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บริษทั พร็อพเพอรต้ี์ เพอรเ์ฟค จํากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 

________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

  ประชุมเม่ือวันศุกร์ที่ 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปาริชาต ิ โรงแรมโกลเด้น ทวิลิป  

ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เริม่การประชุม 

 ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผู้ถอืหุ้นของบริษัท

มาเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 202 ราย นับเป็นจาํนวนหุ้นได้ 439,130,864 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 55.74 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 787,730,720 หุ้น ซ่ึงครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับของบริษัทแล้ว ประธานจึงกล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554       

 และในระหว่างการประชุม ได้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพ่ิมเติม จนทาํให้มีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม

ด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเป็นจาํนวนหุ้นได้ 441,244,218 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

56.01 ของจาํนวนหุ้นที่จาํหน่ายได้แล้วทั้งหมด 787,730,720 หุ้น 

 ก่อนที่จะดาํเนินการประชุม ประธานได้แนะนาํกรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้เข้าร่วมประชุม             

ในคร้ังน้ีดงัน้ี 

 1. ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  

 2. นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการ   ประธานกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการอสิระ 

 3. นายชายนิด โง้วศริิมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร 

 4. นายไพรัตน์ เสนาจักร์ กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 5. นายวิทยา เนติวิวัฒน์ กรรมการสรรหาช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นกรรมการบริษัท 

และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ 

 6. นายออย บูน อนั  กรรมการ     

 7. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์วัฒนา  กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน 

 8. นายกฤช ฟอลเลต็  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอสิระ และ 

    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ 

 9. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ 

    กรรมการบริหารความเสี่ยง 

 10. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอสิระ และ

กรรมการสรรหาช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นกรรมการบริษัท 

 
 ส่วนดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานกรรมการสรรหาช่ือบุคคลเพ่ือเสนอเป็นกรรมการบริษัท กรรมการ

อสิระ และกรรมการตรวจสอบ มีภารกจิสาํคัญ จึงไม่สามารถเข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีได้ 
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 ทั้งน้ี กรรมการที่เข้าร่วมประชุมในคร้ังน้ีคดิเป็นร้อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 และมีผู้สอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้าร่วมประชุมเพ่ือช้ีแจงข้อเทจ็จริงและข้อสอบถามของผู้ถือหุ้น

ดังน้ี   

 1. นายปราโมทย์  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท 

 2. นายสรุศักดิ์  วัชรพงศป์รีชา  ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน 

 3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันตกุ์ล  ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด ์ยัง จาํกดั 

 ประธานได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธกีารดาํเนินประชุม โดยประธานในฐานะ

ประธานกรรมการจะเป็นประธานที่ประชุมและจะทาํหน้าที่กาํกับการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับและระเบียบวาระ    

ที่กาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย์  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท จะเป็นผู้ดําเนินการประชุม 

ตามระเบียบวาระที่กาํหนดไว้ 

 ก่อนการเข้าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทย์ได้แจ้ง

ให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้แจ้งการจัดประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในคร้ังน้ีให้ผู้ถอืหุ้นทราบ 3 ทางดงันี้  

 1. ส่งหนังสอืเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถอืหุ้นทุกท่าน 

 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นในหนังสอืพิมพ์รายวัน และ 

 3. ส่งข้อความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส์ของ         

ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเวบ็ไซด์ของบริษัท  

 ต่อจากน้ัน นายปราโมทย์ได้แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสยีงในแต่ละวาระการประชุมให้ที่ประชุมทราบดังน้ี  

  ผู้ถอืหุ้นแต่ละท่านมีสทิธลิงคะแนนเสยีงเทา่กบัจาํนวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสยีง 1 หุ้นเท่ากบั 

1 เสยีง และผู้ถอืหุ้น 1 รายมีสทิธอิอกเสยีงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง เพียงทางใด

ทางหน่ึงเท่าน้ัน มิฉะน้ัน จะถอืว่าเป็นบัตรเสยี ยกเว้นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอืหุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้     

คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซ่ึงผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนเสยีงให้เป็นไปตามที่ผู้ถอืหุ้น

ระบุไว้ในหนังสอืมอบฉันทะ 

  การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้การป้อนข้อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสยีงข้างมาก  

เว้นแต่เร่ืองที่กฎหมายกาํหนดให้เป็นอย่างอื่น  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ผู้ถือหุ้นทราบ และ

เพ่ือความสะดวกรวดเรว็ในการลงคะแนนเสยีงในทุกวาระยกเว้นวาระที่ 7 ซ่ึงเป็นวาระเกี่ยวกบัการเลือกต้ังกรรมการ

จะเป็นดังน้ี 

   ผู้ถือหุ้นที่คัดค้านหรือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีงในวาระใด ขอให้ผู้ถือหุ้นลงคะแนนเพียง 

ทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้แจกให้ผู้ถือหุ้นทุกคนก่อนเข้าห้องประชุมแล้ว  และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่

ของบริษัทเพ่ือนาํไปตรวจนับ 
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   ส่วนผู้ถอืหุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสยีงในใบลงคะแนนเสยีง จะถอืว่าผู้ถือหุ้นอนุมัตหิรือเหน็ด้วย

ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสยีงตามจาํนวนหุ้นโดยไม่จาํเป็นต้องลงคะแนนเสยีง        

ในใบลงคะแนนเสยีง  

  เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกบัการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนด

วาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี ขอให้ผู้ถอืหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนน

เสยีงในใบลงคะแนนเสยีง และมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือทาํการตรวจนับ อย่างไรกต็าม หากมีผู้ถอืหุ้น 

ไม่นาํส่งใบลงคะแนนเสยีง  บริษัทจะถือว่า  ผู้ถอืหุ้นมีมติเหน็ด้วยกบัข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท         

  ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ละวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย              

หรืองดออกเสยีง และบัตรเสยี ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธอิอกเสยีง            

ผลคะแนนเสยีงที่ได้จะถือว่าเป็นจาํนวนเสียงที่เห็นด้วย  ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาํหนังสอืมอบฉันทะให้กรรมการอสิระของ

บริษัทหรือให้บุคคลอื่นเข้าร่วมประชุม โดยเป็นการมอบฉันทะแบบให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม              

ความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นท่านน้ัน  ผลคะแนนเสยีงที่นับได้จะเป็นคะแนนเสยีงที่รวมคะแนนเสยีงตามความประสงค์

ของผู้มอบฉันทะแล้ว    

  หลังจากน้ัน ประธานจะเป็นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติ

เป็นเอกฉันท ์หรือมีมติเสยีงข้างมากเท่าใด ไม่เหน็ด้วยเท่าใด งดออกเสยีงเท่าใด และมีบัตรเสยีเท่าใด 

 นอกจากน้ี เพ่ือให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วม

ประชุม 2 ท่านเข้าร่วมเป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนับคะแนนเสยีงร่วมกบัที่ปรึกษากฎหมายและ

ตัวแทนของบริษัทด้วย 

 ต่อจากน้ัน  นายปราโมทย์ได้ดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํหนดไว้ในหนังสอืเชิญประชุมดังน้ี 

วาระที่  1. เรือ่งท่ีประธานจะแจง้ใหที้่ประชมุทราบ 

 นายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า   ในการประชุมคร้ังน้ี ประธานไม่มีเร่ืองที่จะแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบแต่อย่างใด 

วาระที่  2. พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจําปี 2553 

 นายปราโมทย์เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553     

ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 และบริษัทได้จัดส่งสาํเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา

พร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว 

 ประธานได้สอบถามความเหน็จากที่ประชุม  

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ือหุน้ประจาํปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 

เมษายน 2553 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชุมและออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 
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มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และออกเสยีง 

รับรอง 205 439,255,258 99.92 

ไม่รับรอง - - - 

งดออกเสยีง 3 358,510 0.08 

บัตรเสยี - - - 

รวม 208 439,613,768 100.00 

วาระที่ 3. พจิารณารบัรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทัในรอบปีท่ีผ่านมาและรายงานประจําปี 

 นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิด โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้รายงาน

ในภาพรวม และนายไพรัตน์ เสนาจักร์ ที่ปรึกษาเจ้าหน้าที่บริหารจะเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอียดผลการดาํเนินงานของ

คณะกรรมการในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาให้ที่ประชุมทราบและพิจารณา 

 นายชายนิด โง้วศิริมณีได้ช้ีแจงให้ผู้ถือหุ้นทราบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายในปี 2553 ที่ผ่านมา 

ที่ระดบั 9,500 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปี 2552 คิดเป็นร้อยละ 43 ท่ามกลางปัจจัยลบมากมายจากทั้งภายในประเทศ

และภายนอกประเทศ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 บริษัทมียอดขายรวม 2,900 ล้านบาท เพ่ิมข้ึนจากระยะเวลา

เดียวกันของปี 2553 ร้อยละ 70 เนื่องจากบริษัทและบริษัทย่อยมีการเปิดโครงการและเพ่ิมสินค้ามากขึ้ น ได้แก่  

ทาวน์เฮ้าส์ ภายใต้แบรนด์ “เดอะ วิลล่า” ใน 3 ทาํเล และคอนโดมิเนียม 8 ช้ัน ภายใต้แบรนด์ “ไอ-คอนโด”  

ใน 3 ทาํเล  

 หลังจากน้ัน นายไพรัตน์ เสนาจักร์ได้รายงานพร้อมแสดงวีดิทศัน์ให้ที่ประชุมทราบถึงผลการดาํเนินงาน

ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยคลอบคลุมถงึสาระสาํคญัในเร่ืองดงัต่อไปนี้  

 1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์  โดยแบ่งเป็น Presale, Transfer, Backlog, 

Stocks และ Stocks in Process 

 2. รายงานผลการดาํเนินงานของ Presale และ Transfer โดยแยกตามผลิตภัณฑ ์ เมื่อเปรียบเทยีบ

กบัรายการเดยีวกนัในปี 2553 และปี 2552 

 3. แผนการตลาดและสื่อโฆษณาแยกเป็นรายไตรมาส 

 4. แผนงาน Online Marketing ได้แก่ การพัฒนา Website ใหม่ที่เป็น Real Estate Website 

แห่งแรกที่ดูได้ทุกที่และทุกเวลา, Mobile Site และ Online Campaign  

 5. การจดัทาํ Perfect Card โดยร่วมกบัธนาคารและบริษัทที่ให้บริการด้านระบบรักษาความปลอดภัย

และบริษัทเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ  

 6. การเปิดตัวบ้านระบบโมดูลาร์  

 7. แผนการ Pre-Sale สาํหรับปี 2554  โดยแบ่งตามโซน  จาํนวนโครงการ  และเป้า Pre-Sale  

แยกตามผลิตภณัฑ ์

 8. การเปิดโครงการใหม่ ๆ ในปี 2554 
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 9. กจิกรรมเพ่ือสงัคม ได้แก่  

  - การใส่บาตร-รับบุญ และการฟังเทศนาธรรม โดยบริษัทได้นิมนตท่์านเจ้าคุณอลงกตแห่ง 

วัดพระบาทนํา้พุ เทศนาธรรมให้แก่ลูกบ้านในโครงการต่างๆ ของบริษัท  

  - การจัดกจิกรรมสร้างสมัพันธก์บัลูกบ้าน ได้แก่ การจดัคอนเสร์ิตที่โบนันซ่า เขาใหญ่, การล่องเรือ

ฉลองวาเลนไทน์ การจดัให้เข้าชมการแสดงละครหรือภาพยนตร์ต่าง ๆ ฯลฯ  

 10. การบริการหลังการขาย โดยเน้นการให้บริการอย่างรวดเรว็ งานมีคุณภาพ และโดยช่างที่มีฝีมือ  

 11. การให้บริการ Homecare Service ซ่ึงเป็นการร่วมมือระหว่าง Home Renovation Center ของ 

SCG, Perfect Friend Club และ Perfect Service ซ่ึงเป็นบริการเชิงรุกในการดูแลบ้านลูกค้า 

โดยให้บริการตรวจสขุภาพบ้านและล้างแอร์ฟรี  

 หลังจากน้ัน ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทยได้ช้ีแจงพร้อมแสดงวีดิทัศน์ให้ที่ประชุมทราบถึงสถานการณ์

และภาวะเศรษฐกจิที่มีผลกระทบต่อธุรกจิอสงัหาริมทรัพย์ ในหัวข้อ “From Bad Outsider to Good Inside 

Development” ซ่ึงครอบคลุมถงึรายละเอยีดในเร่ืองดังต่อไปน้ี 

 1. ลักษณะของผู้ประกอบการและการประกอบธุรกจิในปี 2551-2553 

 2. วงจรของธุรกจิอสังหาริมทรัพย์ 

 3. สภาพคล่องของธุรกจิทั่วโลกในปี 2552-2553 ซ่ึงสอดคล้องกบัการบริหารการเงินของบริษัท 

 4. การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกจิของประเทศต่างๆ ในปี 2554 

 5. อตัราส่วนทางการเงินที่สาํคัญของบริษัทจดทะเบียนในปี 2549-2553  

 6. การเปรียบเทยีบทรัพย์สนิ หน้ีสนิ และเงินทุนของบริษัทในปีที่ผ่านมา  

 7. ปัจจัยทางการเมืองในประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกจิ 

 หลังจากน้ัน ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2553   

ที่ผ่านมา 

 เม่ือไม่มผู้ีถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ: ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาและ

รายงานประจําปี 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังน้ี 
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชุม

และออกเสยีง 

รับรอง 220 440,583,708 99.92 

ไม่รับรอง - - - 

งดออกเสยีง 3 358,510 0.08 

บัตรเสยี - - - 

รวม 223 440,942,218 100.00 
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วาระที่ 4. พจิารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษทัประจําปีส้ินสุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นายสรุศักดิ์ วัชรพงศป์รีชา ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มการเงิน เป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชาได้สรุปรายการที่สาํคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทย่อย

สาํหรับรอบปีบัญชีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซ่ึงได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีแล้ว 

และผู้สอบบัญชีได้แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเง่ือนไข โดยครอบคลุมถงึรายละเอยีดดังนี้  

 1. รายการที่สาํคัญในงบดุลเปรียบเทยีบกบัรายการเดียวกนัในปี 2552 

 2. รายการที่สาํคัญในงบกาํไรขาดทุนเม่ือเปรียบเทยีบกบัรายการเดยีวกนัในปี 2552 

 3. รายการที่สาํคัญในงบกระแสเงินสดเม่ือเปรียบเทยีบกบัรายการเดียวกนัในปี 2552 

 4. สรุปอตัราส่วนทางการเงินที่สาํคัญเม่ือเปรียบเทยีบกบัรายการเดียวกนัในปี 2552 

 นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนดังกล่าว 

 มีผู้ถอืหุ้นได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ที่สาํคญัดังน้ี 

 1. บริษัทมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานประมาณ 550 ล้านบาท แต่มีรายได้จากการขายที่ดินประมาณ 

835 ล้านบาท ซ่ึงหากบริษัทไม่มีการขายที่ดิน บริษัทจะมีกาํไรจากการดาํเนินงานหรือไม่? ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 

ได้ช้ีแจงให้ทราบว่า การขายที่ดินดังกล่าวเป็นการทาํธุรกจิเชิงกลยุทธ ์โดยบริษัทมีข้อตกลงขายที่ดินให้มหาวิทยาลัย

หอการค้าไทยเมื่อประมาณปี 2552   โดยมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและสภาหอการค้าไทยจะย้ายสถานที่ทาํการจาก

บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตไปอยู่บริเวณถนนแจ้งวัฒนะบนที่ดินที่ซ้ือขายเน้ือที่ดินประมาณ 400 ไร่ และหลังจากที่

บริษัทได้ขายที่ดินดังกล่าวแล้ว  บริษัทยังมีที่ดินที่จะพัฒนาและทาํโครงการอกีประมาณ 700 ไร่  และบริษัทคาดว่า

บริษัทจะพัฒนาที่ดินเพ่ือทาํโครงการได้ประมาณปลายปี 2554 และบริษัทได้ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะย้ายที่ทาํการ

ประมาณปี 2556 ซ่ึงจะทาํให้เกิดชุมชนขนาดใหญ่ในบริเวณแจ้งวัฒนะ  และบริษัทจะสามารถสร้างผลกาํไรได้ 

ในระยะยาว นอกจากน้ี บริษัทมีต้นทุนของที่ดินดังกล่าวประมาณ 695 ล้านบาท ในขณะที่ขายที่ดิน 835 ล้านบาท 

จึงทาํให้บริษัทมีกาํไรขั้นต้นจากการขายที่ดินดังกล่าวประมาณ 140 ล้านบาทเท่าน้ัน ดังนั้น กาํไรส่วนใหญ่จึงได้จาก 

การประกอบกจิการของบริษัท มไิด้จากการขายที่ดินเพียงรายการเดยีว 

 2. รายได้อื่นๆ จํานวน 76 ล้านบาทเป็นรายได้จากค่าบริหารสาธารณูปโภคของโครงการเก่าๆ 

ที่บริษัทได้เรียกเกบ็จากลูกบ้าน  ส่วนโครงการใหม่ๆ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการเป็นผู้รับผิดชอบ 

การเรียกเกบ็ค่าสาธารณปูโภคต่างๆ จากลูกบ้านเอง 

 3. ตามหมายเหตปุระกอบงบการเงินของบริษัท ในหมายเหตุ 35 บริษัทมคีดีฟ้องร้องรวม 3 คดีดงันี้  

  3.1 คดีที่หน่ึง ลูกบ้านในโครงการเอกมัย-รามอินทราได้ย่ืนฟ้องบริษัทเป็นจาํเลยเพ่ือเรียกร้อง     

ค่าเสยีหายจากการผดิสญัญาซ้ือขาย ซ่ึงขณะน้ี อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยลูกบ้านได้บรรยายฟ้องว่า 

บริษัทได้กระทาํการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน แต่ในท้ายฟ้องได้กลับให้เรียกค่าเสียหายจากบริษัท   

เน่ืองจากได้ขายบ้านแพงเกินจริง ซ่ึงศาลได้มีการนัดโจทก์และได้พยายามไกล่เกล่ีย (วันที่ 28 เมษายน 2554)  

แต่ไม่สามารถไกล่เกล่ียกนัได้ ศาลจึงได้นัดสบืพยายในเดือนกนัยายน 2554 น้ี  
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  3.2 คดทีี่สอง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างรายหน่ึงได้ฟ้องบริษัทย่อยเพ่ือเรียกค่าก่อสร้างที่ค้างชาํระ

เป็นเงินประมาณ 7.5 ล้านบาท  และต่อมา บริษัทย่อยได้ฟ้องแย้งให้ผู้รับเหมาดังกล่าวคืนเงินให้แก่บริษัทย่อย 

เป็นเงินประมาณ 8.4 ล้านบาท  ซ่ึงศาลได้ยกฟ้องโจทก์แล้ว  แต่โจทก์ได้ย่ืนอุทธรณ์  และขณะนี้ อยู่ในระหว่าง 

การพิจารณาของศาลอทุธรณ ์

  3.3 คดีที่สาม ลูกค้ารายหน่ึงได้ย่ืนฟ้องบริษัทย่อยเป็นจาํเลยเพ่ือเรียกค่าเสียหายจากการละเมิด

สิทธิของลูกบ้านเป็นเงินประมาณ 7.7 ล้านบาท ซ่ึงศาลช้ันต้นได้ยกฟ้องโจทก์แล้ว และโจทก์ได้ย่ืนอุทธรณ์ และ

ขณะน้ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ ์

 เม่ือไม่มผู้ีถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทประจาํปีสิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 

2553 ดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และออกเสียง 

เห็นดว้ย 224 440,637,708 99.92 

ไม่เห็นดว้ย 1 130,000 0.03 

งดออกเสยีง 1 226,510 0.05 

บัตรเสยี - - - 

รวม 226 440,994,218 100.00 

วาระที่  5. พจิารณาอนุมติัการจดัสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปันผลสําหรบัผลการดําเนินงานประจําปี 2553 

 นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายชายนิด โง้วศิริมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร จะเป็นผู้ช้ีแจง

รายละเอยีดในวาระนี้ ให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายชายนิด โง้วศิริมณีช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาํไรจากการดาํเนินงาน 

537,698,460 บาท  บริษัทจึงต้องจัดสรรกาํไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสาํรองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 

ของกาํไรสทุธปิระจาํปี ซ่ึงเป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดัและตามข้อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ

จึงได้พิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกาํไรสุทธิส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 27,000,000 บาท  

ส่วนกาํไรที่เหลือจาํนวน 510,698,460 บาท  เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม  คณะกรรมการจึงได้พิจารณา

เหน็สมควรเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ของบริษัทจาํนวน 787,730,720 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลที่จะต้องจ่ายให้แก่ผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 

259,951,137.60 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.90 ของกาํไรสทุธหิลังจากหักเงินสาํรองตามกฎหมายแล้ว และคิดเป็น

ผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้อยละ 6.53 โดยคาํนวณจากราคาปิดของหุ้นเม่ือวันที่ 28 เมษายน 

2554 ซ่ึงอยู่ที่หุ้นละ 5.05 บาท  นอกจากน้ี นายชายนิดได้ช้ีแจงรายละเอียดประวัติการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

ให้ผู้ถอืหุ้นทราบดังนี้  
 

รอบระยะเวลาบญัชี  ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

อตัราหุ้นละ  0.33 บาท 0.25 บาท 0.36 บาท 
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 ซ่ึงบริษัทได้กาํหนดรายช่ือผู้ถอืหุ้นที่มสีทิธไิด้รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) 

และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถอืหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย

วิธปิีดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นผู้มีสทิธไิด้รับเงินปันผล  และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่ 

27 พฤษภาคม 2554 นายชายนิดจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีเร่ืองที่จะให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาเป็น 2 ส่วนดังนี้  

 1. รับทราบการจัดสรรกาํไรส่วนหน่ึงเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 27,000,000 บาท  และ 

 2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ให้แก่ผู้ถอืหุ้น 

 เม่ือไม่มผู้ีถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเหน็อื่น   ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: หลงัจากทีป่ระชมุพจิารณาแลว้  ทีป่ระชมุมมีติดังน้ี 

 1. รับทราบการจัดสรรกาํไรส่วนหนึง่เป็นเงินสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 27,000,000 บาท 

 2. มมีติอนุมตัิใหบ้ริษัทจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ 

ของบริษัทจาํนวน 787,730,720 หุน้ ในอัตราหุน้ละ 0.33 บาท รวมเป็นเงินปันผลทีจ่ะตอ้ง

จ่ายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ทัง้สิ้ น 259,951,137.60 บาท โดยกาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดรั้บ         

เงินปันผลในวนัที ่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ 

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ พ.ศ. 2535 โดย 

วธีิปิดสมุดทะเบียนในวนัที ่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็นผูม้สีทิธิไดรั้บเงินปันผล และบริษัท 

จะจ่ายเงินปันผลภายในวนัที ่27 พฤษภาคม 2554 

  โดยที่ประชุมผู ้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้นที่มาประชุมและ           

 ออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสียง 

เห็นดว้ย 223 437,637,708 99.24 

ไม่เห็นดว้ย 2 3,130,000 0.71 

งดออกเสยีง 1 226,510 0.05 

บัตรเสีย - - - 

รวม 226 440,994,218 100.00 

วาระที่ 6. พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ (โบนสั) ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 

 นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุเพชร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายวีระยุค พันธุเพชรได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทมีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงานเฉพาะกิจการ 

ในปี 2553 จาํนวน 537,698,460 บาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นแล้วจาํนวน 

259,951,137.60 บาท ดังน้ัน จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการ
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บริษัท ทั้งนี้  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 14  กาํหนด 

ให้การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียง 

เกนิกว่าสองในสามของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษัท

ได้พิจารณาและตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์เสนอขอให้ที่ประชุม 

ผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษสาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2553 ให้แก่คณะกรรมการของบริษัท 

ในวงเงินไม่เกนิ 10,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษ

ดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป ทั้งน้ี คณะอนุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

ได้พิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวจากผลตอบแทนและอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัท

และเหน็ว่าเป็นค่าตอบแทนที่เหมาะสม 

 นายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัข้อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)

ให้แก่คณะกรรมการบริษัทในปีที่ผ่าน ๆ มาดังน้ี 

 
จากผลการดําเนินงาน (ปี) 2553 2552 2551 

จํานวนเงิน (บาท) 10,500,000 7,500,000 15,000,000 

 นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา  

 มีผู้ถือหุ้นได้แสดงความเหน็ว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 ได้อนุมัติจาํนวนเงินค่าตอบแทน

พิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทจาํนวน 7,500,000 บาท และในปี 2554 น้ีได้เสนอเป็นจาํนวน 10,500,000 

บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นร้อยละ 30  ในขณะที่บริษัทได้จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท และ

ในปี 2554 ในอตัราหุ้นละ 0.33 บาท ซ่ึงเพ่ิมขึ้นเพียงร้อยละ 24  ผู้ถือหุ้นจึงมีความเหน็ว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษของ

คณะกรรมการบริษัทควรจะเพ่ิมขึ้นได้เพียงร้อยละ 24 เท่ากบัสดัส่วนที่เพ่ิมขึ้นในการเสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น 

ซ่ึงคณะกรรมการได้เรียนช้ีแจงให้ทราบว่า สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นและสดัส่วนการจ่ายค่าตอบแทน

พิเศษให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถนาํมาเปรียบเทยีบกนัได้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้รับค่าตอบแทน 

3 ทาง ได้แก่ (1) ผลตอบแทนของราคาหุ้นที่สูงข้ึน (2) เงินปันผล และ (3) สทิธิจาก Right Offering ที่ได้รับ

จากการเพ่ิมทุน ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะมผีลตอบแทนเพียง (1) เบ้ียประชุม  และ (2) ความเสี่ยงทางกฎหมาย  

 เม่ือไม่มผู้ีถอืหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเหน็อื่นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

และเพ่ือให้การลงมติในวาระน้ีมีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 ราย ซ่ึงถือหุ้นจาํนวน 17,239,600 หุ้น  

ซ่ึงมีรายละเอยีดดังต่อไปนี้  จะไม่ออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

ลาํดับ ชือ่-สกุล จาํนวนหุน้ 

1 นายวทิยา เนติววิฒัน ์ 10,580,000 

2 นายชายนิด โงว้ศิริมณ ี 6,650,000 

3 ดร. ธวชัชัย  นาคะตะ 7,500 

4 นายไพรัตน ์ เสนาจักร์  2,000 

5 นางสาวศิริรัตน ์ วงศว์ฒันา 100 

  รวม 17,239,600 
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มต:ิ หลังจากทีป่ระชุมพจิารณาแลว้   ทีป่ระชุมมมีติอนุมัติใหบ้ริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนพเิศษ(โบนัส)

สาํหรับผลการดาํเนินงานปี 2553 ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,500,000  

บาท โดยมอบหมายใหป้ระธานกรรมการเป็นผูพ้ิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)

ดังกล่าวใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป 

 โดยทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี มีผู ้ถือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการ             

ถอืหุน้นับจาํนวนหุน้ได ้17,239,600 หุน้มไิดอ้อกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีง 

เห็นดว้ย 215 423,047,208 99.78 

ไม่เห็นดว้ย 6 730,900 0.17 

งดออกเสยีง 1 226,510 0.05 

บัตรเสยี - - - 

รวม 222 424,004,618 100.00 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการ

ของดออกเสยีง 

5 17,239,600  

รวม 227 441,244,218  

วาระที่ 7. พจิารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ  

และแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 

 นายปราโมทย์ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดัและตามข้อบังคับ 

ของบริษัทกาํหนดให้กรรมการต้องออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวนหน่ึงในสามทุกปี โดยให้กรรมการที่อยู่ในตาํแหน่ง

นานที่สดุเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ แต่มีสทิธทิี่จะได้รับการเลือกตั้งให้กลับเข้ามาดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทได้อกี  โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังน้ัน จึงมีกรรมการที่จะออกจาก

ตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในคร้ังน้ีรวม 4 ท่านคอื  

 1. ดร.ธวัชชัย   นาคะตะ  ประธานกรรมการ 

 2. นายชายนิด โง้วศริิมณี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

 3. นางสาวศิริรัตน์  วงศ์วัฒนา  กรรมการ  

 4. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

 นอกจากน้ี มร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน ได้ลาออกจากการเป็นกรรมการบริษัทเม่ือวันที่ 26 กุมภาพันธ ์

2554 จึงทาํให้มีตาํแหน่งกรรมการว่างอกี 1 ตาํแหน่ง 

 คณะกรรมการสรรหาช่ือบุคคลเพ่ือเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทได้มีการประชุมโดยพิจารณาถึง           

ความเหมาะสมในด้านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการดาํเนินงานของ

บริษัท และนาํเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาช่ือบุคคลที่จะเสนอให้เป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการ 

ที่ออกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี 
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 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯให้นาํเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังน้ี 

 (1) เน่ืองจากดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด โง้วศิริมณี และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาเป็นบุคคล 

ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อนัจะเป็นประโยชน์

ต่อการดาํเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการทั้งสามท่านดังกล่าวกลับเข้าดาํรง

ตาํแหน่งกรรมการของบริษัทอกีวาระหน่ึง 

 (2) เน่ืองจากดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์  

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งให้กรรมการดังกล่าว 

กลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทอกีวาระหน่ึง   

 (3) เสนอให้เลือกตั้งนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ เข้าเป็นกรรมการใหม่และกรรมการอสิระของบริษัท

แทนตาํแหน่งกรรมการของมร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพนที่ได้ลาออกไป   เนื่องจากนายวันชัยเป็นบุคคลที่มีความรู้

ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท  อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินกิจการ 

ของบริษัท 

 ต่อจากน้ัน นายปราโมทย์ได้แนะนาํดร.ธวัชชัย นาคะตะ, นายชายนิด โง้วศริิมณี, นางสาวศิริรัตน ์ 

วงศ์วัฒนา, ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ ซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกต้ัง

เป็นกรรมการใหม่ให้ผู้ถอืหุ้นทราบ รวมทั้งได้ช้ีแจงและแสดงวีดิทศัน์ประกอบคาํช้ีแจงถงึประวัติโดยย่อของบุคคล

ทั้งห้าท่านให้ที่ประชุมพิจารณา  ตามที่บริษัทได้ส่งรายละเอยีดประวัตกิรรมการและบุคคลที่จะเสนอช่ือให้เลือกตั้งเป็น

กรรมการใหม่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสอืเชิญประชุมแล้ว และนายปราโมทย์ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมว่า บุคคล

ทั้งห้าทา่นดังกล่าวมิได้เป็นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็นกจิการที่แข่งขันกบั

กจิการของบริษัทแต่อย่างใด  และก่อนการพิจารณาลงมติในเร่ืองน้ี ประธาน(ดร.ธวัชชัย นาคะตะ), นายชายนิด 

โง้วศริิมณี, นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการทั้งสี่ท่านซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับการ

เสนอช่ือให้เป็นกรรมการอกีวาระหน่ึง และนายวันชัย ธนิตตริาภรณ ์ ซ่ึงเป็นบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเพ่ือเลือกตั้ง

เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้แจ้งความประสงค์ที่จะออกจากห้องประชุมก่อนการพิจารณาลงมต ิ เพ่ือให้ที่ประชุม

ผู้ถอืหุ้นได้พิจารณาและลงมตอิย่างเป็นอสิระ    

 ประธานได้เชิญกรรมการและบุคคลที่ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการรวม 5 ท่านออกจากห้องประชุม

ช่ัวคราว โดยประธานได้มอบหมายให้นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการ ทาํหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม

เป็นการช่ัวคราวจนกว่าการพิจารณาวาระน้ีจะแล้วเสรจ็ 

 ก่อนการลงมติเลือกต้ังกรรมการ  นายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า การลงมติเลือกตั้ง

กรรมการในวาระน้ี ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน  และขอให้

ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้จัดส่งให้แล้ว เพ่ือลงมติว่า เหน็ด้วย หรือไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง 

และเม่ือผู้ถือหุ้นได้ลงมติเลือกต้ังกรรมการครบทั้ง 5 ท่านแล้ว  ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกคนส่งใบลงคะแนนเสียง 

ให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทเพ่ือรวบรวมและประกาศแจ้งมติให้ทราบต่อไป แต่อย่างไรกต็าม หากผู้ถือหุ้นคนใดมิได้ 

ส่งใบลงคะแนนเสยีง  บริษัทจะถอืว่า  ผู้ถอืหุ้นท่านนั้นได้ลงมติเหน็ชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท   

 ประธาน(นายวีระยุค)ได้สอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งห้าคน และเม่ือไม่ม ี         

ผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธาน(นายวีระยุค)จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ
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มต:ิ หลงัจากทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้  ทีป่ระชมุมมีติดังน้ี 

 1. เลอืกตัง้ใหด้ร.ธวชัชัย นาคะตะ นายชายนิด โงว้ศิริมณ ี และนางสาวศิริรัตน ์ วงศ์วฒันา  

ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระในครั้งน้ี กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการ

ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่ 

 2. เลอืกตัง้ใหด้ร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึง่เป็นกรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามกาํหนดวาระ

ในคร้ังน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่  

 3. เลอืกตัง้ใหน้ายวนัชัย ธนิตตริาภรณ ์ เขา้เป็นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระของบริษัทแทน

ตาํแหน่งกรรมการทีว่่าง 

  โดยที่ประชุมผูถ้ือหุน้ไดม้ีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของ           

ผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธิออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 

(1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ 
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีง 

เห็นดว้ย 218 440,156,808 99.75 

ไม่เห็นดว้ย 4 470,900 0.11 

งดออกเสยีง 5 616,510 0.14 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 (2) นายชายนิด โงว้ศิริมณ ี
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีิทธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 218 440,156,808 99.75 

ไม่เห็นดว้ย 4 470,900 0.11 

งดออกเสยีง 5 616,510 0.14 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 (3) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วฒันา 
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีิทธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 219 440,158,108 99.75 

ไม่เห็นดว้ย 3 469,600 0.11 

งดออกเสยีง 5 616,510 0.14 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 
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 (4) ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย 
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีิทธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 220 440,495,708 99.83 

ไม่เห็นดว้ย 2 132,000 0.03 

งดออกเสยีง 5 616,510 0.14 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 (5) นายวนัชัย ธนิตติราภรณ ์
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีิทธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 219 440,494,408 99.83 

ไม่เห็นดว้ย 3 133,300 0.03 

งดออกเสยีง 5 616,510 0.14 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะมจีาํนวนทัง้ส้ิน 12 คนดังนี้  

 1. ดร.ธวชัชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 

 2. นายวรีะยุค พนัธุเพชร รองประธานกรรมการ 

    และกรรมการอิสระ 

 3. นายชายนิด โงว้ศิริมณ ี ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร 

 4. นายไพรัตน ์ เสนาจักร์ กรรมการ 

 5. นายวทิยา เนติววัิฒน ์ กรรมการ 

 6. มร.ออย บนู อัน  กรรมการ 

 7. นางสาวศิริรัตน์  วงศวั์ฒนา  กรรมการ  

 8. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

    และกรรมการอิสระ 

 9. ดร.สมศักดิ์  โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการอิสระ 

 10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการอิสระ 

 11. นางเนื้ อนวล  สวสัดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ 

 12. นายวนัชัย  ธนิตติราภรณ ์ กรรมการและกรรมการอิสระ 
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วาระที่ 8. พจิารณาอนุมติัการจ่ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ ยประชมุ)ประจําปี 2554 ใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทั 

 นายปราโมทย์แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและประธาน

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็นผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นายวีระยุค พันธุเพชรช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ 

ตามข้อบังคับของบริษัท การจ่ายเงินค่าเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  

ซ่ึงที่ประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจาํปี 2553 เม่ือวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้อนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน

ในรูปเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และสาํหรับ 

ค่าเบ้ียประชุมในปี 2554 น้ี  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์   โดยเทยีบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อื่น ๆ  

ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเหน็ควรกาํหนด

ค่าตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมให้แก่คณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกนิ 7,500,000 บาท และ

มอบหมายให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม

ต่อไป ซ่ึงเป็นอตัราเดียวกบัค่าเบ้ียประชุมในปี 2553   

 นายปราโมทย์ได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกบัข้อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้แก่คณะกรรมการ

บริษัทในปีที่ผ่าน ๆ มาดังน้ี 

 
ค่าเบี้ ยประชุม

ประจําปี 

วงเงินที่ไดร้บัอนุมติั 

จากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ 

ค่าเบี้ ยประชมุ 
ที่จ่ายจริงใหก้รรมการ 

2552 7,500,000 5,335,000 

2553 7,500,000 5,060,000 

2554 7,500,000 -- 

 ทั้งนี้  คณะกรรมการบริษัทได้ประมาณการการประชุมของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ 

ชุดอื่น ๆ ในปี 2554 ดงัน้ี 

 

 
 
 

ช่ือคณะกรรมการ 
จํานวน ประมาณการจํานวน 

กรรมการ ครั้งของการประชมุต่อปี 

1 คณะกรรมการบริษัท 12 7 
2 คณะกรรมการตรวจสอบ 3 8 
3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

และทรัพยากรมนุษย ์
3 2 

4 คณะกรรมการสรรหาช่ือบุคคล      

เพ่ือเสนอเป็นกรรมการบริษัท 

3 1 

5 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 4 12 

 นายปราโมทย์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา  
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 เม่ือไม่มผู้ีถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม   ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพ่ือความโปร่งใส 

ผู้ถอืหุ้นที่เป็นกรรมการ 5 รายถอืหุ้นนับเป็นจาํนวนหุ้นได้ 17,239,600 หุ้น จะไม่ออกเสยีงลงคะแนนในวาระน้ี 

มติ: หลงัจากทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ ทีป่ระชุมมีมติอนุมัติใหบ้ริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ ยประชุม

ใหค้ณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมาย

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน 

ตามความเหมาะสมต่อไป  

 โดยทีป่ระชุมผูถ้ือหุน้ไดม้ีมติอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทัง้หมด

ของผูถ้ือหุน้ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งน้ี มีผูถ้ือหุ้น 5 รายที่เป็นกรรมการถือหุ้น             

นับจาํนวนหุน้ได ้17,239,600 หุน้ มไิดอ้อกเสยีงลงคะแนนในวาระนี้ ดังน้ี 
 

 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีง 

เห็นดว้ย 217 423,376,108 99.85 

ไม่เห็นดว้ย 3 382,000 0.09 

งดออกเสยีง 2 246,510 0.06 

บัตรเสยี - - - 

รวม 222 424,004,618 100.00 

ผูถ้อืหุน้ทีเ่ป็นกรรมการ

ของดออกเสยีง 

5 17,239,600  

รวม 227 441,244,218  

วาระที่ 9. พจิารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2554 และกําหนดค่าตอบแทน 

 นายปราโมทย์ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดัและข้อบังคับ

ของบริษัท ซ่ึงกาํหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี  

ทั้งน้ี ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมกไ็ด้  

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ           

ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ังให้ผู้สอบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยัง จาํกดั เป็นผู้สอบบัญชี

ของบริษัทประจาํปี 2554 เน่ืองจากพิจารณาเหน็ว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สาํนักงานคณะกรรมการ

กาํกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํหนด มีความเช่ียวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา

เป็นที่น่าพอใจ โดยนายปราโมทย์ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2554 ดงันี้  

 

ช่ือผูส้อบบญัชี เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปีที่สอบบญัชีใหบ้ริษทั 

1. นางสาวทพิวัลย์ นานานุวัฒน์ 3459 0 

2. นางสาวศิราภรณ์  เอื้ออนันตกุ์ล 3844 3 (ปี 2551-2553) 

3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 0 
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 โดยกาํหนดให้ผู้สอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอาํนาจตรวจสอบ ทาํ และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  

และกาํหนดค่าตอบแทนให้ผู้สอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซ่ึงเป็นจาํนวนค่าตอบแทนสูงกว่า

ค่าตอบแทนในปี 2553 จาํนวน 100,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมีรายได้เพ่ิมขึ้น รวมทั้งมีรายการค้ามากข้ึน นอกจากนี้  

บริษัท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยัง จาํกดัยังเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้วย   โดยมีข้อมูลการจ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมาดังน้ี 
 

 

 ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 ปี 2551 

ค่าสอบบัญชี 1,800,000 1,700,000 1,650,000 1,650,000 

เพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 100,000 50,000 -  

คิดเป็น 5.88% 3.03% -  

 ซ่ึงค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.88 ยังถอืว่าอยู่ในเกณฑห์รือตํ่ากว่าเกณฑป์กติ  ทั้งน้ี 

บริษัท สาํนักงาน เอนิสท์ แอนด์ ยัง จาํกดัและผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งต้ังให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย  

ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ที่เกี่ยวข้องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ

ต่อการปฏบัิติหน้าที่อย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด  นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มีผู้ถอืหุ้นได้ซักถามและคณะกรรมการได้ตอบข้อซักถามในประเดน็ที่สาํคญัดังน้ี 

 1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจาํนวน 1,800,000 บาทถือว่าสงูมาก เน่ืองจากบริษัทมีกาํไรสทุธเิพียง

500 กว่าล้านบาทเท่าน้ัน โดยผู้ถือหุ้นมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจํานวน 1,200,000 บาท หรือ 

1,300,000 บาท กถ็ือว่าสูงมากแล้ว ทั้งน้ี บริษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีกาํไรประมาณ 500-600 ล้านบาท ได้จ่าย

ค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีเพียง 800,000 บาท หรือ 900,000 บาทเท่าน้ัน ซ่ึงคณะกรรมการได้ช้ีแจงให้ทราบว่า 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากปริมาณงานที่ผู้สอบบัญชีจะต้องทาํ อย่างไรกต็าม 

คณะกรรมการบริษัทได้ฝากให้ผู้สอบบัญชีพิจารณาค่าตอบแทนในปีต่อ ๆ ไปตามความเหน็ของผู้ถอืหุ้นด้วย 

 2. บริษัทของผู้สอบบัญชีมักจะเป็นบริษัทที่มีช่ือต่างประเทศ บริษัทควรจะว่าจ้างผู้สอบบัญชีที่เป็น

บริษัทไทยเพ่ือสนับสนุนกิจการของคนไทย   ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทได้ช้ีแจงให้ทราบว่า   บริษัท สาํนักงาน เอินส์ท

แอนด์ ยัง จาํกดัเป็นบริษัทของคนไทย นอกจากน้ี บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้องว่าจ้างผู้สอบบัญชี 

ที่มีคุณสมบัติตามที่สาํนักงาน ก.ล.ต. กาํหนดไว้เท่านั้น จะเลือกผู้สอบบัญชีตามอาํเภอใจไม่ได้ ซ่ึงบริษัท สาํนักงาน 

เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกดัเป็นบริษัทที่อยู่ในระดับ TOP 4 ของสาํนักงาน ก.ล.ต. กรณีหากบริษัทจะต้องติดต่อกู้ยืมเงิน

หรือทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับต่างประเทศ   ช่ือผู้สอบบัญชีจะเป็น Goodwill ที่ดีที่ทาํให้งบการเงินของบริษัทเป็น 

ที่น่าเช่ือถอืได้ 

 3. บริษัทได้เร่ิมนํามาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่เกี่ยวกับการรับรู้ รายได้มาทยอยใช้ตามที่กฎหมาย

กาํหนดไว้แล้ว ซ่ึงจะส่งผลต่อการรับรู้ รายได้ค่อนข้างมาก และมีมาตรฐานทางบัญชีอีกฉบับหน่ึงที่มีผลกระทบกับ 

งบการเงินคือ ผลตอบแทนพนักงาน  โดยบริษัทได้ประเมินรายการที่ต้องบันทกึหนี้และวิธกีารทางบัญชีไว้ในงบการเงิน

ไตรมาส 1 แล้ว โดยบริษัทจะแบ่งต้ังเป็น 5 ปี ซ่ึงบริษัทได้เตรียมความพร้อมกับมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ ๆ  

ทุกฉบับแล้ว  

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มต:ิ หลังจากที่ประชุมพิจารณาแลว้  ที่ประชุมมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ้น 

ทีม่าประชมุและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ใหผู้ส้อบบัญชีของบริษัท สาํนักงาน เอินสท์ แอนด ์ยงั 

จาํกัด โดยนางสาวทิพวัลย ์นานานุวัฒน์ ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ

นางสาวศิราภรณ ์ เอ้ืออนันต์กุล ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่3844 และ/หรือนายกฤษดา 

เลิศวนา ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที ่4958 เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2554 

และกาํหนดเงินค่าตอบแทนใหผู้ส้อบบัญชภีายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ดังน้ี 

 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่า

ประชมุและออกเสยีง 

เห็นดว้ย 222 440,694,408 99.87 

ไม่เห็นดว้ย 3 303,300 0.07 

งดออกเสยีง 2 246,510 0.06 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมติัยกเลิกการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพเป็นหุน้สามญัในวงเงินไม่เกิน  

30 ลา้นเหรียญสหรฐัอเมริกา ตามท่ีเคยไดร้บัอนุมติัจากที่ประชุมวิสามญัผูถ้ือหุน้ครั้งที่ 1/2551 

เมือ่วนัที่ 20 มิถุนายน 2551 

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็น 

ผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทคร้ังที่ 

1/2551 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้มีมติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงิน

ไม่เกนิ 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกานั้น แต่เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เร่ือง  

การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ได้กาํหนดให้บริษัทจะต้องออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ภายใน 1 ปีนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น  ซ่ึงจากระยะเวลาที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติจนถึง

ปัจจุบันได้เกินกาํหนดเวลา 1 ปีแล้ว บริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ ดังน้ัน คณะกรรมการ 

จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าว  นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอ

ขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เม่ือไม่มผู้ีถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม   ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ: ที่ประชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญ 

ในวงเงินไม่เกิน 30 ลา้นเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามทีเ่คยไดรั้บอนุมัติจากทีป่ระชุมวสิามัญผูถ้อืหุน้

คร้ังที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551  ดว้ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจาํนวน

เสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่าประชมุและมสิีทธิออกเสยีงลงคะแนนดังน้ี 
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มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 224 440,867,708 99.91 

ไม่เห็นดว้ย 1 130,000 0.03 

งดออกเสยีง 2 246,510 0.06 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

วาระที่ 11. พจิารณาอนุมติัยกเลิกการสํารองหุน้สามญัและอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนจํานวน 1,772,434,824 

บาท โดยวิธีการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที่ยงัมิไดอ้อกจําหน่ายจํานวน 295,405,804 หุน้  

มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 6 บาท 

 นายปราโมทย์ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า   ด้วยบริษัทมีความจําเป็นจะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียน 

ตามรายละเอียดในวาระต่อ ๆ ไป  และตามข้ันตอนของกฎหมาย  ก่อนที่บริษัทจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนได้ บริษัท

จะต้องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้นาํออกจาํหน่ายก่อน โดยมีรายละเอยีดดงันี้  

 1. สืบเน่ืองจากการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 30 

ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่เคยได้รับอนุมัติจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 

2551 ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาให้บริษัท

ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญจาํนวน 160,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 962,434,824 บาท 

ที่ได้สํารองไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญ ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ของรายงาน 

การประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2551 

 2. ตามที่ที่ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2548 เม่ือวันที่ 19 กนัยายน 2548  ได้มมีติให้บริษัทออก

และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัในวงเงินไม่เกนิ 35 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท 

ได้นาํหุ้นกู้แปลงสภาพดงักล่าวออกเสนอขายเป็นจาํนวน 20 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้แก่ Pyrite International 

Finance Limited (“Pyrite”) และปัจจุบัน บริษัทได้ชาํระหน้ีหุ้นกู้ให้แก่ Pyrite เรียบร้อยแล้ว โดย Pyrite ไม่ได้ 

ใช้สทิธแิปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามัญภายในเวลา 5 ปี จนถงึวันครบกาํหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน 

2553 แต่อย่างใด ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุมผู้ถอืหุ้นพิจารณาให้บริษัทยกเลิกการจัดสรร 

หุ้นสามัญจาํนวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 810,000,000 บาท ที่ได้สาํรองไว้เพ่ือ

รองรับการใช้สทิธแิปลงสภาพหุ้นกู้เป็นหุ้นสามญัตามรายละเอยีดในวาระที่ 3 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น

คร้ังที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 กนัยายน 2548 ซ่ึงเป็นทุนจดทะเบียนที่เหลือหลังจากยกเลิกการออกและจดัสรร 

หุ้นสามัญบางส่วนจาํนวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 390,000,000 บาท ตาม

รายละเอยีดในวาระที่ 4 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที่ 1/2551 เม่ือวันที่ 20 มิถุนายน 2551 

 ดังน้ัน จากการยกเลิกการสาํรองหุ้นสามัญจํานวน 295,405,804 หุ้นตามรายละเอียดใน 1 และ 2 

ข้างต้น คณะกรรมการจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมติัให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 

6,552,000,000 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,779,565,176 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 796,594,196 

หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท โดยวิธตีัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้นาํออกจาํหน่ายจาํนวน 295,405,804 หุ้น 

มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทออก   



 19

 เม่ือไม่มผู้ีถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม   ประธานจึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  
 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 224 440,867,708 99.91 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสยีง 3 376,510 0.09 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 1. อนุมัติใหบ้ริษัทยกเลกิการสาํรองหุน้สามัญจาํนวน 295,405,804 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  

6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทดังน้ี 

  (1) ยกเลกิการออกและจัดสรรหุน้สามญัจาํนวน 160,405,804 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ  

6 บาท รวม 962,434,824 บาททีไ่ดส้าํรองไวเ้พือ่รองรับการใชส้ทิธิแปลงสภาพ 

หุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัตามรายละเอียดในวาระที ่ 7 ของรายงานการประชมุวสิามัญ 

ผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2551  

  (2) ยกเลกิการออกและจัดสรรหุน้สามญัจาํนวน 135,000,000 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้

หุน้ละ 6 บาท รวม 810,000,000 บาท ทีไ่ดส้าํรองไวเ้พือ่รองรับการใชส้ิทธิ 

แปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัตามรายละเอียดในวาระที ่ 3 ของรายงานการประชมุ

วสิามญัผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2548 เมือ่วนัที ่19 กันยายน 2548 ซึง่เป็นทุนจดทะเบยีน

ทีเ่หลอืหลงัจากยกเลกิการออกและจัดสรรหุน้สามัญบางส่วนจาํนวน 65,000,000 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท รวม 390,000,000 บาท ตามรายละเอียดในวาระที ่ 4 

ของรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้คร้ังที ่1/2551 เมือ่วนัที ่20 มถุินายน 2551   

 2. อนุมัติใหบ้ริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบยีนเดิม 6,552,000,000 บาท 

ใหเ้หลอืทุนจดทะเบียน 4,779,565,176 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญัจาํนวน 796,594,196 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท โดยวธีิตัดหุน้สามญัจดทะเบยีนทีย่งัมไิดน้าํออกจาํหน่าย

จาํนวน 295,405,804 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทออก 

 และหลงัจากทีบ่ริษัทไดล้ดทุนจดทะเบียนขา้งตน้แลว้ จะทาํใหบ้ริษัทมทุีนจดทะเบียนและทุนชาํระ

แลว้เป็นดังน้ี 

 1. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 4,779,565,176 บาท แบ่งเป็นหุน้สามญัจาํนวน 796,594,196 

หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท 
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 2. ทุนทีเ่รียกชาํระแลว้ 4,726,384,320 บาท แบ่งเป็นหุน้สามัญจาํนวน 787,730,720 หุน้   

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท 

 3. ทุนจดทะเบียนจํานวน 53,180,856 บาท แบ่งเป็นหุ้นสามัญจาํนวน 8,863,476 หุ้น 

มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท ทีไ่ดส้าํรองไวเ้พือ่รองรับการใชส้ิทธิของผูถ้ือใบสาํคัญแสดงสทิธิ 

ที่บริษัทได้ออกและเสนอขายให้แก่เจา้หน้ีตามที่กําหนดไวใ้นแผนฟ้ืนฟูกิจการของบริษัท  

ฉบับลงวนัที ่27 กรกฎาคม 2544 ขอ้ 8.3 

วาระที ่12. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 4. เกี่ยวกบัการลดทุน 

จดทะเบยีน 

 นายปราโมทย์ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจาํเป็นจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 

เป็นดงัน้ี 

 “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,779,565,176 บาท  

   แบ่งออกเป็น 796,594,196 หุ้น  

   มูลค่าหุ้นละ 6 บาท  

                                             โดยแยกออกเป็น 

   หุ้นสามัญ 796,594,196 หุ้น  

   หุ้นบุริมสทิธ ิ --- หุ้น”  

 นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 

 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 224 440,867,708 99.91 

ไม่เห็นดว้ย - - - 

งดออกเสยีง 3 376,510 0.09 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติใหบ้ริษัทแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการ 

ลดทุนจดทะเบยีนของบริษัท โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดังน้ี 



 21

 “ขอ้  4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 4,779,565,176 บาท  

   แบ่งออกเป็น 796,594,196 หุน้  

   มลูค่าหุน้ละ 6 บาท  

                                             โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 796,594,196 หุน้  

   หุน้บุริมสทิธิ --- หุน้”  

วาระที่ 13. พิจารณาอนุมติัการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษทั จากเดิมมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 6 บาท ใหเ้ป็น

มูลค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็น 

ผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทเพ่ือให้ 

เกิดสภาพคล่องในการซ้ือขายหลักทรัพย์ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ มากยิ่งขึ้ น คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ 

ที่ประชุมพิจารณาเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 4,779,565,176 

บาท ตามรายละเอยีดในวาระที่ 11 และ 12  โดยให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 

6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจาํนวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็น

หุ้นสามัญจาํนวน 6 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท นางสาวศริิรัตน์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มีผู้ถือหุ้นได้สนับสนุนการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในคร้ังน้ีและขอให้ผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่

ดูแลราคาหุ้นที่ซ้ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้วย 

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

 

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 224 440,995,708 99.94 

ไม่เห็นดว้ย 1 2,000 0.00 

งดออกเสยีง 2 246,510 0.06 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุน้ของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 

4,779,565,176 บาท โดยใหเ้ปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ของบริษัท จากเดิมมลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ 

6 บาท ใหเ้ป็นมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท โดยการแตกหุน้สามัญจาํนวน 1 หุน้ มลูค่าทีต่ราไว ้

หุน้ละ 6 บาท ใหเ้ป็นหุน้สามัญจาํนวน 6 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  
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วาระที่ 14. พิจารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหส์นธิของบริษทัขอ้ 4. เกี่ยวกบัการเปลีย่นแปลง

มูลค่าหุน้ของบริษทั 

 นายปราโมทย์ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  เพ่ือให้สอดคล้องกับมติการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท 

จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 6 บาท ให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ในวาระที่ 13 ที่ผ่านมา บริษัทจาํเป็นจะต้อง

แก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธขิองบริษัทข้อ 4. ใหม่ ให้เป็นดังน้ี 

 “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,779,565,176 บาท  

   แบ่งออกเป็น 4,779,565,176 หุ้น  

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

                                             โดยแยกออกเป็น 

   หุ้นสามัญ 4,779,565,176 หุ้น  

   หุ้นบุริมสทิธ ิ --- หุ้น”  

 นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 223 440,865,708 99.91 

ไม่เห็นดว้ย 1 2,000 0.00 

งดออกเสยีง 3 376,510 0.09 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติใหบ้ริษัทแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับ 

การเปลีย่นแปลงมลูค่าหุน้ของบริษัท จากเดิมมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 6 บาท ใหเ้ป็นมลูค่าทีต่ราไว้

หุน้ละ 1 บาท โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดังน้ี 

 “ขอ้  4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 4,779,565,176 บาท  

   แบ่งออกเป็น 4,779,565,176 หุน้  

   มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

                                             โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 4,779,565,176 หุน้  

   หุน้บุริมสทิธิ --- หุน้”  
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วาระที่ 15. พจิารณาอนุมติัการออกหุน้กูไ้ม่เกิน 4,000 ลา้นบาท 

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็น 

ผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ช้ีแจงพร้อมแสดงวีดิทศัน์ประกอบคาํช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  การออก

หุ้นกู้ในคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 

รวมถึงการซ้ือที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหน้ีเดิม  คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติให้บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม 

ที่ได้จัดส่งให้ผู้ถอืหุ้นและปรากฏตามวีดิทศัน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถอืหุ้นในการประชุมแล้วดังน้ี 

 
ชนิด หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้  ข้ึนอยู่กับ  

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อตัราแลกเปล่ียนในขณะที่มีการออกและ 

เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

มูลค่ารวม 

ของหุ้นกู้ 

วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท

จาํนวนดังกล่าว 

อายุ ไม่เกนิ 5 ปีนับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลักษณะ

หมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ

ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกนัหรือต่างคราวกนั 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้

บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน 

การไถ่ถอน 

ก่อนกาํหนด 

ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสทิธขิอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาํหนด   และบริษัทมีหรือไม่มีสทิธขิอ

ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกาํหนด  ทั้งน้ี  ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้ 

ในแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ 

หุ้นกู้ที่ออกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้  ให้อยู่ภายใต้บังคับของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน 

และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่มีผลใช้บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ในแต่ละคราว 

เง่ือนไขพิเศษ สาํหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกนิ 270 วันน้ัน ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินต้นของ

หุ้นกู้ที่ได้ออกภายในจาํนวนเงินรวมที่ได้รับอนุมัติข้างต้น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้น

ทดแทนเพ่ิมเติมได้ภายในเง่ือนไขและวงเงินที่กาํหนดไว้ข้างต้นดังกล่าว  

การมอบอาํนาจ ข้อจาํกัด เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจาํเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขาย

หุ้นกู้เช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ ย การแต่งตั้ง

ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จาํนวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธชีาํระคืนเงินต้น วิธีการ

จัดสรร ประเภทหลักประกนั รายละเอยีดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอน

ก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็นต้น ตลอดจนการดาํเนินการ 
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ขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออก

และเสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และ 

การดาํเนินการใด ๆ ตามที่จาํเป็นและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท  

ให้อยู่ในอํานาจของกรรมการผู้มีอํานาจกระทาํการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับ

มอบหมายจากกรรมการผู้มีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกาํหนดต่อไป 

 นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 223 440,530,108 99.84 

ไม่เห็นดว้ย 1 130,000 0.03 

งดออกเสยีง 3 584,110 0.13 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติใหบ้ริษัทออกและเสนอขายหุน้กูภ้ายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท โดยมีรายละเอียด

ดังน้ี 

ชนิด หุน้กูทุ้กประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) 

ทัง้น้ี ข้ึนอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ 

เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใชอั้ตราแลกเปลี่ยน 

ในขณะทีม่กีารออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

มลูค่ารวมของหุน้กู ้ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ลา้นบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงิน

เทยีบเท่าเงินบาทจาํนวนดังกล่าว 

อายุ ไม่เกิน 5 ปีนับตัง้แต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ 

และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป  

และ/หรือผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนประเภทสถาบัน 

ในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ 

ทีเ่กีย่วขอ้งทีม่ผีลใชบ้ังคับในขณะทีอ่อกและเสนอขายหุน้กูนั้น้ 
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การไถ่ถอน 

ก่อนกาํหนด 

ผูถ้ือหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูค้ืนก่อนกาํหนด   และ

บริษัทมีหรือไม่มสิีทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด  ทัง้น้ี  ใหเ้ป็นไป

ตามขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อัตราดอกเบี้ ย  ข้ึนอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้กู ้ หรือตาม

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขของหุน้กูท้ีอ่อกในคราวนัน้ ๆ ทัง้น้ี ใหอ้ยู่ภายใต้

บังคับของประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน และ/หรือประกาศ

หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่กี่ยวขอ้งทีม่ีผลใชบ้ังคับในขณะทีอ่อกและ

เสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

เง่ือนไขพเิศษ สาํหรับหุน้กูร้ะยะสัน้อายุไม่เกิน 270 วันนัน้ ในกรณทีีบ่ริษัทไดไ้ถ่ถอน

หรือชาํระคืนเงินตน้ของหุน้กูท้ี่ไดอ้อกภายในจาํนวนเงินรวมที่ไดรั้บ

อนุมัติข้างตน้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้

ภายในเง่ือนไขและวงเงินทีก่าํหนดไวข้า้งตน้ดังกล่าว  

การมอบอาํนาจ ข้อจาํกัด เง่ือนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจาํเป็นและเกี่ยวข้อง 

กับการออกและเสนอขายหุน้กูเ้ช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าทีต่ราไว ้ราคา 

เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบ้ีย การแต่งตัง้ผูแ้ทนผูถ้ือหุน้กู ้จาํนวน

ทีเ่สนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชาํระคืนเงินตน้ วิธีการ

จัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา 

การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกาํหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง

ใด ๆ เป็นตน้ ตลอดจนการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน 

ทีเ่กีย่วขอ้ง การแต่งตัง้ทีป่รึกษาหรือบุคคลทีเ่กีย่วขอ้งกับการออกและ

เสนอขายหุ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา 

ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และการดําเนินการใด ๆ ตามที่จําเป็นและ

เกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุน้กูข้องบริษัท ใหอ้ยู่ในอาํนาจ

ของกรรมการผู ้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคล 

ที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู ้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 

ทีจ่ะพจิารณาและกาํหนดต่อไป 

วาระที่ 16. พิจารณาอนุมติัการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัเพือ่จัดสรรใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิม

ที่ไดจ้องซ้ือหุน้สามญัเพิม่ทุนของบริษทั 

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็น 

ผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ช้ีแจงพร้อมแสดงวีดิทัศน์ประกอบคาํช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า  ด้วย

บริษัทจะออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant”) จาํนวน 

393,865,360 หน่วย เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของ
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บริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ใช้สทิธจิองซ้ือหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี

รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวีดิทัศน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้น 
ในการประชุมแล้วดงัน้ี 
 

ประเภท ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ตี้  เพอร์เฟค จาํกัด 

(มหาชน) คร้ังที่ 1/2554 (“ใบสาํคัญแสดงสทิธ”ิ หรือ “PF-W 3”) 

ชนิด ระบุช่ือผู้ถอืและสามารถโอนเปล่ียนมอืได้ 

จาํนวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกนิ 393,865,360  หน่วย 

จาํนวนหุ้นสามญัที่จดัสรร 

เพ่ือรองรับการใช้สทิธ ิ

393,865,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  

ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท (ศูนย์บาท) 

อตัราการใช้สทิธ ิ

ซ้ือหุ้นสามญั 

ใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ1 หน่วย มีสทิธซ้ืิอหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้นแต่กรณีมีการปรับ

อตัราการใช้สทิธติามเง่ือนไขการปรับสทิธ ิ

ราคาการใช้สิทธ ิ

ซ้ือหุ้นสามญั 

1 บาทต่อหุ้น เว้นแต่กรณีมกีารปรับราคาการใช้สทิธติามเง่ือนไขการปรับสทิธ ิ

อายุของใบสาํคญัแสดงสทิธ ิ 3 ปีนับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

วิธกีารจัดสรร 

 

จัดสรรให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทรายที่ใช้สทิธจิองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขาย

แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสดัส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซ่ึงมีรายช่ือ ณ

วันกาํหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสทิธใินการจองซ้ือและได้รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน

(Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ถือหุ้น 

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 

โดยวิธปิีดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในอตัราส่วนหุ้นสามัญที่ได้รับ 

การจัดสรรจากการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

เศษของใบสาํคญัแสดงสทิธทิี่ไม่เตม็จาํนวน 1 หน่วยจากการคาํนวณ ให้ปัดทิ้ง  

ระยะเวลาการใช้สทิธ ิ ผู้ถือใบสาํคัญแสดงสิทธิสามารถใช้สิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ในวันทาํการ

สดุท้ายของทุก ๆ เดอืนมีนาคม มิถุนายน กนัยายน และธนัวาคมของแต่ละปีปฏทินิ

ตลอดอายุของใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ 

ทั้งน้ี วันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังแรกคือ วันทาํการสดุท้ายของไตรมาสแรกหลังจากที่

บริษัทได้จัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธใิห้แก่ผู้ถือหุ้นแล้ว และวันกาํหนดการใช้สิทธิ

คร้ังสุดท้ายจะตรงกับวันที่ใบสาํคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปีนับแต่วันที่ออก

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิในกรณีที่วันกาํหนดการใช้สทิธคิร้ังสดุท้ายตรงกบัวันหยุดทาํการ

ของบริษัท ให้เล่ือนวันกาํหนดการใช้สทิธิคร้ังสุดท้ายดังกล่าวเป็นวันทาํการสุดท้าย

ก่อนหน้าวันกาํหนดการใช้สิทธ ิและจะมีระยะเวลาให้แสดงความจาํนงในการใช้สิทธิ

คร้ังสดุท้าย 15 วันก่อนวันใช้สทิธ ิ

ตลาดรองของ 

ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน  

ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุ้นสามัญ 

ที่เกดิจากการใช้สทิธ ิ

บริษัทจะนาํหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้สิทธิในคร้ังน้ีเข้าจดทะเบียนเป็นหลักทรัพย์ 

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 

ผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น เน่ืองจากเป็นการจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมรายที่ใช้สิทธิจองซ้ือ

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น 

(Right Offering) ดังน้ัน จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถอืหุ้น 

อย่างไรกต็าม หากมีการใช้สทิธซ้ืิอหุ้นสามัญครบถ้วนตามใบสาํคัญแสดงสทิธโิดยที่

ไม่ใช่ผู้ถือหุ้นเดิมทั้งจาํนวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรร  

หุ้นสามัญเพ่ิมทุนทั้งจาํนวนให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมในคร้ังน้ี ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  
1. การลดลงของสดัส่วนการถอืหุ้น (Control Dilution) 

=                             จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้  

 จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้น Right Offering + จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้  

=                       393,865,360   

 4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360 

=    393,865,360    

  5,907,980,400 

= ร้อยละ 6.66 

 
2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

= ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย 

                    ราคาตลาดก่อนเสนอขาย 

โดย “ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ” หมายถึง ราคาถัวเฉล่ียถ่วงนํา้หนักของหุ้นสามัญ

ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้อนหลังสบิห้าวันทาํการซ้ือขายติดต่อกนัก่อนวันที่

คณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 เพ่ือ 

ขออนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่ จะซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

เพ่ือจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทที่ได้จองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

ตามสดัส่วนการถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ ์2554 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ ์

2554 ซ่ึงจะเท่ากบั 0.6877 บาท (ข้อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com 

ของตลาดหลักทรัพย์ฯ) 

 
และ “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = 

 (ราคาตลาดก่อนเสนอขาย    +  (ราคาจองซ้ือหุ้น Right Offering   +  (ราคาใช้สทิธ ิx จาํนวนหุ้น 

    x จาํนวนหุ้น paid-up)           x จาํนวนหุ้น Right Offering)       รองรับที่เสนอขายคร้ังนี้)  

      จาํนวนหุ้น paid-up + จาํนวนหุ้น Right Offering + จาํนวนหุ้นรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้  

=  (0.6877 x 4,726,384,320) + (1 x 787,730,720) + (1 x 393,865,360) 

                 4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360 
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  = 4,431,930,576.864 

 5,907,980,400 

= 0.75016  บาท 

ดังน้ัน การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution) 

=  0.6877 – 0.75016 

      0.6877 

= ร้อยละ -0- (ถอืว่าไม่มี Price Dilution) 
เหตุในการต้องออกหุ้นใหม่ 
เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลง

การใช้สทิธ ิ

เมื่อมีการปรับราคาการใช้สิทธิและอัตราการใช้สิทธิตามเง่ือนไขในการปรับสิทธิ

ตามที่กาํหนดไว้ในข้อกาํหนดสิทธิและเง่ือนไขของใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญ  

ซ่ึงเป็นเหตุการณ์ที่กาํหนดไว้ในข้อ  11  (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนที่  ทจ. 34/2551 เร่ือง  การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขาย

ใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นที่ออกใหม่และหุ้นที่ออกใหม่เพ่ือรองรับใบสาํคัญ

แสดงสทิธ ิ

วัตถุประสงคข์องการออก 
ใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ

เพ่ือเป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจในการจองซ้ือหุ้นสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท 

ที่เสนอขายแก่ผู้ถอืหุ้นเดมิของบริษัทตามสดัส่วนการถอืหุ้น 
ประโยชน์ที่บริษัทจะพึง 
ได้รับจากการจัดสรร 

หุ้นเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี 

การขยายฐานเงินทุนของบริษัท จะช่วยเสริมสร้างความแขง็แกร่งทางด้านการเงิน

ของบริษัท อนัจะส่งผลให้บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ตํ่าลงในอนาคต 

ประโยชน์ของผู้ถอืหุ้น 

จะพึงได้รับจากการเพ่ิมทุน 
ความแขง็แกร่งทางการเงินที่เพ่ิมขึ้นและต้นทุนการกู้ยืมที่ตํ่าลง จะส่งผลให้มูลค่าหุ้น
ของบริษัทเพ่ิมสงูขึ้นในอนาคต 

การมอบอาํนาจ ให้คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัท หรือบุคคล  

ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก

กรรมการผู้มีอาํนาจลงนามของบริษัทมีอาํนาจดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงาน

ราชการที่เกี่ยวข้อง และให้มีอาํนาจดาํเนินการใด ๆ ตามที่จาํเป็นและเกี่ยวเนื่อง 

กับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้งให้มีอาํนาจพิจารณากาํหนด และ/หรือแก้ไขเพ่ิมเติม

หลักเกณฑ ์เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนให้มีอาํนาจในการ

พิจารณาข้อกาํหนด เง่ือนไข และรายละเอียดในการเสนอขายต่าง ๆ เกี่ยวกับ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิดังกล่าวข้างต้น รวมถึงเหตุที่ทาํให้บริษัทต้องออกหุ้นใหม่ 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงราคาการใช้สิทธิ และ/หรืออัตราการใช้สิทธิของ

ใบสาํคัญแสดงสิทธิได้ตามที่เห็นสมควร ทั้งน้ี ภายใต้ข้อกฎหมาย ประกาศ และ

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกาํหนดไว้ 

 นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 มีผู้ถือหุ้นได้สอบถามเกี่ยวกบัรายละเอยีดการออกใบสาํคัญแสดงสทิธ ิ(Warrant) โดยมีความเหน็ว่า 

บริษัทควรออกใบสาํคัญแสดงสทิธเิพ่ือจูงใจการซ้ือขายหุ้น มิใช่ออกใบสาํคัญแสดงสิทธเิพ่ือจูงใจในการซ้ือหุ้นสามัญ

เพ่ิมทุน นอกจากน้ี การที่บริษัทได้กาํหนดราคาการใช้สิทธซ้ืิอหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท ในขณะที่ราคาตลาด 
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ยังตํ่ากว่า 1 บาท จะทาํให้ไม่เป็นที่ จูงใจและบริษัทอาจจะขายหุ้นสามัญเพ่ิมทุนไม่ได้ ซ่ึงคณะกรรมการบริษัท       

ได้ช้ีแจงให้ทราบดงัน้ี 

 1. การเสนอขอให้ออกใบสาํคัญแสดงสทิธดัิงกล่าว เป็นมติที่จะต้องได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

ซ่ึงบริษัทจะต้องใช้เวลาในการจัดประชุมดังกล่าว และหลังจากที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้

บริษัทออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิแล้ว คณะกรรมการบริหารหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 

จึงจะพิจารณารายละเอียด รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธ ิ 

ที่ได้รับอนุมัติ ซ่ึงการเสนอขอให้ออกใบสาํคัญแสดงสิทธน้ีิ เป็นการเตรียมความพร้อมของบริษัท  

เท่านั้น 

 2. บริษัทจะต้องนําใบสาํคัญแสดงสิทธิออกเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นภายใน 1 ปีนับจากวันที่ได้รับ

อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งน้ี เป็นไปตามข้อกาํหนดและกฏระเบียบของคณะกรรมการกาํกับ

ตลาดทุนที่เกี่ยวข้อง 

 3. เกี่ยวกับราคาการใช้สิทธิในการซ้ือหุ้นสามัญของใบสําคัญแสดงสิทธิ  เนื่ องจากบริษัทไม่มี 

ผลขาดทุนสะสม ดังน้ัน ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกดั บริษัทจึงไม่สามารถกาํหนดราคา

การใช้สิทธิให้ตํ่ากว่าราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ของบริษัทคือ ตํ่ากว่าหุ้นละ 1 บาทได้ ดังน้ัน บริษัท 

จึงจาํเป็นต้องกาํหนดราคาการใช้สทิธใินการซ้ือหุ้นสามัญไว้ที่ราคาหุ้นละ 1 บาท  

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถามเพ่ิมเติม   ประธานจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มต:ิ ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 218 437,193,108 99.08 

ไม่เห็นดว้ย 5 3,167,000 0.72 

งดออกเสยีง 4 884,110 0.20 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติใหบ้ริษัทออกใบสาํคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุน้สามัญของบริษัท (“ใบสาํคัญแสดงสิทธิ”) 

จาํนวน 393,865,360 หน่วย เพือ่เป็นสิ่งตอบแทนและเป็นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซ้ือ

หุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมของบริษัท

เฉพาะรายที่ได้ใช้สิทธิจองซ้ือหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัท 

ตามสัดส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมลูค่า ในอัตราส่วนหุน้สามัญทีไ่ดรั้บจัดสรร

จากการจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุน 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสาํคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใชสิ้ทธิ

เท่ากับมลูค่าหุน้ทีต่ราไวค้ือ หุน้ละ 1 บาท ตามรายละเอียดทีน่างสาวศิริรัตน์ไดเ้สนอขา้งตน้ ทัง้นี้  

บริษัทจะจัดสรรใบสาํคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซ้ือหุน้สามัญของบริษัทใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ภายใน 1 ปีนับจาก

วนัทีไ่ดรั้บอนุมตัิจากทีป่ระชมุสามญัผูถ้อืหุน้ของบริษัท 
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วาระที่ 17. พจิารณาอนุมติัการเพิม่ทุนจดทะเบียนและจดัสรรหุน้สามญัเพิม่ทุน  

 นายปราโมทย์มอบหมายให้นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้าหน้าที่กลุ่มสนับสนุน เป็น 

ผู้ช้ีแจงรายละเอยีดในวาระน้ีให้ที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ช้ีแจงพร้อมแสดงวีดิทศัน์ประกอบคาํช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เน่ืองจาก

บริษัทมีความจาํเป็นจะต้องเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือเป็นการขยายฐานเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสาํหรับลงทุน

ในโครงการต่างๆ และเพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกจิของบริษัทและบริษัทย่อย  คณะกรรมการจึงเหน็
ควรเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปล่ียนแปลง

มูลค่าหุ้นของบริษัทให้เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาทแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,779,565,176 บาท ให้เป็น
ทุนจดทะเบียน 5,961,161,256 บาท กล่าวคือ ให้เพ่ิมทุนจดทะเบียนขึ้นอกี 1,181,596,080 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จาํนวน 1,181,596,080  หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้นาํหุ้นสามัญที่ออกใหม่ทั้งจาํนวน
ออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้จัดส่ง

ให้ผู้ถือหุ้นและปรากฏตามวีดิทศัน์ที่ได้แสดงให้ผู้ถือหุ้นในการประชุมแล้ว นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ที่ประชุม

พิจารณา 

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 221 437,533,108 99.16 

ไม่เห็นดว้ย 4 3,147,000 0.71 

งดออกเสยีง 2 564,110 0.13 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติให้บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังจากที่บริษัทได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้น 

ของบริษัทใหเ้ป็นมลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาทแลว้ จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,779,565,176 บาท  

ใหเ้ป็นทุนจดทะเบยีน 5,961,161,256 บาท กล่าวคือ ใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนข้ึนอีก 1,181,596,080 

บาท โดยการออกหุน้สามัญใหม่จาํนวน 1,181,596,080  หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท  

และใหน้าํหุน้สามัญที่ออกใหม่ทั้งจาํนวนออกจัดสรรและเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมของบริษัท

ตามสัดส่วนการถอืหุน้ โดยมรีายละเอียดดังนี้  

 (1) ใหเ้สนอขายหุน้สามัญทีอ่อกใหม่จาํนวน 787,730,720 หุน้ มลูค่าทีต่ราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

ให้แก่ผู ้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนจํานวนหุ้นที่ผู ้ถือหุ้นแต่ละรายถืออยู่ (Right 

Offering) ในอัตราส่วนการจองซ้ือ 6 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ (ในกรณทีีม่ีเศษหุน้ ใหปั้ดทิ้ ง) 
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ในราคาเสนอขายหุน้ละ 1 บาท ซึง่เป็นราคาทีเ่ท่ากับมลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบริษัทคือ หุน้ละ 

1 บาท  

  โดยกาํหนดรายชือ่ผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิจองซ้ือหุน้เพิ่มทุนในวันที ่9 พฤษภาคม 2554 (Record 

Date) และใหร้วบรวมรายชือ่ผูถ้อืหุน้ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยแ์ละ

ตลาดหลักทรัพย ์พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และ

มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของ

บริษัท และ/หรือบุคคลที่ไดรั้บมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอาํนาจ

พจิารณากาํหนดวนั เวลา และสถานทีจ่องซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ่มทุนดังกล่าว  

 (2) ในกรณีผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือหุน้สามัญไม่ครบตามจาํนวนที่ไดรั้บการจัดสรรดังกล่าว หรือ 

มหุีน้คงเหลอืไม่ว่ากรณีใด ๆ ใหจ้ัดสรรและเสนอขายหุน้ทีเ่หลอืดังกล่าวใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม

ของบริษัทที่ไดจ้องซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามัญที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมาพรอ้มกับ

การจองซ้ือและชาํระเงินค่าหุน้สามัญตามสิทธิใน (1) ในราคาหุน้ละ 1 บาท ซึง่เป็นราคา

เสนอขายที่เท่ากันตาม (1)   โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ

กรรมการผูม้ีอาํนาจกระทาํการแทนบริษัทเป็นผูพ้จิารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ที่เหลือ

ดังกล่าวให้แก่ผูถ้ือหุ้นเดิมที่ได้จองซ้ือและชาํระเงินค่าหุ้นสามัญที่จองซ้ือเกินกว่าสิทธิ 

ของตนตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขดังนี้   

  (ก) ในกรณีจาํนวนหุน้สามัญที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนมากกว่า

จาํนวนหุน้ที่เหลือดังกล่าว ใหจ้ัดสรรหุน้ที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ือหุน้เดิมที่ได ้

จองซ้ือหุน้สามัญเกินกว่าสิทธิของตนตามสัดส่วนจาํนวนหุน้ที่ผูถ้ือหุน้เดิมแต่ละราย 

ไดจ้องซ้ือเกินกว่าสิทธิ และหากมีเศษของหุน้สามัญในการคาํนวณตามการจัดสรร

ดังกล่าว ใหปั้ดทิ้ ง  

   ทั้งน้ี บริษัทจะคืนเงินค่าจองซ้ือหุน้สามัญสาํหรับส่วนที่ไม่ไดรั้บการจัดสรรเพิ่มเติม 

ของผูถ้ือหุน้เดิมดังกล่าวขา้งตน้โดยไม่มีดอกเบี้ ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับ 

การจองซ้ือหุน้  

  (ข) ในกรณีจาํนวนหุน้สามัญที่ผูถ้ือหุน้เดิมจองซ้ือเกินกว่าสิทธิของตนมีจาํนวนนอ้ยกว่า

จาํนวนหุน้สามัญส่วนที่เหลือ ใหจ้ัดสรรหุน้สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวใหผู้ถ้ือหุน้เดิม 

ทีจ่องซ้ือหุน้สามญัเกินกว่าสทิธิและชาํระเงินค่าจองซ้ือหุน้สามญัดังกล่าวทุกราย 

 (3) ในกรณีทีม่ีหุน้สามัญคงเหลอืหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ขา้งตน้ ใหจั้ดสรรและ    

เสนอขายหุ้นสามัญที่เหลือดังกล่าวให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 

นักลงทุนประเภทสถาบัน  ตามประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 

เร่ือง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายหุน้ทีอ่อกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็น

บุคคลทีเ่กีย่วโยงกันของบริษัท และมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือ
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กรรมการผู้มีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการพิจารณาจัดสรร 

และเสนอขายเป็นคราวเดียวหรือแบ่งเป็นส่วน ๆ เพื่อเสนอขายเป็นคราว ๆ ตามที่

เห็นสมควรในราคาไม่ตํา่กว่าราคาทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้เดิมขา้งตน้ โดยในการกาํหนดราคา

เสนอขายหุ้นให้แก่นักลงทุนที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงข้างต้น ราคาเสนอขายหุ้นดังกล่าว 

จะไม่ตํา่กว่ารอ้ยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ตํา่กว่ามลูค่าทีต่ราไวค้ือ หุน้ละ 1 บาท 

 (4) ใหจ้ัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนของบริษัทจาํนวน 393,865,360 หุน้ มลูค่าที่ตราไวหุ้น้ละ  

1 บาท สาํรองไวเ้พือ่รองรับการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายใหแ้ก่ 

ผูถ้อืหุน้เดิมของบริษัท เฉพาะรายทีใ่ชส้ิทธิจองซ้ือหุน้สามัญเพิ่มทุนทีเ่สนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิม

ของบริษัทตามสัดส่วนการถอืหุน้ (Right Offering) ในราคาการใชส้ิทธิตามใบสาํคัญแสดงสิทธิ

หุน้ละ 1 บาท ซึง่เป็นราคาทีไ่ม่ตํา่กว่ามลูค่าหุน้ทีต่ราไวข้องบริษัทคือ หุน้ละ 1 บาท   

 (5) ในการจัดสรรและเสนอขายหุน้สามญัตาม (1) ถงึ (4) ขา้งตน้ มอบหมายใหค้ณะกรรมการ

บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ีอาํนาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลทีไ่ดรั้บมอบหมาย

จากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผู ้มีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจพิจารณา

กาํหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว เช่น (1)  

การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเป็นคร้ังเดียวหรือเป็นคราวๆ ระยะเวลาการเสนอขาย  

การกาํหนดราคาเสนอขาย การพจิารณากาํหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ

กาํกับตลาดทุนทีเ่กีย่วขอ้ง การชาํระค่าหุน้ รวมถงึเง่ือนไขและรายละเอียดอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วกับ

การจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว (2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนาม 

ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้ง

ดาํเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้ง

บริษัทหลักทรัพยท์ี่ทาํหนา้ที่เป็นผูจั้ดจาํหน่ายหลักทรัพยข์องบริษัท และ (3) ลงนาม 

ในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจ่าํเป็นและเกี่ยวขอ้งกับการจัดสรรหุน้สามัญ

เพิ่มทุนดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่คาํขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน

ดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนาํหุ้นสามัญเพิ่มทุน 

ของบริษัทเขา้จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย ์และมอีาํนาจในการดาํเนินการอ่ืนใดอันจาํเป็น

และสมควรเกีย่วกับการจัดสรรหุน้สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวไดต้ามทีเ่ห็นสมควรต่อไป 

 (6) ให้บริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแล้วต่อนายทะเบียน 

บริษัทมหาชนจาํกัดไดเ้ป็นคราว ๆ ตามการชาํระเงินของนักลงทุนผูจ้องซ้ือแต่ละคราว  

โดยไม่จาํเป็นตอ้งใหนั้กลงทุนผูจ้องซ้ือทุกรายชาํระเงินใหค้รบถว้น 

 นอกจากน้ี เพือ่ความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซึ่งอาจตอ้งมีการแกไ้ขถอ้ยคาํ

หรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถ้ือหุน้ตามคาํสัง่ของนายทะเบียน   

ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ไดม้อบอาํนาจใหก้รรมการของบริษัท หรือตัวแทนผูรั้บมอบอาํนาจจากกรรมการ

ดังกล่าว มีอาํนาจในการแกไ้ขถอ้ยคาํ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคาํขอต่าง ๆ ในการยืน่
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ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท 

ไดท้ันท ี โดยไม่ตอ้งขออนุมตัิจากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้อีก 

วาระที่ 18. พจิารณาอนุมติัการแกไ้ขเพิม่เติมหนงัสือบริคณหว์สนธิของบริษทัขอ้ 4. เกีย่วกบัการเพิม่ทุน 

จดทะเบยีน 

 นายปราโมทย์ช้ีแจงให้ที่ประชุมทราบว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจาํเป็นจะต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4.  

เป็นดงัน้ี 

 
 “ข้อ  4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 5,961,161,256 บาท  

   แบ่งออกเป็น 5,961,161,256 หุ้น  

   มูลค่าหุ้นละ 1 บาท  

                                             โดยแยกออกเป็น 

   หุ้นสามัญ 5,961,161,256 หุ้น  

   หุ้นบุริมสทิธ ิ --- หุ้น”  

 นายปราโมทย์จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 เม่ือไม่มีผู้ถอืหุ้นใดมีข้อสอบถาม  ประธานจงึเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มติ: ทีป่ระชมุมมีตอินุมัติดว้ยคะแนนเสยีงเกินกว่าสามในสีข่องจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีม่า

ประชมุและมสีทิธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้  

มติทีล่ง จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

%  ของจาํนวนหุน้ทีม่าประชมุ

และมสีทิธิออกเสยีง 

เห็นดว้ย 223 440,530,108 99.84 

ไม่เห็นดว้ย 1 130,000 0.03 

งดออกเสยีง 3 584,110 0.13 

บัตรเสยี - - - 

รวม 227 441,244,218 100.00 

 อนุมัติใหบ้ริษัทแกไ้ขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทขอ้ 4. เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับการเพิ่มทุน 

จดทะเบยีนของบริษัท โดยแกไ้ขใหเ้ป็นดังน้ี 

 “ขอ้  4. ทุนจดทะเบยีนจาํนวน 5,961,161,256 บาท  

   แบ่งออกเป็น 5,961,161,256 หุน้  

   มลูค่าหุน้ละ 1 บาท  

                                             โดยแยกออกเป็น 

   หุน้สามญั 5,961,161,256 หุน้  

   หุน้บุริมสทิธิ --- หุน้”  




