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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที* 26 เมษายน 2556 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 1 ชั 3น 2  โรงแรม พลาซ่า แอทธินี รอยลั เมอริเดียน  
เลขที* 61 ถนนวิทยุ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวนั กรุงเทพมหานคร 10330  

 
 
เริ*มการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จัดการ  สํานกัพฒันาธุรกิจ กล่าว
ต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉันทะ และผู้มีเกียรติทุกท่าน สู่การประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ของบริษัท พฤกษา เรียล
เอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อที7ประชุมว่า การประชุมในครั :งนี :มีทั :งสิ :น 12 วาระ เป็นวาระที7จะขอความ
เห็นชอบจากที7ประชมุ 10 วาระ วาระแจ้งเพื7อทราบ 1 วาระ  และวาระอื7นๆ อีก 1 วาระ ทั :งนี : บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการ
สง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั โดยคณะกรรมการ
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอวาระการประชุมและเสนอชื7อบุคคลที7ได้พิจารณาเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ 
ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พร้อมเงื7อนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสําหรับการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอื7นให้ที7ประชุมพิจารณา และเสนอชื7อบคุคลเพื7อเลือกตั :งเป็น
กรรมการบริษัท 

นายประเสริฐ ได้ชี :แจงเพิ7มเติมวา่ สาํหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั :น จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระ 
(จะไมม่ีการสลบัวาระ) ตามที7ระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชมุที7ได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สาํหรับวิธีการลงคะแนนใน
แตล่ะวาระที7ต้องขอความเห็นชอบจากที7ประชมุจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน จากนั :นเจ้าหน้าที7จะ
ทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื7อนบัคะแนนและประกาศผลการนับคะแนนให้ที7ประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการ
ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั :น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ทั :งนี : ผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมด้วย
ตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ7งสําหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนที7
แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ที7มมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นที7มอบฉนัทะให้ผู้ อื7นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :น บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น
เห็นชอบตามที7ประธานในที7ประชุมเสนอ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที7จะนําคะแนนเสียงที7ไม่เห็นด้วย หรืองด
ออกเสียง ตามที7ท่านได้ลงคะแนนเสียงไว้ในบตัรลงคะแนน และคะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หกัออกจาก
จํานวนเสียงทั :งหมดที7เข้าร่วมประชุมในวาระนั :น ๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือ
บตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที7เห็นด้วยในวาระนั :น ๆ นอกจากนี : บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการ
รวบรวมผลคะแนนในการประชมุครั :งนี : 

เพื7อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที7ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที7เป็นอิสระ หรือ 
Inspector ได้แก่ นางสาวพลัภา ชยัอาญา และนายยทุธชยั วิธีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบ
การนบัคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง แต่ไม่
ปรากฏวา่ มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแตอ่ยา่งใด 
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นายประเสริฐ ได้แจ้งตอ่ที7ประชมุเพิ7มเติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัที7 15  มีนาคม 2556 
บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียนจํานวน 2,250,812,000 บาท ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,221,348,900 บาท และมีผู้ ถือหุ้น 
จํานวน 5,567 ราย โดยการประชุมในครั :งนี : ในขณะที7ทําการเปิดประชุม มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมรวมทั :งสิ :น   
921 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,724,121,957 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.6160 ของหุ้นที7ออกจําหน่ายแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ ซึ7งมีผู้
ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที7จําหน่ายได้แล้ว
ทั :งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลี :อาธรรม  ประธานกรรมการบริษัท, 
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ของ บริษัทฯ 
ตอ่ไป 

ประธานฯ  กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทุกท่านที7ได้มาเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 
ของบริษัทฯ พร้อมทั :งแนะนํากรรมการที7เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : คือ  

 
1. นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหารและ       

กรรมการผู้จดัการ      
2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต       กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัพฒันาธุรกิจ    
3. นายปิยะ ประยงค์                      กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัพฒันาธุรกิจ   
4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัพฒันาธุรกิจ      
5. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและบริหาร     

ความเสี7ยง 
6.  นางรัตนา พรมสวสัดิa กรรมการบริษัท  
7. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ       
    บรูณสมภพ 

กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ    

8. นายวิสทุธิa ศรีสพุรรณ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
9. นายเลอศกัดิa จลุเทศ กรรมการอิสระ  
10. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิa กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหาร        

ความเสี7ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
 

11.นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

 
 ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึ7งดํารงตําแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพฒันาธุรกิจ ด้านบญัชีและการเงิน 
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ นางสาววิภา
วรรณ ปัทวนัวิเวก และนางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์ และที7ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั :งนี : คือ นางสาวพลัภา 
ชยัอาญา และนายยทุธชยั วิธีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั โดยนางสาวพลัภาและนายยทุธชยั จะทําหน้าที7
เป็นคนกลางที7เป็นอิสระ หรือ Inspector ในการประชมุครั :งนี :  
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที7ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี : 
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ระเบียบวาระที* 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2555 เมื*อวันที* 27 เมษายน 2555 

ประธานฯ ขอให้ที7ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2555 เมื7อวนัที7 27 เมษายน 
2555 โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นในที7
ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื7น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ

ผู้จดัการ  สํานกัพฒันาธุรกิจ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน  1,721,426,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ไมม่ีเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงจํานวน 2,872,929 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นาย
ประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื7อวนัที7 27 เมษายน 2555 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที* 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี*ยวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2555 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ เป็น
ผู้ นําเสนอในวาระนี : นายประเสริฐ ได้รายงานต่อที7ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 โดยมีละเอียด 
ดงัตอ่ไปนี : 

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2555 ถือว่าเป็นปีที7บริษัทฯ มีผลประกอบการที7ดีมากทั :งในแง่ของยอดรายได้
และกําไรสทุธิ โดยในปี 2555 บริษัทฯ มียอดจองซื :อบ้าน (Net Booking) จํานวน 29,396 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปี 2554 ร้อยละ 
15 และในปี 2556 บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายยอดจองซื :อบ้านไว้ที7จํานวน 35,426 ล้านบาท เพิ7มขึ :นร้อยละ 21 ซึ7งจากตวัเลข
ดงักลา่วจะเห็นได้วา่ บริษัทฯ มีการฟื:นตวัจากวิกฤติการณ์นํ :าทว่มที7บริษัทฯ ได้รับผลกระทบคอ่นข้างมากได้อยา่งรวดเร็ว  

ในสว่นของรายได้ (Revenue) ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ทั :งสิ :นจํานวน  27,141 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปี 2554 
ร้อยละ 16 ซึ7งถือวา่เป็นยอดรายได้ที7สงูที7สดุในรอบ 19 ปีของบริษัทฯ และในปี 2556 บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายยอดรายได้ไว้ที7
จํานวน 33,971 ล้านบาท เพิ7มขึ :นร้อยละ 25  

นอกจากนี : ณ สิ :นปี 2555 บริษัทฯ มี Backlog อยู่ที7จํานวน 35,396 ล้านบาท โดยเป็น Backlog ที7คาดว่าจะมีการ
รับรู้รายได้ในปี 2556 อยูที่7จํานวน 24,490 ล้านบาท ซึ7งหากนําตวัเลขดงักลา่วมาเทียบกบัเป้าหมายการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 
ในปีนี :ที7คาดวา่ จะมีการรับรู้รายได้เป็นจํานวนประมาณ 33,971 ล้านบาทแล้วจะเห็นได้วา่ บริษัทฯ จะมีหลกัประกนัรายได้ในปี 
2556 แล้วเป็นจํานวนประมาณร้อยละ 73 ของเป้าหมายรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2556 ซึ7งจากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นได้ว่า 
บริษัทฯ มีโอกาสที7จะบรรลเุป้าหมายยอดรายได้ที7ตั :งไว้ในปีนี :คอ่นข้างมาก 

ในสว่นของจํานวนโครงการที7เปิดใหมใ่นปี 2555 ถึงแม้วา่บริษัทฯ จะมียอดรายได้ที7สงูที7สดุในรอบ 19 ปีที7ผ่านมาก็
ตาม แต่บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่เพียงจํานวน 30 โครงการเท่านั :น โดยแยกเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 21 
โครงการ บ้านเดี7ยว จํานวน 5 โครงการและอาคารชุดจํานวน 4 โครงการ เมื7อเทียบกบัปี 2554 ที7บริษัทฯ มีการเปิดโครงการ
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ใหมท่ั :งสิ :นจํานวน 50 โครงการ ซึ7งแสดงให้เห็นวา่ บริษัทฯ มีศกัยภาพในการฟื:นตวัได้เร็ว โดยมีผลมาจากการที7บริษัทฯ มุ่งเน้น
การทําธุรกิจในกลุม่ลกูค้าที7ต้องการที7อยูอ่าศยัจริง (Real Demand Segment) นั7นเอง 

เมื7อพิจารณาจากอตัรากําไรขั :นต้นของบริษัทฯ จะพบว่า  ในปี 2555 บริษัทฯ มีกําไรขั :นต้นจํานวน 9,250 ล้านบาท 
หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ในขณะที7กําไรสทุธิของบริษัทฯ จะอยู่ที7จํานวน 3,898 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14.40 ซึ7งถือว่าเป็น
จํานวนที7สงูที7สดุในรอบ 19 ปีของบริษัทฯ   

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่
นายจิรพนัธ์ บวับชูา ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อที7ประชุมว่า ในรายงานประจําปีหน้า 56 ข้อ 1.3 ความเสี7ยงจากการขาด

แคลนแรงงานซึ7งระบวุา่ บริษัทฯ ได้นําเทคโนโลยีการก่อสร้างแบบ Real Estate Manufacturing เข้ามาใช้ คาดว่าสามารถย่น
ระยะเวลาก่อสร้างลงให้เหลือเฉลี7ยเพียง 21 วนัจากระยะเวลาก่อสร้างเฉลี7ย 45 วนันั :นขอสอบถามว่า ระยะเวลา 21 วนันั :น
หมายถึง ระยะเวลาการก่อสร้างบ้านทั :งหลงั ทาวน์เฮ้าส์แต่ละแถว หรือหมายถึงงานแต่ละงานเท่านั :นและที7ผ่านมาระยะเวลา
เป็นไปตามที7คาดหมายไว้มากน้อยเพียงใด 

นอกจากนี :ในรายงานประจําปีหน้า 57 ข้อ 1.5 ความเสี7ยงจากการสรรหาที7ดินเพื7อการพฒันา ซึ7งระบวุ่า บริษัทฯ ไม่
มีนโยบายในการสะสมที7ดินเปลา่ (Land Bank) ไว้สาํหรับโครงการตา่งๆ ในอนาคต ทั :งที7งบการเงินของบริษัทฯ ที7แสดงไว้ในงบ
การเงินค่อนข้างแข็งแกร่งและไม่น่าที7จะมีปัญหาในเรื7องของสภาพคลอ่ง การสะสมที7ดินเปลา่ไว้บ้าง แม้จะมีภาระต้นทนุทาง
การเงินก็น่าจะคุ้มกับราคาของที7ดินที7มีราคาเพิ7มขึ :นตลอดและอาจหายากยิ7งขึ :น จึงขอสอบถามว่า ในอนาคต บริษัทฯ จะ
ทบทวน และ/หรือนํามาพิจารณาในเรื7องนโยบายการสะสมที7ดินเปลา่ (Land Bank) บ้างหรือไม ่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ ชี :แจงต่อที7ประชุมว่า การก่อสร้าง
แบบ Real Estate Manufacturing (“REM”) จะเป็นขบวนการบริหารงานก่อสร้างในระบบเชิงอตุสาหกรรม ซึ7งจะทําให้การ
ก่อสร้างภายหลงัจากงานเสาเข็มแล้วเสร็จเป็นการก่อสร้างเป็นลําดบัขั :นตอน โดยให้แรงงานและวสัดเุคลื7อนที7ไปตามบ้านที7
ก่อสร้าง ซึ7งที7ผ่านมาจะใช้ระยะเวลาเฉลี7ยประมาณ 30 วนัและบางสว่นสามารถทําได้ที7ระยะเวลา 21 วนัด้วยกลา่วคือ บ้าน
หลงัแรกภายหลงัจากที7มีการตอกเข็มแล้วเสร็จจะมีกระบวนการก่อสร้างนบัจากวนัแรกไปเรื7อยๆ จนถึงวนัที7 30 บ้านหลงัแรกก็
จะแล้วเสร็จและบ้านหลงัตอ่ๆ ไปจะแล้วเสร็จภายในทกุๆ 2 วนัตอ่มา  

สว่นปัญหาในด้านแรงงานนั :นต้องยอมรับวา่ ปัจจบุนัแรงงานก่อสร้างสว่นใหญ่ประมาณร้อยละ 70 จะเป็นแรงงาน
ที7มาจากประเทศกมัพชูาและพมา่ ซึ7งบริษัทฯ ได้ประสานงานกบัสถานฑตูในการขอโควต้าแรงงานจากแต่ละประเทศ รวมทั :งมี
การประสานงาน เพื7อทําให้แรงงานที7ไม่ถกูต้องเข้ามาเป็นแรงงานที7ถกูต้องด้วย ซึ7งก็ช่วยแก้ไขปัญหาในด้านแรงงานไปได้ใน
ระดบัหนึ7ง แตว่า่ปัจจบุนัก็ยงัขาดแคลนอยูบ้่าง แตไ่มไ่ด้เป็นจํานวนที7มากนกัและบริษัทฯ สามารถที7จะดําเนินการให้เป็นไปตาม
เป้าหมายที7กําหนดไว้ได้ 

สว่นนโยบายการซื :อที7ดินนั :น ปัจจุบนั บริษัทฯ มุ่งที7จะซื :อและดําเนินธุรกิจตามรอบของธุรกิจ โดยฝ่ายสรรหาที7ดิน
และหนว่ยธุรกิจ (SBU) จะร่วมกนัในการสรรหาที7ดินให้เข้ามาตามรอบธุรกิจ โดยในปีนี :ก็คาดว่า จะมีจํานวนประมาณ 70 กว่า
แปลง หรือต้องหาที7ดินให้ได้เฉลี7ยประมาณ 3 แปลงตอ่ 2 สปัดาห์ที7บริษัทฯ จะต้องตดัสินใจซื :อที7ดิน ซึ7งกระบวนการซื :อที7ดินจะ
เป็นไปในลกัษณะนี :อย่างต่อเนื7อง โดยไม่มีปัญหาในเรื7องของการขาดแคลนที7ดินและบางครั :งก็อาจมีการซื :อที7ดินแปลงใหญ่ 
เพื7อนํามาแบง่จดัสรรในแตล่ะช่วงเวลาตามความเหมาะสม ซึ7งก็ต้องถือวา่เป็น Land Bank ในระดบัหนึ7ง 

นางวิยะดา คงเสรี ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ที7ประชมุวา่ เนื7องจาก ช่วงนี :จะมีหลากหลายความเห็นเกี7ยวกบัปัญหาฟอง
สบูอ่สงัหาริมทรัพย์จึงอยากทราบความเห็นของบริษัทฯ วา่ บริษัทฯ มีความคิดเห็นเกี7ยวกบัปัญหานี :อย่างไรบ้างและบริษัทฯ มี
การวางแผนงานในช่วง 2 – 3 ปีข้างหน้าไว้อยา่งไรบ้าง 
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นายประเสริฐ ชี :แจงตอ่ที7ประชมุวา่ ประเด็นปัญหาในเรื7องของฟองสบู่อสงัหาริมทรัพย์นั :น บริษัทฯ ได้มีการประชุม
หารือกบัธนาคารแหง่ประเทศไทยในประเด็นนี :และเห็นว่า ณ ขณะนี :ยงัไม่มีประเด็นปัญหาในเรื7องดงักลา่ว แต่อาจมีปัญหาใน
เรื7องของ Over Supply ในบางพื :นที7จริง แตผู่้ประกอบการก็มีการปรับตวัในการลดการเปิดโครงการในพื :นที7นั :นๆ ลง ซึ7งปัจจุบนั
ระบบข้อมลูที7เกี7ยวข้องกบัธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จะมีมากกวา่ในปี 2540 และมีผลทําให้ทกุวงการในภาคเอกชนมีการปรับตวัได้
รวดเร็ว ในขณะที7สถาบนัการเงินเองก็มีความระมดัระวงัในการปลอ่ยสินเชื7อโครงการ (Project Loan) มากขึ :น รวมทั :งลา่สดุ 
ผู้ช่วยผู้ ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย ก็มีการให้สมัภาษณ์แล้วว่า ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทยคลายกังวลเกี7ยวกับ
ปัญหาภาวะฟองสบู่ในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ลงแล้ว ดังนั :น จากข้อมูลดงักล่าวจึงเห็นว่า ณ ขณะนี : ยงัไม่เห็นสญัญานของ
ประเด็นปัญหาในเรื7องนี : 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ ชี :แจงตอ่ที7ประชมุเพิ7มเติมวา่ ปัจจบุนับริษัทฯ มีการวางแผนธุรกิจลว่งหน้าประมาณ 3 – 
5 ปี แตแ่ผนที7ชดัเจนจะเป็นแผนลว่งหน้า 1 ปีและในขณะเดียวกนัก็จะมีการวางแผนสาํหรับในช่วง 3 ปีและ 5 ปีข้างหน้าไว้ด้วย 
โดยจะมีการทบทวนแผนธุรกิจทกุไตรมาส เพื7อให้สอดคล้องกบัภาวะเศรษฐกิจ ภาวะตลาดที7มีการเปลี7ยนแปลงไป  

นายประเสริฐ ชี :แจงต่อที7ประชุมเพิ7มเติมว่า ในส่วนของการขยายธุรกิจของบริษัทฯ นั :น คณะกรรมการบริษัทมี
นโยบายเกี7ยวกบัเป้าหมายการเติบโตของบริษัทฯ ในช่วง 3 ปีข้างหน้าไว้ในอตัราร้อยละ 25 ต่อปี โดยจะมุ่งเน้นไปที7กลุม่ลกูค้า
ที7ต้องการที7อยู่อาศยัจริง (Real Demand Segment) ในกลุม่ระดบักลาง-ลา่ง และในสว่นของแนวโน้มการเติบโตของบริษัทฯ 
ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้านั :น จากข้อมลูที7ได้เรียนให้ผู้ ถือหุ้นทราบในเบื :องต้นแล้ววา่ ณ ตอนสิ :นปี 2555 บริษัทฯ มี Backlog อยูที่7
จํานวนประมาณ 35,396 ล้านบาทและจะมีการรับรู้รายได้ในปีนี :ประมาณ 24,490 ล้านบาท ในขณะที7 Backlog อีกจํานวน
ประมาณ 10,000 กวา่ล้านบาททจะมีการรับรู้รายได้ในปี 2557 และ 2558 ซึ7งจากตวัเลขดงักลา่วทําให้บริษัทฯ มีความมั7นใจวา่ 
จะสามารถรักษาระดบัการเติบโตในอตัราประมาณร้อยละ 20 – 25 ในช่วง 3 – 5 ปีข้างหน้าไว้ได้ 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามอื7นใดอีก 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ ที7ประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี7ยวกบัผลการดําเนินงานใน
รอบปี 2555 เป็นที7เรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระที* 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 3นสุด ณ วันที*  31 ธันวาคม 
 2555 

ประธานฯ เสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ ณ วนัที7 31 
ธันวาคม 2555 ซึ7งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตาม
รายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําปี 2555 ซึ7งได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมก่อนหน้า
นี :แล้วและขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ สรุปประเด็นสําคญัให้ที7
ประชมุได้รับทราบ  

นายประเสริฐ  นําเสนอสรุปประเด็นสาํคญัของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที7ประชมุทราบ โดยมีสาระสาํคญัสรุปได้วา่  
ในปีที7ผา่นมาสนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ7มขึ :นจากเดิมเลก็น้อย กลา่วคือ ในปี 2554 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่
ที7จํานวน 41,982 ล้านบาท แต่ในปี 2555 จะอยู่ที7จํานวน 43,821 ล้านบาท หรือ เพิ7มขึ :นร้อยละ 4 โดยสินทรัพย์รวมสว่นใหญ่
จะมาจากการลงทุนในอสงัหาริมทรัพย์ที7อยู่ในระหว่างการพฒันา ซึ7งในปี 2554 จะอยู่ที7จํานวน 36,160 ล้านบาทและในปี 
2555 เพิ7มขึ :นเป็นจํานวน 37,818 ล้านบาท  

ในสว่นของหนี :สนิและสว่นของผู้ ถือหุ้นจะพบวา่ สว่นของผู้ ถือหุ้นจะมีจํานวนเพิ7มขึ :นจากเดิมค่อนข้างมากกลา่วคือ 
เพิ7มขึ :นจากเดิมจํานวน 16,996 ล้านบาทในปี 2554 มาเป็นจํานวน 20,082 ล้านบาทในปี 2555 หรือเพิ7มขึ :นร้อยละ18 ในขณะ
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ที7หนี :สนิรวมของบริษัทฯ จะมีจํานวนลดลงประมาณร้อยละ 5 โดยมีผลมาจากเงินกู้ยืมจากธนาคารมีจํานวนลดลงจากปี 2554 
ที7จํานวน 3,461 ล้านบาทมาอยูที่7จํานวน 250 ล้านบาทในปี 2555 ซึ7งมีผลทําให้หนี :สนิระยะยาวมีจํานวนลดลงคอ่นข้างมาก  

ในสว่นของรายได้และกําไรสทุธิจะพบวา่ ในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั :งสิ :นจํานวน 27,141 ล้านบาท ในขณะที7
กําไรสทุธิจะอยูที่7จํานวน 3,898 ล้านบาท ซึ7งตวัเลขดงักลา่วถือได้ว่าเป็นรายได้รวมและกําไรสทุธิที7มีจํานวนสงูที7สดุในรอบ 19 
ปีนบัตั :งแตม่ีการก่อตั :งบริษัทฯ ขึ :นมา 

จากตวัเลขทางการเงินที7นําเสนอมาข้างต้นจะเห็นได้วา่ บริษัทฯ มีการฟื:นตวัค่อนข้างเร็วในปี 2555 ที7ผ่านมาและมี
ผลทําให้โครงสร้างทางการเงินของบริษัทฯ มีความแข็งแกร่งขึ :นมากเมื7อเทียบกบัปี 2554 โดยเฉพาะในสว่นของอตัราสว่นของ
หนี :สนิตอ่ทนุของบริษัทฯ จะมีจํานวนลดลงจาก 1.47 เทา่ในปี 2554 มาเป็น 1.18 เทา่ในปี 2555 ในขณะที7อตัราสว่นของหนี :สนิ
ที7มีภาระดอกเบี :ยตอ่ทนุลดลงจาก 1.19 เท่าในปี 2554 เป็น 0.87 เท่าในปี 2555 ซึ7งการที7อตัราสว่นของหนี :สินต่อทนุมีจํานวน
ลดลงจะมีผลดีตอ่บริษัทฯ ในการที7จะขยายธุรกิจออกไปในปี 2556 นี : 

นายจิรพนัธ์ บวับชูา ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ที7ประชมุวา่ ในรายงานประจําปี หน้า 139 หมายเหตปุระกอบงบการเงินที7 
3 ผลกระทบจากเหตกุารณ์มหาอทุกภยัของไทยระบวุา่ บริษัทฯ ยงัอยูร่ะหวา่งการเจรจาคา่ชดเชยสาํหรับความเสียหายจากนํ :า
ท่วมกับบริษัทประกันภยัขอสอบถามว่า ค่าชดเชยที7บริษัทฯ เรียกร้องมีจํานวนเงินเท่าใดและในรายงานประจําปีหน้า 152 
หมายเหตปุระกอบงบการเงินที7 6 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดแสดงยอดเช็คในมือจํานวน 526 ล้านบาท ขอทราบ
เหตุผลที7มีเช็คในมือที7มีจํานวนสงูดงักลา่ว ซึ7งโดยส่วนตวัเข้าใจว่า เป็นเช็คที7ยงัไม่ได้นําฝากธนาคารภายในปี มีเช็คลงวนัที7
ลว่งหน้า หรือเช็คที7เรียกเก็บเงินไมไ่ด้บ้างหรือไม ่อยา่งไร 

นายประเสริฐ ชี :แจงตอ่ที7ประชมุวา่ กรณีเงินคา่ชดเชยจากการประสบอทุกภยัจะมีผลมาจากโรงงานพรีคาสท์ ซึ7ง ณ 
ปัจจุบนัมีการดําเนินการเรียกร้องจากบริษัทประกนัภยัเรียบร้อยแล้วในวงเงินไม่กี7สิบล้านบาท ซึ7งมีจํานวนครอบคลมุความ
เสยีหายที7โรงงานได้รับจากการที7โรงงานประสบปัญหานํ :าทว่ม  สว่นคําถามในเรื7องเช็คในมือจํานวน 526 ล้านบาทนั :นมีผลมา
จากการที7บริษัทฯ มีการโอนกรรมสทิธิaบ้านในช่วงวนัสดุท้ายก่อนวนัสิ :นงวดบญัชี ซึ7งจะเป็นแคชเชียร์เช็คคา่โอนกรรมสทิธิaบ้านที7
ออกโดยธนาคาร จึงไมม่ีปัญหาในเรื7องของการเรียกเก็บเงินตามเช็คแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี : เห็นด้วยจํานวน 1,748,971,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ไมม่ีเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงจํานวน 2,872,929 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นาย
ประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ 

งบการเงินของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ ณ วนัที7 31 ธนัวาคม 2555 
 
ระเบียบวาระที* 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2555 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ เป็น
ผู้ นําเสนอในวาระนี : นายประเสริฐ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ที7ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั :งที7 1/2556 เมื7อวนัที7 22 กุมภาพนัธ์ 
2556 อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจําปี 2555 โดยไม่มีการจดัสรร
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เป็นทนุสาํรองตามกฎหมาย  เนื7องจากบริษัทฯ มีทนุสาํรองตามกฎหมายเป็นไปตามที7กฎหมายกําหนดไว้แล้ว ขณะที7เงินปันผล
หุ้นสามญัมีมลูค่าทั :งสิ :น 1,110,674,450.00 บาท หรือ ในอตัราหุ้นละ 0.50 บาท (คิดเป็นร้อยละ 34 ของกําไรสทุธิจากงบ
การเงินเฉพาะกิจการในปี 2555 เทียบกบัหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.07 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการใน
ปี 2554) โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที7มีชื7อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัศุกร์ที7 15 มีนาคม 
2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัศกุร์ที7 17 พฤษภาคม 2556 โดยให้จ่ายจากกําไรสทุธิดงันี : 

- จากกิจการที7บริษัทฯ ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการส่งเสริมการ
ลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.14 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน  310,988,846.00 บาท  

- จากกิจการที7บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการ
ลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.36 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 799,685,604.00 บาท  

ทั :งนี :ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ หลงัจาก
หกัเงินสาํรองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือ
หุ้นในระยะยาว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี : เห็นด้วยจํานวน 1,748,975,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ไมม่ีเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงจํานวน 2,872,929 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นาย
ประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 ในอตัรา
หุ้นละ 0.50 บาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศุกร์ที7 17 พฤษภาคม 2556 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที7มีรายชื7อ
ปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัศกุร์ที7 15 มีนาคม 2556 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที* 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั 3งกรรมการแทนกรรมการซึ*งต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ, กําหนด

จาํนวนกรรมการเพิ*มเติมและแต่งตั 3งกรรมการใหม่ 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อให้เป็นไปตามหลกัการปฏิบตัิที7เป็นธรรมาภิบาล จึงขออนญุาตที7ประชุมในการ
มอบหมายให้นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัพฒันาธุรกิจ ทําหน้าที7ดําเนินการประชุม
ในวาระนี : เนื7องจากประธานฯ, รองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ ซึ7งต้องออกจาก
ตําแหนง่ตามวาระและได้รับการเสนอชื7อให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั :งกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึ7ง 
ในการนี : ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือไมเ่ห็นด้วยแตอ่ยา่งใด  

นายประเสริฐ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจําปีทุกครั :ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั :น กรรมการซึ7งพ้นจาก
ตําแหนง่อาจได้รับเลอืกให้กลบัเข้ามารับตาํแหนง่อีกได้ กรรมการที7จะต้องออกในปีแรกและปีที7สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ
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นั :น ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนที7อยู่ในตําแหน่งนานที7สดุนั :นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนี :มี
กรรมการที7จะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระจํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี : 

1. ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม     ประธานกรรมการบริษัท, 
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ 
กรรมการอิสระ 

2. นายทองมา   วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ    รองประธานกรรมการ, 
    ประธานกรรมการบริหาร,  
    กรรมการบริหารความเสี7ยง, 
    กรรมการบรรษัทภิบาล,กรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนและกรรมการผู้จดัการ 
3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส    กรรมการและกรรมการบริหาร 

 
คณะกรรมการบริษัท ซึ7งไม่รวมกรรมการที7ได้รับการเสนอชื7อ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั :ง 4 ท่าน เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถ และเป็นกําลงัหลกัที7สําคญัที7ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั :ง
กรรมการทั :ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ7ง เพื7อร่วมการผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ7งๆ ขึ :นไป  

นอกจากนี : คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา่ ปัจจุบนั บริษัทฯ มีการขยายกิจการและมีอตัราการเติบโตที7เพิ7มขึ :น
เป็นอย่างมาก จึงเห็นควรเพิ7มจํานวนกรรมการบริษัท เพื7อรองรับการเติบโตทางธุรกิจของบริษัทฯ อีก 1 ตําแหน่ง จากเดิมที7
คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการ 12 ท่าน เป็นกรรมการ 13 ท่าน โดยขอเสนอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั :ง 
นายครรชิต บุนะจินดา เข้าเป็นกรรมการเพิ7มเติมในตําแหน่งที7เพิ7มขึ :นนี : โดยให้ นายครรชิต บุนะจินดา ดํารงตําแหน่งเป็น
กรรมการอิสระ ทั :งนี : เนื7องจากเห็นว่า นายครรชิต บุนะจินดา เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และมีความ
เหมาะสมที7จะเป็นกรรมการบริษัทฯ อีกทั :งมีคณุสมบตัิครบถ้วนที7จะเป็นกรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั :ง 
5 ทา่นปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว  

อนึ7ง เพื7อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดแีละแสดงถงึการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่ง
เป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบัติที7จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบุคคลที7พิจารณาแล้วเห็นว่ามี
คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเว็บไซท์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าตั :งแต่วนัที7 1 ตลุาคม 
2555 จนถึงวนัที7 30 ธนัวาคม 2555 แล้วนั :น ปรากฏวา่เมื7อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบคุคล เพื7อเข้า
รับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

นายประเสริฐ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ
ความเห็นเป็นอย่างอื7น นายประเสริฐ จึงขอให้ที7ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั :งกรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนโดย
เรียงตามลาํดบัดงันี : 

1. การแตง่ตั :งกรรมการแทนกรรมการซึ7งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ  

1.1   ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม 

1.2  นายทองมา   วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ 
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1.3  ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ 

1.4  นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 

2. การกําหนดจํานวนกรรมการเพิ7มเติม 1 ตําแหนง่และแตง่ตั :งนายครรชิต บนุะจินดา เป็นกรรมการอิสระของบริษัท

ฯ ในตําแหนง่ที7เพิ7มเตมินี : 

 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว นายประเสริฐ แถลงผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี :  
1. การแตง่ตั :งกรรมการแทนกรรมการซึ7งต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ 

 
ชื7อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1.  ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม 1,737,305,261     99.3314              11,692,400 0.6685             2,872,929       0 
2.  นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ     1,705,978,061   97.5403    43,019,600 2.4596                2,872,929       0    
3. ศาสตราจารย์เกียรติคุณ   

ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ                    
1,748,997,661   100.0000              0 0.0000             2,872,929      0      

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 1,740,260,661   99.5004              8,737,000       0.4995             2,872,929       0 
 

2. การกําหนดจํานวนกรรมการเพิ7มเติม 1 ตําแหน่งและแต่งตั :งนายครรชิต บุนะจินดา เป็นกรรมการอิสระของ 
บริษัทฯ ในตําแหนง่ที7เพิ7มเติมนี : 

 
ชื7อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น

ร้อยละ 
งดออกเสยีง บตัรเสยี 

2.1  นายครรชิต บนุะจินดา 1,748,778,161     99.9874              219,500 0.0125             2,872,929       0 
 

นายประเสริฐ จงึสรุปเป็นมติดงันี :     
 

มติที7ประชมุ : ที7ประชมุได้ลงมติแตง่ตั :งให้กรรมการทั :ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ7งเรียง
ตามลาํดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี :    
1. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ   ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ                         
2. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส 
3. ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม 
4. นายทองมา วจิิตรพงศ์พนัธ์ุ       
และเพิ7มจํานวนกรรมการอีก 1 ตําแหนง่ โดยแตง่ตั :งนายครรชิต บนุะจินดา เป็นกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ในตาํแหนง่กรรมการที7เพิ7มเติมนี :ตามเสนอ 
 

ภายหลงัการดําเนินการในวาระนี :  ประธานฯ ได้กลบัเข้าทําหน้าที7ดําเนินการประชมุตั :งแตว่าระที7 6 ตอ่ไป 
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ระเบียบวาระที* 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ เป็น
ผู้ นําเสนอในวาระนี : นายประเสริฐ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ที7ประชมุคณะกรรมการบริษัทครั :งที7 1/2556 เมื7อวนัที7 22 กุมภาพนัธ์ 
2556 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนุมัติ
คา่ตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 31 ล้านบาท ทั :งนี :คา่ตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการ
อิสระและกรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที7ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี7ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เทา่นั :น โดยกรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที7จะมีสทิธิได้รับคา่ตอบแทนจะต้องไมเ่ป็นตวัแทนผู้ ถือ
หุ้นด้วย รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที7ของกรรมการแตล่ะชดุปรากฏตามเอกสารแนบ  2 และ 5 ที7สง่ให้
ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานกัพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,745,727,562 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
99.6650 ไม่เห็นด้วย 2,982,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1702 และงดออกเสียงจํานวน 2,883,229 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.1646 โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นายประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น

ที7มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535) อนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 31 ล้านบาท ตามรายละเอียดดงันี : 
1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                             

   กรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร                     เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน      15,360,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “               2,640,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี7ยง                             “                  780,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       “                  260,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  “                  390,000 บาท 
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           “                        11,570,000 บาท 
 รวมทั :งสิ :นไมเ่กิน                                                                      31,000,000  บาท 
 

ระเบียบวาระที* 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 3งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2556 
และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 

ประธานฯ มอบหมายให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี :  ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า มติที7ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครั :งที7 1/2556 ซึ7งประชุมเมื7อวันที7 22 กุมภาพันธ์ 2556 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
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ตรวจสอบ ให้เสนอที7ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตั :งผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ7งมีประสบการณ์
และความตอ่เนื7องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2556 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี : 

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7   4795 
2.    นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  3731 
3. นายสพุจน์ สงิห์เสนห์่ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  2826 
4.    นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4098  
5.    นายเจริญ ผู้สมัฤทธิaเลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4068  
 

ทั :งนี : ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ7งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการพิจารณา
แต่งตั :ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี  ประกอบกับประสบการณ์ของ
ผู้สอบบญัชี  ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / 
ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที7เกี7ยวข้องกับบุคคลดงักลา่ว รวมทั :งกระบวนการสอบบญัชีและความต่อเนื7องในการตรวจสอบและ
กําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,910,000 บาท 
รายละเอียดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

จึงเสนอขอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมตัิการแต่งตั :งผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 
ดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี : เห็นด้วยจํานวน 1,748,986,562 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
100.00 ไมม่ีเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงจํานวน 2,893,229 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นาย
ประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ

การแตง่ตั :งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2556 และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2556 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 5,910,000 บาท ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที* 8  พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที*จะซื 3อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั3งที* 5 (PS-WE) 

 
ประธานฯ ได้ขอให้นายวีระชัย งามดีวิไลศักดิa  กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวีระชยันําเสนอต่อที7ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เพื7อเป็นการ
สร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่กรรมการ (ซึ7งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการทํางานเพื7อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทํางาน
ร่วมกบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ7งจะสง่ผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและ
ก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยในอนาคต   
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บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ (ซึ7งได้รับการ
จดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย จํานวน 15,000,000 หนว่ย (สบิห้าล้าน
หนว่ย) ทั :งนี : ตามรายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที7ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

อนึ7ง ในการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักลา่วข้างต้นเห็นสมควรให้
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ บคุคลที7คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและ
เงื7อนไขอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครั :งนี : เช่น หลกัเกณฑ์ เงื7อนไข และวิธีการใช้สทิธิ 
เหตแุหง่การเปลี7ยนแปลงการใช้สทิธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารตา่งๆ ที7เกี7ยวข้อง รวมทั :งดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและสมควร
สาํหรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครั :งนี : 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมข้ีอเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่คีําถาม หรือ
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเป็นดังนี : เห็นด้วยจํานวน 1,572,745,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
94.0796 ไม่เห็นด้วย 96,079,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7473 และงดออกเสียงจํานวน 2,892,929 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.1730 โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นายประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงอนมุตัิการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ครั :งที7 5 (PS-WE) และไมม่ีผู้ ถือหุ้นซึ7งถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
คดัค้าน (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี :) 

 
ระเบียบวาระที* 9 พิจารณาอนุมัติการเพิ*มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สาํนกัพฒันาธุรกิจ เป็น
ผู้ นําเสนอในวาระนี : นายประเสริฐ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ตามที7ที7ประชมุได้พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ดําเนินการออกและ
เสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แกก่รรมการ (ซึ7งได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัท
ฯ)  และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครั :งที7 5 (PS-WE) จํานวน  15,000,000 หนว่ย (สบิห้าล้านหนว่ย) โดยมีอตัรา
การใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื :อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  ในการนี :บริษัทฯ จําเป็นต้องเพิ7มทนุจดทะเบียนอีก 
15,000,000 บาท (สบิห้าล้านบาทถ้วน) จากทนุจดทะเบียนเดิม  2,250,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสบิล้านแปดแสน
หนึ7งหมื7นสองพนับาทถ้วน) เป็น 2,265,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกสบิห้าล้านแปดแสนหนึ7งหมื7นสองพนับาทถ้วน)  โดย
การออกหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวน 15,000,000 หุ้น (สบิห้าล้านหุ้น) มลูคา่ที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาท) และจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ7มทนุดงักลา่วทั :งจํานวน เพื7อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จงึขอเสนอให้ที7
ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวนดงักลา่ว 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมข้ีอเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่คีําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานกัพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,572,745,301 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
94.0796 ไม่เห็นด้วย 96,079,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7473 และงดออกเสียงจํานวน 2,893,129 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.1730 โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นายประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนคะแนนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการเพิ7มทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทนุของ
บริษัทฯ (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี :) 

 
ระเบียบวาระที* 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื*อให้สอดคล้องกบั
 การเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ เป็น
ผู้ นําเสนอในวาระนี : นายประเสริฐ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้สอดคล้องกบัการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจด
ทะเบียนเดิม 2,250,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสบิล้านแปดแสนหนึ7งหมื7นสองพนับาทถ้วน) เป็น 2,265,812,000 บาท 
(สองพนัสองร้อยหกสบิห้าล้านแปดแสนหนึ7งหมื7นสองพนับาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ7มเติมเพื7อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7ง
บาท) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื7องทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม 
และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทนดงันี : 

ข้อความใหม่เป็น   

ข้อ 4   เรื7องทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,265,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสน
หนึ7งหมื7นสองพนับาทถ้วน) แบง่ออกเป็น 2,265,812,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ7ง
หมื7นสองพนัหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 2,265,812,000 หุ้น (สองพนั
สองร้อยหกสบิห้าล้านแปดแสนหนึ7งหมื7นสองพนัหุ้น) หุ้นบริุมสทิธิ –ไมม่ี-” 

ดงันั :น จึงเสนอขอให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแก้ไขเพิ7มเตมิหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื7อให้สอดคล้องกบั
การเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมข้ีอเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมม่คีําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานกัพัฒนาธุรกิจ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,572,746,501 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
94.0796 ไม่เห็นด้วย 96,079,062 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7473 และงดออกเสียงจํานวน 2,892,929 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
0.1730 โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี :  นายประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนคะแนนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ที7มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพื7อให้สอดคล้องกบัการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัท (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจดัสรรใบสาํคญั
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แสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระ
นี :) 

 
ระเบียบวาระที* 11  พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี 3วงเงนิไม่เกิน 6,000 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ เป็น
ผู้ นําเสนอในวาระนี : นายประเสริฐ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที7
ประชมุผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี : 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงินในรูปแบบตา่งๆ กนัได้ครั :งเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/
หรือเป็นคราวๆ ขึ :นอยู่กับดุลยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี :ทาง
การเงินภายในวงเงินไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท ภายใต้เงื7อนไขดงันี : 

ประเภท :   ตราสารหนี :ทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ มี
ผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน  
มีหลกัประกัน หรือไม่มีหลกัประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่ละ
ขณะที7มีการเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงิน 

จํานวนเงิน :   ไมเ่กิน 6,000 ล้านบาท 
การเสนอขาย :   เสนอขายต่อผู้ ลงทุนทั7วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดตาม

หลกัเกณฑ์ที7กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั :งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเป็นคราวๆไป และ
อาจออกและเสนอขายเพื7อทดแทนตราสารหนี :ทางการเงินที7เคยออกและเสนอ
ขายไปแล้ว  

อาย ุ :   ไมเ่กิน 5 ปี  
อตัราดอกเบี :ย  :   ขึ :นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที7ออกและเสนอขาย 

การชําระคืนเงินต้น :   ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื7อครบกําหนด 

 ในกรณีที7มีการไถ่ถอนตราสารหนี :ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั :งกรณีที7มีการซื :อคืนตราสารหนี :ทาง
การเงินด้งกลา่ว อนัมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี :ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสาร
หนี :ทางการเงินเพิ7มเติมได้อีกภายในวงเงินที7ขออนมุตัิจากที7ประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้กรรมการผู้จัดการ และ/หรือรองกรรมการ
ผู้จดัการ สายงานการเงินและบริหารความเสี7ยง ร่วมกบัผู้ อํานวยการอาวโุสสายงานวางแผนการเงินเป็นผู้มี
อํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย คา่ใช้จ่ายของที7ปรึกษา
ทางการเงินและรายละเอียดอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี : การแต่งตั :งที7ปรึกษา
การเงิน ผู้จดัจําหนา่ยหลกัทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี :ทางการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทาง
การเงิน การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข  เจรจาสญัญาและ/หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื7น
เอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย สถาบนัจัดอนัดบัความน่าเชื7อถือ และ/หรือหน่วยงานอื7นใดที7เกี7ยวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี :ทางการเงินดงักลา่ว ตลอดจนการใดๆ ที7เกี7ยวเนื7องตามความเหมาะสมตอ่ไป     

สําหรับเงินที7ได้จากการออกหุ้นกู้ จํานวน 6,000 ล้านบาทในครั :งนี : บริษัทฯ จะนําไปชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที7จะครบ
กําหนดในปีนี :จํานวน 4,500 ล้านบาท ดงันั :น การออกหุ้นกู้ ในคราวนี :จึงไม่ได้ก่อให้เกิดภาระหนี :เพิ7มกบับริษัทฯ ในจํานวนมาก
แตอ่ยา่งใด แตเ่ป็นการนําไปชําระคืนหุ้นกู้ เดิมที7จะครบกําหนดในเดือนมิถนุายนและพฤศจิกายน 2556 เป็นสว่นใหญ่ 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายประเสริฐ แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการ
ผู้จัดการ สํานกัพฒันาธุรกิจ แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน  1,749,005,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
99.8354 ไมม่ีเสยีงที7ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีงจํานวน 2,882,929 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1645 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายประเสริฐ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ7งมาประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาทตาม
รายละเอียดที7เสนอมาข้างต้นทกุประการ 

 
ระเบียบวาระที* 12 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งตอ่ที7ประชมุวา่ ได้ดําเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั
ของบริษัทฯ ในการเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื7องอื7นใดจะเสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอีก
หรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชมุพิจารณา ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และ
ผู้มีเกียรติทกุทา่นที7ได้สละเวลามาร่วมประชมุในครั :งนี :และกลา่วปิดการประชมุในเวลา 11.30 น.   

อนึ7ง หลงัจากเริ7มการประชุมเมื7อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื7อเข้าประชุมเพิ7มเติม จึงทําให้มี     
ผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุม รวมทั :งสิ :น 996 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,751,894,492 หุ้น คิด
เป็นร้อยละ 78.8662 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหนา่ยแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ 

 
 
 
    ลงชื7อ                     พิสฐิ ลี :อาธรรม             ประธานที7ประชมุ 
             (ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม) 
 
    ลงชื7อ                  ไพศาล  รําพรรณ์            ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
          (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


