บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ครั้งที่ 1/2559
________________________________________

เวลำและสถำนที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 23 ธันวาคม 2559 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปาริชาติ ชั้น 3 โรงแรมโกลเด้ น
ทิวลิป ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เริ่มกำรประชุม
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผ้ ูถือหุ้นของบริษัท
มาเข้ าร่ วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 264 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 5,251,745,168 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 68.49 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุม
ตามข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่ 1/2559
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทาให้ มีผ้ ูถอื หุ้นมาเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 299 ราย นับเป็ นจานวนหุ้นได้ 5,261,365,366 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
68.62 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 7,667,826,432 หุ้น
ก่อนที่จะดาเนินการประชุม

ประธานได้ แนะนากรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้ เข้ าร่วมประชุม

ในครั้งนี้ดังนี้
1. ดร. ธวัชชัย
2. นายชายนิด

นาคะตะ
อรรถญาณสกุล

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และ
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายวิทยา
เนติวิวัฒน์
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงิน และรักษาการประธาน
เจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนับสนุน
5. นายวงศกรณ์ ประสิทธิ์วิภาต
กรรมการบริหาร
6. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน์ กรรมการบริหาร
7. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
9. นายมานิตย์ สุธาพร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี
เลขานุการบริษัท
11. นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา
รองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงิน
ส่วนนายเอกกมล คี รีวัฒ น์ กรรมการอิสระ ศาตราจารย์ ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบริหาร มีภารกิจสาคัญ จึงไม่ สามารถ
เข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้
ทั้งนี้ กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้คิดเป็ นร้ อยละ 75 ของจานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
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นอกจากนี้ นางสาวจงทิพ ตั้ งศรี ไพโรจน์ ซึ่ งเป็ นที่ป รึ ก ษากฎหมายจากบริ ษั ท วีร ะวงศ์ , ชิ น วัฒ น์
และเพียงพนอ จากัด ได้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อชี้แจงข้ อเท็จจริงและข้ อสอบถามเกี่ยวกับวาระการออกตราสารเพื่อเสนอขาย
แก่ผ้ ูลงทุน
ประธานได้ แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบถึ งรู ป แบบในการประชุ ม และวิธี ก ารด าเนิ นประชุ ม โดยประธาน
ในฐานะประธานกรรมการจะเป็ นประธานที่ ป ระชุ ม และจะท าหน้ าที่ก ากับ การประชุ ม ให้ เป็ นไปตามข้ อ บั ง คั บ
และระเบี ยบวาระที่ก าหนดไว้ ในหนั ง สือ เชิ ญ ประชุ ม และนายปราโมทย์ เริ่ ม ยิ น ดี เลขานุ ก ารบริ ษั ท จะเป็ น
ผู้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้
ก่ อนเข้ าสู่วาระการประชุ มตามระเบี ยบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิ ญประชุ ม นายปราโมทย์ ได้ แจ้ ง
ให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้ แจ้ งการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ 3 ทางดังนี้
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถือหุ้นทุกคน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่งข้ อความเกี่ยวกับการจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัท
ต่ อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ ท่ปี ระชุมทราบดังนี้


ผู้ถือหุ้ นแต่ละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้ นเท่ากับ
1 เสียง และผู้ ถื อหุ้ นมี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ ละวาระว่ า เห็นด้ วย ไม่ เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพี ยงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่ าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้ นต่ างประเทศที่แต่ งตั้ง
ให้ คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้ น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่
ผู้ถือหุ้นระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ


การนับคะแนนในทุ กวาระ บริษัทจะใช้ การป้ อนข้ อมูลผ่ าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้ างมาก
เว้ น แต่ เรื่ อ งที่ก ฎหมายกาหนดให้ เป็ นอย่ างอื่น และจะแสดงผลการนับ คะแนนทาง Monitor ให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบ
และเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระจะเป็ นดังนี้


ผู้ ถื อหุ้ น ที่คั ดค้ านหรื อ ไม่ เห็น ด้ วย หรื อ งดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ผ้ ู ถือ หุ้ นลงคะแนน
เพี ยงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้ แ จกให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ทุ กคนก่ อ นเข้ าห้ องประชุ ม แล้ ว และมอบให้ แ ก่
เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเพื่อนาไปตรวจนับ


ผู้ถือหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัติหรือเห็นด้ วย
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับ คะแนนเสียงตามจานวนหุ้ นโดยไม่ จาเป็ นต้ องลงคะแนนเสียง
ในใบลงคะแนนเสียง


ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ ละวาระ บริ ษั ท จะน าคะแนนเสียงของผู้ ถื อ หุ้ นที่ไม่ เห็ น ด้ วย
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ผลคะแนนเสียงที่ได้ จะถือว่ าเป็ นจานวนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ ถือหุ้ น ที่ทาหนังสือมอบฉั นทะให้ กรรมการอิสระ
ของบริ ษั ทหรื อให้ บุ คคลอื่ นเข้ าร่ วมประชุ ม โดยเป็ นการมอบฉั นทะแบบให้ ผู้ รั บมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนน
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ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้มอบฉันทะแล้ ว


หลังจากนั้น ประธานจะเป็ นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้ างมากเท่าใด ไม่เห็นด้ วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด
นอกจากนี้ เพื่ อให้ การประชุ มผู้ ถื อหุ้ น เป็ นไปอย่ างโปร่ งใส นายปราโมทย์ได้ เชิ ญผู้ ถือหุ้ นที่เข้ าร่ วม
ประชุ ม 2 คนเข้ าร่ ว มเป็ นผู้ ต รวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนั บ คะแนนเสีย งร่ วมกั บ ที่ป รึ ก ษากฎหมาย
และตัวแทนของบริษัทด้ วย
ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้
วำระที่ 1. เรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า การที่บริษัทได้ จัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นในครั้งนี้ เนื่องจากบริษัท
มีวาระสาคัญที่จะนาเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา และประธานได้ มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการ
และประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงินเป็ นผู้ช้ ีแจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งนี้
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่า บริษัทมีวาระสาคัญที่จะเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ น
พิ จ ารณาได้ แ ก่ วาระที่ 3 พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารออกตราสารและรายละเอี ยดของตราสารในวงเงิน ไม่ เกิ น 100
ล้ านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และวาระที่ 4-6 พิจารณาเกี่ยวกับการลดทุนจดทะเบียน การเพิ่มทุนจดทะเบียน
และการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งเป็ นการจัดการเกี่ยวกับส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น เนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
ได้ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า การที่ป ระเทศสหรั ฐ อเมริ ก าได้ ป ระกาศปรั บ อัต ราดอกเบี้ ยขึ้นเป็ นครั้ ง แรกในรอบหลายปี
เมื่อต้ นเดือนธันวาคม 2559 และบริษัทคาดว่า ประเทศสหรัฐอเมริกาอาจจะมีการปรับอัตราดอกเบี้ยขึ้นอีก 2-3 ครั้ง
ในปี 2560 และตามนโยบายของว่าที่ประธานาธิบดีคนใหม่ของประเทศสหรัฐอเมริกา อาจทาให้ มีเงินทุนบางส่วน
ไหลกลับประเทศสหรัฐอเมริกา คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้ นพิจารณาออกและเสนอขาย
ตราสารหนี้คล้ ายทุ นในวงเงินไม่ เกิน 100 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์สหรั ฐอเมริกาในวาระที่ 3 และการเพิ่ มทุ นให้ แก่
บุคคลในวงจากัดจานวนไม่เกิน 1,300 ล้ านบาทในวาระที่ 4-6 เพื่อเตรียมความพร้ อมส่วนของทุนสาหรับรองรับ
แผนธุรกิจของกลุ่มบริษัทในปี 2560 และผลจากการเตรียมความพร้ อมดังกล่าว จะทาให้ อัตราส่วนหนี้สินสุทธิต่อทุน
ของบริ ษัท ลดลงอย่ างมี นัยสาคั ญ ทั้งนี้ คณะกรรมการจะได้ ช้ ี แจงรายละเอียดในแต่ ละเรื่ อ งตามวาระที่จ ะเสนอ
ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาต่อไป
ที่ประชุมได้ รับทราบถึงเหตุผลในการประชุมผู้ถือหุ้นตามที่นางสาวศิริรัตน์ได้ ช้ ีแจงแล้ ว
วำระที่ 2. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถ้ ือหุน้ ของบริษทั ประจำปี 2559
นายปราโมทย์เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจาปี
2559 ซึ่งประชุ มเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 และบริ ษัท ได้ จัดส่งสาเนารายงานการประชุ ม ดังกล่ าวให้ ผ้ ู ถือหุ้ น
พิจารณาพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
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ผู้ถือหุ้นได้ แจ้ งขอแก้ ไขและเสนอแนะดังนี้
1. นางสาวสุภาภรณ์ ตั วแทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ ลงทุ นไทยได้ แจ้ งขอให้ แก้ ไขข้ อความในรายงาน
การประชุมหน้ า 19/19 ข้ อ 3. บรรทัดที่ 4-5 จากเดิม “.......บริษัทได้ มีการติดต่อไปแล้ ว และขณะนี้ อยู่ในระหว่าง
การปรั บปรุงภายในองค์ กรให้ เข้ าเงื่อนไขตามที่สมาคมกาหนด” ให้ แก้ ไขเป็ น “.......ให้ เข้ าเงื่อนไขตามข้ อก าหนด
ของสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)” เพราะสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยเป็ นเพียงมาติดตามความคืบหน้ าของบริษัท
จดทะเบี ยนแต่ ละแห่ งว่ าได้ ทาหรื อ ไม่ เท่ านั้น แต่ เป็ นเรื่อ งที่บ ริษัท จะต้ องดาเนิ น การตามข้ อกาหนดของสถาบัน
กรรมการบริษัทไทย (IOD)
2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย) ได้ เสนอให้ ลงรายละเอียดไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย เช่ น ในวาระที่ 4
ซึ่งเป็ นวาระเกี่ยวกับการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจาปี สิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งได้ ระบุ ในรายงานการประชุ มว่ า สรุปรายการที่สาคัญของงบการเงิน แต่ ไม่ มี ตัวเลข
แสดงไว้ เลย จึงขอให้ ระบุรายละเอียดตัวเลขไว้ ในรายงานการประชุมด้ วย
นายปราโมทย์ ช้ ี แจงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า จะน าข้ อ เสนอแนะของผู้ ถือ หุ้ นไปแก้ ไขในการจัด ท า
รายงานการประชุมครั้งต่อไป
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือข้ อแก้ ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ป ระชุม มีม ติ รับ รองรายงานการประชุม สามั ญ ผู ้ถือ หุ ้น ของบริษั ท ประจาปี 2559 ซึ่งประชุม
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
% ของจานวนหุน
้ ทีม่ า
จานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จานวนราย
ประชุมและออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
รับรอง
275
5,257,620,654
100.00
ไม่รับรอง
4
57,812
0.00
งดออกเสียง
1
95,000
0.00
รวม
280
5,257,773,466
100.00

วำระที่ 3. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรออกตรำสำรและรำยละเอียดของตรำสำรในวงเงินไม่เกิน 100 ล้ำนเหรียญ
ดอลลำร์สหรัฐอเมริกำ หรือเงินสกุลอื่นในวงเงินเทียบเท่ำสกุลดอลลำร์สหรัฐอเมริกำเพื่อเสนอขำย
แก่ผูล้ งทุน
นายปราโมทย์มอบหมายให้ นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา กรรมการและประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงิน
เป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ ช้ ีแจงพร้ อมแสดงวีดิทัศน์ประกอบคาชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัท
มีความประสงค์จะออกตราสารเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดาเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัท
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชาระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
อนุ มัติ ให้ บ ริษัทออกตราสารในวงเงินไม่ เกิน 100 ล้ านเหรียญดอลลาร์ สหรั ฐ อเมริ กา หรื อเงินสกุ ลอื่นในวงเงิน
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เทียบเท่ าสกุ ลดอลลาร์ สหรั ฐ อเมริ กาเพื่ อ เสนอขายแก่ ผ้ ู ลงทุ น และนางสาวศิริรัต น์ได้ ช้ ี แจงให้ ผ้ ู ถื อหุ้ นทราบถึ ง
รายละเอียดที่สาคัญของตราสารตามที่ปรากฏอยู่ในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว
และนางสาวศิ ริ รั ตน์ ได้ ชี้ แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า การขออนุ มั ติ ก ารออกตราสารในครั้ งนี้
เป็ นการขออนุ มัติแบบกว้ าง ๆ อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการได้ พิจารณาเห็นว่า ตราสารที่เหมาะสมกับบริษัทที่ควร
จะออกในขณะนี้คือ การออกตราสารหนี้ท่มี ีลักษณะคล้ ายทุนที่จะครบกาหนดไถ่ถอนเมื่อเลิกกิจการ หรือที่เรียกว่า
Perpetual Bond (“Perp”) โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดังนี้
1. หุ้ นกู้ ด้ อ ยสิท ธิ หรื อ Perpetual Bond (“Perp”) เป็ นตราสารหนี้ ที่จ ะครบก าหนดไถ่ ถ อนเมื่ อ ได้
เลิกกิจการแล้ ว โดยจะนับ Perp เป็ นส่วนหนึ่งของทุน มีลักษณะเหมือนตราสารหนี้คล้ ายทุน
2. Perp จะดีกว่าการเพิ่มทุน เนื่องจากไม่มี Dilution
3. จะทาให้ อตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อทุน (D/E) และอัตรา Net IBDE ลดลง
4. ข้ อเสียของ Perp จะทาให้ อัตราส่วน ROE (Return On Equity) ในช่ วงสั้นลดลง เนื่องจากการออก
Perp จะทาให้ ฐานของ Equity เพิ่มขึ้น
5. เงินที่ได้ รับจากการออกตราสารจะช่ วยสนับสนุนการขยายธุรกิจและการเติบโตของบริษัทในระยะยาว
และมีบริษัทจดทะเบียนหลาย ๆ แห่ งได้ ออกตราสารที่มีลักษณะเป็ น Perp แล้ วตั้งแต่ปี 2555-2559 เช่ น
PTTEP, IVL, ANANDA, CPALL โดยมีท้งั การเสนอขายให้ แก่ประชาชนทั่วไป (PO) หรือผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ
ผู้ลงทุนรายใหญ่ (II&HNW) และมีมูลค่าการเสนอขายประมาณ 32,000 ล้ านบาท ดังนี้
CPALL

จำนวน
Issue dated

ANANDA

ANANDA

10,000 ล้ำนบำท 1,000 ล้ำนบำท 1,000 ล้ำนบำท

IVL

PTTEP

15,000 ล้ำนบำท

5,000 ล้ำนบำท

November 2016

12 May 2016

23 July 2015

31 October 2014

15 June 2012

PO

II&HNW

II&HNW

PO

PO

Offering

ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามดังนี้
1. ผู้ถือหุ้ นได้ สอบถามว่า Perp มีลักษณะเป็ นหนี้สินหรือ ส่วนของทุน และจะมีสทิ ธิออกเสียงในการ
ประชุมผู้ถือหุ้นหรือไม่?
นางสาวจงทิพ ได้ ช้ ี แจงให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบว่ า ในทางบั ญ ชี จ ะถื อ Perp เป็ นทุ น หรื อ เทีย บเท่ าทุ น
แต่ในทางกฎหมาย Perp อาจจะเรียกว่า เป็ นตราสารกึ่งหนี้ก่งึ ทุน เป็ นเจ้ าหนี้ท่บี ริษัทจะต้ องจ่ายดอกเบี้ย และลาดับ
ที่ได้ รับชาระหนี้จะต่ ากว่ าเจ้ าหนี้ท่วั ไป ดังนั้น ผู้ถือตราสาร Perp จึงไม่ สามารถเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงมติ
ในการประชุมผู้ถือหุ้นในฐานะผู้ถือหุ้นของบริษัทได้ โดยผู้ถือตราสาร Perp จะได้ รับผลประโยชน์จากดอกเบี้ยเท่านั้น
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2. ผู้ ถือหุ้ น (นายสุพจน์ พงศ์กิดาการ) ได้ สอบถามว่ า ในการประชุ มสามัญผู้ ถือหุ้ นประจาปี 2559
ผู้ถือหุ้ นได้ อนุ มัติให้ บริษัทออกหุ้ นกู้ระยะยาวจานวน 12,000 ล้ านบาทแล้ ว จนถึงปั จจุ บันบริษัทได้ ออกหุ้ นกู้ ไปแล้ ว
เท่าใด และเหตุใดจึงต้ องขอมติให้ ออกตราสารในครั้งนี้เพิ่มอีก 100 ล้ านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา
นางสาวศิ ริ รั ต น์ ไ ด้ ช้ ี แจงให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบว่ า หุ้ นกู้ จ านวน 12,000 ล้ านบาทที่ ไ ด้ รั บ อนุ มั ติ
จากที่ประชุ มสามัญผู้ ถื อหุ้ นประจาปี 2559 เมื่อเดื อนเมษายน 2559 นั้น ได้ ใช้ ไปแล้ วประมาณ 5,000 ล้ านบาท
โดยเป็ นหุ้ นกู้ ท่ี มี การก าหนดอายุ ไว้ ไม่ เกิ น 8 ปี ส่ วนการออกตราสาร Perp ซึ่ งถื อเป็ นส่ วนหนึ่ งของทุ น จะไม่ มี
การก าหนดอายุ และไถ่ ถอนได้ เมื่ อเลิ กกิ จการ ดั งนั้ น บริ ษั ท จึ งไม่ สามารถน าหุ้ นกู้ ท่ี ได้ รั บ อนุ มั ติ ในการประชุ ม
ผู้ ถื อ หุ้ น เมื่ อ เดื อ นเมษายน 2559 มาใช้ ได้ บริ ษัท จึ งจ าเป็ นต้ องนาเสนอให้ ที่ป ระชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาการออก
ตราสารใหม่ในครั้งนี้
3. ผู้ ถื อหุ้ น (นายสถาพร ผั งนิ รั นดร์ ) ได้ สอบถามว่ า ที่ป ระชุ มผู้ ถื อหุ้ นเมื่ อเดื อ นเมษายน 2559
ได้ อนุ มั ติ ให้ บริ ษั ท ออกหุ้ นกู้ จ านวน 12,000 ล้ านบาท และในการประชุ มครั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ เสนอ
ขอให้ บริ ษั ทออกตราสาร Perp อีก จ านวน 100 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กา จึงต้ องการทราบว่ า การเสนอ
ขอออก Perp จ านวน 100 ล้ านเหรี ยญดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ กาเพี ยงพอหรื อไม่ หากไม่ เพี ยงพอ ควรเพิ่ ม วงเงิ น
ที่จะขออนุ มัติจากที่ประชุม เช่ น ให้ เป็ นจานวน 1,000 ล้ านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกาไว้ ก่อน แต่ จะออกได้ เท่าใด
ก็เป็ นเรื่ องของคณะกรรมการบริ ษั ท ในขณะเดี ยวกัน หากการออกตราสาร Perp เป็ นการออกตราสารที่ดี เหตุ ใด
จึงต้ องมีวาระการเสนอขายหุ้ นให้ แก่นักลงทุนเฉพาะเจาะจง (PP) นอกจากนี้ บริษัทควรแจ้ งรายละเอียดให้ ทราบ
ด้ วยว่า จะนาเงินทุนที่ได้ ไปทาอะไรบ้ าง แล้ วจะได้ รายได้ กลับมาเท่าใด และขอให้ ยืนยัน(commit)ด้ วยว่า เงินปั นผล
ที่ผ้ ูถือหุ้นจะได้ ต้องไม่ต่ากว่าดอกเบี้ยที่จ่ายให้ แก่ผ้ ูถือตราสาร Perp
นายชายนิดชี้แจงว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรให้ เพิ่ มสัดส่วนผู้ถือหุ้นให้ สงู ขึ้น จึงได้ มีวาระ
เรื่องการเพิ่มทุนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อเสนอขายให้ แก่ PP ประมาณ 1,300 ล้ านบาท และการออก
ตราสารประมาณ 100 ล้ านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือประมาณ 3,500-3,600 ล้ านบาท และหากบริษัท
ทาได้ ตามที่คาดการณ์ไว้ จะทาให้ ส่วนของผู้ ถือหุ้ นเพิ่ มขึ้น อย่ างมีนัยสาคัญ นอกจากนี้ บริ ษัทต้ องการพั นธมิต ร
ที่แข็งแกร่งเข้ ามาเพื่อรองรับการขยายตัวในอนาคตด้ วย
นางสาวศิ ริ รั ต น์ ได้ ช้ ี แจงให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า บริ ษั ท จ าเป็ นจะต้ อ งขอมติ จ ากผู้ ถื อ หุ้ น
ทั้ง 2 รูปแบบ คือ การออกตราสารและการเสนอขายหุ้ นสามัญให้ แก่ นักลงทุนเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ เป็ นการขอวงเงิน
เพื่ อให้ สะดวกต่ อ การท างานเท่านั้น โดยในทางปฏิบัติ บริษัทจาเป็ นจะต้ องพิ จารณาสภาวะตลาดในแต่ ละครั้ง ที่
จะออกเสนอขาย ซึ่งในบางกรณีหากสภาวะตลาดไม่ดี บริษัทอาจจะไม่สามารถออกตราสารหรือเสนอขายหุ้นเพิ่มทุน
ได้ เลย บริษัทจึงจาเป็ นต้ องขอเสนอให้ มีมติท้ัง 2 รูปแบบ เพื่อให้ การบริหารงานของบริษัทมีความคล่ องตัว และ
บริษัทก็จะพิจารณาไปตามโอกาสที่เอื้ออานวยนั้น ทั้งนี้ บริษัทจะนาเงินทุนที่ได้ ไปใช้ ในการขยายธุรกิจและรองรับ
แผนธุรกิจของบริษัท นอกจากนี้ บริษัทไม่ สามารถให้ คายืนยันได้ ว่า เงินปั นผลจะไม่ ต่ากว่ าอัตราดอกเบี้ยที่จ่ายให้ แก่
Perp เนื่องจากการจ่ ายเงินปั นผลจะขึ้นอยู่กับผลการดาเนินงานของบริษัท หากมีกาไรมาก บริษัทก็จ่ายเงินปั นผลได้
ตามนโยบายการจ่ ายเงินปั นผลของบริ ษัท และผู้ ถือหุ้ นยังมีสิทธิได้ Capital Gain จากการลงทุ น แต่ ผ้ ู ถือตราสาร
Perp จะได้ ดอกเบี้ยเท่านั้น
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นายชายนิ ด ได้ ชี้ แจงเพิ่ ม เติ ม ว่ า การออกตราสาร Perp และการเสนอขายหุ้ นให้ แก่ PP จะมี
ความแตกต่างกัน โดยการเสนอขาย PP จะทาให้ เกิด Dilution ซึ่งจะมีผลกระทบต่ อผู้ถือหุ้ น ส่วน Perp จะมีดอกเบี้ยสูง
แต่ จะไม่ กระทบต่ อผู้ถือหุ้ น ซึ่งบริษัทจะพยายามจัดสัดส่วนทั้งสองรูปแบบนี้ให้ เหมาะสม ดังนั้น บริษัทจึงต้ องขอมติ
จากผู้ถือหุ้นทั้งสองรูปแบบ และเมื่อบริษัทได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ ว คณะกรรมการบริษัทจะต้ องนากลับไป
พิจารณาด้ วยว่า จะดาเนินการในเรื่องใดก่อนและรูปแบบใดจะมีผลดีต่อผู้ถือหุ้นมากที่สดุ
4. ผู้ ถื อหุ้ น (นายธารา ชลปราณี ) ได้ สอบถามถึ งวิธี การบั นทึ ก บั ญ ชี ของ Perp ในงบการเงิ น และ
ตลาดรองสาหรับผู้ถือตราสาร Perp และในกรณีหากบริษัทมีผลขาดทุนไปเรื่อย ๆ จนทาให้ กาไรสะสมเปลี่ยนเป็ น
ขาดทุนสะสม ทาให้ ต้องมีการลดทุน Perp ซึ่งเป็ นตราสารกึ่งหนี้ก่ึงทุนจะต้ องถูกลดด้ ว ยหรือไม่ นอกจากนี้ บริษัท
ควรส่งรายละเอียดของการออกตราสาร Perp ให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมเอกสารการเชิญประชุมเพื่อให้ ผ้ ูถือหุ้นมีเวลาศึกษา
ล่วงหน้ า ไม่ใช่แสดงรายละเอียดเป็ นวีดิทศั น์ให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณาในวันประชุม
นางสาวจงทิพได้ ช้ ี แจงให้ ผู้ ถื อหุ้ นทราบว่ า ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุ นเป็ นค าเรี ยกของ Perp มี ช่ ื อเรี ยก
ที่เป็ นทางการของแต่ ละบริ ษั ทที่ออกคื อ หุ้ นกู้ ด้ อยสิทธิ ซึ่ งเป็ นหุ้ นกู้ ประเภทหนึ่ งที่มี ลั กษณะคล้ ายทุ น ลั กษณะ
การออก Perp จะคล้ ายกั บ การออกหุ้ นกู้ ประเภทหนึ่ ง ซึ่ งบริ ษั ทได้ จั ดส่ งรายละเอี ยดให้ ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จารณาพร้ อ ม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
นายสุ ร ศั ก ดิ์ ได้ ชี้ แจงเพิ่ มเติ ม ว่ า การออก Perp ซึ่ ง ถื อ เป็ นตราสารหนี้ จะต้ องได้ รั บ อนุ ญ าต
จากสานักงาน ก.ล.ต. และในทางบัญชีจะลงรายการในส่วนของผู้ถือหุ้น โดยจะใช้ คาว่า หุ้ นกู้ ด้อยสิทธิท่มี ีลักษณะ
คล้ ายทุ น ซึ่ ง เนื้ อหาหลั ก เปรี ย บเสมื อ นเป็ นผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท ที่ จ ะได้ ช าระเงิ น คื น เมื่ อ บริ ษั ท ได้ เลิ ก กิ จ การ
และหลังจากที่บริษัทได้ ชาระหนี้ให้ กับเจ้ าหนี้ทุกรายแล้ ว Perp จึงได้ รับชาระเงินคืน และส่วนที่เหลือ จึงจะคืนให้ แก่
ผู้ถือหุ้น
การบันทึกบัญชีในงบการเงินจะอยู่ในส่วนของผู้ถอื หุ้นดังนี้ (1) ทุนจดทะเบียน (2) ทุนที่เรียกชาระ
(3) ส่วนต่า/ส่วนเกินมูลค่าหุ้น (4) หุ้นกู้ด้อยสิทธิท่มี ีลักษณะคล้ ายทุน
เนื่องจาก Perp เป็ นตราสารหนี้ จึงขึ้นอยู่กับเงื่อนไขการจ่ายดอกเบี้ยในการออกแต่ละครั้ง โดยอาจจะ
ก าหนดจ่ ายดอกเบี้ ยทุ ก 3 เดื อ น หรื อ ทุ ก 6 เดื อ น และในการจ่ ายดอกเบี้ ยในมุ ม มองด้ านบั ญ ชี จ ะคล้ ายกั บ
การจ่ายเงินปันผล เมื่อบริษัทจ่ายเงินปั นผลจะมีการตัดเงินจากส่วนของกาไรสะสม Perp ก็เช่ นเดียวกัน เมื่อจ่ายดอกเบี้ย
ก็จะตัดออกจากกาไรสะสม โดยไม่ได้ บันทึกเป็ นดอกเบี้ยจ่าย
5. ผู้ถือหุ้ น(นายสถาพร ผังนิรันดร์ ) ได้ สอบถามและแจ้ งให้ บริษัทบันทึกไว้ ในรายงานการประชุ ม
ด้ วยว่ า บริษัทไม่ มีการ Commit อัตราการจ่ ายเงินปั นผลหลังจากที่บริษัทได้ ออกและกาหนดอัตราดอกเบี้ยให้ แก่
ผู้ ถื อ ตราสาร Perp แล้ ว แต่ ค ณะกรรมการบริ ษัท ไม่ สามารถ Commit ในสิ่งที่บ ริ ห าร ในสิ่งที่ได้ ขอความสะดวก
ในแต่ละเรื่องจากผู้ถือหุ้น และไม่พยายามที่จะให้ ประโยชน์สงู สุดกับผู้ถือหุ้น
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6. ผู้ ถือหุ้ นได้ สอบถามว่ า Perp สามารถเปลี่ยนมือได้ ห รือไม่ ซึ่งสาหรับผู้ ท่ีซ้ ือตราสารไปค่ อนข้ าง
จะได้ ป ระโยชน์ เช่ น ANANDA เคยเห็ น ว่ า ช่ ว งแรกก าหนดอั ต ราดอกเบี้ ยคงที่ ป ระมาณ 8 % หลั ง จากนั้ น
จะบวกเป็ นค่าเงินเฟ้ อหรือเงินประจาปี เทียบกับอัตราดอกเบี้ยประจาปี อาจจะดีสาหรับอนาคต หากว่าดอกเบี้ยขึ้น
ก็ยังได้ รับกาไรส่วนต่ างอยู่ ซึ่งเป็ นส่วนดีสาหรับผู้ซ้ ือ Perp แต่ สาหรับผู้ถือหุ้ นเป็ นการลงมติเพื่อเป็ นหนี้ตลอดชีวิต
ชั่วลูกชั่วหลาน และผู้ถือหุ้ นหลายคนลงทุ นในหุ้ นก็ไม่ อยากจะเป็ นหนี้ ซึ่งกรณีน้ ีจะทาให้ หนี้สินของบริษัทเพิ่มขึ้น
และบริษัทจะสามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้ หรือไม่?
นางสาวศิริรัตน์ได้ ช้ ี แจงให้ ผ้ ู ถือหุ้ นทราบว่ า ในกรณี ของหุ้ นสามัญ ผู้ ถือหุ้ นสามารถนาไปซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ซึ่งถือเป็ นตลาดรองได้ เนื่องจากบริษัทเป็ นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ แต่ตราสาร
Perp จะไม่ มี ต ลาดรอง ดั ง นั้ น การเปลี่ ย นมื อ จะเป็ นการซื้ อขายกั น เอง โดยบริ ษั ท ทุ ก แห่ ง ที่ อ อก Perp จะไม่ มี
ตลาดรอง ส่ วน Structure ของ Perp จะเป็ นอย่ างไร บริ ษั ท จะต้ อ งไปเจรจากั บ ผู้ รั บ ประกั น การจั ด จ าหน่ ายว่ า
Structure แบบไหนที่จะสามารถทาและออกเสนอขายได้ และถ้ าเป็ นตราสารระยะยาวจะต้ องกาหนดอัตราดอกเบี้ ยคงที่
(Fix) ส่วนหนึ่ง และอัตราดอกเบี้ยลอยตัว (Float) อีกส่วนหนึ่ง แต่ บริ ษัท ก็ไม่ สามารถทาเกินจากมติท่ ไี ด้ รับ อนุ มั ติ
จากผู้ถือหุ้นได้
7. ผู้ ถือหุ้ น (นายธารา ชลปราณี) ได้ สอบถามว่ า เมื่ อผู้ ถื อหุ้ นได้ ลงมติ ให้ ออกตราสารนี้แล้ ว บริ ษัท
จะต้ องดาเนินการออกตราสารให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี หลังจากได้ รับอนุมัติหรือไม่ ?
นางสาวจงทิ พ ได้ ชี้ แจงให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบว่ า เนื่ อ งจาก Prep คื อ หุ้ นกู้ ป ระเภทหนึ่ ง จึ ง ไม่ มี
ข้ อกาหนดเรื่องอายุไว้ หรือจนกว่าจะมีมติอ่ ืนมาแทนที่มติเดิม ส่วนมติท่มี ีอายุ 1 ปี นั้น จะเป็ นเรื่องการออกหุ้ นกู้
ที่มีการแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ป ระชุ ม มีม ติ อนุ มั ติ ด้วยคะแนนเสีย งเกิ น กว่ าสามในสี่ของจานวนเสีย งทั้ง หมดของผู ้ถือ หุ้น
ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจานวนหุน
้ ทีม่ า
จานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จานวนราย
ประชุมและออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
อนุมัติ
292
5,260,203,366
99.98
ไม่อนุมัติ
3
416,000
0.01
งดออกเสียง
2
675,000
0.01
รวม
297
5,261,294,366
100.00
อนุมัติให้บริษัทออกตราสารในวงเงินไม่เกิน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงินสกุลอื่น
ในวงเงินเทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาเพือ่ เสนอขายแก่ผูล้ งทุน โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ
ของตราสารดังนี้
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ชนิด

ตราสารทุ กประเภทและทุ กรูปแบบ ไม่ ว่าจะเป็ นชนิดระบุชื่อผูถ้ ือหรือไม่ระบุชื่อผูถ้ ือ
ประเภทด้อ ยสิ ท ธิ ห รือ ไม่ ด้ อ ยสิ ท ธิ มี ห ลั ก ประกั น หรื อ ไม่ มี ห ลั ก ประกั น มี ผู ้แ ทน
ผูถ้ ือตราสารหรือไม่ มีผูแ้ ทนผูถ้ ือตราสาร มีหรือไม่มีวันกาหนดไถ่ถอนตราสาร ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่ กั บ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายตราสาร
ในแต่ละคราว

สกุลเงิน

เงิ นบาท และ/หรือเงิ นสกุ ลต่ างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออก
และเสนอขายตราสารในแต่ละคราว

มูลค่ารวม
ของตราสาร

วงเงินรวมไม่เกิน 100 ล้านเหรียญดอลลาร์สหรัฐอเมริกา หรือเงิ นสกุลอื่นในวงเงิน
เทียบเท่าสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกาจานวนดังกล่าว
ทัง้ นี้ บริษัทสามารถออกและเสนอขายตราสารเพิ่มเติม และ/หรือออกและเสนอขาย
ตราสารเพื่อทดแทนตราสารเดิมที่มีการไถ่ถอนไปแล้วได้ หากจานวนเงินต้นคงค้าง
ของตราสารทั้ ง หมด (รวมทั้ ง เงิ น ต้น ของตราสารที่ จ ะออกเพิ่ ม เติ ม ) ณ ขณะใด
ขณะหนึง่ ไม่เกินมูลค่ารวมของตราสาร

อายุ

ขึ้ นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะทีอ่ อกและเสนอขายตราสารในแต่ ละครั้ง โดยสามารถ
กาหนดให้มีการไถ่ถอนก่อนครบกาหนดอายุของตราสารหรือไม่ก็ได้ หรือเป็ นตราสาร
ทีค่ รบกาหนดไถ่ถอนเมือ่ มีการเลิกบริษัท (perpetual)

การเสนอขาย

(ก) เสนอขายตราสารในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/หรือ
ในลักษณะหมุนเวียน (Revolving)
(ข) เสนอขายให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรือให้แก่ผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
ผู ้ล งทุ น ประเภทสถาบั น และ/หรื อ ผู ้ ล งทุ น รายใหญ่ ใ นประเทศ และ/หรื อ
ในต่ างประเทศ ในคราวเดียวกันหรือต่ างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน และ/หรือ
กฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ีผลใช้บังคับในขณะทีอ่ อกและเสนอขายตราสารนั้น
ในแต่ ละคราว และไม่ ว่าจะเสนอขายประเภทใดประเภทหนึ่งหรือหลายประเภท
ในคราวเดียวหรือหลายคราว

การไถ่ถอน
ก่อนกาหนด

ผูถ้ ือตราสารอาจมีหรือไม่มีสิทธิ ขอไถ่ถอนตราสารคืนก่ อนกาหนด และบริษัทมีหรือไม่มี
สิทธิขอไถ่ถอนตราสารคืนก่อนกาหนด หรือบริษัทอาจกาหนดให้มีหรือไม่มกี ารไถ่ถอน
ก่ อ นก าหนดในกรณี พิเศษ ( special event redemption) ใดๆ หรือ ไม่ ก็ ได้ ทั้ง นี้
ให้เป็ นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกตราสารในแต่ละคราว

อัตราดอกเบี้ ย

ขึ้ นอยู่ กั บ สภาวะตลาดในขณะที่ อ อกและเสนอขายตราสาร หรื อ ตามข้ อ ตกลง
และเงื่อนไขของตราสารที่ออกในคราวนั้นๆ ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศ
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุ น
และ/หรื อ ประกาศ หรื อ กฎระเบี ย บอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี ผ ลใช้บั ง คั บ ในขณะที่
ออกและเสนอขายตราสารในแต่ละคราว
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การมอบอานาจ

มอบหมายให้ค ณะกรรมการบริ ห าร หรื อ กรรมการผู ้มี อ านาจลงนามของบริ ษั ท
มีอานาจดังนี้
1) ก าหนดรายละเอีย ดต่ า งๆ ที่เกี่ย วข้อ งกั บ ตราสาร รวมถึง ประเภท ชื่ อ อั ต รา
ดอกเบี้ ย อายุ ก ารไถ่ ถ อน การแต่ ง ตั้ ง ผู ้แ ทนผู ้ถื อ ตราสาร ตลอดจนก าหนด
รายละเอียดทีเ่ กี่ยวข้องกับการเสนอขาย ซึง่ รวมถึงแต่ไม่จากัดเพียงราคา วิธีการ
และระยะเวลาเสนอขายและจัดสรร
2) แต่ งตั้งที่ปรึกษาทางการเงินและ/หรือผูจ้ ัดจาหน่ ายตราสารและ/หรือสถาบั น
การจัด อั น ดั บ ความน่ าเชื่ อถือ ของผู ้อ อกตราสารและ/หรือตราสารและ/หรือ
บุคคลอื่นใดในกรณีที่จะต้องมีการแต่ งตั้งตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องหรือในกรณี
อื่นใดตามทีเ่ ห็นสมควร
3) ติดต่อ เจรจา เข้าทา ลงนาม แก้ไข สัญญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงติดต่อ
ให้ขอ้ มูล ยื่นเอกสารหลักฐานกับสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ และ/หรือหน่วยงานอื่นใดทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและเสนอขาย
ตราสารดังกล่าว ตลอดจนดาเนินการใดๆที่เกี่ยวข้องหรือจาเป็ นได้ทุกประการ
ตามทีเ่ ห็นควร
ทั้งนี้ ให้ค ณะกรรมการบริห ารหรือ กรรมการผู ้มี อานาจลงนามของบริษั ทมี อานาจ
กาหนดลักษณะและประเภทของตราสารทีบ่ ริษัทจะออกต่อไป

วำระที่ 4. พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรลดทุ นจดทะเบี ยนและแก้ไขเพิ่มเติ ม หนังสื อบริ คณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4.
เกี่ยวกับกำรลดทุนจดทะเบียน
นายปราโมทย์ แ จ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ด้ วยบริ ษั ท จะมี ก ารเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นตามรายละเอี ย ด
ที่จะเสนอให้ พิจารณาในวาระต่ อ ๆ ไป และตามบทบัญญัติมาตรา 136 แห่ งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด
พ.ศ. 2535 กาหนดให้ การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทมหาชนจากัดจากจานวนที่จดทะเบียนไว้ แล้ วโดยการออก
หุ้ น ใหม่ เพิ่ ม ขึ้น จะกระท าได้ เมื่ อ หุ้ นทั้งหมดของบริ ษัท ได้ อ อกจ าหน่ ายและได้ รับ ช าระเงินค่ าหุ้ น ครบถ้ วนแล้ ว
หรื อ ในกรณี ห้ ุ นยั ง จ าหน่ า ยไม่ ค รบ หุ้ นที่เหลื อ ต้ อ งเป็ นหุ้ นที่ อ อกเพื่ อ รองรั บ หุ้ นกู้ แ ปลงสภาพหรื อ ใบส าคั ญ
แสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้ น ดังนั้น เพื่อให้ เป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดไว้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุม
ผู้ ถื อ หุ้ นพิ จ ารณาอนุ มั ติ ใ ห้ ลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 7 ,900 ,000 ,000.- บาท
ให้ เหลื อ ทุ น จดทะเบี ย น 7 ,667 ,826 ,432.- บาท แบ่ ง ออกเป็ นหุ้ นสามั ญ จ านวน 7 ,667 ,826 ,432 หุ้ น
มู ล ค่ าที่ ต ราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท โดยการตั ด หุ้ นสามั ญ ที่ ยั ง มิ ไ ด้ น าออกจ าหน่ ายจ านวน 232,173,568 หุ้ น
มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ 1.- บาท โดยเป็ นหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่คงเหลือจากการจัดสรรให้ แก่ ผ้ ูถื อหุ้ นเดิมจานวน
121,536,475 หุ้น หุ้นสามัญจดทะเบียนที่สารองไว้ เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้ วจานวน 99,649,367 หุ้ น และหุ้ นสามัญจดทะเบียนที่สารองไว้ เพื่ อรองรั บ
การปรั บ สิ ท ธิ ใ บส าคั ญ แสดงสิท ธิ ท่ี จ ะซื้ อหุ้ นสามั ญ ของบริ ษั ท (PF-W3) ที่ ห มดอายุ แ ล้ ว 10,987,726 หุ้ น
และให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4. เพื่ อให้ สอดคล้ องกับการลดทุ นจดทะเบียนของบริษัท
เป็ นดังนี้
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

7,667,826,432
7,667,826,432
1
โดยแยกออกเป็ น
7,667,826,432
---

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มติ:

หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง

จานวนราย

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

296
2
298

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
5,261,279,366
16,000
5,261,295,366

% ของจานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
100.00
0.00
100.00

อนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม 7,900,000,000.- บาท ให้เหลือ
ทุนจดทะเบียน 7,667,826,432.- บาท แบ่ งออกเป็ นหุน้ สามัญจานวน 7,667,826,432 หุน้
มูลค่ าที่ตราไว้หุน้ ละ 1.- บาท โดยการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นาออกจาหน่ ายจานวน
232,173,568 หุ ้น มูล ค่ าที่ต ราไว้หุ้น ละ 1.- บาท โดยเป็ นหุ ้น สามั ญ จดทะเบี ย นที่ค งเหลือ
จากการจัดสรรให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมจานวน 121,536,475 หุน้ หุน้ สามัญจดทะเบียนที่สารองไว้
เพือ่ รองรับการใช้สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิทจี่ ะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท (PF-W3) ทีห่ มดอายุแล้ว
จานวน 99,649,367 หุน้ และหุน้ สามัญจดทะเบียนทีส่ ารองไว้เพือ่ รองรับการปรับสิทธิใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท (PF-W3) ที่หมดอายุแล้ว 10,987,726 หุน้ และให้แก้ไข
เพิ่ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข องบริ ษั ท ข้ อ 4. เพื่ อ ให้ส อดคล้อ งกั บ การลดทุ น จดทะเบี ย น
ของบริษัทให้เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ
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บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

วำระที่ 5. พิจำรณำอนุ มตั ิ กำรเพิ่มทุ นจดทะเบียนและแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริคณห์สนธิ ของบริ ษทั ข้อ 4.
เกี่ยวกับกำรเพิม่ ทุนจดทะเบียน
นายปราโมทย์แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่ า เพื่ อเป็ นเงินทุนหมุ นเวียนและเงินสารองในการดาเนินธุรกิจ
ของบริษัทและบริษัทในกลุ่ม และเพื่ อรองรับการซื้อที่ดินใหม่ และเพื่ อก่อสร้ างโครงการอสังหาริมทรัพย์ของกลุ่ม
บริษัทที่มีท้งั โครงการบ้ านเดี่ยว ทาวเฮ้ าส์ และอาคารชุดพัก อาศัยเพื่อจาหน่าย คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 7,667,826,432.- บาท
ให้ เป็ นทุนจดทะเบียน 9,000,000,000.- บาท กล่ าวคือ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้ นอีก 1,332,173,568.- บาท
โดยการออกหุ้นสามัญใหม่เป็ นจานวน 1,332,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาท และเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4. เป็ นดังนี้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

9,000,000,000
9,000,000,000
1
โดยแยกออกเป็ น
9,000,000,000
---

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น”

ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามดังนี้
1. ผู้ ถื อ หุ้ น (นางสุขสรรค์ ชุ นศิลปเวช)ได้ ทัก ท้ วงว่ า เนื่ อ งจากวาระที่ 5. การเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ยน
และแก้ ไขเพิ่ มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทข้ อ 4. และวาระที่ 6. การจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นนั้นเป็ นเรื่อง
ต่อเนื่องกัน ดังนั้น การลงมติของทั้งสองวาระจะต้ องเหมือนกัน โดยการจัดสรรหุ้ นเพิ่มทุนในวาระที่ 6 จะต้ องใช้
มติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนนเช่นเดียวกัน ไม่ใช่การลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก

นายปราโมทย์ได้ ช้ ีแจงให้ ผ้ ูถือหุ้ นทราบว่ า การลงมติเป็ นไปตามข้ อกาหนดในพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจากัด บริษัทไม่สามารถกาหนดเองได้
อย่ างไรก็ตาม มี ผ้ ูถือหุ้ น(นายธารา ชลปราณี ) ได้ ช้ ีแจงให้ ท่ีประชุ มทราบว่ า การพิ จารณาว่ า
การลงมติในเรื่องใดใช้ คะแนนเสีย งเท่ าใดนั้ น ได้ มี กาหนดไว้ ในพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจากัดแล้ ว ว่ า
กรณีเป็ นเรื่องการเพิ่มทุนและการลดทุน ให้ ใช้ มติด้วยคะแนนเสียงไม่ น้อยกว่ าสามในสี่ ส่วนการลงมติในกรณีท่วั ไป
ให้ ใช้ คะแนนเสียงข้ างมาก ซึ่งการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนถือเป็ นกรณีท่วั ไป จึงให้ ใช้ มติคะแนนเสียงข้ างมาก
นายปราโมทย์ ไ ด้ ก ล่ าวขอบคุ ณ ผู้ ถื อ หุ้ นที่ ช่ ว ยชี้ แจงเกี่ ย วกั บ การลงมติ ใ นวาระการจั ด สรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุน ซึ่งจะต้ องลงมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถอื หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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มติ:

หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง

จานวนราย

อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

296
2
1
299

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
5,261,349,166
16,000
200
5,261,365,366

% ของจานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
100.00
0.00
0.00
100.00

อนุ มั ติ ให้เพิ่ม ทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม 7,667,826,432.- บาท
ให้ เ ป็ นทุ น จดทะเบี ย น 9,000,000,000.- บาท กล่ า วคื อ ให้เ พิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย นขึ้ นอี ก
1,332,173,568.- บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่เป็ นจานวน 1,332,173,568 หุน้ มูลค่ า
ที่ ต ราไว้ หุ้ น ละ 1.- บาท และให้ แ ก้ ไ ขเพิ่ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณ ห์ ส นธิ ข องบริ ษั ทข้ อ 4.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทให้เป็ นดังนี้
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุน้ ละ
หุน้ สามัญ
หุน้ บุริมสิทธิ

9,000,000,000
9,000,000,000
1
โดยแยกออกเป็ น
9,000,000,000
---

บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

วำระที่ 6. พิจำรณำอนุ มตั ิกำรจัดสรรหุน้ สำมัญเพิม่ ทุน

นายปราโมทย์ เริ่ม ยิ น ดีได้ ช้ ี แจงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า ตามที่ท่ีป ระชุ ม ได้ มี ม ติ อนุ มัติการเพิ่ ม ทุ น
จดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ น
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุ นละ
1.- บาท เพื่อเสนอขายในคราวเดียวหรือแบ่ งเป็ นส่วน ๆ เพื่ อเสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แก่ บุคคลในวงจากัด
(Private Placement) ตามประกาศคณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุ ญาตให้ บริษัท
จดทะเบี ยนเสนอขายหุ้ น ที่ ออกใหม่ ต่ อบุ คคลในวงจากัด ซึ่ งบุ คคลดังกล่ าวต้ องไม่ เป็ นบุ ค คลที่ เกี่ยวโยงกัน
ของบริษัท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริษัทหรือบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัท
มี อานาจในการกาหนดราคาเสนอขายหุ้ น ในราคาที่ดีท่ีสุดตามสภาวะตลาดในช่ วงที่เสนอขายหุ้ น ต่ อผู้ ลงทุ น
ซึ่งต้ องไม่ต่ากว่าราคาหุ้นละ 1.- บาท และไม่ต่ากว่าราคาใดราคาหนึ่งดังต่อไปนี้
(1) ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนา้ หนักของหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ย้อนหลังไม่น้อยกว่าเจ็ดวันทาการติดต่อกัน
แต่ ไม่ เกินสิบ ห้ าวันท าการติ ด ต่ อ กัน ก่ อนวัน ก าหนดราคาเสนอขายหุ้ น นั้ น โดยราคาที่น ามา
ถัวเฉลี่ยดังกล่าวต้ องใช้ ราคาเฉลี่ยของการซื้อขายหุ้นในแต่ละวัน ทั้งนี้ วันกาหนดราคาเสนอขาย
หุ้ น ต้ องย้ อ นหลั งไม่ เกิน กว่ าสามวัน ท าการก่ อ นวันแรกที่เสนอขายต่ อ ผู้ ลงทุ น อย่ างไรก็ต าม
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คณะกรรมการของบริษัทอาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้ แต่ต้องไม่ เกินร้ อยละ 10
ของราคาตลาดดังกล่าว
(2) ราคาที่ ก าหนดโดยผ่ า นกระบวนการที่ เปิ ดให้ ผู้ ล งทุ น สถาบั น แสดงความประสงค์ ท่ี จ ะซื้ อ
หุ้ นที่ อ อกใหม่ ข องบริ ษั ท ณ ระดั บ ราคาที่ ต้ องการ (Book Building) ซึ่ ง ผ่ านการส ารวจ
โดยบริษัทหลักทรัพย์
ทั้ ง นี้ ให้ คณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริ ษั ท
เสนอขายหุ้ น ให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาไม่ เกิน 12 เดื อนนั บแต่ วัน ที่ท่ีป ระชุ มผู้ ถือ หุ้ น ของบริ ษัท มี มติ อนุ มั ติ
ให้ เสนอขายหุ้นดังกล่าว

และมีรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนในครั้ งนี้ปรากฏ
ตามหนังสือเชิญประชุมและสารสนเทศเกี่ยวกับการจัดสรรหุ้ นสามัญที่ออกใหม่ให้ แก่บุคคลในวงจากัดที่ได้ จัดส่ง
ให้ ผ้ ถู อื หุ้นพิจารณาแล้ ว
นอกจากนี้ นายปราโมทย์ ไ ด้ ช้ ี แจงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม ว่ า คณะกรรมการบริ ษั ท ยั งมิ ได้
มีมติให้ จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนส่วนที่เหลือจานวน 32,173,568 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1.- บาทแต่อย่ างใด
ซึ่ งหากจะมี การจั ดสรรหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ส่ วนที่เหลื อดั งกล่ าว คณะกรรมการบริ ษั ท จะพิ จารณาและจะมี ม ติ
ให้ นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถอื หุ้นเป็ นผู้พิจารณาอนุมัติในโอกาสต่อไป
ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามดังนี้
1. ผู้ถือหุ้ นได้ สอบถามราคาเสนอขายหุ้ นสามัญเพิ่มทุนให้ แก่ บุคคลในวงจากัด (Private Placement)
โดยระบุ ว่ าจะเสนอขายหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ในราคาไม่ ต่ ากว่ าหุ้ นละ 1.- บาท และไม่ ต่ ากว่ าราคาใดราคาหนึ่ ง
ตามรายละเอียดที่ระบุ ไว้ ในหนังสือเชิญประชุ มวิสามัญผู้ ถือหุ้ นนั้น ปั จจุ บันราคาหุ้ นของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ
เท่ากับ 89 สตางค์ บริษัทจะเสนอขายหุ้นสามัญในราคาต่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท หรือในราคาหุ้นละ 1.- บาท
นายปราโมทย์ ไ ด้ ช้ ี แจงให้ ผู้ ถื อ หุ้ นทราบว่ า เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ มี ขาดทุ น สะสม ดั ง นั้ น บริ ษั ท
จึงไม่สามารถเสนอขายหุ้นในราคาต่ากว่ามูลค่าหุ้นหรือต่ากว่าหุ้นละ 1.- บาทได้
2. ผู้ ถื อ หุ้ น(นายสถาพร ผั ง นิ รั น ดร์ ) ได้ ขอหารื อ ประธานที่ ป ระชุ ม ว่ า มติ ค ณะกรรมการที่ ไ ด้
เสนอให้ พิ จารณาจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ่ มทุ นให้ แก่ นักลงทุ นในวงจากัด (PP) ในครั้งนี้ เป็ นการก้ าวล่ วงละเมิดสิทธิ
ของผู้ ถือหุ้ นหรือไม่ เหตุใดจึงไม่ เสนอขายแบบ RO ให้ แก่ ผ้ ู ถือหุ้ นเดิมก่ อน และหากมีห้ ุ นคงเหลือจึง เสนอขาย
ให้ แก่ PP คณะกรรมการบริษัททราบได้ อย่างไรว่า ผู้ถือหุ้นจะไม่มีเงินหรือไม่ซ้ อื หุ้นเพิ่มทุนจานวน 1,300 ล้ านบาท
ท าไมต้ อ งหาบุ ค คลภายนอกหรื อ Strategic Partner แต่ ท าให้ ผู้ ถื อ หุ้ นเดิ ม ต้ อ งเสีย Control Dilution และ
ส่วนแบ่ งกาไรประมาณ 15% โดยหากผู้ ถื อหุ้ นเสนอให้ ราคาหุ้ นละ 1.20 บาท เพื่ อให้ เป็ นส่วนเกินมู ลค่ าหุ้ นไว้
กรณีฉุกเฉิ น ซึ่งบริ ษัทอาจนามาใช้ ล้างผลขาดทุ นหรื อทาอย่ างอื่ นได้ และยังเป็ นการสะท้ อนราคาตลาดว่ าจะเป็ น
อย่ างไร เพื่ อเป็ นการกาหนดทิศทางในสิ่งที่บริ ษัท กาลังจะดาเนินการและความสาเร็จด้ วย โดยผู้ ถือหุ้ นต้ องการ
ให้ บริ ษัทตระหนักถึงการออกมติ คณะกรรมการเพื่ อ นาเสนอให้ ผ้ ู ถือหุ้ นพิ จารณาไม่ ว่าจะเป็ นการประชุ มสามั ญ
ผู้ถือหุ้นหรือวิสามัญผู้ถือหุ้น อย่าก้ าวล่วงสิทธิของผู้ถือหุ้น
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นายปราโมทย์ช้ ีแจงว่ า หุ้ นเพิ่ มทุนที่จะเสนอขายให้ แก่ PP ในครั้งนี้ หากผู้ถือหุ้ นประสงค์จะซื้อ
ก็ให้ ผ้ ูถือหุ้นรวมกลุ่มกันให้ เข้ าตามเงื่อนไขของบุคคลในวงจากัดตามที่สานักงาน ก.ล.ต. กาหนดไว้ และบริษัทยินดี
นาหุ้นออกเสนอขายให้ ตามข้ อเสนอของผู้ถือหุ้น
3. ผู้ ถื อ หุ้ น (นางสุขสรรค์ ชุ น ศิ ลปเวช) ได้ สอบถามว่ า ราคาหุ้ น ที่จะเสนอขายให้ แก่ PP จะต้ อ ง
ไม่ ต่ ากว่าหุ้ นละ 1.- บาทใช่ หรือไม่ ? และปั จจุ บันราคาหุ้ นของบริษัทอยู่ท่หี ้ ุ นละ 90 สตางค์ แล้ วจะมีนักลงทุนใด
สนใจมาซื้อ หุ้ นเพิ่ มทุ นในราคาหุ้ นละไม่ ต่ ากว่ า 1.- บาท ซึ่งนายปราโมทย์ ได้ ช้ ี แจงให้ ท ราบว่ า เนื่อ งจากบริ ษัท
ไม่มีขาดทุนสะสม ราคาหุ้นที่เสนอขายจึงต้ องไม่ต่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท ผู้ถือหุ้นเข้ าใจถูกต้ องแล้ ว และบริษัทจะต้ อง
เสนอขายหุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้ให้ แล้ วเสร็จภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเป็ นต้ นไป
นอกจากนี้ เนื่องจากเป็ นการเสนอขายหุ้ นเพิ่ มทุ นจานวนมาก ดังนั้น นักลงทุนที่จะเข้ ามาจะต้ องเห็นถึงศักยภาพ
ของบริษัท และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์ วัฒนาได้ ช้ ีแจงเพิ่มเติมให้ ทราบว่า ราคาหุ้ นขึ้นอยู่กับ Demand และ Supply
ซึ่งหากผู้ถือหุ้นต้ องการซื้อหุ้นเป็ นจานวน 1,000 ล้ านบาท จะไปทยอยซื้อหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ ราคาหุ้น อาจจะ
ปรับสูงขึ้น ดังนั้น ไม่ ว่าราคาหุ้นจะเป็ น 70 หรือ 80 สตางค์ บริษัทก็จะต้ องขายหุ้นเพิ่มทุนในราคาไม่ต่ากว่าหุ้นละ
1.- บาท
4. ผู้ ถื อ หุ้ นได้ ส อบถามว่ า การเสนอขายหุ้ นให้ แก่ PP เป็ นอี ก ทางเลื อ กหนึ่ ง นอกเหนื อ จากการ
เสนอขายหุ้ นกู้ บริ ษั ท มี ร ายชื่ อ ผู้ เป็ น PP หรื อ ยั ง เนื่ อ งจากบริ ษั ท จะต้ อ งเสนอขายให้ แล้ วเสร็จ ภายในหนึ่ ง ปี
และผู้ถือหุ้ นใหม่ (PP) ทราบหรือไม่ ว่า บริษัทมีการออกตราสารหรือหุ้ นกู้ ซึ่งจะจ่ ายดอกเบี้ยในราคาสูงและไม่ มี
กาหนดไถ่ถอน ซึ่งจะมีผลต่อการพิจารณาของ PP และเนื่องจากราคาเสนอขายไม่ต่ากว่าหุ้นละ 1.- บาท ในขณะที่
ปั จจุ บั น ราคาหุ้ น ต่ ากว่ า 1.- บาท ดั งนั้ น บุ ค คลที่จ ะเข้ าซื้ อหุ้ น PP จะไม่ มี Slient Period สามารถขายได้ ทัน ที
และเหตุใดบริษัทจึงต้ องกาหนดให้ PP จะต้ องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน หากบริษัทมิได้ ระบุ บริษัทยังจะสามารถ
แนะนาให้ กรรมการ เพื่อนหรือญาติของกรรมการ หรือผู้ถือหุ้นคนอื่นที่อาจจะเป็ นผู้ท่เี กี่ยวโยงกันให้ เข้ ามาซื้อหุ้นได้
ซึ่งสามารถทาได้ และยืดหยุ่นมากกว่า
นางสาวศิริ รัต น์ได้ ช้ ี แจงให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทราบว่ า บุ ค คลที่จะซื้ อหุ้ น กู้ แ ละบุ ค คลที่จ ะซื้ อหุ้ น เพิ่ ม ทุ น
จะมี ค วามเสี่ยงที่แตกต่ างกัน ซึ่งขณะนี้อ ยู่ ในระหว่ างการเจรจา บริ ษัท จึงไม่ สามารถแจ้ ง รายละเอียดของบุ ค คล
ที่จะซื้อหุ้ นเพิ่ มทุ นหรื อหุ้ นกู้ ได้ นอกจากนี้ ตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. การเสนอขายหุ้ น ให้ แก่ นักลงทุ น
เฉพาะเจาะจงหรือนักลงทุนในวงจากัด (PP) จะต้ องเป็ นบุคคลที่ไม่เกี่ยวโยงกันหรือมีส่วนได้ เสียกับบริษัท แต่ หาก
เป็ นบุคคลที่มีความเกี่ยวโยงกันจะต้ องระบุให้ ชัดเจน และจะต้ องดาเนินการในการทารายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน
ตามข้ อกาหนดของสานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลักทรัพย์ฯ
5. ผู้ ถื อ หุ้ นได้ สอบถามเกี่ ย วกั บ หุ้ นเพิ่ มทุ น ที่ ยั ง มิ ไ ด้ จั ด สรรอี ก จ านวน 32,173,568 หุ้ น
ซึ่งนายปราโมทย์ได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า มิ ได้ มีนัยสาคัญ เป็ นเพี ยงเพื่ อให้ จานวนทุ นจดทะเบียนเป็ นตั วเลขกลม ๆ
ที่จาง่ายเท่านั้น
6. ผู้ ถื อ หุ้ น (นายวิวัฒ น์ คู ส กุ ล)ได้ เสนอแนะให้ เป็ นการเสนอขายแบบ PP หรื อ เป็ น RO ก็ไ ด้
แล้ วแต่ ค วามเห็น และดุ ลยพิ นิจ ของคณะกรรมการบริ ษัท และจะทาให้ ไม่ มีปัญ หาเกิดขึ้นเลย ซึ่งนายปราโมทย์
ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่ า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัดและตามประกาศของสานักงาน ก.ล.ต. บริษัทจะต้ อง
กาหนดให้ ชัดเจนว่า บริษัทจะเสนอขายอย่างไรและให้ ใคร บริษัทไม่สามารถกาหนดตามข้ อเสนอของผู้ถือหุ้นได้
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นายชายนิดได้ เรี ยนชี้ แจงเพิ่ มเติมว่ า บริ ษัทยินดี รับข้ อคิด เห็นและค าเสนอแนะของผู้ ถือหุ้ นไว้
เพื่ อนามาปฏิบั ติ และปรับ ปรุงให้ ผลการด าเนินงานของบริ ษัท ดี ข้ ึน ซึ่งผลการด าเนิน งานของบริ ษัท ในปี 2559
ที่ผ่านมาอาจจะไม่ ดีเท่าที่ควร แต่ หลังจากที่ได้ ปรับปรุงส่วนของทุ นที่ผ้ ูถือหุ้ นได้ อนุ มัติไปแล้ ว บริษัทจะมีเงินทุ น
เพื่ อน าไปเร่ งรั ด การพั ฒ นาบ้ านเดี่ ยวและคอนโดมิ เนี ยมให้ มี ยอดขายสูงขึ้น และคาดว่ าในปี 2560 บริ ษัท จะมี
ผลการดาเนินงานที่ดีข้ นึ อย่างแน่อน
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุ มัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
อนุมัติ
ไม่อนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

จานวนราย
296
2
1
299

จานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
5,261,349,166
16,000
200
5,261,365,366

% ของจานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสิทธิออกเสียง
100.00
0.00
0.00
100.00

อนุมัติให้จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจานวนไม่เกิน 1,300,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1.- บาท รวม 1,300,000,000.- บาท เพือ่ เสนอขายในคราวเดียว หรือแบ่งเป็ นส่วน ๆ
เพื่ อ เสนอขายเป็ นคราว ๆ ให้ แ ก่ บุ ค คลในวงจ ากั ด (Private Placement) ตามประกาศ
คณะกรรมการกากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เรื่อง การอนุญาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขาย
หุน้ ที่ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจากัด ซึ่งบุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็ นบุคคลที่เกี่ยวโยงกันของบริษัท
โดยมอบหมายให้ค ณะกรรมการของบริ ษั ท หรือ บุ ค คลที่ได้รับ มอบหมายจากคณะกรรมการ
ของบริษัทมีอานาจในการกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ในราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่ วงที่
เสนอขายหุน้ ต่อผูล้ งทุ น ซึ่งต้องไม่ตา่ กว่าราคาหุน้ ละ 1.- บาท และไม่ตา่ กว่าราคาใดราคาหนึ่ง
ดังต่อไปนี้
(1) ราคาถั วเฉลี่ยถ่ วงน้ าหนั กของหุ้นในตลาดหลักทรั พย์ยอ้ นหลังไม่ น้อยกว่ าเจ็ ด วันทาการ
ติ ด ต่ อ กั น แต่ ไม่ เกิ น สิ บ ห้าวั น ท าการติ ด ต่ อ กั น ก่ อ นวั น ก าหนดราคาเสนอขายหุ้น นั้ น
โดยราคาที่นามาถัวเฉลี่ยดั งกล่ าวต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซื้ อขายหุน้ ในแต่ ละวัน ทั้งนี้
วันกาหนดราคาเสนอขายหุน้ ต้องย้อนหลังไม่เกินกว่าสามวันทาการก่อนวันแรกทีเ่ สนอขาย
ต่อผูล้ งทุน อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการของบริษัทอาจกาหนดราคาเสนอขายโดยมีส่วนลดได้
แต่ตอ้ งไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาดดังกล่าว
(2) ราคาที่กาหนดโดยผ่ านกระบวนการที่เปิ ดให้ผูล้ งทุ นสถาบั นแสดงความประสงค์ที่จะซื้ อ
หุ ้น ที่ออกใหม่ ของบริษั ท ณ ระดั บ ราคาที่ต้อ งการ (Book Building) ซึ่งผ่ านการส ารวจ
โดยบริษัทหลักทรัพย์
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ทั้งนี้ ให้ค ณะกรรมการของบริ ษั ท หรื อบุ ค คลที่ได้รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการของบริษั ท
เสนอขายหุน้ ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาไม่เกิน 12 เดือนนับแต่วันทีท่ ปี่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ของบริษัท
มีมติอนุมัติให้เสนอขายหุน้ ดังกล่าว
ในการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัทข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท
และ/หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอานาจกระทาการแทนบริษัท
และ/หรื อ บุ ค คลที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษั ท หรื อ คณะกรรมการบริ ห าร
หรื อ กรรมการผู ้มี อ านาจกระท าการแทนบริ ษั ท มี อ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอี ย ดอื่ น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุน เช่น (1) การสรรหานักลงทุนในวงจากัด
(Private Placement) (2) การก าหนดข้อ ก าหนด เงื่ อ นไข และรายละเอี ย ดอื่ น ๆ ที่เกี่ ย วกั บ
การจัด สรรและเสนอขายหุ ้น สามั ญ เพิ่ม ทุ น (3) การเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญ ญาต่ าง ๆ ที่เกี่ย วข้อ งกั บ การจั ด สรรและเสนอขายหุ ้น สามั ญ เพิ่ม ทุ น และ
(4) ลงนามในเอกสารคาขออนุ ญาตต่ าง ๆ และหลักฐานที่จาเป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรร
และเสนอขายหุน้ สามัญ เพิ่มทุ นดั งกล่ าว รวมถึงการติดต่ อ และการยื่นค าขออนุ ญาต เอกสาร
และหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องเพือ่ การนาหุน้ สามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ แห่ งประเทศไทย และมีอานาจในการดาเนินการ
อื่นใดอันจาเป็ นและสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามที่
เห็นสมควร โดยปฏิบัติให้เป็ นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป
และให้ บ ริ ษั ท สามารถด าเนิ น การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ช าระแล้ว ต่ อ นายทะเบี ย น
บริษัทมหาชนจากัดได้เป็ นคราว ๆ ตามการชาระเงินของนักลงทุนในแต่ละคราว
นอกจากนี้ เพื่อความสะดวกในการจดทะเบี ย นเพิ่ม ทุ น ของบริ ษั ท ซึ่ง อาจมี ก ารแก้ไขถ้อ ยค า
หรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามคาสัง่ ของนายทะเบียน
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มอบอานาจให้กรรมการผูม้ ีอานาจของบริษัท หรือตั วแทนผูร้ ั บมอบอานาจ
จากกรรมการผูม้ อี านาจของบริษัทมีอานาจในการแก้ไขถ้อยคาหรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ
คาขอต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุ นของบริษัทได้ โดยไม่ตอ้ งขออนุ มัติจากที่ประชุม
ผูถ้ อื หุน้ อีก
วำระที่ 7. พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ
ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามเพิ่มเติมดังนี้
1. ผู้ ถื อ หุ้ นได้ ส อบถามว่ า ตามมาตรฐานบั ญ ชี ฉ บั บ ใหม่ ไ ด้ ก าหนดให้ บริ ษั ท อสั ง หาริ ม ทรั พ ย์
จะสามารถรับรู้เป็ นรายได้ ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์แล้ วเท่านั้น จะทาให้ ผลการดาเนินงาน ผลกาไรและการจ่าย
เงินปันผลของบริษัทในปี 2560 ลดลงหรือไม่?
นายสุรศักดิ์ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัทจะรับรู้รายได้ ต่อเมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์อยู่แล้ ว และตามที่
สภาวิชาชีพ บัญชีได้ ออกมาตรฐานบั ญชี เพิ่ มเติม เป็ นการเน้ นให้ ชัดเจนเท่านั้น ดังนั้น มาตรฐานบัญ ชี ท่ีเพิ่ มเติ ม
ใหม่น้ ี จึงไม่มีผลกระทบหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อการรับรู้รายได้ หรือกาไรของบริษัทแต่อย่างใด
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2. ผู้ถือหุ้น (นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี)ได้ สอบถาม และคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็น
ดังนี้
2.1 ตามที่บ ริ ษัท แจ้ งว่ า มี อัต ราส่วนหนี้สินต่ อ ทุ น (D/E) สูง หากบริ ษัท ได้ เงินกู้ และเงิน ทุ น
จากการขาย PP ประมาณ 5,000 ล้ านบาทแล้ ว D/E จะลดลงเท่าใด ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ ช้ ีแจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่า
ไตรมาสที่ 3/2559 ที่ผ่านมา บริษัทมี D/E อยู่ท่ี 1.94 เท่า หากบริษัทสามารถออกตราสารได้ ครบประมาณ 3,600
ล้ านบาท และมีเงินเพิ่มทุนอีกประมาณ 1,300 ล้ านบาท ประกอบกับมีรายได้ และมีหนี้เพิ่มขึ้นไม่มาก จะทาให้ D/E
ลดลงเหลือประมาณ 1.6 เท่า
2.2 ธนาคารหลักของบริษัทคือ ธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)
2.3 บริษัทได้ ซ้ ือหุ้ นบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท
โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ ต้ ี จ ากั ด (มหาชน) ไว้ แล้ ว และ ได้ รวมรายการไว้ ในงบการเงิ น รวมหรื อ ยั ง
ซึ่งนายสุรศักดิ์ได้ ช้ ีแจงว่ า บริษัทได้ ซ้ ือกิจการของบริษัท ไทย พร็อพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์
แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2558 ดังนั้น งบการเงิน รวมตั้งแต่
สิ้นเดือนมิถุนายน 2558 ได้ รวมรายการของทั้งสองบริษัทไว้ เรียบร้ อยแล้ ว
2.4 บริษัท วีรีเทล จากัด (มหาชน) ยังติดข้ อกาหนดในเรื่องใด จึงยังไม่ สามารถเข้ าไปซื้อขาย
ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ฯ ได้ ซึ่งนายชายนิดได้ ช้ ี แจงให้ ทราบว่ า บริ ษัท วีรีเทล จ ากัด (มหาชน) ยังติ ดเฉพาะเกณฑ์
กาไรสุทธิ ที่ยังมิได้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์ฯ เท่านั้น
3. มีผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถามเกี่ยวกับแผนธุรกิจของบริษัทในปี 2560
นายชายนิด ได้ แ สดงวีดิ ทัศน์และชี้ แจงให้ ผ้ ู ถื อหุ้ นทราบว่ า บริ ษัท คาดว่ า บริ ษัท จะมี Presale
ในปี 2559 ประมาณ 11,500 ล้ านบาท และได้ ประมาณการ Presale ในปี 2560 ประมาณ 18,000 ล้ านบาท
โดยเป็ นประมาณการของบ้ านเดี่ยวประมาณ 10,400 ล้ านบาท และคอนโดมิเนียมประมาณ 7,600 ล้ านบาท
ส่วนในด้ านรายได้ บริษัทคาดว่ า จะมีรายได้ ในปี 2559 ประมาณ 14,230 ล้ านบาท โดยเป็ น
รายได้ จ ากบ้ านเดี่ ยวและทาวน์เฮ้ าส์ประมาณ 6,700 ล้ านบาท และคอนโดมิ เนียมประมาณ 5,100 ล้ านบาท
และรายได้ จากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,100 ล้ านบาท ส่วนในปี 2560 บริษัทประมาณการว่า จะมีรายได้ ประมาณ
23,237 ล้ า นบาท โดยเป็ นประมาณการรายได้ จากบ้ านเดี่ ย วและทาวน์ เ ฮ้ า ส์ ป ระมาณ 10,100 ล้ า นบาท
คอนโดมิเนียมประมาณ 8,500 ล้ านบาท รายได้ จากการนาโรงแรมเชอราตัน หัวหินไปออก REIT ประมาณ 1,800
ล้ านบาท และรายได้ จากธุรกิจโรงแรมประมาณ 2,574 ล้ านบาท
สาหรับคิโรโระในปี 2559 ถือว่า ไม่ค่อยดีนัก บริษัทยังไม่สามารถ Break Even ได้ สาเหตุสาคัญ
คือ การรวมกิจการระหว่าง Starwood กับเครือ Marriott ล่ าช้ า ทาให้ สญ
ู เสียการดาเนินงาน แต่ ได้ ปรับปรุงให้ ดีข้ ึน
ตั้งแต่ไตรมาสที่ 4 แล้ ว และทาให้ มีฐานลูกค้ าเพิ่มขึ้นเป็ นประมาณ 85 ล้ านคน ส่วนสกีได้ เพิ่มพันธมิตรสกีรีสอร์ท
ทั้งจากนิวซีแลนด์ เกาหลีใต้ และอเมริกาเหนือคือ NZSKI, SBK, Powder Alliance
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ส่วนโรงแรมได้ ป รั บ ปรุง ทั้งโรงแรม สกี แ ละร้ านอาหารเพิ่ ม ขึ้นเสร็จ สมบู ร ณ์ แ ล้ วทั้ง โรงแรม
Sheraton และโรงแรม Tribute Portflolio และมีจานวนลูกค้ าทั่วเอเชียที่เพิ่มขึ้นจากภาพยนตร์เรื่อง แฟนเดย์
นอกจากนี้ นายชายนิดได้ แสดงวีดิทศั น์เกี่ยวกับรายละเอียดสัดส่วนของจานวนผู้เล่นสกีในแต่ละ
ประเทศในปี 2559 ประมาณ 147,504 คน และบริษัทคาดว่ า ในปี 2560-2561 จะเป็ นปี ที่สามารถเก็บเกี่ยว
ผลประโยชน์จากการลงทุนได้ และเป็ นครั้งแรกของสกีรีสอร์ทญี่ปุ่นที่มีพันธมิตรจากนอกประเทศญี่ปุ่นมากที่สุด
รวมทั้งประกาศอย่างเป็ นทางการของ NZSKI, SBK, Powder Alliance
4. ผู้ ถื อ หุ้ น (นายวิวัฒ น์ คู สกุ ล)ได้ สอบถามจานวนหนี้ สิน ที่เป็ นเงินสกุ ลดอลลาร์ สหรั ฐอเมริ ก า
ซึ่งนางสาวศิริรัตน์ได้ ช้ ีแจงว่า ปั จจุ บันบริษัทไม่มีหนี้สนิ ที่เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา และการที่บริษัทได้ ขอ
มติไว้ เป็ นเงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา เป็ น เพียงการเตรียมการไว้ เท่านั้นหากมีนักลงทุนที่สนใจจะเข้ ามาลงทุ น
ในหุ้นของบริษัทและเป็ นเงินสกุลอื่น ซึ่งบริษัทคาดว่า บริษัทจะออกตราสารเป็ นเงินบาท หรือหากมีผ้ ูสนใจก็จะทา
ลักษณะของตราสารให้ ผ้ ูลงทุนเป็ น ผู้รับผิดชอบความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน หรือมิฉะนั้น บริษัทก็จะต้ องจัดทา
ประกันความเสี่ยงไว้ ด้วย

5. ผู้ถอื หุ้น (นายธารา ชลปราณี) ได้ สอบถามเกี่ยวกับยอดเงินของสินค้ าคงเหลือที่เป็ นบ้ านเดี่ยว
และคอนโดมิ เนี ยมในนามบริ ษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน) และบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์
แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน)
นางสาวศิริรัตน์ได้ ช้ ีแจงว่ า บ้ านเดี่ยวจะเน้ นที่บริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จากัด (มหาชน)
เป็ นหลักประมาณ 9,000 ล้ านบาท และมีคอนโดมิเนียมประมาณ 10,000 ล้ านบาท และนายชายนิดได้ ช้ ีแจง
เพิ่มเติมว่า ในส่วนของบริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) ขณะนี้มี Stock
ของโครงการ Hyde Sukhumit 13 ประมาณ 600 ล้ านบาท หากสามารถขายได้ จะสามารถรับรู้รายได้ ได้ ทันที
และมี Stock ของโครงการ Hyde Sukhumvit 11 ประมาณ 4,000 ล้ านบาท ซึ่งขายไปแล้ วประมาณ 55 %
คาดว่ าจะก่ อสร้ างแล้ วเสร็จในปี 2560 และคาดการณ์ ว่าจะโอนได้ ในปี 2560 ประมาณ 1,800 ล้ านบาท
นอกจากนี้ บริษัท แกรนด์ แอสเสท โฮเทลส์ แอนด์ พรอพเพอร์ต้ ี จากัด (มหาชน) มีโครงการที่จะนาโรงแรม
เชอราตั น หั ว หิ น ออก REIT ซึ่ งขณะนี้ อยู่ ใ นระหว่ างด าเนิ น การแต่ ง ตั้ งที่ ป รึ ก ษากฎหมายและที่ ป รึ ก ษา
ทางการเงิน และคาดว่าจะสรุปได้ ในต้ นปี 2560
6. ผู้ถือหุ้น (นายธารา ชลปราณี) ได้ ทักท้ วงเกี่ยวกับเอกสารประกอบการเข้ าร่ วมประชุมในกรณี
ที่ มี ก ารมอบฉั น ทะ ซึ่ ง ก าหนดให้ แสดงเอกสารของผู้ ม อบฉั น ทะและผู้ รั บ มอบฉั น ทะเพี ย งส าเนาเอกสาร
บัตรประจาตัวประชาชนเท่ านั้ น แต่ ในกรณี ผ้ ู ถือหุ้ น ที่ม าด้ วยตนเองจะต้ องแสดงต้ นฉบั บ ของบั ตรประจาตัว
ประชาชน ซึ่งเข้ าใจว่ าไม่ น่าจะถูกต้ อง และเสนอขอให้ แก้ ไขให้ ถูกต้ องด้ วยว่ า ผู้รับมอบฉันทะจะต้ องใช้ ต้นฉบับ
บัตรประจาตัวประชาชน ไม่ ใช่ สาเนาเอกสาร ซึ่งนายปราโมทย์ได้ ช้ ีแจงว่ า จะรับเรื่องไว้ และจะไปแจ้ งต่ อหน่ วยงาน
ที่เป็ นผู้กาหนดหลักเกณฑ์ในเรื่องดังกล่าวนี้ให้ ทราบต่อไป
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และเมื่ อ ที่ป ระชุ ม ไม่ มี เรื่ อ งที่จ ะพิ จารณาต่ อ ไป ประธานได้ กล่ าวขอบคุ ณ ผู้ ถือ หุ้ น ทุ กท่ านที่เข้ าร่ วม
ประชุมและให้ การสนับสนุนกิจการของบริษัทมาด้ วยดีโดยตลอด และปิ ดประชุมเมื่อเวลา 12.30 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
(ดร.

ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย์ เริ่มยินดี)
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