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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเกรทรูม ชั้น 3 โรงแรมดับเบ้ิลยู กรุงเทพมหานคร 

เลขที่ 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

 
เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 306 ราย  
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 1,724,796,410  หุ้น (หนึ่งพันเจ็ดร้อยย่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสนเก้าหมื่นหกพันส่ีร้อยสิบหุ้น) คิดเป็นอัตรา
ร้อยละ 45.8963 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ณ วัน
ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้งนี้ ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วม
ประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 37 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 122,090,216 หุ้น (หนึ่งร้อยย่ีสิบสองล้าน
เก้าหม่ืนสองร้อยสิบหกหุ้น) รวมการประชุมคร้ังนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 343 
ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 1,846,886,626 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยส่ีสิบหกล้านแปดแสนแปดหมื่นหกพันหกร้อยย่ีสิบหก
หุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 49.1451 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ก่อนเร่ิมการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของบริษัทฯ  
ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 

1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 

2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 

3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง/กรรมการอิสระ 

5. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

6. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 

7. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 

8. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ  
  

- ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 - 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
2. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
3. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแลกิจการ/

เลขานุการบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
1. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด 
1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ 
 
เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ด าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ ต้ังแต่
วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2559 นั้น  ซึ่งเมื่อครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอ
วาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ  

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการด าเนินการประชุม รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนน 
และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

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

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

3. หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด ขอให้  
ผู้ถือหุ้นท่านนั้นยกมือขึ้นเมื่อผู้ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้ผู้ด าเนินการประชุมจะ
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ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสียงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียน
ก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้น
ว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงดออกเสียงเท่าใด แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

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

4. ในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการ
บางคนที่บริษัทฯ เสนอแต่งต้ัง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ บริษัทฯ จะเชิญ
กรรมการผู้ถูกเสนอแต่งต้ังออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วม
ประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
เพื่อเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไปเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วย และงดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจาก
ผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยในภายหลัง 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเคร่ืองหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากับ  
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับ  
ทุกคร้ัง 

6. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอ านว ยความ
สะดวก และอธิบายให้แก่ท่าน 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิของท่าน
ได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

8. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ถือหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 
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9. ในการนับคะแนนเสียงคร้ังนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ได้แก่ 
นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 
2 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการตรวจนับคะแนนเสียงด้วย 

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

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ประธานฯ ด าเนินการประชุม 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 
เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560 (รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญประชุม) 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม ่

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2560 เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2560  
ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,846,643,242 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 20,000 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,663,242 เสียง 
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วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 
 
ประธานฯ มอบหมายให้นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้รายงาน

รายงานประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ซึ่งสรุปได้ ดังนี ้
 
 1. ธุรกิจหลักของบริษัทฯ 

 

 
2. โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา 5 โครงการ 

 

- โครงการมหานคร (มิกซ์-ยูส) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โรงแรม เดอะ บางกอก เอดิชั่น, 
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก และ สกาย ออบเซอร์เวช่ัน เดค ทั้งนี้ ส่วน
ของเดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก มียอดขายสะสมอยู่ที่ ร้อยละ 73.2 
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ของจ านวนยูนิตทั้งหมด ในส่วนที่พักอาศัยก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมย้ายเข้าอยู่ใน
เดือนพฤษภาคม 2560 โดยได้โอนกรรมสิทธิ์บางส่วนแล้ว และจะทยอยโอนอย่าง
ต่อเนื่องในไตรมาสที่ 2 และ 3 ปี 2560 จาก Backlog ที่มีทั้งหมด 10,000 ล้านบาท 
และห้องที่อยู่ระหว่างรอการขายอีกประมาณ 5,000 ล้านบาท  

- โครงการมหาสมุทร ซึ่งเป็นวิลล่าที่พัฒนาเพื่อการขายประมาณ 80 ยูนิต มียอดขาย
สะสมร้อยละ 40 การก่อสร้างมีความคืบหน้าเป็นอย่างมาก ทั้งวิลล่าและคันทร่ี คลับ 
คาดว่าการก่อสร้างจะแล้วเสร็จทั้ง 2 ส่วน ภายในไตรมาสที่ 1 ปี 2561 และจะเร่ิม
ทยอยโอนกรรมสิทธิ์วิลล่าในไตรมาสที่ 3 ปี 2560 ส าหรับการขายสมาชิกคันทร่ีคลับ 
บริษัทฯ มีเป้าหมายอยู่ที่ 3,000 สมาชิก โดยปัจจุบันขายได้แล้วกว่า 300 สมาชิก 

- โครงการนิมิต หลังสวน มูลค่าโครงการ 7,584 ล้านบาท มียอดขายสะสมอยู่ที่ ร้อยละ 
90 ขณะนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการก่อสร้างงานฐานรากชั้นใต้ดิน คาดว่าจะ
แล้วเสร็จพร้อมโอนภายในปี 2561 

- โครงการใหม่บนถนนนราธิวาส เป็นคอนโดมิเนียมสูง 54 ชั้น มูลค่าโครงการประมาณ 
3,000 ล้านบาท ขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และจะเร่ิมขายในช่วงคร่ึงหลังของปี 
2560 โดยเร่ิมจากกลุ่มลูกค้าเดิม 

- โครงการนิเซโกะ ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุ่น ปัจจุบันอยู่ระหว่างการออกแบบ คาดว่าจะ
เร่ิมเปิดขายปี 2561 

ทั้งนี้ เมื่อนับรวมรายได้ที่บริษัทฯ สามารถรับรู้รายได้ภายใน 2-3 ปีต่อจากนี้ จาก 3 
โครงการ ได้แก่ โครงการมหานคร โครงการมหาสมุทร และโครงการนิมิต หลังสวน จะอยู่
ที่ประมาณ 28,000 ล้านบาท ส่วนโครงการบนถนนนราธิวาส และโครงการนิเซโกะ 
ประเทศญ่ีปุ่น จะเร่ิมรับรู้รายได้ในปีที่ 4  

3. ธุรกิจอาหารและเคร่ืองดื่มกูร์เม่ต ์– ดีน แอนด์ เดลูก้า 

ปัจจุบันบริษัทฯ มีร้านอยู่ใน 8 ประเทศทั่วโลก โดยบริษัทฯ เป็นเจ้าของกิจการและเป็น
เจ้าของแบรนด์ใน 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา ไทย และรูปแบบการร่วมทุนในญี่ปุ่น 
ส่วนใน 5 ประเทศที่เหลืออยู่ในรูปแบบของการให้แฟรนไชส์  

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม ่

นายประทีป วัชรโชคเกษม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง เสนอความเห็นว่า เนื่องจากอ าเภอหัวหิน 
ประจวบคีรีขันธ์ มีชาวต่างชาติพักอาศัยเป็นจ านวนมาก ซึ่งถือเป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายของบริษัทฯ  นอกเหนือจากสปอร์ต
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คลับในโครงการมหาสมุทรแล้ว บริษัทฯ ควรศึกษาแนวทางด าเนินธุรกิจในรูปแบบของสนามกอล์ฟที่มีมาตรฐานเทียบเท่า
ระดับสากล และสามารถใช้เป็นสนามเพื่อการแข่งขันในระดับนานาชาติ ซึ่งอาจมีส่วนช่วยกระตุ้นยอดขายอสังหาริมทรัพย์
ที่เหลืออยู่ ทั้งเป็นการสร้างรายได้แก่บริษัทฯ อีกทางหนึ่ง 

นอกจากนี้ ขอให้บริษัทฯ ศึกษาข้อกฎหมายที่มีการเปล่ียนแปลงให้ชาวต่างชาติสามารถถือครอง
การเช่าได้ถึง 99 ปี ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและจะน าข้อเสนอแนะไปศึกษาความเป็นไปได้ต่อไป 

นายนนท์ สัยละมัย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามดังนี้ 

1. เหตุใดจึงไม่มีการแสดงรายได้ของประเทศญ่ีปุ่น ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 31 
ส่วนงานภูมิศาสตร์ 

2. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้อ 35 เหตุการณ์ภายหลังรอบระยะเวลารายงาน  ระบุ
ว่า บริษัทฯ อนุมัติการเข้ามาลงทุนของ Apollo Asia Sprint Holding Company Limited 
(Apollo) แ ล ะ  Goldman Sachs Investments Holdings (Asia) Limited (Goldman 
Sachs) วันที่ 10 มกราคม 2560 ต่อมาวันที่ 30 มกราคม 2560 บริษัทฯ ได้กู้เงินจาก Apollo 
จึงขอสอบถามถึงวัตถุประสงค์ของการกู้เงินดังกล่าว 

3. การเปิดร้านดีน แอนด์ เดลูก้าในสหราชอาณาจักร (UK) เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การ
เปิดตลาดในยุโรปหรือไม ่

4. แผนการน า ดีน แอนด์ เดลูก้า อิงค์ (DDUS) และ ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) (DDTH) 
เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ของแต่ละประเทศ เป็นอย่างไร 

5. เหตุใด DDUS จึงท าการตลาดโดยเป็นผู้สนับสนุนกอล์ฟรายการ PGA ในขณะที่สาขาของ
ร้านดีน แอนด์ เดลูก้าในสหรัฐอเมริกายังมีจ านวนไม่มากนัก 

6. บริษัทฯ มีแนวทางการแก้ไขปัญหาการขาดทุนของธุรกิจดีน แอนด์ เดลูก้า อย่างไร 

7. บริษัทฯ มีแผนจะขยายสาขาดีน แอนด์ เดลูก้าในประเทศต่างๆ เช่น ไทย ญ่ีปุ่น อเมริกา 
อย่างไร 

นายสรพจน์  เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี ้

ธุรกิจดีน แอนด์ เดลูก้าในประเทศญ่ีปุ่น  เปล่ียนมาอยู่ในรูปแบบของการเข้าร่วมทุน (Joint 
Venture) ซึ่งตามมาตรฐานบัญชี บริษัทฯ จะรับรู้รายได้เฉพาะผลประกอบการที่เป็นก าไร/ขาดทุนของธุรกิจดังกล่าวเท่านั้น 
ไม่น ารายได้และค่าใช้จ่ายมารวมค านวณ ดังเช่นการจัดท างบการเงินรวม  โดยธุรกิจร่วมทุนที่ญี่ปุ่นมีก าไรเพียงเล็กน้อย 
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 ส าหรับการเข้าร่วมทุนของ Apollo และ Goldman Sachs ในบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท เพซ  
โปรเจ็ค วัน จ ากัด (PP1) และ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จ ากัด (PP3) ซึ่งประกอบกิจการโรงแรมและจุดชมวิวตามล าดับนั้น 
เนื่องจากก่อนการเข้าร่วมทุนทั้ง PP1 และ PP3 มีภาระเงินกู้กับธนาคารไทยพาณิชย์ จ ากัด (มหาชน) (SCB) ซึ่งภายหลัง
การเข้าร่วมทุน PP1 และ PP3 ได้น าเงินลงทุน และเงินกู้จากผู้ลงทุน ช าระคืนเงินกู้ดังกล่าว ซึ่งปัจจุบันทั้ง PP1 และ PP3 ไม่
มีภาระเงินกู้กับ SCB แล้ว   

ธุรกิจดีน แอนด์ เดลูก้า เป็นธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้และก าไรในระยะยาว แต่ต้องใช้เงิน
ลงทุนในช่วงเร่ิมต้น และใช้ระยะเวลา เมื่อขนาดของธุรกิจมีความเหมาะสมก็จะสามารถสร้างผลก าไรจากการด าเนินงานได้ 
นอกจากนี้การขยายสาขาและขายแฟรนไชส์จะมีส่วนช่วยขยายธุรกิจได้ การเปิดร้านที่ UK ถือเป็นการสร้างการรับรู้ของ
ลูกค้าในทวีปยุโรป รวมถึงลูกค้าอื่นๆ ที่จะท าให้บริษัทฯ มีโอกาสในการหาผู้ร่วมลงทุนธุรกิจแฟรนไชส์ในประเทศอื่นในยุโรป  

ส าหรับแผนการน า DDUS และ DDTH เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นั้น ขณะนี้ ยังอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ โดยเป็นแผนระยะกลางในอีก 2-3 ปขี้างหน้า เมื่อทั้ง DDUS และ DDTH สามารถขยาย
ธุรกิจผ่านการขยายสาขา และมีผลประกอบการที่ดี  

การเป็นผู้สนับสนุนรายการ PGA เป็นส่วนหนึ่งของแผนงานการตลาด ซึ่งจะมีส่วนช่วยสร้างการ
รับรู้ของลูกค้า และหาผู้ร่วมลงทุนในการท าธุรกิจแบบแฟรนไชส์ ทั้งนี้เพื่อให้ธุรกิจดีน แอนด์ เดลูก้ามีผลประกอบการที่ดีขึ้น 
บริษัทฯ จะมุ่งบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ ผ่านช่องทางการขยายสาขา ทั้งจากการลงทุนด้วยตนเองและการขายแฟรน
ไชส์ ซึ่งอาจต้องใช้ระยะเวลาในระยะ 2-3 ปีนี้ เพื่อเสริมสร้างรายได้ในระยะยาวต่อไป 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ 
ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 

 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2559 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

วาระนี้เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 รายละเอียดปรากฏตามส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ 
และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็น ผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 
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นางสาวนฑาฯ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ โดยมี
สาระส าคัญสรุป ดังนี ้

ในปี 2559 บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีทรัพย์สินรวม 31,831 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 25,932 ล้าน
บาท ในปี 2558 หรือคิดเป็นร้อยละ 22.8 สาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาเพื่อ
ขาย อาทิ โครงการมหาสมุทร โครงการนิมิต หลังสวน โครงการใหม่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ และที่ดินโครงการใหม่ที่
เมืองนิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่น 

ทั้งนี้ บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีหนี้สินรวม 30,142 ล้านบาท โดยเป็นหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ย
จ่าย อยู่ที่ 22,029 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 29 จากปี 2558 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการเพิ่มขึ้นของเงินเบิกเกินบัญชี
ธนาคารและเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินและหุ้นกู้ เพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจ อาทิ ค่าก่อสร้างโครงการต่างๆ ที่อยู่ระหว่าง
การพัฒนา และการขยายธุรกิจ ดีน แอนด์ เดลูก้า 

ส่วนของผู้หุ้นของบริษัทใหญ่ อยู่ที่ 1,689 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อน สาเหตุหลักมาจากการ
ขาดทุนสะสมที่เพิ่มขึ้น แม้ว่าในระหว่างปีจะมีการเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัดจ านวน 960 ล้านบาท การจัดสรรหุ้น
สามัญให้แก่บุคคลในวงจ ากัดเพื่อแลกกับที่ดินที่เมืองนิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 529.1 ล้านบาท 

ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้น  บริษัทฯ มีรายได้หลักมาจาก 3 ส่วน ได้แก่ 1) รายได้จาก
อสังหาริมทรัพย์ จ านวน 1,375 ล้านบาท 2) รายได้จากกิจการดีน แอนด์ เดลูก้า จ านวน 3,235 ล้านบาท 3) รายได้
ค่าธรรมเนียมเคร่ืองหมายทางการค้าและชื่อทางการค้าจากการเข้าร่วมทุนของดีน แอนด์ เดลูก้า ในประเทศญ่ีปุ่น จ านวน 
771 ล้านบาท โดยมีต้นทุนทางการเงิน 638 ล้านบาท และค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารอยู่ที่ 4,554 ล้านบาท จึงท าให้
บริษัทฯ มีผลประกอบการขาดทุน จ านวน 2,326 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม ่

นายวรพจน์  เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่า เนื่องจากอัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของ
ผู้ถือหุ้น (D/E) อยู่ในระดับสูง บริษัทฯ มีแผนที่จะท าให้ D/E ลดลงอย่างไร ภายในระยะเวลาเท่าใด 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงว่า ตามที่ได้มีการเข้าร่วมลงทุนในไตรมาสที่ 1 ปี 2560 จาก Apollo และ 
Goldman  Sachs ใน PP1 และ PP3 ในร้อยละ 49 มูลค่า 8,400 ล้านบาท ทั้งในรูปแบบทุนและหนี้ ซึ่งมีส่วนท าใหส่้วนของ
ทุนเพิ่มขึ้น และท าให้ D/E ลดลง ทั้งนี้ ปัจจุบัน D/E Covernant อยู่ที่ 4.5 เท่า ในอนาคตบริษัทฯ มีเป้าหมายที่จะท าให้ D/E 
อยู่ในระดับไม่เกิน 2.5 เท่า  

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,846,848,483 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 26,143 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,874,626 เสียง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2559 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และ
อนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

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

เนื่องจากในรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปีจาก
การด าเนินงาน จ านวน 242,969,254 บาท (สองร้อยส่ีสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบส่ีบาท) ดังนั้น 
บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดจ่ายเงินปัน
ผลส าหรับปี 2559 

 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมี
ข้อซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากในรอบปี
บัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปีจากการด าเนินงาน จ านวน 242,969,254 บาท 
(สองร้อยส่ีสิบสองล้านเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันสองร้อยห้าสิบส่ีบาท) ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

 
 มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,846,858,483 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 26,143 - 
4. บัตรเสีย - - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,884,626 เสียง 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นางลัดดาฯ รายงานที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง บริษัท เบเคอร์ ทิลล่ี ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์ร่ี  เซอร์วิสเซส 
(ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอิสระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบเป็นผู้ลงลายมือช่ือในรายงานตรวจสอบงบ
การเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์รวมทั้งมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นส านักงาน
สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 โดยเสนอให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

1 นายอภชิาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ) 

และ/หรือ 

2 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่3899  

(เปน็ผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ เป็นระยะเวลา 2 ปี ต้ังแต่ปี 2558) 
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และเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงิน 2,465,000 บาท (สอง
ล้านส่ีแสนหกหมื่นห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2559 จ านวน 210,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นบาท) ตามปริมาณงานที่
เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมี
ข้อซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2560 ด้วยคะแนน

เสียงดังนี้ 
มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา 

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,846,856,483 100.000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 28,143 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,884,626 เสียง 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 34 ให้ประธานกรรมการเป็นประธาน
ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็น
ประธานในที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุม
เลือกผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมดังกล่าว  

เนื่องจากในวาระนี้ กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย คือ ประธานฯ นายธีระ วยากรณ์วิจิตร และนายพร
สัณห์  พัฒนสิน ดังนั้น ประธานฯ จึงขอให้นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน เป็นประธานที่ประชุมแทนในวาระนี้ ส่วนประธานฯ นายธีระ วยากรณ์วิจิตร และนายพรสัณห์ พัฒนสิน ขอ
ออกจากห้องประชุม  
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นายโชติพล เตชะไกรศรี (“รองประธานฯ”) ขอให้ผู้ด าเนินการประชุมเป็นผู้เสนอรายละเอียดใน
วาระนี้ 

ผู้ด าเนินการประชุมรายงานว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้มีสาระส าคัญ คือในการประชุมผู้ถือหุ้น
สามัญประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการในขณะนั้น  ถ้าจ านวน
กรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจาก
ต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทฯ นั้น ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจาก
ต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ ดังนี ้

1. นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์  กรรมการอิสระ 
2. นายธีระ  วยากรณ์วิจิตร  กรรมการ 
3. นายพรสัณห์  พัฒนสิน  กรรมการ 

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

รองประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือ
มีข้อซักถามหรือไม ่

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของ

บริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
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1) นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์  กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,846,858,483 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 26,143 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,884,626 เสียง 

2) นายธีระ  วยากรณ์วิจิตร  กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,846,856,393 99.9999 
2. ไม่เห็นด้วย 90 0.0000 
3. งดออกเสียง 28,143 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,884,626 เสียง 

3) นายพรสัณห์  พัฒนสิน  กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นด้วย 1,846,856,483 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 28,143 - 
4. บัตรเสีย 0 - 
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หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุม และออกเสียงลงคะแนน  โดยวาระนี้ ต้องผ่านมติอนุมัติเลือกต้ัง
กรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,884,626 เสียง 

หลังจากการลงมติในวาระนี้ได้เสร็จส้ินแล้ว รองประธานฯ ได้เรียนเชิญ นายไกรทิพ ย์ ไกรฤกษ์ 
นายธีระ วยากรณ์วิจิตร และนายพรสัณห์ พัฒนสิน กลับเข้าห้องประชุม และได้เชิญนายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ท าหน้าที่
ประธานที่ประชุมในวาระต่อไป 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ  ภัทรดิลก กรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้
ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นายประเสริฐฯ รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ จะต้องได้รับการ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกล่ันกรองจากคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขนาดของธุรกิจ และความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับ
บริษัทฯ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการส าหรับปี 
2560 ในอัตราเท่าเดิมโดยมีวงเงินรวมทั้งส้ินเป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  โดยมีรายละเอียดนโยบายการก าหนด
ค่าตอบแทนดังนี้ 

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนรายปีให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

(ข) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการที่เข้า ร่วม
ประชุมคณะกรรมการแต่ละคร้ัง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
12,000 บาทต่อคร้ัง 
10,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
12,000 บาทต่อคร้ัง 
10,000 บาทต่อคร้ัง 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร  
ค่าตอบแทนส าห รับกรรมการที่ เ ข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารแต่ละคร้ัง 

 
 
ไม่มีค่าตอบแทน 

 
 
ไม่มีค่าตอบแทน 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2559 ปี 2560 
3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 

ค่าตอบแทนส าห รับกรรมการที่ เ ข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเส่ียงแต่ละคร้ัง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนส าห รับกรรมการที่ เ ข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่ละ
คร้ัง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนส าห รับกรรมการที่ เ ข้า ร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละคร้ัง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 
 
 
8,000 บาทต่อคร้ัง 

 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็นหรือมีข้อ
ซักถามหรือไม ่

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติที่ประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 

มติที่ลง จ านวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 

1. เห็นด้วย 1,846,844,196 99.9978 
2. ไม่เห็นด้วย 12,287 0.0006 
3. งดออกเสียง 28,143 0.0015 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหต ุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   
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 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,846,884,626 เสียง 

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือ
เชิญประชุม ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรค 2 ได้ก าหนดไว้ว่า เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระ
การประชุมตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอื่นๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

นายวรพจน์  เกตุอร่าม ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามถึงความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะเข้าร่วม
แถลงผลประกอบการกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น Opportunity Day อย่างน้อยปีละ 2 คร้ัง เพื่อให้ผู้ถือหุ้นได้
สอบถามข้อมูลผลประกอบการ 

ประธานฯ ชี้แจงว่า การเข้าร่วมงาน Opportunity Day กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยอยู่
ในแผนงานของบริษัทฯ อยู่แล้ว นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีแผนงานการพบปะกับนักลงทุนเป็นประจ าตลอดทั้งปี 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวันนี้ และ
กล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 15.30 น. 

 
 

ลงช่ือ     ประธานที่ประชุม 
(นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์)  

 
 

ลงช่ือ     เลขานุการที่ประชุม 
(นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์) 


