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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2552 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 9 เมษายน 2552 เวลา 10:00 นาฬิกา 
ณ ห้องพมิานแมน โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ 

เลขที่ 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 
 

 
เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับ

มอบฉนัทะ และผู้ มีเกียรติทกุทา่น สูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

และได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า การประชมุในครัง้นีมี้ทัง้สิน้ 13 วาระ เป็นวาระท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุ 11 วาระ วาระ

แจ้งเพ่ือทราบ 1 วาระ  และวาระอ่ืนๆ อีก 1 วาระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณานอกเหนือจากท่ี

กําหนดในคําบอกกลา่วเชิญประชมุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการ

ปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระ และ

เสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการ

บริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พร้อมเง่ือนไข ไว้บน

เว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้ว และสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอ่ืน

ให้ท่ีประชมุพิจารณา และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

นายสมบรูณ์ฯ ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชมุนัน้ จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระ 

(จะไมมี่การสลบัวาระ) ตามท่ีระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สําหรับวิธีการลงคะแนนใน

แต่ละวาระท่ีต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะ

ทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วย

ตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนท่ี

แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ท่ีมมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น

เห็นชอบตามท่ีประธานในท่ีประชมุเสนอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการ

ประชมุครัง้นี ้

เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางท่ีเป็นอิสระหรือ 

Inspector ได้แก่ คณุชาญชยั เนติมงคล จากบริษัท ธรรมนิติ จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  

นายสมบรูณ์ฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพิ่มเติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,255,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,196,564,100 บาท และมีผู้ ถือหุ้น 

จํานวน 2,771 ราย โดยการประชมุในครัง้นีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุรวมทัง้สิน้ 348 คน นบัหุ้นรวมกนัได้ 

2,034,995,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.6445 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกว่า 1 ใน 3  ของจํานวนหุ้น

ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 
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ประธานฯ  กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ รวมทัง้ผู้ มีเกียรติทกุทา่นท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2552 ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ      

2. นายณรงค์  มาณวพฒัน์ - กรรมการบริษัท และ รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ  

3. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ  

4. นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ - กรรมการบริษัท 

5. นายปิยะ  ประยงค์ - กรรมการบริษัท 

6. นายครรชิต  บนุะจินดา - กรรมการบริษัท 

7. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

8. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 

 ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึง่ดํารงตําแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านปฏิบติัการ ด้านบญัชีและการเงิน และ

ด้านบริหาร  นอกจากนีย้งัได้แนะนําผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ คณุสมบรูณ์  

ศภุศิริภิญโญ และคณุจินตนา อินทรีย์  และท่ีปรึกษากฎหมายเฉพาะในการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ คณุชาญชยั  เนติมงคล 

จากบริษัท ธรรมนิติ จํากดั โดยคณุชาญชยั จะทําหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระหรือ Inspector ร่วมในการประชมุครัง้นี ้ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลําดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2551 เม่ือวันที่ 11 เมษายน 2551 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 

2551 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นในห้อง

ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอ่ืน 

ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เหน็ด้วยจํานวน 2,001,431,739 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3688 ไมมี่

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงจํานวน  33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6312 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 
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ระเบียบวาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2551 

ประธานฯ ขอให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการเป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้นายทองมาฯ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุถงึผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2551 โดยมี

ละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

ผลการดําเนินงานในปี 2551 บริษัทฯ มียอดจองซือ้บ้าน (presale) มลูค่า 16,188 ล้านบาท แบ่งเป็นทาวน์เฮาส์ 

7,327 ล้านบาท บ้านเด่ียว 5,184 ล้านบาท และอาคารชดุ 3,677 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2550 ร้อยละ 19  

ในปี 2551 บริษัทฯ มีการขยายตวัเปิดโครงการใหม่ทัง้สิน้ 40 โครงการ สามารถเปิดได้จริง 38 โครงการ โดย

แบง่เป็นบ้านทาวน์เฮาส์ 23 โครงการ บ้านเด่ียว 9 โครงการ และ อาคารชดุ 6 โครงการ  

ด้านรายได้ บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ในปี 2551 ทัง้สิน้ 13,034 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2550 ร้อยละ 43 โดยเป็นรายได้จากโครงการบ้านเด่ียว 4,869 ล้านบาท บ้านทาวน์เฮาส์ 7,536 ล้านบาท และโครงการอาคาร

ชดุ 564 ล้านบาท 

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ เป็นผู้ นําเสนอ

ข้อมลูผลการดําเนินงานในรอบปี  2551 ในลําดบัถดัไป นายประเสริฐฯ ได้รายงานต่อท่ีประชมุถึงผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2551 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

หากนบัจากประ เภทของยนิูตท่ีโอน   บริษัทฯ มียอดการโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2551 ทัง้สิน้ 8,912 ยนิูต เพิ่มขึน้ร้อย

ละ 26  จากปี 2550 โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธ์ิจากบ้านทาวน์เฮาส์ 6,874 ยนิูต เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 บ้านเด่ียว 1,629 ยนิูต 

เพิ่มขึน้ร้อยละ 22 และอาคารชดุ 409 ยนิูต เพิ่มขึน้ร้อยละ 1,415 การเพิ่มขึน้ของจํานวนบ้านท่ีโอนกรรมสิทธ์ินี ้เป็นผลมาจาก

การปรับตวัอยา่งตอ่เน่ือง สง่ผลให้บริษัทฯ ประสบความสําเร็จเป็นอยา่งมากในปีท่ีผา่นมา 

สว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ เม่ือเทียบกบัตลาดรวมในปี 2551 สําหรับโครงการบ้านทาวน์เฮาส์เพิ่มสงูขึน้จาก

ร้อยละ 35 เป็นร้อยละ 51 บ้านเด่ียวเพิ่มขึน้จากร้อยละ 8 เป็นร้อยละ 12 อาคารชดุเพิ่มขึน้จากร้อยละ 0.16 เป็นร้อยละ 1.3 0 

จะเห็นได้ว่าจํานวนบ้านท่ีจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพและปริมณฑลมีอตัราลดลงในตลาดทาวน์เฮาส์และบ้านเด่ียว แต่

บริษัทฯ กลบัมียอดขายเพิ่มสงูขึน้ และสามารถขยายส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึน้ในทกุประเภทผลิตภณัฑ์ ทัง้นี ้เป็นผลมาจาก

การปรับโครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ อยา่งตอ่เน่ืองนัน่เอง 

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2551 บริษัทฯ มีบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) มลูค่ารวมทัง้สิน้ 11,365 ล้านบาท  

แบ่งเป็นโครงการบ้านพฤกษา 1,111 ล้านบาท โครงการพฤกษาวิลล์ 1,174 ล้านบาท โครงการเดอะ คอนเนค 429 ล้านบาท 

โครงการภสัสร 211 ล้านบาท โครงการเดอะแพลนท์ 282 ล้านบาท โครงการพฤกษาวิลเลจ 1,030 ล้านบาท และโครงการ

อาคารชดุ 7,127 ล้านบาท ทัง้นี ้จํานวนบ้านท่ีคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2552 มีมลูค่าอยู่ท่ีประมาณเจ็ดถึงแปด

พนัล้านบาท  

ปัจจบุนับริษัทฯ มีรายได้จากสว่นท่ีได้รับการสง่เสริมจาก สํานกักรรมการสง่เสริมการลงทนุ ( BOI)  เพียง 2,434 

ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ของรายได้รวมของบริษัทฯ เทา่นัน้ 
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เม่ือพิจารณาจากงบกําไรขาดทนุของบริษัท จะพบว่าในปี 2551  รายได้รวมของบริษัทฯ เติบโตจากปี 2550 

ค่อนข้างมาก โดยเพิ่มขึน้จากร้อยละ 34.6 เป็นร้อยละ 37.7 ด้านกําไรสทุธิเพิ่มขึน้จาก 1,302 ล้านบาท เป็น 2,373 ล้านบาท 

จากข้อมลูดงักลา่วข้างต้น เป็นสิง่ท่ีสะท้อนให้เหน็ถงึความเจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ืองของบริษัทฯ    

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้

ถือหุ้น ได้กล่าวช่ืนชมและขอบคุณคณะกรรมการบริษัทรวมถึงผู้บริหารของบริษัทฯ ทุกท่านท่ีร่วมกันบริหารจัดการจนมีผล

ประกอบการอนัเป็นท่ีน่าพอใจ 

นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีรายได้รวมในปี 2551 ถึง 13,034 ล้านบาท 

เติบโตจากปี 2550 ถึง 43% นัน้ อยากทราบว่าบริษัทฯ จะสามารถรักษาอตัราการเจริญเติบโตนีไ้ด้หรือไม่ อย่างไร นาย

ประเสริฐ     แต่ดลุยสาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการสํานกัวางแผนและพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า สําหรับปี 

2552 นี ้บริษัทฯ มีเป้าหมายรายได้รวมอยูท่ี่ 17,000 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2551 ประมาณ 31% สําหรับแนวโน้มท่ีผ่านมานัน้ 

จะเห็นว่ายอดโอนในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 อยู่ท่ี 3,700 ล้านบาท เติบโตขึน้จากไตรมาสท่ี 1 ของปี 2551 ถึงกว่า 70% จึง

เป็นสิ่งยืนยนัได้ว่า บริษัทฯ ยงัคงมีแนวโน้มท่ีสดใสในการเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ือง สําหรับด้านยอดขายของปี 2551 อยู่ท่ี 

16,188 ล้านบาท ส่วนไตรมาสท่ี 1 ของปี 2552 นี ้บริษัทฯ มียอดขายอยู่ท่ี 4,045 ล้านบาท ซึ่งเติบโตจากไตรมาส 4 ของปี 

2551 ถงึ 40% ดงันัน้จงึเป็นเคร่ืองยืนยนัได้วา่โครงสร้างทางธุรกิจของบริษัทฯ แข็งแรงมาก นอกจากนี ้บริษัทฯ มีกลยทุธ์ในการ

ดําเนินธุรกิจท่ีจะเน้นการทําธุรกิจกบั ภาคความต้องการซือ้บ้านจริง (real demand segment) ซึง่เป็นภาค ท่ีมีความต้องการ

อยูแ่ล้ว ทําให้บริษัทฯ ไมไ่ด้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์ภายนอกมากนกั และทําให้มัน่ใจได้ว่าบริษัทฯ จะสามารถขึน้เป็นผู้ นํา

ด้านอสงัหาริมทรัพย์ได้ในปี 2552 

นายอนุชา กิจธนามงคลชัย ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบทวิเคราะห์จากนักวิเคราะห์

สถาบนัต่างๆ ได้กล่าวถึงอตัรายกเลิกซือ้ (Rejection Rate) ของบริษัทฯ ท่ีมีอตัราค่อนข้างสงู จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มี

แนวทางแก้ไขปัญหาในประเดน็นีอ้ยา่งไรบ้าง นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และ

กรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุในประเด็นดงักลา่วว่า บริษัทฯ ได้หาแนวทางแก้ไขปัญหาดงักลา่วมาอย่างต่อเน่ือง โดยมี

การเสริมพนกังานเพ่ือรับผิดชอบจดัการเก่ียวกบั Rejection Rate โดยเฉพาะ ซึง่ถือว่ามีแนวโน้มท่ีดีขึน้ โดย ณ สิน้ไตรมาส 1 

ของปี 2552 Rejection Rate ของบริษัทฯ ลดลง  เหลือร้อยละ 28 ประธานฯ กล่าวเสริมว่า บริษัทฯ มีการจดัการเร่ือง  

Rejection Rate อย่างต่อเน่ือง โดยท่ีผ่านมากรรมการผู้จดัการของบริษัทฯ ได้เข้าพบผู้บริหารระดบัสงูของธนาคารต่างๆ เพ่ือ

ร่วมกนัปรับปรุงเร่ืองดงักลา่ว  

นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมต่อท่ีประชมุว่า เน่ืองจากบริษัทฯ มีการทําส่งเสริมการ

ขาย (Sale Promotion) ค่อนข้างมาก จึงเกรงว่ากําไรขัน้ต้น (Gross Margin) จะลดน้อยลง จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ มี 

แนวทางในการบริหารจัดการให้ยงัคงรักษาอตัรากําไรขัน้ต้นและกําไรสทุธิให้ดีเหมือนเดิมได้อย่างไร นายประเสริฐ แต่ดุลย

สาธิต กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการสํานกัวางแผนและพฒันาธุรกิจ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เป้าหมายของกําไรขัน้ต้น ในปี

นี ้ตัง้ไว้ใกล้เคียงกบัปีท่ีแล้ว และแนวโน้มท่ีผา่นมาในไตรมาส 1 ของปี 2552 ก็มีผลใกล้เคียงกบัปีท่ีผา่นมา 

นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัการขยายการลงทนุไปยงัประเทศอินเดีย โดย

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า 

บริษัทฯ กําลงัอยูร่ะหวา่งดําเนินการขยายการลงทนุในประเทศอินเดีย โดยอยู่ระหว่างการทําบนัทกึความเข้าใจ   ในการซือ้ขาย

ท่ีดินและย่ืนขอเปล่ียนแปลงสถานะท่ีดินจากท่ีดินเพ่ือการเกษตรกรรมเป็นท่ีดินเพ่ือการจดัสรร ซึง่เป็นขัน้ตอนตามกฎหมายของ

ประเทศอินเดีย ทัง้นี ้ในปัจจบุนับริษัทฯ มีพนกังานท่ีปฏิบติังานอยู่ท่ีประเทศอินเดียแล้วประมาณ 5 คน เป็นคนไทย 3 คน และ
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เป็นชาวอินเดียอีก 2 คน จากผลการศกึษาความเป็นไปได้ในการขยายธุรกิจในประเทศอินเดียพบวา่มีความเป็นไปได้และตลาด

ท่ีอยู่อาศยัในประเทศอินเดียถือว่าใหญ่มาก แต่อาจจะมีขัน้ตอนซบัซ้อนบ้างในทางกฎหมายและการขออนญุาตเปล่ียนแปลง

ท่ีดินจากเพ่ือใช้ในเกษตรกรรมเป็นท่ีดินเพ่ือการจดัสรร อยา่งไรก็ตาม หากบริษัทฯ สามารถลงทนุและดําเนินธุรกิจโครงการแรก

ในอินเดียได้แล้ว ก็จะมีความคุ้นเคยกับระบบการทํางานในอินเดียมากขึน้ ก็จะส่งผลให้การดําเนินโครงการใหม่ๆ ง่ายขึน้

กวา่เดิม 

นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อท่ีประชมุว่า เพราะเหตใุดหลกัทรัพย์ PS จึง

มีสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างต่ํา และเสนอแนะต่อท่ีประชุมว่าในหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมผู้ ถือหุ้ นและเอกสาร

ประกอบการประชุมท่ีส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ควรเพิ่มเติมข้อความท่ีมีสาระสําคญัท่ีต้องการส่ือสารให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ

เป็นพิเศษแยกให้เด่นชดัออกมา เพ่ือให้ง่ายต่อการพิจารณาของผู้ ถือหุ้น เช่น ข้อมลูเก่ียวกบัรายได้ ค่าใช้จ่าย กําไรขัน้ต้น กําไร

สทุธิ เป็นต้น ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า สภาพคลอ่งในตลาดท่ีค่อนข้างต่ําของหลกัทรัพย์ PS นัน้ สามารถมองได้ว่าเกิด

จากการท่ีหลกัทรัพย์ PS เป็นหุ้นพืน้ฐานดี ทําให้นกัลงทนุสว่นใหญ่ต้องการถือครองไว้ในระยะยาว สง่ผลให้มีจํานวนหลกัทรัพย์

ท่ีมีอยูใ่นตลาดเพ่ือซือ้ขายมีปริมาณน้อย สว่นในเร่ืองของการเพิ่มเติมสาระสําคญัในหนงัสือบอกกลา่วเชิญประชมุผู้ ถือหุ้นและ

เอกสารประกอบการประชุมนัน้ ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ปัจจุบันบริษัทฯ ได้จัดทําเอกสารดังกล่าวตามหลกัเกณฑ์

มาตรฐานท่ีมีการกําหนดไว้โดยกลต. และตลท. อย่างไรก็ตาม ในปีถดัไป บริษัทฯ จะได้พิจารณาเพิ่มเติมเนือ้หาสาระตามท่ี

ได้รับการเสนอแนะข้างต้น 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามอ่ืนใดอีก 

ประธานฯ จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้สรุปมติ 

 

มติท่ีประชมุ: ท่ีประชมุรับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2551 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2551 

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2551 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําปี 2551 ซึง่ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้า

นีแ้ล้ว ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 

นายสมบูรณ์ฯ ชีแ้จงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2551 โดยละเอียดดงันี ้

สินทรัพย์รวมของบริษัทเพิ่มขึน้จาก 11,095 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 16,292 ล้านบาท ในปี 2551 คิดเป็น

อตัราสว่นเพิ่มขึน้ร้อยละ 47 ซึง่เกิดจากการเพิ่มขึน้ของอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาและเงินสด 

หนีส้ินหมนุเวียนของบริษัทฯ เพิ่มขึน้ค่อนข้างมากจาก 1,648 ล้านบาทในปี 2550 เป็น 4,945 ล้านบาทในปี 

2551 ทัง้นี ้เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเล่ือนกําหนดการออกหุ้นกู้ออกไปจากการท่ีสภาวะตลาดมีความผนัผวนอย่างรุนแรง และ

เพิ่งดําเนินการออกหุ้นกู้ ได้ในช่วงเดือนมกราคม 2552 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ จึงมีการขอใช้วงเงินระยะสัน้และการออกตัว๋แลกเงิน  
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(Bill of Exchange) ในช่วงของปีท่ีผ่านมา อย่างไรก็ตาม หลงัจากมีการออกหุ้นกู้ ไปแล้ว บริษัทฯ ก็ได้นําเงินในสว่นดงักลา่วไป

จ่ายคืนเงินกู้ระยะสัน้ตา่งๆ เรียบร้อยแล้ว ในสว่นของผู้ ถือหุ้นมีอตัราเพิ่มขึน้ 23.2% จากปี 2551 

อตัราส่วนหนีส้ินต่อทนุของปี 2551 เพิ่มขึน้จาก 0.35 ในปี 2550 เป็น 0.61 เป็นสดัส่วนของเงินกู้ ท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้อยูท่ี่ 0.36 สว่นอตัราสว่นของ Net Interest Bearing Debt : E Ratio อยูท่ี่ 0.21 ซึง่ถือวา่ต่ําท่ีสดุในอตุสาหกรรม 

จากงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ ในปี 2551 รายได้รวมของบริษัทฯ เท่ากบั 13,034 ล้านบาท มีค่าใช้จ่ายรวม

ทัง้สิน้ 9,973 ล้านบาท และมีกําไรสทุธิอยูท่ี่ 2,373 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2550 ในอตัราร้อยละ  82  

ด้านโครงสร้างของค่าใช้จ่ายรวม มีสดัสว่นของต้นทนุขายลดลงจากปี 2550 จากร้อยละ 65.3 เหลือเพียงร้อยละ 

62 ในสว่นของคา่ใช้จ่ายในการขายและบริหารมีสดัสว่นลดลงจากร้อยละ 16.6 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 14.5 ในปี 2551 ซึง่จาก

ตวัเลขดงักลา่วข้างต้น สง่ผลให้บริษัทมีคา่ภาษีเพิ่มมากขึน้จากร้อยละ 3.2 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 5.1 ในปี 2551 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ นายอนชุา กิจธนามงคลชยั 

ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ เงินปันผลท่ีจะจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้นในปีนี ้จะถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่ายหรือไม่ และสําหรับปีหน้าจะ

เป็นอยา่งไร นายสมบรูณ์ฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ สําหรับเงินปันผลปีนี ้ผู้ ถือหุ้นจะไม่ถกูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย สว่นในปี 2552 นัน้ จะ

มีกําไรสะสมท่ีจ่ายให้ผู้ ถือหุ้นบางสว่นท่ีไมถ่กูหกัภาษี ณ ท่ีจ่าย 

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัหนีส้นิระยะยาวและหนีส้นิระยะสัน้ กลา่วคือ 

ในปี 2550 บริษัทฯ ไมมี่จํานวนเงินเบิกเกินบญัชีเลย ในขณะท่ีปี 2551 ท่ีผา่นมานัน้ กลบัสงูถงึ 1,900 ล้านบาท สว่นหุ้นกู้ระยะ

สัน้ท่ีมีกําหนดชําระภายในสิน้ปีนัน้จากปี 2550 ท่ีไมมี่เลย กลบัเพิ่มขึน้ในปี 2551 ถงึ 400 กวา่ล้านบาท นอกจากนี ้หนีส้นิระยะ

ยาว เพิ่มขึน้จากปี 2550 จาก 219 ล้านบาท เป็น 606 ล้านบาทในปี 2551 ในขณะท่ีในหมายเหตงุบการเงินไมไ่ด้มีการระบุ

อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายแตอ่ยา่งใด จงึอยากสอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า อตัราดอกเบีย้เงินกู้ ท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายอยูท่ี่

เทา่ไหร่ และจะต้องจ่ายคืนเม่ือใด นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกหุ้นกู้หรือ B/E ในปี 2552 นีห้รือไม ่นายสมบรูณ์ฯ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุวา่ อตัราดอกเบีย้ของเงินกู้ระยะสัน้ของบริษัทฯ ท่ีมีการออก B/E ไปจะอยูท่ี่ประมาณร้อยละ 4.2-4.3 ตามอตัรา

ดอกเบีย้ในตลาด สว่น Project Loan มีอตัราดอกเบีย้อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 6 สว่นอตัราดอกเบีย้ของหุ้นกู้ระยะเวลา 2 ปี และ 

3 ปี อยูท่ี่ร้อยละ 4.6 และ 4.8 ตามลําดบั สําหรับการใช้คืนเงินกู้ประเภทตัว๋เงิน มีกําหนดคืนในเดือนมกราคม เมษายน และ

พฤษภาคม ซึง่บางสว่นก็ได้ชําระคืนไปแล้ว  สว่นการออกหุ้นกู้ ในปีนีบ้ริษัทฯ ก็มีแผนจะออกหุ้นกู้ประมาณ 2,500 ล้านบาท 

โดยจะมีรายละเอียดอยูใ่นวาระท่ี 12 

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ ถือหุ้น ได้เสนอแนะต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองด้วยในปัจจบุนัมีภาวการณ์แข่งขนัทางธุรกิจ

คอ่นข้างสงู บริษัทฯ จงึน่าจะมีการจดัสรรคา่ใช้จ่ายสว่นหนึง่เพ่ือใช้ในการจดัทําของชําร่วยประจําปีสําหรับผู้ ถือหุ้น โดยอาจอยู่

ในรูปแบบของเสือ้ หรือร่มท่ีมีตราสญัลกัษณ์ PS ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการโฆษณาประชาสมัพนัธ์บริษัทฯ อีกช่องทางหนึง่ นายทองมา 

วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ จะรับเร่ือง

ท่ีผู้ ถือหุ้นนําเสนอไปพิจารณาความเหมาะสมในการจดัทําของชําร่วยให้กบัผู้ ถือหุ้นในปีถดัไป 

นายบญุโรจน์ มจุนานนัท์ สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า ตามรายละเอียดจากงบดลุของบริษัทฯ ประจําปี 2552 นัน้มี

ท่ีดินท่ีไมไ่ด้ใช้มลูคา่ 127 ล้านบาท เทา่กบัปี 2550 จงึอยากทราบวา่เพราะเหตใุดบริษัทฯ จงึไมไ่ด้มีการนําท่ีดินดงักลา่วมาใช้

ในการดําเนินงาน นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่

ท่ีประชมุวา่ ท่ีดินมลูคา่ดงักลา่วนัน้ สว่นหนึง่เป็นท่ีดินของบริษัทฯ ซึง่ตัง้บริเวณ North Park เดิมบริษัทฯ มีแผนท่ีจะพฒันาท่ีดิน

แปลงดงักลา่วเป็นสํานกังานใหญ่ แตเ่น่ืองจากมีความไมเ่หมาะสมในเร่ืองสถานท่ีตัง้ท่ีไกลจากศนูย์กลางธุรกิจ จงึไมไ่ด้มีการ

พฒันาเป็นอาคารสํานกัใหญ่ตามแผนท่ีตัง้ไว้ อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ กําลงัอยู่ระหวา่งการศกึษาความเป็นไปได้ในการพฒันา
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ท่ีดินแปลงดงักลา่วนี ้ซึง่อาจจะพฒันาเป็นอาคารชดุ ทัง้นี ้ต้องรอจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสมให้มีการย้ายศนูย์ราชการบริเวณถนน

แจ้งวฒันะมีเพิ่มเติมมากขึน้กวา่นีอี้กสกัระยะหนึ่ง สําหรับท่ีดินสว่นอ่ืนท่ีไมไ่ด้นํามาใช้ในการดําเนินงานนัน้ เป็นท่ีดินแปลง

เลก็ๆ ท่ีติดกบัโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ แตเ่น่ืองจากโครงการไม่ได้พฒันาอยา่งตอ่เน่ือง บริษัทฯ จงึมีแผนประกาศขายท่ีดิน

แปลงดงักลา่วเหลา่นี ้หรือดําเนินการแลกท่ีกบัเจ้าของท่ีดินท่ีนําท่ีดินมาเสนอขายให้กบับริษัทฯ  

นายบญุโรจน์ มจุนานนัท์ สอบถามเพิ่มเติมตอ่ท่ีประชมุวา่ หากพิจารณาจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ในปี 

2551 จะเหน็วา่มีมลูคา่เพิ่มขึน้กวา่ 100 ล้านบาท จงึอยากทราบวา่มลูคา่ดงักลา่วเพิ่มขึน้จากโครงการใดบ้าง นายสมบรูณ์ 

วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีการวา่จ้างผู้ประเมินอิสระให้เข้า

ไปประเมินทรัพย์สนิให้กบับริษัทฯ มลูคา่ประเมินท่ีได้มานัน้ คอ่นข้างกระจายไปตามโครงการตา่งๆ และขึน้กบัราคาวสัดุ

ก่อสร้าง ณ  ช่วงนัน้ ๆ  หลายโครงการก็ยงัอยู่ระหวา่งการพฒันา ดงันัน้ มลูคา่ของสนิค้าคงเหลือท่ีปรากฏในงบดลุ จงึผนัผวน

ทัง้จากปริมาณและราคา หากต้องเปรียบเทียบกนัระหวา่งระยะเวลา 2 ช่วง  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุสอบถามเก่ียวกบังบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 

ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2551 เพิ่มเติม ปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุม

ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,016,623,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และงดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั

งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2551 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2551 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2552 เม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 

อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจําปี 2551 โดยไมมี่ทนุสํารองตาม

กฎหมาย  ขณะท่ีเงินปันผลหุ้นสามญัมีมลูคา่ทัง้สิน้ 724,866,153.00  บาท (หุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของกําไร

สทุธิงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2551 เทียบกบั หุ้นละ 0.22 บาท คิดเป็นร้อยละ 40.1 ของกําไรสทุธิเฉพาะกิจการในปี 2550) 

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีช่ือปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัท่ี 17 มีนาคม 2552 และกําหนด

จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2552 โดยให้จ่ายจากกําไรสทุธิจากกิจการท่ีบริษัทฯ ได้รับสทิธิ

ประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ ทัง้นีต้ามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล

ในอตัราไมน้่อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปัน

ผล บริษัทจะคํานงึถงึผลประกอบการและผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้

ถือหุ้น สอบถามวา่ นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นคิดเป็นสดัสว่นของกําไรท่ีเป็น BOI และ NON BOI เทา่

ใดบ้าง นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ เงินปันผลของบริษัท 

ท่ีจ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นเงินปันผลท่ีจ่ายจากกําไรท่ีเป็น BOI ทัง้หมด 
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นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมวา่ เพราะเหตใุดอตัราการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ จงึต่ําลง 

ทัง้ๆ ท่ีบริษัทฯ มีการเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดด ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เหตท่ีุบริษัทฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่ว

นีเ้ป็นการ สะท้อนความต้องการใช้เงิน  เพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ และผู้ ถือหุ้นในระยะยาว นอกจากนี ้จากวิกฤติเศรษฐกิจท่ีทัง้

โลกกําลงัประสบอยูบ่ริษัทฯ จงึย่ิงต้องระมดัระวงัในการรักษาเงินสดไว้กบับริษัทฯ ให้มากท่ีสดุ ทัง้นี ้เพ่ือความอยู่รอดของ

บริษัทและผู้ ถือหุ้น โดยหากมองในแง่ของจํานวนเงินปันผลท่ีจ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นก็ถือวา่จ่ายมากขึน้จากปี 2550 ซึง่จ่ายเงินปันผล

อยูท่ี่ 0.22 บาท เป็น 0.33 บาทในปี 2551 นี ้

นายบญุโรจน์ มจุนานนัท์ สอบถามวา่ บริษัทฯ มีนโยบายแบง่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลบ้างหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ จะรับเร่ืองดงักลา่วไว้พิจารณา โดยจะต้องวิเคราะห์ความเหมาะสมจากสถานการณ์อีก

ครัง้หนึง่ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามอ่ืนใดอีก 

ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,016,627,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3806 ไม่เห็น

ด้วย 6,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0003   และงดออกเสียงจํานวน  33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบูรณ์ฯ 

จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2551 ในอตัรา

หุ้นละ 0.33 บาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 23 เมษายน 2552 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 17 มีนาคม 2552 เวลา 12:00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระและ
 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2552 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

ทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธี

จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนีมี้กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายณรงค์ มาณวพฒัน์   กรรมการ 

2. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต   กรรมการ 

3. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ   กรรมการ 

4.   นายปิยะ ประยงค์    กรรมการ 
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คณะกรรมการบริษัท ซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน  ซึง่เหน็ว่ากรรมการทัง้ 4 ทา่น เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ซึง่จะช่วยให้บริษัทฯ มี
ความเจริญก้าวหน้าในการดําเนินธุรกิจตอ่ไป จงึเหน็สมควรให้แตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่  

อนึง่ ในการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเท่า
เทียมกนันัน้ คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาเหน็วา่มีคณุสมบติั และความรู้ 
ความสามารถ เหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย รวมถงึได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเวบ็ไซท์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้ว แตไ่ม่ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล
อ่ืนใดเข้ารับเลือกตัง้เป็นกรรมการ ทัง้นี ้ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะชดุ สามารถอา่นได้จากรายงานประจําปี 2551  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้

ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการสรรหา/คดัเลือกกรรมการเข้ามาดํารงตําแหน่งอยา่งไรบ้าง และบริษัท

ฯ มีการควบคมุนโยบายกํากบัดแูลกิจการท่ีดีอย่างไรบ้าง นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ กรรมการท่ีบริษัทฯ ขออนมุติั

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่นัน้ ได้ผา่นการพิจารณาจากคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทแล้ววา่เป็นบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ทํางานให้กบับริษัทฯ มา

เป็นระยะเวลานาน สมควรให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ก็ยงัคํานงึถงึหลกัการกํากบัดแูลกิจการ

ท่ีดี จงึได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอผู้ มีคณุสมบติัเหมาะสมเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัท แตเ่น่ืองจากไม่มีผู้ ถือหุ้นราย

ใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการเข้ามาเลย จงึเหน็ควรให้กรรมการทัง้ 4 ทา่นตามรายช่ือข้างต้นกลบัเข้าดํารง

ตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ 

นอกจากนี ้นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงเพิ่มเติมวา่ 

บริษัทฯ ตระหนกัถงึความสําคญัของหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยมีการทํางานร่วมกนัอยา่งตอ่เน่ือง และมีการปรับปรุง

กฎระเบียบ รวมถงึกฎบตัรคณะกรรมการชดุตา่งๆ ให้สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์ท่ี กลต. และ ตลท. ประกาศใช้อย่างสม่ําเสมอ

และทนัสมยั 

นายสมเกียรติ พรหมรัตน์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ตัง้แต่บริษัทฯ ก่อตัง้มา เคยมีกรรมการหรือผู้บริหาร

ระดบัสงูทา่นใดของบริษัทฯ กระทําความผิดร้ายแรงหรือไม ่นายอดลุย์ฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ ยงัไมเ่คยมีปัญหาดงักลา่วเกิดขึน้  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชุมว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม

หรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนโดย

เรียงตามลําดบัจาก นายณรงค์ มาณวพฒัน์ นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต นางรัตนา พรมสวสัด์ิ และนายปิยะ ประยงค์ 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้ 

 

      ช่ือกรรมการ เหน็ด้วย    คิดเป็นร้อยละ    ไมเ่หน็ด้วย   คิดเป็นร้อยละ    งดออกเสียง   คิดเป็นร้อยละ 

1. นายณรงค์ มาณวพฒัน์ 2,014,219,543   98.26          2,406,000 0.12          33,196,400   1.62 

2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต 2,014,225,543   98.26          2,400,000 0.12          33,196,400   1.62 
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3. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ 2,014,225,543   98.26          2,400,000 0.12          33,196,400   1.62 

4. นายปิยะ ประยงค์ 2,014,225,543   98.26          2,400,000 0.12          33,196,400   1.62 

นายสมบรูณ์ฯ จึงสรุปเป็นมติดงันี ้
 

มติท่ีประชมุ : ท่ีประชมุได้ลงมติแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหนึง่เรียง

ตามลําดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี ้

1. นายประเสริฐ  แตด่ลุยสาธิต 

2. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ    

3. นายปิยะ ประยงค์     

4.   นายณรงค์ มาณวพฒัน์       
  

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชมุเพิ่มเติมว่า สําหรับค่าตอบแทนกรรมการนัน้ มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 

1/2552    ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 กมุภาพนัธ์ 2552 เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็น

ควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2552 ไม่เกิน 12 ล้านบาท เท่ากบัจํานวนเงินท่ีได้รับอนมุติั

ในปี 2551 ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระในคณะกรรมการชุดต่างๆ เท่านัน้ รายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ 5  ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เหน็ด้วยจํานวน  2,010,927,743 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.1026 ไม่เห็น

ด้วย 5,697,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.278 และงดออกเสียงจํานวน 33,196,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6195 นายสมบรูณ์ฯ 

จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535) 

อนมุติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2552 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 12 ล้านบาท ตาม

รายละเอียดดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 4.80 ล้านบาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ “ 1.68 ล้านบาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง “ 0.24 ล้านบาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน “ 0.16 ล้านบาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล “ 0.12 ล้านบาท 
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ “ 5.00 ล้านบาท 

   รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน  12.00 ล้านบาท 
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ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2552 
และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2552 

 
ประธานฯ ได้ขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอ ซึ่งได้เสนอว่า มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2552 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 

2552 เหน็ชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่มีประสบการณ์และความตอ่เน่ืองในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ 

ประจําปี 2552 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  3731 

2. นายสพุจน์ สงิห์เสน่ห์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  2826 

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4098  

โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี และกําหนด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2552 ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3,700,000 บาท  

จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2552 

ดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานัก

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั
การแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2552  และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2552 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 3.7 ล้านบาท 

 
ระเบียบวาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตเิพิ่มตราสาํคัญของบริษัท 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้จดทะเบียนตราสําคญัของบริษัทไว้กบักรมพฒันาธุรกิจการค้า 

กระทรวงพาณิชย์เพียง 1 ดวง แตเ่น่ืองจากปัจจบุนัธุรกิจของบริษัทฯ มีการขยายตวัเพิ่มขึน้อยา่งมาก ดงันัน้ เพ่ือความคลอ่งตวั

และรองรับตอ่การขยายตวัทางธุรกิจ คณะกรรมการจงึเหน็ควรเพ่ิมตราสําคญัของบริษัทอีก 1 ดวง ซึง่เม่ือรวมกบัของเดิมท่ีมีอยู่ 

1 ดวงจะรวมเป็น 2 ดวง 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  1,931,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2186 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 118,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7814 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

 ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัเพิ่มตราสําคญัของบริษัท 

 

ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เร่ืองตราสาํคัญของบริษัท 
 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ จากการท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาให้เพิ่มตราของบริษัทจากเดิมอีก 1 ดวง ซึง่เม่ือรวม

กบัของเดิมท่ีมีอยู ่1 ดวงจะรวมเป็น 2 ดวงนัน้ จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 เร่ืองตราของ

บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มตราของบริษัทดงักลา่ว  

อนึง่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 (2) ระบไุว้วา่ การแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทจะต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือ
หุ้นเสียก่อน จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มตราของ
บริษัท 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  1,931,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.2342 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 118,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.7658 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

 ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 เร่ืองตรา

 สําคญัของบริษัท 

 
ระเบียบวาระที่ 9 พจิารณาอนุมัตยิกเลกิการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัท 

 ให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 2 (PS-WB) 
 ตามที่ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2551 มีมตอินุมัตเิม่ือวันที่ 11 เมษายน 2551 

 
ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 ได้มีมติ

อนมุติัให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังาน

ของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ครัง้ท่ี 2 (PS-WB) จํานวน 31,000,000 หน่วย (สามสบิเอด็ล้านหน่วย) ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสร้าง

ขวญัและกําลงัใจให้กบัผู้บริหาร (ซึง่บางทา่นดํารงตําแหน่งเป็นกรรมการ) และพนกังานท่ีมีสว่นร่วมในความสําเร็จของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทยอ่ยและเพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจ รวมทัง้ความทุม่เทในการปฏิบติังานของผู้บริหาร และพนกังานในการ

ร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยภายใต้สถานการณ์การแข่งขนักบัผู้ประกอบการราย

อ่ืนท่ีประกอบธุรกิจประเภทเดียวกนักบับริษัทฯ ตลอดจนเพ่ือเป็นการตอบแทนผู้บริหาร และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทยอ่ยท่ีมีผลการปฏิบติังานได้ตามเป้าหมายหรือเกินเป้าหมาย อีกทัง้เป็นการรักษาบคุลากรท่ีสําคญัให้ปฏิบติังานกบั

บริษัทในระยะยาว อนัจะสง่ผลดีตอ่การปฏิบติังานและการดําเนินงานของบริษัทในอนาคตรวมทัง้เพ่ือประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้น โดย

เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร  และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยปฏิบติังานอยา่งเตม็ความสามารถซึง่จะสง่ผลดีตอ่ผล
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ประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยและก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ยใน

อนาคตนัน้ แตเ่น่ืองจากบริษัทฯ  มีความประสงค์ท่ีจะเปล่ียนรูปแบบการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท

ฯ ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนมุติัไว้ใหม ่ โดยขณะนีอ้ยูใ่นขัน้ตอน

การศกึษา เพ่ือกําหนดหลกัเกณฑ์ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้เหมาะสมกบัธุรกิจของ

บริษัทฯ ท่ีมีการขยายตวัเพิ่มขึน้และเม่ือดําเนินการเรียบร้อยแล้วจะได้นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุติัการออก

และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ใหมอี่กครัง้หนึง่   

ด้วยเหตผุลดงักล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น  เพ่ือพิจารณาอนมุติั

ยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่ กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของ

บริษัทฯ และ /หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 2 (PS-WB) ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 ได้มี

มติอนมุติัไว้ทัง้จํานวน 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่นายอนชุา กิจธนามงคลชยั ผู้

ถือหุ้น เสนอแนะวา่ บริษัทฯ ควรระมดัระวงัเร่ืองการยกเลกิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ

บริษัทฯ ให้แก่กรรมการ ผู้บริหาร และพนกังานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอ่ย เน่ืองจากมีหลายบริษัทฯ ยกเลกิการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิดงักลา่ว และออกใหมเ่พ่ือให้มีราคาท่ีจะเสนอขายลดลง ซึง่สว่นใหญ่จะได้รับการตอ่ต้านจากผู้ ถือหุ้น 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ฝ่ายบริหารจดัการของบริษัทฯ มีความระมดัระวงัในเร่ืองนีม้าก โดยได้มีการวา่จ้างท่ีปรึกษา

ด้านทรัพยากรบคุคลเข้ามาหารือความเหมาะสมกบัผู้บริหารเพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้นสงูสดุ อยา่งไรก็ตาม การจงูใจ

ผู้บริหารเป็นสิง่สําคญัเน่ืองจากในสภาวการณ์ปัจจบุนัมีการดงึตวัผู้บริหารกนัมาก ซึง่การยกเลกิการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิครัง้นี ้เกิดจากราคาหุ้นในตลาดลดต่ําลงมาก จงึไมส่อดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ในการออกและเสนอขาย 

บริษัทฯ จงึได้พิจารณายกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดอีกหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็อ่ืนๆ ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัยกเลกิการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทยอ่ย ครัง้

ท่ี 2 (PS-WB)  ตามท่ีท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 มีมติอนมุติัเม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 

 
ระเบียบวาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดมิ 2,255,753,400 บาท  
 เป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตัดหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่รองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคัญ

แสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทจาํนวน 31,000,000 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า เพ่ือให้สอดคล้องกบัการยกเลิกการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้

หุ้นสามญัของบริษัทให้แก่กรรมการ ผู้บริหารและพนกังานของบริษัท และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 2 (PS-WB) ซึ่งท่ีประชุม



หน้า 14 

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551 ได้มีมติอนมุติัไว้แล้วนัน้ ในการนีบ้ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องลดทนุ

จดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุจํานวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอ็ดล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(หนึง่บาทถ้วน)  ซึง่ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2550 และท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 

เม่ือวนัท่ี 11 เมษายน 2551  ได้มีมติอนมุติัไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  

ดงักลา่ว 

ด้วยเหตผุลดงักลา่วมาข้างต้น คณะกรรมการจงึเหน็ควรให้มีการเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัลด

ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,255,753,400 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบห้าล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสาม

พนัส่ีร้อยบาทถ้วน) เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 2,224,753,400 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสบิส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัส่ี

ร้อยบาทถ้วน) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ 

จํานวน 31,000,000 หุ้น (สามสิบเอด็ล้านหุ้น) มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น ทัง้นีเ้ป็นหุ้นท่ียงั

ไมนํ่าจําหน่ายให้แก่ประชาชนแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานัก

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียน
เดิม 2,255,753,400 บาท เป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีรองรับการใช้สทิธิ
ตามใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทจํานวน 31,000,000 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 
บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกับ
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดิม 

2,255,753,400 บาทเป็น 2,224,753,400 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ี

จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 31,000,000 หุ้นมลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือ

บริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลกิข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทนดงันี ้

ข้อความใหมเ่ป็น  

ข้อ 4    เร่ืองทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,224,753,400 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสน

ห้าหม่ืนสามพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,224,753,400 หุ้น (สองพนัสองร้อยย่ีสิบส่ีล้านเจ็ดแสน

ห้าหม่ืนสามพนัส่ีร้อยหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาทถ้วน) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 

2,224,753,400 หุ้น (สองพนัสองร้อยย่ีสบิส่ีล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัส่ีร้อยหุ้น) หุ้นบริุมสทิธิ –ไมมี่-” 



หน้า 15 

ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั

การลดทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็เป็นอยา่งอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานัก

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,016,634,343 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3809 ไม่มี

เสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

ระเบียบวาระที่ 12  พจิารณาอนุมัตกิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงินเป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ี

ประชมุ ซึง่ชีแ้จงวา่  เม่ือวิเคราะห์จากสภาวการณ์ปัจจบุนั บริษัทฯ เช่ือวา่ แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ในประเทศจะยงัคงมี

แนวโน้มลดลง ดงันัน้ จงึเหน็วา่บริษัทฯ ควรเตรียมการหาทางเลือกในการระดมทนุด้วยวิธีการอ่ืนๆไว้ในครัง้นี ้  จงึขอเสนอท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น ในการพิจารณาอนมุติัการออกตราสารหนีใ้นรูป หุ้นกู้  หรือ ตัว๋เงิน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 

ประเภท :   หุ้นกู้  / ตัว๋เงิน ชนิดระบช่ืุอผู้ ถือหรือไม่ระบช่ืุอผู้ ถือ ประเภทด้อยสทิธิหรือไมด้่อยสทิธิ อาจมีหรือไมมี่

ประกนั และอาจมีและไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้ /ตัว๋เงิน 
 

จํานวนเงินรวม :ไมเ่กิน  2,500 ล้านบาท 
 

มลูคา่ท่ีตราไว้ : 1,000 บาท ตอ่ หน่วย 
 

อาย ุ: ไมเ่กิน 5 ปี นบัแตว่นัออกตราสารหนี ้
 

วิธีการจดัสรร : เสนอขายในประเทศ และ/หรือตา่งประเทศให้แก่ประชาชนและ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั และ/หรือผู้

ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง หรือเป็นการทัว่ไป โดยอาจแบง่ขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นแยกตา่งหากจากกนัก็ได้ 
 

การไถ่ถอนก่อนครบอาย ุ: ผู้ ถือหุ้นกู้ /ตัว๋เงิน มีสิทธิหรือไมมี่สทิธิขอให้บริษัทฯ ไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด และ/

หรือบริษัทฯ อาจมีหรือไมมี่สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ /ตัว๋เงินก่อนครบกําหนด  ทัง้นี ้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ /ตัว๋เงินท่ี

จะออกในแตล่ะคราว 
 

เง่ือนไขพิเศษ : ในกรณีท่ีบริษัทฯ ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ /ตัว๋เงินท่ีได้ออกภายในวงเงินท่ีได้รับอนมุติัข้างต้น 

บริษัทฯ สามารถออกหุ้นกู้ /ตัว๋เงิน ทดแทนเพิ่มเติมอีกได้ แตว่งเงินค้างชําระรวมกนัต้อง ไมเ่กิน 2,500 ล้านบาท และเม่ือรวมกบั

ท่ีได้เคยขออนมุติัไว้เดิม 4,000 ล้านบาท ยอดวงเงินสงูสดุจะไมเ่กิน 6,500 ล้านบาท  

ทัง้นี ้ ให้กรรมการผู้จดัการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน และ/หรือบคุคลท่ีคณะกรรมการ

มอบหมายมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ /ตัว๋เงิน เช่น การ

กําหนดอตัราดอกเบีย้ ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายในแตล่ะคราว ประเภทของหุ้นกู้  หลกัประกนั 
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ราคาเสนอขายต่อหน่วย อาย ุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนด วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบีย้ วิธีการจดัสรร และ

รายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น รวมถงึการนําหุ้นกู้ /ตัว๋เงินดงักลา่วไปจดทะเบียนกบัศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ หรือตลาดรอง

แหง่ใดๆ ตลอดจนให้มีอํานาจเนินการขออนญุาตกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง การแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาหรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ /ตัว๋เงิน รวมถงึการเข้าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสญัญาตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง และมีอํานาจในการ

ดําเนินการใดๆ ตามท่ีจําเป็น และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ /ตัว๋เงิน ในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดหรือไม ่นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ รับ

มอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ การขออนมุติัการขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) ในครัง้นี ้บริษัทฯ มี

โครงการขายและออกตราสารหนีจ้ริงๆ หรือเพียงแตข่ออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นไว้ก่อนเทา่นัน้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล 

ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสายงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเสนอขายและออกตราสารหนีต้ามท่ี

ขออนมุติัไว้จริง อยา่งไรก็ตาม ต้องพิจารณาดสูถานการณ์ตา่งๆ วา่มีความสมควรมากน้อยเพียงใด หากมีช่องทางอ่ืนท่ีบริษัทฯ 

ได้ผลประโยชน์มากกวา่ก็ต้องเลือกใช้ช่องทางนัน้  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเหน็เป็นประการใดอีกหรือไม ่ปรากฏวา่ไมมี่คําถามหรือ

ความคิดเหน็อ่ืนๆ ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เหน็ด้วยจํานวน  2,016,591,543 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.3788 ไม่เห็น

ด้วย 42,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 และ งดออกเสียงจํานวน 33,188,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.6191 นายสมบูรณ์ฯ 

จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ (Shelf Filing) 

 
ระเบียบวาระที่ 13 พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ได้ดําเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเร่ืองอ่ืนใดจะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก

หรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาและ ไมมี่คําถามหรือข้อเสนอแนะใดๆ เพิ่มเติม  ประธานฯ 

ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้ มีเกียรติทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุใน

เวลา 12:15 น.   

    ลงช่ือ                  พิสฐิ ลีอ้าธรรม             ประธานท่ีประชมุ 

             (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) 

 

    ลงช่ือ              นิภาพรรณ มีศิริ                   ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

       (นางสาวนิภาพรรณ มีศิริ) 


