
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 
บริษัท พฤกษา เรยีลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 

วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 10:00 น. 
ณ หองมณฑาทิพย 1 โรงแรมโฟรซีซ่ันส 

เลขท่ี 155 ถนนราชดําริ แขวงลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน กลาว

ตอนรับผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ของบริษัทพฤกษา เรียลเอส

เตท จํากัด (มหาชน) และไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดง

ถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอวาระ

และเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรูความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่

กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาว พรอมเงื่อนไข

ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว สําหรับการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้  ไมปรากฏวามีผูถือหุนรายใดเสนอวาระ

และเสนอช่ือบุคคลรับเลือกต้ังเปนกรรมการ 

นายวีระฯ ไดชี้แจงหลักเกณฑการพิจารณาแตละวาระ และการออกเสียงในการประชุม ซึ่งบริษัทฯ จะใหผูถือหุน

ออกเสียงในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจาหนาที่จะทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนน

ใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ ทั้งนี้ การลงคะแนนเสียงในแตละวาระน้ัน ใชระบบ 1 หุน ตอ 1 เสียง และไมใช Cumulative 

Voting ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองสามารถออกเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งสําหรับแตละ

วาระในบัตรลงคะแนนที่แจกใหโดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่มุมขวาบน  

สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน

นั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น ในโปรแกรม

คอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ อนึ่ง 

ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผลการนับคะแนน สําหรับขอบังคับของบริษัทฯ และ

กฎหมายท่ีเก่ียวของกับการประชุมสามัญผูถอืหุนน้ัน เจาหนาท่ีของบริษัทฯ ไดแจกใหทานผูถือหุนพรอมกบับัตร

ลงคะแนน ณ จดุลงทะเบียนแลว 

นอกจากน้ี นายวีระฯ ยังไดแจงใหท่ีประชมุทราบวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เมื่อวันท่ี 

21 มีนาคม 2550  เวลา 12.00 น. บริษัทฯ มทีุนจดทะเบียน จํานวน 2,232,500,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 

2,173,850,400 บาท และมีผูถือหุน จํานวน 1,238 ราย  โดยในวันประชมุสามญัผูถือหุนประจําป 2550 น้ี มผูีถือหุนมา

ประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะจํานวน 230 ราย  นับหุนรวมกันได  2,109,777,610 หุน  คิดเปนรอยละ 

97.0526 ของจาํนวนหุนท้ังหมด  เกินกวาหนึ่งในสาม (1/3) ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  ครบเปนองคประชุม

ตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยเปนผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 1,527,622,001 หุน คิดเปนรอยละ 70.2726 และมอบฉันทะ  

582,155,609 หุน คิดเปนรอยละ 26.7799 

                    นายวีระฯ ไดกลาวเรียนเชิญนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ ทํา

หนาท่ีประธานของที่ประชุม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม ประธานกรรมการบริษัท ติดภารกิจสําคัญ 
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ไมสามารถเขารวมประชุมได ซึ่งตามขอบังคับของบริษัท ขอ 25. ระบุไววาในกรณีที่ประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไม

สามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหรองประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ รวมทั้งผูมีเกียรติทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือ

หุนประจําป 2550 ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ คือ 

1.  นายณรงค มาณวพัฒน   

2.  นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต  

3.  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค   

4.  นางรัตนา พรมสวัสด์ิ   

5.  นายปยะ ประยงค   

6.  นายครรชิต บุนะจินดา   

นอกจากนี้ยังมีกรรมการอิสระอีก 3 ทาน ไดแก 

1.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  ประธานกรรมการตรวจสอบ  

2.  นายอดุลย จันทนจุลกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ 

3.  นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและกรรมการตรวจสอบ 

ประธานฯ ไดแนะนํานายสันติ พงศเจริญพิทย และนางสาวจินตนา อินทรีย เจาหนาที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชีจํากัด ที่มารวมชี้แจงในคร้ังนี้ดวย 

นอกจากนี้ ยังมีนายชาญชัย เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จํากัด มาเปนที่ปรึกษากฎหมายเฉพาะในการ

ประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ โดยนายชาญชัยฯ ทําหนาที่เปน “คนกลางที่เปนอิสระ” หรือ “Inspector” รวมกับตัวแทนจากผูถือหุน คือ 

นายศุภวิท โชติวิท ซึ่งเปนผูรับมอบฉันทะจากกองทุนบําเหน็จบํานาญขาราชการ (กบข.) เปนกรรมการตรวจสอบการนับ

คะแนนรวมในการประชุมคร้ังนี้ 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 

 

ระเบียบวาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 

2549 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนใน

หองประชุมทักทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,061,864,210 เสียง คิด

เปนรอยละ 97.73 ไมมีเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 47,913,400 เสียง คิดเปนรอยละ 2.27 นายวีระฯ จึงกลาว

สรุปเปนมติดังนี้ 
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2549 

เม่ือวันที่ 31 มีนาคม 2549 

 

ระเบียบวาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ 

ดําเนินงานในรอบป 2549 (รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 2) 

ประธานฯ ไดรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 โดยละเอียด ดังตอไปนี้ 

ป 2549 บริษัทฯ มียอดขายรวมท้ังส้ิน 7,148 ลานบาท ลดลงรอยละ 5 เม่ือเทียบกับป 2548 ซึ่งมียอดขาย

รวมอยูที่ 7,516 ลานบาท โดยแบงเปนยอดขายจากบานเด่ียว 2,810 ลานบาท ยอดขายจากทาวนเฮาส 4,268 ลานบาท และ

ยอดขายจากคอนโดมิเนียม 70 ลานบาท 

รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยในป 2549 มียอดรวมท้ังส้ิน 8,181 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7 เม่ือเทียบกับป 

2548 ซึ่งมีรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยทั้งส้ิน 7,621 ลานบาท โดยแบงเปนรายไดจากการขายบานเด่ียว 3,269 ลาน

บาท รายไดจากการขายทาวนเฮาส 4,882 ลานบาท และรายไดจากการขายคอนโดมิเนียม 30 ลานบาท 

รายไดจากการขายทาวนเฮาสจํานวนทั้งส้ิน 4,882 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 13 เม่ือเทียบกับป 2548 โดย

แบงเปนรายไดจากการขายบานพฤกษา 4,308 ลานบาท และรายไดจากการขายพฤกษาวิลล 574 ลานบาท 

รายไดจากการขายบานเด่ียวจํานวนทั้งส้ิน 3,269 ลานบาท เพิ่มขึ้น 0.06% เม่ือเทียบกับป 2548 โดยแบงเปน

รายไดจากการขายบานภัสสร 2,302 ลานบาท และรายไดจากการขายบานพฤกษาวิลเลจ 967 ลานบาท 

รายละเอียดของรายได รายไดรวมมียอดทั้งส้ิน 8,181 ลานบาท เพ่ิมขึ้นรอยละ 7 เม่ือเทียบกับป 248 ซึ่งมีรายได

รวมอยูที่ 7,621 ลานบาท รายไดจากบานเด่ียวมียอดรวมท้ังส้ิน 3,268 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 0.06 เม่ือเทียบกับป 2548 ซึ่งมี

รายไดจากบานเด่ียวอยูที่ 3,268 ลานบาท รายไดจากทาวนเฮาส BOI มียอดรวมท้ังส้ิน 2,021 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 6 เม่ือ

เทียบกับป 2548 ซึ่งมีรายไดจากทาวนเฮาสอยูที่ 1,913 ลานบาท สวนรายไดจากทาวนเฮาสอื่นๆ มียอดทั้งส้ิน 2,861 ลานบาท 

เพิ่มขึ้นรอยละ 18 จากป 2548 ซึ่งมีรายไดจากทาวนเฮาสอื่นๆ อยูที่ 2,415 ลานบาท 

จํานวนบานที่โอนกรรมสิทธิ์รวมในป 2549 เทากับ 6,568 ยูนิต เพ่ิมขึ้นรอยละ 7 เม่ือเทียบกับป 2548 โดยแบง

ออกเปนทาวนเฮาสจํานวนทั้งส้ิน 5,386 ยูนิต และบานเด่ียว 1,182 ยูนิต 

มูลคาบานท่ีรอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 มียอดรวมท้ังส้ิน 3,551 ลานบาท โดย

แบงเปนบานพฤกษา 2,092 ลานบาท ภัสสร 963 ลานบาท พฤกษาวิลเลจ 425 ลานบาท และซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม 70 ลาน

บาท 

สวนแบงทางการตลาดของบริษัทฯ ในป 2549 อยูที่ 6,568 ยูนิต คิดเปนรอยละ 8.4 เม่ือเทียบกับตลาดรวม โดย

สวนแบงทางการตลาดของทาวนเฮาสของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 34.7 เม่ือเทียบกับตลาดรวม และสวนแบงทางการตลาดของ

บานเด่ียวของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 7.1 เม่ือเทียบกับตลาดรวม 

งบการเงิน (Profit & Loss) ในป 2549 บริษัทฯ มีรายไดรวมอยูที่ 8,203 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 7 เม่ือเทียบกับ

รายไดรวมป 2548 มีคาใชจายรวมอยูที่ 6,900 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 8 เม่ือเทียบกับคาใชจายรวมในป 2548 และมีกําไร

สุทธิอยู 1,303 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เม่ือเทียบกับกําไรสุทธิในป 2548 

คาใชจายของบริษัทฯ ในป 2549 แบงออกเปน ตนทุนขาย 5,548 ลานบาท เงินเดือนและคาจาง 258 ลานบาท 

คาโฆษณา 200 ลานบาท ภาษีธรุกิจเฉพาะและคาใชจายในการโอน 328 ลานบาท และเปนคาใชจายอื่นๆ 244 ลานบาท โดย

คาใชจายรวมของบริษัทฯ มียอดทั้งส้ิน 6,578 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 11.6 เม่ือเทียบกับคาใชจายรวมในป 2548 
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กําไรขั้นตนของบริษัทฯ ในป 2549 อยูที่ 2,633 ลานบาท และอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ อยูที่รอยละ 32.2 

ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยเทียบกับป 2548 ซึ่งมีกําไรขั้นตนอยูที่ 2,648 ลานบาทและมีอัตรากําไรขั้นตนอยูที่รอย

ละ 34.7 ของรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย 

กําไรสุทธิของบริษัทฯ ในป 2549 มียอดรวมทั้งส้ิน 1,303 ลานบาท เพิ่มขึ้นรอยละ 2 เม่ือเทียบกับป 2548 ซึ่งมี

กําไรสุทธิอยูที่ 1,272 ลานบาท 

สินทรัพยรวม ณ 31 ธันวาคม 2549 มียอดรวมท้ังส้ิน 9,386 ลานบาท ลดลงรอยละ 4.6 เม่ือเทียบกับ ณ 31 

ธันวาคม 2548 ซึ่งมียอดสินทรัพยรวมทั้งส้ิน 9,843 ลานบาท ทั้งนี้สินคาคงเหลือเทากับรอยละ 78 ของสินทรัพยรวม 

สินคาคงเหลือของบริษัทฯ ณ  31 ธันวาคม 2549 มีมูลคารวมทั้งส้ิน 7,359 ลานบาท แบงเปน วัสดุกอสราง 261 

ลานบาท คิดเปนรอยละ 4 งานระหวางทํา 3,720 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 ลานสตอก 1,692 ลานบาท คิดเปนรอยละ 23 

บานตัวอยาง 457 ลานบาท คิดเปนรอยละ 6 และท่ีดินรอการพัฒนา 1,229 ลานบาท คิดเปนรอยละ 16 

การเปล่ียนแปลงของกระแสเงินสดในป 2549 บริษัทฯ มีเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสุดลดลงสุทธิ 1,031.8 

ลานบาท โดยเงินสดสุทธิจากกิจกรรมดําเนินการเพิ่มขึ้น 1,055.7 ลานบาท เงินสดสุทธิจากกิจกรรมการลงทุนลดลง 167.9 

ลานบาท และเงินสดสุทธิจากกิจกรรมจัดหาเงินลดลง 1,919.5 ลานบาท 

อัตราสวนหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ ณ 31 ธันวาคม 2549 เทากับ 0.28 เทา เทียบกับป 2548 ซึ่งมีอัตราสวน

หนี้สินตอทุนเทากับ 0.57 เทา 

พัฒนาการที่สําคัญของบริษัทฯ ในป 2549 มีดังตอไปนี้ 

1)   การแบงกลุมการรับรูรายไดตามแบรนดหรือ SBU เพื่อผลักดันการเติบโตของรายไดบริษัทฯ โดยสามารถ

แบงไดดังตอไปนี้ 

เขตเมืองช้ันนอก 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ระดับราคา 0.6-1.0 ลานบาท ใชแบรนด บานพฤกษา 

บานแฝด 2 ชั้น ระดับราคา 1.0-1.2 ลานบาท ใชแบรนด บานพฤกษา 

บานเด่ียว 2 ชั้น ระดับราคา 1.7-2.2 ลานบาท ใชแบรนด พฤกษาวิลเลจ 

บานเด่ียว 2 ชั้น ระดับราคา 2.4-4.0 ลานบาท ใชแบรนด ภัสสร 

เขตเมืองหรือเขตชุมชนหนาแนน 

คอนโด 5 ชั้น ระดับราคา 0.5-0.7 ลานบาท ใชแบรนด ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ระดับราคา 0.9-1.2 ลานบาท ใชแบรนด พฤกษา วิลล 

ทาวนเฮาส 2 ชั้น ระดับราคา 1.2-1.7 ลานบาท ใชแบรนด The Connect 

บานเด่ียว 2 ชั้น ระดับราคา 2.4-4.0 ลานบาท ใช New Brand 

เขตเมืองช้ันในหรือใกลรถไฟฟา 

คอนโดมิเนียม ระดับราคา 1.0-3.0 ลานบาท ใชแบรนด Ivy 

2)   โครงการที่ดําเนินการรวม 39 โครงการ (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549) แบงเปน 

 บานพฤกษา จํานวน 21 โครงการ  

 พฤกษาวิลล จํานวน 2 โครงการ 



 5

  

       ภัสสร จํานวน 10 โครงการ  

       พฤกษาวิลเลจ จํานวน 5 โครงการ 

 ซิต้ีวิลล คอนโดมิเนียม จํานวน 1 โครงการ 

3)   บริษัทฯ ไดนําระบบ BPI (Business Process Improvement), BI (Business Intelligence) และ BSC 

(Balanced Scorecard) Software เขามาชวยในการพัฒนาศักยภาพการดําเนินงานและการบริหารงาน

ของบริษัทฯ ตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันในอนาคต และเพื่อลดคาใชจายจากการ

ดําเนินงาน 

4) บริษัทฯ ไดรับบัตรสงเสริมการลงทุนจาก BOI รวม 15 โครงการ ไดแก 

 โครงการบานพฤกษา 21 

 โครงการบานพฤกษา 23 

 โครงการบานพฤกษา 23C 

 โครงการบานพฤกษา 25 

 โครงการบานพฤกษา 26 

 โครงการบานพฤกษา 27 

 โครงการบานพฤกษา 28 

 โครงการบานพฤกษา 28/1 

 โครงการบานพฤกษา 29 

 โครงการบานพฤกษา 30 

 โครงการบานพฤกษา 30/1 

 โครงการบานพฤกษา 31 

 โครงการบานพฤกษา 32 

 โครงการบานพฤกษา 32/1 

 โครงการซิต้ีวิลลคอนโดมิเนียม 

5)  บริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอย 2 บริษัท ไดแก บริษัท พุทธชาด เอสเตท จํากัด และบริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด 

เพื่อใหเกิดความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ มากขึ้น 

6)   โรงงานผลิตชิ้นสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast Concrete Factory) ลงทุนเพิ่มประมาณ 25 ลาน

บาท เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและทําการผลิตช้ินงานใหมๆ ซึ่งในป 2549 โรงงานมีกําลังผลิตรอย

ละ 80 ของกําลังผลิตรวม โดยกําลังผลิตท่ีใชจริงอยูที่ประมาณรอยละ 45 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม นายสุรพงศ สุรบถโสภณ 

ผูถือหุน ไดสอบถามวา ตามภารกิจ (Mission) ของบริษัทฯ ที่ระบุไววา จะเปนผูนําธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่มีรายไดสูงสุดของ

ประเทศไทยในป 2553 นั้น จะมีความเปนไปไดหรือไม เน่ืองจากหากพิจารณาจากสวนแบงทางการตลาดในป 2549 ตามที่ได 

มีการนําเสนอนั้น บริษัทฯ มีสวนแบงทางการตลาดอยูที่รอยละ 8.4 เทานั้น ทั้งนี้ ประธานฯ ไดชี้แจงวา การท่ีบริษัทฯ ไดต้ัง

ภารกิจเชนนั้น เพ่ือที่จะส่ือสารใหพนักงานภายในองคกรมุงม่ันที่จะผลักดันใหบริษัทฯ ประสบความสําเร็จใหมากที่สุด 

นอกจากนี้บริษัทฯ ยังไดขยายธุรกิจไปยัง segment ใหม ดวยการออกสินคาใหม เชน โครงการบานทาวนเฮาส The Connect 
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ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฎวาไมมีคําถามอื่นใดอีก 

ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปนผูสรุป

มติ 

มติที่ประชุม: ที่ประชุมรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ

ดําเนินงานในรอบป 2549 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2549 

ในระเบียบวาระท่ี 3 มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 2 ราย รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 232 

ราย ถือหุนนับรวมกันได 2,110,088,210 หุน คิดเปนรอยละ 97.0669 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ประธานฯ ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 

31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2549 ซึ่งไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้

แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัทและผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,062,281,010 เสียง คิด

เปนรอยละ 97.73 ไมมีเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 47,807,200 เสียง คิดเปนรอยละ 2.27 นายวีระฯ จึงกลาว

สรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 

  

ระเบียบวาระท่ี 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของ 

บริษัทฯ ประจําป 2549 

ในระเบียบวาระท่ี 4 มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 233 

ราย ถือหุนนับรวมกันได 2,110,098,210 หุน คิดเปนรอยละ 97.0673 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลประจําปใหแกผูถือหุนในอัตราไมตํ่ากวา

รอยละ 30 ของกําไรสุทธิภายหลังจากการหักทุนสํารองตางๆ ทั้งหมดแลว โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2550 

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท รวมเปนเงิน

ทั้งส้ิน  434,770,080 บาท (ส่ีรอยสามสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ดหม่ืนแปดสิบบาท) สูงกวาปที่ผานมา ซึ่งบริษัทฯ ไดอนุมัติการ

จายเงินปนผลประจําป 2548 ในอัตราหุนละ 0.18 บาท มีกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2550 ใหแกผูถือหุน

ที่มีชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันท่ี  21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น. ในการจายเงินปนผลในคร้ังนี้เปนการจาย

จากกําไรสุทธิจากกิจการท่ีบริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจาก BOI  ดังนั้น ผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผลจะ
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ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเก่ียวกับการจายเงินปนผลประจําป 2549 ปรากฏวาไมมีผูซักถาม 

ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 2,062,297,210เสียง คิด

เปนรอยละ 97.73 ไมมีเสียงท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 47,801,000 เสียง คิดเปนรอยละ 2.27 นายวีระฯ จึงกลาว

สรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย

และการจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.20 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 

4 พฤษภาคม 2550 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของ

บริษัทเม่ือวันที่ 21 มีนาคม 2550 เวลา 12:00 น. 

 

ระเบียบวาระท่ี 5  พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการซึ่งตองออกจากตําแหนงตามวาระ และ

กําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามขอบังคับบริษัทฯ ขอที่ 18 ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออก

จากตําแหนงจํานวน 1 ใน 3  ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการซึ่งพนจากตําแหนง อาจไดรับเลือกใหกลับเขามารับ

ตําแหนงอีกได ปจจุบัน บริษัทฯ มีกรรมการทั้งหมด 11 ทาน จาํนวน 1 ใน 3 ที่ใกลเคียงท่ีสุด คือ 4 ทาน บริษัทฯ จดทะเบียน

แปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด เม่ือวันที่ 28 เมษายน 2548 ตามขอบังคับดังกลาว กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในป

แรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นใหจับสลากกัน ในปที่สองน้ีผลการจับสลากปรากฏวากรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทานดังนี้ 

1.  ดร.พิสิฐ   ล้ีอาธรรม 

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 

3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ   

4.  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 

ประธานฯ ชี้แจงวา เน่ืองจากประธานและรองประธานกรรมการบริษัท จะตองออกจากตําแหนงในครั้งนี้ดวย 

ดังนั้น เพื่อใหเกิดความโปรงใสตามหลักการบรรษัทภิบาล จึงขอเสนอใหนายอดุลย จันทนจุลกะ กรรมการอิสระ กรรมการ

ตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล ทําหนาที่ประธานท่ีประชุมช่ัวคราว ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวามีขอ

คัดคานใดๆ หรือไม ซึ่งไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ประธานฯ จึงขอใหนายอดุลยฯ ทําหนาที่ประธานที่ประชุมในวาระดังกลาวนี้ 

ประธานฯ ชี้แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 

เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงต้ังกรรมการที่ตองออก

จากตําแหนงตามวาระท้ัง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตออีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากประสบการณ 

ความรู ความสามารถ องคประกอบของคณะกรรมการในภาพรวม โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฏตาม

เอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 
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ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลท่ีไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถ 

เหมาะสมท่ีจะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัท โดยไดทําจดหมายแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึง

ไดเปดเผยจดหมายดังกลาว พรอมเงื่อนไขไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใด

เสนอช่ือบุคคลที่จะรับเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

นายสุรพงศ สุรบถโสภณ ผูถือหุน ใหความเห็นตอที่ประชุมวา ควรใหกรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือใหกลับเขา

ดํารงตําแหนงตออีกวาระท้ัง 3 ทานที่อยูในท่ีประชุม ออกจากหองประชุมในวาระน้ี เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการลงคะแนน

เสียงของผูถือหุน ดังนั้น ประธานฯ จึงไดเชิญบุคคลทั้งสามทานอันไดแก นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ ศาสตราจารยเกียรติคุณ 

ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ และนายวีระ ศรีชนะชัยโชค ออกจากหองประชุม เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการพิจารณาวาระดังกลาว  

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริษัท และ

รักษาการประธานเจาหนาที่บริหารสายงานธุรกิจ แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

      ชื่อกรรมการ          เห็นดวย        คิดเปนรอยละ    ไมเห็นดวย      งดออกเสียง     คิดเปนรอยละ 

1. ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม 2,060,376,310        97.64                0       49,721,900          2.36 

2. นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ 2,060,376,010        97.64                0       49,722,200          2.36 

3. ศ.เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ   2,060,363,910        97.64                0       49,734,300          2.36 

4. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค 2,059,790,210        97.62                0       50,308,000          2.38 

นายประเสริฐฯ จึงสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเรียง

ตามลําดับคะแนนดังตอไปนี้ 

1.  ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  

2.  นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ  

3.  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ  

4.  นายวีระ ศรีชนะชัยโชค     

กรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ไดรับอนุมัติใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตออีกวาระหนึ่ง กลับเขาหองประชุม 

โดยนายอดุลยฯ ไดขอใหนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ ทําหนาที่ประธานในท่ี

ประชุมตอไป 

ประธานฯ แจงตอท่ีประชุมวา สําหรับคาตอบแทนกรรมการน้ัน มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอ

ที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2550 ไมเกิน 12 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นจากงบประมาณของป 2549 

จํานวน 2 ลานบาท ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดตางๆ เทาน้ัน รายละเอียด

คาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 
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นางสาวเอื้ออารี กัลวทานนท ผูถือหุน ขอใหบริษัทฯ ชี้แจงรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการที่เพิ่มขึ้นจาก 10 

ลานบาท เปน 12 ลานบาท ในสวนของเงินผลประโยชนพิเศษ ประธานฯ ชี้แจงวา เงินผลประโยชนพิเศษในที่นี้หมายถึงเงิน

โบนัส โดยบริษัทฯ คาดการณวาในป 2550 บริษัทฯ จะมีรายไดเพิ่มขึ้นจากป 2549 จึงไดเพิ่มเงินผลประโยชนพิเศษจํานวน

ดังกลาวไว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม

หรือความเห็นเปนอยางอื่น  ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550 ในบัตร

ลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ เปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 

2,040,215,410เสียง คิดเปนรอยละ 96.69 ไมเห็นดวยจํานวน 19,684,200 เสียง คิดเปนรอยละ 0.93 และงดออกเสียงจํานวน 

50,198,600 เสียง คิดเปนรอยละ 2.38 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผู

ถือหุนที่มาประชุม อนุมัติการกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2550   

 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2550 

และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550 

ในระเบียบวาระท่ี 6 มีผูถือหุนมาประชุมเพิ่มอีก 1 ราย รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งส้ิน 234 

ราย ถือหุนนับรวมกันได 2,110,098,310 หุน คิดเปนรอยละ 97.0673 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด  

ประธานฯ ไดขอใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบเปนผูนําเสนอ ซึ่งไดเสนอวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 1/2550 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 

2550 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซึ่งมีประสบการณและความตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ประจําป 2550 ดังมีรายนามผูสอบบัญชีดังตอไปนี้ 

1. นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3731 

2. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4098  

3. นายวีระชัย รัตนจรัสกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4323  

4. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 2826 

โดยใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ จัดทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกําหนด

คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 4 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตาม

เอกสารแนบ 6 ที่สงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลคะแนนเสียงจากผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะ เปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 



 10

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2550 

 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยคร้ังที่ 2 (PS-WA 2) 

ประธานฯ ไดขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปน

ผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งไดชี้แจงวา ตามที่บริษัทฯ ไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญชนิดเปล่ียนมือไมได คร้ังที่ 1 (PS-

WA 1) จํานวน 64,401,500 หนวย (หกสิบส่ีลานส่ีแสนหนึ่งพันหารอยหนวย) ใหแกกรรมการ พนักงาน และท่ีปรึกษาของบริษัท

ฯ และ/หรือ บริษัทยอย โดยมีรายละเอียดตามมติของที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2548 นั้น 

ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2549 ใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวคงเหลือที่สามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญมีจํานวน 

41,835,100 หนวย (ส่ีสิบเอ็ดลานแปดแสนสามหม่ืนหาพันหนึ่งรอยหนวย) โดยมีการใชสิทธิ และรายละเอียดอื่น ดังนี้ 

จํานวนที่ออกทั้งหมด  64,401,500  หนวย  

แปลงสภาพ ณ 30 มิถุนายน 2549 6,992,400  หนวย 

แปลงสภาพ ณ 30 ธันวาคม 2549 7,104,600  หนวย 

ยกเลิกเน่ืองจากพนักงานลาออก 8,469,400 หนวย 

โดยในเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิรุนที่ 1 นี้ (PS-WA 1) บริษัทฯ ไมสามารถนําสวนที่ยกเลิกแลวกลับมาออก

และเสนอขายใหกับกรรมการและพนักงานใหมได ดังนั้น เพื่อเปนส่ิงจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกกรรมการและ

พนักงานใหมของบริษัทฯ และบริษัทยอย มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2550 จึงได

อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัท และ/ 

หรือบริษัทยอย คร้ังที่ 2 (PS-WA 2) จํานวนทั้งส้ิน 31 ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซื้อ

หุนสามัญได 1 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ดังมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 7 ที่ไดสงพรอมหนังสือเชิญประชุม

แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,908,238,010 เสียง คิด

เปนรอยละ 90.43 ไมเห็นดวยจํานวน 175,281,600 เสียง คิดเปนรอยละ 8.31 และงดออกเสียงจํานวน 26,578,700 เสียง คิด

เปนรอยละ 1.26 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยมีเสียงคัดคานไมเกินรอยละ 10 ของจํานวนเสียงท้ังหมดที่มา

ประชุม อนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแก

กรรมการและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอยคร้ังที่ 2 (PS-WA 2) 
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ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท เปน 

2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 7,746,600 หุน 

มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปน

ผูชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งไดชี้แจงวา ตามที่บริษัทฯ จะเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรร

หุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญที่จะออกและเสนอขายใหแก

กรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย คร้ังที่ 2 (PS-WA 2) นั้น แตภายใตพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กําหนดไววาบริษัทฯ จะเพิ่มทนุจากจํานวนท่ีจดทะเบียนไวแลวโดยการออกหุนใหมเพิ่มขึ้นได

ตอเม่ือหุนทั้งหมดไดออกจําหนายและไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว แตปรากฏวาในปจจุบันนี้ยังคงมีหุนที่เหลือจากการ

ออกหุนเพื่อรองรับการจัดสรรหุนสวนเกินจํานวน 7,746,600 หุน (เจ็ดลานเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหกพันหกรอยหุน) ที่บริษัทฯ ยังมิได

จําหนายออก ดังนั้นกอนเพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ลานหุน บริษัทฯ จะตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนโดยตัดหุนที่ยังมิได

ออกจําหนายกอน 

มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ ลดทุนจด

ทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 2,232,500,000 บาท (สองพันสองรอยสามสิบสองลานหาแสนบาท) เปน 2,224,753,400 

บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบส่ีลานแจดแสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาท) โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ 

จํานวน 7,746,600 หุน (เจ็ดลานเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหกพันหกรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,940,959,110 เสียง คิด

เปนรอยละ 91.98 ไมเห็นดวยจํานวน 34,304,600 เสียง คิดเปนรอยละ 1.63 และงดออกเสียงจํานวน 134,834,600 เสียง คิด

เปนรอยละ 6.39 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

2,232,500,000 บาท เปน 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุนที่ยังไมไดนําออกจําหนายของบริษัท

ฯ จํานวน 7,746,600 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 

ระเบียบวาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปนผู

ชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดอนุมัติใหบริษัท

ฯ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 7,746,600 หุน (เจ็ดลานเจ็ดแสนส่ีหม่ืนหกพันหกรอยหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากเดิมทุน

จดทะเบียน 2,232,500,000 บาท (สองพันสองรอยสามสิบสองลานหาแสนบาท) เปน 2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอย

ย่ีสิบส่ีลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาท) ดังนั้น จึงจําเปนตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน ทั้งนี้ 

เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ซึ่งระบุไววา การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือ
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ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,932,352,710 เสียง คิด

เปนรอยละ 91.58 ไมเห็นดวยจํานวน 34,304,600 เสียง คิดเปนรอยละ 1.63 และงดออกเสียงจํานวน 143,441,000 เสียง คิด

เปนรอยละ 6.80 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 
เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

ระเบียบวาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 

ประธานฯ ขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปนผู

ชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ไดพิจารณาอนุมัติ

ใหบริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ใหแกกรรมการและพนักงานใหม

ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอย คร้ังที่ 2 (PS-WA 2) จํานวน  31 ลานหนวย โดยมีอัตราการใชสิทธิ ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 

หนวย มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุน และมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดอนุมัติให 

บริษัทฯ เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ลานบาท จากทุนจดทะเบียนเดิม  2,224,753,400 บาท (สองพันสองรอยย่ีสิบส่ีลานเจ็ด

แสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาท)  เปน 2,255,753,400 บาท (สองพันสองรอยหาสิบหาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาท)  

โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 31 ลานหุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ และการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,880,824,410 เสียง คิด

เปนรอยละ 89.13 ไมเห็นดวยจํานวน 170,901,800 เสียง คิดเปนรอยละ 8.10 และงดออกเสียงจํานวน 58,372,100 เสียง คิด

เปนรอยละ 2.77 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของ

บริษัทฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ

เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
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ประธานฯ ขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ  และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปนผู

ชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2550 เม่ือวันที่ 6 มีนาคม 2550 ไดอนุมัติใหบริษัทฯ 

เพิ่มทุนจดทะเบียนอีก 31 ลานหุน หุนละ 1 บาท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรองรับการออกและเสนอขาย

ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญคร้ังที่ 2 (PS-WA 2) ใหแกกรรมการและพนักงานใหมของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอย

นั้น จึงจําเปนจะตองแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เร่ืองทุนจดทะเบียน จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สอง

พันสองรอยย่ีสิบส่ีลานเจ็ดแสนหาหม่ืนสามพันส่ีรอยบาท) เปน 2,255,753,400 บาท (สองพันสองรอยหาสิบหาลานเจ็ดแสน

หาหมื่นสามพันส่ีรอยบาท) ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 ระบุไววา การแกไขหนังสือบริคณหสนธิ จะตองขออนุมัติจากที่

ประชุมผูถือหุนเสียกอน จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เรื่องทุนจด

ทะเบียนของบริษัทฯ ใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวนดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,881,254,410 เสียง คิด

เปนรอยละ 89.15 ไมเห็นดวยจํานวน 170,471,500 เสียง คิดเปนรอยละ 8.08 และงดออกเสียงจํานวน 58,372,400 เสียง คิด

เปนรอยละ 2.77 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. 

เพื่อใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3 เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัท 

ประธานฯ ขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการ และผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน เปนผู

ชี้แจงตอที่ประชุม ซึ่งชี้แจงวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ไดอนุมัติใหบริษัท

ฯ แกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในเร่ืองคํ้าประกันหนี้ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคล รวมท้ังเร่ืองอื่นๆ อีก 6 ขอ  

เพิ่มเติมจากเดิมจํานวน 37 ขอ รวมเปน 42 ขอ เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจัดต้ังบริษัทยอยขึ้น 3 บริษัท คือ บริษัท เกสรกอสราง 

จํากัด, บริษัท  พุทธชาด เอสเตท จํากัด และ บริษัท พนาลี เอสเตท จํากัด ซึ่งบริษัทยอยดังกลาวจะตองกูยืมเงินจากธนาคาร

หรือสถาบันการเงินเพื่อใชในการดําเนินงาน ทั้งนี้ธนาคารหรือสถาบันการเงินจะตองใหบริษัทฯ ในฐานะบริษัทแมเปนผูคํ้า

ประกันหนี้เงินกูของบริษัทยอย เพ่ือสามารถกูยืมเงินไดในอัตราดอกเบี้ยตํ่าเชนเดียวกับที่บริษัทฯไดรับ ซึ่งเปนการลดตนทุนทาง

การเงินใหแกบริษัทยอย แตเน่ืองจากบริษัทฯ ไมมีวัตถุประสงคในการคํ้าประกันหนี้ของบุคคลหรือนิติบุคคล จึงมีความจําเปน

จะตองแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัทฯ ในเร่ืองคํ้าประกันหนี้ของบุคคลและ/หรือนิติบุคคล รวมท้ังเร่ืองอื่นๆ อีก 6 ขอ 

เพิ่มเติมจากเดิม รวมเปน 42 ขอ  เพื่อใหครอบคลุมกิจการท่ีบริษัทฯ กระทําหรือจะกระทําในอนาคต และตามขอบังคับของ

บริษัทฯ จะตองแกไข เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. เร่ืองวัตถุประสงคดวย จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติให

แกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3.  เร่ืองวัตถุประสงคของบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 8 ที่ไดสงมาพรอม

หนังสือเชิญประชุมแลว 

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
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หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  2,046,288,410 เสียง คิด

เปนรอยละ 96.98 ไมเห็นดวยจํานวน 5,481,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.26 และงดออกเสียงจํานวน 58,328,600 เสียง คิดเปน

รอยละ 2.76 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 3. เร่ือง

วัตถุประสงคของบริษัทฯ 

ระเบียบวาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 1/2550 เม่ือวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 

ไดอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ทางการเงินตามโครงการ (Shelf Filing) เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินของบริษัทฯ และ

เปนการเพิ่มทางเลือกในการหาแหลงเงินทุนเพื่อดําเนินโครงการ โดยกําหนดวงเงินที่ออกตราสารหนี้ดังกลาวสูงสุดไมเกิน 

2,000 ลานบาท (สองพันลานบาท) ซึ่งการเสนอขายและการกําหนดเงื่อนไขตางๆ ของตราสารหนี้ดังกลาว ขึ้นอยูกับความ

เหมาะสมของการใชเงินทุน และสภาวะตลาดทุนในขณะนั้น ทั้งนี้ใหอยูในอํานาจพิจารณาของกรรมการผูจัดการและผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ดังกลาว 

โดยรายละเอียดปรากฏในเอกสารแนบ 9  ที่ไดสงมาพรอมหนังสือเชิญประชุมในคร้ังนี้แลว  

ประธานฯ ไดสอบถามท่ีประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการบริษัท และผูชวย

กรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,975,358,110 เสียง คิด

เปนรอยละ 93.61 ไมเห็นดวยจํานวน 300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 งดออกเสียงจํานวน 134,738,500 เสียง คิดเปนรอยละ 

6.39 และมีบัตรเสีย 1,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 นายวีระฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี้ 

มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติการขายและออกตราสารหนี้ตามโครงการ (Shelf Filing) 

ระเบียบวาระท่ี 14 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึงกฎเกณฑขอบังคับ

ของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีก

หรือไม แตปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและ ไมมีคําถามหรือขอเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม  ประธานฯ 

ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในคร้ังนี้และกลาวปดการประชุมใน

เวลา 12:10 น. 

    ลงชื่อ       นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ      ประธานท่ีประชุม 

      (นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ) 

 

    ลงชื่อ ................................................... ผูจดบันทึกการประชุม 

     (นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ) 


