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บริษทั พร็อพเพอรต้ี์ เพอรเ์ฟค จ ำกดั (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผูถ้อืหุน้ของบริษทัครั้งที ่1/2559 
________________________________________ 

เวลำและสถำนท่ี 

  ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 23 ธนัวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาติ ช้ัน 3 โรงแรมโกลเด้น  

ทวิลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมกำรประชุม 

 ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถือหุ้นของบริษัท 

มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 264 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 5,251,745,168 หุ้น  

คิดเป็นร้อยละ 68.49 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็นองค์ประชุม 

ตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว  ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 1/2559      

 และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จนท าให้มีผู้ถอืหุ้นมาเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 299 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 5,261,365,366 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

68.62 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น  

 ก่อนที่จะด าเนินการประชุม ประธานได้แนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม             

ในคร้ังนี้ดังนี้  

 1. ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ 

     รองประธานกรรมการบริหาร 

 3. นายวิทยา เนติวิวัฒน์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

 4. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์วัฒนา   กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

ประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน และรักษาการประธาน

เจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน 

 5. นายวงศกรณ์ ประสทิธิ์วิภาต กรรมการบริหาร 

 6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร 

 7. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย  กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

 8. นางเนื้อนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 9. นายมานิตย์  สธุาพร  กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

 10. นายปราโมทย์  เร่ิมยินดี   เลขานุการบริษัท 

 11. นายสรุศักดิ์  วัชรพงศ์ปรีชา  รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน 

 ส่วนนายเอกกมล คีรีวัฒน์ กรรมการอิสระ ศาตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์  กรรมการอิสระ  

และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริหาร มีภารกิจส าคัญ จึงไม่สามารถ 

เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้ ได้ 

 ทั้งน้ี กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังนี้คิดเป็นร้อยละ 75 ของจ านวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 
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 นอกจากนี้  นางสาวจงทิพ ตั้งศรีไพโรจน์ ซ่ึงเป็นที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท วีระวงศ์, ชินวัฒน์  

และเพียงพนอ จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อเทจ็จริงและข้อสอบถามเกี่ยวกับวาระการออกตราสารเพ่ือเสนอขาย

แก่ผู้ลงทุน 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการด าเนินประชุม โดยประธาน 

ในฐานะประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะท าหน้าที่ก ากับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับ 

และระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  และนายปราโมทย์  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท จะเป็น

ผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ 

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทย์ได้แจ้ง 

ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้ ให้ผู้ถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้  

 1. ส่งหนังสอืเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน 

 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสอืพิมพ์รายวัน และ 

 3. ส่งข้อความเกี่ยวกบัการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอเิลค็ทรอนิคส ์

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวบ็ไซด์ของบริษัท  

 ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสยีงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังนี้   

  ผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสยีงเท่ากับจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสยีง 1 หุ้นเท่ากับ  

1 เสียง และผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด 

ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็นบัตรเสีย ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้ง 

ให้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสียงให้เป็นไปตามที่ 

ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ 

  การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้างมาก  

เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมายก าหนดให้เป็นอย่างอื่น  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

และเพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงคะแนนเสยีงในทุกวาระจะเป็นดังนี้  

   ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนน 

เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว  และมอบให้แก่

เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือน าไปตรวจนับ 

   ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนนเสยีง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเหน็ด้วย

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้นโดยไม่จ าเป็นต้องลงคะแนนเสียง        

ในใบลงคะแนนเสยีง  

  ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะน าคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย              

หรืองดออกเสยีง และบัตรเสยี ไปหักออกจากคะแนนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสทิธอิอกเสยีง            

ผลคะแนนเสียงที่ได้จะถือว่าเป็นจ านวนเสียงที่เห็นด้วย  ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท  าหนังสือมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ 

ของบริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม  โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 
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ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น  ผลคะแนนเสยีงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงตามความประสงค์

ของผู้มอบฉันทะแล้ว    

  หลังจากนั้น ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติ

เป็นเอกฉันท ์หรือมีมติเสยีงข้างมากเท่าใด ไม่เหน็ด้วยเท่าใด งดออกเสยีงเท่าใด และมีบัตรเสยีเท่าใด 

 นอกจากน้ี เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม 2 คนเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมาย  

และตัวแทนของบริษัทด้วย 

 ต่อจากนั้น  นายปราโมทย์ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุมดังนี้  

วำระท่ี  1. เร่ืองท่ีจะแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบ 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า การที่บริษัทได้จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นในคร้ังนี้  เน่ืองจากบริษัท 

มีวาระส าคัญที่จะน าเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา และประธานได้มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ 

และประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงินเป็นผู้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นคร้ังนี้  

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีวาระส าคัญที่จะเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาได้แก่ วาระที่  3 พิจารณาอนุมัติการออกตราสารและรายละเอียดของตราสารในวงเงินไม่เกิน 100  

ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวาระที่ 4-6 พิจารณาเกี่ยวกบัการลดทุนจดทะเบียน การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงเป็นการจัดการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท 

ได้พิจารณาเห็นว่า การที่ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ประกาศปรับอัตราดอกเบี้ ยขึ้ นเป็นคร้ังแรกในรอบหลายปี 

เมื่อต้นเดือนธันวาคม 2559 และบริษัทคาดว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ ยขึ้ นอีก 2-3 คร้ัง 

ในปี 2560 และตามนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจท าให้มีเงินทุนบางส่วน

ไหลกลับประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาออกและเสนอขาย

ตราสารหนี้ คล้ายทุนในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาในวาระที่ 3 และการเพ่ิมทุนให้แก่

บุคคลในวงจ ากัดจ านวนไม่เกิน 1,300 ล้านบาทในวาระที่ 4-6 เพ่ือเตรียมความพร้อมส่วนของทุนส าหรับรองรับ

แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2560 และผลจากการเตรียมความพร้อมดังกล่าว จะท าให้อัตราส่วนหนี้ สินสุทธิต่อทุน 

ของบริษัทลดลงอย่างมีนัยส าคัญ ทั้งนี้  คณะกรรมการจะได้ช้ีแจงรายละเอียดในแต่ละเร่ืองตามวาระที่จะเสนอ 

ให้ที่ประชุมพิจารณาต่อไป 

 ที่ประชุมได้รับทราบถึงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงแล้ว 

วำระท่ี  2. พิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ของบริษทัประจ ำปี 2559 

 นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี  

2559 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และบริษัทได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้น

พิจารณาพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว  
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 ผู้ถือหุ้นได้แจ้งขอแก้ไขและเสนอแนะดังนี้  

 1. นางสาวสุภาภรณ์ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้แจ้งขอให้แก้ไขข้อความในรายงาน 

การประชุมหน้า 19/19 ข้อ 3. บรรทัดที่ 4-5 จากเดิม “.......บริษัทได้มีการติดต่อไปแล้ว และขณะนี้  อยู่ในระหว่าง

การปรับปรุงภายในองค์กรให้เข้าเงื่อนไขตามที่สมาคมก าหนด” ให้แก้ไขเป็น “.......ให้เข้าเงื่อนไขตามข้อก าหนด 

ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” เพราะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็นเพียงมาติดตามความคืบหน้าของบริษัท

จดทะเบียนแต่ละแห่งว่าได้ท าหรือไม่เท่านั้น แต่เป็นเร่ืองที่บริษัทจะต้องด าเนินการตามข้อก าหนดของสถาบัน

กรรมการบริษัทไทย (IOD)   

 2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย) ได้เสนอให้ลงรายละเอียดไว้ในรายงานการประชุมด้วย เช่น ในวาระที่ 4 

ซ่ึงเป็นวาระเกี่ยวกบัการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบด็เสรจ็ของบริษัทประจ าปีสิ้นสดุ

วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ระบุในรายงานการประชุมว่า สรุปรายการที่ส  าคัญของงบการเงิน แต่ไม่มีตัวเลข 

 แสดงไว้เลย จึงขอให้ระบุรายละเอยีดตัวเลขไว้ในรายงานการประชุมด้วย 

  นายปราโมทย์ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า จะน าข้อเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไปแก้ไขในการจัดท า

รายงานการประชุมคร้ังต่อไป 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือข้อแก้ไขเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2559 ซึ่งประชุม 

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

%  ของจ านวนหุน้ทีม่า 

ประชมุและออกเสยีง 

รับรอง 275 5,257,620,654 100.00 

ไม่รับรอง 4 57,812 0.00 

งดออกเสยีง 1 95,000 0.00 

รวม 280 5,257,773,466 100.00 

วำระท่ี 3. พิจำรณำอนุมติักำรออกตรำสำรและรำยละเอียดของตรำสำรในวงเงินไม่เกิน 100 ลำ้นเหรียญ

ดอลลำรส์หรฐัอเมริกำ หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงินเทียบเท่ำสกุลดอลลำรส์หรฐัอเมริกำเพื่อเสนอขำย

แก่ผูล้งทุน 

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน 

เป็นผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ช้ีแจงพร้อมแสดงวีดิทัศน์ประกอบค าช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  บริษัท 

มีความประสงค์จะออกตราสารเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการด าเนินงานและรองรับการขยายธุรกจิของกลุ่มบริษัท 

รวมถึงการซ้ือที่ดินในการพัฒนาโครงการและการช าระคืนหน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติให้บริษัทออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่นในวงเงิน
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เทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพ่ือเสนอขายแก่ผู้ลงทุน และนางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบถึง

รายละเอยีดที่ส  าคัญของตราสารตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสอืเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นแล้ว 

 และนางสาวศิ ริรัตน์ได้ ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า การขออนุมัติการออกตราสารในคร้ังนี้  

เป็นการขออนุมัติแบบกว้าง ๆ อย่างไรกต็าม คณะกรรมการได้พิจารณาเห็นว่า ตราสารที่เหมาะสมกับบริษัทที่ควร

จะออกในขณะน้ีคือ การออกตราสารหน้ีที่มีลักษณะคล้ายทุนที่จะครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หรือที่เรียกว่า 

Perpetual Bond (“Perp”) โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้  

 1. หุ้นกู้ด้อยสิทธิ หรือ Perpetual Bond (“Perp”) เป็นตราสารหน้ีที่จะครบก าหนดไถ่ถอนเมื่อได้ 

เลิกกจิการแล้ว โดยจะนับ Perp เป็นส่วนหนึ่งของทุน มีลักษณะเหมือนตราสารหนี้คล้ายทุน  

 2. Perp จะดีกว่าการเพ่ิมทุน เน่ืองจากไม่มี Dilution   

 3. จะท าให้อตัราส่วนหนี้สนิต่อทุน (D/E) และอตัรา Net IBDE ลดลง 

 4. ข้อเสียของ Perp จะท าให้อัตราส่วน ROE (Return On Equity) ในช่วงสั้นลดลง เนื่องจากการออก 

Perp จะท าให้ฐานของ Equity เพ่ิมขึ้น  

 5. เงินที่ได้รับจากการออกตราสารจะช่วยสนับสนุนการขยายธุรกจิและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว 

 และมีบริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ แห่งได้ออกตราสารที่มีลักษณะเป็น Perp แล้วตั้งแต่ปี 2555-2559 เช่น 

PTTEP, IVL, ANANDA, CPALL โดยมีทั้งการเสนอขายให้แก่ประชาชนทั่วไป (PO) หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ

ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) และมีมูลค่าการเสนอขายประมาณ 32,000 ล้านบาท ดังนี้  

 CPALL ANANDA ANANDA IVL PTTEP 

จ ำนวน  10,000 ลำ้นบำท 1,000 ลำ้นบำท 1,000 ลำ้นบำท 15,000 ลำ้นบำท 5,000 ลำ้นบำท 

Issue dated  November 2016 12 May 2016 23 July 2015 31 October 2014 15 June 2012 

Offering  PO II&HNW II&HNW PO PO 

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้  

 1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า Perp มีลักษณะเป็นหนี้ สินหรือส่วนของทุน และจะมีสทิธิออกเสยีงในการ

ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่?  

  นางสาวจงทิพได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในทางบัญชีจะถือ Perp เป็นทุนหรือเทียบเท่าทุน  

แต่ในทางกฎหมาย Perp อาจจะเรียกว่า เป็นตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุน เป็นเจ้าหน้ีที่บริษัทจะต้องจ่ายดอกเบี้ย และล าดับ

ที่ได้รับช าระหน้ีจะต ่ากว่าเจ้าหน้ีทั่วไป ดังน้ัน ผู้ถือตราสาร Perp จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงมติ 

ในการประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ โดยผู้ถือตราสาร Perp จะได้รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยเท่านั้น 
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 2. ผู้ถือหุ้น (นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ) ได้สอบถามว่า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559  

ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ระยะยาวจ านวน 12,000 ล้านบาทแล้ว จนถึงปัจจุบันบริษัทได้ออกหุ้นกู้ไปแล้ว

เท่าใด และเหตุใดจึงต้องขอมติให้ออกตราสารในคร้ังนี้ เพ่ิมอกี 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา   

  นางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า หุ้นกู้จ านวน 12,000 ล้านบาทที่ ได้รับอนุมัติ 

จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อเดือนเมษายน 2559 นั้น ได้ใช้ไปแล้วประมาณ 5,000 ล้านบาท  

โดยเป็นหุ้นกู้ที่มีการก าหนดอายุไว้ไม่เกิน 8 ปี  ส่วนการออกตราสาร Perp ซึ่ งถือเป็นส่วนหนึ่ งของทุน จะไม่มี 

การก าหนดอายุ และไถ่ถอนได้เมื่ อเลิกกิจการ ดังนั้น บริษัทจึงไม่สามารถน าหุ้นกู้ที่ ได้รับอนุมัติในการประชุม 

ผู้ถือหุ้นเมื่อเดือนเมษายน 2559 มาใช้ได้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องน าเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาการออก 

ตราสารใหม่ในคร้ังนี้   

 3. ผู้ถือหุ้น (นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้สอบถามว่า ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่ อเดือนเมษายน 2559 

ได้อนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้จ านวน 12,000 ล้านบาท และในการประชุมคร้ังนี้  คณะกรรมการบริษั ทได้เสนอ 

ขอให้บริษัทออกตราสาร Perp อีกจ านวน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา จึงต้องการทราบว่า การเสนอ 

ขอออก Perp จ านวน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพียงพอหรือไม่ หากไม่เพียงพอ ควรเพ่ิมวงเงิน 

ที่จะขออนุมัติจากที่ประชุม เช่น ให้เป็นจ านวน 1,000 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไว้ก่อน แต่จะออกได้เท่าใด  

ก็เป็นเร่ืองของคณะกรรมการบริษัท ในขณะเดียวกัน หากการออกตราสาร Perp เป็นการออกตราสารที่ดี เหตุใด 

จึงต้องมีวาระการเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) นอกจากนี้  บริษัทควรแจ้งรายละเอียดให้ทราบ 

ด้วยว่า จะน าเงินทุนที่ได้ไปท าอะไรบ้าง แล้วจะได้รายได้กลับมาเท่าใด และขอให้ยืนยัน(commit)ด้วยว่า เงินปันผล 

ที่ผู้ถือหุ้นจะได้ต้องไม่ต ่ากว่าดอกเบี้ยที่จ่ายให้แก่ผู้ถือตราสาร Perp 

  นายชายนิดช้ีแจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้เพ่ิมสดัส่วนผู้ถือหุ้นให้สงูขึ้ น จึงได้มีวาระ

เร่ืองการเพ่ิมทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือเสนอขายให้แก่ PP ประมาณ 1,300 ล้านบาท และการออก

ตราสารประมาณ 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,500-3,600 ล้านบาท และหากบริษัท 

ท าได้ตามที่คาดการณ์ไว้ จะท าให้ส่วนของผู้ถือหุ้นเพ่ิมขึ้ นอย่างมีนัยส าคัญ นอกจากนี้  บริษัทต้องการพันธมิตร 

ที่แขง็แกร่งเข้ามาเพ่ือรองรับการขยายตัวในอนาคตด้วย 

  นางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบเพ่ิมเติมว่า บริษัทจ าเป็นจะต้องขอมติจากผู้ถือหุ้น 

ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การออกตราสารและการเสนอขายหุ้นสามัญให้แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้  เป็นการขอวงเงิน

เพ่ือให้สะดวกต่อการท างานเท่านั้น โดยในทางปฏิบัติ บริษัทจ าเป็นจะต้องพิจารณาสภาวะตลาดในแต่ละคร้ังที่ 

จะออกเสนอขาย ซึ่งในบางกรณีหากสภาวะตลาดไม่ดี บริษัทอาจจะไม่สามารถออกตราสารหรือเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุน 

ได้เลย บริษัทจึงจ าเป็นต้องขอเสนอให้มีมติทั้ง 2 รูปแบบ เพ่ือให้การบริหารงานของบริษัทมีความคล่องตัว และ

บริษัทกจ็ะพิจารณาไปตามโอกาสที่เอื้ ออ านวยน้ัน ทั้งน้ี บริษัทจะน าเงินทุนที่ได้ไปใช้ในการขยายธุรกิจและรองรับ

แผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้  บริษัทไม่สามารถให้ค ายืนยันได้ว่า เงินปันผลจะไม่ต ่ากว่าอัตราดอกเบี้ ยที่จ่ายให้แก่ 

Perp เนื่องจากการจ่ายเงินปันผลจะขึ้นอยู่กับผลการด าเนินงานของบริษัท หากมีก าไรมาก บริษัทกจ่็ายเงินปันผลได้

ตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท และผู้ถือหุ้นยังมีสิทธิได้ Capital Gain จากการลงทุน แต่ผู้ถือตราสาร 

Perp จะได้ดอกเบี้ยเทา่นั้น  
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  นายชายนิดได้ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า  การออกตราสาร Perp และการเสนอขายหุ้นให้แก่ PP จะมี 

ความแตกต่างกัน โดยการเสนอขาย PP จะท าให้เกิด Dilution ซึ่งจะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้น ส่วน Perp จะมีดอกเบี้ ยสูง 

แต่จะไม่กระทบต่อผู้ถือหุ้น ซึ่งบริษัทจะพยายามจัดสัดส่วนทั้งสองรูปแบบนี้ ให้เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงต้องขอมติ 

จากผู้ถือหุ้นทั้งสองรูปแบบ และเมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว คณะกรรมการบริษัทจะต้องน ากลับไป 

พิจารณาด้วยว่า จะด าเนินการในเร่ืองใดก่อนและรูปแบบใดจะมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากที่สดุ  

 4. ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) ได้สอบถามถึงวิธีการบันทึกบัญชีของ Perp ในงบการเงิน และ 

ตลาดรองส าหรับผู้ถือตราสาร Perp และในกรณีหากบริษัทมีผลขาดทุนไปเร่ือย ๆ จนท าให้ก าไรสะสมเปล่ียนเป็น

ขาดทุนสะสม ท าให้ต้องมีการลดทุน Perp ซึ่งเป็นตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนจะต้องถูกลดด้วยหรือไม่ นอกจากนี้  บริษัท

ควรส่งรายละเอียดของการออกตราสาร Perp ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมเอกสารการเชิญประชุมเพ่ือให้ผู้ถือหุ้นมีเวลาศึกษา

ล่วงหน้า ไม่ใช่แสดงรายละเอยีดเป็นวีดิทศัน์ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม 

  นางสาวจงทิพได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ตราสารกึ่งหนี้ กึ่งทุนเป็นค าเรียกของ Perp มีช่ือเรียก 

ที่เป็นทางการของแต่ละบริษัทที่ออกคือ หุ้นกู้ด้อยสิทธิ ซึ่ งเป็นหุ้นกู้ประเภทหนึ่งที่มีลักษณะคล้ายทุน ลักษณะ 

การออก Perp จะคล้ายกับการออกหุ้นกู้ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งบริษัทได้จัดส่งรายละเอียดให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อม 

หนังสอืเชิญประชุมแล้ว  

  นายสุรศักดิ์ ได้ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า การออก Perp ซึ่ งถือเป็นตราสารหนี้ จะต้องได้ รับอนุญาต 

จากส านักงาน ก.ล.ต. และในทางบัญชีจะลงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะใช้ค าว่า หุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะ

คล้ายทุน ซึ่ งเนื้ อหาหลักเปรียบเสมือนเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท ที่จะได้ช าระเงินคืนเมื่ อบริษัทได้เลิกกิจการ  

และหลังจากที่บริษัทได้ช าระหนี้ ให้กับเจ้าหนี้ ทุกรายแล้ว Perp จึงได้รับช าระเงินคืน และส่วนที่เหลือ จึงจะคืนให้แก่ 

ผู้ถือหุ้น 

  การบันทกึบัญชีในงบการเงินจะอยู่ในส่วนของผู้ถอืหุ้นดังนี้   (1) ทุนจดทะเบียน  (2)  ทุนที่เรียกช าระ 

(3) ส่วนต ่า/ส่วนเกนิมูลค่าหุ้น (4) หุ้นกู้ด้อยสทิธิที่มีลักษณะคล้ายทุน    

  เนื่องจาก Perp เป็นตราสารหนี้  จึงขึ้ นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ ยในการออกแต่ละคร้ัง โดยอาจจะ 

ก าหนดจ่ายดอกเบี้ ยทุก 3 เดือน หรือทุก 6 เดือน และในการจ่ายดอกเบี้ ยในมุมมองด้านบัญชีจะคล้ายกับ 

การจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทจ่ายเงินปันผลจะมีการตัดเงินจากส่วนของก าไรสะสม Perp กเ็ช่นเดียวกัน เมื่อจ่ายดอกเบี้ ย 

กจ็ะตัดออกจากก าไรสะสม โดยไม่ได้บันทกึเป็นดอกเบี้ยจ่าย  

 5. ผู้ถือหุ้น(นายสถาพร ผังนิรันดร์) ได้สอบถามและแจ้งให้บริษัทบันทึกไว้ในรายงานการประชุม

ด้วยว่า บริษัทไม่มีการ Commit อัตราการจ่ายเงินปันผลหลังจากที่บริษัทได้ออกและก าหนดอัตราดอกเบี้ ยให้แก่ 

ผู้ถือตราสาร Perp แล้ว แต่คณะกรรมการบริษัทไม่สามารถ Commit ในสิ่งที่บริหาร ในสิ่งที่ได้ขอความสะดวก 

ในแต่ละเร่ืองจากผู้ถือหุ้น และไม่พยายามที่จะให้ประโยชน์สงูสดุกบัผู้ถือหุ้น   
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 6. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า Perp สามารถเปล่ียนมือได้หรือไม่ ซ่ึงส าหรับผู้ที่ซ้ือตราสารไปค่อนข้าง 

จะได้ประโยชน์ เช่น ANANDA เคยเห็นว่า ช่วงแรกก าหนดอัตราดอกเบี้ ยคงที่ประมาณ 8 %  หลังจากนั้น  

จะบวกเป็นค่าเงินเฟ้อหรือเงินประจ าปี เทยีบกับอัตราดอกเบี้ ยประจ าปี อาจจะดีส าหรับอนาคต หากว่าดอกเบี้ ยขึ้ น 

กยั็งได้รับก าไรส่วนต่างอยู่ ซึ่งเป็นส่วนดีส าหรับผู้ซื้ อ Perp แต่ส าหรับผู้ถือหุ้นเป็นการลงมติเพ่ือเป็นหนี้ ตลอดชีวิต 

ช่ัวลูกช่ัวหลาน และผู้ถือหุ้นหลายคนลงทุนในหุ้นกไ็ม่อยากจะเป็นหนี้  ซึ่งกรณีนี้ จะท าให้หนี้ สินของบริษัทเพ่ิมขึ้ น 

และบริษัทจะสามารถขอสนิเช่ือจากธนาคารได้หรือไม่? 

  นางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า ในกรณีของหุ้นสามัญ ผู้ถือหุ้นสามารถน าไปซื้ อขาย 

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซ่ึงถือเป็นตลาดรองได้ เน่ืองจากบริษัทเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ตราสาร 

Perp จะไม่มีตลาดรอง ดังนั้น การเปล่ียนมือจะเป็นการซ้ือขายกันเอง โดยบริษัททุกแห่งที่ออก Perp จะไม่มี 

ตลาดรอง ส่วน Structure ของ Perp จะเป็นอย่างไร บริษัทจะต้องไปเจรจากับผู้รับประกันการจัดจ าหน่ายว่า  

Structure แบบไหนที่จะสามารถท าและออกเสนอขายได้ และถ้าเป็นตราสารระยะยาวจะต้องก าหนดอัตราดอกเบี้ ยคงที่ 

(Fix) ส่วนหนึ่ง และอัตราดอกเบี้ ยลอยตัว (Float) อีกส่วนหนึ่ง แต่บริษัทกไ็ม่สามารถท าเกินจากมติที่ได้รับอนุมัติ

จากผู้ถือหุ้นได้  

 7. ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) ได้สอบถามว่า เมื่อผู้ถือหุ้นได้ลงมติให้ออกตราสารนี้ แล้ว บริษัท

จะต้องด าเนินการออกตราสารให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีหลังจากได้รับอนุมัติหรือไม่? 

  นางสาวจงทิพได้ช้ีแจงให้ ผู้ถือหุ้นทราบว่า  เนื่ องจาก Prep คือหุ้นกู้ประเภทหนึ่ ง จึงไม่มี 

ข้อก าหนดเร่ืองอายุไว้ หรือจนกว่าจะมีมติอื่นมาแทนที่มติเดิม ส่วนมติที่มีอายุ 1 ปีนั้น จะเป็นเร่ืองการออกหุ้นกู้ 

ที่มีการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุ ้น 

ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย 
จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสียง) 

%  ของจ านวนหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีง 

อนุมัต ิ 292 5,260,203,366 99.98 

ไม่อนุมัต ิ 3 416,000 0.01 

งดออกเสยีง 2 675,000 0.01 

รวม 297 5,261,294,366 100.00 

 อนุมัติใหบ้ริษัทออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอ่ืน

ในวงเงินเทยีบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพือ่เสนอขายแก่ผูล้งทุน โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ

ของตราสารดังนี้  



a\tmin\ppcE1-2016 23Dec2016_final 9 

 

ชนิด ตราสารทุกประเภทและทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นชนิดระบุชื่อผูถ้ือหรือไม่ระบุชื่อผูถ้ือ 

ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน มีผู ้แทน 

ผูถ้ือตราสารหรือไม่มีผูแ้ทนผูถ้ือตราสาร มีหรือไม่มีวันก าหนดไถ่ถอนตราสาร ทั้งนี้  

ข้ึนอยู่ กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร 

ในแต่ละคราว  

สกุลเงิน  เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก 

และเสนอขายตราสารในแต่ละคราว 

มลูค่ารวม 

ของตราสาร 

วงเงินรวมไม่เกิน 100 ลา้นเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอ่ืนในวงเงิน

เทยีบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจ านวนดังกล่าว 

ทัง้นี้  บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารเพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขาย

ตราสารเพื่อทดแทนตราสารเดิมที่มีการไถ่ถอนไปแลว้ได ้หากจ านวนเงินตน้คงคา้ง

ของตราสารทั้งหมด (รวมทั้งเงินต้นของตราสารที่จะออกเพิ่มเติม) ณ ขณะใด

ขณะหนึง่ไม่เกินมลูค่ารวมของตราสาร 

อายุ  ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ่อกและเสนอขายตราสารในแต่ละครั้ง โดยสามารถ

ก าหนดใหม้ีการไถ่ถอนก่อนครบก าหนดอายุของตราสารหรือไม่ก็ได ้หรือเป็นตราสาร

ทีค่รบก าหนดไถ่ถอนเมือ่มกีารเลกิบริษัท (perpetual) 

การเสนอขาย  

 

(ก) เสนอขายตราสารในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือ 

ในลักษณะหมุนเวยีน (Revolving) 

(ข) เสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือใหแ้ก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ         

ผู ้ลงทุนประเภทสถาบันและ/หรือผู ้ลงทุนรายใหญ่ในประเทศ และ/หรือ 

ในต่างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ

ก ากับหลักทรัพยแ์ละตลาดหลักทรัพย ์คณะกรรมการก ากับตลาดทุน และ/หรือ

กฎระเบียบอ่ืน ๆ ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ีผลใชบั้งคับในขณะทีอ่อกและเสนอขายตราสารนั้น

ในแต่ละคราว และไม่ว่าจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท 

ในคราวเดียวหรือหลายคราว 

การไถ่ถอน 

ก่อนก าหนด  

 

ผูถ้ือตราสารอาจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนตราสารคืนก่อนก าหนด และบริษัทมีหรือไม่มี

สทิธิขอไถ่ถอนตราสารคืนก่อนก าหนด หรือบริษัทอาจก าหนดใหม้ีหรือไม่มกีารไถ่ถอน

ก่อนก าหนดในกรณีพิเศษ (special event redemption) ใดๆ หรือไม่ก็ได้ ทั้งนี้   

ใหเ้ป็นไปตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกตราสารในแต่ละคราว  

อัตราดอกเบี้ ย  

 

ข้ึนอยู่ กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายตราสาร หรือตามข้อตกลง 

และเง่ือนไขของตราสารที่ออกในคราวนั้นๆ  ทั้งนี้  ใหอ้ยู่ภายใต้บังคับของประกาศ

คณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการก ากับตลาดทุน 

และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที ่

ออกและเสนอขายตราสารในแต่ละคราว   
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การมอบอ านาจ  

 

มอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู ้มีอ านาจลงนามของบริษัท 

มอี านาจดังนี้   

1) ก าหนดรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตราสาร รวมถึงประเภท ชื่อ อัตรา

ดอกเบี้ ย อายุการไถ่ถอน การแต่งตั้งผู ้แทนผู ้ถือตราสาร ตลอดจนก าหนด

รายละเอียดทีเ่กี่ยวขอ้งกับการเสนอขาย ซึง่รวมถงึแต่ไม่จ ากัดเพยีงราคา วิธีการ 

และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร  

2) แต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ัดจ าหน่ายตราสารและ/หรือสถาบัน

การจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู ้ออกตราสารและ/หรือตราสารและ/หรือ

บุคคลอ่ืนใดในกรณีที่จะตอ้งมีการแต่งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณี

อ่ืนใดตามทีเ่ห็นสมควร  

3) ติดต่อ เจรจา เขา้ท า ลงนาม แกไ้ข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถงึติดต่อ

ใหข้อ้มูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และ

ตลาดหลักทรัพย ์และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและเสนอขาย

ตราสารดังกล่าว ตลอดจนด าเนินการใดๆที่เกี่ยวขอ้งหรือจ าเป็นไดทุ้กประการ

ตามทีเ่ห็นควร 

ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู ้มีอ านาจลงนามของบริษัทมีอ านาจ

ก าหนดลักษณะและประเภทของตราสารทีบ่ริษัทจะออกต่อไป 

วำระท่ี  4. พิจำรณำอนุมติักำรลดทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. 

เกี่ยวกบักำรลดทุนจดทะเบียน 

 นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ด้วยบริษัทจะมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามรายละเอียด 

ที่จะเสนอให้พิจารณาในวาระต่อ ๆ ไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 

พ.ศ. 2535 ก าหนดให้การเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจ ากัดจากจ านวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออก

หุ้นใหม่เพ่ิมขึ้ น จะกระท าได้เมื่อหุ้นทั้งหมดของบริษัทได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว  

หรือในกรณีหุ้นยังจ าหน่ายไม่ครบ หุ้นที่ เหลือต้องเป็นหุ้นที่ออกเพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบส าคัญ 

แสดงสทิธิที่จะซ้ือหุ้น ดังน้ัน เพ่ือให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท  

ให้เหลือทุนจดทะเบียน  7 ,667 ,826 ,432.- บาท  แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจ านวน 7 ,667 ,826 ,432 หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยการตัดหุ้นสามัญที่ ยังมิได้น าออกจ าหน่ายจ านวน 232,173,568  หุ้น  

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมจ านวน 

121,536,475 หุ้น หุ้นสามัญจดทะเบียนที่ส  ารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคัญแสดงสทิธทิี่จะซ้ือหุ้นสามัญ

ของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้วจ านวน 99,649,367 หุ้น และหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ส  ารองไว้เพ่ือรองรับ 

การปรับสิทธิใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้ว 10,987,726 หุ้น  

และให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

เป็นดังนี้  
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 “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 7,667,826,432 บาท  

  แบ่งออกเป็น 7,667,826,432 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

   โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามัญ 7,667,826,432 หุ้น 

  หุ้นบุริมสทิธ ิ --- หุ้น” 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

มต:ิ หลังจากทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ทีป่ระชมุมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่องจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  
 

 

 

 

มติทีล่ง จ านวนราย จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีิทธิออกเสยีง 

อนุมัต ิ 296 5,261,279,366 100.00 

ไม่อนุมัต ิ 2 16,000 0.00 

งดออกเสยีง - - - 

รวม 298 5,261,295,366 100.00 

 อนุมัติใหล้ดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท ใหเ้หลือ 

ทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามัญจ านวน 7,667,826,432 หุน้  

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1.- บาท โดยการตัดหุน้สามัญจดทะเบียนที่ยังมิไดน้ าออกจ าหน่ายจ านวน 

232,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไวหุ้ ้นละ 1.- บาท โดยเป็นหุ้นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือ 

จากการจัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมจ านวน 121,536,475 หุน้ หุน้สามัญจดทะเบียนที่ส ารองไว ้

เพือ่รองรับการใชส้ิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท (PF-W3) ทีห่มดอายุแลว้

จ านวน 99,649,367 หุน้ และหุน้สามัญจดทะเบียนทีส่ ารองไวเ้พือ่รองรับการปรับสทิธิใบส าคัญ

แสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท (PF-W3)  ที่หมดอายุแลว้ 10,987,726 หุน้ และใหแ้กไ้ข

เพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

ของบริษัทใหเ้ป็นดังนี้  

 “ขอ้  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 7,667,826,432 บาท  

  แบ่งออกเป็น 7,667,826,432 หุน้  

  มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

   โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามัญ 7,667,826,432 หุน้ 

  หุน้บุริมสทิธิ --- หุน้” 
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วำระท่ี  5. พิจำรณำอนุมติักำรเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทัขอ้ 4. 

เกี่ยวกบักำรเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนและเงินส ารองในการด าเนินธุรกิจ 

ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเพ่ือรองรับการซ้ือที่ดินใหม่และเพ่ือก่อสร้างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม

บริษัทที่มีทั้งโครงการบ้านเดี่ยว ทาวเฮ้าส ์และอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือจ าหน่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้   

ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท 

ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนขึ้ นอีก 1,332,173,568.- บาท 

โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็นจ านวน 1,332,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาท และเพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทข้อ 4. เป็นดังนี้  

 “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,000,000,000 บาท  

  แบ่งออกเป็น 9,000,000,000 หุ้น  

  มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

   โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามัญ 9,000,000,000 หุ้น 

  หุ้นบุริมสทิธ ิ --- หุ้น” 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้  

 1. ผู้ถือหุ้น(นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช)ได้ทักท้วงว่า เน่ืองจากวาระที่ 5. การเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

และแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. และวาระที่ 6. การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนน้ันเป็นเร่ือง

ต่อเน่ืองกนั ดังนั้น การลงมติของทั้งสองวาระจะต้องเหมือนกนั โดยการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนในวาระที่ 6 จะต้องใช้

มติอนุมัติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง

ลงคะแนนเช่นเดียวกนั ไม่ใช่การลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก 

  นายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า  การลงมติเป็นไปตามข้อก าหนดในพระราชบัญญัติ 

บริษัทมหาชนจ ากดั บริษัทไม่สามารถก าหนดเองได้  

  อย่างไรกต็าม มีผู้ถือหุ้น(นายธารา ชลปราณี) ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า การพิจารณาว่า 

การลงมติในเร่ืองใดใช้คะแนนเสียงเท่าใดน้ัน ได้มีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดแล้ว ว่า  

กรณีเป็นเร่ืองการเพ่ิมทุนและการลดทุน ให้ใช้มติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่  ส่วนการลงมติในกรณีทั่วไป

ให้ใช้คะแนนเสยีงข้างมาก ซ่ึงการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนถอืเป็นกรณีทั่วไป จึงให้ใช้มติคะแนนเสยีงข้างมาก 

  นายปราโมทย์ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ ช่วยช้ีแจงเกี่ยวกับการลงมติในวาระการจัดสรร 

หุ้นสามัญเพ่ิมทุน ซ่ึงจะต้องลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถอืหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน    

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มต:ิ หลังจากทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ ทีป่ระชมุมีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่องจ านวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีิทธิออกเสยีง 

อนุมัต ิ 296 5,261,349,166 100.00 

ไม่อนุมัต ิ 2 16,000 0.00 

งดออกเสยีง 1 200 0.00 

รวม 299 5,261,365,366 100.00 

 อนุมัติให้เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท          

ให้เป็นทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 

1,332,173,568.- บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่เป็นจ านวน 1,332,173,568 หุน้ มูลค่า 

ที่ตราไว้หุ้นละ  1.- บาท  และให้แก้ไขเพิ่ ม เติมหนังสือบ ริคณห์สนธิของบริษัทข้อ  4 .                  

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทใหเ้ป็นดังนี้  

 “ขอ้  4. ทุนจดทะเบียนจ านวน 9,000,000,000 บาท  

  แบ่งออกเป็น 9,000,000,000 หุน้  

  มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

   โดยแยกออกเป็น 

  หุน้สามัญ 9,000,000,000 หุน้ 

  หุน้บุริมสทิธิ --- หุน้” 

วำระท่ี  6. พิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรหุน้สำมญัเพิม่ทุน 

 นายปราโมทย์ เร่ิมยินดีได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมได้มีมติอนุมัติการเพ่ิมทุน   

จดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

1.- บาท เพ่ือเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพ่ือเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แก่บุคคลในวงจ ากัด 

(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตให้บริษัท

จดทะเบียนเสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซ่ึงบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นบุคคลที่ เกี่ยวโยงกัน         

ของบริษัท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท

มีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุ้นในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน            

ซ่ึงต้องไม่ต ่ากว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต ่ากว่าราคาใดราคาหน่ึงดังต่อไปน้ี 

 (1) ราคาถัวเฉล่ียถ่วงน า้หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจด็วันท าการติดต่อกัน 

แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นน้ัน โดยราคาที่น ามา         

ถัวเฉล่ียดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉล่ียของการซ้ือขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งน้ี วันก าหนดราคาเสนอขาย

หุ้นต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกที่เสนอขายต่อผู้ลงทุน อย่างไรกต็าม 
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คณะกรรมการของบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ 10 

ของราคาตลาดดังกล่าว 

 (2) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่ เปิดให้ผู้ลงทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซ้ือ 

หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ ต้องการ (Book Building) ซึ่ งผ่านการส ารวจ           

โดยบริษัทหลักทรัพย์                 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 

เสนอขายหุ้นให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทมีมติอนุมัติ          

ให้เสนอขายหุ้นดังกล่าว 

 และมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีปรากฏ

ตามหนังสอืเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกบัการจัดสรรหุ้นสามัญที่ออกใหม่ให้แก่บุคคลในวงจ ากดัที่ได้จัดส่ง

ให้ผู้ถอืหุ้นพิจารณาแล้ว 

 นอกจากน้ี นายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า คณะกรรมการบริษัทยังมิได้ 

มีมติให้จัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือจ านวน 32,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.- บาทแต่อย่างใด          

ซ่ึงหากจะมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนส่วนที่เหลือดังกล่าว คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาและจะมีมต ิ

ให้น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอืหุ้นเป็นผู้พิจารณาอนุมัติในโอกาสต่อไป 

 ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามดังนี้  

 1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามราคาเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) 

โดยระบุว่าจะเสนอขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนในราคาไม่ต ่ ากว่าหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต ่ ากว่าราคาใดราคาหนึ่ ง 

ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นน้ัน ปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ 

เท่ากบั 89 สตางค์ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญในราคาต ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท หรือในราคาหุ้นละ 1.- บาท  

  นายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม ดังนั้น บริษัท 

จึงไม่สามารถเสนอขายหุ้นในราคาต ่ากว่ามูลค่าหุ้นหรือต ่ากว่าหุ้นละ  1.- บาทได้ 

 2. ผู้ถือหุ้น(นายสถาพร ผังนิรันดร์)ได้ขอหารือประธานที่ประชุมว่า มติคณะกรรมการที่ ได้ 

เสนอให้พิจารณาจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่นักลงทุนในวงจ ากัด (PP) ในคร้ังนี้  เป็นการก้าวล่วงละเมิดสิทธิ 

ของผู้ถือหุ้นหรือไม่ เหตุใดจึงไม่เสนอขายแบบ RO ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมก่อน และหากมีหุ้นคงเหลือจึงเสนอขาย 

ให้แก่ PP คณะกรรมการบริษัททราบได้อย่างไรว่า ผู้ถือหุ้นจะไม่มีเงินหรือไม่ซื้อหุ้นเพ่ิมทุนจ านวน 1,300 ล้านบาท 

ท าไมต้องหาบุคคลภายนอกหรือ Strategic Partner แต่ท าให้ผู้ถือหุ้นเดิมต้องเสีย Control Dilution และ 

ส่วนแบ่งก าไรประมาณ 15% โดยหากผู้ถือหุ้นเสนอให้ราคาหุ้นละ 1.20 บาท เพ่ือให้เป็นส่วนเกินมูลค่าหุ้นไว้ 

กรณีฉุกเฉิน ซึ่งบริษัทอาจน ามาใช้ล้างผลขาดทุนหรือท าอย่างอื่นได้ และยังเป็นการสะท้อนราคาตลาดว่าจะเป็น

อย่างไร เพ่ือเป็นการก าหนดทิศทางในสิ่งที่บริษัทก าลังจะด าเนินการและความส าเร็จด้วย โดยผู้ถือหุ้นต้องการ 

ให้บริษัทตระหนักถึงการออกมติคณะกรรมการเพ่ือน าเสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาไม่ว่าจะเป็นการประชุมสามัญ 

ผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น อย่าก้าวล่วงสทิธขิองผู้ถือหุ้น  
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  นายปราโมทย์ช้ีแจงว่า หุ้นเพ่ิมทุนที่จะเสนอขายให้แก่ PP ในคร้ังนี้  หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะซื้ อ  

กใ็ห้ผู้ถือหุ้นรวมกลุ่มกันให้เข้าตามเงื่อนไขของบุคคลในวงจ ากัดตามที่ส  านักงาน ก.ล.ต. ก าหนดไว้ และบริษัทยินดี  

น าหุ้นออกเสนอขายให้ตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้น  

 3. ผู้ถือหุ้น (นางสุขสรรค์ ชุนศิลปเวช) ได้สอบถามว่า ราคาหุ้นที่จะเสนอขายให้แก่ PP จะต้อง 

ไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาทใช่หรือไม่? และปัจจุบันราคาหุ้นของบริษัทอยู่ที่หุ้นละ 90 สตางค์ แล้วจะมีนักลงทุนใด

สนใจมาซื้ อหุ้นเพ่ิมทุนในราคาหุ้นละไม่ต ่ากว่า 1.- บาท ซึ่งนายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า เนื่องจากบริษัท 

ไม่มีขาดทุนสะสม ราคาหุ้นที่เสนอขายจงึต้องไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท ผู้ถือหุ้นเข้าใจถูกต้องแล้ว และบริษัทจะต้อง

เสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังนี้ ให้แล้วเสรจ็ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็นต้นไป  

นอกจากนี้  เน่ืองจากเป็นการเสนอขายหุ้นเพ่ิมทุนจ านวนมาก ดังน้ัน นักลงทุนที่จะเข้ามาจะต้องเห็นถึงศักยภาพ 

ของบริษัท และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ช้ีแจงเพ่ิมเติมให้ทราบว่า ราคาหุ้นขึ้ นอยู่กับ Demand และ Supply 

ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้องการซื้ อหุ้นเป็นจ านวน 1,000 ล้านบาท จะไปทยอยซื้ อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้นอาจจะ

ปรับสงูขึ้ น ดังนั้น ไม่ว่าราคาหุ้นจะเป็น 70 หรือ 80 สตางค์ บริษัทกจ็ะต้องขายหุ้นเพ่ิมทุนในราคาไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 

1.- บาท  

 4. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า การเสนอขายหุ้นให้แก่ PP เป็นอีกทางเลือกหนึ่ งนอกเหนือจากการ 

เสนอขายหุ้นกู้ บริษัทมีรายช่ือผู้เป็น PP หรือยัง เนื่ องจากบริษัทจะต้องเสนอขายให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ งปี  

และผู้ถือหุ้นใหม่ (PP) ทราบหรือไม่ว่า บริษัทมีการออกตราสารหรือหุ้นกู้ ซึ่งจะจ่ายดอกเบี้ ยในราคาสูงและไม่มี

ก าหนดไถ่ถอน  ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาของ PP และเนื่องจากราคาเสนอขายไม่ต ่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท ในขณะที่

ปัจจุบันราคาหุ้นต ่ากว่า 1.- บาท ดังน้ัน บุคคลที่จะเข้าซ้ือหุ้น PP จะไม่มี Slient Period สามารถขายได้ทันท ี 

และเหตุใดบริษัทจึงต้องก าหนดให้ PP จะต้องไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หากบริษัทมิได้ระบุ บริษัทยังจะสามารถ

แนะน าให้กรรมการ เพ่ือนหรือญาติของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นที่อาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวโยงกันให้เข้ามาซื้อหุ้นได้ 

ซึ่งสามารถท าได้และยืดหยุ่นมากกว่า  

  นางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บุคคลที่จะซ้ือหุ้นกู้และบุคคลที่จะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุน 

จะมีความเสี่ยงที่แตกต่างกัน ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการเจรจา บริษัทจึงไม่สามารถแจ้งรายละเอียดของบุคคล 

ที่จะซ้ือหุ้นเพ่ิมทุนหรือหุ้นกู้ได้ นอกจากนี้  ตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุน 

เฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนในวงจ ากัด (PP) จะต้องเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้เสยีกับบริษัท แต่หาก

เป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันจะต้องระบุให้ชัดเจน และจะต้องด าเนินการในการท ารายการกบับุคคลที่เกี่ยวโยงกัน

ตามข้อก าหนดของส านักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ  

 5. ผู้ถือ หุ้นได้สอบถามเกี่ ยวกับ หุ้นเพ่ิมทุนที่ ยังมิ ได้จัดสรรอีกจ านวน 32,173,568 หุ้น  

ซึ่งนายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า มิได้มีนัยส าคัญ เป็นเพียงเพ่ือให้จ านวนทุนจดทะเบียนเป็นตัวเลขกลม ๆ  

ที่จ าง่ายเท่าน้ัน  

 6. ผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล)ได้เสนอแนะให้เป็นการเสนอขายแบบ PP หรือเป็น RO ก็ได้ 

แล้วแต่ความเห็นและดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และจะท าให้ไม่มีปัญหาเกิดขึ้ นเลย ซึ่งนายปราโมทย์ 

ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและตามประกาศของส านักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะต้อง

ก าหนดให้ชัดเจนว่า บริษัทจะเสนอขายอย่างไรและให้ใคร บริษัทไม่สามารถก าหนดตามข้อเสนอของผู้ถือหุ้นได้ 
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    นายชายนิดได้เรียนช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทยินดีรับข้อคิดเห็นและค าเสนอแนะของผู้ถือหุ้นไว้  

เพ่ือน ามาปฏิบัติและปรับปรุงให้ผลการด าเนินงานของบริษัทดีขึ้ น ซึ่งผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559  

ที่ผ่านมาอาจจะไม่ดีเท่าที่ควร แต่หลังจากที่ได้ปรับปรุงส่วนของทุนที่ผู้ถือหุ้นได้อนุมัติไปแล้ว บริษัทจะมีเงินทุน 

เพ่ือน าไปเร่งรัดการพัฒนาบ้านเดี่ยวและคอนโดมิเนียมให้มียอดขายสูงข้ึน และคาดว่าในปี 2560 บริษัทจะมี 

ผลการด าเนินงานที่ดีขึ้นอย่างแน่อน 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ หลังจากที่ประชุมพิจารณาแลว้ ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียง

ทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสยีงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จ านวนราย จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจ านวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีิทธิออกเสยีง 

อนุมัต ิ 296 5,261,349,166 100.00 

ไม่อนุมัต ิ 2 16,000 0.00 

งดออกเสยีง 1 200 0.00 

รวม 299 5,261,365,366 100.00 

 อนุมัติใหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1.- บาท รวม 1,300,000,000.- บาท เพือ่เสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็นส่วน ๆ 

เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ให้แ ก่บุคคลในวงจ ากัด (Private Placement) ตามประกาศ

คณะกรรมการก ากับตลาดทุนที ่ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนุญาตใหบ้ริษัทจดทะเบียนเสนอขาย

หุน้ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจ ากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวตอ้งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท  

โดยมอบหมายให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 

ของบริษัทมีอ านาจในการก าหนดราคาเสนอขายหุน้ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่

เสนอขายหุน้ต่อผูล้งทุน ซึ่งตอ้งไม่ต า่กว่าราคาหุน้ละ 1.- บาท และไม่ต า่กว่าราคาใดราคาหนึ่ง

ดังต่อไปนี้  

 (1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงน ้าหนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ยอ้นหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันท าการ

ติดต่อกัน แต่ไม่เกินสิบห้าวันท าการติดต่อกันก่อนวันก าหนดราคาเสนอขายหุ้นนั้น  

โดยราคาที่น ามาถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซ้ือขายหุน้ในแต่ละวัน ทั้งนี้   

วันก าหนดราคาเสนอขายหุน้ตอ้งยอ้นหลังไม่เกินกว่าสามวันท าการก่อนวันแรกทีเ่สนอขาย

ต่อผูล้งทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจก าหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได ้

แต่ตอ้งไม่เกินรอ้ยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว 

 (2) ราคาที่ก าหนดโดยผ่านกระบวนการที่เปิดใหผู้ล้งทุนสถาบันแสดงความประสงค์ที่จะซ้ือ 

หุ้นที่ออกใหม่ของบริษัท ณ ระดับราคาที่ต้องการ (Book Building) ซึ่งผ่านการส ารวจ  

โดยบริษัทหลักทรัพย ์                



a\tmin\ppcE1-2016 23Dec2016_final 17 

 ทั้งนี้  ให้คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท 

เสนอขายหุน้ใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันทีท่ีป่ระชมุผูถ้ือหุน้ของบริษัท

มมีติอนุมัติใหเ้สนอขายหุน้ดังกล่าว  

 ในการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทขา้งตน้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอ านาจกระท าการแทนบริษัท 

และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะกรรมการบริหาร 

หรือกรรมการผู ้มีอ านาจกระท าการแทนบริษัทมีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ  

ทีเ่กีย่วขอ้งกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจ ากัด 

(Private Placement) (2) การก าหนดข้อก าหนด เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวกับ          

การจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน (3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนาม 

ในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน และ  

(4) ลงนามในเอกสารค าขออนุญาตต่าง ๆ และหลักฐานที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร 

และเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมถึงการติดต่อ และการยื่นค าขออนุญาต เอกสาร  

และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่กี่ยวขอ้งเพือ่การน าหุน้สามัญเพิ่มทุน

ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจในการด าเนินการ 

อ่ืนใดอันจ าเป็นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไดต้ามที่

เห็นสมควร โดยปฏบัิติใหเ้ป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบทีเ่กีย่วขอ้งต่อไป  

 และให้บริษัทสามารถด าเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนช าระแล้วต่อนายทะเบียน               

บริษัทมหาชนจ ากัดไดเ้ป็นคราว ๆ ตามการช าระเงินของนักลงทุนในแต่ละคราว 

 นอกจากนี้  เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจมีการแก้ไขถ้อยค า 

หรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ตามค าสัง่ของนายทะเบียน  

ที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดม้อบอ านาจใหก้รรมการผูม้ีอ านาจของบริษัท หรือตัวแทนผูรั้บมอบอ านาจ 

จากกรรมการผูม้อี านาจของบริษัทมีอ านาจในการแกไ้ขถอ้ยค าหรือขอ้ความในเอกสาร และ/หรือ

ค าขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัทได ้โดยไม่ตอ้งขออนุมัติจากที่ประชุม 

ผูถ้อืหุน้อีก 

วำระท่ี  7. พิจำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ 

 ผู้ถือหุ้นได้สอบถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามเพ่ิมเติมดังนี้  

 1. ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามมาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ได้ก าหนดให้บริษัทอสังหาริมทรัพย์ 

จะสามารถรับรู้ เป็นรายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้วเท่าน้ัน จะท าให้ผลการด าเนินงาน ผลก าไรและการจ่าย 

เงินปันผลของบริษัทในปี 2560 ลดลงหรือไม่? 

  นายสรุศักดิ์ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า บริษัทจะรับรู้รายได้ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสทิธิ์อยู่แล้ว และตามที่

สภาวิชาชีพบัญชีได้ออกมาตรฐานบัญชีเพ่ิมเติม เป็นการเน้นให้ชัดเจนเท่านั้น ดังน้ัน มาตรฐานบัญชีที่เพ่ิมเติม 

ใหม่นี้  จึงไม่มีผลกระทบหรือมีการเปล่ียนแปลงต่อการรับรู้รายได้หรือก าไรของบริษัทแต่อย่างใด  
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 2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)ได้สอบถาม และคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเดน็

ดังนี้  

  2.1  ตามที่บริษัทแจ้งว่า มีอัตราส่วนหนี้ สินต่อทุน (D/E) สูง หากบริษัทได้เงินกู้และเงินทุน 

จากการขาย PP ประมาณ 5,000 ล้านบาทแล้ว D/E จะลดลงเท่าใด  ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า 

ไตรมาสที่ 3/2559 ที่ผ่านมา บริษัทมี D/E อยู่ที่ 1.94 เท่า หากบริษัทสามารถออกตราสารได้ครบประมาณ 3,600 

ล้านบาท และมีเงินเพ่ิมทุนอกีประมาณ 1,300 ล้านบาท ประกอบกบัมีรายได้และมหีนี้ เพ่ิมขึ้นไม่มาก จะท าให้ D/E 

ลดลงเหลือประมาณ 1.6 เท่า 

  2.2  ธนาคารหลักของบริษัทคือ ธนาคารกรุงไทย จ ากดั (มหาชน) 

  2.3  บริษัทได้ซื้ อหุ้นบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท  

โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) ไว้แล้ว และ ได้รวมรายการไว้ในงบการเงินรวมหรือยัง  

ซึ่งนายสุรศักดิ์ได้ช้ีแจงว่า บริษัทได้ซื้ อกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ 

แอสเสท โฮเทลส ์แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ดังนั้น งบการเงินรวมตั้งแต่

สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ได้รวมรายการของทั้งสองบริษัทไว้เรียบร้อยแล้ว 

  2.4 บริษัท วีรีเทล จ ากัด (มหาชน) ยังติดข้อก าหนดในเร่ืองใด จึงยังไม่สามารถเข้าไปซื้ อขาย

ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้  ซึ่งนายชายนิดได้ช้ีแจงให้ทราบว่า บริษัท วีรีเทล จ ากัด (มหาชน) ยังติดเฉพาะเกณฑ์ 

ก าไรสทุธ ิที่ยังมิได้เป็นไปตามข้อก าหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น  

 3. มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกบัแผนธุรกจิของบริษัทในปี 2560  

  นายชายนิดได้แสดงวีดิทัศน์และช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า  บริษัทคาดว่า บริษัทจะมี Presale  

ในปี 2559 ประมาณ 11,500 ล้านบาท และได้ประมาณการ Presale ในปี 2560 ประมาณ 18,000 ล้านบาท  

โดยเป็นประมาณการของบ้านเดี่ยวประมาณ 10,400 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 7,600 ล้านบาท  

  ส่วนในด้านรายได้ บริษัทคาดว่า จะมีรายได้ในปี 2559 ประมาณ 14,230 ล้านบาท โดยเป็น 

รายได้จากบ้านเดี่ยวและทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 6,700 ล้านบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 5,100 ล้านบาท  

และรายได้จากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,100 ล้านบาท ส่วนในปี 2560 บริษัทประมาณการว่า จะมีรายได้ประมาณ 

23,237 ล้านบาท โดยเป็นประมาณการรายได้จากบ้านเดี่ ยวและทาวน์เฮ้าส์ประมาณ 10,100 ล้านบาท  

คอนโดมิเนียมประมาณ 8,500 ล้านบาท รายได้จากการน าโรงแรมเชอราตัน หัวหินไปออก REIT ประมาณ 1,800  

ล้านบาท และรายได้จากธุรกจิโรงแรมประมาณ 2,574 ล้านบาท  

  ส าหรับคิโรโระในปี 2559 ถือว่า ไม่ค่อยดีนัก บริษัทยังไม่สามารถ Break Even ได้ สาเหตุส าคัญ

คือ การรวมกิจการระหว่าง Starwood กับเครือ Marriott ล่าช้า ท าให้สญูเสียการด าเนินงาน แต่ได้ปรับปรุงให้ดีขึ้ น

ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 แล้ว และท าให้มีฐานลูกค้าเพ่ิมขึ้ นเป็นประมาณ 85 ล้านคน ส่วนสกีได้เพ่ิมพันธมิตรสกีรีสอร์ท

ทั้งจากนิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และอเมริกาเหนือคือ NZSKI, SBK, Powder Alliance   
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  ส่วนโรงแรมได้ปรับปรุงทั้งโรงแรม สกีและร้านอาหารเพ่ิมขึ้ นเสร็จสมบูรณ์แล้วทั้งโรงแรม 

Sheraton และโรงแรม Tribute Portflolio และมจี านวนลูกค้าทั่วเอเชียที่เพ่ิมข้ึนจากภาพยนตร์เร่ือง แฟนเดย์  

  นอกจากนี้  นายชายนิดได้แสดงวีดิทศัน์เกี่ยวกบัรายละเอยีดสดัส่วนของจ านวนผู้เล่นสกีในแต่ละ

ประเทศในปี 2559 ประมาณ 147,504 คน และบริษัทคาดว่า ในปี 2560-2561 จะเป็นปีที่สามารถเกบ็เกี่ยว

ผลประโยชน์จากการลงทุนได้  และเป็นคร้ังแรกของสกีรีสอร์ทญ่ีปุ่นที่มีพันธมิตรจากนอกประเทศญ่ีปุ่นมากที่สุด  

รวมทั้งประกาศอย่างเป็นทางการของ NZSKI, SBK, Powder Alliance  

 4. ผู้ถือหุ้น (นายวิวัฒน์ คูสกุล)ได้สอบถามจ านวนหน้ีสินที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา  

ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงว่า ปัจจุบันบริษัทไม่มีหน้ีสนิที่เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการที่บริษัทได้ขอ

มติไว้เป็นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็นเพียงการเตรียมการไว้เท่านั้นหากมีนักลงทุนที่สนใจจะเข้ามาลงทุน 

ในหุ้นของบริษัทและเป็นเงินสกุลอื่น ซึ่งบริษัทคาดว่า บริษัทจะออกตราสารเป็นเงินบาท หรือหากมีผู้สนใจกจ็ะท า

ลักษณะของตราสารให้ผู้ลงทุนเป็นผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปล่ียน หรือมิฉะนั้น บริษัทกจ็ะต้องจัดท า

ประกนัความเสี่ยงไว้ด้วย 

 5. ผู้ถอืหุ้น (นายธารา ชลปราณี) ได้สอบถามเกี่ยวกับยอดเงินของสินค้าคงเหลือที่เป็นบ้านเด่ียว

และคอนโดมิเนียมในนามบริษัท พร็อพเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส ์

แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากดั (มหาชน)  

  นางสาวศิริรัตน์ได้ช้ีแจงว่า บ้านเด่ียวจะเน้นที่บริษัท พรอ็พเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จ ากัด (มหาชน) 

เป็นหลักประมาณ 9,000 ล้านบาท และมีคอนโดมิเนียมประมาณ 10,000 ล้านบาท และนายชายนิดได้ช้ีแจง 

เพ่ิมเติมว่า ในส่วนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) ขณะน้ีมี Stock 

ของโครงการ Hyde Sukhumit 13 ประมาณ 600 ล้านบาท หากสามารถขายได้จะสามารถรับรู้ รายได้ได้ทันท ี

และมี Stock ของโครงการ Hyde Sukhumvit 11 ประมาณ 4,000 ล้านบาท ซ่ึงขายไปแล้วประมาณ 55% 

คาดว่าจะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2560 และคาดการณ์ว่าจะโอนได้ในปี 2560 ประมาณ 1,800 ล้านบาท 

นอกจากน้ี บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ตี้  จ ากัด (มหาชน) มีโครงการที่จะน าโรงแรม

เชอราตัน หัวหิน ออก REIT ซ่ึงขณะน้ีอยู่ในระหว่างด าเนินการแต่งต้ังที่ปรึกษากฎหมายและที่ปรึกษา 

ทางการเงิน และคาดว่าจะสรุปได้ในต้นปี 2560  

 6. ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) ได้ทักท้วงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเข้าร่วมประชุมในกรณี 

ที่ มีการมอบฉันทะ ซ่ึงก าหนดให้แสดงเอกสารของผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะเพียงส าเนาเอกสาร 

บัตรประจ าตัวประชาชนเท่าน้ัน แต่ในกรณีผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเองจะต้องแสดงต้นฉบับของบัตรประจ าตัว

ประชาชน ซ่ึงเข้าใจว่าไม่น่าจะถูกต้อง และเสนอขอให้แก้ไขให้ถูกต้องด้วยว่า ผู้รับมอบฉันทะจะต้องใช้ต้นฉบับ

บัตรประจ าตัวประชาชน ไม่ใช่ส าเนาเอกสาร ซ่ึงนายปราโมทย์ได้ช้ีแจงว่า จะรับเร่ืองไว้และจะไปแจ้งต่อหน่วยงาน 

ที่เป็นผู้ก าหนดหลักเกณฑใ์นเร่ืองดังกล่าวน้ีให้ทราบต่อไป 
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 และเมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองที่จะพิจารณาต่อไป ประธานได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่เข้าร่วม

ประชุมและให้การสนับสนุนกจิการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด  และปิดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น. 
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