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วาระท ี1 

รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560  
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วาระท ี2

รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิทัประจาํปี 2560
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วาระท ี3

พจิารณาอนุมตังิบการเงนิทตีรวจสอบแลว้ประจาํปี 2560
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วาระท ี4

พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดจากผลการ

ดาํเนินงานปี 2560 และการตงัสาํรองตามกฎหมาย
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วาระท ี4

เงนิปนัผลต่อหุน้ 0.10 บาท

จ่ายจากกาํไรสุทธทิไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดนิ้ติบคุคลทงัจาํนวน

วนัขึนเครอืงหมาย XD 28 กมุภาพนัธ ์2561

วนักาํหนดรายชือผูร้บัสทิธิ 5 มนีาคม 2561

วนัจา่ยเงนิปนัผล 12 เมษายน 2561

ตงัสาํรองตามกฎหมาย 147.36 ลา้นบาท
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วาระท ี5

พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตงักรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทน

กรรมการทตีอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ  
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วาระท ี5

รายชอืกรรมการทตีอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ

1. นายโชตพิฒัน ์พชีานนท์

2. นายอเุทน โลหชติพทิกัษ์

3. นายตรขีวญั บนุนาค

14



นายโชตพิฒัน์ พชีานนท ์(อายุ 55 ปี)

ตาํแหน่ง : กรรมการ/กรรมการสรรหา

ประธานกรรมการบรหิารความเสยีง      

การศึกษา : ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ การเงนิการธนาคาร 

University of Missouri, USA

ประสบการณ์ทเีกยีวขอ้ง :

2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ บมจ. แผ่นดนิทอง พร็อพเพอรต์ ีดเีวลลอปเมน้ท์

(บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย)์

2556 - ปจัจบุนั  กรรมการ บรษิทั เฟรเซอรพ์ร็อพเพอรต์ ีลมิเิตด็

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั : 6 ครงั จากการประชมุรวมทงัสนิ 8 ครงั

วาระท ี5 (ต่อ)
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นายอเุทน โลหชิตพทิกัษ ์(อายุ 45 ปี)

ตาํแหน่ง : กรรมการ/กรรมการบรหิาร/กรรมการบรหิาร

ความเสยีง/กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดี ี

การศึกษา : ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ มหาวทิยาลยัอสัสมัชญั

ประสบการณ์ทเีกยีวขอ้ง :

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ Frasers Property International Pte. Ltd. (Singapore)

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ Shanghai TICON Investment Management Co., Ltd.

2560 - ปจัจบุนั กรรมการ TICON International Pte. Ltd.

วาระท ี5 (ต่อ)
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นายอเุทน โลหชิตพทิกัษ์ (ต่อ)

ประสบการณ์ทเีกยีวขอ้ง (ต่อ) :

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ Singapore Logistics Investments Pte.Ltd. (Singapore) 

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ FCL China Development Pte. Ltd. (Singapore)

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ Sinomax International Pte. Ltd. (Singapore)

2559 - ปจัจบุนั กรรมการ FCL (China) Pte. Ltd. (Singapore)

2558 - ปจัจบุนั กรรมการ บจก. เฟรเซอรส์ พร็อพเพอรต์ ีโฮลดงิส ์(ประเทศไทย)

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั : 8 ครงั จากการประชมุรวมทงัสนิ 8 ครงั

วาระท ี5 (ต่อ)
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นายตรีขวญั บนุนาค (อายุ 61 ปี)

ตาํแหน่ง : ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอสิระ/

กรรมการสรรหา/กรรมการบรหิารความเสยีง/

กรรมการกาํกบัดูแลกจิการทดีี 

การศึกษา : ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิ University of North Texas

ประสบการณ์ทเีกยีวขอ้ง :

2555 - ปจัจบุนั กรรมการบจก. เอม็เมอรลัด ์เบย ์รสีอรท์ 

2555 - ปจัจบุนั กรรมการบจก. เอม็เมอรลัด ์เบย ์วลิลา่

2551 - 2559 กรรมการ บจก. ไทคอน โลจสิตคิส ์พารค์

การเขา้ร่วมประชมุคณะกรรมการบริษทั : 9 ครงั จากการประชมุรวมทงัสนิ 9 ครงั 

วาระท ี5 (ต่อ)
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วาระท ี6

พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบรษิทัสาํหรบัปี 2561  
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วาระท ี6

• ค่าตอบแทนรวมไม่เกนิ  15  ลา้นบาท

• จาํนวนเท่ากบัปีทผ่ีานมา
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วาระท ี7

พจิารณาอนุมตักิารเปลยีนแปลงรอบปีบญัช ี 
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ปจัจุบนั : 1 มกราคม ถงึ 31 ธนัวาคม ของทกุปี

เปลยีนเป็น :  1 ตลุาคม ถงึ 30 กนัยายน ของทกุปี

วาระท ี7

22



วาระท ี8

พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัช ีและกาํหนดค่าตอบแทนของ

ผูส้อบบญัช ีประจาํปี 2561  
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ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั เคพจีเีอม็ ภูมไิชย สอบบญัช ีจาํกดั

1. นางสาวปทัมวรรณ วฒันกุล (เลขทะเบยีน 9832) หรอื

2. นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส (เลขทะเบยีน 4439) หรอื

3. นางสาวสุรยีร์ตัน ์ทองอรุณแสง (เลขทะเบยีน 4409) หรอื

4. นางสาวกนกอร ภูรปิญัญวนิช (เลขทะเบยีน 10512)

ค่าตอบแทนประจาํปี 2561 รวมทงัสนิไม่เกิน 1,300,000 บาท

วาระท ี8
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วาระท ี9

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั

ในเรอืงของการจดัประชมุคณะกรรมการผ่านสอือเิลก็ทรอนิกส ์ 
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แกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัหมวดท ี3 ขอ้ 25 ย่อหนา้ท ี4

วาระท ี9

คณะกรรมการบรษิทัสามารถจดัประชมุได ้ณ ทอ้งทอีนัเป็นทตีงัสาํนกังานใหญ่ของบรษิทั หรอืใน

จงัหวดัอืนทวัราชอาณาจกัร หรือสามารถจดัประชุมไดใ้นต่างประเทศ หรือสามารถจดัประชุม

ผ่านสอือเิล็กทรอนิกสไ์ด ้ซึงในการประชุมผ่านสอือเิล็กทรอนิกสต์อ้งมีผูร้่วมประชุมอย่างน้อย

หนึงในสามขององคป์ระชมุอยูใ่นทปีระชมุแหง่เดียวกนั และผูร้่วมประชมุผ่านสอือเิล็กทรอนิกส ์

ทงัหมดตอ้งอยูใ่นประเทศไทยขณะทมีีการประชมุ โดยใหจ้ดัเก็บสาํเนาหนังสอืเชิญประชุมและ

เอกสารประกอบการประชมุไวเ้ป็นหลกัฐานทงัในรูปขอ้มูลอเิลก็ทรอนิกสห์รือวิธีอนืได ้ทงันี ตอ้ง

จดัทาํรายงานการประชุมเป็นหนังสอืร่วมกบัการบนัทึกเสียงหรือภาพ แลว้แต่กรณี ของผูร้่วม

ประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาการประชุมในรูปขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส ์และใหถ้ือเป็นสว่นหนึง

ของรายงานการประชมุ
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วาระท ี10

พจิารณาอนุมตักิารแกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบั

ในเรอืงของการเปลยีนแปลงรอบปีบญัช ี 
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วาระท ี10

แกไ้ขเพมิเตมิขอ้บงัคบัหมวดท ี5 ขอ้ 34

จากเดิม

“รอบปีบญัชขีองบรษิทัเรมิตน้ในวนัท ี1 มกราคม และสนิสุดลงในวนัท ี31 ธนัวาคม ของทกุปี”

เปลยีนเป็น

“รอบปีบญัชขีองบรษิทัเรมิตน้ในวนัท ี1 ตลุาคม และสนิสุดลงในวนัท ี30 กนัยายน ของทกุปี”
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วาระท ี11

พจิารณาอนุมตัขิยายระยะเวลาการออก

และจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุแบบมอบอาํนาจทวัไป
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วาระท ี11

ขออนุมตัิขยายระยะเวลาการจดัสรรหุน้สามญัเพมิทุนของบริษทัแบบมอบอาํนาจทวัไป 

(General Mandate) จาํนวน 917,071,187 หุน้ ต่อไปจนถงึวนัทบีริษทัจดัประชุมสามญั

ผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครงัถดัไป หรือภายในวนัทกีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัประชุมสามญัผู ้

ถอืหุน้ประจาํปีในครงัถดัไป (แลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน) โดยเงอืนไขการจดัสรรใหเ้ป็นไป

ตามเดมิทอีนุมตัไิว ้ดงันี

1) จาํนวนไมเ่กนิ 550,242,712 หุน้ เพอืเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิ และ/หรอื

2) จาํนวนไมเ่กนิ 366,828,475 หุน้ เพอืเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป 

ทงันี ทุนชาํระแลว้ในส่วนทีเพิมเติมจะตอ้งไม่เกินกว่า 30% ของทุนชาํระแลว้ ซึงเป็น

จาํนวนไมเ่กนิ 550,242,712 หุน้
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วาระท ี11 (ต่อ)

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมอีาํนาจพจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพมิทุนในคราว

เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่ม

บุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้และใหม้ีอาํนาจในการกาํหนดราคาเสนอขาย วนั 

และเวลาเสนอขาย  ตลอดจนรายละเอียดและเงอืนไขต่าง ๆ ทเีกียวกบัการจดัสรรหุน้

สามญัเพมิทนุดงักลา่ว
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วาระท ี12

อนื ๆ
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Q & A 

33



ขอขอบคณุ
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