รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2559
ของ
บริษัท ชาญอิสสระ ดีเวล็อปเมนท์ จํากัด (มหาชน)
(“บริษัท”)
เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ ห้ องประชุมชั ้น 21 อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถนน เพชรบุรี
ตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง กรุงเทพมหานคร
กรรมการบริ ษัทที่เข้ าร่วมการประชุม
1. นางศรี วรา อิสสระ
2. นายสงกรานต์ อิสสระ
3. นายประเวศวุฒิ ไรวา
4. นางลินดา ประเสริ ฐสม
5. นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์
6. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
7. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
8. นายพินิจ พัวพันธ์
9. นายวรสิทธิ อิสสระ
กรรมการบริ ษัทที่ไม่เข้ าร่วมประชุม
1. นายนิติ โอสถานุเคราะห์

ประธานกรรมการ
ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร และกรรมการผู้จดั การ /กรรมการบริ หาร
ความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ /
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ /กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน /
กรรมการบริ หารความเสี่ยง

บุคคลอื่นที่เข้ าร่วมประชุม
1. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ
2. นายศรี ประเสริ ฐ ศรี ประวัติกลุ
3. นางอารยา สัลเลขวิทย์

บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชี)
บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (ผู้สอบบัญชี)
บริ ษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรี เมียร์ จํากัด (ที่ปรึกษากฎหมาย)

ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้ าที่เป็ นประธานในที่ประชุม ได้ กล่าวแนะนําคณะกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม ผู้แทน
จากสํานักงานตรวจสอบบัญชี บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรี ประเสริ ฐ ศรี ประวัติกุล) ผู้แทน
จากบริ ษัทที่ปรึ กษากฎหมาย บริ ษัทสํานักกฎหมายสากล สยามพรี เมียร์ จํากัด (คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ) และผู้แทนการตรวจนับ
คะแนน บริ ษัท OJ International ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่ามีผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ
ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยตนเอง
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมโดยมอบฉันทะ
รวมผู้เข้ าร่วมประชุม

48 ราย ถือหุ้น
15 ราย ถือหุ้น
63 ราย ถือหุ้น

295,952,721 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 41.11 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้
114,389,101 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 15.89 ของจํานวนหุ้น ทั ้งหมด
401,341,822 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.00 ของจํานวนหุ้นทังหมด
้

ครบเป็ นองค์ประชุม ตามที่กําหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ประธานฯ จึงกล่าวเปิ ดการประชุมเพื่อพิจารณาระเบียบวาระ
ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1:

เรื่ องที่ประธานฯ จะแจ้ งให้ ท่ ปี ระชุมทราบ (ถ้ ามี)

ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ติดตามงานของบริษัทมาตลอด ในปี ที่ผา่ นมา การเมือง และเศรษฐกิจโลกเป็ น
ปั ญหาวิกฤต ซึง่ ส่งผลต่อประเทศไทยด้ วยเช่นกัน นักการเงิน การธนาคาร หลายๆ ท่านแสดงความคิดเห็นว่าประเทศไทยกําลัง
ประสบปั ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหนักยิ่งกว่าเมื่อปี 2543 ที่เรี ยกกันว่า วิกฤตต้ มยํากุ้ง เพราะเมื่อปี 2543 นัน้ ผู้ที่ได้ รับความเสียหาย
คือ สถาบันการเงิน บริ ษัทใหญ่ๆ และผู้มีรายได้ สงู ปั จจุบนั ผู้ที่ได้ รับผลกระทบ คือ บริษัทขนาดกลาง และขนาดเล็กที่เรี ยกว่า SME
และผู้ที่มีรายได้ ปานกลาง ถึงรายได้ น้อย ซึง่ เป็ นฐานใหญ่สาํ คัญของประเทศ ปั ญหาเหล่านี ้เป็ นผลจากนโยบายประชานิยมของ
รัฐบาลในอดีตที่สง่ เสริมให้ มีการบริ โภคมากเกินพอดี ส่งเสริมให้ มีการกู้เงิน การใช้ เงิน การสร้ างหนี ้สินเกินตัว ส่งผลให้ บริ ษัทที่มีขนาด
กลาง ขนาดเล็กล้ มลงกว่าครึ่ง ยอดหนี ้สินของผู้มีรายได้ ปานกลางถึงน้ อยที่ไม่สามารถจะใช้ คืนได้ (NPL) พุง่ สูงขึ ้นมาก และการ
ส่งออกซึง่ เป็ นรายได้ หลักของไทยลดลงมากถึง 6 %
นอกจากนี ้ภัยแล้ งที่มาจากภาวะโลกร้ อน ส่งผลต่อการเกษตร และธุรกิจต่อเนื่อง รายได้ จากการเกษตรใน GDP ลดลง 4%
จะเห็นได้ วา่ ผู้ได้ รับผลกระทบคือ เกษตรกร ซึง่ เป็ นอาชีพหลักของประเทศ ดังนั ้น ความเสียหายจะแผ่เป็ นวงกว้ าง ปั ญหาคอร์ รัปชัน่
ทําให้ เงินหลายแสนล้ านบาทออกนอกระบบ ส่งผลให้ เกิดภาวะฝื ดเคือง ในปี ที่ผา่ นมา รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้ วยนโยบาย
ต่างๆ การลงทุนของภาครัฐเพิม่ ขึ ้น 30% ในขณะที่การลงทุนภาคเอกชนลดลง นอกจากนี ้รัฐบาลได้ ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพย์ เช่น การช่วยในเรื่ องของภาษี ทําให้ รายได้ อสังหาริมทรัพย์ของประเทศสูงขึ ้น 4% และมีผลโดยตรงกับโครงการที่
มีการโอนกรรมสิทธิ์ของบริ ษัท เช่น โครงการ ISSI และบ้ านทิวทะเล
GDP ปี ที่แล้ วเติบโต 2.8% เทียบกับปี ก่อน 0.7% แม้ วา่ รัฐบาลตั ้งเป้าไว้ 3-3.5% ก็ตาม หากด้ วยสถานการณ์โลก และ
สถานการณ์ในประเทศเช่นนี ้ก็ถือว่าดี และการที่มีรัฐบาลทหาร บางท่านว่าดี บางท่านว่าไม่ดี แต่ก็ทําให้ เสถียรภาพทางการเมือง
มัน่ คงขึ ้น นักท่องเที่ยวที่เข้ ามาประเทศไทยปี ที่แล้ วเพิม่ ขึ ้นถึง 20% ทําให้ รายได้ จากการท่องเที่ยว การโรงแรม ซึง่ เป็ นรายได้ หลักที่เป็ น
ตัวขับเคลือ่ นเศรษฐกิจของประเทศ เพิม่ ขึ ้นถึง 14% โรงแรมศรี พนั วาเป็ นส่วนหนึง่ ที่มีผลประกอบการที่ดี
ประเทศไทยมีทรัพยากร และภาคเอกชนก็เข้ มแข็ง ถ้ าเศรษฐกิจไม่ดี แต่การเมืองดี เศรษฐกิจย่อมมีโอกาสฟื น้ ตัวได้ ดี แต่ถ้า
เศรษฐกิจดี การเมืองไม่ดี ก็จะสามารถดึงเศรษฐกิจฟุบได้ เพราะฉะนัน้ การเมืองจึงเป็ นปั จจัยที่สําคัญมาก และสิ่งที่ควรจะกล่าวถึง
อีกประการหนึง่ คือ ราคานํ ้ามันที่ลดลง ในปี ที่แล้ วส่งผลให้ ต้นทุนวัสดุก่อสร้ างลดลงด้ วย
ในปี 2558 บริ ษัทมีรายได้ 2,744 ล้ านบาท โดย 2,041 ล้ านบาทมาจากการโอนอสังหาริ มทรัพย์ท่ไี ด้ จากโครงการ ทิวทะเล
เอสเตท, ISSI คอนโด สุขสวัสดิ์ โรงแรมศรี พนั วา มีรายได้ 466 ล้ านบาทเพิม่ ขึ ้น 52 ล้ านบาทจากปี 2557 ทังๆ
้ ที่มีการก่อสร้ างโรงแรม
Habita ซึง่ ทําให้ ต้องปิ ดโรงแรมศรี พนั วาบางส่วน บริ ษัทมีการร่วมลงทุนร่วมกับจีน คือ บริ ษัท จุนฟาฯ โดยได้ รับเงินค่าธรรมเนียม
60 ล้ านบาท เพื่อพัฒนาโครงการ บาบาบีช คลับ ภูเก็ต/พังงา และยังได้ กําไรจากการขายที่ดินให้ บริ ษัท อิสสระ จุนฟา จํากัด อีก 180
ล้ านบาท ในปี 2558 บริ ษัทมีกําไร 132 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับที่ขาดทุน 20 กว่าล้ านบาทในปี 2557 และมี backlog ที่บริ ษัทขายได้
แต่ยงั ไม่รับรู้รายได้ ณ สิ ้นปี 2558 จํานวน 3,215 ล้ านบาท
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ปั ญหาเศรษฐกิจ ทําให้ ธรุ กิจอสังหาริ มทรัพย์ทั ้งหมดขายได้ น้อยกว่าที่บริษัทตังเป้
้ าไว้ มีหลายบริ ษัทที่ชะลอการพัฒนา
โครงการ โครงการที่มีผลกระทบมากที่สดุ ของบริ ษัท คือ โครงการ ISSI คอนโด เพราะลูกค้ าของโครงการเป็ นลูกค้ าในระดับกลาง ราคา
ไม่แพงมาก แม้ วา่ จะขายได้ 70-80% แต่ก็กงั วลว่าลูกค้ าสามารถจะมาโอนกรรมสิทธิ์ให้ บริษัทได้ หรื อไม่ บริ ษัทจึงมุ่งเน้ นในเรื่ องการ
โอนกรรมสิทธิ์ ให้ ลกู ค้ าอย่างมีประสิทธิภาพ คือ การจัด promotion และนัดให้ ลกู ค้ าได้ พบกับธนาคารเพื่อจัดเตรี ยมในเรื่ องสินเชื่อ
รวมทั ้งทีมงานของบริ ษัทที่เข้ มแข็ง จึงทําให้ ได้ ยอดโอนในปลายปี 2558 โครงการทิวทะเลเอสเตท คือ บ้ านทิวทะเล 1, 2 เสร็ จสมบูรณ์
BLU อยูใ่ นระหว่างก่อสร้ าง และบริ ษัทยังซื ้อที่ดนิ ข้ างๆ โครงการอีก 20 ไร่ เพื่อให้ เป็ นโครงการเมกกะโปรเจ็กที่สวยงามมาก
โรงแรมส่วนแรกของชะอํา จะเริ่ มดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2560 การที่บริ ษัทได้ ร่วมลงทุนกับสหพัฒน์ฯ และ ICC
นัน้ คือ บริษัทร่วมอิสสระ จํากัด ไม่ได้ หยุดแค่โครงการที่ชะอําอย่างเดียว โดยยังมีแนวโน้ มที่จะพัฒนาในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดอีก
ด้ วย
ที่ภเู ก็ต การก่อสร้ าง Beach front Villa 5 ห้ องนอน ได้ ดําเนินการก่อสร้ างแล้ ว และโรงแรมด้ านริ มทะเล เฟส 1 เฟส 2 ก็จะ
เริ่ มดําเนินการได้ ในไตรมาสที่ 3
บ้ านสีตวัน ปากช่อง โดยรวมตลาดอสังหาริมทรัพย์ที่ปากช่องจะขายได้ ไม่เร็ วนัก
ดิ อิสสระ เชียงใหม่ จะมีบริ ษัทจากประเทศจีน เข้ ามาร่วมลงทุน คือ บริ ษัท เทียนหยวน จํากัด เป็ นบริ ษัทก่อสร้ างระดับท๊ อป
ของประเทศจีน โดยร่วมลงทุน 30% ซึง่ ยังไม่ได้ ให้ ลงหุ้น เพราะจะต้ องศึกษาให้ แน่ใจก่อน อย่างไรก็ตามบริ ษัทได้ รับค่าธรรมเนียม 58
ล้ านบาทมาแล้ ว ในปี 2559 นี ้
อิสสระ คอลเลคชัน่ สาทร จะแล้ วเสร็ จในไตรมาสที่ 1 ของปี 2560 หรื ออาจจะปลายปี 2559
อิสสระ เรสซิเดนซ์ พระราม 9 และ บ้ านอิสสระ บางนา ทังสองโครงการจะเริ
้
่มเปิ ดขายในเดือน กรกฎาคม 2559 นี ้
ในปี 2558 บริ ษัทได้ ซื ้อที่ดินทั ้งหมด 6 แปลง เป็ นเงิน 1,329 ล้ านบาท และในปี 2559 ตังงบไว้
้
ซื ้อที่ดิน 1,500 ล้ านบาท ซึง่
ขณะนี ้บริ ษัทได้ ซื ้อที่ดินไป 2 แปลงแล้ ว คือ ทิวทะเลเอสเตท ซึ ้อเพิ่ม 20 ไร่ 206 ล้ านบาท และที่ศรี พนั วา 5 ไร่ 30 ล้ านบาท
การดําเนินการเปลีย่ น Property Fund เป็ นกอง REIT ของโรงแรมศรี พนั วา ได้ ดําเนินการใกล้ จะแล้ วเสร็ จ เป็ น 10,000 ล้ าน
บาท ภายใน 5 ปี และ บริ ษัท CI ในฐานะ REIT Manager ก็จะได้ รับค่าธรรมเนียมด้ วย
บริ ษัท จุนฟาฯ ซึง่ เป็ นหุ้นส่วนจากประเทศจีน มีที่ดิน 70 ไร่ สวยงามที่เกาะไหหนาน จะว่าจ้ างให้ บริ ษัทเข้ าดูแลการออก
แบบ และบริ การงานก่อสร้ างโรงแรม ซึง่ ได้ ตกลงค่าธรรมเนียม ประมาณ 750,000 US$ โดยจะให้ คณ
ุ วรสิทธิ เป็ นผู้ดแู ลโครงการนี ้
สิง่ ที่บริ ษัททํามาตังแต่
้ ต้นนัน้ ชัดเจน มัน่ คงว่าตรงกับแนวทาง Sustainability Development (SD) ซึง่ บริษัทได้ ปฏิบตั ใิ น
แนวทาง SD มาโดยตลอด เพราะฉะนัน้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้น มัน่ ใจ วางใจในความเป็ นชาญอิสสระ ตังแต่
้ ต้น และที่เป็ นอยูใ่ นขณะนี ้ และจะ
เป็ นต่อไปในทางที่ดี และดียิ่งๆ ขึ ้น
ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้น ลูกค้ า และพนักงานของบริ ษัท และขอมอบหมายให้ นายวีรชัย วิจติ รธนากุล รักษาการผู้ชว่ ย
กรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ดําเนินการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นต่อไปตามวาระการประชุม
หลังจากประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่วมประชุมเพิ่มเติม
รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัท เข้ าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 84 ราย ถือหุ้น 431,659,433 หุ้น คิดเป็ นร้ อย
ละ 59.96
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตามวาระ โดยได้ แจ้ ง
เรื่ องการนับคะแนน ซึง่ บริษัทได้ ให้ บริ ษัท OJ International จํากัด เป็ นผู้รวบรวมการนับคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบัตรผู้ที่ไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยการยกมือให้ เจ้ าหน้ าที่ไปเก็บบัตรลงคะแนน และนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียงดังกล่าว มาหักออกจากจํานวนเสียงทั ้งหมดที่เข้ าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วย ส่วนผู้ที่
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เห็นด้ วยไม่ต้องส่งบัตรลงคะแนน เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับคะแนน และจะขอเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นทุกท่านคืนเมื่อ
เสร็ จสิ ้นการประชุมเพื่อใช้ เป็ นหลักฐาน หลังจากนั ้นนายวีรชัย ได้ เริ่ มดําเนินการประชุมตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 2:

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน
2558

อนึง่ หลังจากเริ่ มประชุมในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม รวมมีผ้ ถู ือหุ้น
ของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมโดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทังสิ
้ ้น 87 ราย ถือหุ้น 431,782,633 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 59.97
ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ นําส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่
29 เมษายน 2558 ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม และได้ สง่ ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน
้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้ อมกับหนังสือ
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแล้ ว และได้ เผยแพร่ไว้ ในเว๊ ปไซต์ของบริ ษัท รวมทังได้
เชิญประชุมแล้ ว และได้ สอบถามผู้ถือหุ้นว่าถ้ ามีแก้ ไข ขอให้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม หรื อมีข้อสงสัย ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 และขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ ประชุม เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2558 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

431,782,033 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณารั บทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทราบว่าบริ ษัทได้ สง่ รายงานประประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2558 ให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ในลําดับที่ 2 ซึง่ ส่งในรูปแบบ CD ผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการในแบบ
หนังสือ ติดต่อขอรับได้ ซึง่ รายงานประจําปี จะรายงานให้ ทราบถึงโครงสร้ างของบริ ษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการต่างๆ และ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ที่ผา่ นมาบริ ษัท ซึง่ ท่านประธานฯ ได้ กล่าวให้ ทกุ ท่านทราบแล้ ว จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําปี
และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
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มติท่ ปี ระชุม
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
วาระที่ 4:

พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน ซึ่งผ่ านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบระยะเวลา
บัญชีซ่ งึ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2558 และได้ รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วเช่นเดียวกัน
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การสายงานบัญชีและการเงิน ได้ สรุปตัวเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุน และงบกระแสเงินสด รวมทั ้งอธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) ให้ ที่ประชุมรับทราบ
โดยสรุปสาระสําคัญดังนี ้
ฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ผลการดําเนินงาน
รายได้ จากการขาย และบริ การ
รายได้ รวม
กําไร/(ขาดทุน)สุทธิ
กําไรต่ อหุ้น (บาท/หุ้น)

2558
6,814
4,787
2,027

2557*
4,884
3,278
1,606

2,584
2,744
132
0.19

1,587
1,644
(28)
(0.04)

*ปรับปรุ งใหม่

อนึ่ง ในวาระนี ไ้ ด้ มีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบีย นเพื่ อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ มเติม 5 ราย รวมมี ผ้ ูถือหุ้นของ
บริ ษัทเข้ าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั ้งสิ ้น 92 ราย 436,720,073 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.66
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก
ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2558
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิงบการเงิน ซึง่ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชี ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

436,719,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -
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วาระที่ 5:

พิจารณาอนุมัติการจ่ ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญของบริษัท สําหรั บผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2558

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากในปี 2558 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน 132 ล้ านบาท ซึง่ โดยปกติอตั ราการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัท ซึง่ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นไม่เกินร้ อยละ 40 ของกําไร
สุทธิหลังหักภาษีเงินได้ นติ ิบคุ คลในแต่ละปี
ที่ประชุมคณะกรรมการจึงเห็นควรจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น โดยหัก
จํานวนหุ้นที่ซื ้อคืน (ณ วันที่ 8 เมษายน 2558) จํานวน 11,256,000 หุ้น คงเหลือจํานวนหุ้นสามัญ 708,743,598 หุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือ
หุ้นเป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 72
้ ้น 72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ น
ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมมูลค่าทังสิ
การจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะ
จ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายปั นผลสําหรับหุ้นเดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.12
้
กหักภาษี ณ ที่จา่ ยตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปั น
บาท คิดเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 86.40 ล้ านบาท เงินปั นผลทังหมดจะถู
ผลส่วนที่เป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ที่จา่ ย โดยกําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record
Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามดังนี ้
นายอนุ ว่องสารกิจ ผู้ถือหุ้น : เครดิตภาษี 30% ยังมีเหลืออยูไ่ หม เพราะเคยสอบถามมาว่า 30% ยังเหลืออยู่ แต่ใกล้
จะหมดแล้ ว และไม่ทราบว่าปั นผลปี นี ้เครดิตภาษี จะเป็ นกี่เปอร์ เซนต์
นายวีรชัย วิจิตรธนากุล

: เครดิตภาษี ของปี นี ้จะเป็ น 20%

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติมในวาระนี ้อีก ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ าร
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสด และเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัท สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติให้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เป็ นเงินสด ในอัตราหุ้นละ 0.02 บาท (มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) และจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทจํานวนไม่เกิน 72 ล้ านหุ้น ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1
หุ้นปั นผล (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมมูลค่าทังสิ
้ ้น 72 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นการจ่ายปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ใน
กรณีที่ห้ นุ สามัญที่เกิดจากการจ่ายปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษของหุ้น บริ ษัทจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายปั นผลสําหรับหุ้น
เดิม (มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท) รวมเป็ นการจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.12 บาท คิดเป็ นเงินทั ้งสิ ้น 86.40 ล้ านบาท เงินปั น
ผลทังหมดจะถู
้
กหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปั นผลส่วนที่เป็ นเงินสดชําระภาษี หกั ณ ที่จ่าย โดย
กําหนดจ่ายในวันที่ 25 พฤษภาคม 2559 และวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11
พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 255 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธิปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
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มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

436,719,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

ทั ้งนี ้ ก่อนเริ่มพิจารณาวาระอนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียน ประธานฯ ได้ ขอให้ ที่ปรึกษากฎหมายชี ้แจงรายละเอียดให้ ที่
ประชุมทราบ ที่ปรึกษากฎหมายได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั ้งที่มีการ
้
แก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 136 กําหนดว่า การออกหุ้นเพิ่มทุนจะกระทําได้ ตอ่ เมื่อหุ้นทังหมดได้
ออกจําหน่ายและได้ รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้ วนแล้ ว หรื อในกรณีห้ นุ ยังจําหน่ายไม่ครบ หุ้นที่เหลือต้ องเป็ นหุ้นที่ออกเพื่อรองรับ
หุ้นกู้แปลงสภาพหรื อใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทจําเป็ นต้ องเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุน
เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญออกใหม่ของบริษัท แต่บริ ษัทยังมีห้ นุ ที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น ดังนัน้ จึงจําเป็ น
ที่ที่ประชุมจะต้ องพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้นดังกล่าวก่อนที่จะพิจารณา
ในการนี ้ จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติให้ เปลีย่ นลําดับวาระการประชุมตามที่
อนุมตั ใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัท
กําหนดในหนังสือเชิญประชุม ได้ แก่ วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน และวาระที่ 8 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้น
สามัญเพิม่ ทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล เป็ นวาระที่ 12 วาระที่ 13 และวาระที่ 14 ตามลําดับ ส่วนวาระต่อจากนัน้ (เดิมคือวาระที่
้ ้ โดยอาศัยมาตรา 105 วรรคหนึง่ แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชน
9-12) ให้ เลื่อนขึ ้นมาพิจารณาก่อน (เป็ นวาระที่ 6-9 ตามลําดับ) (ทังนี
จํากัด ซึง่ กําหนดว่าการดําเนินการประชุมให้ เป็ นไปตามลําดับระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมเว้ นแต่ที่ประชุมจะมี
มติให้ เปลี่ยนลําดับระเบียบวาระด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม) และในการนี ้ ผู้ถือหุ้น
ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดได้ เห็นชอบให้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาเรื่ องอืน่
นอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม (หลังจากที่ที่ประชุมได้ พิจารณาเรื่ องต่างๆ ที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมซึง่ ไม่ใช่
เรื่ องที่เกี่ยวข้ องกับการเพิม่ ทุนและการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว) จํานวน 2 วาระ ได้ แก่ วาระพิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุน
จดทะเบียน และวาระพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจด
ทะเบียน โดยการเปลี่ยนลําดับวาระและการเพิ่มวาระจะทําให้ ระเบียบวาระของการประชุมตังแต่
้ วาระที่ 6 เป็ นดังนี ้
(ข้ อมูลกรรมการ
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารงตําแหน่งกรรมการซึง่ ถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย 3.)
วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559
วาระที่ 8 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีที่ได้ รับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซงึ่ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559
วาะที่ 9
พิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน
วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน
วาระที่ 12 พิจารณาอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียน

8
วาระที่ 13 พิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน
วาระที่ 14 พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล
จากนั ้นประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
คุณรุจิรา บางกุลธรรม รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ขอสอบถามที่ปรึกษากฎหมาย ในวาระนี ้ใช้ วิธีการ
ลงคะแนนแบบยกมือ หรื อมีบตั รลงคะแนนหรื อไม่
คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย ชี ้แจงว่า ในวาระนี ้ เนื่องจากเป็ นการเพิ่มวาระ ไม่ได้ เตรี ยมบัตรสํารอง
สําหรับวาระอื่นๆ ไว้ ต้ องขออนุญาตว่า ให้ ที่ประชุมยกมือ ในกรณีที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง และจะให้ เจ้ าหน้ าที่ไปสอบถาม
คะแนนกับผู้ถือหุ้น
คุณรุจิรา บางกุลธรรม สอบถามต่อไปว่า ทําอย่างนี ้ถูกต้ องตามหลักกฎหมาย และหลักธรรมาภิบาลหรื อไม่
คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ชี ้แจงว่า ถูกต้ องตามหลักกฎหมาย และก็เป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ณ ขณะนี ้ โดยจะประกาศผลคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องดังกล่าวตามที่เสนอ
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม ให้ เปลี่ยนลําดับ
ระเบียบวาระที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุมตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
436,720,073 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.8454 (ของจํานวนผู้ถือหุ้นทั ้งหมดที่มาประชุม)
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
675,600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.1545
ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทั ้งหมดได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ อง
อื่นนอกจากที่กําหนดไว้ ในหนังสือเชิญประชุม จํานวน 2 วาระ ตามรายละเอียดที่เสนอข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วยให้ เสนอเพิ่มวาระ436,720,073 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 60.6556 (ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท)
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
675,600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0938
วาระที่ 6:

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการซึ่งถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ
(ข้ อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย 3.)

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ พิจารณาคุณสมบัติของกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559
ทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่าบุคคลทั ้ง 3 ท่านนี ้เป็ นผู้มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญอันเป็ นประโยชน์ต่อการ
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ดําเนินงานของบริษัท จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั ้งให้ กรรมการทั ้ง 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึง่ และกรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปี นี ้คือ
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
3. นายพินิจ พัวพันธ์

กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ ง

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
คุณสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในบัตรลงคะแนนเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่านจะเป็ น 9.1, 9.2, 9.3 นันต้
้ อง
เปลี่ยนเลขตามวาระหรื อจะปล่อยไว้ แบบนัน้ เพราะเกรงว่าถ้ ามีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนนจะเป็ นบัตรเสีย
คุณอารยา สัลเลขวิทย์ ที่ปรึกษากฎหมาย แจ้ งว่า ขอคงตัวเลขวาระไว้ โดยจะใช้ ข้อความของวาระนั ้นๆ เป็ นหลัก
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเข้
้
าดํารง
ตําแหน่งซึง่ ถึงกําหนดพ้ นจากตําแหน่งตามวาระ
อนึ่ง ในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้ าร่ วมประชุมเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทเข้ าร่ วม
ประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ รวมทั ้งสิ ้น 94 ราย 437,712,073 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.80
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แต่งตังกรรมการที
้
่ออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่
จํานวน 3 ท่าน ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
แต่งตั ้งกรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายพิสทุ ธิ์ เดชะไกศยะ
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 2. นายวิทิต รัชชตาตะนันท์
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ
เห็นด้ วย
437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -
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3. นายพินิจ พัวพันธ์
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7:

กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริ หารความเสี่ยง
เห็นด้ วย
437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้ วย
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
งดออกเสียง
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559

ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ โดยกลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสม และเปรี ยบเทียบค่าตอบแทนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน กลุม่ รายได้
ในระดับเดียวกัน ของสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย ที่ได้ สํารวจไว้ สําหรับข้ อมูลในปี 2557 ซึง่ ค่าตอบแทนกรรมการ
ของบริ ษัทยังอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ
ประจําปี 2559 ดังนี ้
1. ค่าตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริ ษัท 88,000 บาท ต่อเดือน
2. ค่าตอบแทนกรรมการท่านอื่นรวมกรรมการตรวจสอบ ท่านละ 38,500 บาท ต่อเดือน
3. ค่าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย :
- ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง 20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
- กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ท่านละ 10,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม (ยกเว้ น กรรมการที่เป็ นผู้บริ หารบริ ษัท)
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน / กรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประจําปี 2559 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้
ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -
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วาระที่ 8:

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีท่ ีได้ รับความเห็นชอบจากสํานั กงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรั พย์
และตลาดหลักทรั พย์ และกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บรอบระยะเวลาบัญชีซ่ งึ สิน้ สุด
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้ อกําหนด
ของ ก.ล.ต. ในเรื่ องการเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี ทุกรอบระยะเวลาบัญชี 5 ปี ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั ้งผู้สอบ
บัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการคัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร
แต่งตัง้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึง่ ปี โดย นายณรงค์ พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันท
กุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498)
ทั ้งนี ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานี ้ ไม่มีความสัมพัน์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท/บริ ษัทย่อย/ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ
นอกจากนี ้ คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยรวมทังค่
้ าสอบทานรายไตรมาสรวม 8 บริ ษัท เป็ นจํานวนเงิน 3,800,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 เป็ นเงิน
180,000 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถาม ประธานฯ จึงขอให้ ที่
ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติแต่งตังนายณรงค์
้
พันตาวงษ์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3315) หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3844) หรื อ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498) จากบริ ษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับรอบปี บญ
ั ชีสิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 โดยให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึง่ เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริ ษัทย่อย และกําหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อย สําหรับงบการเงินปี 2559 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี เป็ นจํานวนเงิน 3,800,000 บาท
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทั ้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 9:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท

ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ได้ มีการพัฒนาโครงการขึ ้นหลายโครงการทั ้งในเขตกรุงเทพ และ
ต่างจังหวัด จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาให้ บริ ษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัท ภายในวงเงินไม่กิน 1,000 ล้ านบาท โดยมี
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วัตถุประสงค์เพื่อใช้ ในการดําเนินธุรกิจ และเสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทัว่ ไป อัตราดอกเบี ้ย ขึ ้นอยู่กบั สภาวะตลาดใน
ขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ โดยมอบอํานาจให้ ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารและกรรมการผู้จดั การในการกําหนดหรื อ
เปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แต่ละประเภท/แต่ละชนิดในแต่ละครัง้
รวมทังให้
้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อันจําเป็ น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้นนๆ
ั ้ ให้ สําเร็ จและเป็ นไปตามที่
กฎหมายกําหนด ซึง่ รวมถึงมีอํานาจในการแต่งตังผู
้ ้ จดั จําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้ าทําและลงนามในสัญญา
Underwriting Agreement หรื อสัญญา Placement Agreement และ/หรื อสัญญาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องการจัดทําและยื่นคําขอและ
เอกสารต่างๆ กับสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ดังนี ้
คุณสุทศั น์ ขันเจริ ญสุข (ผู้ถือหุ้น) สอบถามการออกหุ้นกู้ของบริ ษัทที่ผา่ นมา มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ขอมติหรื อไม่
คุณวีรชัย วิจิตรธนากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงว่า ไม่มีการออกหุ้นกู้เกินกว่าที่ผ้ ถู ือหุ้น
มีมติอนุมตั ิไว้ การออกหุ้นกู้ของบริ ษัทที่ผ่านมา มีการออกหุ้นกู้ไปแล้ ว 4 ชุด มูลค่า 1,100 ล้ านบาท ตังแต่
้ ปี 2556 ออกหุ้นกู้มลู ค่า
300 ล้ านบาท ปี 2557 ออกหุ้นกู้ 200 ล้ านบาท และในปี 2558 ออกหุ้นกู้ 2 ชุด ชุดละ 300 ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริ ษัท
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้ านบาท รวมทังการมอบอํ
้
านาจ
ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 10 :

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,711,473 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ ลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ บริ ษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและออกหุ้นสามัญใหม่เพื่อจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายบริ ษัทจะต้ องทําการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญที่ได้ จดทะเบียนไว้ แล้ วแต่ยงั ไม่ได้ ออกจําหน่ายก่อน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณา
อนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็ นจํานวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามัญ
ที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็ นจํานวน 719,999,598 บาท โดย
การยกเลิกหุ้นสามัญที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของ
จํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 11:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจึงต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมัติ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

719,999,598 บาท (เจ็ ด ร้ อยสิบ เก้ าล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดบาท)
719,999,598 หุ้น (เจ็ด ร้ อยสิบ เก้ าล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
1 บาท
(หนึ่งบาท)
719,999,598 หุ้น (เจ็ ด ร้ อยสิบเก้ าล้ านเก้ าแสน
เก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
หุ้น ( - หุ้น)”
-

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 12 :

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ ม อบหมายให้ นายวีรชัย วิจิต รธนากุล เสนอต่อที่ ประชุมว่า เนื่ องจากบริ ษั ทมี การจ่ายเงิน ปั นผล
บางส่วนเป็ นหุ้นสามัญจํานวนไม่เกิน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เป็ นจํานวนเงิน 792,000,000 บาท ดังนัน้
บริ ษัทจําเป็ นต้ องเพิ่มทุนในจํานวนเดียวกัน เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ นหุ้นสามัญดังกล่าว จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 719,999,598 บาท (ซึง่ เป็ นจํานวนที่บริ ษัทได้ มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยงั
ไม่ได้ จําหน่ายในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ูถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ เพิม่ ทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจากจํานวน 719,999,598 บาท (ซึง่ เป็ นจํานวนที่บริ ษัทได้ มีมติ
อนุมตั ใิ ห้ ลดทุนโดยตัดหุ้นที่ยงั ไม่ได้ จําหน่ายในวาระที่ 10 ข้ างต้ น) เป็ นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่
จํานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของ
้
ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 13:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตใิ ห้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัท ข้ อที่ 4 เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียน

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมาย บริ ษัทจึงต้ อง
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นให้ พิจารณาอนุมัติ
แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็ นดังนี ้
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“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน
แบ่งออกเป็ น
มูลค่าหุ้นละ
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

791,999,598 บาท (เจ็ ด ร้ อยเก้ าสิบ เอ็ ด ล้ านเก้ า
แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดบาท)
791,999,598 หุ้น (เจ็ด ร้ อยเก้ าสิ บ เอ็ ด ล้ า นเก้ า
แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
1 บาท
(หนึ่งบาท)
791,999,598 หุ้น (เจ็ ด ร้ อยเก้ าสิบ เอ็ ด ล้ า นเก้ า
แสนเก้ าหมื่นเก้ าพันห้ าร้ อยเก้ าสิบแปดหุ้น)
หุ้น ( - หุ้น)”
-

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียนตามที่เสนอ
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 14:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ ายปั นผล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามที่ที่ประชุมได้ พิจารณาอนุมตั ิการจ่าย
ปั นผลเป็ นหุ้นสามัญและอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียนไปเรี ยบร้ อยแล้ วนัน้ เพื่อให้ เป็ นไปตามกฎหมายจึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายปั นผลเป็ น
หุ้นสามัญ ของบริ ษั ท และเสนอให้ พิจารณามอบอํานาจให้ ค ณะกรรมการ และ/หรื อ ประธานเจ้ าหน้ าที่ บริ ห ารและกรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรื อบุคคลที่ได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรื อกรรมการผู้จัดการเป็ นผู้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อัน
จําเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับการจัดสรรหุ้นดังกล่าวข้ างต้ นได้ ทกุ ประการ รวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียงการให้ ข้อมูลและการยื่นเอกสารใดๆ
ต่ อสํ า นัก งานคณะกรรมการกํ ากับ หลัก ทรั พ ย์ แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ ตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทย บริ ษั ท ศูน ย์ รับ ฝาก
หลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ ซกั ถามข้ อสงสัย ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรื อสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล
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มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิให้ การจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจํานวน 72,000,000 หุ้นเพื่อรองรับการจ่ายปั นผล ด้ วยคะแนนเสียง
จํานวนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มีผ้ มู ีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 15:

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง

437,036,472 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
600 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ 0.0001
0 คะแนน คิดเป็ นร้ อยละ -

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล แจ้ งต่อที่ประชุมเพื่อทราบว่า เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2559 บริ ษัทฯได้
แจ้ งตลาดหลักทรัพย์วา่ ได้ มีการจดทะเบียนจัดตังบริ
้ ษัทย่อย ชื่อว่า “บริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด” เป็ นบริ ษัทเพื่อ
การบริ หารกองทรัสต์เพื่อลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเกิดขึ ้น และแจ้ งว่า มีกรรมการของบริ ษัท 1 ท่านคือ นายวรสิทธิ อิสสระ ไป
้ ้นใหม่ เพื่อเป็ นการป้องกันไม่ให้ เกิดความ
ดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการในบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ที่จะตังขึ
ขัดแย้ งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เนื่องจากกิจการของบริ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด ในฐานะผู้จดั การ
กองทรัสต์อาจเข้ าข่ายเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทตามมาตรา 86 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ซึง่ กําหนดว่า
ห้ ามมิให้ กรรมการเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท อย่างไรก็ตาม กรรมการของบริ ษัทมีหน้ าที่ปฏิบตั ิงานด้ วยความรับผิดชอบ ระมัดระวัง โดยคํานึงถึงประโยชน์สงู สุดของ
บริ ษัท และผู้ถือหุ้นเป็ นสําคัญ จึงขอแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบในการประชุมครัง้ นี ้
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ที่ประชุมได้ แสดงความคิดเห็น และซักถามข้ อสงสัย มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
ผู้ถือหุ้น
ที่ปรึกษากฎหมาย

คุณณัฐชาต คําศิริตระกูล
(ผู้ถือหุ้น)

คุณวรสิทธิ อิสสระ

ประเด็นเรื่ องการลดทุน และการเพิ่มทุน ต้ องจดทะเบียนภายใน 14 วัน ไม่ทราบว่าจะจด
ทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ทนั หรื อไม่ เพราะต้ องจดทะเบียนทั ้งลดทุนและเพิ่มทุน
ในการจดทะเบียนทังลดทุ
้ น และเพิ่มทุน จะต้ องจดทะเบียนให้ ทนั ภายใน 14 วัน หลังจาก
การประชุมผู้ถือหุ้น คือ สามารถจดทะเบียนลดทุน 1 วัน และจดทะเบียนเพิ่มทุนในวัน
ถัดไป
ได้ สอบถาม เรื่ องการขยายงานของบริ ษัทในอนาคต คือเข้ าใจว่าบริ ษัทจะลงทุนในส่วน
ของโรงแรมมากขึ ้น ซึง่ target group เป็ น Luxury 6 ดาว แต่ที่ชะอํากับพังงานันทํ
้ าเล
แตกต่างจากศรี พนั วา อยากทราบว่า บริ ษัทมองการลงทุนแตกต่างจากศรี พนั วาหรื อไม่ ถ้ า
จะขายแบบ Luxury เหมือนเดิม
ได้ ชี ้แจงว่า ได้ ทํา research ถามลูกค้ าถ้ าจะทําโรงแรมในแบบศรี พนั วาจะสนใจหรื อไม่ คือ
ศรี พนั วา จะมีจดุ เด่น คือ วิว, บาบาบีชคลับ ที่นาใต้ จุดเด่นก็คือหาดทราย ซึง่ ลูกค้ าส่วน

17

คุณสงกรานต์ อิสสระ

คุณณัฐชาต คําศิริตระกูล
(ผู้ถือหุ้น)
คุณวิไล อินทกูล

ใหญ่จะเป็ นคนไทย เรามีกําลังคน และตลาดที่สามารถรองรับโรงแรมได้ ส่วนที่ชะอํา ถือว่า
เป็ น brand น้ องใหม่ของศรี พนั วา และคิดว่ากําลังหาที่จะเปิ ดโรงแรมแถบพัทยาอีกด้ วย
ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ศรี พนั วาได้ เปรี ยบในเรื่ อง วิว โลเคชัน่ เคยถามลูกค้ าแล้ วว่าอะไรคือสิ่งที่
คุณคิดจะกลับมาพักที่ศรี พนั วาอีก ลูกค้ าส่วนใหญ่ตอบว่า การบริการ และ culture ของศรี
พันวาเป็ นอะไรที่นา่ สนใจ ส่วนเรื่ องการลงทุน ที่ทําโรงแรม Habita ก็จะนําเข้ ากองทุนฯ
ส่วนที่นาใต้ โรงแรมด้ านหน้ าทะเล เราลงทุนแค่ 160 ล้ านบาท ถือว่าเป็ นการลงทุนน้ อย
มาก ไม่รวมที่ดนิ เฉพาะสิง่ ก่อสร้ าง ด้ านหลังจะสร้ างเป็ น Pool Villa สําหรับขายให้ กบั
ลูกค้ า และลบริ ษัทก็สามารถเช่ากลับมาทําโรงแรมได้ อีก ส่วนที่ชะอํานัน้ เป็ นโจทย์ที่ยาก
เพราะว่าการแข่งขันด้ านโรงแรมยังรุนแรงอยู่ แต่คิดว่าอีก 2-3 ปี นา่ จะดีขึ ้น ตลาดค่อยๆ
เปลี่ยนแปลง
สอบถามดังนี ้ 1. อยากทราบรายละเอียดการบริ หารโรงแรมที่เกาะไหหนาน ว่ามีการเซ็น
สัญญาชัดเจนหรื อยังว่าได้ กี่เปอร์ เซ็นต์ของมูลค่าโครงการ
2. เพิ่มทุนในกองทุน REIT มีความคืบหน้ าอย่างไร
ชี ้แจงดังนี ้ 1. การบริ หารโรงแรมที่เกาะไหหนาน จะเป็ นสัญญาแบบ Consultancy
Agreement เริ่ มตังแต่
้ ทํา Market research ของเขามาวิเคราะห์ ดู
location และ product ว่าจะเป็ นอย่างไร, ส่งทีมงาน design and
development ไปให้ คําปรึกษาในเรื่ องการออกแบบ ดูแบบ ถ้ ามีการ
ก่อสร้ าง ก็จะมีทีมของบริ ษัทเข้ าไป นัน่ คือค่า Fee ที่บริ ษัทได้ คิดเป็ นเงิน
ไทยประมาณ 30 ล้ านบาท เงื่อนไขการชําระเงินเป็ นไปตามเกณฑ์ ไม่ได้
ชําระทีเดียว ในส่วนโรงแรมนั ้นก่อสร้ าง 2 ปี และเข้ าไปบริ หารโรงแรม 5 ปี
2 ครัง้ ได้ มีการประมาณการในการเรี ยกเก็บ management fee ตาม
market rate อยู่ระหว่าง 2.5-3% นอกจากนี ้ยังมี incentive มูลค่า
ประมาณ 500 ล้ านบาท
2. กองทุน REIT จะเป็ นการ convert ของ property fund เดิม คือ SPWPF
ซึง่ เป็ น property fund ที่ไม่สามารถเพิ่มทุนได้ แล้ ว โดยจะเพิ่มทุนในการ
นําโรงแรม Habita เข้ าไป ซึง่ ทําให้ กองใหญ่ขึ ้นประมาณ 30 กว่าล้ าน
บาท โดยที่ กลต.จะมีการออกกฎระเบียบบางส่วนเพื่อให้ มีการ convert
และเพิ่มทุนได้ ในคราวเดียวกัน ซึง่ ทาง กลต.กําลังทํา hearing อยู่และจะ
นําเข้ าอนุกรรมการ คาดว่าจะอนุมตั ิได้ ภายในกรกฎาคม นี ้ ในระหว่างนี ้
บริ ษัทฯ ได้ เตรี ยมจัดตังบริ
้ ษัท ชาญอิสสระ รี ท แมเนจเมนท์ จํากัด และ
ทําทรัสตีเตรี ยมพร้ อมไว้ เพื่อจะ filing ขอมติที่ประชุมภายในกรกฎาคม
พอได้ มติแล้ วจะขอ filing กลต. จะใช้ เวลาประมาณ 3 เดือน และคาดว่า
กลต.จะอนุมตั ิภายในตุลาคม นี ้
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ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามรายละเอียดของโครงการต่างๆ ของบริ ษัท โดยมีกรรมการและผู้บริ หารของบริษัทได้ ตอบข้ อซักถาม
ต่างๆ จนเป็ นที่พอใจของทังสองฝ่
้
าย และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามใดๆ อีก หลังจากนั ้นประธานฯ ได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น และปิ ดการ
ประชุมเวลา 17.00 น.

______________________________
( นางศรี วรา อิสสระ )
ประธานที่ประชุม

รับรองถูกต้ อง

( นางธีราภรณ์ ศรี เจริ ญวงศ์ )
กรรมการ

