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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที* 25 เมษายน 2557 เวลา 14:00 นาฬิกา 

ณ ห้องบนัยนั บอลรูม ชั 1น 10  โรงแรมบันยนัทรี 
เลขที* 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 
 
เริ*มการประชุมเวลา 14:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุทา่นสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ตอ่ที7ประชมุวา่ การประชมุในครั :งนี :มีทั :งสิ :น 14 วาระ เป็นวาระที7จะขอความเห็นชอบจากที7ประชมุ 12 วาระ วาระแจ้งเพื7อทราบ     
1 วาระและวาระอื7นๆ อีก 1 วาระ ทั :งนี : บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุและเสนอชื7อบคุคลที7ได้พิจารณาเห็นวา่มีคณุสมบตัแิละความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7
กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว พร้อมเงื7อนไข 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอ
วาระอื7นให้ที7ประชมุพิจารณา สง่คําถามลว่งหน้าและเสนอชื7อบคุคลเพื7อเลอืกตั :งเป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชี :แจงเพิ7มเติมว่า สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั :น จะพิจารณาเรียง
ตามลําดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที7ระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชุมที7ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สําหรับ
วิธีการลงคะแนนในแตล่ะวาระที7ต้องขอความเห็นชอบจากที7ประชุมจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
จากนั :นเจ้าหน้าที7จะทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื7อนบัคะแนนและประกาศผลการนบัคะแนนให้ที7ประชุมรับทราบในแต่ละ
วาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั :น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ทั :งนี : ผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ7งสําหรับแต่ละวาระในบตัร
ลงคะแนนที7แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ที7มมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นที7มอบฉนัทะให้ผู้ อื7นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :น บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตาม
ความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนั :นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือ
หุ้นเห็นชอบตามที7ประธานในที7ประชมุเสนอ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที7จะนําคะแนนเสียงที7ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีง ตามที7ทา่นได้ลงคะแนนเสยีงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสยีงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หกัออกจาก
จํานวนเสียงทั :งหมดที7เข้าร่วมประชุมในวาระนั :นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือ
บตัรเสียดงักล่าว จะนบัเป็นคะแนนเสียงที7เห็นด้วยในวาระนั :น ๆ นอกจากนี : บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการ
รวบรวมผลคะแนนในการประชมุครั :งนี : 

 เพื7อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที7ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที7เป็น
อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นายวิทยา เหลอืงสขุเจริญ และนายยทุธชยั วิธีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั เป็น
ผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนน
เสยีง แตไ่มป่รากฏวา่ มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแตอ่ยา่งใด 
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 นายไพศาล ได้แจ้งต่อที7ประชุมเพิ7มเติมว่า ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัที7 14 
มีนาคม 2557 บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน จํานวน 2,265,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ7งหมื7นสอง
พนับาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,223,802,000 บาท (สองพนัสองร้อยยี7สบิสามล้านแปดแสนสองพนับาทถ้วน) 
และมีผู้ ถือหุ้น จํานวน 8,533 ราย โดยการประชมุในครั :งนี : ในขณะที7ทําการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชุม
รวมทั :งสิ :น 912 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,973,659,488 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.7516 ของหุ้นที7ออกจําหน่ายแล้วทั :งหมดของ
บริษัทฯ ซึ7งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนับรวมกันเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที7
จําหนา่ยได้แล้วทั :งหมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ ลี :อาธรรม ประธานกรรมการ
บริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 ของบริษัทฯ 
ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที7ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2557 ของบริษัทฯ พร้อมทั :งแนะนํากรรมการที7เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : คือ  

 
1. นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 

 
2. นายเลอศกัดิ^ จลุเทศ 
 
3. นายปิยสวสัดิ^ อมัระนนัทน์ 
4. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต       

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ 
กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน 
กรรมการบริษัท 
กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม  

5. นายปิยะ ประยงค์                      กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์   
6. นายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้ จัดการใหญ่สายงานการเงินและ

บริหารความเสี7ยง 
7. นางรัตนา พรมสวสัดิ ̂
8. นายวิสทุธ̂ิ ศรีสพุรรณ 

 

กรรมการบริษัทและกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

9. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ^ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

10. ศาสตราจารย์เกียรตคิณุ ดร.ตรึงใจ       
    บรูณสมภพ 

กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการตรวจสอบ  

11. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบและกรรมการบรรษัทภิบาล  

 12. นายครรชิต บนุะจินดา                        กรรมการอิสระและกรรมการบริหารความเสี7ยง 
  
 ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึ7งดํารงตําแหนง่สงูสดุในด้านตา่งๆ ได้แก่ ด้านพฒันาธุรกิจ ด้านบญัชีและ
การเงิน ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ นางสาว         
วิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก นางสาวเนาวรัตน์ นิธิเกียรติพงศ์และนายภณ วงศ์ศรีสกุล รวมทั :งที7ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือ
หุ้นครั :งนี : คือ นายวิทยา เหลอืงสขุเจริญ และนายยทุธชยั วิธีกล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั โดยนายวิทยาและ
นายยทุธชยั จะทําหน้าที7เป็นคนกลางที7เป็นอิสระ หรือ Inspector ในการประชมุครั :งนี :  
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ประธานฯ ได้เสนอให้ที7ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี : 
 
ระเบียบวาระที* 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 เมื*อวันที* 26 เมษายน 2556 

ประธานฯ ขอให้ที7ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2556 เมื7อวนัที7 26 
เมษายน 2556 โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที7ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื7น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,975,754,170 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสยีงจํานวน 12,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื7อวันที7 26 

เมษายน 2556 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที* 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี*ยวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2556 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ^ ได้รายงานต่อที7ประชุมถึงผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 โดยมีละเอียด ดงัตอ่ไปนี : 

 

 ผลการดําเนินงานในปี 2556 ถือได้วา่เป็นปีทองของบริษัทฯ กลา่วคือ บริษัทฯ มีผลประกอบการเติบโต
ในอตัราที7สงูสดุเป็นประวตัิการณ์ ทั :งยอดขาย รายได้และกําไรสทุธิ โดยมียอดขายจํานวน 41,282 ล้านบาท เติบโตขึ :นจาก     
ปี 2555 ร้อยละ 40.4 และเติบโตในทกุกลุม่ผลิตภณัฑ์ไม่ว่าจะเป็นทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี7ยว หรือคอนโดมิเนียม โดยในปี 2557 
บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายยอดขายไว้ที7จํานวนประมาณ 41,000-45,000 ล้านบาท  

 ในสว่นของรายได้ ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั :งสิ :นจํานวน 39,041 ล้านบาท เติบโตขึ :นจากปี 
2555 ร้อยละ 43.8  โดยรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์จะมาจากทาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 53.2 และในปี 2557 บริษัทฯ กําหนด
เป้าหมายยอดรายได้ไว้ที7จํานวนประมาณ 41,000 – 42,000 ล้านบาท  

 ในขณะที7กําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2556 อยู่ที7จํานวน 5,801 ล้านบาท เติบโตขึ :นจากปี 2555 ร้อยละ 
48.8   และ ณ สิ :นปี 2556 บริษัทฯ มี Backlog  อยู่ที7จํานวน 37,836 ล้านบาท โดย Backlog ดงักลา่วจะมีการรับรู้รายได้ในปี 
2557 จํานวน 20,786 ล้านบาท  

 ปี 2556 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ทั :งสิ :น จํานวน 60 โครงการ โดยแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ 
จํานวน 39 โครงการ บ้านเดี7ยว จํานวน 4 โครงการและอาคารชุดจํานวน 17 โครงการและในปี 2557 บริษัทฯ มีแผนการเปิด
โครงการใหม ่จํานวนประมาณ 30-50 โครงการ ทั :งนี : ขึ :นอยูก่บัสถานการณ์ทางการเมืองและสภาพเศรษฐกิจ โดยแผนการเปิด
โครงการใหม ่มากกวา่ร้อยละ 80 ของโครงการทั :งหมดจะมุง่เน้นไปที7ตลาดลา่งถึงกลาง 
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ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื7น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที7ประชุมได้รับทราบรายงานประจําปีและรายงานของ
คณะกรรมการบริษัทเกี7ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 เป็นที7เรียบร้อยแล้ว 
 
ระเบียบวาระที* 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 1นสุด ณ วันที*  31 ธันวาคม 
 2556 

ประธานฯ เสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ   
ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2556 ซึ7งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําปี 2556 ซึ7งได้สง่ไป
ยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้วและขอให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและ
รักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน สรุปประเด็นสาํคญัให้ที7ประชมุได้รับทราบ  

นายเลอศักดิ^  นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที7ประชุมทราบ โดยมี
สาระสาํคญัสรุปได้วา่ ในปี 2556 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยูที่7จํานวน 56,194 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากเดิมจํานวน 12,373 ล้าน
บาท หรือเพิ7มขึ :นร้อยละ 28.2 โดยสนิทรัพย์รวมสว่นใหญ่มาจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ที7อยู่ในระหว่างการพฒันา ซึ7งใน
ปี 2555 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยูที่7จํานวน 43,821 ล้านบาท    

โครงการที7อยู่ระหว่างดําเนินการ (Active Projects) ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2556   มีอยู่ทั :งหมด จํานวน 
164 โครงการ ซึ7งมีมลูคา่ถึง 59,689 ล้านบาท และสามารถสร้างเป็นรายได้ในอนาคตจากโครงการที7ยงัไมไ่ด้เปิดเฟสและ/หรือที7
ยงัไมไ่ด้ขาย 

ในส่วนของหนี :สินและส่วนของผู้ ถือหุ้ นจะพบว่า ส่วนของผู้ ถือหุ้ นเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยเพิ7มขึ :นจากเดิมจํานวน 20,082 ล้านบาท ในปี 2555 มาเป็นจํานวน 24,932 ล้านบาท ในปี 2556 
หรือเพิ7มขึ :นร้อยละ 24.2 ในขณะที7หนี :สนิรวมของบริษัทฯ เพิ7มขึ :นจากการออกหุ้นกู้ ระยะยาว เพื7อรองรับการเติบโตของบริษัทฯ 
ในอนาคต  

ขณะที7อตัราสว่นหนี :สนิที7มีภาระดอกเบี :ยต่อทนุ (IBD ratio) จะมีจํานวนลดลงจาก 0.87 เท่าในปี 2555
มาเป็น 0.84 เทา่ในปี 2556 และอตัราสว่นหนี :สนิตอ่ทนุ (D/E Ratio) จะมีจํานวนเพิ7มขึ :นจาก 1.18 เทา่ในปี 2555 มาเป็น 1.25 
เทา่ในปี 2556 

 ในส่วนของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวมและกําไรสทุธิจะพบว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั :งสิ :น
จํานวน 39,041 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายรวมทั :งสิ :น จํานวน 33,240 ล้านบาท และกําไรสทุธิ จํานวน 5,801 ล้านบาท   

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,976,033,753 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจํานวน 19,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ ณ วนัที7 31 

ธนัวาคม 2556 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที* 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2556 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้ จัดการ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศักดิ^  นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2557 เมื7อวนัที7 17 กุมภาพนัธ์ 2557 อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการ
จ่ายเงินปันผลของบริษัทประจําปี 2556 ดงันี : 

- ทนุสาํรองตามกฎหมาย 1,005,860 บาท (หนึ7งล้านห้าพนัแปดร้อยหกสบิบาทถ้วน) 
- เงินปันผลหุ้นสามญั 1,890,231,700 บาท (หนึ7งพนัแปดร้อยเก้าสบิล้านสองแสนสามหมื7นหนึ7งพนั

เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 

(หุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.53 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556 เทียบกบั
หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 34 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2555)  

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที7มีชื7อปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัศกุร์ที7 14 
มีนาคม 2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพฤหสับดีที7 15 พฤษภาคม 2557 โดยให้จ่ายจากกําไรสทุธิดงันี : 

- จากกิจการที7บริษัทฯ ได้รับสทิธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริม
การลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.15 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 333,570,300.00 บาท (สามร้อยสามสิบสาม
ล้านห้าแสนเจ็ดหมื7นสามร้อยบาทถ้วน)  

 - จากกิจการที7บริษัทฯ ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการ
สง่เสริมการลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.70 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 1,556,661,400.00 บาท (หนึ7งพนัห้า
ร้อยห้าสบิหกล้านหกแสนหกหมื7นหนึ7งพนัสี7ร้อยบาทถ้วน) 

  
ทั :งนี : ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของ  

บริษัทฯ หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,976,124,655 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีงจํานวน 29,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน

ผลประจําปี 2556 ในอตัราหุ้นละ 0.85 บาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีที7 15 พฤษภาคม 
2557 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที7มีรายชื7อปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัศกุร์ที7 14 
มีนาคม 2557 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที* 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 1งกรรมการแทนกรรมการซึ*งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสทุธ̂ิ ศรีสพุรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาลเป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวิสทุธ̂ิ นําเสนอต่อที7ประชุม
ว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุ่า ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทุกครั :ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่ง
ตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั :น กรรมการซึ7งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ 
กรรมการที7จะต้องออกในปีแรกและปีที7สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั :น ให้ใช้วิธีจับสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที7อยู่ในตําแหน่งนานที7สดุนั :นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนี :มีกรรมการที7จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
จํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี : 

1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ กรรมการตรวจสอบ กรรมการบรรษัทภิบาลและกรรมการอิสระ 
2.   นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ^ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง กรรมการตรวจสอบ กรรมการ

สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ 
                                  3.   นายเลอศกัดิ^ จลุเทศ รองประธานกรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี7ยงและ 

                                                กรรมการผู้ อํานวยการ   
4. นางรัตนา พรมสวสัดิ^              กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ7งไม่รวมกรรมการที7ได้รับการเสนอชื7อ เห็นชอบและมีมติอนมุตัิตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั :ง 4 ท่าน เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถและเป็นกําลงัหลกัที7สําคญัที7ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั :ง
กรรมการทั :ง 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ7งเพื7อร่วมการผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ7งๆ ขึ :นไป โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั :ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

อนึ7ง เพื7อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที7จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบคุคลที7พิจารณาแล้วเห็น
วา่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเว็บไซท์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าตั :งแต่วนัที7 1 ตลุาคม 
2556 จนถึงวนัที7 30 ธนัวาคม 2556 แล้วนั :น ปรากฏวา่เมื7อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่ว ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบคุคล เพื7อเข้า
รับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื7น ประธานฯ จึงขอให้ที7ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั :งกรรมการเป็นรายบุคคลในบตัร
ลงคะแนนโดยเรียงตามลําดับจากนายอดุลย์ จันทนจุลกะ นายวีระชัย งามดีวิไลศกัดิ^ นายเลอศักดิ^ จุลเทศและนางรัตนา    
พรมสวสัดิ^  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : 
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ชื7อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 1,973,762,773   99.8792              2,386,151 0.1207             26,800 0 

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ^      1,973,762,773   99.8792              2,386,151 0.1207             26,800 0 

3. นายเลอศกัดิ^ จลุเทศ               1,976,148,924   100.0000              0 0.0000             26,800 0 

4. นางรัตนา พรมสวสัดิ ̂ 1,976,072,924   99.9961              76,000 0.0038             26,800 0 

 นายไพศาล จงึสรุปเป็นมตดิงันี :     
 

มติที7ประชมุ : ที7ประชมุได้ลงมติแตง่ตั :งให้กรรมการทั :ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ7งเรียง
ตามลาํดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี : 
1. นายเลอศกัดิ^ จลุเทศ 
2. นางรัตนา พรมสวสัดิ ̂               
3.  นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ                     
4.  นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ^        
 

ระเบียบวาระที* 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสทุธ̂ิ ศรีสพุรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวิสทุธ̂ิ นําเสนอต่อที7ประชุม
วา่ ที7ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2557 เมื7อวนัที7 17 กุมภาพนัธ์ 2557 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคา่ตอบแทนเห็นควรเสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
33,000,000 บาท (สามสบิสามล้านบาท) ทั :งนี : คา่ตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการที7ไม่ได้เป็น
ผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที7ดํารงตําแหนง่ในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหาร
ความเสี7ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและคณะกรรมการบริหาร เทา่นั :น โดย
กรรมการที7ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที7จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย 
รายละเอียดคา่ตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที7ของกรรมการแต่ละชุดปรากฏตามเอกสารแนบ 2 และ 5 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้น
ทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,972,989,293 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9241 ไม่เห็นด้วย 954,700 เสียง       
คิดเป็นร้อยละ 0.0483 และงดออกเสยีงจํานวน 543,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0275 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนน
ในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ที7มาประชมุ (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535) อนมุตัิการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 33,000,000 บาท (สามสิบสามล้านบาทถ้วน) ตาม
รายละเอียดดงันี : 
1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                             

   กรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร                     เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน      15,360,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                       ”               2,640,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี7ยง                            ”                  780,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      ”                  570,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  ”                  475,000 บาท 
6. คณะกรรมการบริหาร     ”  3,000,000 บาท 
7. เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           ”                        10,175,000 บาท 
 รวมทั :งสิ :นไมเ่กิน                                                                      33,000,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที* 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 1งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2557 
และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวิสทุธ̂ิ ศรีสพุรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวิสุทธ̂ิ นําเสนอต่อที7   
ประชมุวา่มติที7ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั :งที7 2/2557 ซึ7งประชุมเมื7อวนัที7 17 กุมภาพนัธ์ 2557 เห็นชอบกบัข้อเสนอของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที7ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแตง่ตั :งผู้สอบบญัชีแหง่บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ7งมี
ประสบการณ์และความตอ่เนื7องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2557 ดงัมีรายนาม
ตอ่ไปนี : 

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

 ทั :งนี : ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ7งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยใน
การพิจารณาแต่งตั :ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับ
ประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี  ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / 
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที7เกี7ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทั :งกระบวนการสอบบญัชีและความต่อเนื7อง
ในการตรวจสอบและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2557 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
5,681,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื7นหนึ7งพนับาทถ้วน) รายละเอียดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6   
ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 จึงเสนอขอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั :งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2557ดงักลา่ว 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

  หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,952,149,651 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.7852 ไม่เห็นด้วยจํานวน 24,004,751 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.2147 และงดออกเสียงจํานวน 31,700 เสียง โดยไม่มีบัตรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี :           
นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิ

การแตง่ตั :งผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2557 และกําหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบญัชีประจําปี 2557 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 5,681,000 บาท (ห้าล้านหกแสนแปดหมื7นหนึ7งพนั
บาทถ้วน) ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที* 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท 

(สองพันสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ*งหมื*นสองพันบาทถ้วน) เป็น 2,255,298,800 บาท 
(สองพันสองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื*นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการตัดหุ้น
สามัญที*ออกไว้เพื*อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที*จะซื 1อหุ้นสามัญของบริษัทฯ 
(PS-WC) จาํนวน 10, 513,200 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ*งหมื*นสามพันสองร้อยหุ้น) มูลค่าที*ตรา
ไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ*งบาทถ้วน) 

 

  

 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ^ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ตามที7ที7ประชุมสามญั
ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 เมื7อวนัที7 27 เมษายน 2553 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวน 22,000,000 หุ้น 
(ยี7สิบสองล้านหุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาทถ้วน) เพื7อรองรับการใช้สิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัเพิ7มทนุของใบสําคญั
แสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7บริษัทฯ ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ย (PS-WC) 

แต่เนื7องจากปัจจุบนัใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัที7บริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหาร
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ครบกําหนดและสิ :นอายกุารใช้สิทธิแล้วและคงเหลือหุ้นสามญัที7สํารองไว้เพื7อรองรับการใช้
สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญั (PS-WC) อีกจํานวน 10,513,200 หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ7งหมื7นสามพนัสอง
ร้อยหุ้น) บริษัทฯ จึงมีความจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ7มทุนที7เหลืออยู่ทั :งจํานวน ด้วย
เหตุผลดงักล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อที7ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื7อพิจารณาอนมุตัิลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ7งหมื7นสองพนั
บาทถ้วน) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,255,298,800  บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปด
ร้อยบาทถ้วน) โดยการตดัหุ้นสามัญที7ออกไว้เพื7อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามัญของบริษัทฯ    
(PS-WC) จํานวน 10,513,200 หุ้น (สบิล้านห้าแสนหนึ7งหมื7นสามพนัสองร้อยหุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  (หนึ7งบาทถ้วน) 
ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 
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 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 หลังจากการนับคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานุการบริษัท      
แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,946,357,202 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.4903 ไม่เห็นด้วยจํานวน 
29,803,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.5081 และงดออกเสียงจํานวน 31,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 โดยไม่มีบตัรเสีย
สาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุม

และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที* 9  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื*อให้สอดคล้องกับ

การลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ^ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,265,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกสิบห้าล้านแปดแสนหนึ7ง
หมื7นสองพนับาทถ้วน) เป็น 2,255,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยการตดัหุ้นสามญัที7ออกไว้เพื7อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน t0,513,200 
หุ้น (สิบล้านห้าแสนหนึ7งหมื7นสามพนัสองร้อยหุ้น) มูลค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาทถ้วน) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไข
เพิ7มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื7องทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทนดงันี : 

  ข้อความใหม่เป็น  
ข้อ 4   เรื7องทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน  2,255,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้า

ล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,255,298,800 หุ้น (สองพนั
สองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาท
ถ้วน) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 2,255,298,800 หุ้น (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสน
เก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) หุ้นบริุมสทิธิ –ไมม่ี-” 

 

ดงันั :น จึงเสนอขอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื7อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,946,360,603 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.4903 ไมเ่ห็นด้วย 29,803,000 เสยีง คิด
เป็นร้อยละ 1.5081 และงดออกเสียงจํานวน 31,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0015 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนใน
วาระนี :  นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื7อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที* 10   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที*จะซื 1อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่

กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั1งที* 6 (PS-WF) 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายวิสทุธ̂ิ ศรีสพุรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวิสทุธ̂ิ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ฝ่าย
บริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นวา่ เพื7อเป็นการสร้างแรงจงูใจและเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่กรรมการและผู้บริหารของ
บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ในการทํางานเพื7อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทํางานร่วมกับบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ7งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิด
ผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ (ซึ7ง
ได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จํานวน 15,000,000 หน่วย 
(สบิห้าล้านหนว่ย) ทั :งนี : ตามรายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที7ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

อนึ7ง ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น
เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ /หรือ บุคคลที7
คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดรายละเอียดและเงื7อนไขอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั :งนี : เช่น หลกัเกณฑ์ 
เงื7อนไข และวิธีการใช้สทิธิ เหตแุหง่การเปลี7ยนแปลงการใช้สทิธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆ ที7เกี7ยวข้อง รวมทั :งดําเนินการ
ใดๆ อนัจําเป็นและสมควรสาํหรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครั :งนี : 

 

นายนพพร โรจน์วฒัน์กาญจน ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7
ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย นั :น มีกําหนดระยะเวลาในการใช้สทิธิอยา่งไร 

นายเลอศกัดิ^ จลุเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจ
ซพัพลายเชนและนายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการบริษัทและกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม ร่วมกนัชี :แจงต่อ
ที7ประชมุว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ที7ออกให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัท
ยอ่ยนั :น มีวตัถปุระสงค์เพื7อสร้างขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้บริหาร ในการร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ 
และ/หรือ บริษัทย่อย รวมทั :งรักษาบคุลากรที7สําคญัให้ปฏิบตัิงานกับบริษัทฯ  และปฏิบตัิงานอย่างเต็มความสามารถ ซึ7งจะ
สง่ผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว โดยใบสาํคญัแสดงสิทธิดงักลา่วจะมีอาย ุ4 ปี นบัจากวนัที7ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และในแต่
ละปีผู้ ถือใบสําคญัแสดงสิทธิ สามารถใช้สิทธิซื :อหุ้นสามญัได้ในจํานวนไม่เกิน 1 ใน 4 สว่นของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิ
ทั :งหมดที7ผู้ ถือใบสาํคญัแสดงสิทธิแต่ละรายได้รับจดัสรรจากบริษัทฯ (โดยจะใช้สิทธิในวนักําหนดการใช้สิทธิในแต่ละครั :งเป็น
จํานวนเทา่ใดก็ได้แตร่วมกนัแล้วต้องไมเ่กิน 1 ใน 4 สว่นในแต่ละปี) เว้นแต่การใช้สิทธิครั :งสดุท้ายซึ7งสามารถใช้สิทธิที7เหลือได้
ภายในวนัครบกําหนดอายขุองใบสาํคญัแสดงสทิธิ  
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ แถลงผลการนบัคะแนน
เสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,802,561,456 เสียง คิดเป็นร้อยละ 91.2426 ไม่เห็นด้วย 161,138,147 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
8.1565 และงดออกเสียงจํานวน 11,868,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6007 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี :       
นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :   ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั :งที7 6 (PS-WF) และไม่มีผู้ ถือ
หุ้นซึ7งถือหุ้นรวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สบิ) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสยีงคดัค้าน (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ 
ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี :) 

 
ระเบียบวาระที* 11  พิจารณาอนุมัติการเพิ*มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้ จัดการ กลุ่มธุรกิจซัพพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ^ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามที7ที7ประชุม         
ได้พิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ 
(ซึ7งได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครั :งที7 6 (PS-WF) จํานวน  
15,000,000 หนว่ย (สบิห้าล้านหนว่ย) โดยมีอตัราการใช้สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื :อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในการ
นี :บริษัทฯ จําเป็นต้องเพิ7มทนุจดทะเบียนอีก 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,255,298,800 
บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,270,298,800 บาท (สองพนัสองร้อย
เจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้าน
หุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาทถ้วน) และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทนุดงักลา่วทั :งจํานวน เพื7อรองรับการใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และ
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวนดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,833,879,810 เสียง คิดเป็นร้อยละ 92.8279 ไม่เห็นด้วย 129,831,793 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 6.5718 และงดออกเสียงจํานวน 11,856,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.6001 โดยไม่มีบัตรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :   ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่สามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสยีงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการเพิ7มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้ นสามัญเพิ7มทุน           
ของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของ  
บริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี :) 

 



หน้า 13 

ระเบียบวาระที* 12  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื*อให้สอดคล้องกับ
 การเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ^ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อให้สอดคล้องกบั
การเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,255,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านสองแสนเก้า
หมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,270,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาท
ถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ7มเติมเพื7อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาทถ้วน) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื7องทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทนดงันี : 

 

ข้อความใหม่เป็น   

ข้อ 4   เรื7องทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,270,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบล้าน
สองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) แบง่ออกเป็น 2,270,298,800 หุ้น (สองพนัสองร้อย
เจ็ดสบิล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาทถ้วน) โดยแยก
ออกเป็นหุ้นสามญั 2,270,298,800 หุ้น (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนั
แปดร้อยหุ้น) หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่ี-” 

 

ดงันั :น จึงเสนอขอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื7อให้
สอดคล้องกบัการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี

คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,848,052,410 เสียง คิดเป็นร้อยละ 93.5453 ไม่เห็นด้วย 115,665,493 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 5.8547 และงดออกเสียงจํานวน 11,850,900 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5998 โดยไม่มีบัตรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื7อให้สอดคล้องกับการเพิ7มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี :) 
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ระเบียบวาระที* 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี 1วงเงนิไม่เกิน 7,000 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ^ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า เพื7อรองรับการขยาย
ธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที7ประชมุผู้ ถือหุ้นในการพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไม่เกิน 
7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี : 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั :งเดียวเต็มจํานวน
วงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ :นอยู่กบัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะ
ออกตราสารหนี :ทางการเงินภายในวงเงินไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท ภายใต้เงื7อนไขดงันี : 

 ประเภท :   ตราสารหนี :ทางการเงินทกุประเภท ( ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ 
มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทาง
การเงิน  มีหลกัประกนั หรือไม่มีหลกัประกนั) ตามความเหมาะสมของ
ตลาดแตล่ะขณะที7มีการเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงิน 

จํานวนเงิน  :   ไมเ่กิน 7,000 ล้านบาท 
 การเสนอขาย :   เสนอขายต่อผู้ ลงทุนทั7วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด

ตามหลกัเกณฑ์ที7กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั :งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือ
เป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื7อทดแทนตราสารหนี :ทาง
การเงินที7เคยออกและเสนอขายไปแล้ว  

  อาย ุ  :   ไมเ่กิน 7 ปี  
  อตัราดอกเบี :ย  :   ขึ :นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที7ออกและเสนอขาย 
  การชําระดอกเบี :ย  : รายไตรมาส 
  การชําระคืนเงินต้น :  ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื7อครบกําหนด 

 ในกรณีที7มีการไถ่ถอนตราสารหนี :ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั :งกรณีที7มีการซื :อคืนตราสาร
หนี :ทางการเงินด้งกล่าว อนัมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี :ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหนี :ทางการเงินเพิ7มเติมได้อีกภายในวงเงินที7ขออนมุตัิจากที7ประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วข้างต้น 

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
ผู้ อํานวยการและผู้ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน โดยให้สองในสามท่านนี :
ร่วมกนัเป็นผู้มีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอ
ขาย คา่ใช้จ่ายของที7ปรึกษาทางการเงินและรายละเอียดอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกบัการออกและเสนอขาย
ตราสารหนี : การแต่งตั :งที7ปรึกษาการเงิน ผู้จัดจําหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี :ทาง
การเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/
หรือเอกสารต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื7นเอกสารหลกัฐานต่อสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบนัจดัอนัดบัความ
น่าเชื7อถือ และ/หรือหน่วยงานอื7นใดที7เกี7ยวข้องกับการออกและเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงิน
ดงักลา่ว ตลอดจนการใดๆ ที7เกี7ยวเนื7องตามความเหมาะสมตอ่ไป     
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ทั :งนี : ตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 กําหนดให้ กรรมการผู้จดัการใหญ่ และ/
หรือ กรรมการผู้ อํานวยการ ร่วมกบั รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี7ยง และ/หรือ ผู้ อํานวยการ
อาวุโส สายงานวางแผนการเงิน เป็นผู้มีอํานาจพิจารณาดําเนินการต่างๆ เกี7ยวกับการออกและเสนอขายตราสารหนี :ทาง
การเงิน แตเ่นื7องจากนายเอ็ดเวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ รองกรรมการผู้จดัการใหญ่ สายงานการเงินและบริหารความเสี7ยงและ
นางนริศา เวทปัญญาวงศ์ ผู้ อํานวยการอาวโุส สายงานวางแผนการเงิน ลาออกจากตําแหน่ง จึงเสนอขอให้ที7ประชุมสามญัผู้
ถือหุ้นประจําปี 2557 พิจารณาแก้ไขรายชื7อผู้มีอํานาจตามรายละเอียดที7กลา่วมาข้างต้น 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลง
ผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วยจํานวน 1,972,347,312 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.8043 ไม่เห็นด้วย 3,851,700 เสียง 
คิดเป็นร้อยละ 0.1949 และงดออกเสยีงจํานวน 14,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0007 โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนใน
วาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไม่เกิน 7,000 
ล้านบาทและแก้ไขรายชื7อผู้มีอํานาจดําเนินการตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้นทกุประการ 

 
ระเบียบวาระที* 14 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที7ประชุมว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึง
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื7องอื7นใดจะเสนอให้ที7
ประชุมพิจารณาอีกหรือไม่ แต่ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชุมพิจารณา แต่มีผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อที7ประชุม
เพิ7มเติมดงันี :  

นายปิติ อไุรวิชยักลุ ผู้ ถือหุ้นสอบถามตอ่ที7ประชมุวา่ 
1. อยากทราบวา่ผู้บริหารของบริษัทฯ มีวิสยัทศัน์ในการลงทนุสร้างโรงงานพรีคาสท์อยา่งไร 

 

2. ในปี 2557 บริษัทฯ มีการเพิ7มกําลงัการผลิตมากขึ :นแต่จํานวนโครงการที7จะเปิดใหม่กลบัลดลง
จากปี 2556 อยากทราบวา่การเพิ7มกําลงัการผลติมากขึ :นจะมีผลกระทบตอ่บริษัทฯ หรือไม ่อยา่งไร 

 

3. อยากทราบวา่การลงทนุในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียมีความคืบหน้าอยา่งไร   
 

สําหรับคําถามข้อที7 1. นายเลอศกัดิ^ จุลเทศ กรรมการบริษัท กรรมการผู้ อํานวยการและรักษาการ
กรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจซพัพลายเชน ชี :แจงต่อที7ประชุมว่า จากผลประกอบการในปี 2556 บริษัทฯ มีจํานวนยนิูตที7โอน
กรรมสิทธ̂ิรวมทั :งสิ :นจํานวนประมาณ 17,000 ยนิูต แต่ปัจจุบนัโรงงานพรีคาสท์ 1-5 มีกําลงัการผลิตเกินกําลงั ด้วยเหตุนี :  
บริษัทฯ จึงมีแผนการดําเนินธุรกิจโดยการสร้างโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 เพิ7มขึ :น เพื7อรองรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯ       
ในอนาคตและเพียงพอกบัความต้องการของลกูค้าที7ให้ความไว้วางใจในสนิค้าของบริษัทฯ  
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นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ชี :แจงตอ่ที7ประชมุเพิ7มเติมวา่ สาเหตทีุ7บริษัทฯ มีความจําเป็นต้องสร้างโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 เนื7องจากในครึ7ง
หลงัของปี 2556 และตั :งแต่เดือนมกราคม-มีนาคม 2557 กําลงัการผลิตของโรงงานพรีคาสท์ 1-5 เกิน 100% ทกุเดือนและ   
บางเดือนสงูถึง 110% ซึ7งทําให้บริษัทฯ เริ7มผลติสนิค้าไม่ทนัสําหรับรองรับการก่อสร้าง ดงันั :น หากบริษัทฯ ไม่ขยายโรงงานพรี
คาสท์ 6 และ 7 เพิ7มขึ :น บริษัทฯ จะไมส่ามารถขยายธุรกิจและกําลงัการผลติได้และเมื7อโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 ก่อสร้างแล้ว
เสร็จตามแผนงานที7ตั :งไว้จะทําให้คุณภาพบ้านและรอบระยะเวลาการก่อสร้างสั :นลง บริษัทฯ สามารถส่งมอบได้เร็วขึ :น     
เพราะนโยบายของบริษัทฯ หากโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 ก่อสร้างแล้วเสร็จ บริษัทฯ จะนําชิ :นสว่นต่างๆ มาใช้ในการก่อสร้าง     
ทาวน์เฮ้าส์และคอนโดมิเนียมของบริษัทฯ มากขึ :น ซึ7งถ้าไม่มีโรงงานแห่งใหม่จะทําให้บริษัทฯ ขยายการเติบโตทางธุรกิจไม่ได้
ทั :งนี : สาเหตทีุ7บริษัทฯ ไม่ซื :อชิ :นสว่นจากบริษัทฯ อื7น เพราะเป็นเรื7องของ Supply Chain การบริหารจดัการและคณุภาพบ้าน 
เนื7องจากโรงงานพรีคาสท์ 6 และ 7 เป็นโรงงานที7มีกระบวนการผลติที7มีคณุภาพเมื7อเปรียบเทียบกบับริษัทอื7น แต่ในบางกรณีที7
บริษัทฯ ผลติไมท่นัก็จะซื :อจากบริษัทฯ อื7นมาเสริม แตจ่ะซื :อเฉพาะชิ :นสว่นที7ไมส่าํคญัเทา่นั :น   

 

 ส่วนคําถามข้อที7 2. และ 3. นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท ประธาน
กรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี :แจงต่อที7ประชุมว่า จากเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองในช่วงเดือน 
ตลุาคม-พฤศจิกายน 2556 บริษัทฯ จึงได้วางแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2557 วา่ บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่เป็น
จํานวนประมาณ 30-50 โครงการ แต่เมื7อไตรมาส 1/2557  ที7ผ่านมาถึงปัจจุบนั ผลประกอบการโดยรวมของบริษัทฯ ดีกว่าที7
ประมาณการไว้ค่อนข้างมาก ซึ7งจะเห็นว่าเหตุการณ์ดงักลา่วมีผลกระทบต่อบริษัทฯ บ้างแต่ไม่รุนแรง ทั :งนี : ในการตั :งโรงงาน  
พรีคาสท์ 6 และ 7 มีการวางแผนไว้ตั :งแต่เดือนพฤศจิกายน 2555 และจะแล้วเสร็จประมาณเดือนกนัยายน 2557 ดงันั :น      
การเพิ7มกําลงัการผลติจะไมม่ีผลกระทบตอ่บริษัทฯ แตอ่ยา่งใด โดยการดําเนินธุรกิจยงัเป็นไปตามแผนการดําเนินงานที7บริษัทฯ 
ตั :งไว้  
 ส่วนการลงทุนในประเทศอินเดียและอินโดนีเซีย เป็นการวางแผนการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ไว้
ล่วงหน้าเมื7อ 8 ปีที7แล้วและได้เริ7มลงทุนเมื7อประมาณ 5 ปีที7ผ่านมา ซึ7งในขณะที7บริษัทฯ เตรียมขยายธุรกิจออกไปใน
ต่างประเทศ บริษัทฯ ได้มองเห็นว่า โอกาสการเติบโตในประเทศค่อนข้างสูงกว่า ดังนั :น บริษัทฯ จึงชะลอการลงทุนใน
ต่างประเทศลงแต่ไม่ได้หยุดกิจการ ซึ7งปัจจุบันการลงทุนในประเทศมลัดีฟส์แล้วเสร็จลงแล้ว ส่วนที7ประเทศอินเดียจะเป็น
โครงการที7 2 และอินโดนีเซียมีแผนที7จะดําเนินการต่อไป  แต่บริษัทฯ ไม่ได้รีบร้อนในเรื7องดังกล่าว เพราะการลงทุนใน
ตา่งประเทศจะยุง่ยากกวา่การลงทนุภายในประเทศ 2-3 เทา่ 
  

 นายชาติชาย หลิ7วอํานวยโชค ผู้ ถือหุ้นให้ข้อเสนอแนะตอ่ที7ประชมุวา่ 
 1. พนกังานขายควรสื7อสารกับลกูค้าอย่างชัดเจนว่า สิทธิประโยชน์ที7ลกูค้าพึงได้รับจากบริษัทฯ มี
อะไรบ้าง เพราะโดยสว่นตวัได้ซื :อสนิค้าของบริษัทฯ ในโครงการพฤกษาวิลเลจ 32 แปลงที7 87 และเกิดปัญหาการสื7อสารขึ :นกบั
พนกังานขาย เรื7อง ครัวไทย เพราะในตอนแรกพนกังานขายแจ้งว่าจะได้รับครัวไทยตามแบบบ้านตวัอย่าง แต่ในภายหลงั
พนกังานขายกลบัแจ้งว่า ตามแบบก่อสร้างไม่มีครัวไทยและเสนอค่ามิเตอร์นํ :าประปาและไฟฟ้าแทนเพื7อเป็นการชดใช้แต่
ท้ายที7สดุก็ได้รับเป็นครัวไทยตามเดิมเพราะพนกังานแจ้งวา่มิเตอร์นํ :าประปาและไฟฟ้ามีราคาสงูกวา่ 
 2. บริษัทฯ ควรใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังานในทกุโครงการของบริษัทฯ เพื7อดแูลรักษาสงัคม
และสิ7งแวดล้อม  
 3. บริษัทฯ ควรจดัทําผงับ้านที7ระบุจุดนํ :าประปาและไฟฟ้าสําหรับแจกให้แก่ลกูค้าที7มีความต้องการ
เพื7อลกูค้าจะได้ทราบวา่ระบบประปาและไฟฟ้าของบ้านเป็นอยา่งไร  
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 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ชี :แจงตอ่ที7ประชมุวา่  
 

 1. บริษัทฯ จะทําความเข้าใจกบัพนกังานขายของบริษัทฯ ให้มากขึ :นในเรื7องการสื7อสารกบัลกูค้า โดย
จะจดัให้มีคูม่ือการขายและมีมาตรฐานขอบเขตของบ้านอยา่งชดัเจน  
 

 2. สําหรับในเรื7องหลอดไฟฟ้า บริษัทฯ จะปรับปรุงในเรื7องกระบวนการจัดซื :อให้ดียิ7งขึ :น โดยจะ
กําหนดให้ใช้หลอดไฟฟ้าแบบประหยดัพลงังานในทกุโครงการ เพราะจะสามารถช่วยดแูลรักษาสงัคมและสิ7งแวดล้อมและช่วย
ลดภาวะโลกร้อนได้ด้วย  
    

 3. บริษัทฯ จะดําเนินการแก้ไขและจดัทําผงับ้านโดยระบุจุดนํ :าประปาและไฟฟ้าสําหรับแจกให้กับ
ลกูค้าทกุคนเพื7อจะได้ทราบวา่ ระบบประปาและไฟฟ้าของบ้านเป็นอยา่งไร 
 
 นางกสณิา ศรีสอ้าน อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ 
 

1. บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั7น หรือไม ่อยา่งไร 

 

2. บริษัทฯ กําหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั7นและมีแผนงานต่อพนกังานที7เป็นรูปธรรมหรือไม ่
อยา่งไร  

 

 

นายวิสทุธ̂ิ ศรีสุพรรณ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการบรรษัทภิบาล ชี :แจงตอ่ที7ประชมุวา่ 

 

 

1. บริษัทฯ มีความสนใจเข้าร่วมประกาศเจตนารมณ์กบัโครงการแนวร่วมปฏิบตัิ (Collective Action 
Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชั7น แต่ปัจจุบนัคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาร่วมกนัแล้ว
เห็นว่า มีรายละเอียดค่อนข้างมาก ดงันั :น จึงได้มอบหมายให้ฝ่าย จดัการศึกษาความเป็นไปได้และให้กลบัมานําเสนอต่อที7
ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบอีกครั :งหนึ7ง 

 

2. บริษัทฯ ให้ความสําคญัและได้กําหนดนโยบายการต่อต้านคอร์รัปชั7นของบริษัทฯ ไว้อย่างชดัเจน 
และได้เปิดเผยไว้ในรายงานประจําปีของบริษัทฯ (Annual Report) หน้า 123 ด้วย นอกจากนั :นในการวางแผนงานต่อพนกังาน
เพื7อให้พนกังานทกุคนในองค์กรได้รับทราบเพื7อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ จึงได้มีการสื7อสารภายในองค์กรให้
พนกังานรับทราบผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น วารสารใต้ร่มพฤกษา, Intranet และการให้ข้อมลูในวนัปฐมนิเทศพนกังานใหมอี่กด้วย  

 
 นายนพพร โรจน์วัฒน์กาญจน ผู้ ถือหุ้ นสอบถามว่าหุ้นกู้ ของบริษัทฯ ได้รับการจัดอันดับความ
นา่เชื7อถือของหุ้นกู้อยูที่7ระดบัใด 
 

 นายทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์  รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ ชี :แจงตอ่ที7ประชมุวา่ หุ้นกู้ของบริษัทฯ ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเชื7อถือของหุ้นกู้อยู่ที7ระดบั A จากบริษัท ทริส 
เรทติ :ง จํากดั(TRIS) 
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ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุทา่นที7ได้สละเวลามาร่วมประชมุ
ในครั :งนี :และกลา่วปิดการประชมุในเวลา 16.00 น.   

 

อนึ7ง หลงัจากเริ7มการประชมุเมื7อเวลา 14.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื7อเข้าประชุมเพิ7มเติม จึง
ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทั :งสิ :น 1,034 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,976,213,488
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.8664 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหนา่ยแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ 

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


