยุทธ เลิศสุรพบิูล  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6770  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 

 ทั้งนี้บริษทัที่เปน็ส านักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชือ่ที่เสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับ
บริษัท/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผู้ถอืหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 

 และก าหนดค่าธรรมเนียมสอบบัญชีประจ าปี 2562 เป็นจ านวนเงิน 1,610,000. - บาท ส าหรับค่าสอบบัญชีของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท รอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 และค่าบริการอ่ืนๆ (Non 
Audit Fee) ได้แก่ ค่ารายงานข้อเท็จจริงที่พบจากการปฏิบัติงานตามมาตรฐานงานบริการเกี่ยวเนื่องส าหรับการรายงานผล
การด าเนินงานของสินทรัพย์ที่เช่า จากกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทรัพย์ศรีไทย จ านวน 300,000 บาท    

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2562 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 243,424,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ: วาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน 

 วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 759,679,703 บาท  เป็น 486,193,885 บาท โดยตัด
หุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 273,484,692 หุ้น 
ซึ่งบริษัทยังมิได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) 
ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไข จ านวน 1,126 หุ้น รวมเป็นจ านวน 273,485,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4  เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
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 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รอง
ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา” 

 คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2561 ได้อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 455 ,807,823 บาท เป็น 759,679,703 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 
303,871,880 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) 
จ านวน 273,484,692 หุ้น และรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิ จ านวน  30,387,188 หุ้น 

 ปรากฏว่าหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 273,484,692 
หุ้น ซึ่งระยะเวลาการจัดสรรจะสิ้นสุดลงภายในวันที่บริษัทจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562 นี้ และหุ้นสามัญจด
ทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ (SST-W2) ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไข จ านวน 1,126 หุ้น 
รวมเป็นจ านวน 273,485,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 759,679,703 บาท เป็น 
486,193,885 บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่ง
บริษัทยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 273,484,692 หุ้น และ ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิ 
(SST-W2) ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไข จ านวน 1,126 หุ้น รวมจ านวน 273,485,818 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท  

 และเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน” 

(เดิม)  ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,679,703 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามบาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

    โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 759,679,703 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสามหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธ ิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

(ใหม่) ข้อ 4 
ทุนจดทะเบียนจ านวน 486,193,885 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปด

สิบห้าบาทถ้วน) 
แบ่งออกเป็น 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปด

สิบห้าหุ้น) 
มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปด
สิบห้าหุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 759,679,703 บาท เป็น 486,193,885 
บาท โดยตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ซึ่งบริษัท
ยังไม่ได้จัดสรรเสนอขายทั้งจ านวน 273,484,692 หุ้น และ ตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่รองรับการใช้สิทธิใบส าคัญแสดง
สิทธิ (SST-W2) ซึ่งคงเหลือและไม่สามารถจัดสรรได้ตามเงื่อนไข จ านวน 1,126 หุ้น รวมจ านวน 273,485,818 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนด้วย
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

เห็นด้วย 243,424,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

หมายเหตุ:  ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) 

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รอง
ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า การเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) หมายถึง การ
เพิ่มทุนของบริษัทจดทะเบียนโดยการขอมติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นไว้ล่วงหน้า และให้อ านาจคณะกรรมการบริษัทก าหนด
วัตถุประสงค์การออกและจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคา วันและเวลาที่จะเสนอขาย หรือเงื่อนไขในการเสนอขายใน
แต่ละคราวตามความเหมาะสม 

 สาระส าคัญของการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม
แล้วนั้น 

 ปัจจุบันบริษัทมีทุนช าระแล้ว 455,807,823 บาท และคณะกรรมการบริษัทยังคงเห็นว่าการเพิ่มทุนแบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) จะเพิ่มความคล่องตัวในการระดมทุน และเป็นการบริหารโครงสร้างทุนให้สอดคล้องกับภาวะ
เศรษฐกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาวะตลาดอันเป็นการเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ควบคู่การยึดหลักปกป้องผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นด้วย 
 จึงเห็นสมควรน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
1 บาท 

 และน าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูล
ค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) ดังนี้  

(1) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วน
การถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ 

(2) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป 
(3) จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 45,580,782 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 
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 อนึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ(3) แล้ว ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 
30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น และหากจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือบุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่า
ร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 91,161,564  หุ้น โดยการ
จัดสรรหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวให้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่บริษัทจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไปหรือ
ภายในวันที่กฎหมายก าหนดให้ต้องจัดให้มีการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีในครั้งถัดไป ทั้งนี้แล้วแต่วันใดจะถึงก่อน 

 โดยบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในแบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) จะต้องมีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้ และจะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทตาม
ประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 21/2551 เรื่อง หลักเกณฑ์ในการท ารายการที่เกี่ยวโยงกัน และประกาศ
คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ เรื่อง การเปิดเผยข้อมูล และการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน 
พ.ศ. 2546 

(ก) เป็นผู้ลงทุนสถาบันตามประกาศคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กจ. 17/2551 เรื่องการ
ก าหนดบทนิยามเก่ียวกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ หรือ 

(ข) เป็นนักลงทุนประเภทบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีฐานะทางการเงินมั่นคง และมีศักยภาพในการลงทุนได้จริง 
รวมทั้งมีความรู้ความสามารถประสบการณ์ หรือศักยภาพในการที่เป็นประโยชน์หรือส่งเสริมการด าเนินงานของ
บริษัท 

 ทั้งนี้ ราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนต่อบุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามแบบมอบอ านาจทั่วไป 
(General Mandate) นี้จะเป็นไปตาม “ราคาตลาด” ซึ่งหมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน้ าหนักของหุ้นของบริษัทในตลาด
หลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกัน ก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
นั้น โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นนั้นในแต่ละวัน ทั้งนี้วันก าหนดราคาเสนอขายหุ้น
ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อนักลงทุน และในกรณีที่คณะกรรมการบริษัทเห็นว่ามีเหตุอัน
ควรเมื่อพิจารณาถึงประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัท คณะกรรมการบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่
เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดตามที่ค านวณได้ข้างต้น โดยในการก าหนดส่วนลดดังกล่าวคณะกรรมการต้องพิจารณาสภาวะ
ตลาด ณ ขณะนั้นด้วย ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่องการอนุญาตให้บริษั ทจดทะเบียน
เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด 

 นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจใน
การด าเนินการต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร การ
เสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลในวงจ ากัด และ
เงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
เก่ียวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อ
หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 



หน้า 13 จาก 21 
 

 คณะกรรมการบริษัทจะใช้ความรอบคอบในการพิจารณาวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุน ราคาเสนอขาย และเงื่อนไขใน
การเสนอขาย และตรวจสอบข้อมูลเป็นอย่างดี เพื่อประโยชน์ที่ดีที่สุดของบริษัทอย่างแท้จริง โดยค านึงถึงการรักษาสิทธิและ
ความเป็นธรรมต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัท
ในเรื่องที่เกี่ยวกับการเพิ่มทุน หากการไม่ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
การไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือบุคคลที่มีความเก่ียวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้อง
เรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 
2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม)  

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
พร้อมการจัดสรรตามที่คณะกรรมการเสนอ ซึ่งเมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนโดยวิธีการตาม (1) (2) และ (3) แล้ว ทุน
ช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 30 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็น
จ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น และหากจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนโดยวิธีเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไป (2) หรือ
บุคคลในวงจ ากัด (3) ทุนช าระแล้วในส่วนที่เพิ่มต้องไม่เกินกว่าร้อยละ 20 ของทุนช าระแล้ว ณ วันที่คณะกรรมการ
บริษัทมีมติให้เพิ่มทุนซึ่งเป็นจ านวนไม่เกิน 91,161,564 หุ้น 

 ทั้งนีม้อบหมายให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจในการด าเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เช่น การก าหนดราคาเสนอขาย จ านวนที่จัดสรร 
การเสนอขายเป็นครั้งเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย การช าระค่าหุ้น รายชื่อบุคคลใน
วงจ ากัด และเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

(2) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด าเนินการต่างๆ อัน
เกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ 

(3) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาตหรือขอผ่อนผัน เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและการน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทเข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว 

 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 240,875,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9531 

ไม่เห็นด้วย 2,548,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0469 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 



หน้า 14 จาก 21 
 

 วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 
136,742,346 หน่วย เพ่ือเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ 
รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องมาจากวาระที่ 9 คณะกรรมการบริษัทได้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท แบบมอบ
อ านาจทั่วไป (General Mandate) โดยได้จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 136,742,346 หุ้น เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือ
หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่เพื่อรองรับใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้  (TSR)  
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวน
ไม่เกิน 136,742,346 หน่วย  จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดย
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่ และ
มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่
โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เก่ียวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าว 

ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ (TSR) จ านวนไม่เกิน 
136,742,346 หุ้น จากการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทแบบมอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) โดย
วิธีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นที่แต่ละคนถืออยู่และ
มอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดในการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่ม
ทุนที่โอนสิทธิได้ และเงื่อนไขต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกใบแสดงสิทธิในการซื้อหุ้นเพิ่มทุนที่โอนสิทธิได้ดังกล่าวด้วย
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 243,421,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

 วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 486,193,885 บาท เป็น 759,678,577 
บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพ่ือรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจทั่วไป (General 
Mandate) และพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนเพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ รอง
ประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า  สืบเนื่องจากวาระที่ 9 และวาระที่ 10 จึงเห็นสมควรให้เสนอต่อที่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 486 ,193,885 บาท เป็น 759,678,577 บาท โดยการ
ออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบ
มอบอ านาจทั่วไป (General Mandate) จ านวน 273,484,692 หุ้น รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมนั้น  
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 คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิม 486 ,193,885 บาท 
เป็น 759,678,577 บาท โดยการออกและจัดสรรหุ้นสามัญใหม่จ านวน 273,484,692 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอ านาจทั่วไป 

 และเห็นว่าที่ประชุมผู้ถือหุ้นควรอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้” 

(เดิม) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 486,193,885 บาท (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า
บาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า
หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 486,193,885 หุ้น (สี่ร้อยแปดสิบหกล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบห้า
หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 

(ใหม่) ข้อ 4 

ทุนจดทะเบียนจ านวน 759,678,577 บาท (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
บาทถ้วน) 

แบ่งออกเป็น 759,678,577 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
หุ้น) 

มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) 

โดยแยกออกเป็น    

หุ้นสามัญ 759,678,577 หุ้น (เจ็ดร้อยห้าสิบเก้าล้านหกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันห้าร้อยเจ็ดสิบเจ็ด
หุ้น) 

หุ้นบุริมสิทธิ 0 หุ้น (ศูนย์หุ้น) 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิม 486,193,885 บาท เป็น 
759,678,577 บาท  โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อรองรับการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ แบบมอบอ านาจ
ทั่วไป (General Mandate) และอนุมัติแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียน
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ      
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย 240,875,918 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9531 

ไม่เห็นด้วย 2,548,377 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0469 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ :  ในวาระนี้ไม่มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 

วาระที่ 12 พิจารณาทบทวนและอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ 
รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณปิลัญชัย ประดบัพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมวา่ ด้วยทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 
2559 ได้อนุมัติการเพิ่มวงเงินในการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ จากภายในวงเงินไม่เกิน 
2,000 ล้านบาท (สองพันลา้นบาท) เปน็ 3,000 ล้านบาท (สามพันล้านบาท) โดยได้มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร 
และ/หรือ นายศุภสิทธิ์ สุขะนนิทร์ มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียดเก่ียวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ 
และ ปัจจบุันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ คร้ังที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2561 จ านวน 600,000 หน่วย มูลค่าที่ตราไว้หน่วย
ละ 1,000 บาท คิดเป็นมูลคา่รวม 600 ล้านบาท (หกร้อยล้านบาท) เป็นหุ้นกู้ไมด่้อยสิทธิ ไม่มีประกัน อัตราดอกเบี้ยคงที่
ร้อยละ 5.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยทุก 3 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้ ครบก าหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2563 

เนื่องจากการอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ได้รับการอนุมัติตั้งแต่ปี 
2559 และบริษัทยังคงมีนโยบายขยายธุรกิจของบริษัท จึงเห็นควรน าเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาทบทวน
และอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท (สามพันล้าน
บาท) หรือเทียบเท่าในเงินสกุลอ่ืน ซึ่งเป็นจ านวนเท่าเดิมที่ขออนุมัติต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น ส าหรับหุ้นกู้ที่บริษัทจะออกและ
เสนอขายจะเป็นหุ้นกู้ประเภทหุ้นกู้ด้อยสิทธิและ/หรือหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ  มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้และ/หรือไม่มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้  มี
ประกันและ/หรือไม่มีประกัน  หรือหุ้นกู้ประเภทใดๆ เป็นสกุลเงินบาท/หรือสกุลเงินเหรียญสหรัฐอเมริกา และ/หรือสกุลเงิน
ต่างประเทศอ่ืน อายุไม่เกิน 10 ปี เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศและ/หรือในต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชน
ทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทุนประเภทสถาบันหรือที่มีลักษณะเฉพาะ ตามประกาศ
คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และคณะกรรมการก ากับตลาดทุน การออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้นั้น อาจจะออกและเสนอขายทั้งจ านวนหรือบางส่วน ครั้งเดียวหรือหลายคร้ังได้
ตามที่เห็นสมควร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าเงินไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนิน
กิจการของบริษัท รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท 

และเห็นควรอนุมัติมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเก่ียวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จ านวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตรา
ไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวการณ์
จะเอ้ืออ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อการออกตราสาร
หนี้ในรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรือผู้จัด
จ าหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจ าหน่าย  และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เก่ียวข้องต่างๆ   
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 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้ในรูปตั๋วเงินและ/หรือหุ้นกู้ของบริษัท   ใน
วงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท  (สามพันล้านบาท) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน าไปลงทุนในการขยายธุรกิจของบริษัทและ
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินกิจการของบริษัท รวมถึงการช าระคืนเงินกู้ยืมและหนี้สินของบริษัท  ตามที่
คณะกรรมการเสนอและมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือนายศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดเกี่ยวกับตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จ านวนเงิน อายุ มูลค่าที่
ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถ่ถอน วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขายตามที่
สภาวการณ์จะเอื้ออ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร รวมถึงให้อ านาจด าเนินการต่างๆ ที่จ าเป็นและสมควร เพื่อ
การออกตราสารหนี้ในรูปของตั๋วเงิน และ/หรือหุ้นกู้ดังกล่าว และมีอ านาจแต่งตั้งผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรือนายทะเบียน
หุ้นกู้และ/หรือผู้จัดจ าหน่าย และ/หรือผู้รับประกันการจ าหน่าย และ/หรือที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้องต่างๆ   ด้วยคะแนน
เสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 243,451,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ :  วาระนี้มผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มข้ึน จ านวน 30,249 หุ้น 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอให้คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ 
รองประธานกรรมการบริหาร และเลขานุการบริษัท เป็นผู้น าเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

คุณปิลัญชัย ประดับพงศ์ กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้มีความชัดเจน สอดคล้องกับการปฏิบัติงานในปัจจุบัน ซึ่งบริษัท
จดทะเบียนสามารถออกตราสาร หลักทรัพย์ ใบส าคัญแสดงสิทธิ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือหลักทรัพย์อ่ืนใด
ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ การแก้ไขเพิ่มเติมคุณลักษณะของหุ้นสามัญของบริษัท และแก้ไขเรื่องการ
แต่งตั้งนายทะเบียนของบริษัท  จึงเห็นควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 4 และ ข้อ 7 ดังนี้ 

ข้อ 4. ข้อความเดิม หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) 

 แก้ไขเป็น หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุชื่อผู้ถือหุ้น โดยมีมูลค่าหุ้นละ 1.- บาท (หนึ่งบาท) 
โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น บริษัทอาจออกตราสารดังต่อไปนี้ คือ 

- หุ้นกู้ หรือหุ้นกู้ที่อาจแปลงสภาพแห่งสิทธิเป็นหุ้นสามัญได้ 

- หลักทรัพย์ประเภททุน และหลักทรัพย์ประเภทหนี้ทุกชนิด 

- ใบส าคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ หุ้นบุริมสิทธิแปลงสภาพ หน่วยลงทุน หรือ 
หลักทรัพย์อ่ืนใดตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

ข้อ 7. ข้อความเดิม บริษัทอาจมอบหมายให้กรรมการ พนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท หรือบุคคลอ่ืนใดท า
หน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้ ตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
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แก้ไขเป็น คณะกรรมการอาจจะแต่งตั้งบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ ตลาดหลักทรัพย์ให้ความ
เห็นชอบท าหน้าที่เป็นนายทะเบียนหุ้นก็ได้หรือบริษัทอาจแต่งตั้งให้บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย)  จ ากัด เป็นนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทก็ได้ 

 แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 31 ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 , ประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่อง 
มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 
และค าชี้แจงกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เร่ือง ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ของห้างหุ้นส่วนจดทะเบียน บริษัทจ ากัด บริษัท
มหาชนจ ากัด สมาคมการค้า และหอการค้า ลงวันที่ 23  กันยายน 2559 

ข้อ 31. ข้อความเดิม คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือน ต่อ 1 คร้ัง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งส านักงาน
ใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

 แก้ไขเป็น  คณะกรรมการต้องประชุมกันอย่างน้อย 3 เดือนต่อ 1 ครั้ ง ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้ง
ส านักงานใหญ่ของบริษัทหรือที่อื่นใดตามแต่คณะกรรมการจะก าหนด 

การประชุมคณะกรรมการสามารถด าเนินการโดยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ 
โดยด าเนินการตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่อง การ
ประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2557 และประกาศกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร เร่ือง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ลงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557 และกฎหมายที่เก่ียวข้อง
กับการประชุมดังกล่าว รวมทั้งที่จะมีการแก้ไขเพิ่มเติมใดๆ ต่อไป 

และแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับข้อ 46  ตามค าสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560  เร่ือง การ
แก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ลงวันที่ 4 เมษายน 2560 โดยให้ยกเลิกและแก้ไขความ
ในมาตรา 100 แห่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535  เพื่อช่วยส่งเสริม สนับสนุน และรองรับความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ 

ข้อ 46. ข้อความเดิม คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควรหรือผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทั้งหมดหรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 
10 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 1 เดือน นับแต่วันได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 
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 แก้ไขเป็น คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผู้ถือหุ้นหนึ่งคนหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้ คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรค
ก่อนหน้าผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคบั
ไว้นั้นจะเรียกประชุมเองก็ได้ภายในสี่สิบห้าวัน นับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรค
ก่อนหน้า ในกรณีเช่นนี้ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองครั้งใดจ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ใน
ข้อบังคับของบริษัท ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก
การจัดให้มีประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย ซึ่งอาจต้องมีการ
แก้ไข และ/หรือ เพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความของข้อบังคับในการจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นตามค าสั่ง 
ค าแนะน า หรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
จึงเห็นควรมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยค า หรือ
ข้อความในเอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่
ประชุมผู้ถือหุ้น 

 ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 4 ข้อ 7 ข้อ 31 และข้อ 46 และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะ
กรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มีอ านาจในการแก้ไข และ/หรือเพิ่มเติมถ้อยค า หรือข้อความใน
เอกสาร และ/หรือค าขอต่างๆ ในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจช่วง โดยไม่ต้องขออนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท หรือที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วย
คะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 243,451,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9988 

ไม่เห็นด้วย 3,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0012 

งดออกเสียง   0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหตุ :  วาระนีไ้ม่มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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 วาระที่ 14 เรื่องอื่นๆ (ถ้าหากมี) 

คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล ประธานที่ประชุม สอบถามทีป่ระชมุว่า จะมีผู้ใดเสนอเร่ืองเพื่อให้พิจารณาหรือไม่ หากไม่มี
ผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอ  ก็ให้ซักถามเพิ่มเติมได้ 
 คุณสมโภชน์ อินทรานุกูล กล่าวต่อที่ประชุม ขอให้คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพฒันพงษ์  ประธานกรรมการตรวจสอบฯ
“รายงานความคืบหนา้ของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏบิัตขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต” 

คุณสุรพงษ์ ไพสิฐพัฒนพงษ์  กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามที่คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาอนุมัตินโยบายการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในการประชุมครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2558 และบริษัทได้ประกาศใช้นโยบายต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559  ซึ่งได้เผยแพร่ไว้บนเว็บไซด์ของบริษัทแล้วนั้น  และในปี 2560 บริษัทได้รับการ
รับรองให้เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (Collective Action Coalition : CAC) ทั้งนี้ 
ในปี 2561 บริษัทอยู่ในระหว่างกระบวนการยื่นขอการรับรอง (Certificate) จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความส าคัญของการก ากับดูแลกิจการที่ดี เพื่อเป็นการเสริมสร้างความโปร่งใส่และ
ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และจากผลส ารวจโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจ าปี 
2561 บริษัทได้รับคะแนน 85% ซึ่งอยู่ในระดับ “ดีมาก” รวมถึงที่ผ่านมาบริษัทด าเนินธุรกิจตามกฎหมายและหลักการก ากับ
ดูแลกิจการที่ดี จึงได้ก าหนดไว้ในคู่มือจรรยาบรรณธุรกิจ หัวข้อการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชั่น รวมถึงค านึงถึงความ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย โดยถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อกฎหมายที่เก่ียวข้องในด้านต่างๆ ทั้งคุณภาพชีวิต 
สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย แรงงาน การจัดการด้านบัญชีและภาษีอากร ลิขสิทธิ์ และทรัพย์สินทางปัญญา การป้องกันจาก
การทุจริต รวมทั้งประกาศต่างๆ ของทางราชการที่เก่ียวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท อีกทั้งบริษัทเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วน
ได้เสียสามารถแจ้งเบาะแสผ่าน E-mail กรรมการอิสระโดยตรง และก าหนดมาตรการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส โดยได้ก าหนดไว้
ในคู่มือจรรยาบรรณของบริษัท นอกจากนี้บริษัทยังได้ก าหนดนโยบายการแจ้งเบาะแสการกระท าผิดหรือข้อร้องเรียน 
(Whistleblower Policy) ซึ่งมีรายละเอียดขั้นตอนของการรับเรื่องข้อร้องเรียน และการพิจารณาข้อร้องเรียน โดยได้
ประกาศใช้เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2559 

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงแรมและร้านอาหารที่ภูเก็ตสามารถเปิดให้บริการได้เมื่อไหร่ 
คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการ

ด าเนินงานก่อสร้าง แต่เนื่องจากตัวบ้านค่อนข้างเก่า หลังจากที่ทางผู้ออกแบบได้เข้าไปดูสถานที่จริงพบว่ามีความคลาดเคลื่อน
ของการเอียงของตัวบ้าน  จึงจ้างผู้รับเหมาไปตรวจสอบสภาพอีกรอบหนึ่งและจ าเป็นต้องปรับแบบ  ท าให้เกิดความล่าช้า
ออกไปอีกประมาณ 6 เดือน ถึง 1 ปี  แต่ทั้งนี้ทางผู้ให้เช่าได้ขยายเวลายกเว้นค่าเช่าไปอีก 1 ปี 

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ท าไมบริษัทถึงต้องท าโรงแรม ในขณะที่ทรัพย์ศรีไทย เป็นโลจิสติกส์ มีภาพแสดงความคืบหนา้
ของโรงแรมให้ดูหรือไม่ ค่าลงทุนเท่าไหร่ และคุ้มทุนเมื่อไหร่ 

คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า  โครงการโรงแรมที่ภูเก็ตบริษัท
ได้แจ้งไว้ในรายงานการประชุมคร้ังที่แล้ว พร้อมความเห็นที่ปรึกษาทางการเงิน ปัจจุบันบริษัทท าธุรกิจ Warehouse เป็นหลัก 
รายได้หลักมาจากธุรกิจคลังเอกสาร และมีหลายท่านได้แนะน าว่าอีก 10 ปีข้างหน้า ข้อมูลต่างๆ จะถูกเก็บไว้ใน Cloud  หรือ
คอมพิวเตอร์ แทนรูปแบบเอกสาร ทางผู้บริหารจึงจ าเป็นต้องกระจายความเสี่ยง และเห็นว่าโรงแรมที่ภูเก็ต เป็นโครงการที่ดี 
ไม่มีคู่แข่งในระดับเดียวกัน  ส าหรับระยะเวลาคุ้มทุน  IFA  ประเมินไว้ประมาณ 8-9 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปัจจุบัน 
สภาพเศรษฐกิจ ทั้งนี้ภูเก็ตยังเป็นเมืองท่องเที่ยวที่ส าคัญอยู่  ส าหรับรูปถ่ายความคืบหน้าของโรงแรมน่าจะเป็นรูปเป็นร่างขึ้น 
ในการประชุมคร้ังต่อไปคาดว่าจะสามารถน ามาแสดงให้ผู้ถือหุ้นดูได้ 

ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทมีแผนที่จะซื้อกิจการเพิ่มอีกหรือไม่ และบริษัทเริ่มกลับมามีก าไรแล้วมีวิธีการอย่างไรที่
จะมีการ Maintain Profit  ไว้ แล้วสร้าง Growth ต่อไป 
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คุณศุภสิทธิ์ สุขะนินทร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการ ชี้แจงว่า ตามที่เรียนในตอนต้นว่าการ
ขยายกิจการ เป็น strategy  อย่างหนึ่ง แต่คงต้องรอดูสถานการเศรษฐกิจและโอกาส ที่ผ่านมามีการพิจารณาขยายกิจการทั้ง
ในและนอกธุรกิจ แต่ความเสี่ยงต่อการ Return ผลตอบแทนยังไม่เหมาะสมกับบริษัท ทั้งนี้บริษัทได้ขอ General Mandate 
เผื่อไว้ ส่วนเรื่องก าไรบริษัทพยายามลดต้นทุน  โดยทรัพย์ศรีไทยไม่ได้ขยายคลังมานานแล้ว เพื่อท าให้ค่าเสื่อมน้อยลง และ
ก าไรมากขึ้น   

 เนื่องจากไม่มผีู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องอื่นๆ เพิ่มเตมิให้ท่ีประชุมพิจารณา ประธานจึงกล่าวปดิประชุมและขอบคณุผู้ถือหุ้นทุก
ท่านที่ได้สละเวลามาร่วมประชุมเพื่อออกเสียงลงคะแนนในวันน้ี ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อบริษัท 

เลิกประชุมเวลา  12.00 น. 

ลงชื่อ  ประธานทีป่ระชุม 
      (นายสมโภชน์ อินทรานุกลู) 

   รับรองข้อความถูกต้อง 

 (นายปิลัญชัย ประดับพงศ์) 
 เลขานุการบริษัท 




