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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2562 
       

   คณะกรรมการบรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท ์จ ากดั(มหาชน) ไดม้มีตใิหจ้ดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
ประจ าปี 2562 ขึน้ในวนัที ่15 มนีาคม 2562 เวลา 10.00 น ณ. ทีท่ าการบรษิทั เลขที่ 4345 อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบ
เทค ชัน้ 18 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  มผีู้ถือหุน้และผู้รบัมอบฉันทะ เขา้ร่วมประชุม จ านวน 4 คน นับ
จ านวนหุน้ ได ้ 410,000,000 หุน้ นายธนากร  ธนวรทิธิ ์ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิารไดร้บัเลอืกใหเ้ป็นประธานทีป่ระชุม  
   

  ประธานกล่าวเปิดประชุม โดยมวีาระการประชุมดงันี้ 
        

วาระท่ี 1   พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า  บรษิัทฯ ได้จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2561 เพื่อ
เสนอใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้พจิารณารบัรอง ดงัมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 1  
 

ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชุมดงักลา่ว 
 

มติท่ีประชุม  พจิารณาแลว้มมีตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 ดงักล่าวตามทีป่ระธานเสนอ 
 

วาระท่ี 2   รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทั ประจ าปี 2561 

ประธานไดม้อบหมายให ้นายดุษฎ ีเลก็ยิม้ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการเงนิ แถลงผล
การด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2561 ใหท้ีป่ระชุมรบัทราบ 
 

นายดุษฎ ีเลก็ยิม้ กรรมการ และประธานเจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการเงนิ (CFO) ไดร้ายงานผลการด าเนินงาน
ของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 (ปรากฎรายละเอยีดตามเอกสารแนบ) 
 

ประธานขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั ประจ าปี 2561  
 

มติท่ีประชุม รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัฯ ประจ าปี 2561 ตามทีป่ระธานเสนอ 
 

วาระท่ี 3  พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัปี 2561 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 

ประธานแถลงต่อทีป่ระชุมว่า ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัไดจ้ดัท างบการเงนิ และไดร้บัรองความถูกต้องของ
งบการเงนิสิน้สุด ณ 31 ธนัวาคม 2561 เรยีบร้อยแล้ว จงึเสนอให้ที่ประชุมพจิารณาอนุมตัิงบการเงิน
ดงักล่าว ดงัมรีายละเอยีดปรากฎตามสิง่ทีส่ง่มาดว้ย 3 
 

ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบรษิทัฯ สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

มติท่ีประชุม  ทีป่ระชมุพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิของบรษิทั สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 
 

วาระท่ี 4   พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไรสุทธิและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2561 

ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า ส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิัท ในรอบปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธ ิ
343,000,000.-บาท (สามรอ้ยสีส่บิสามลา้นบาท) แต่เน่ืองจากในปี 2562 บรษิทัมนีโยบายน าเงนิไปลงทุน
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เพื่อขยายกจิการของบรษิทัฯ   จงึไม่สามารถจ่ายเงนิปนัผลได ้ ดงันัน้ จงึเหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อื
หุน้พจิารณาอนุมตังิดจ่ายปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทั ในรอบปี 2561 

  

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมมมีตอินุมตักิารงดจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลการด าเนินงานของบรษิทัปี 2561 ตามทีป่ระธานเสนอ 
 

วาระท่ี 5   พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ  
ประธานได้มอบหมายให ้นางสาวชวนา ธนวรทิธิ ์กรรมการและประธานเจา้หน้าที่กลุ่มงานการจดัการ 
ด าเนินการประชุมแทนในระหว่างการพจิารณาวาระนี้ เนื่องจาก ประธานมชีื่ออยู่ในกรรมการทีค่รบวาระ
ในปีนี้ 

 

นางสาวชวนา ธนวรทิธิ ์กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการจดัการ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตาม
กฎหมาย และขอ้บงัคบัของบรษิทัฯ ขอ้ 16 ก าหนดให ้คณะกรรมการของบรษิทัมจี านวนไม่น้อยกว่า 5 

คน ซึ่งที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้แต่งตัง้ และก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี จ านวนหนึ่งในสาม หรือจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม โดย
กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ ประจ าปี 2562 นี้ ม ี2 ท่าน
ไดแ้ก่  

 

1.  นายธนากร ธนวรทิธิ ์  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรหิาร 
2.  นายดุษฎ ีเลก็ยิม้  ด ารงต าแหน่ง กรรมการบรหิาร 

 

แต่เนื่องจากกรรมการทัง้สองท่านเป็นผูท้ีม่คีวามรูแ้ละประสบการณ์ และมคีวามเชีย่วชาญในการด าเนิน
ธุรกจิของบรษิทัฯ เป็นอย่างด ี จงึเหน็ควรเสนอต่อทีป่ระชุมเพื่อพจิารณาแต่งตัง้กรรมการทัง้ 2 ท่านกลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษิทัฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง   
 

นางสาวชวนา ธนวรทิธิ ์ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

 

มติท่ีประชุม    มมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตัใิหแ้ต่งตัง้กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 2 ท่าน ใหก้ลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่ง กรรมการต่อไปอกีวาระหนึ่ง ตามทีน่างสาวชวนา ธนวรทิธิ ์เสนอ 

 

วาระท่ี 6  พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีของบริษทั และก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 2562 

 ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ซึ่ง
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าสอบบญัชขีองบรษิทัทุกปี    

 

 คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้ว  เหน็สมควรเสนอที่ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นพจิารณาอนุมตัิให้แต่งตัง้ 
บรษิทั เอเอน็เอส ออดทิ จ ากดั เป็นผูต้รวจสอบบญัช ีและก าหนดให้ นายอธพิงศ ์ อธพิงศส์กุล ผูส้อบบญัชี
รบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 3500 หรอื นายวชิยั  รุจติานนท์  ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 4045 
หรอื นายเสถยีร  วงศส์นันท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3495 หรอืนางสาวกุลธดิา  ภาสุรกุล 
ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที่ 5946  หรอื นายยุทธพงษ์  เชื้อเมอืงพาน ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที่ 9445 หรอืนางสาวกนิษฐา ศริพิฒันสมชาย ผู้สอบบญัชทีะเบยีนเลขที่ 10837 เป็นผู้สอบ
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บญัชขีองบรษิทั และบรษิทัย่อย ประจ าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิ 3,805,000 บาท 
(สามลา้นแปดแสนหา้พนับาทถว้น)  

  

 ทัง้นี้ ผูส้อบบญัชตีามรายชื่อทีเ่สนอดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชทีีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัย์
และตลาดหลกัทรพัย์ให้ความเหน็ชอบ และไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสยีกบับริษัท/บรษิัทย่อย/
ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรอืผู้ที่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  จึงมคีวามเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความคดิเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท ผู้สอบบญัชขีองบรษิัทและผู้สอบบญัชขีอง
บรษิทัย่อย สงักดัส านกังานสอบบญัชเีดยีวกนั 

 

ประธานขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 

มติท่ีประชุม     ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้มมีตเิป็นเอกฉันทอ์นุมตักิารแต่งตัง้ผูส้อบบญัชแีละก าหนดค่าตอบแทน ประจ าปี 
2562 ตามทีป่ระธานเสนอ 

 

วาระท่ี 7   พิจารณาอนุมติัขอเพ่ิมวงเงินหุ้นกู้ จากเดิม 1,000 ล้านบาท เพ่ิมเป็น 2,000 ล้านบาท 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให ้นายดุษฎี เลก็ยิ้ม กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มงานการเงนิ เป็นผู้
ชีแ้จงรายละเอยีดต่อทีป่ระชุมในวาระนี้ 

 

นายดุษฎ ีเลก็ยิม้ กรรมการและประธานเจา้หน้าทีก่ลุ่มงานการเงนิ ไดแ้ถลงต่อทีป่ระชุมวา่ ปจัจุบนับรษิทั
ได้เสนอขายหุ้นกู้ไปแล้วทัง้สิ้น 4 รุ่น วงเงินรวม 936 ล้านบาท ซึ่งใกล้วงเงินเดิมที่เคยขออนุมตัิไว้ที่ 
1,000 ล้านบาท ประกอบกบัในสภาวะดอกเบี้ยที่มีแนวโน้มที่จะปรบัตัวสูงขึ้น แต่อตัราผลตอบแทน
พนัธบตัรรฐับาลทีใ่ชเ้ป็นพืน้ฐานในการก าหนดอตัราดอกเบีย้ในการออกหุน้กูย้งัอยู่ในระดบัทีไ่ม่สูงมาก
นัก ดงันัน้ เพื่อเป็นการเพิม่ความแขง็แกร่งในดา้นการเงนิของบรษิทัหากภาวะดา้นตลาดเงนิเอือ้อ านวย 
จงึประสงคจ์ะขออนุมตัเิพิม่วงเงนิการออกและเสนอขายหุน้กูจ้ากเดมิ 1,000 ลา้นบาท เป็น 2,000 ลา้น
บาท โดยมรีายละเอยีดดงันี้ 



 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  4 

 

 

 

 

ทัง้นี้ ใหม้อบอ านาจใหก้รรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั และ/หรอื บุคคลทีไ่ดร้บัมอบหมายจาก
กรรมการผูม้อี านาจกระท าการแทนบรษิทั ซึง่รวมถงึ (แต่ไม่จ ากดั) มอี านาจต่างๆ ดงัต่อไปนี้ 
 

(1)  การก าหนดรายละเอยีดและเงื่อนไขอื่นๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออกแบบ และเสนอขายหุน้กู ้เช่น การ
ก าหนดชื่อ ลักษณะขายหุ้นกู้ จ านวนหุ้นกู้ที่จะออก และเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้ 
หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย อายุ ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบีย้ 
วธิกีารช าระเงนิตน้และดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร และรายละเอยีดการเสนอขาย เป็นตน้ 
 

(2)  การแต่งตัง้ทีป่รกึษาทางการเงนิ และ/หรอื ผูจ้ดัจ าหน่ายหลกัทรพัย ์และ/หรอืนายทะเบยีนหุน้กู ้และ/
หรอื ผูแ้ทนผูถ้อืหุน้ และ/หรอื บุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกบัการออก และเสนอขายหุน้กู ้
 

(3)  การเขา้เจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง และมอี านาจในการด าเนินการ
ใด ๆ ตามที่จ าเป็น และเกี่ยวเนื่องกบัการออกแบบ และเสนอขายหุ้นกู้ในครัง้นี้  รวมถึงการน าหุ้นกู้
ดงักล่าวไปจดทะเบียนกบัสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ
ตลาดรองอื่น ๆ และเพื่อใหไ้ดร้บัการอนุมตัจิากหน่วยงานต่าง ๆ การเปิดเผยรายการ และกระท าการอื่น
ใดต่อหน่วยงานต่าง ๆ 
 

ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า  วาระนี้เป็นการพจิารณาการออกหุ้นกู้ ที่จะต้องได้รบัความเหน็ชอบด้วย
คะแนนไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสยีง
ลงคะแนน  ขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณา 

ประเภทหุน้กู ้: 
 

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรอืไม่ระบุชื่อผู้ถือ มปีระกนัหรอืไม่มปีระกนั มหีรอืไม่มผีู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ทัง้นี้  
ข ึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

วงเงนิ : 
 

มลูค่าหุน้กูข้องบรษิทัฯ (ตามมลูค่าทีต่ราไว)้ ทีย่งัมไิดไ้ถ่ถอนทัง้หมดทุกประเภท ณ ขณะใดขณะหนึ่ง จะตอ้งมจี านวน
ไมเ่กนิ 2,000 ลา้นบาท หรอืสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่า ทัง้นี้ สามารถเสนอขายหุน้กู้เพือ่ทดแทนหุน้กูเ้ดมิทีม่กีารไถ่ถอน
ในรปูแบบต่างๆ กนั ไดใ้นวนัเดยีวกนั (Revolving Basis) ทัง้นี้ หุน้กูท้ ีบ่รษิทัฯออกจ าหน่ายแลว้แต่ยงัไมไ่ดร้บัการไถ่
ถอนไมว่่า ณ ขณะใดขณะหนึ่งจะตอ้งมจี านวนไมเ่กนิวงเงนิดงักล่าวขา้งตน้ 

สกุลเงนิ : เสนอขายในสกลุเงนิบาท และ/หรอื ในสกุลเงนิอื่นทีเ่ทยีบเท่าภายในวงเงนิ 

อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละครัง้ 

อายุของหุน้กู ้: 
 

ขึ้นอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกูใ้นแต่ละครัง้ โดยสามารถก าหนดใหม้กีารไถ่ถอนก่อนครบ
ก าหนดอายุของหุน้กูห้รอืไมก่ไ็ด ้ 

วธิกีารเสนอขาย : 
Offering : 

เสนอขายภายในประเทศ และ/หรอื ต่างประเทศ ใหแ้ก่ผูล้งทุนทัว่ไป และ/หรอื ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผู้
ลงทุนรายใหญ่ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในประเทศ และ/หรอื ผูล้งทุนสถาบนัในต่างประเทศ ซึ่งอาจเสนอขายครัง้
เดยีวเต็มจ านวนวงเงนิหรอืเสนอขายเป็นคราวๆ ไป โดยใหก้รรมการผูม้อี านาจลงนามตามหนงัสอืรบัรองของบรษิทั
เป็นผูด้ าเนินการใด ๆ  อนัจ าเป็นและเกีย่วเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุน้กูด้งักล่าวเพือ่ใหเ้ป็นไปตามทีก่ฎหมาย
ก าหนด ซึง่รวมถงึแต่ไมจ่ ากดัเพยีงการพจิารณาก าหนดเงือ่นไขและรายละเอียดอื่น ๆ ของหุน้กูท้ีจ่ะออกในแต่ละครัง้ 
เช่น มลูค่าทีต่ราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ วธิกีารจดัสรร รายละเอยีดการเสนอขาย การขออนุญาต
จากหน่วยงานก ากบัดแูลทีเ่กีย่วขอ้ง และการลงนามในสญัญาและเอกสารต่าง ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง เป็นตน้  



 

 

รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562  5 

 

 

มติท่ีประชุม ทีป่ระชุมพจิารณาแล้วมมีตเิป็นเอกฉนัทใ์หด้ าเนินการเพิม่วงเงนิหุน้กู ้จากเดมิ 1,000 ลา้นบาท เพิม่เป็น 
2,000 ลา้นบาท รายละเอยีดตามทีป่ระธานเสนอ   

 

วาระท่ี 8      เรือ่งอ่ืนๆ (ถ้ามี) 
 

เรื่องอื่น ๆ ไม่ม ี ประธานปิดประชุมเวลา 12.00  น 

        
 

 

         

       นายธนากร  ธนวรทิธิ ์
             ประธานทีป่ระชุม 

 

  
 

  
 

 




