บริษทั พร็อพเพอร์ตี้ เพอร์เฟค จํ ากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจําปี 2554
________________________________________

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันศุกร์ท่ี 29 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ ห้ องปาริชาติ โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป
ซูเวอรินจ์ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนพระราม 9 แขวงห้ วยขวาง เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
เริม่ การประชุม
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม ประธานแถลงว่า มีผ้ ูถอื หุ้นของบริษัท
มาเข้ าร่วมประชุมทั้งด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 202 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 439,130,864 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 55.74 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 787,730,720 หุ้น ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้ อบังคับของบริษัทแล้ ว ประธานจึงกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554
และในระหว่างการประชุม ได้ มีผ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม จนทําให้ มผี ้ ูถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม
ด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 441,244,218 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ
56.01 ของจํานวนหุ้นที่จาํ หน่ายได้ แล้ วทั้งหมด 787,730,720 หุ้น
ก่อนที่จะดําเนินการประชุม

ประธานได้ แนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัทที่ได้ เข้ าร่วมประชุม

ในครั้งนี้ดงั นี้
1. ดร. ธวัชชัย
2. นายวีระยุค

นาคะตะ
พันธุเพชร

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ และกรรมการอิสระ
3. นายชายนิด โง้ วศิริมณี
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร
4. นายไพรัตน์ เสนาจักร์
กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
เนติวิวัฒน์
กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็ นกรรมการบริษัท
5. นายวิทยา
และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์
6. นายออย บูน อัน
กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา
กรรมการบริหาร และรองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนับสนุน
8. นายกฤช
ฟอลเล็ต
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์
9. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
10. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ
กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็ นกรรมการบริษัท
ส่วนดร.สมศักดิ์ โตรักษา ประธานกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพื่อเสนอเป็ นกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจสําคัญ จึงไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้ได้
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ทั้งนี้ กรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในครั้งนี้คดิ เป็ นร้ อยละ 90.91 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท
และมีผ้ ูสอบบัญชีและผู้บริหารอื่น ๆ ที่เข้ าร่วมประชุมเพื่อชี้แจงข้ อเท็จจริงและข้ อสอบถามของผู้ถือหุ้น
ดังนี้
1. นายปราโมทย์ เริ่มยินดี
เลขานุการบริษัท
2. นายสุรศักดิ์
วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงิน
3. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
ประธานได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธกี ารดําเนินประชุม โดยประธานในฐานะ
ประธานกรรมการจะเป็ นประธานที่ประชุมและจะทําหน้ าที่กาํ กับการประชุมให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับและระเบียบวาระ
ที่กาํ หนดไว้ ในหนั งสือเชิญประชุ ม และนายปราโมทย์ เริ่ มยิ นดี เลขานุ การบริ ษัท จะเป็ นผู้ ดําเนิ นการประชุ ม
ตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้
ก่อนการเข้ าสู่วาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม นายปราโมทย์ได้ แจ้ ง
ให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทได้ แจ้ งการจัดประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในครั้งนี้ให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบ 3 ทางดังนี้
1. ส่งหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผู้ถอื หุ้นทุกท่าน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นในหนังสือพิมพ์รายวัน และ
3. ส่ ง ข้ อ ความเกี่ ย วกั บ การจั ด ประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นไปยั ง ระบบจดหมายอิ เ ล็ ค ทรอนิ ค ส์ ข อง
ตลาดหลักทรัพย์ฯ และเว็บไซด์ของบริษัท
ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ แจ้ งรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระการประชุมให้ ท่ปี ระชุมทราบดังนี้


ผู้ถอื หุ้นแต่ละท่านมีสทิ ธิลงคะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยนับคะแนนเสียง 1 หุ้นเท่ากับ
1 เสียง และผู้ถอื หุ้น 1 รายมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่า เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเท่านั้น มิฉะนั้น จะถือว่าเป็ นบัตรเสีย ยกเว้ นกรณีของผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นต่างประเทศที่แต่งตั้งให้
คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น ซึ่งผู้รับมอบฉันทะจะต้ องลงคะแนนเสียงให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ูถอื หุ้น
ระบุไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ


การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใช้ การป้ อนข้ อมูลผ่าน Bar Code โดยจะถือมติเสียงข้ างมาก
เว้ นแต่เรื่องที่กฎหมายกําหนดให้ เป็ นอย่างอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบ และ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเว้ นวาระที่ 7 ซึ่งเป็ นวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
จะเป็ นดังนี้


ผู้ถือหุ้นที่คัดค้ านหรือไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ ผ้ ูถือหุ้นลงคะแนนเพียง
ทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ได้ แจกให้ ผ้ ูถือหุ้นทุกคนก่อนเข้ าห้ องประชุมแล้ ว และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ
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ส่วนผู้ถอื หุ้นที่ไม่ลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง จะถือว่าผู้ถือหุ้นอนุมัตหิ รือเห็นด้ วย
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุ้นโดยไม่จาํ เป็ นต้ องลงคะแนนเสียง
ในใบลงคะแนนเสียง


เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนด
วาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี ขอให้ ผ้ ูถอื หุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนน
เสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเพื่อทําการตรวจนับ อย่างไรก็ตาม หากมีผ้ ูถอื หุ้น
ไม่นาํ ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถอื หุ้นมีมติเห็นด้ วยกับข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท


ในการรวบรวมผลคะแนนในแต่ ล ะวาระ บริ ษั ท จะนํา คะแนนเสีย งของผู้ ถือ หุ้ น ที่ไ ม่ เ ห็น ด้ ว ย
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ผลคะแนนเสียงที่ได้ จะถือว่าเป็ นจํานวนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของ
บริ ษัทหรื อให้ บุคคลอื่นเข้ าร่ วมประชุม โดยเป็ นการมอบฉันทะแบบให้ ผ้ ูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผู้ถอื หุ้นท่านนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับได้ จะเป็ นคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค์
ของผู้มอบฉันทะแล้ ว


หลังจากนั้น ประธานจะเป็ นผู้สรุปผลการลงมติในแต่ละวาระให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ที่ประชุมมีมติ
เป็ นเอกฉันท์ หรือมีมติเสียงข้ างมากเท่าใด ไม่เห็นด้ วยเท่าใด งดออกเสียงเท่าใด และมีบัตรเสียเท่าใด
นอกจากนี้ เพื่อให้ การประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นไปอย่างโปร่งใส นายปราโมทย์ได้ เชิญผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วม
ประชุม 2 ท่านเข้ าร่วมเป็ นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงร่วมกับที่ปรึกษากฎหมายและ
ตัวแทนของบริษัทด้ วย
ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ ดาํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กาํ หนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมดังนี้
วาระที่ 1. เรือ่ งที่ประธานจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายปราโมทย์ได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ในการประชุมครั้งนี้ ประธานไม่มีเรื่องที่จะแจ้ งให้ ท่ปี ระชุม
ทราบแต่อย่างใด
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจํ าปี 2553
นายปราโมทย์เสนอขอให้ ท่ีประชุ มพิ จารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2553
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 และบริษัทได้ จัดส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ ผ้ ูถือหุ้นพิจารณา
พร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว
ประธานได้ สอบถามความเห็นจากที่ประชุม
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นทักท้ วงหรือขอให้ แก้ ไขเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 30
เมษายน 2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติทลี่ ง
รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
205
3
208

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
439,255,258
358,510
439,613,768

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และออกเสียง
99.92
0.08
100.00

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษทั ในรอบปี ทีผ่ ่านมาและรายงานประจํ าปี
นายปราโมทย์แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า นายชายนิด โง้ วศิริมณี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร จะเป็ นผู้รายงาน
ในภาพรวม และนายไพรัตน์ เสนาจักร์ ที่ปรึกษาเจ้ าหน้ าที่บริหารจะเป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาให้ ท่ปี ระชุมทราบและพิจารณา
นายชายนิด โง้ วศิริมณีได้ ช้ ีแจงให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบว่า บริษัทและบริษัทย่อยมียอดขายในปี 2553 ที่ผ่านมา
ที่ระดับ 9,500 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2552 คิดเป็ นร้ อยละ 43 ท่ามกลางปัจจัยลบมากมายจากทั้งภายในประเทศ
และภายนอกประเทศ และในไตรมาสที่ 1 ปี 2554 บริษัทมียอดขายรวม 2,900 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจากระยะเวลา
เดียวกันของปี 2553 ร้ อยละ 70 เนื่องจากบริ ษัทและบริ ษัทย่ อยมีการเปิ ดโครงการและเพิ่ มสินค้ ามากขึ้น ได้ แก่
ทาวน์เฮ้ าส์ ภายใต้ แบรนด์ “เดอะ วิลล่ า” ใน 3 ทําเล และคอนโดมิเนียม 8 ชั้น ภายใต้ แบรนด์ “ไอ-คอนโด”
ใน 3 ทําเล
หลังจากนั้น นายไพรัตน์ เสนาจักร์ได้ รายงานพร้ อมแสดงวีดิทศั น์ให้ ท่ปี ระชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในปี 2553 ที่ผ่านมา โดยคลอบคลุมถึงสาระสําคัญในเรื่องดังต่อไปนี้
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ์ โดยแบ่งเป็ น Presale, Transfer, Backlog,
Stocks และ Stocks in Process
2. รายงานผลการดําเนินงานของ Presale และ Transfer โดยแยกตามผลิตภัณฑ์ เมื่อเปรียบเทียบ
กับรายการเดียวกันในปี 2553 และปี 2552
3. แผนการตลาดและสื่อโฆษณาแยกเป็ นรายไตรมาส
4. แผนงาน Online Marketing ได้ แก่ การพัฒนา Website ใหม่ท่เี ป็ น Real Estate Website
แห่งแรกที่ดูได้ ทุกที่และทุกเวลา, Mobile Site และ Online Campaign
5. การจัดทํา Perfect Card โดยร่วมกับธนาคารและบริษัทที่ให้ บริการด้ านระบบรักษาความปลอดภัย
และบริษัทเฟอร์นิเจอร์ต่าง ๆ
6. การเปิ ดตัวบ้ านระบบโมดูลาร์
7. แผนการ Pre-Sale สําหรับปี 2554 โดยแบ่งตามโซน จํานวนโครงการ และเป้ า Pre-Sale
แยกตามผลิตภัณฑ์
8. การเปิ ดโครงการใหม่ ๆ ในปี 2554
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9. กิจกรรมเพื่อสังคม ได้ แก่
- การใส่บาตร-รับบุญ และการฟังเทศนาธรรม โดยบริษัทได้ นิมนต์ท่านเจ้ าคุณอลงกตแห่ง
วัดพระบาทนํา้ พุ เทศนาธรรมให้ แก่ลูกบ้ านในโครงการต่างๆ ของบริษัท
- การจัดกิจกรรมสร้ างสัมพันธ์กบั ลูกบ้ าน ได้ แก่ การจัดคอนเสิร์ตที่โบนันซ่า เขาใหญ่, การล่องเรือ
ฉลองวาเลนไทน์ การจัดให้ เข้ าชมการแสดงละครหรือภาพยนตร์ต่าง ๆ ฯลฯ
10. การบริการหลังการขาย โดยเน้ นการให้ บริการอย่างรวดเร็ว งานมีคุณภาพ และโดยช่างที่มฝี ี มือ
11. การให้ บริการ Homecare Service ซึ่งเป็ นการร่วมมือระหว่าง Home Renovation Center ของ
SCG, Perfect Friend Club และ Perfect Service ซึ่งเป็ นบริการเชิงรุกในการดูแลบ้ านลูกค้ า
โดยให้ บริการตรวจสุขภาพบ้ านและล้ างแอร์ฟรี
หลังจากนั้น ดร.ธรรมนู ญ อานันโทไทยได้ ช้ ีแจงพร้ อมแสดงวีดิทัศน์ให้ ท่ปี ระชุมทราบถึงสถานการณ์
และภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ในหัวข้ อ “From Bad Outsider to Good Inside
Development” ซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดในเรื่องดังต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลักษณะของผู้ประกอบการและการประกอบธุรกิจในปี 2551-2553
วงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
สภาพคล่องของธุรกิจทั่วโลกในปี 2552-2553 ซึ่งสอดคล้ องกับการบริหารการเงินของบริษัท
การคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจของประเทศต่างๆ ในปี 2554
อัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญของบริษัทจดทะเบียนในปี 2549-2553
การเปรียบเทียบทรัพย์สนิ หนี้สนิ และเงินทุนของบริษัทในปี ที่ผ่านมา
ปัจจัยทางการเมืองในประเทศที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ

หลังจากนั้น ประธานเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบปี 2553
ที่ผ่านมา
เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี 2553 ที่ผ่านมาและ
รายงานประจํา ปี 2553 ด้ว ยคะแนนเสี ย งข้า งมากของผู ้ถื อ หุ ้น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
รับรอง
ไม่รับรอง
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
220
3
223

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,583,708
358,510
440,942,218
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% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และออกเสียง
99.92
0.08
100.00

วาระที่ 4. พิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษทั ประจํ าปี สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
นายปราโมทย์มอบหมายให้ นายสุรศักดิ์ วัชรพงศ์ปรีชา ผู้ช่วยประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มการเงิน เป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายสุร ศัก ดิ์ วัชรพงศ์ปรี ชาได้ ส รุป รายการที่สาํ คัญ ของงบการเงิน รวมของบริษัท และบริ ษัท ย่ อ ย
สํา หรับ รอบปี บัญ ชีส้ ิน สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2553 ซึ่ ง ได้ ผ่า นการตรวจสอบและรั บ รองจากผู้ ส อบบัญ ชีแ ล้ ว
และผู้สอบบัญชีได้ แสดงความเห็นในรายงานผู้สอบบัญชีแบบไม่มีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายการที่สาํ คัญในงบดุลเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552
รายการที่สาํ คัญในงบกําไรขาดทุนเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552
รายการที่สาํ คัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552
สรุปอัตราส่วนทางการเงินที่สาํ คัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในปี 2552

นายปราโมทย์จงึ เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนดังกล่าว
มีผ้ ูถอื หุ้นได้ ซักถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานประมาณ 550 ล้ านบาท แต่มีรายได้ จากการขายที่ดินประมาณ
835 ล้ านบาท ซึ่งหากบริษัทไม่มีการขายที่ดิน บริษัทจะมีกาํ ไรจากการดําเนินงานหรือไม่? ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า การขายที่ดินดังกล่าวเป็ นการทําธุรกิจเชิงกลยุทธ์ โดยบริษัทมีข้อตกลงขายที่ดินให้ มหาวิทยาลัย
หอการค้ าไทยเมื่อประมาณปี 2552 โดยมหาวิทยาลัยหอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าไทยจะย้ ายสถานที่ทาํ การจาก
บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตไปอยู่บริเวณถนนแจ้ งวัฒนะบนที่ดินที่ซ้ ือขายเนื้อที่ดินประมาณ 400 ไร่ และหลังจากที่
บริษัทได้ ขายที่ดินดังกล่าวแล้ ว บริษัทยังมีท่ดี ินที่จะพัฒนาและทําโครงการอีกประมาณ 700 ไร่ และบริษัทคาดว่า
บริษัทจะพัฒนาที่ดินเพื่อทําโครงการได้ ประมาณปลายปี 2554 และบริษัทได้ ทราบว่า มหาวิทยาลัยจะย้ ายที่ทาํ การ
ประมาณปี 2556 ซึ่ ง จะทําให้ เกิดชุ มชนขนาดใหญ่ ในบริ เวณแจ้ งวั ฒนะ และบริ ษั ทจะสามารถสร้ างผลกําไรได้
ในระยะยาว นอกจากนี้ บริษัทมีต้นทุนของที่ดินดังกล่ าวประมาณ 695 ล้ านบาท ในขณะที่ขายที่ดิน 835 ล้ านบาท
จึงทําให้ บริษัทมีกาํ ไรขั้นต้ นจากการขายที่ดินดังกล่าวประมาณ 140 ล้ านบาทเท่านั้น ดังนั้น กําไรส่วนใหญ่จึงได้ จาก
การประกอบกิจการของบริษัท มิได้ จากการขายที่ดินเพียงรายการเดียว
2. รายได้ อ่ืน ๆ จํานวน 76 ล้ า นบาทเป็ นรายได้ จากค่ าบริ ห ารสาธารณูป โภคของโครงการเก่ าๆ
ที่บริษัทได้ เรียกเก็บจากลูกบ้ าน ส่วนโครงการใหม่ๆ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรในแต่ละโครงการเป็ นผู้รับผิดชอบ
การเรียกเก็บค่าสาธารณูปโภคต่างๆ จากลูกบ้ านเอง
3. ตามหมายเหตุประกอบงบการเงินของบริษัท ในหมายเหตุ 35 บริษัทมีคดีฟ้องร้ องรวม 3 คดีดงั นี้
3.1 คดีท่หี นึ่ง ลูกบ้ านในโครงการเอกมัย-รามอินทราได้ ย่ ืนฟ้ องบริษัทเป็ นจําเลยเพื่อเรียกร้ อง
ค่าเสียหายจากการผิดสัญญาซื้อขาย ซึ่งขณะนี้ อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลแพ่ง โดยลูกบ้ านได้ บรรยายฟ้ องว่า
บริษัทได้ กระทําการไม่ชอบตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน แต่ในท้ ายฟ้ องได้ กลับให้ เรียกค่ าเสียหายจากบริษัท
เนื่องจากได้ ขายบ้ านแพงเกินจริง ซึ่งศาลได้ มีการนัดโจทก์และได้ พยายามไกล่ เกลี่ ย (วันที่ 28 เมษายน 2554)
แต่ไม่สามารถไกล่เกลี่ยกันได้ ศาลจึงได้ นัดสืบพยายในเดือนกันยายน 2554 นี้
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3.2 คดีท่สี อง บริษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างรายหนึ่งได้ ฟ้องบริษัทย่อยเพื่อเรียกค่าก่อสร้ างที่ค้างชําระ
เป็ นเงินประมาณ 7.5 ล้ านบาท และต่อมา บริษัทย่ อยได้ ฟ้องแย้ งให้ ผ้ ูรับเหมาดังกล่ าวคืนเงินให้ แก่บริษัทย่ อย
เป็ นเงินประมาณ 8.4 ล้ านบาท ซึ่งศาลได้ ยกฟ้ องโจทก์แล้ ว แต่ โจทก์ได้ ย่ืนอุทธรณ์ และขณะนี้อยู่ ในระหว่ าง
การพิจารณาของศาลอุทธรณ์
3.3 คดีท่สี าม ลูกค้ ารายหนึ่งได้ ย่ืนฟ้ องบริษัทย่อยเป็ นจําเลยเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการละเมิด
สิทธิของลูกบ้ านเป็ นเงินประมาณ 7.7 ล้ านบาท ซึ่งศาลชั้นต้ นได้ ยกฟ้ องโจทก์แล้ ว และโจทก์ได้ ย่ ืนอุทธรณ์ และ
ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์
เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ประชุมมีมติอนุ มัติงบดุ ลและบั ญชีกําไรขาดทุ นของบริ ษัทประจําปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธั นวาคม
2553 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
224
1
1
226

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,637,708
130,000
226,510
440,994,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และออกเสียง
99.92
0.03
0.05
100.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุ มตั ิการจัดสรรเงินกําไรและการจ่ ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจํ าปี 2553
นายปราโมทย์แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า นายชายนิด โง้ วศิริมณี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร จะเป็ นผู้ช้ ีแจง
รายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายชายนิด โง้ วศิริมณีช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ในปี 2553 ที่ผ่านมา บริษัทมีกาํ ไรจากการดําเนินงาน
537,698,460 บาท บริษัทจึงต้ องจัดสรรกําไรสุทธิส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปี ซึ่งเป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามข้ อบังคับของบริษัท คณะกรรมการ
จึงได้ พิจารณาเห็น สมควรจัดสรรกําไรสุทธิส่ว นหนึ่ งไว้ เป็ นทุน สํารองตามกฎหมายจํานวน 27,000,000 บาท
ส่วนกําไรที่เหลือจํานวน 510,698,460 บาท เนื่องจากบริษัทไม่มีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงได้ พิจารณา
เห็นสมควรเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ของบริษัทจํานวน 787,730,720 หุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลที่จะต้ องจ่ายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นทั้งสิ้น
259,951,137.60 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 50.90 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารองตามกฎหมายแล้ ว และคิดเป็ น
ผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) ร้ อยละ 6.53 โดยคํานวณจากราคาปิ ดของหุ้นเมื่อวันที่ 28 เมษายน
2554 ซึ่งอยู่ท่หี ้ ุนละ 5.05 บาท นอกจากนี้ นายชายนิดได้ ช้ ีแจงรายละเอียดประวัติการจ่ายเงินปั นผลของบริษัท
ให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบดังนี้

รอบระยะเวลาบัญชี
อัตราหุ้นละ

ปี 2553
0.33 บาท

ปี 2552
0.25 บาท
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ปี 2551
0.36 บาท

ซึ่งบริษัทได้ กาํ หนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิได้ รับเงินปันผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date)
และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถอื หุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็ นผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปันผล และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวันที่
27 พฤษภาคม 2554 นายชายนิดจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
ประธานแจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า มีเรื่องที่จะให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาเป็ น 2 ส่วนดังนี้
1. รับทราบการจัดสรรกําไรส่วนหนึ่งเป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 27,000,000 บาท และ
2. พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้น
เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่น ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบการจัดสรรกําไรส่วนหนึง่ เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 27,000,000 บาท
2. มีมติอนุมตั ิให้บริษัทจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2553 ให้แก่ผถู ้ อื หุน้
ของบริษัทจํานวน 787,730,720 หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.33 บาท รวมเป็ นเงินปั นผลทีจ่ ะต้อง
จ่ายให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทัง้ สิ้ น 259,951,137.60 บาท โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิได้รับ
เงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 เป็ นผูม้ สี ทิ ธิได้รับเงินปั นผล และบริษัท
จะจ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2554
โดยที่ประชุ มผู้ถือหุ ้นได้มีมติ อนุ มัติ ด ้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู ้ถือหุ ้นที่มาประชุ มและ
ออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
437,637,708
3,130,000
226,510
440,994,218

จํานวนราย
223
2
1
226

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและออกเสียง
99.24
0.71
0.05
100.00

วาระที่ 6. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้แก่คณะกรรมการบริษทั
นายปราโมทย์แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุเพชร ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และทรัพยากรมนุษย์ จะเป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายวีระยุค พันธุเพชรได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจากการดําเนินงานเฉพาะกิจการ
ในปี 2553 จํานวน 537,698,460 บาท และที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุ มัติจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นแล้ วจํานวน
259,951,137.60 บาท ดังนั้น จึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ (โบนัส) ให้ แก่คณะกรรมการ
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บริ ษัท ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด มาตรา 90 และตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 14 กําหนด
ให้ การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทจะต้ องได้ รับอนุ มัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ นด้ วยคะแนนเสียง
เกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท
ได้ พิจารณาและตามข้ อเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนและทรั พยากรมนุ ษย์เสนอขอให้ ท่ปี ระชุม
ผู้ถือหุ้ นพิ จารณาจ่ ายเงิน ค่ าตอบแทนพิ เศษสําหรั บผลการดําเนิน งานปี 2553 ให้ แก่ คณะกรรมการของบริ ษั ท
ในวงเงินไม่เกิน 10,500,000 บาท โดยมอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนพิเศษ
ดั ง กล่ า วให้ แ ก่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า นตามความเหมาะสมต่ อ ไป ทั้ ง นี้ คณะอนุ ก รรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ได้ พิจารณาการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษดังกล่ าวจากผลตอบแทนและอุตสาหกรรมที่อยู่ในระดับเดียวกับบริษัท
และเห็นว่าเป็ นค่าตอบแทนที่เหมาะสม
นายปราโมทย์ได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลการจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)
ให้ แก่คณะกรรมการบริษัทในปี ที่ผ่าน ๆ มาดังนี้
จากผลการดําเนินงาน (ปี )
จํ านวนเงิน (บาท)

2553
10,500,000

2552
7,500,000

2551
15,000,000

นายปราโมทย์จงึ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ แสดงความเห็นว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2553 ได้ อนุมัติจาํ นวนเงินค่าตอบแทน
พิเศษให้ แก่คณะกรรมการบริษัทจํานวน 7,500,000 บาท และในปี 2554 นี้ได้ เสนอเป็ นจํานวน 10,500,000
บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้ อยละ 30 ในขณะที่บริษัทได้ จ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท และ
ในปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.33 บาท ซึ่งเพิ่มขึ้นเพียงร้ อยละ 24 ผู้ถือหุ้นจึงมีความเห็นว่า เงินค่าตอบแทนพิเศษของ
คณะกรรมการบริษัทควรจะเพิ่มขึ้นได้ เพียงร้ อยละ 24 เท่ากับสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นในการเสนอจ่ายเงินปันผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้น
ซึ่งคณะกรรมการได้ เรียนชี้แจงให้ ทราบว่า สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นและสัดส่วนการจ่ายค่าตอบแทน
พิเศษให้ แก่คณะกรรมการบริษัทจะไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกันได้ เนื่องจากผู้ถือหุ้นมีโอกาสได้ รับค่าตอบแทน
3 ทาง ได้ แก่ (1) ผลตอบแทนของราคาหุ้นที่สูงขึ้น (2) เงินปันผล และ (3) สิทธิจาก Right Offering ที่ได้ รับ
จากการเพิ่มทุน ส่วนคณะกรรมการบริษัทจะมีผลตอบแทนเพียง (1) เบี้ยประชุม และ (2) ความเสี่ยงทางกฎหมาย
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามหรือมีความเห็นอื่นเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
และเพื่อให้ การลงมติในวาระนี้มีความโปร่งใส ผู้ถือหุ้ นที่เป็ นกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุ้นจํานวน 17,239,600 หุ้น
ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
ลําดับ
1
2
3
4
5

นายวิทยา
นายชายนิด
ดร. ธวัชชัย
นายไพรัตน์
นางสาวศิริรัตน์

ชือ่ -สกุล
เนติววิ ฒ
ั น์
โง้วศิริมณี
นาคะตะ
เสนาจักร์
วงศ์วฒ
ั นา
รวม
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จํานวนหุน้
10,580,000
6,650,000
7,500
2,000
100
17,239,600

มติ:

หลังจากทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)
สําหรั บผลการดําเนินงานปี 2553 ให้แก่ คณะกรรมการบริษัทในวงเงินไม่เกิน 10,500,000
บาท โดยมอบหมายให้ประธานกรรมการเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรเงินค่ าตอบแทนพิเศษ(โบนัส)
ดังกล่าวให้แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสมต่อไป
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถื อ หุ ้น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ทั้ ง นี้ มี ผู้ถื อ หุ ้น 5 รายที่ เ ป็ นกรรมการ
ถือหุน้ นับจํานวนหุน้ ได้ 17,239,600 หุน้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
มติทลี่ ง

215
6
1
222
5

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
423,047,208
730,900
226,510
424,004,618
17,239,600

227

441,244,218

จํานวนราย

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นกรรมการ
ของดออกเสียง
รวม

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและออกเสียง
99.78
0.17
0.05
100.00

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
และแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี
นายปราโมทย์ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามข้ อบังคับ
ของบริษัทกําหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ่งในสามทุกปี โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตําแหน่ง
นานที่สดุ เป็ นกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ แต่มีสทิ ธิท่จี ะได้ รับการเลือกตั้งให้ กลับเข้ ามาดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้ อกี โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ท่าน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจาก
ตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้รวม 4 ท่านคือ
1.
2.
3.
4.

ดร.ธวัชชัย
นายชายนิด
นางสาวศิริรัตน์
ดร.ธรรมนูญ

นาคะตะ
โง้ วศิริมณี
วงศ์วัฒนา
อานันโทไทย

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
กรรมการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

นอกจากนี้ มร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพน ได้ ลาออกจากการเป็ นกรรมการบริษัทเมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์
2554 จึงทําให้ มีตาํ แหน่งกรรมการว่างอีก 1 ตําแหน่ง
คณะกรรมการสรรหาชื่ อบุ ค คลเพื่ อ เสนอให้ เป็ นกรรมการบริ ษั ท ได้ มีก ารประชุ ม โดยพิ จ ารณาถึง
ความเหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ ความรู้ความสามารถและประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
บริษัท และนําเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอให้ เป็ นกรรมการบริษัทแทนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระและแทนกรรมการที่ลาออกในระหว่างปี
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คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯให้ นาํ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นดังนี้
(1) เนื่องจากดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด โง้ วศิริมณี และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาเป็ นบุคคล
ที่มีคุณสมบัติ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์ท่เี กี่ยวข้ องกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเป็ นประโยชน์
ต่อการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาเลือกตั้งให้ กรรมการทั้งสามท่านดังกล่ าวกลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
(2) เนื่องจากดร.ธรรมนู ญ อานันโทไทย เป็ นบุคคลที่มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์
อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นกิจการของบริ ษัท จึงเสนอให้ ท่ีประชุมพิ จารณาเลื อกตั้งให้ กรรมการดังกล่ าว
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง
(3) เสนอให้ เลือกตั้งนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ เข้ าเป็ นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระของบริษัท
แทนตําแหน่งกรรมการของมร.เดวิด ไบรซ์ ฟาน ออฟเพนที่ได้ ลาออกไป เนื่องจากนายวันชัยเป็ นบุคคลที่มีความรู้
ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับธุรกิจของบริษัท อันจะเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการ
ของบริษัท
ต่อจากนั้น นายปราโมทย์ได้ แนะนําดร.ธวัชชัย นาคะตะ, นายชายนิด โง้ วศิริมณี, นางสาวศิริรัตน์
วงศ์วัฒนา, ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการใหม่ให้ ผ้ ูถอื หุ้นทราบ รวมทั้งได้ ช้ ีแจงและแสดงวีดิทศั น์ประกอบคําชี้แจงถึงประวัติโดยย่อของบุคคล
ทั้งห้ าท่านให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา ตามที่บริษัทได้ ส่งรายละเอียดประวัตกิ รรมการและบุคคลที่จะเสนอชื่อให้ เลือกตั้งเป็ น
กรรมการใหม่ให้ ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว และนายปราโมทย์ได้ แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบเพิ่มเติมว่า บุคคล
ทั้งห้ าท่านดังกล่าวมิได้ เป็ นกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นกิจการที่แข่งขันกับ
กิจการของบริษัทแต่อย่างใด และก่อนการพิจารณาลงมติในเรื่องนี้ ประธาน(ดร.ธวัชชัย นาคะตะ), นายชายนิด
โง้ วศิริมณี, นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา และดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการทั้งสี่ท่านซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ รับการ
เสนอชื่อให้ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง และนายวันชัย ธนิตติราภรณ์ ซึ่งเป็ นบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้ง
เป็ นกรรมการใหม่ของบริษัท ได้ แจ้ งความประสงค์ท่จี ะออกจากห้ องประชุมก่อนการพิจารณาลงมติ เพื่อให้ ท่ปี ระชุม
ผู้ถอื หุ้นได้ พิจารณาและลงมติอย่างเป็ นอิสระ
ประธานได้ เชิญกรรมการและบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการรวม 5 ท่านออกจากห้ องประชุม
ชั่วคราว โดยประธานได้ มอบหมายให้ นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการ ทําหน้ าที่เป็ นประธานที่ประชุม
เป็ นการชั่วคราวจนกว่าการพิจารณาวาระนี้จะแล้ วเสร็จ
ก่อนการลงมติเลื อกตั้ง กรรมการ นายปราโมทย์ ได้ ช้ ี แจงให้ ท่ีประชุ มทราบว่ า การลงมติเลื อกตั้ง
กรรมการในวาระนี้ ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะทุกคนจะต้ องลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 5 ท่าน และขอให้
ผู้ถือหุ้นลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทได้ จัดส่งให้ แล้ ว เพื่อลงมติว่า เห็นด้ วย หรือไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
และเมื่ อ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ ล งมติ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการครบทั้ง 5 ท่ า นแล้ ว ขอให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ นทุ ก คนส่ ง ใบลงคะแนนเสี ย ง
ให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจ้ งมติให้ ทราบต่อไป แต่อย่ างไรก็ตาม หากผู้ถือหุ้ นคนใดมิได้
ส่งใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว่า ผู้ถอื หุ้นท่านนั้นได้ ลงมติเห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริษัท
ประธาน(นายวีระยุ ค)ได้ สอบถามที่ประชุ มเกี่ยวกับ การเลื อกตั้งกรรมการทั้ง ห้ าคน และเมื่อ ไม่ มี
ผู้ถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธาน(นายวีระยุค)จึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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มติ:

หลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติดังนี้
1. เลือกตัง้ ให้ดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด โง้วศิริมณี และนางสาวศิริรัตน์ วงศ์วฒ
ั นา
ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่
2. เลือกตัง้ ให้ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย ซึง่ เป็ นกรรมการทีอ่ อกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึง่
3. เลือกตัง้ ให้นายวันชัย ธนิตติราภรณ์ เข้าเป็ นกรรมการใหม่และกรรมการอิสระของบริษัทแทน
ตําแหน่งกรรมการทีว่ ่าง
โดยที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุ มัติเลือกตั้งกรรมการแต่ ละท่ านด้วยคะแนนเสียงข้างมากของ
ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
(1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
218
4
5
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,156,808
470,900
616,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,156,808
470,900
616,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและออกเสียง
99.75
0.11
0.14
100.00

(2) นายชายนิด โง้วศิริมณี
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
218
4
5
227

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
99.75
0.11
0.14
100.00

(3) นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วฒ
ั นา
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
219
3
5
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,158,108
469,600
616,510
441,244,218
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% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
99.75
0.11
0.14
100.00

(4) ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
220
2
5
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,495,708
132,000
616,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
99.83
0.03
0.14
100.00

(5) นายวันชัย ธนิตติราภรณ์
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
219
3
5
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,494,408
133,300
616,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและมีสิทธิออกเสียง
99.83
0.03
0.14
100.00

ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทจะมีจาํ นวนทัง้ สิ้ น 12 คนดังนี้
1. ดร.ธวัชชัย
นาคะตะ
ประธานกรรมการ
2. นายวีระยุค
พันธุเพชร
รองประธานกรรมการ
และกรรมการอิสระ
3. นายชายนิด
โง้วศิริมณี
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
4. นายไพรัตน์
เสนาจักร์
กรรมการ
5. นายวิทยา
เนติววิ ฒ
ั น์
กรรมการ
6. มร.ออย บูน อัน
กรรมการ
7. นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา
กรรมการ
8. นายกฤช
ฟอลเล็ต
กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
9. ดร.สมศักดิ์
โตรักษา
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
11. นางเนื้ อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ
12. นายวันชัย
ธนิตติราภรณ์
กรรมการและกรรมการอิสระ
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วาระที่ 8. พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ ายเงินค่าตอบแทน(เบี้ ยประชุม)ประจํ าปี 2554 ให้แก่คณะกรรมการบริษทั
นายปราโมทย์แจ้ งให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ จะเป็ นผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นายวี ร ะยุ ค พั น ธุ เ พชรชี้ แจงให้ ที่ป ระชุ ม ทราบว่ า ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํา กัด และ
ตามข้ อบังคับของบริษัท การจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริษัทจะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งที่ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทประจําปี 2553 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2553 ได้ อนุมตั ิให้ บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริษัทประจําปี 2553 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และสําหรับ
ค่ าเบี้ ยประชุ ม ในปี 2554 นี้ คณะกรรมการบริ ษั ทได้ พิจ ารณาตามข้ อ เสนอแนะของคณะกรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและทรัพยากรมนุษย์ โดยเทียบเคียงกับอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทอสังหาริมทรัพย์อ่ืน ๆ
ที่อยู่ในระดับเดียวกัน รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หน้ าที่ ความรับผิดชอบของกรรมการ จึงเห็นควรกําหนด
ค่าตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการบริษัทประจําปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท และ
มอบหมายให้ ประธานกรรมการเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่านตามความเหมาะสม
ต่อไป ซึ่งเป็ นอัตราเดียวกับค่าเบี้ยประชุมในปี 2553
นายปราโมทย์ได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้ อมูลการจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้ แก่คณะกรรมการ
บริษัทในปี ที่ผ่าน ๆ มาดังนี้
ค่าเบี้ ยประชุม
ประจํ าปี
2552
2553
2554

วงเงินที่ได้รบั อนุ มตั ิ
จากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
7,500,000
7,500,000
7,500,000

ค่าเบี้ ยประชุม
ที่จ่ายจริงให้กรรมการ
5,335,000
5,060,000
--

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษัทได้ ประมาณการการประชุ มของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการ
ชุดอื่น ๆ ในปี 2554 ดังนี้

ชื่อคณะกรรมการ
1
2
3
4
5

คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
และทรัพยากรมนุษย์
คณะกรรมการสรรหาชื่อบุคคล
เพื่อเสนอเป็ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายปราโมทย์จงึ เสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
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จํ านวน
กรรมการ
12
3
3

ประมาณการจํ านวน
ครั้งของการประชุมต่อปี
7
8
2

3

1

4
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เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปร่งใส
ผู้ถอื หุ้นที่เป็ นกรรมการ 5 รายถือหุ้นนับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 17,239,600 หุ้น จะไม่ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
มติ:

หลังจากทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติให้บริษัทจ่ายเงินค่าตอบแทนในรูปเบี้ ยประชุม
ให้คณะกรรมการบริษัทประจําปี 2554 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,500,000 บาท โดยมอบหมาย
ให้ ป ระธานกรรมการเป็ นผู้พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น ค่ า ตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการแต่ ล ะท่ า น
ตามความเหมาะสมต่อไป
โดยทีป่ ระชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้ มีผูถ้ ือหุ ้น 5 รายที่เป็ นกรรมการถือหุ ้น
นับจํานวนหุน้ ได้ 17,239,600 หุน้ มิได้ออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จํานวนราย
ประชุมและออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
217
423,376,108
99.85
ไม่เห็นด้วย
3
382,000
0.09
งดออกเสียง
2
246,510
0.06
บัตรเสีย
รวม
222
424,004,618
100.00
ผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ป็ นกรรมการ
5
17,239,600
ของดออกเสียง
รวม
227
441,244,218

วาระที่ 9. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจํ าปี 2554 และกําหนดค่าตอบแทน
นายปราโมทย์ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับ
ของบริษัท ซึ่งกําหนดให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีทุกปี
ทั้งนี้ ที่ประชุมผู้ถอื หุ้นจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีคนเดิมก็ได้
คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ
ให้ ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้ ผ้ ูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริษัทประจําปี 2554 เนื่องจากพิจารณาเห็นว่า ผู้สอบบัญชีดังกล่าวมีคุณสมบัติตามที่สาํ นักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผ่านมา
เป็ นที่น่าพอใจ โดยนายปราโมทย์ได้ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2554 ดังนี้
ชื่อผูส้ อบบัญชี
1. นางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์
2. นางสาวศิราภรณ์ เอื้ออนันต์กุล
3. นายกฤษดา
เลิศวนา

เลขที่ใบอนุ ญาต
3459
3844
4958
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จํ านวนปี ที่สอบบัญชีให้บริษทั
0
3 (ปี 2551-2553)
0

โดยกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอาํ นาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
และกําหนดค่าตอบแทนให้ ผ้ ูสอบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ซึ่งเป็ นจํานวนค่ าตอบแทนสูงกว่ า
ค่าตอบแทนในปี 2553 จํานวน 100,000 บาท เนื่องจากบริษัทมีรายได้ เพิ่มขึ้น รวมทั้งมีรายการค้ ามากขึ้น นอกจากนี้
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดยังเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยของบริษัทด้ วย โดยมีข้อมูลการจ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีในปี ที่ผ่านมาดังนี้

ค่าสอบบัญชี
เพิ่มขึ้นจากปี ที่ผ่านมา
คิดเป็ น

ปี 2554
1,800,000
100,000
5.88%

ปี 2553
1,700,000
50,000
3.03%

ปี 2552
1,650,000
-

ปี 2551
1,650,000

ซึ่งค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีท่เี พิ่มขึ้นร้ อยละ 5.88 ยังถือว่าอยู่ในเกณฑ์หรือตํ่ากว่าเกณฑ์ปกติ ทั้งนี้
บริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดและผู้สอบบัญชีท่เี สนอแต่งตั้งให้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทย่อย
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัทหรือบริษัทย่อย ผู้บริหาร หรือผู้ท่เี กี่ยวข้ องในลักษณะที่จะมีผลกระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้ าที่อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด นายปราโมทย์จึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถอื หุ้นได้ ซักถามและคณะกรรมการได้ ตอบข้ อซักถามในประเด็นที่สาํ คัญดังนี้
1. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจาํ นวน 1,800,000 บาทถือว่าสูงมาก เนื่องจากบริษัทมีกาํ ไรสุทธิเพียง
500 กว่ าล้ านบาทเท่านั้ น โดยผู้ ถือหุ้ นมีความเห็นว่ า ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจํานวน 1,200,000 บาท หรื อ
1,300,000 บาท ก็ถือว่าสูงมากแล้ ว ทั้งนี้ บริ ษัทจดทะเบียนอื่น ๆ ที่มีกาํ ไรประมาณ 500-600 ล้ านบาท ได้ จ่าย
ค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ ูสอบบัญชีเพียง 800,000 บาท หรือ 900,000 บาทเท่านั้น ซึ่งคณะกรรมการได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า
คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจากปริมาณงานที่ผ้ ูสอบบัญชีจะต้ องทํา อย่ างไรก็ตาม
คณะกรรมการบริษัทได้ ฝากให้ ผ้ ูสอบบัญชีพิจารณาค่าตอบแทนในปี ต่อ ๆ ไปตามความเห็นของผู้ถอื หุ้นด้ วย
2. บริ ษัทของผู้ สอบบัญชีมักจะเป็ นบริ ษัทที่มีช่ื อต่ างประเทศ บริ ษัทควรจะว่ าจ้ างผู้ สอบบัญชีท่ีเป็ น
บริษัทไทยเพื่อสนับสนุนกิจการของคนไทย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทได้ ช้ ีแจงให้ ทราบว่า บริษัท สํานักงาน เอินส์ท
แอนด์ ยัง จํากัดเป็ นบริษัทของคนไทย นอกจากนี้ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จะต้ องว่าจ้ างผู้สอบบัญชี
ที่มีคุณสมบัติตามที่สาํ นักงาน ก.ล.ต. กําหนดไว้ เท่านั้น จะเลือกผู้สอบบัญชีตามอําเภอใจไม่ได้ ซึ่งบริษัท สํานักงาน
เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัดเป็ นบริษัทที่อยู่ในระดับ TOP 4 ของสํานักงาน ก.ล.ต. กรณีหากบริษัทจะต้ องติดต่อกู้ยืมเงิน
หรือทําธุรกรรมต่าง ๆ กับต่างประเทศ ชื่อผู้สอบบัญชีจะเป็ น Goodwill ที่ดีท่ที าํ ให้ งบการเงินของบริษัทเป็ น
ที่น่าเชื่อถือได้
3. บริ ษัทได้ เริ่ มนํามาตรฐานการบั ญชีฉบับใหม่ เกี่ยวกับการรั บรู้รายได้ มาทยอยใช้ ตามที่กฎหมาย
กําหนดไว้ แล้ ว ซึ่งจะส่งผลต่อการรั บรู้รายได้ ค่อนข้ างมาก และมีมาตรฐานทางบัญชีอีกฉบับหนึ่งที่มีผลกระทบกับ
งบการเงินคือ ผลตอบแทนพนักงาน โดยบริษัทได้ ประเมินรายการที่ต้องบันทึกหนี้และวิธกี ารทางบัญชีไว้ ในงบการเงิน
ไตรมาส 1 แล้ ว โดยบริ ษัทจะแบ่ งตั้งเป็ น 5 ปี ซึ่ งบริ ษัทได้ เตรี ยมความพร้ อมกับมาตรฐานการบัญชี ฉบับใหม่ ๆ
ทุกฉบับแล้ ว
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
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มติ:

หลั ง จากที่ป ระชุ ม พิจ ารณาแล้ว ที่ป ระชุม มี ม ติ อ นุ มั ติ ด ้ว ยคะแนนเสีย งข้า งมากของผู ้ถือ หุ ้น
ทีม่ าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ ให้ผูส้ อบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง
จํากัด โดยนางสาวทิพวัลย์ นานานุวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3459 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ์ เอื้ ออนันต์กุล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 และ/หรือนายกฤษดา
เลิศวนา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2554
และกําหนดเงินค่าตอบแทนให้ผสู ้ อบบัญชีภายในวงเงินไม่เกิน 1,800,000 บาท ดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
222
3
2
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,694,408
303,300
246,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ า

ประชุมและออกเสียง
99.87
0.07
0.06
100.00

วาระที่ 10. พิจ ารณาอนุ ม ตั ิ ย กเลิ ก การออกและเสนอขายหุน้ กู แ้ ปลงสภาพเป็ นหุน้ สามัญ ในวงเงิ น ไม่ เกิ น
30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่เคยได้รบั อนุ มตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 1/2551
เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2551
นายปราโมทย์มอบหมายให้ น างสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนั บสนุ น เป็ น
ผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า ตามที่ท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทครั้งที่
1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ได้ มีมติให้ บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญในวงเงิน
ไม่เกิน 30 ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกานั้น แต่เนื่องจากประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง
การขออนุญาตและการอนุญาตให้ เสนอขายหุ้นที่ออกใหม่ ได้ กาํ หนดให้ บริษัทจะต้ องออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ
ภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้ น ซึ่งจากระยะเวลาที่ท่ปี ระชุมผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุ มัติจนถึง
ปัจจุบันได้ เกินกําหนดเวลา 1 ปี แล้ ว บริษัทจึงไม่สามารถออกหุ้ นกู้แปลงสภาพดังกล่าวได้ ดังนั้น คณะกรรมการ
จึงเสนอขอให้ ท่ีประชุมพิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายหุ้ นกู้แปลงสภาพดังกล่ าว นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอ
ขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห้บ ริ ษั ท ยกเลิก การออกและเสนอขายหุ ้น กู้แ ปลงสภาพเป็ นหุ ้น สามั ญ
ในวงเงินไม่เกิน 30 ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามทีเ่ คยได้รับอนุมัติจากทีป่ ระชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้
ครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551 ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี่ของจํานวน
เสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
224
1
2
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,867,708
130,000
246,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสทิ ธิออกเสียง
99.91
0.03
0.06
100.00

วาระที่ 11. พิจารณาอนุ มตั ิยกเลิกการสํารองหุน้ สามัญและอนุ มตั ิการลดทุนจดทะเบียนจํ านวน 1,772,434,824
บาท โดยวิธีการตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนที่ยงั มิได้ออกจํ าหน่ายจํ านวน 295,405,804 หุน้
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 6 บาท
นายปราโมทย์ ช้ ี แจงให้ ที่ป ระชุ ม ทราบว่ า ด้ ว ยบริ ษั ท มี ค วามจํา เป็ นจะต้ อ งเพิ่ ม ทุ น จดทะเบี ย น
ตามรายละเอียดในวาระต่อ ๆ ไป และตามขั้นตอนของกฎหมาย ก่อนที่บริษัทจะเพิ่มทุนจดทะเบียนได้ บริษัท
จะต้ องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญที่ยังไม่ได้ นาํ ออกจําหน่ายก่อน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. สืบเนื่องจากการยกเลิกการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 30
ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกา ตามที่เคยได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน
2551 ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทจึงเสนอขอให้ ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นพิจารณาให้ บริ ษัท
ยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญจํานวน 160,405,804 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท รวม 962,434,824 บาท
ที่ไ ด้ ส ํา รองไว้ เ พื่ อ รองรั บ การใช้ สิทธิแปลงสภาพหุ้ นกู้ เป็ นหุ้ นสามั ญ ตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ของรายงาน
การประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
2. ตามที่ท่ปี ระชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ได้ มมี ติให้ บริษัทออก
และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญในวงเงินไม่เกิน 35 ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกา ซึ่งคณะกรรมการบริษัท
ได้ นาํ หุ้นกู้แปลงสภาพดังกล่าวออกเสนอขายเป็ นจํานวน 20 ล้ านเหรียญสหรัฐอเมริกาให้ แก่ Pyrite International
Finance Limited (“Pyrite”) และปัจจุบัน บริษัทได้ ชาํ ระหนี้ห้ ุนกู้ให้ แก่ Pyrite เรียบร้ อยแล้ ว โดย Pyrite ไม่ได้
ใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นสามัญภายในเวลา 5 ปี จนถึงวันครบกําหนดไถ่ถอนหุ้นกู้คือ วันที่ 25 พฤศจิกายน
2553 แต่อย่างใด ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมผู้ถอื หุ้นพิจารณาให้ บริษัทยกเลิกการจัดสรร
หุ้นสามัญจํานวน 135,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท รวม 810,000,000 บาท ที่ได้ สาํ รองไว้ เพื่อ
รองรับการใช้ สทิ ธิแปลงสภาพหุ้นกู้เป็ นหุ้นสามัญตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
ครั้งที่ 1/2548 เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2548 ซึ่งเป็ นทุนจดทะเบียนที่เหลือหลังจากยกเลิกการออกและจัดสรร
หุ้นสามัญบางส่วนจํานวน 65,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท รวม 390,000,000 บาท ตาม
รายละเอียดในวาระที่ 4 ของรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 1/2551 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2551
ดังนั้น จากการยกเลิกการสํารองหุ้ นสามัญจํานวน 295,405,804 หุ้ นตามรายละเอียดใน 1 และ 2
ข้ างต้ น คณะกรรมการจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม
6,552,000,000 บาท ให้ เหลือทุนจดทะเบียน 4,779,565,176 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 796,594,196
หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท โดยวิธตี ัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที่ยังมิได้ นาํ ออกจําหน่ายจํานวน 295,405,804 หุ้น
มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทออก
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เมื่อไม่มผี ้ ูถือหุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
224
3
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,867,708
376,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสทิ ธิออกเสียง
99.91
0.09
100.00

1. อนุมัติให้บริษัทยกเลิกการสํารองหุน้ สามัญจํานวน 295,405,804 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทดังนี้
(1) ยกเลิกการออกและจัดสรรหุน้ สามัญจํานวน 160,405,804 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ
6 บาท รวม 962,434,824 บาททีไ่ ด้สาํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สทิ ธิแปลงสภาพ
หุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญตามรายละเอียดในวาระที่ 7 ของรายงานการประชุมวิสามัญ
ผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2551
(2) ยกเลิกการออกและจัดสรรหุน้ สามัญจํานวน 135,000,000 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 6 บาท รวม 810,000,000 บาท ทีไ่ ด้สาํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สิทธิ
แปลงสภาพหุน้ กูเ้ ป็ นหุน้ สามัญตามรายละเอียดในวาระที่ 3 ของรายงานการประชุม
วิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2548 เมือ่ วันที่ 19 กันยายน 2548 ซึง่ เป็ นทุนจดทะเบียน
ทีเ่ หลือหลังจากยกเลิกการออกและจัดสรรหุน้ สามัญบางส่วนจํานวน 65,000,000
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท รวม 390,000,000 บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 4
ของรายงานการประชุมวิสามัญผูถ้ อื หุน้ ครั้งที่ 1/2551 เมือ่ วันที่ 20 มิถุนายน 2551
2. อนุมัติให้บริษัทลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม 6,552,000,000 บาท
ให้เหลือทุนจดทะเบียน 4,779,565,176 บาท แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 796,594,196
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท โดยวิธีตัดหุน้ สามัญจดทะเบียนทีย่ งั มิได้นาํ ออกจําหน่าย
จํานวน 295,405,804 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท รวม 1,772,434,824 บาทออก
และหลังจากทีบ่ ริษัทได้ลดทุนจดทะเบียนข้างต้นแล้ว จะทําให้บริษัทมีทุนจดทะเบียนและทุนชําระ
แล้วเป็ นดังนี้
1. ทุนจดทะเบียนจํานวน 4,779,565,176 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 796,594,196
หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท
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2. ทุนทีเ่ รียกชําระแล้ว 4,726,384,320 บาท แบ่งเป็ นหุน้ สามัญจํานวน 787,730,720 หุน้
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท
3. ทุ นจดทะเบียนจํา นวน 53,180,856 บาท แบ่ ง เป็ นหุ ้นสามัญ จํา นวน 8,863,476 หุ ้น
มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท ทีไ่ ด้สาํ รองไว้เพือ่ รองรับการใช้สิทธิของผูถ้ ือใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่บ ริษั ท ได้ออกและเสนอขายให้แก่ เ จ้าหนี้ ตามที่กําหนดไว้ในแผนฟื้ นฟูกิจการของบริ ษัท
ฉบับลงวันที่ 27 กรกฎาคม 2544 ข้อ 8.3
วาระที่ 12. พิจารณาอนุ มตั ิ การแก้ไขเพิ่มเติ มหนังสือบริค ณห์สนธิ ของบริษทั ข้อ 4.
จดทะเบียน

เกี่ยวกับการลดทุน

นายปราโมทย์ ช้ ี แจงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ องกับ การลดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท
ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจําเป็ นจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4.
เป็ นดังนี้
“ข้ อ

4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
4,779,565,176
แบ่งออกเป็ น
796,594,196
มูลค่าหุ้นละ
6
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
796,594,196
หุ้นบุริมสิทธิ
---

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น”

นายปราโมทย์จงึ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
224
3
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,867,708
376,510
441,244,218

อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้
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% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสทิ ธิออกเสียง
99.91
0.09
100.00
4.

เพือ่ ให้สอดคล้องกับการ

“ข้อ

4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
4,779,565,176
แบ่งออกเป็ น
796,594,196
มูลค่าหุน้ ละ
6
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
796,594,196
หุน้ บุริมสิทธิ
---

บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

วาระที่ 13. พิจารณาอนุ มตั ิการเปลี่ยนแปลงมู ลค่าหุน้ ของบริษทั จากเดิมมู ลค่ าที่ตราไว้หุน้ ละ 6 บาท ให้เป็ น
มูลค่าที่ตราไว้หนุ้ ละ 1 บาท
นายปราโมทย์มอบหมายให้ น างสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนั บสนุ น เป็ น
ผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาชี้แจงให้ ท่ีประชุมทราบว่า การเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้ นของบริ ษัทเพื่อให้
เกิดสภาพคล่ องในการซื้ อขายหลั กทรั พย์ของบริ ษัทในตลาดหลักทรั พย์ ฯ มากยิ่งขึ้น คณะกรรมการจึงเสนอขอให้
ที่ประชุมพิจารณาเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทภายหลังการจดทะเบียนลดทุนจดทะเบียนคงเหลือ 4,779,565,176
บาท ตามรายละเอียดในวาระที่ 11 และ 12 โดยให้ เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ
6 บาท ให้ เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท โดยการแตกหุ้นสามัญจํานวน 1 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท ให้ เป็ น
หุ้นสามัญจํานวน 6 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทในครั้งนี้และขอให้ ผ้ ูบริหารหรือผู้ถือหุ้นใหญ่
ดูแลราคาหุ้นที่ซ้ ือขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ด้ วย
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติทลี่ ง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวนราย
224
1
2
227

จํานวนเสียงทีล่ งมติ
(1 หุน้ = 1 เสียง)
440,995,708
2,000
246,510
441,244,218

% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม

และมีสทิ ธิออกเสียง
99.94
0.00
0.06
100.00

อนุ มัติให้เปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ น้ ของบริ ษัทภายหลังการจดทะเบียนลดทุ นจดทะเบียนคงเหลือ
4,779,565,176 บาท โดยให้เปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ของบริษัท จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ
6 บาท ให้เป็ นมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท โดยการแตกหุน้ สามัญจํานวน 1 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 6 บาท ให้เป็ นหุน้ สามัญจํานวน 6 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
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วาระที่ 14. พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 4. เกี่ยวกับการเปลีย่ นแปลง
มูลค่าหุน้ ของบริษทั
นายปราโมทย์ช้ ีแจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับมติการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัท
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 6 บาท ให้ เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ในวาระที่ 13 ที่ผ่านมา บริษัทจําเป็ นจะต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4. ใหม่ ให้ เป็ นดังนี้
“ข้ อ

4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
4,779,565,176
แบ่งออกเป็ น
4,779,565,176
มูลค่าหุ้นละ
1
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
4,779,565,176
หุ้นบุริมสิทธิ
---

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น”

นายปราโมทย์จงึ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จํานวนราย
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
223
440,865,708
99.91
ไม่เห็นด้วย
1
2,000
0.00
งดออกเสียง
3
376,510
0.09
บัตรเสีย
รวม
227
441,244,218
100.00
อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ
4.
เพือ่ ให้สอดคล้องกับ
การเปลีย่ นแปลงมูลค่าหุน้ ของบริษัท จากเดิมมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 6 บาท ให้เป็ นมูลค่าทีต่ ราไว้
หุน้ ละ 1 บาท โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้
“ข้อ

4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
4,779,565,176
แบ่งออกเป็ น
4,779,565,176
มูลค่าหุน้ ละ
1
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
4,779,565,176
หุน้ บุริมสิทธิ
---
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บาท
หุน้
บาท
หุน้
หุน้ ”

วาระที่ 15. พิจารณาอนุ มตั ิการออกหุน้ กูไ้ ม่เกิน 4,000 ล้านบาท
นายปราโมทย์มอบหมายให้ น างสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนั บสนุ น เป็ น
ผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ ช้ ีแจงพร้ อมแสดงวีดิทศั น์ประกอบคําชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า การออก
หุ้ นกู้ในครั้ งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรั บการขยายธุร กิจของบริ ษัท
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหนี้เดิม คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอให้ ท่ีประชุ ม
พิจารณาอนุ มัติให้ บริษัทออกหุ้นกู้ไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม
ที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถอื หุ้นและปรากฏตามวีดิทศั น์ท่ไี ด้ แสดงให้ ผ้ ูถอื หุ้นในการประชุมแล้ วดังนี้
ชนิด
สกุลเงิน
มูลค่ารวม
ของหุ้นกู้
อายุ
การเสนอขาย

การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด
อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขพิเศษ

การมอบอํานาจ

หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ
ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้ อตั ราแลกเปลี่ยนในขณะที่มีการออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ในแต่ละคราว
วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้ านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงินเทียบเท่าเงินบาท
จํานวนดังกล่าว
ไม่เกิน 5 ปี นับตั้งแต่วันออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว
เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ และ/หรือในลักษณะ
หมุนเวียน (revolving) ให้ แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ
ผู้ลงทุนประเภทสถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้
บังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้น้ัน
ผู้ถือหุ้นกู้อาจมีหรือไม่มีสทิ ธิขอไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด และบริษัทมีหรือไม่มีสทิ ธิขอ
ไถ่ถอนหุ้นกู้คืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ ให้ เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุ้นกู้
ในแต่ละคราว
ขึ้นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ หรือตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของ
หุ้นกู้ท่อี อกในคราวนั้น ๆ ทั้งนี้ ให้ อยู่ภายใต้ บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน
และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องที่มีผลใช้ บังคับในขณะที่ออกและเสนอขาย
หุ้นกู้ในแต่ละคราว
สําหรับหุ้นกู้ระยะสั้นอายุไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณีท่บี ริษัทได้ ไถ่ถอนหรือชําระคืนเงินต้ นของ
หุ้นกู้ท่ไี ด้ ออกภายในจํานวนเงินรวมที่ได้ รับอนุ มัติข้างต้ น บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ระยะสั้น
ทดแทนเพิ่มเติมได้ ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กาํ หนดไว้ ข้างต้ นดังกล่าว
ข้ อจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หุ้ นกู้เช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตั้ง
ผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จํานวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธชี าํ ระคืนเงินต้ น วิธีการ
จัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถ่ถอน การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใด ๆ เป็ นต้ น ตลอดจนการดําเนินการ
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ขออนุญาตต่อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง การแต่งตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ อง และ
การดําเนินการใด ๆ ตามที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ของบริ ษัท
ให้ อยู่ ในอํานาจของกรรมการผู้ มีอ ํานาจกระทําการแทนบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คลที่ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากกรรมการผู้มอี าํ นาจกระทําการแทนบริษัทที่จะพิจารณาและกําหนดต่อไป
นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จํานวนราย
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
223
440,530,108
99.84
ไม่เห็นด้วย
1
130,000
0.03
งดออกเสียง
3
584,110
0.13
บัตรเสีย
รวม
227
441,244,218
100.00
อนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุน้ กูภ้ ายในวงเงินไม่เกิน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี้

ชนิด

หุน้ กูท้ ุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไม่มีหลักประกัน)
ทัง้ นี้ ขึ้ นอยู่กับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
สกุลเงิน
เงินบาท และ/หรือเงินสกุลต่างประเทศ โดยใช้อัตราแลกเปลี่ยน
ในขณะทีม่ กี ารออกและเสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
มูลค่ารวมของหุน้ กู้ วงเงินรวมไม่เกิน 4,000 ล้านบาท หรือเงินสกุลต่างประเทศในวงเงิน
เทียบเท่าเงินบาทจํานวนดังกล่าว
อายุ
ไม่เกิน 5 ปี นับตัง้ แต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
การเสนอขาย
เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็ นโครงการ
และ/หรื อ ในลั กษณะหมุ น เวี ย น (revolving) ให้แ ก่ ป ระชาชนทั ว่ ไป
และ/หรือผูล้ งทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้ งทุนประเภทสถาบัน
ในประเทศและ/หรือในต่างประเทศในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกัน
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่น ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องทีม่ ผี ลใช้บังคับในขณะทีอ่ อกและเสนอขายหุน้ กูน้ ัน้
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การไถ่ถอน
ก่อนกําหนด
อัตราดอกเบี้ย

เงื่อนไขพิเศษ

การมอบอํานาจ

ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่ อนกําหนด และ
บริษัทมีหรือไม่มสี ิทธิขอไถ่ถอนหุน้ กูค้ ืนก่อนกําหนด ทัง้ นี้ ให้เป็ นไป
ตามข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
ขึ้ นอยู่กับสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กู้ หรือตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขของหุน้ กูท้ อี่ อกในคราวนัน้ ๆ ทัง้ นี้ ให้อยู่ภายใต้
บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุ น และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอื่น ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทีม่ ีผลใช้บังคับในขณะทีอ่ อกและ
เสนอขายหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสัน้ อายุไม่เกิน 270 วันนัน้ ในกรณีทบี่ ริษัทได้ไถ่ถอน
หรือชําระคืนเงินต้นของหุน้ กูท้ ี่ได้ออกภายในจํานวนเงินรวมที่ได้รับ
อนุ มัติข้างต้น บริ ษัทสามารถออกหุ ้นกู้ระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได้
ภายในเงื่อนไขและวงเงินทีก่ าํ หนดไว้ขา้ งต้นดังกล่าว
ข้อจํากั ด เงื่ อนไข และรายละเอียดต่าง ๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวข้อง
กับการออกและเสนอขายหุน้ กูเ้ ช่น ชื่อ ประเภท มูลค่าทีต่ ราไว้ ราคา
เสนอขายต่อหน่วย อัตราดอกเบี้ย การแต่งตัง้ ผูแ้ ทนผูถ้ ือหุน้ กู้ จํานวน
ทีเ่ สนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม อายุ วิธีชาํ ระคืนเงินต้น วิธีการ
จัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา
การไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง
ใด ๆ เป็ นต้น ตลอดจนการดําเนิ นการขออนุ ญาตต่ อหน่ วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง การแต่งตัง้ ทีป่ รึกษาหรือบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ ้นกู้ การเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา
ต่ า ง ๆ ที่ เ กี่ ย วข้อ ง และการดํา เนิ น การใด ๆ ตามที่ จ ํา เป็ นและ
เกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุน้ กูข้ องบริ ษัท ให้อยู่ในอํานาจ
ของกรรมการผู ้มี อํานาจกระทํา การแทนบริ ษั ท และ/หรื อ บุ ค คล
ที่ได้รั บมอบหมายจากกรรมการผู ้มี อํา นาจกระทําการแทนบริ ษั ท
ทีจ่ ะพิจารณาและกําหนดต่อไป

วาระที่ 16. พิจารณาอนุ มตั ิการออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษทั เพือ่ จัดสรรให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ที่ได้จองซื้ อหุน้ สามัญเพิม่ ทุนของบริษทั
นายปราโมทย์มอบหมายให้ น างสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนั บสนุ น เป็ น
ผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ ช้ ีแจงพร้ อมแสดงวีดิทัศน์ประกอบคําชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่ า ด้ วย
บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant”) จํานวน
393,865,360 หน่วย เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนและเป็ นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
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บริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทเฉพาะรายที่ได้ ใช้ สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า โดยมี
รายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่งให้ ผ้ ูถือหุ้นและปรากฏตามวีดิทัศน์ท่ไี ด้ แสดงให้ ผ้ ูถือหุ้น
ในการประชุมแล้ วดังนี้
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท พร็อพเพอร์ต้ ี เพอร์เฟค จํากัด
(มหาชน) ครั้งที่ 1/2554 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PF-W 3”)
ชนิด
ระบุช่ ือผู้ถอื และสามารถโอนเปลี่ยนมือได้
จํานวนที่ออกและเสนอขาย ไม่เกิน 393,865,360 หน่วย
จํานวนหุ้นสามัญที่จดั สรร 393,865,360 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท
เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิ
ราคาเสนอขายต่อหน่วย
0.00 บาท (ศูนย์บาท)
อัตราการใช้ สทิ ธิ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น เว้ นแต่กรณีมีการปรับ
ซื้อหุ้นสามัญ
อัตราการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ราคาการใช้ สิทธิ
1 บาทต่อหุ้น เว้ นแต่กรณีมกี ารปรับราคาการใช้ สทิ ธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ
ซื้อหุ้นสามัญ
อายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับแต่วันที่ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธกี ารจัดสรร
จัดสรรให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทรายที่ใช้ สทิ ธิจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขาย
แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offering) ซึ่งมีรายชื่อ ณ
วันกําหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มีสทิ ธิในการจองซื้อและได้ รับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
(Record Date) ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้ น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 ในอัตราส่วนหุ้นสามัญที่ได้ รับ
การจัดสรรจากการจองซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุน 2 หุ้นต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ไี ม่เต็มจํานวน 1 หน่วยจากการคํานวณ ให้ ปัดทิ้ง
ระยะเวลาการใช้ สทิ ธิ
ผู้ถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใช้ สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไ ด้ ในวัน ทําการ
สุดท้ายของทุก ๆ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแต่ละปี ปฏิทนิ
ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ
ประเภท

ตลาดรองของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ

ทั้งนี้ วันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งแรกคือ วันทําการสุดท้ ายของไตรมาสแรกหลังจากที่
บริษัทได้ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นแล้ ว และวันกําหนดการใช้ สิทธิ
ครั้งสุดท้ ายจะตรงกับวันที่ใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปี นับแต่วันที่ออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ ในกรณีท่วี ันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายตรงกับวันหยุดทําการ
ของบริษัท ให้ เลื่อนวันกําหนดการใช้ สทิ ธิครั้งสุดท้ ายดังกล่าวเป็ นวันทําการสุดท้ าย
ก่อนหน้ าวันกําหนดการใช้ สิทธิ และจะมีระยะเวลาให้ แสดงความจํานงในการใช้ สิทธิ
ครั้งสุดท้าย 15 วันก่อนวันใช้ สทิ ธิ
บริ ษั ท จะนํ า ใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ไ ปจดทะเบี ย นเป็ นหลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย น
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
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ตลาดรองของหุ้นสามัญ
ที่เกิดจากการใช้ สทิ ธิ
ผลกระทบต่อผู้ถอื หุ้น

บริษัทจะนําหุ้นสามัญที่เกิดจากการใช้ สิทธิในครั้งนี้เข้ าจดทะเบียนเป็ นหลักทรัพย์
จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
เนื่องจากเป็ นการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นเดิมรายที่ใช้ สิทธิจองซื้อ
หุ้ นสามัญเพิ่มทุนที่เสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้ น
(Right Offering) ดังนั้น จึงไม่มีผลกระทบต่อผู้ถอ
ื หุ้น
อย่างไรก็ตาม หากมีการใช้ สทิ ธิซ้ ือหุ้นสามัญครบถ้ วนตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยที่
ไม่ใช่ผ้ ูถือหุ้นเดิมทั้งจํานวน จะมีผลกระทบต่อผู้ถือหุ้นเดิมภายหลังจากการจัดสรร
หุ้นสามัญเพิ่มทุนทั้งจํานวนให้ แก่ผ้ ูถอื หุ้นเดิมในครั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
1. การลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution)
=

จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้น Right Offering + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

=

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

=

393,865,360
5,907,980,400

=

ร้ อยละ 6.66

2. การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

ราคาตลาดก่อนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย
ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

โดย “ราคาตลาดก่อนเสนอขาย ” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถ่วงนํา้ หนักของหุ้นสามัญ
ของบริษัทในตลาดหลักทรัพย์ฯ ย้ อนหลังสิบห้ าวันทําการซื้อขายติดต่อกันก่อนวันที่
คณะกรรมการมีมติให้ เสนอวาระต่ อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นประจําปี 2554 เพื่อ
ขออนุ มั ติ ก ารออกใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ ท่ี จ ะซื้ อหุ้ นสามั ญ เพิ่ ม ทุ น ของบริ ษั ท
เพื่ อจัดสรรให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นเดิมของบริ ษัทที่ได้ จองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่ มทุนของบริ ษัท
ตามสัดส่วนการถือหุ้น คือระหว่างวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์
2554 ซึ่งจะเท่ากับ 0.6877 บาท (ข้ อมูลจาก SETSMART ใน www.setsmart.com
ของตลาดหลักทรัพย์ฯ)
และ “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” =
(ราคาตลาดก่อนเสนอขาย

+ (ราคาจองซื้อหุ้น Right Offering +

x จํานวนหุ้น paid-up)

x จํานวนหุ้น Right Offering)

(ราคาใช้ สท
ิ ธิ x จํานวนหุ้น

รองรับที่เสนอขายครั้งนี้)
จํานวนหุ้น paid-up + จํานวนหุ้น Right Offering + จํานวนหุ้นรองรับที่เสนอขายครั้งนี้

=

(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

ดังนั้น การลดลงของราคาหุ้น (Price Dilution)
=

0.6877 – 0.75016
0.6877

=

ร้ อยละ -0- (ถือว่าไม่มี Price Dilution)
เหตุในการต้ องออกหุ้นใหม่ เมื่อมีการปรั บราคาการใช้ สิทธิและอัตราการใช้ สิทธิตามเงื่อนไขในการปรั บสิทธิ
เพื่ อรองรั บการเปลี่ยนแปลง ตามที่กาํ หนดไว้ ในข้ อกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิท่จี ะซื้อหุ้นสามัญ
ซึ่งเป็ นเหตุการณ์ท่ีกาํ หนดไว้ ในข้ อ 11 (4) (ข) ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
การใช้ สทิ ธิ
ตลาดทุ น ที่ ทจ. 34/2551 เรื่ อ ง การขออนุ ญ าตและการอนุ ญ าตให้ เสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุ้ นที่ออกใหม่แ ละหุ้ นที่ออกใหม่เพื่อรองรับใบสําคัญ
แสดงสิทธิ
วัตถุประสงค์ของการออก เพื่อเป็ นสิ่งตอบแทนและเป็ นการจู งใจในการจองซื้อหุ้ นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัท
ใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่เสนอขายแก่ผ้ ูถอื หุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น
ประโยชน์ท่บี ริษัทจะพึง
การขยายฐานเงินทุนของบริษัท จะช่วยเสริมสร้ างความแข็งแกร่ งทางด้ านการเงิน
ได้ รับจากการจัดสรร
ของบริษัท อันจะส่งผลให้ บริษัทมีต้นทุนการกู้ยืมเงินที่ต่าํ ลงในอนาคต
หุ้นเพิ่มทุนในครั้งนี้
ประโยชน์ของผู้ถอื หุ้น
ความแข็งแกร่งทางการเงินที่เพิ่มขึ้นและต้ นทุนการกู้ยืมที่ต่าํ ลง จะส่งผลให้ มูลค่าหุ้น
จะพึงได้ รับจากการเพิ่มทุน ของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต
การมอบอํานาจ
ให้ คณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัท หรือบุคคล
ที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ห าร หรื อบุ คคลที่ไ ด้ รับมอบหมายจาก
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนามของบริษัทมีอาํ นาจดําเนินการขออนุ ญาตต่อหน่วยงาน
ราชการที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีอาํ นาจดําเนินการใด ๆ ตามที่จาํ เป็ นและเกี่ยวเนื่อง
กับการดังกล่าวทุกประการ รวมทั้งให้ มีอาํ นาจพิจารณากําหนด และ/หรือแก้ ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนให้ มีอาํ นาจในการ
พิ จารณาข้ อกํา หนด เงื่ อนไข และรายละเอีย ดในการเสนอขายต่ า ง ๆ เกี่ยวกับ
ใบสํา คั ญ แสดงสิท ธิดั ง กล่ า วข้ างต้ น รวมถึง เหตุท่ีท าํ ให้ บ ริ ษั ท ต้ อ งออกหุ้ น ใหม่
เพื่ อ รองรั บ การเปลี่ ย นแปลงราคาการใช้ สิท ธิ และ/หรื อ อัต ราการใช้ สิท ธิข อง
ใบสําคัญ แสดงสิทธิได้ ตามที่เห็นสมควร ทั้งนี้ ภายใต้ ข้อกฎหมาย ประกาศ และ
ข้ อบังคับต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้ องกําหนดไว้
นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
มีผ้ ูถือหุ้นได้ สอบถามเกี่ยวกับรายละเอียดการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (Warrant) โดยมีความเห็นว่า
บริษัทควรออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อจูงใจการซื้อขายหุ้น มิใช่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิเพื่อจูงใจในการซื้อหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน นอกจากนี้ การที่บริษัทได้ กาํ หนดราคาการใช้ สิทธิซ้ ือหุ้นสามัญในราคาหุ้นละ 1 บาท ในขณะที่ราคาตลาด
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ยั งตํ่ากว่ า 1 บาท จะทําให้ ไ ม่ เป็ นที่จูงใจและบริ ษั ทอาจจะขายหุ้ นสามัญ เพิ่ มทุ น ไม่ ได้ ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษั ท
ได้ ช้ ีแจงให้ ทราบดังนี้
1. การเสนอขอให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกล่าว เป็ นมติท่จี ะต้ องได้ รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
ซึ่งบริ ษัทจะต้ องใช้ เวลาในการจัดประชุ มดังกล่ าว และหลังจากที่ท่ีประชุ มผู้ถือหุ้ นได้ อนุ มัติให้
บริษัทออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิแล้ ว คณะกรรมการบริหารหรือผู้ท่ไี ด้ รับมอบหมาย
จึงจะพิจารณารายละเอียด รวมถึงระยะเวลาที่เหมาะสมในการออกเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่ได้ รับอนุมัติ ซึ่งการเสนอขอให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิน้ ี เป็ นการเตรียมความพร้ อมของบริษัท
เท่านั้น
2. บริ ษัทจะต้ องนําใบสําคัญแสดงสิทธิออกเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้ นภายใน 1 ปี นับจากวันที่ได้ รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ทั้งนี้ เป็ นไปตามข้ อกําหนดและกฏระเบียบของคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุนที่เกี่ยวข้ อง
3. เกี่ ย วกับ ราคาการใช้ สิท ธิใ นการซื้ อหุ้ น สามั ญ ของใบสํา คั ญ แสดงสิ ท ธิ เนื่ อ งจากบริ ษั ท ไม่ มี
ผลขาดทุนสะสม ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด บริษัทจึงไม่สามารถกําหนดราคา
การใช้ สิทธิให้ ต่าํ กว่าราคามูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ของบริษัทคือ ตํ่ากว่าหุ้นละ 1 บาทได้ ดังนั้น บริษัท
จึงจําเป็ นต้ องกําหนดราคาการใช้ สทิ ธิในการซื้อหุ้นสามัญไว้ ท่รี าคาหุ้นละ 1 บาท
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จํานวนราย
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
218
437,193,108
99.08
ไม่เห็นด้วย
5
3,167,000
0.72
งดออกเสียง
4
884,110
0.20
บัตรเสีย
รวม
227
441,244,218
100.00
อนุมัติให้บริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”)
จํานวน 393,865,360 หน่วย เพือ่ เป็ นสิ่งตอบแทนและเป็ นการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้ อ
หุน้ สามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยบริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้แก่ผถู ้ อื หุน้ เดิมของบริษัท
เฉพาะรายที่ ไ ด้ใ ช้สิ ท ธิ จ องซื้ อหุ ้ น สามั ญ เพิ่ ม ทุ น ที่ เ สนอขายให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษั ท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุน้ สามัญทีไ่ ด้รับจัดสรร
จากการจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุน 2 หุน้ ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใช้สิทธิ
เท่ากับมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้คือ หุน้ ละ 1 บาท ตามรายละเอียดทีน่ างสาวศิริรัตน์ได้เสนอข้างต้น ทัง้ นี้
บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ ะซื้ อหุน้ สามัญของบริษัทให้แก่ผูถ้ ือหุน้ ภายใน 1 ปี นับจาก
วันทีไ่ ด้รับอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษัท
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วาระที่ 17. พิจารณาอนุ มตั ิการเพิม่ ทุนจดทะเบียนและจัดสรรหุน้ สามัญเพิม่ ทุน
นายปราโมทย์มอบหมายให้ น างสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนา รองประธานเจ้ าหน้ าที่กลุ่มสนั บสนุ น เป็ น
ผู้ช้ ีแจงรายละเอียดในวาระนี้ให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน์ วงศ์วัฒนาได้ ช้ ีแจงพร้ อมแสดงวีดิทศั น์ประกอบคําชี้แจงให้ ท่ปี ระชุมทราบว่า เนื่องจาก
บริษัทมีความจําเป็ นจะต้ องเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อเป็ นการขยายฐานเงินทุนของบริษัทและบริษัทย่อยสําหรับลงทุน
ในโครงการต่างๆ และเพื่อเป็ นเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย คณะกรรมการจึงเห็น
ควรเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาอนุมัติให้ บริษัทเพิ่มทุนจดทะเบียนภายหลังจากที่บริษัทได้ จดทะเบียนเปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ้นของบริษัทให้ เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาทแล้ ว จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,779,565,176 บาท ให้ เป็ น
ทุนจดทะเบียน 5,961,161,256 บาท กล่าวคือ ให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้นอีก 1,181,596,080 บาท โดยการออก
หุ้นสามัญใหม่จาํ นวน 1,181,596,080 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท และให้ นาํ หุ้นสามัญที่ออกใหม่ท้งั จํานวน
ออกจัดสรรและเสนอขายให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ได้ จัดส่ง
ให้ ผ้ ูถือหุ้นและปรากฏตามวีดิทศั น์ท่ไี ด้ แสดงให้ ผ้ ูถือหุ้นในการประชุมแล้ ว นางสาวศิริรัตน์จึงเสนอขอให้ ท่ปี ระชุม
พิจารณา
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จํานวนราย
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
221
437,533,108
99.16
ไม่เห็นด้วย
4
3,147,000
0.71
งดออกเสียง
2
564,110
0.13
บัตรเสีย
รวม
227
441,244,218
100.00
อนุ มัติให้บริ ษั ท เพิ่มทุ นจดทะเบียนภายหลังจากที่บริ ษัท ได้จ ดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ ้น
ของบริษัทให้เป็ นมูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาทแล้ว จากทุนจดทะเบียนเดิม 4,779,565,176 บาท
ให้เป็ นทุนจดทะเบียน 5,961,161,256 บาท กล่าวคือ ให้เพิ่มทุนจดทะเบียนขึ้ นอีก 1,181,596,080
บาท โดยการออกหุน้ สามัญใหม่จาํ นวน 1,181,596,080 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
และให้นาํ หุน้ สามัญที่ออกใหม่ทั้งจํานวนออกจัดสรรและเสนอขายให้แก่ ผูถ้ ือหุน้ เดิมของบริษัท
ตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ให้เสนอขายหุน้ สามัญทีอ่ อกใหม่จาํ นวน 787,730,720 หุน้ มูลค่าทีต่ ราไว้หุน้ ละ 1 บาท
ให้แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้น เดิ ม ของบริ ษั ท ตามสั ด ส่ ว นจํา นวนหุ ้น ที่ผู้ถือ หุ ้น แต่ ล ะรายถื อ อยู่ (Right
้ เดิมต่อ 1 หุน้ ใหม่ (ในกรณีทมี่ ีเศษหุน้ ให้ปัดทิ้ ง)
Offering) ในอัตราส่วนการจองซื้ อ 6 หุน
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ในราคาเสนอขายหุน้ ละ 1 บาท ซึง่ เป็ นราคาทีเ่ ท่ากับมูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษัทคือ หุน้ ละ
1 บาท
โดยกําหนดรายชือ่ ผูถ้ อื หุน้ ทีม่ สี ทิ ธิจองซื้ อหุน้ เพิ่มทุนในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 (Record
่ ผูถ้ อื หุน้ ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และ
Date) และให้รวบรวมรายชือ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 และ
มอบหมายให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของ
บริษัท และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอาํ นาจ
พิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานทีจ่ องซื้ อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว
(2) ในกรณีผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซื้ อหุน้ สามัญไม่ ครบตามจํานวนที่ได้รับการจัดสรรดังกล่าว หรื อ
มีหุน้ คงเหลือไม่ว่ากรณีใด ๆ ให้จัดสรรและเสนอขายหุน้ ทีเ่ หลือดังกล่าวให้แก่ผถู้ อื หุน้ เดิม
ของบริษัทที่ได้จองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญที่จองซื้ อเกินกว่าสิทธิของตนมาพร้อมกับ
การจองซื้ อและชําระเงินค่าหุน้ สามัญตามสิทธิใน (1) ในราคาหุน้ ละ 1 บาท ซึง่ เป็ นราคา
เสนอขายที่เท่ากันตาม (1) โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ
กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริษัทเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรรและเสนอขายหุน้ ที่เหลือ
ดั งกล่ าวให้แ ก่ ผูถ้ ือหุ ้น เดิ มที่ได้จ องซื้ อและชํา ระเงิ น ค่ าหุ ้น สามัญ ที่จ องซื้ อเกิ น กว่ าสิท ธิ
ของตนตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขดังนี้
(ก) ในกรณีจาํ นวนหุ น้ สามัญที่ผูถ้ ือหุ น้ เดิมจองซื้ อเกินกว่าสิทธิ ของตนมีจาํ นวนมากกว่ า
จํานวนหุน้ ที่เหลือดังกล่าว ให้จัดสรรหุน้ ที่เหลือดังกล่าวในระหว่างผูถ้ ือหุน้ เดิมที่ได้
จองซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิทธิ ของตนตามสัดส่ วนจํานวนหุน้ ที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมแต่ ละราย
ได้จองซื้ อเกินกว่าสิทธิ และหากมีเศษของหุน้ สามัญในการคํานวณตามการจัดสรร
ดังกล่าว ให้ปัดทิ้ ง
ทั้งนี้ บริษัทจะคืนเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญสําหรับส่วนที่ไม่ได้รับการจัดสรรเพิ่มเติม
ของผูถ้ ือหุน้ เดิมดังกล่าวข้างต้นโดยไม่มีดอกเบี้ ยภายใน 14 วันนับแต่วันที่ปิดรับ
การจองซื้ อหุน้
(ข) ในกรณีจาํ นวนหุ น้ สามัญที่ผูถ้ ือหุน้ เดิมจองซื้ อเกินกว่ าสิทธิ ของตนมีจาํ นวนน้อยกว่ า
จํานวนหุน้ สามัญส่วนที่เหลือ ให้จัดสรรหุน้ สามัญส่วนที่เหลือดังกล่าวให้ผูถ้ ือหุน้ เดิม
ทีจ่ องซื้ อหุน้ สามัญเกินกว่าสิทธิและชําระเงินค่าจองซื้ อหุน้ สามัญดังกล่าวทุกราย
(3) ในกรณีทมี่ ีหุน้ สามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ข้างต้น ให้จัดสรรและ
เสนอขายหุ ้น สามัญ ที่เ หลือดั งกล่าวให้แ ก่ นักลงทุ นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ
นักลงทุ นประเภทสถาบัน ตามประกาศคณะกรรมการกํา กับตลาดทุ นที่ ทจ. 28/2551
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตให้เสนอขายหุน้ ทีอ่ อกใหม่ โดยบุคคลดังกล่าวจะไม่เป็ น
บุคคลทีเ่ กีย่ วโยงกันของบริษัท และมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทและ/หรือ
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กรรมการผู้มี อํา นาจกระทํา การแทนบริ ษั ท มีอํา นาจในการดํา เนิ น การพิจ ารณาจั ด สรร
และเสนอขายเป็ นคราวเดี ย วหรื อ แบ่ ง เป็ นส่ ว น ๆ เพื่อ เสนอขายเป็ นคราว ๆ ตามที่
เห็ นสมควรในราคาไม่ตาํ่ กว่าราคาทีเ่ สนอขายให้แก่ผูถ้ ือหุน้ เดิมข้างต้น โดยในการกําหนดราคา
เสนอขายหุ ้นให้แก่ นั กลงทุ นที่มีลักษณะเฉพาะเจาะจงข้างต้น ราคาเสนอขายหุ ้นดั งกล่ าว
จะไม่ตาํ่ กว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ตาํ่ กว่ามูลค่าทีต่ ราไว้คือ หุน้ ละ 1 บาท
(4) ให้จัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นของบริษัทจํานวน 393,865,360 หุน้ มูลค่ าที่ตราไว้หุน้ ละ
1 บาท สํารองไว้เพือ่ รองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่
ผูถ้ อื หุน้ เดิมของบริษัท เฉพาะรายทีใ่ ช้สิทธิจองซื้ อหุน้ สามัญเพิ่มทุนทีเ่ สนอขายให้แก่ผูถ้ อื หุน้ เดิม
ของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุน้ (Right Offering) ในราคาการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
หุน้ ละ 1 บาท ซึง่ เป็ นราคาทีไ่ ม่ตาํ่ กว่ามูลค่าหุน้ ทีต่ ราไว้ของบริษัทคือ หุน้ ละ 1 บาท
(5) ในการจัดสรรและเสนอขายหุน้ สามัญตาม (1) ถึง (4) ข้างต้น มอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลทีไ่ ด้รับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริ ห ารหรื อ กรรมการผู ้มีอํา นาจลงนามของบริ ษั ท มีอํา นาจพิจ ารณา
กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นดังกล่าว เช่น (1)
ระยะเวลาการเสนอขาย
การจัด สรรหุ ้น สามัญ เพิ่มทุ นเป็ นครั้งเดียวหรื อเป็ นคราวๆ
การกําหนดราคาเสนอขาย การพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนทีเ่ กีย่ วข้อง การชําระค่าหุน้ รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วกับ
การจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุ นดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนาม
ในเอกสารและสัญญาต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้ง
ดําเนินการต่างๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และการแต่งตั้ง
บริษัทหลักทรัพย์ที่ทาํ หน้าที่เป็ นผูจ้ ัดจําหน่ายหลักทรัพย์ของบริษัท และ (3) ลงนาม
ในเอกสารคําขออนุญาตต่างๆ และหลักฐานทีจ่ าํ เป็ นและเกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุน้ สามัญ
เพิ่มทุ นดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยืน่ คําขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกล่าวต่ อหน่ วยงานราชการหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง และการนําหุ ้นสามัญเพิ่มทุ น
ของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และมีอาํ นาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็ น
และสมควรเกีย่ วกับการจัดสรรหุน้ สามัญเพิ่มทุนดังกล่าวได้ตามทีเ่ ห็นสมควรต่อไป
(6) ให้บ ริ ษั ท สามารถดํ า เนิ น การจดทะเบี ย นเปลี่ ย นแปลงทุ น ชํา ระแล้ว ต่ อ นายทะเบี ย น
บริษัทมหาชนจํากัดได้เป็ นคราว ๆ ตามการชําระเงินของนักลงทุนผูจ้ องซื้ อแต่ละคราว
โดยไม่จาํ เป็ นต้องให้นักลงทุนผูจ้ องซื้ อทุกรายชําระเงินให้ครบถ้วน
นอกจากนี้ เพือ่ ความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุ นของบริษัท ซึ่งอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคํา
หรือข้อความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถ้ ือหุน้ ตามคําสัง่ ของนายทะเบียน
ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ ได้มอบอํานาจให้กรรมการของบริษัท หรือตัวแทนผูร้ ับมอบอํานาจจากกรรมการ
ดังกล่าว มีอาํ นาจในการแก้ไขถ้อยคํา หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือคําขอต่าง ๆ ในการยืน่
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ต่ อกรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนเพิ่มทุ นของบริษัท
ได้ทันที โดยไม่ตอ้ งขออนุมตั ิจากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้ อีก
วาระที่ 18. พิจารณาอนุ มตั ิการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสือบริคณห์วสนธิของบริษทั ข้อ
จดทะเบียน

4.

เกีย่ วกับการเพิม่ ทุน

นายปราโมทย์ ช้ ี แจงให้ ท่ีป ระชุ ม ทราบว่ า เพื่ อ ให้ ส อดคล้ อ งกับ การเพิ่ มทุ น จดทะเบีย นของบริ ษั ท
ตามรายละเอียดในวาระที่ผ่านมา บริษัทจึงมีความจําเป็ นจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้ อ 4.
เป็ นดังนี้
“ข้ อ

4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
5,961,161,256
แบ่งออกเป็ น
5,961,161,256
มูลค่าหุ้นละ
1
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
5,961,161,256
หุ้นบุริมสิทธิ
---

บาท
หุ้น
บาท
หุ้น
หุ้น”

นายปราโมทย์จงึ เสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณา
เมื่อไม่มผี ้ ูถอื หุ้นใดมีข้อสอบถาม ประธานจึงเสนอให้ ท่ปี ระชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ทีป่ ระชุมมีมติอนุมัติดว้ ยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสีข่ องจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ า
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจํานวนหุน
้ ทีม่ าประชุม
จํานวนเสียงทีล่ งมติ
มติทลี่ ง
จํานวนราย
และมีสทิ ธิออกเสียง
(1 หุน้ = 1 เสียง)
เห็นด้วย
223
440,530,108
99.84
ไม่เห็นด้วย
1
130,000
0.03
งดออกเสียง
3
584,110
0.13
บัตรเสีย
รวม
227
441,244,218
100.00
อนุมัติให้บริษัทแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. เพือ่ ให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนของบริษัท โดยแก้ไขให้เป็ นดังนี้
“ข้อ

4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
5,961,161,256
แบ่งออกเป็ น
5,961,161,256
มูลค่าหุน้ ละ
1
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ
5,961,161,256
หุน้ บุริมสิทธิ
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