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ตดัใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 
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 6. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ   กรรมการอิสระ / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 
      กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
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1.  นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั (ผู้สอบบญัชี) 
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ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) ทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ได้กล่าวแนะนําคณะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ  ผู้แทน
จากสํานกังานตรวจสอบบญัชี บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากัด (คุณวราพร ประภาศิริกุล และคุณศรีประเสริฐ  ศรีประวติักุล) ผู้แทน
จากบริษัทท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัทสํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากดั (คุณอารยา สลัเลขวิทย์ ) และผู้แทนการตรวจนบั
คะแนน บริษัท OJ International  ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วมประชุม โดยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะ 
ดงันี ้
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ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยตนเอง   48  ราย ถือหุ้น       295,952,721 หุ้น   คิดเป็นร้อยละ   41.11 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด 
ผู้ ถือหุ้นเข้าประชมุโดยมอบฉนัทะ 15  ราย ถือหุ้น       114,389,101  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   15.89 ของจํานวนหุ้น ทัง้หมด 
รวมผู้ เข้าร่วมประชมุ                 63  ราย ถือหุ้น       401,341,822  หุ้น  คิดเป็นร้อยละ   57.00 ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  
 
ครบเป็นองค์ประชมุ ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ จงึกลา่วเปิดการประชมุเพ่ือพิจารณาระเบียบวาระ
ดงัต่อไปนี ้ 

 

วาระที่ 1: เร่ืองที่ประธานฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ (ถ้ามี) 
 

ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีติดตามงานของบริษัทมาตลอด  ในปีท่ีผา่นมา การเมือง และเศรษฐกิจโลกเป็น
ปัญหาวกิฤต ซึง่สง่ผลตอ่ประเทศไทยด้วยเชน่กนั  นกัการเงิน การธนาคาร หลายๆ ทา่นแสดงความคดิเห็นวา่ประเทศไทยกําลงั
ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจหนกัย่ิงกวา่เม่ือปี 2543 ท่ีเรียกกนัวา่ วิกฤตต้มยํากุ้ง เพราะเม่ือปี 2543 นัน้ ผู้ ท่ีได้รับความเสยีหาย 
คือ สถาบนัการเงิน บริษัทใหญ่ๆ และผู้ มีรายได้สงู ปัจจบุนัผู้ ท่ีได้รับผลกระทบ คือ บริษัทขนาดกลาง และขนาดเลก็ท่ีเรียกวา่ SME 
และผู้ ท่ีมีรายได้ปานกลาง ถงึรายได้น้อย  ซึง่เป็นฐานใหญ่สาํคญัของประเทศ ปัญหาเหลา่นีเ้ป็นผลจากนโยบายประชานิยมของ
รัฐบาลในอดีตท่ีสง่เสริมให้มีการบริโภคมากเกินพอดี สง่เสริมให้มีการกู้ เงนิ การใช้เงิน การสร้างหนีส้นิเกินตวั สง่ผลให้บริษัทท่ีมีขนาด
กลาง ขนาดเลก็ล้มลงกวา่คร่ึง ยอดหนีส้นิของผู้ มีรายได้ปานกลางถงึน้อยท่ีไม่สามารถจะใช้คืนได้ (NPL) พุง่สงูขึน้มาก และการ
สง่ออกซึง่เป็นรายได้หลกัของไทยลดลงมากถงึ 6 %  

นอกจากนีภ้ยัแล้งท่ีมาจากภาวะโลกร้อน สง่ผลตอ่การเกษตร และธรุกิจต่อเน่ือง รายได้จากการเกษตรใน GDP ลดลง 4% 
จะเห็นได้วา่ ผู้ได้รับผลกระทบคือ เกษตรกร ซึง่เป็นอาชีพหลกัของประเทศ ดงันัน้ ความเสยีหายจะแผเ่ป็นวงกว้าง ปัญหาคอร์รัปชัน่ 
ทําให้เงินหลายแสนล้านบาทออกนอกระบบ สง่ผลให้เกิดภาวะฝืดเคือง ในปีท่ีผา่นมา รัฐบาลพยายามกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนโยบาย
ตา่งๆ การลงทนุของภาครัฐเพิม่ขึน้ 30% ในขณะท่ีการลงทนุภาคเอกชนลดลง นอกจากนีรั้ฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ
ภาคอสงัหาริมทรัพย์ เชน่ การชว่ยในเร่ืองของภาษี ทําให้รายได้อสงัหาริมทรัพย์ของประเทศสงูขึน้ 4% และมีผลโดยตรงกบัโครงการท่ี
มีการโอนกรรมสทิธ์ิของบริษัท เชน่ โครงการ ISSI และบ้านทิวทะเล  

GDP ปีท่ีแล้วเตบิโต 2.8% เทียบกบัปีก่อน 0.7% แม้วา่รัฐบาลตัง้เปา้ไว้ 3-3.5% ก็ตาม หากด้วยสถานการณ์โลก และ
สถานการณ์ในประเทศเชน่นีก็้ถือวา่ดี และการท่ีมีรัฐบาลทหาร บางทา่นวา่ดี บางทา่นวา่ไมดี่ แตก็่ทําให้เสถียรภาพทางการเมือง
มัน่คงขึน้ นกัทอ่งเท่ียวท่ีเข้ามาประเทศไทยปีท่ีแล้วเพิม่ขึน้ถึง 20% ทําให้รายได้จากการทอ่งเท่ียว การโรงแรม ซึง่เป็นรายได้หลกัท่ีเป็น
ตวัขบัเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ เพิม่ขึน้ถงึ 14% โรงแรมศรีพนัวาเป็นสว่นหนึง่ท่ีมีผลประกอบการท่ีดี  

ประเทศไทยมีทรัพยากร และภาคเอกชนก็เข้มแข็ง ถ้าเศรษฐกิจไมดี่ แตก่ารเมืองดี เศรษฐกิจยอ่มมีโอกาสฟืน้ตวัได้ดี แตถ้่า
เศรษฐกิจดี การเมืองไมดี่ ก็จะสามารถดงึเศรษฐกิจฟบุได้ เพราะฉะนัน้ การเมืองจงึเป็นปัจจยัท่ีสําคญัมาก และสิ่งท่ีควรจะกลา่วถงึ
อีกประการหนึง่ คือ ราคานํา้มนัท่ีลดลง ในปีท่ีแล้วสง่ผลให้ต้นทนุวสัดกุ่อสร้างลดลงด้วย  

ในปี 2558 บริษัทมีรายได้ 2,744 ล้านบาท โดย 2,041 ล้านบาทมาจากการโอนอสงัหาริมทรัพย์ท่ีได้จากโครงการ ทิวทะเล
เอสเตท, ISSI คอนโด สขุสวสัดิ์  โรงแรมศรีพนัวา มีรายได้ 466 ล้านบาทเพิม่ขึน้ 52 ล้านบาทจากปี 2557 ทัง้ๆ ท่ีมีการก่อสร้างโรงแรม 
Habita  ซึง่ทําให้ต้องปิดโรงแรมศรีพนัวาบางสว่น   บริษัทมีการร่วมลงทนุร่วมกบัจีน คือ บริษัท จนุฟาฯ โดยได้รับเงนิคา่ธรรมเนียม 
60 ล้านบาท เพ่ือพฒันาโครงการ บาบาบีช คลบั ภเูก็ต/พงังา และยงัได้กําไรจากการขายท่ีดินให้บริษัท อสิสระ จนุฟา จํากดั อกี 180 
ล้านบาท  ในปี 2558 บริษัทมีกําไร 132 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัท่ีขาดทนุ 20 กวา่ล้านบาทในปี 2557 และมี backlog ท่ีบริษัทขายได้
แตย่งัไม่รับรู้รายได้ ณ สิน้ปี 2558  จํานวน 3,215 ล้านบาท 
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ปัญหาเศรษฐกิจ ทําให้ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ทัง้หมดขายได้น้อยกวา่ท่ีบริษัทตัง้เปา้ไว้ มีหลายบริษัทท่ีชะลอการพฒันา
โครงการ โครงการท่ีมีผลกระทบมากท่ีสดุของบริษัท คือ โครงการ ISSI คอนโด เพราะลกูค้าของโครงการเป็นลกูค้าในระดบักลาง ราคา
ไม่แพงมาก แม้วา่จะขายได้ 70-80% แตก็่กงัวลวา่ลกูค้าสามารถจะมาโอนกรรมสิทธ์ิให้บริษัทได้หรือไม่ บริษัทจงึมุ่งเน้นในเร่ืองการ
โอนกรรมสทิธ์ิ ให้ลกูค้าอยา่งมีประสิทธิภาพ คือ การจดั promotion และนดัให้ลกูค้าได้พบกบัธนาคารเพ่ือจดัเตรียมในเร่ืองสินเช่ือ 
รวมทัง้ทีมงานของบริษัทท่ีเข้มแข็ง จงึทําให้ได้ยอดโอนในปลายปี 2558  โครงการทิวทะเลเอสเตท คือ บ้านทิวทะเล 1, 2 เสร็จสมบรูณ์ 
BLU อยูใ่นระหว่างกอ่สร้าง  และบริษัทยงัซือ้ท่ีดนิข้างๆ โครงการอีก 20  ไร่ เพ่ือให้เป็นโครงการเมกกะโปรเจก็ท่ีสวยงามมาก 

โรงแรมสว่นแรกของชะอํา จะเร่ิมดําเนินการได้ในไตรมาสท่ี 2 ของปี 2560  การท่ีบริษัทได้ร่วมลงทนุกบัสหพฒัน์ฯ และ ICC 
นัน้ คือ บริษัทร่วมอิสสระ จํากดั ไม่ได้หยดุแคโ่ครงการท่ีชะอําอยา่งเดียว โดยยงัมีแนวโน้มท่ีจะพฒันาในกรุงเทพฯ และตา่งจงัหวดัอกี
ด้วย 

ท่ีภเูก็ต การกอ่สร้าง Beach front Villa 5 ห้องนอน ได้ดําเนินการกอ่สร้างแล้ว และโรงแรมด้านริมทะเล เฟส 1 เฟส 2 ก็จะ
เร่ิมดําเนินการได้ในไตรมาสท่ี 3   

บ้านสีตวนั ปากช่อง โดยรวมตลาดอสงัหาริมทรัพย์ท่ีปากช่องจะขายได้ไม่เร็วนกั  
ดิ อิสสระ เชียงใหม่ จะมีบริษัทจากประเทศจีน เข้ามาร่วมลงทนุ คือ บริษัท เทียนหยวน จํากดั เป็นบริษัทก่อสร้างระดบัท๊อป

ของประเทศจีน  โดยร่วมลงทนุ 30% ซึง่ยงัไมไ่ด้ให้ลงหุ้น เพราะจะต้องศกึษาให้แนใ่จก่อน อยา่งไรก็ตามบริษัทได้รับคา่ธรรมเนียม 58 
ล้านบาทมาแล้ว ในปี 2559 นี ้

อสิสระ คอลเลคชัน่ สาทร จะแล้วเสร็จในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2560 หรืออาจจะปลายปี 2559 
อสิสระ เรสซเิดนซ์ พระราม 9 และ บ้านอิสสระ บางนา ทัง้สองโครงการจะเร่ิมเปิดขายในเดือน กรกฎาคม 2559 นี ้
ในปี 2558 บริษัทได้ซือ้ท่ีดินทัง้หมด 6 แปลง เป็นเงิน 1,329 ล้านบาท และในปี 2559 ตัง้งบไว้ซือ้ท่ีดิน 1,500 ล้านบาท ซึง่

ขณะนีบ้ริษัทได้ซือ้ท่ีดินไป 2 แปลงแล้ว คือ ทิวทะเลเอสเตท ซึอ้เพิ่ม 20 ไร่ 206 ล้านบาท และท่ีศรีพนัวา 5 ไร่ 30 ล้านบาท 
การดําเนินการเปลีย่น Property Fund เป็นกอง REIT ของโรงแรมศรีพนัวา ได้ดําเนินการใกล้จะแล้วเสร็จ  เป็น 10,000 ล้าน

บาท ภายใน 5 ปี และ บริษัท CI ในฐานะ REIT Manager ก็จะได้รับค่าธรรมเนียมด้วย 
บริษัท จนุฟาฯ ซึง่เป็นหุ้นสว่นจากประเทศจีน มีท่ีดิน 70 ไร่ สวยงามท่ีเกาะไหหนาน จะวา่จ้างให้บริษัทเข้าดแูลการออก 

แบบ และบริการงานก่อสร้างโรงแรม  ซึง่ได้ตกลงคา่ธรรมเนียม ประมาณ 750,000 US$ โดยจะให้คณุวรสทิธิ เป็นผู้ดแูลโครงการนี ้
สิง่ท่ีบริษัททํามาตัง้แตต้่นนัน้ ชดัเจน มัน่คงวา่ตรงกบัแนวทาง Sustainability Development (SD) ซึง่บริษัทได้ปฏิบตัใิน

แนวทาง SD มาโดยตลอด เพราะฉะนัน้ ขอให้ผู้ ถือหุ้น มัน่ใจ วางใจในความเป็นชาญอสิสระ ตัง้แตต้่น และท่ีเป็นอยูใ่นขณะนี ้และจะ
เป็นตอ่ไปในทางท่ีดี และดียิ่งๆ ขึน้  

ขอขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้น ลกูค้า และพนกังานของบริษัท และขอมอบหมายให้นายวีรชยั วิจติรธนากลุ รักษาการผู้ชว่ย
กรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ดําเนินการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นตอ่ไปตามวาระการประชมุ 

 
หลงัจากประธานฯ  แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 

รวมมีผู้ ถือหุ้นของบริษัท เข้าร่วมประชมุโดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 84 ราย ถือหุ้น 431,659,433 หุ้น คดิเป็นร้อย
ละ 59.96 

 

นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตามวาระ   โดยได้แจ้ง
เร่ืองการนบัคะแนน ซึง่บริษัทได้ให้ บริษัท OJ International จํากดั เป็นผู้รวบรวมการนบัคะแนน โดยจะเก็บเฉพาะบตัรผู้ ท่ีไม่เห็นด้วย 
และงดออกเสียงในแต่ละวาระเท่านัน้ โดยการยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน และนําคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นด้วย สว่นผู้ ท่ี
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เห็นด้วยไม่ต้องส่งบตัรลงคะแนน เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนน และจะขอเก็บบตัรลงคะแนนของผู้ ถือหุ้นทกุท่านคืนเม่ือ
เสร็จสิน้การประชมุเพ่ือใช้เป็นหลกัฐาน หลงัจากนัน้นายวีรชยั ได้เร่ิมดําเนินการประชมุตามวาระดงัตอ่ไปนี ้
 
 

วาระที่ 2: พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 

2558 

  

 อนึง่ หลงัจากเร่ิมประชมุในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชมุเพิ่มเตมิ รวมมีผู้ ถือหุ้น

ของบริษัทเข้าร่วมประชมุโดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 87 ราย ถือหุ้น 431,782,633 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 59.97 
 

 ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ บริษัทได้นําสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558  ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 

29 เมษายน 2558 ภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ และได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายใน

ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว และได้เผยแพร่ไว้ในเว๊ปไซต์ของบริษัท รวมทัง้ได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือ

เชิญประชมุแล้ว  และได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่ถ้ามีแก้ไข ขอให้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบ 
 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือมีข้อสงสยั ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 และขอให้ท่ีประชมุรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 

มตทิี่ประชุม  
 ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2558 ซึง่ประชมุ เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2558 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 

  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย            431,782,033 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย              600  คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     - 

 
 

วาระที่ 3: พจิารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับผลการดาํเนินงาน
ประจาํปี 2558 

 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ทราบวา่บริษัทได้สง่รายงานประประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงาน 
ประจําปี 2558 ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ในลําดบัท่ี 2 ซึง่สง่ในรูปแบบ CD ผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการในแบบ
หนงัสือ ติดตอ่ขอรับได้ ซึง่รายงานประจําปีจะรายงานให้ทราบถงึโครงสร้างของบริษัทฯ และการดําเนินงานในโครงการตา่งๆ และ
ผลการดําเนินงานประจําปี 2558 ท่ีผา่นมาบริษัท ซึง่ท่านประธานฯ ได้กลา่วให้ทกุทา่นทราบแล้ว จงึขอให้ท่ีประชมุรับทราบ  
 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอ้ีก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจําปี 
และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
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มตทิี่ประชุม  
รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการเก่ียวกบัผลการดําเนินงานประจําปี 2558  

  

วาระที่ 4: พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีของบริษัทสาํหรับรอบระยะเวลา
บัญชีซึ่งสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2558 และได้รับการพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วเชน่เดียวกนั   
 นายวีรชยั  วิจิตรธนากลุ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ได้สรุปตวัเลข ในงบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทนุ และงบกระแสเงินสด รวมทัง้อธิบายการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดําเนินงาน (MD&A) ให้ท่ีประชมุรับทราบ 
โดยสรุปสาระสําคญัดงันี ้
  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                              *ปรับปรุงใหม ่
 

 อนึ่ง ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม 5 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้ นของ
บริษัทเข้าร่วมประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 92 ราย 436,720,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.66 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเตมิในวาระนีอ้ีก 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558 
มตทิี่ประชุม  

ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบการเงิน ซึง่ผา่นการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
  

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 436,719,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย               600  คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     - 

ฐานะทางการเงนิ 2558   2557* 
สนิทรัพย์รวม 6,814 4,884  
หนีส้นิรวม 4,787 3,278  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 2,027   1,606  

ผลการดาํเนินงาน  
รายได้จากการขาย และบริการ 2,584   1,587  
รายได้รวม 2,744   1,644  
กาํไร/(ขาดทุน)สุทธิ 132       (28) 
กาํไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น) 0.19 (0.04)  
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วาระที่ 5:  พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผลเป็นเงนิสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัท สาํหรับผลการ 
                             ดาํเนินงานประจาํปี 2558 

 

ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากในปี 2558 บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 132 ล้านบาท ซึง่โดยปกติอตัราการ
จ่ายเงินปันผลเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท ซึง่มีนโยบายจา่ยเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 40 ของกําไร
สทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้นิติบคุคลในแตล่ะปี  

 ท่ีประชมุคณะกรรมการจงึเห็นควรจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 719,999,598 หุ้น โดยหกั
จํานวนหุ้นท่ีซือ้คืน (ณ วนัท่ี 8 เมษายน 2558) จํานวน 11,256,000 หุ้น คงเหลือจํานวนหุ้นสามญั 708,743,598 หุ้น ให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นเป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 72 
ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 10 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมลูค่าทัง้สิน้ 72 ล้านบาท หรือคิดเป็น
การจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ในกรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะ
จ่ายเงินสดให้แทนการจ่ายปันผลสําหรับหุ้นเดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 
บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 86.40 ล้านบาท เงินปันผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจา่ยตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปัน
ผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย  โดยกําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record 
Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวิธิปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  
ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั มีผู้ ถือหุ้นซกัถามดงันี ้
 นายอน ุวอ่งสารกิจ  ผู้ ถือหุ้น :   เครดติภาษี 30% ยงัมีเหลืออยูไ่หม เพราะเคยสอบถามมาวา่ 30% ยงัเหลืออยู ่แตใ่กล้ 
         จะหมดแล้ว และไม่ทราบวา่ปันผลปีนีเ้ครดิตภาษีจะเป็นก่ีเปอร์เซนต์ 

นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ    :  เครดิตภาษีของปีนีจ้ะเป็น 20% 
 
ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติมในวาระนีอี้ก ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิาร

จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามญัของบริษัท สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 
 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุมีมติให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2558 เป็นเงินสด ในอตัราหุ้นละ 0.02 บาท (มลูคา่ท่ี

ตราไว้หุ้นละ 1 บาท) และจา่ยปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไม่เกิน 72 ล้านหุ้น ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 
หุ้นปันผล (มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมมลูค่าทัง้สิน้ 72 ล้านบาท หรือคิดเป็นการจา่ยปันผลในอตัราหุ้นละ 0.10 บาท ใน
กรณีท่ีหุ้นสามญัท่ีเกิดจากการจ่ายปันผลคํานวณได้ออกมาเป็นเศษของหุ้น บริษัทจะจา่ยเงินสดให้แทนการจา่ยปันผลสําหรับหุ้น
เดิม (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท) รวมเป็นการจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.12 บาท  คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 86.40 ล้านบาท เงินปัน
ผลทัง้หมดจะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายตามอตัราท่ีกฎหมายกําหนดโดยจะนําเงินปันผลสว่นท่ีเป็นเงินสดชําระภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย  โดย
กําหนดจ่ายในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 และวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น (Record Date) เพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 
พฤษภาคม 2559 และรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 255 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์โดยวธิิปิดสมดุ
ทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559    ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 436,719,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย               600  คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ     - 

 

 ทัง้นี ้ ก่อนเร่ิมพิจารณาวาระอนมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียน ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีปรึกษากฎหมายชีแ้จงรายละเอียดให้ท่ี
ประชมุทราบ  ท่ีปรึกษากฎหมายได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการ
แก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจํากดั”) มาตรา 136 กําหนดวา่ การออกหุ้นเพิ่มทนุจะกระทําได้ตอ่เม่ือหุ้นทัง้หมดได้
ออกจําหนา่ยและได้รับชําระเงินคา่หุ้นครบถ้วนแล้ว หรือในกรณีหุ้นยงัจําหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือต้องเป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับ 
หุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น  ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทจําเป็นต้องเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุ
เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัออกใหมข่องบริษัท แตบ่ริษัทยงัมีหุ้นท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น ดงันัน้ จงึจําเป็น
ท่ีท่ีประชมุจะต้องพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนโดยตดัหุ้นท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 402 หุ้นดงักลา่วก่อนท่ีจะพิจารณา
อนมุตัใิห้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท  ในการนี ้ จงึเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติให้เปลีย่นลําดบัวาระการประชมุตามท่ี
กําหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ ได้แก่ วาระท่ี 6 พิจารณาอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียน วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติม
หนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน และวาระท่ี 8 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิม่ทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล เป็นวาระท่ี 12 วาระท่ี 13 และวาระท่ี 14 ตามลําดบั สว่นวาระตอ่จากนัน้ (เดิมคือวาระท่ี 
9-12) ให้เลื่อนขึน้มาพิจารณาก่อน (เป็นวาระท่ี 6-9 ตามลําดบั) (ทัง้นี ้โดยอาศยัมาตรา 105 วรรคหนึง่ แหง่ พ.ร.บ. บริษัทมหาชน
จํากดั ซึง่กําหนดวา่การดําเนินการประชมุให้เป็นไปตามลําดบัระเบียบวาระท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุเว้นแต่ท่ีประชมุจะมี
มติให้เปลี่ยนลําดบัระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สองในสามของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ)  และในการนี ้ ผู้ ถือหุ้น
ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดได้เห็นชอบให้เสนอตอ่ท่ีประชมุให้พิจารณาเร่ืองอืน่
นอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ (หลงัจากท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชญิประชมุซึง่ไม่ใช่
เร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นเพิ่มทนุเสร็จเรียบร้อยแล้ว) จํานวน 2 วาระ ได้แก่ วาระพิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุ
จดทะเบียน และวาระพิจารณาอนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจด
ทะเบียน โดยการเปลี่ยนลําดบัวาระและการเพิ่มวาระจะทําให้ระเบียบวาระของการประชมุตัง้แตว่าระท่ี 6 เป็นดงันี ้
วาระท่ี 6  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการซึง่ถงึกําหนดพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ (ข้อมลูกรรมการ 
 ปรากฏตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 3.) 
วาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559 
วาระท่ี 8 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีท่ีได้รับความเห็นชอบจากสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

และกําหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีซึง่สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
วาะท่ี 9 พิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
วาระท่ี 10 พิจารณาอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลด 
 ทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนมุตัิให้เพิ่มทนุจดทะเบียน 
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วาระท่ี 13 พิจารณาอนมุตัิให้แก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อท่ี 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการ 
 เพิ่มทนุจดทะเบียน 
วาระท่ี 14 พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจา่ยปันผล 
 

จากนัน้ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้
คณุรุจิรา บางกลุธรรม รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ขอสอบถามที่ปรึกษากฎหมาย ในวาระนีใ้ช้วิธีการ

ลงคะแนนแบบยกมือ หรือมีบตัรลงคะแนนหรือไม ่
คณุอารยา สลัเลขวิทย์  ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงวา่ ในวาระนี ้ เน่ืองจากเป็นการเพิ่มวาระ ไม่ได้เตรียมบตัรสํารอง

สําหรับวาระอ่ืนๆ ไว้ ต้องขออนญุาตวา่ ให้ท่ีประชมุยกมือ ในกรณีท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และจะให้เจ้าหน้าท่ีไปสอบถาม
คะแนนกบัผู้ ถือหุ้น 

คณุรุจิรา บางกลุธรรม สอบถามตอ่ไปวา่ ทําอยา่งนีถ้กูต้องตามหลกักฎหมาย และหลกัธรรมาภิบาลหรือไม่ 
คณุอารยา สลัเลขวิทย์ ชีแ้จงวา่ ถกูต้องตามหลกักฎหมาย และก็เป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุ ณ ขณะนี ้โดยจะประกาศผลคะแนนให้

ท่ีประชมุทราบ 
 

 ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามเพิม่เติม ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองดงักลา่วตามท่ีเสนอ  
 

ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมตด้ิวยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่ 2 ใน 3 ของจํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ให้เปลี่ยนลําดบั
ระเบียบวาระที่กําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

      เห็นด้วย  436,720,073 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   99.8454 (ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีมาประชมุ) 
ไม่เห็นด้วย          600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ       0.0001  
 งดออกเสียง  675,600   คะแนน คิดเป็นร้อยละ      0.1545 
 

 ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ จํานวน 2 วาระ ตามรายละเอียดท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

 เห็นด้วยให้เสนอเพ่ิมวาระ436,720,073 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   60.6556 (ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท) 
 ไม่เห็นด้วย              600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  0.0001  

                                งดออกเสียง                 675,600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0.0938 
 

วาระที่ 6: พจิารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการซ่ึงถงึกาํหนดพ้นจากตาํแหน่งตามวาระ   
  (ข้อมูลกรรมการ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3.) 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วจิิตรธนากลุ เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนได้พิจารณาคณุสมบตัิของกรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2559 
ทัง้ 3 ทา่นแล้ว เห็นวา่บคุคลทัง้ 3 ทา่นนีเ้ป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความเช่ียวชาญอนัเป็นประโยชน์ต่อการ
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ดําเนินงานของบริษัท จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีก
วาระหนึง่ และกรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ในปีนีคื้อ  

 

1. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา 
    คา่ตอบแทน 

2. นายวิทิต รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
3. นายพินิจ พวัพนัธ์  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสีย่ง 

  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้
คณุสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ ผู้ ถือหุ้น  สอบถามวา่ ในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแต่ละทา่นจะเป็น 9.1, 9.2, 9.3 นัน้ต้อง

เปลี่ยนเลขตามวาระหรือจะปล่อยไว้แบบนัน้ เพราะเกรงวา่ถ้ามีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนนจะเป็นบตัรเสีย 
คณุอารยา สลัเลขวิทย์ ท่ีปรึกษากฎหมาย แจ้งวา่ ขอคงตวัเลขวาระไว้ โดยจะใช้ข้อความของวาระนัน้ๆ เป็นหลกั 
 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเข้าดํารง
ตําแหนง่ซึง่ถงึกําหนดพ้นจากตําแหนง่ตามวาระ  

 

อนึ่ง ในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนเพ่ือเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม 2 ราย รวมมีผู้ ถือหุ้นของบริษัทเข้าร่วม
ประชมุ โดยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะ รวมทัง้สิน้ 94 ราย 437,712,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 60.80 

 

มตทิี่ประชุม 
ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกจากตําแหนง่ตามวาระ กลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอกีวาระหนึง่ 

จํานวน 3 ทา่น ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 

แตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการอีกวาระหนึง่ จํานวน 3 ทา่น คือ 
1. นายพิสทุธ์ิ  เดชะไกศยะ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหาและพิจารณา 

    คา่ตอบแทน 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 
 

2. นายวิทิต  รัชชตาตะนนัท์   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 
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3. นายพินิจ  พวัพนัธ์     กรรมการอสิระ, กรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเส่ียง 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 
 

วาระที่ 7:  พจิารณาอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจาํปี 2559 
 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาคา่ตอบแทน
กรรมการ โดยกลัน่กรองอย่างละเอียดถงึความเหมาะสม และเปรียบเทียบคา่ตอบแทนในกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั กลุม่รายได้
ในระดบัเดียวกนั ของสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย ท่ีได้สํารวจไว้สําหรับข้อมลูในปี 2557 ซึง่คา่ตอบแทนกรรมการ
ของบริษัทยงัอยู่ในเกณฑ์เฉลี่ยของกลุม่อตุสาหกรรมเดียวกนั  โดยมีรายละเอียดค่าตอบแทนประธานกรรมการ และกรรมการ 
ประจําปี 2559 ดงันี ้

1. คา่ตอบแทนของประธานคณะกรรมการบริษัท 88,000 บาท ต่อเดือน 
2. คา่ตอบแทนกรรมการทา่นอ่ืนรวมกรรมการตรวจสอบ ทา่นละ 38,500 บาท ตอ่เดือน 
3. คา่เบีย้ประชมุของคณะกรรมการชดุย่อย : 

               -  ประธานกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
               -  กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 30,000 บาท ต่อครัง้การประชมุ 
               -  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
               -  กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ทา่นละ 10,000 บาท ต่อครัง้การประชมุ 
         -  ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 20,000 บาท ตอ่ครัง้การประชมุ 
               - กรรมการบริหารความเสีย่ง ทา่นละ 10,000 บาท ต่อครัง้การประชมุ (ยกเว้น กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารบริษัท) 
  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการและประธานกรรมการประจําปี 2559 
  

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  / กรรมการบริหารความเสีย่ง ประจําปี 2559 ด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้             
  

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 
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วาระที่ 8: พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบจากสํานักงาน คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีซึ่งสิน้สุด 
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 

 

 ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อกําหนด
ของ ก.ล.ต. ในเร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชี ทกุรอบระยะเวลาบญัชี 5 ปี ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแต่งตัง้ผู้สอบ
บญัชีและกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัททกุปี และโดยการคดัเลอืกจากคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร
แตง่ตัง้ บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ต่ออีกหนึง่ปี โดย นายณรงค์ พนัตาวงษ์ (ผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตเลขท่ี 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844) หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัท
กลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498) 
 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานี ้ไมมี่ความสมัพน์ัหรือสว่นได้เสียกบับริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของ
บริษัทฯ  
 นอกจากนี ้คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณากําหนดคา่สอบบญัชีของ
บริษัทและบริษัทยอ่ยรวมทัง้คา่สอบทานรายไตรมาสรวม 8 บริษัท เป็นจํานวนเงิน 3,800,000 บาท  เพิ่มขึน้จากปี 2558 เป็นเงิน 
180,000 บาท  
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จงึขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี 
 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติแต่งตัง้นายณรงค์ พนัตาวงษ์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3315) หรือนางสาวศิราภรณ์  เอือ้อนนัต์กลุ 
(ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844) หรือ นางสาวสพุรรณี ตริยานนัทกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4498) จากบริษัท 
สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทยอ่ย สําหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 โดยให้
ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่เป็นผู้ ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบริษัทและบริษัทยอ่ย และกําหนดคา่สอบ
บญัชีของบริษัทและบริษัทย่อย สําหรับงบการเงินปี 2559 และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี เป็นจํานวนเงิน 3,800,000 บาท
ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี ้
 

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

  

วาระที่ 9: พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
 

 ประธานฯ ได้เสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ เน่ืองจากบริษัทฯ ได้มีการพฒันาโครงการขึน้หลายโครงการทัง้ในเขตกรุงเทพ และ
ตา่งจงัหวดั จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่กิน 1,000 ล้านบาท โดยมี
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วตัถปุระสงค์เพ่ือใช้ในการดําเนนิธรุกิจ และเสนอขายภายในประเทศตอ่ประชาชนทัว่ไป อตัราดอกเบีย้ ขึน้อยู่กบัสภาวะตลาดใน
ขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ โดยมอบอํานาจให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการผู้จดัการในการกําหนดหรือ
เปลี่ยนแปลงเง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท/แต่ละชนิดในแตล่ะครัง้ 
รวมทัง้ให้มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ี
กฎหมายกําหนด ซึง่รวมถงึมีอํานาจในการแต่งตัง้ผู้จดัจําหนา่ยและรับประกนัการจําหนา่ย การเข้าทําและลงนามในสญัญา 
Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องการจดัทําและย่ืนคําขอและ
เอกสารตา่งๆ กบัสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ดงันี ้
 คณุสทุศัน์ ขนัเจริญสขุ  (ผู้ ถือหุ้น) สอบถามการออกหุ้นกู้ของบริษัทท่ีผา่นมา มีการออกหุ้นกู้ เกินกวา่ท่ีขอมติหรือไม ่
 คณุวีรชยั วิจิตรธนากลุ  ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงวา่ ไม่มีการออกหุ้นกู้ เกินกวา่ท่ีผู้ ถือหุ้น
มีมติอนมุตัิไว้ การออกหุ้นกู้ของบริษัทท่ีผ่านมา มีการออกหุ้นกู้ ไปแล้ว 4 ชดุ มลูคา่ 1,100 ล้านบาท ตัง้แตปี่ 2556 ออกหุ้นกู้มลูคา่ 
300 ล้านบาท ปี 2557 ออกหุ้นกู้ 200 ล้านบาท และในปี 2558 ออกหุ้นกู้  2 ชดุ ชดุละ 300 ล้านบาท  
 

ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของ
บริษัท 

 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท ภายในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท รวมทัง้การมอบอํานาจ
ตามรายละเอียดท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย 437,711,473 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

 

วาระที่ 10 : พจิารณาอนุมัตใิห้ลดทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วิจิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุน
จดทะเบียนและออกหุ้นสามญัใหม่เพ่ือจ่ายปันผลเป็นหุ้นให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ ตามกฎหมายบริษัทจะต้องทําการลดทนุจดทะเบียน
ของบริษัทโดยยกเลิกหุ้นสามัญท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วแต่ยงัไม่ได้ออกจําหน่ายก่อน  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณา
อนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็นจํานวน 719,999,598 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญั
ท่ียงัไม่ได้จําหน่ายจํานวน 402 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
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 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ 
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอ 

 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 720,000,000 บาท เป็นจํานวน 719,999,598 บาท โดย
การยกเลกิหุ้นสามญัท่ียงัไม่ได้จําหนา่ยจํานวน 402 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกวา่สามในสี่ของ
จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

 

วาระที่ 11: พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลด 
  ทุนจดทะเบยีน 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วจิิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนุมัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 719,999,598   บาท (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสน

เก้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดบาท) 
 แบง่ออกเป็น 719,999,598   หุ้น   (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสน

เก้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                (หนึ่งบาท)  
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุ้นสามญั 719,999,598   หุ้น   (เจ็ดร้อยสิบเก้าล้านเก้าแสน

เก้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น  ( - หุ้น)” 

 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั   ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม ประธานฯ จงึ
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ 
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มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

 

วาระที่ 12 : พจิารณาอนุมัตใิห้เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชัย วิจิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทมีการจ่ายเงินปันผล
บางสว่นเป็นหุ้นสามญัจํานวนไม่เกิน  72,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เป็นจํานวนเงิน 792,000,000 บาท ดังนัน้ 
บริษัทจําเป็นต้องเพิ่มทนุในจํานวนเดียวกนั เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัดงักล่าว จึงเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุติั
การเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน  719,999,598 บาท (ซึง่เป็นจํานวนท่ีบริษัทได้มีมติอนุมตัิให้ลดทนุโดยตดัหุ้นท่ียงั
ไม่ได้จําหน่ายในวาระท่ี 10 ข้างต้น)  เป็นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 72,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ี 
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมได้ซกัถามข้อสงสยั ไม่มีผู้ ถือหุ้ นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพ่ิมเติม
ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทตามท่ีเสนอ 

 
มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้เพิม่ทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน  719,999,598 บาท (ซึง่เป็นจํานวนท่ีบริษัทได้มีมติ
อนมุตัใิห้ลดทนุโดยตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยในวาระท่ี 10 ข้างต้น)  เป็นจํานวน 791,999,598 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จํานวน 72,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ 
ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

 
วาระที่ 13: พจิารณาอนุมัตใิห้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อที่ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการ 
  เพิ่มทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วจิิตรธนากุล เสนอต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัทจึงต้อง
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน  จึงเสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้พิจารณาอนมุัติ
แก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 เป็นดงันี ้
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 791,999,598   บาท (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้า

แสนเก้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดบาท) 
 แบง่ออกเป็น 791,999,598   หุ้ น   (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้า

แสนเก้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ 1     บาท                (หนึ่งบาท)  
 โดยแบง่ออกเป็น  
 หุ้นสามญั 791,999,598   หุ้ น   (เจ็ดร้อยเก้าสิบเอ็ดล้านเก้า

แสนเก้าหม่ืนเก้าพนัห้าร้อยเก้าสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -         หุ้น  ( - หุ้น)” 

 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั  ไม่มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคดิเห็นหรือสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จงึ
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพ่ิมเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทนุจดทะเบียนตามท่ีเสนอ 

 

มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4 ให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสียง
ไม่น้อยกวา่สามในสี่ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

 

วาระที่ 14: พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทนุเพื่อรองรับการจ่ายปันผล 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ เสนอต่อท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาอนมุตัิการจ่าย
ปันผลเป็นหุ้นสามญัและอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนไปเรียบร้อยแล้วนัน้ เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายจงึเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน  72,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็น
หุ้ นสามัญของบริษัท และเสนอให้พิจารณามอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและกรรมการ
ผู้จัดการ และ/หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือกรรมการผู้จัดการเป็นผู้ มีอํานาจในการดําเนินการใดๆ อนั
จําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการจดัสรรหุ้นดงักลา่วข้างต้นได้ทกุประการ รวมถงึแต่ไม่จํากดัเพียงการให้ข้อมลูและการย่ืนเอกสารใดๆ 
ต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัท ศูนย์รับฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั กระทรวงพาณิชย์ และหนว่ยงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง 
 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้ซกัถามข้อสงสยั ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึง
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพ่ือรองรับการจ่ายปันผล 
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มตทิี่ประชุม 
 ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิให้การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 72,000,000 หุ้นเพ่ือรองรับการจา่ยปันผล ด้วยคะแนนเสียง
จํานวนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน       เห็นด้วย  437,036,472 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    99.9999 
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    ไม่เห็นด้วย                600 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0.0001  
มีผู้ มีสทิธิออกเสียงลงคะแนน    งดออกเสียง                 0   คะแนน คิดเป็นร้อยละ    - 

 

วาระที่ 15: พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายวีรชยั วิจิตรธนากลุ แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพ่ือทราบวา่ เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2559 บริษัทฯได้
แจ้งตลาดหลกัทรัพย์วา่ ได้มีการจดทะเบียนจดัตัง้บริษัทย่อย ช่ือวา่ “บริษัท ชาญอสิสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั” เป็นบริษัทเพ่ือ
การบริหารกองทรัสต์เพ่ือลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจะเกิดขึน้ และแจ้งวา่ มีกรรมการของบริษัท 1 ทา่นคือ นายวรสทิธิ อิสสระ ไป
ดํารงตําแหนง่เป็นกรรมการในบริษัท ชาญอสิสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ท่ีจะตัง้ขึน้ใหม่ เพ่ือเป็นการปอ้งกนัไม่ให้เกิดความ
ขดัแย้งทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) เน่ืองจากกิจการของบริษัท ชาญอสิสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั ในฐานะผู้จดัการ
กองทรัสต์อาจเข้าขา่ยเป็นการแขง่ขนักบับริษัทตามมาตรา 86 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ซึง่กําหนดวา่ 
ห้ามมิให้กรรมการเข้าเป็นกรรมการของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัท  อยา่งไรก็ตาม กรรมการของบริษัทมีหน้าท่ีปฏิบตัิงานด้วยความรับผิดชอบ ระมดัระวงั โดยคํานงึถึงประโยชน์สงูสดุของ
บริษัท และผู้ ถือหุ้นเป็นสําคญั จงึขอแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบในการประชมุครัง้นี ้  

   

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุได้แสดงความคิดเห็น และซกัถามข้อสงสยั มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้
 
 ผู้ ถือหุ้น     ประเด็นเร่ืองการลดทนุ และการเพิ่มทนุ ต้องจดทะเบียนภายใน 14 วนั ไม่ทราบวา่จะจด
    ทะเบียนต่อกระทรวงพาณิชย์ทนัหรือไม่ เพราะต้องจดทะเบียนทัง้ลดทนุและเพิ่มทนุ 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย   ในการจดทะเบียนทัง้ลดทนุ และเพิ่มทนุ จะต้องจดทะเบียนให้ทนัภายใน 14 วนั หลงัจาก
    การประชมุผู้ ถือหุ้น  คือ สามารถจดทะเบียนลดทนุ 1 วนั และจดทะเบียนเพิ่มทนุในวนั 
    ถดัไป 
 คณุณฐัชาต คําศิริตระกลู ได้สอบถาม เร่ืองการขยายงานของบริษัทในอนาคต คือเข้าใจวา่บริษัทจะลงทนุในสว่น 
 (ผู้ ถือหุ้น)   ของโรงแรมมากขึน้ ซึง่ target group เป็น Luxury 6 ดาว แต่ท่ีชะอํากบัพงังานัน้ทําเล 
    แตกต่างจากศรีพนัวา อยากทราบวา่ บริษัทมองการลงทนุแตกตา่งจากศรีพนัวาหรือไม่ ถ้า
    จะขายแบบ Luxury เหมือนเดิม 
 คณุวรสิทธิ อิสสระ  ได้ชีแ้จงวา่ ได้ทํา research ถามลกูค้าถ้าจะทําโรงแรมในแบบศรีพนัวาจะสนใจหรือไม่ คือ
    ศรีพนัวา จะมีจดุเดน่ คือ วิว, บาบาบีชคลบั ท่ีนาใต้ จดุเดน่ก็คือหาดทราย ซึง่ลกูค้าสว่น 
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    ใหญ่จะเป็นคนไทย เรามีกําลงัคน และตลาดท่ีสามารถรองรับโรงแรมได้ สว่นท่ีชะอํา ถือวา่
    เป็น brand น้องใหม่ของศรีพนัวา และคิดวา่กําลงัหาที่จะเปิดโรงแรมแถบพทัยาอีกด้วย 
 คณุสงกรานต์ อิสสระ  ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ ศรีพนัวาได้เปรียบในเร่ือง วิว โลเคชัน่ เคยถามลกูค้าแล้ววา่อะไรคือสิ่งท่ี
    คณุคิดจะกลบัมาพกัท่ีศรีพนัวาอีก ลกูค้าสว่นใหญ่ตอบวา่ การบริการ และ culture ของศรี
    พนัวาเป็นอะไรท่ีนา่สนใจ สว่นเร่ืองการลงทนุ ท่ีทําโรงแรม Habita ก็จะนําเข้ากองทนุฯ  
    สว่นท่ีนาใต้ โรงแรมด้านหน้าทะเล เราลงทนุแค ่160 ล้านบาท ถือวา่เป็นการลงทนุน้อย 
    มาก ไม่รวมท่ีดนิ เฉพาะสิง่ก่อสร้าง ด้านหลงัจะสร้างเป็น Pool Villa สําหรับขายให้กบั 
    ลกูค้า และลบริษัทก็สามารถเช่ากลบัมาทําโรงแรมได้อีก  สว่นท่ีชะอํานัน้ เป็นโจทย์ท่ียาก 
    เพราะวา่การแขง่ขนัด้านโรงแรมยงัรุนแรงอยู ่แตค่ิดวา่อีก 2-3 ปีนา่จะดีขึน้ ตลาดคอ่ยๆ  
    เปลี่ยนแปลง  
 คณุณฐัชาต คําศิริตระกลู สอบถามดงันี ้1. อยากทราบรายละเอียดการบริหารโรงแรมท่ีเกาะไหหนาน วา่มีการเซ็น 
 (ผู้ ถือหุ้น)               สญัญาชดัเจนหรือยงัวา่ได้ก่ีเปอร์เซน็ต์ของมลูคา่โครงการ 
            2. เพิ่มทนุในกองทนุ REIT มีความคืบหน้าอย่างไร 
 คณุวิไล อินทกลู  ชีแ้จงดงันี ้     1. การบริหารโรงแรมท่ีเกาะไหหนาน จะเป็นสญัญาแบบ Consultancy  
               Agreement  เร่ิมตัง้แตทํ่า Market research ของเขามาวิเคราะห์ ด ู 
               location และ product ว่าจะเป็นอย่างไร, สง่ทีมงาน design and  
               development ไปให้คําปรึกษาในเร่ืองการออกแบบ ดแูบบ ถ้ามีการ 
               ก่อสร้าง ก็จะมีทีมของบริษัทเข้าไป นัน่คือคา่ Fee ท่ีบริษัทได้ คดิเป็นเงิน
               ไทยประมาณ 30 ล้านบาท เง่ือนไขการชําระเงินเป็นไปตามเกณฑ์ ไมไ่ด้
               ชําระทีเดียว ในสว่นโรงแรมนัน้ก่อสร้าง 2 ปี และเข้าไปบริหารโรงแรม 5 ปี 
               2 ครัง้ ได้มีการประมาณการในการเรียกเก็บ management fee ตาม  
               market rate อยู่ระหวา่ง 2.5-3% นอกจากนีย้งัมี incentive มลูคา่ 
               ประมาณ 500 ล้านบาท 
            2. กองทนุ REIT จะเป็นการ convert ของ property fund เดิม คือ SPWPF 
                ซึง่เป็น property fund ท่ีไมส่ามารถเพิ่มทนุได้แล้ว โดยจะเพ่ิมทนุในการ
                นําโรงแรม Habita เข้าไป ซึง่ทําให้กองใหญ่ขึน้ประมาณ 30 กวา่ล้าน 
                บาท โดยท่ี กลต.จะมีการออกกฎระเบียบบางสว่นเพ่ือให้มีการ convert 
                และเพิ่มทนุได้ในคราวเดียวกนั ซึง่ทาง กลต.กําลงัทํา hearing อยู่และจะ
                นําเข้าอนกุรรมการ คาดวา่จะอนมุตัิได้ภายในกรกฎาคม นี ้ในระหวา่งนี ้
                บริษัทฯ ได้เตรียมจดัตัง้บริษัท ชาญอิสสระ รีท แมเนจเมนท์ จํากดั และ
                ทําทรัสตีเตรียมพร้อมไว้เพ่ือจะ filing ขอมติท่ีประชมุภายในกรกฎาคม 
                พอได้มติแล้วจะขอ filing กลต. จะใช้เวลาประมาณ 3 เดือน และคาดวา่ 
                กลต.จะอนมุติัภายในตลุาคม นี ้ 
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 ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามรายละเอียดของโครงการตา่งๆ ของบริษัท โดยมีกรรมการและผู้บริหารของบริษัทได้ตอบข้อซกัถาม
ตา่งๆ จนเป็นท่ีพอใจของทัง้สองฝ่าย และไม่มีผู้ ถือหุ้นซกัถามใดๆ อีก หลงัจากนัน้ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น และปิดการ
ประชมุเวลา 17.00 น.  
 
 
 
      ______________________________ 
           (      นางศรีวรา อสิสระ    ) 
       ประธานท่ีประชมุ 
 
 
           รับรองถกูต้อง 
 
 
      
(     นางธีราภรณ์  ศรีเจริญวงศ์     ) 
 กรรมการ 


