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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2553 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 27 เมษายน 2553 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ ห้องบอลรูม 3 โรงแรมแชงกรี-ลา 
เลขที่ 89 ซอยวัดสวนพลู ถนนเจริญกรุง 42/1 แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพ 10500  

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับ

มอบฉนัทะ และผู้ มีเกียรติทกุท่าน สูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า การประชมุในครัง้นีมี้ทัง้สิน้ 14 วาระ เป็นวาระท่ีจะขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุ 12 

วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ  และวาระอ่ืนๆ อีก 1 วาระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากท่ีกําหนดในคําบอกกล่าวเชิญประชมุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอวาระการประชมุ  ตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักล่าว พร้อม

เง่ือนไข ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้ว และสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด 

เสนอวาระอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณา 

นายสมบรูณ์ฯ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชมุนัน้ จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระ 

(จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามท่ีระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สําหรับวิธีการลงคะแนนใน

แตล่ะวาระท่ีต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุจะกระทําโดยให้ผู้ 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

แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากับวาระไว้ท่ีมมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

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 จึงได้ขอให้คนกลางท่ีเป็นอิสระ หรือ 

Inspector ได้แก่ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  

นายสมบรูณ์ฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพิม่เติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,224,753,400 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,206,812,000 บาท และมีผู้ ถือหุ้น 

จํานวน 1,977 ราย โดยการประชมุในครัง้นี ้ในขณะท่ีทําการเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุรวมทัง้สิน้ 64 

ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 2,056,470,646 หุ้น คิดเป็นร้อย 93.1874 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีผู้ ถือหุ้น

และผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 

ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 
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ประธานฯ  กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2553 

ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ      

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ  

3. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ 

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

5. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ - กรรมการบริษัท 

6. นายครรชิต  บนุะจินดา - กรรมการบริษัท 

7. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ  บรูณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

8. นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัดิ์ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

9. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึง่ดํารงตําแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านปฏิบติัการ ด้านบญัชีและการเงิน และ

ด้านบริหาร  นอกจากนีย้งัได้แนะนําผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ นางสาว

สมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ และนางสาวจินตนา อินทรีย์  และท่ีปรึกษากฎหมายในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นายเทพชล โกศล 

จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จํากดั โดยคณุเทพชล จะทําหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระหรือ Inspector ในการประชมุ

ครัง้นี ้ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลําดบัระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2552 เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2552 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 

2552 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าว ได้ส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นในท่ี

ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,077,289,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1161ไม่มี

เสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8839 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2552 เม่ือวนัท่ี 9 เมษายน 2552 
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ระเบียบวาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2552 

ประธานฯ ขอให้นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธ์ุ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการ

ผู้จดัการเป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้นายทองมาฯ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุถึงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2552 โดยมี

ละเอียด ดงัต่อไปนี ้

ผลการดําเนินงานในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจองซือ้บ้าน (Presale) มลูค่า 22,775 ล้านบาท ในขณะที่มี

เป้าหมายธุรกิจอยู่ท่ี 18,000 ล้านบาท ถือว่าประสบความสําเร็จสงูกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 27 

ด้านรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2552 เพ่ิมขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 46 กล่าวคือในปี 2552 บริษัทฯ 

มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สิน้จํานวน 19,034 ล้านบาท ในขณะที่มีเป้าหมายธุรกิจอยู่ท่ี 17,000 ล้านบาท ถือว่า

ประสบความสําเร็จสงูกวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 12 ในขณะท่ีเทียบกบัในปี 2551 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ี 13,034 ล้าน

บาท  

สําหรับรายได้ในปี 2552 นัน้จะเป็นรายได้ท่ีมาจากโครงการทาวน์เฮาส์ จํานวน 9,729 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2551 ร้อยละ 29 บ้านเด่ียว จํานวน 5,619 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 15 และอาคารชดุ จํานวน 3,595 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2551 ร้อยละ 539 

หากนบัจากหน่วยบ้านท่ีทําการโอน บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2552 ทัง้สิน้จํานวน 11,249 หน่วย 

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 26 จากปี 2551 โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธ์ิจากบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน 7,651 หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 12 บ้าน

เด่ียวจํานวน 1,870 หน่วย เพิ่มขึน้ร้อยละ 12 และอาคารชดุจํานวน 1,728 หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ  310 

ในด้านสว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์จะมีสว่นแบง่การตลาดอยู่ท่ีจํานวน 7,651 หน่วย 

คิดเป็นร้อยละ 58 เม่ือเทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวม ซึง่อยู่ท่ีจํานวน 13,177 หน่วย บ้านเด่ียวจะมีส่วนแบง่การตลาดอยู่ท่ี

จํานวน 1,870 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 18 เม่ือเทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวม ซึง่อยู่ท่ีจํานวน 10,309 หน่วยและโครงการ

อาคารชดุจะมีสว่นแบง่การตลาดอยู่ท่ีจํานวน 1,728 หน่วย คิดเป็นร้อยละ 4 เม่ือเทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวม ซึง่อยู่ท่ี

จํานวน 46,452 หน่วย 

ในส่วนของบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 บริษัทฯ มีบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ

มลูค่ารวมทัง้สิน้จํานวน 16,719 ล้านบาท โดยจํานวนบ้านท่ีคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2553 มีมลูค่าอยู่ท่ีจํานวน

ประมาณ 9,784 ล้านบาท  

ในปี 2553 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่จํานวนทัง้สิน้ 48 โครงการ เม่ือเทียบกบัในปี 2552 ท่ีบริษัทฯ มี

โครงการใหม่ทัง้สิน้จํานวน 34 โครงการ  โดยโครงการท่ีจะเปิดใหม่ในปี 2553 จะเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน  16 

โครงการ บ้านเด่ียว 14 โครงการ อาคารชดุจํานวน 16 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 2 โครงการ 

ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนท่ีได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

จํานวน 1,589 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 8 ของรายได้รวมของบริษัทฯ และคาดวา่ในปี 2553 จะมีรายได้จากส่วนท่ีได้รับ

การสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุเป็นจํานวนประมาณ 3,360 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 14 ของ

รายได้รวมของบริษัทฯ  
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เม่ือพิจารณาจากงบกําไรขาดทนุของบริษัทฯ จะพบวา่  ในปี 2552 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 7,284 ล้านบาท 

หรือ คิดเป็นร้อยละ 38.30 เพ่ิมขึน้จากปี 2551 ซึง่มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 4,883 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 37.70 ในขณะท่ี

กําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2552 จะมีกําไรสทุธิจํานวน  3,622 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 เพ่ิมขึน้จากปี 2551 ซึง่มีกําไร

สทุธิจํานวน 2,373 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 18  ซึง่จากข้อมลูข้างต้นสะท้อนให้เห็นถึงความเจริญเติบโตอย่างต่อเน่ืองของ

บริษัทฯ 

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ เป็นผู้ นําเสนอ

ข้อมลูผลการดําเนินงานในรอบปี  2552 ในลําดบัถดัไป นายประเสริฐฯ ได้รายงานต่อท่ีประชมุถึงผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2552 โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 ในปีท่ีผ่านมาถือวา่เป็นปีท่ีดีปีหนึง่ของบริษัทฯ ในรอบ 4-5 ปีท่ีผ่านมา โดยในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจองซือ้

บ้าน (presale) อยู่ท่ี 22,775 ล้านบาท ซึง่ถือวา่เป็นยอดจองซือ้บ้านท่ีสงูท่ีสดุในอตุสาหกรรม ส่วนยอดรายได้จากการขาย

อสงัหาริมทรัพย์อยู่ท่ี 19,034 ล้านบาท ซึง่ถือวา่สงูท่ีสดุในอตุสาหกรรมเช่นกนั  

ตามท่ีท่านประธานกรรมการ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรมและท่านรองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร 

และกรรมการผู้จดัการ นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ ได้เคยแจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบเม่ือปี 2552 วา่ ในแผนธุรกิจและ

วิสยัทศัน์ (Vision) ของบริษัทฯ บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายท่ีจะเป็นบริษัทอนัดบั 1 ในอตุสาหกรรมในประเทศไทยในปี 2553 แต่

จากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมาปรากฏวา่ บริษัทฯ สามารถทําได้เร็วกว่าแผนท่ีกําหนดไว้ 1 ปีกล่าวคือ สามารถทําตามแผนได้

ในปี 2552 โดยรายได้รวมจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจํานวน 19,034 ล้านบาทถือวา่เป็นรายได้ในหมวดพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีสงูท่ีสดุในอตุสาหกรรมในปี 2552     

สว่นโครงสร้างในการทํากําไร หรือความสามารถในการทํากําไรไม่ว่าจะเป็น Gross Profit Margin หรือ Net 

Income Margin หรืออตัราการเติบโตในด้านตา่งๆ ถือวา่ บริษัทฯ สามารถทําได้ดีมากในรอบปีท่ีผ่านมา ซึง่รวมถึงโครงสร้าง

ทางการเงิน โดย ณ สิน้ปี 2552 บริษัทฯ มีจํานวนหนีส้ินตอ่ทนุค่อนข้างต่ํามาก แตใ่นขณะเดียวกนั บริษัทฯ มีศกัยภาพ 

(Potential) ในโครงสร้างธุรกิจตา่งๆ ท่ีรองรับให้เกิดการขยายตวัอย่างรวดเร็ว 

จากตวัเลขยอดจองซือ้บ้าน (Presale) หรือ ยอดรายได้ท่ีสงูท่ีสดุในรอบปีท่ีผ่านมา หากพิจารณาในรายละเอียด

จะพบวา่ บริษัทฯ มีการกระจายสดัสว่น (port) ในแตล่ะผลิตภณัฑ์และสามารถทํา new high record ได้ในทกุผลติภณัฑ์ 

โดยเฉพาะในช่วงปลายปี 2552 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากโครงการอาคารชดุ ทําให้บริษัทฯ สามารถขึน้มาเป็นอนัดบั 1 ใน

อตุสาหกรรม ซึง่กรณีดงักลา่วถือวา่เป็นจดุเร่ิมต้นของความสําเร็จของบริษัทฯ เท่านัน้ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายสมเกียรติ  พรหมรัตน์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุวา่ ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวลั หรือ คํา

ชมเชยในด้านใดบ้างและจากสถานการณ์ความไม่สงบ ความวุ่นวายในบ้านเมืองท่ีเกิดขึน้ในขณะนีแ้ละท่ีจะมีผลตอ่เน่ืองต่อไป

นัน้ จะมีผลกระทบต่อผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มากน้อยเพียงใด 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุว่า ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ได้รับรางวลั Best Company สําหรับบริษัทฯ ท่ีมีขนาดธุรกิจตํ่ากวา่ 30,000 ล้าน

บาท ซึง่นิตยสารฟอร์บส์ (Forbes) จดัขึน้ท่ีประเทศสิงค์โปร์ รางวลั Best CEO จากนิตยสารการเงิน Asia Money ท่ีฮ่องกง 

รางวลัวิศวกรดีเดน่ จากจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ในด้านการบริหารจดัการและการพฒันาองค์กร รวมทัง้ยงัมีรางวลัอ่ืนๆ อีก

หลายรางวลั 
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สว่นผลกระทบของความไม่สงบตอ่ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ นัน้ นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการและ

รองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ จากโครงสร้างธุรกิจท่ีมีการปรับตวัต่อเน่ืองกนัมาในช่วง 2-3 ปีท่ี

ผ่านมา ทําให้บริษัทฯ ไม่ได้รับผลกระทบทางการเมือง โดยจะเห็นได้จากตวัเลขในไตรมาส 1/2553 ท่ีผ่านมากล่าวคือ ในแง่ของ

ยอดจองซือ้บ้าน (Presale) บริษัทฯ สามารถทําได้ถึง 8,580 ล้านบาท ซึง่ถือวา่เติบโตจากช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาถึง

ร้อยละ 112 และนอกจากนี ้หากเทียบกบัในเดือนเมษายน 2552 ซึง่มีวิกฤติทางการเมืองเชน่เดียวกนักบัในปีนี ้ ในเดือน

เมษายน 2552 จะมียอดจองซือ้บ้าน (Presale) จํานวน 1,018 ล้านบาท แตใ่นเดือนเมษายน 2553 บริษัทฯ สามารถทํายอด

จองซือ้บ้าน (Presale)ได้ถึง 1,640 ล้านบาท ซึง่ถือวา่มียอดจองเติบโตขึน้จากในเดือนเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาถึงร้อยละ 60 

จากตวัเลขดงักลา่วแสดงได้ว่า จากโครงสร้างทางธุรกิจท่ีมีการปรับตวัไม่วา่จะเป็นจากโครงการบ้านทาวน์เฮาส์ บ้านเดี่ยว หรือ

อาคารชดุนัน้ บริษัทฯ สามารถดําเนินการมาถกูทางและส่งผลให้บริษัทฯ สามารถทํายอดขายสวนกระแสได้ 

สําหรับยอดโอนกรรมสิทธ์ิในไตรมาส 1/2553 ท่ีไม่รวมรายได้อ่ืนๆ บริษัทฯ สามารถทําได้ถึง 6,600 กว่าล้านบาท 

ซึง่เติบโตกวา่ในช่วงเวลาเดียวกนัของปีท่ีผ่านมาประมาณร้อยละ 77.00 ซึง่สะท้อนถึงการปรับตวัและการปรับกลยทุธ์ของ

ผู้บริหารระดบัสงูของบริษัทฯ ทําให้บริษัทฯ สามารถสวนกระแสได้ แม้ในภาพรวมของตลาดอาจจะไม่เติบโต โดยมีผลมาจาก

วิกฤติทางการเมือง แต่จากโครงสร้างทางธุรกิจท่ีแขง็แกร่งของบริษัทฯ ตลอดจนแนวทางการดําเนินกลยทุธ์ของบริษัทฯ ซึง่

สามารถจบักลุ่มเป้าหมาย (Target group) ได้ถกู ทําให้บริษัทฯ สามารถเติบโตสวนกระแสได้ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นมีความเช่ือมัน่

วา่ บริษัทฯ ยงัคงเติบโตแบบก้าวกระโดดอยู่  

นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมี Business platform ใหม่ๆ ท่ียงัไม่ได้เปิดตวัของโครงการทาวน์เฮาส์ บ้านเด่ียวและ

อาคารชดุ ซึง่คาดวา่ จะเปิดตวัในช่วงปลายไตรมาส 2/2553 และจะมีผลในการขบัเคลื่อนการเติบโต (Engine Growth) ของ

บริษัทฯ ได้อย่างต่อเน่ือง 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า จากคําถามของผู้ ถือหุ้นท่ีสอบถามมานัน้ ต้องยอมรับว่า  วิกฤติท่ีเกิดขึน้

ย่อมมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยรวมและต่ออํานาจซือ้ของประชาชน  ดงันัน้ ในระยะเวลาข้างหน้า อํานาจซือ้สว่นหนึ่งท่ี

หายไปย่อมมีผลกระทบตอ่ธุรกิจโดยรวมและบริษัทฯ ก็อยู่ในระบบเดียวกนัย่อมได้รับผลกระทบไปด้วยไม่มากก็น้อย  แต่ใน

ประเดน็ของการแขง่ขนั ตามท่ีนายประเสริฐฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุแล้วนัน้ บริษัทฯ ยืนยนัว่า บริษัทฯ มีความสามารถในการ

แขง่ขนัท่ีจะดแูลให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นตอ่ไป 

นายวีระเดช  อาริยะธนาพร ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบับริการหลงัการขาย (After sale services) 

ของบริษัทฯ วา่จะมีผลตอ่การขยายธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ โดยเห็นวา่การให้บริการหลงัการขาย (After sale services) เป็น

สิ่งท่ีบริษัทฯ จะต้องรับผิดชอบและเป็นเร่ืองสําคญัในอนาคต 

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ ขณะนี ้

ผู้บริหารระดบัสงูได้มีการปรับโครงสร้างการให้บริการหลงัการขายจากเดิมท่ีมีการรวมศนูย์  แตเ่น่ืองจากขณะนี ้บริษัทฯ มีการ

แตกตวัในธุรกิจค่อนข้างมาก โดยเฉพาะในช่วง 2-3 ปีท่ีผา่นมา ทางกรรมการผู้จดัการ ผู้บริหารระดบัสงู (Top management) 

และกรรมการบริหารได้มีการกระจายการบริการหลงัการขายเข้าไปในแตล่ะ SBU เพ่ือให้มีความใกล้ชิดและสามารถดแูลลกูค้า

ในแตล่ะ Brand ได้อย่างเหมาะสมมากขึน้ โดยเฉพาะในธุรกิจใหม่เช่น โครงการอาคารชดุ บริษัทฯ จะเป็นพนัธมิตร กบัผู้

ให้บริการภายนอกในการดแูลลกูค้า โดยการวา่จ้างผู้ ให้บริการระดบั world class เช่น บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จํากดั 

(Savills) ซึง่มีช่ือเสียงในระดบัโลก (world wide) หรือ บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสนั จํากดั (First Pacific Harison) มาดแูลงาน

บริการหลงัการขายร่วมกบับริษัทฯ ส่วนในโครงการทาวน์เฮาส์และบ้านเดี่ยว บริษัทฯ มีการกระจายงานบริการหลงัการขาย 
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เพ่ือให้สามารถดแูลแตล่ะ SBU แตล่ะสินค้าของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ 10 กว่า Brand ให้มีความใกล้ชิดและปรับให้ตรงกบัความ

ต้องการของลกูค้าและบริการท่ีบริษัทฯ ให้คํามัน่ไว้กบัลกูค้าในแตล่ะ Brand 

อย่างไรก็ตาม ในรอบปีท่ีผ่านมาอาจมีปัญหาในเร่ืองนีบ้้าง เน่ืองจากบริษัทฯ มีการเติบโตถึงร้อยละ 40 แตส่ิ่งท่ี

บริษัทฯ ไม่สามารถปฏิเสธได้ คือ การท่ีบริษัทฯ มีความรับผิดชอบ หากมีปัญหาเลก็ๆ น้อยๆ หรือ มีปัญหาต่างๆ เกิดขึน้ บริษัท

ฯ จะเข้าไปดแูลและแก้ไขให้ลกูค้าตลอด โดยไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบ 

นายวีระเดช  อาริยะธนาพร ผู้ ถือหุ้น ได้ให้ข้อเสนอแนะต่อท่ีประชมุวา่ เน่ืองจาก บริษัทฯ มีการเติบโตอย่าง

รวดเร็วมาก หากกรรมการบริษัทฯ ยืนยนัวา่ มีรูปแบบใหม่ท่ีจะให้บริการลกูค้าภายหลงัการขายก็น่าจะเป็นส่ิงท่ีดี เพราะวา่ การ

ให้บริการหลงัการขายเป็นเร่ืองจําเป็นสําหรับโครงสร้างของบริษัทฯ และหวงัว่า ประเดน็ท่ีมีการหารือกนัในวนันีจ้ะมีการบนัทกึ

ไว้ในรายงานการประชมุ โดยจะขอทราบผลเพ่ิมเติมในการประชมุครัง้หน้า เน่ืองจากเห็นวา่ ผู้บริหารระดบัสงูอาจไม่ได้ทราบถึง

ปัญหาท่ีแท้จริงของสินค้าท่ีบริษัทฯ จําหน่ายไป แต่จากประสบการณ์ท่ีตนประสบมา จงึได้นําเสนอประเดน็นีใ้ห้บริษัทฯ ทราบ 

เพ่ือการปรับปรุงของบริษัทฯ ไม่ใช่เพ่ือมาร้องเรียน โดยจะให้ข้อมลูเพ่ิมเติมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพือ่การปรับปรุงการ

ให้บริการต่อไป 

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมี

เจตนาท่ีดีในการให้ข้อเสนอแนะในครัง้นี ้

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามท่ีประชมุเก่ียวกบัเป้าหมายการดําเนินธุรกิจในต่างประเทศวา่ บริษัทฯ 

ประสบปัญหา หรือ มีอปุสรรคใดบ้าง รวมทัง้ขอทราบแนวโน้มเก่ียวกบัการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุว่า  ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยงัไม่มียอดจองซือ้บ้าน (Presale) ในตา่งประเทศ แตค่าดวา่จะมียอดจองซือ้บ้าน 

(Presale) และรายได้ส่วนหนึง่ในปีนี ้โดยจากผลการดําเนินงานท่ีผ่านมา อาจมีอปุสรรคในด้านการขออนญุาตในประเทศ

อินเดียและเวียดนามบ้าง แต่แนวโน้มคาดวา่การดําเนินธุรกิจในต่างประเทศน่าจะเป็นไปได้และจะเป็นสว่นหนึง่ในการ

เสริมสร้างการเจริญเติบโตของบริษัทฯ ในช่วง 2-3 ปีข้างหน้า โดยในช่วงแรกยอดจองซือ้บ้านและรายได้อาจจะช้าไปบ้าง แต่

จากการประเมินเห็นว่า ธุรกิจในต่างประเทศจะเป็นสว่นหนึง่ท่ีทําให้เกิดยอดจองซือ้และรายได้แก่บริษัทฯ ในอนาคต 

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า 

ตวัเลขจากการดําเนินธุรกิจในตา่งประเทศจะมีผลตอ่การเติบโตของบริษัทฯ ในระยะยาว (Long term) แตใ่นส่วนของเป้าหมาย

ท่ีตัง้ไว้ในปีนีท่ี้มีการตัง้ยอดรายได้ไว้ท่ี 24,000 ล้านบาท เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา ซึง่ตัง้ไว้ท่ี 19,000 ล้านบาท โดยยอดการจอง

ซือ้บ้านในปี 2552 อยู่ท่ีจํานวน 22,775 ล้านบาท แต่ในปี 2553 อยู่ท่ีจํานวน 29,000 ล้านบาท แต่จากตวัเลขท่ีบริษัทฯ 

สามารถทําได้ในไตรมาส 1/2553 บริษัทฯ มียอดการจองซือ้บ้านอยู่ท่ี 8,580 ล้านบาท ซึง่เป็นยอดการจองซือ้บ้านในประเทศ

เท่านัน้ ซึง่จากตวัเลขดงักล่าวจะเห็นว่า สามารถครอบคลมุเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ได้ทัง้ปีและทําให้เห็นได้วา่ยอดการจองซือ้

บ้านในประเทศยงัคงเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ  ในการบรรลเุป้าหมายท่ีกําหนดไว้ 

ในส่วนของรายได้ท่ีมีการกําหนดเป้าหมายในปี 2553 ไว้ท่ีจํานวน 24,000 ล้านบาทนัน้ ในไตรมาส 1/2553 

บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธ์ิท่ีจํานวน 6,650 ล้านบาท ซึง่เป็นรายได้ท่ีเกิดขึน้ภายในประเทศเท่านัน้ ซึง่หากบริษัทฯ สามารถ

รักษาระดบันีไ้ว้ได้ เฉพาะธุรกิจท่ีเกิดขึน้ในประเทศก็เพียงพอท่ีจะทําให้บริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายท่ีจํานวน 24,000 ล้าน

บาทได้ และหากมีการเปิดจําหน่ายในตา่งประเทศได้ก็จะทําให้บริษัทฯ สามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดและบรรลผุลเกิน

เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ทัง้ในแง่ของยอดจองการซือ้และรายได้ 
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ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามอ่ืนใดอีก 

ประธานฯ จงึสรุปว่า ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2552 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 2552 

ประธานฯ ขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 

31 ธันวาคม 2552 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําปี 2552 ซึง่ได้ส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้า

นีแ้ล้ว ทัง้นี ้ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้สรุปประเด็น

สําคญัให้ท่ีประชมุได้รับทราบ  

นายสมบูรณ์ฯ ชีแ้จงรายละเอียดในงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 

ธนัวาคม 2552 โดยละเอียดดงันี ้

ทรัพย์สินรวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้จาก 16,262 ล้านบาทในปี 2551 เป็น 18,871 ล้านบาทในปี 2552 ซึง่สดัส่วนท่ี

เพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่จะมาจากจํานวนของสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ เน่ืองจากมีการขยายโครงการจํานวน 36 โครงการในปี 2552 

ทําให้มีส่วนของสินทรัพย์เพ่ิมขึน้เป็นจํานวนพอสมควร นอกจากนี ้ส่วนท่ีเพิ่มขึน้หลกัๆ จะมาจากส่วนของผู้ ถือหุ้น โดยจะเห็น

ได้ว่า ส่วนของผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้จากจํานวน 10,110 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 13,023 ล้านบาทในปี 2552 ในขณะท่ีหนีส้ิน

ลดลงจากจํานวน 6,152 ล้านบาทในปี 2551 มาเป็น 5,848 ล้านบาทในปี 2552 

สินทรัพย์รวมท่ีเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่จะมาจากสินค้าคงเหลือของบริษัทฯ ซึง่มีจํานวนเพ่ิมขึน้จาก 12,622 ล้านบาท

ในปี 2551 มาเป็น 13,202 ล้านบาทในปี 2552 นอกจากนี ้สว่นอืน่ๆ ท่ีเพ่ิมขึน้คือ เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เน่ืองจาก

เม่ือปลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการอาคารชุด บ้านเด่ียวและทาวน์เฮาส์ค่อนข้างมาก ทําให้มีเงินสด

เหลืออยู่จํานวน 3,151 ล้านบาทเทียบกบัในปี 2551 ซึง่มีอยู่ท่ีจํานวน 1,529 ล้านบาท 

ในส่วนของหนีสิ้นนัน้ หนีส้ินหลกัจะเป็นหนีส้ินระยะยาวท่ีมาจากหุ้นกู้ จํานวน 2,100 ล้านบาท ซึง่เป็นหนีส้ินท่ีมี

ภาระดอกเบีย้ ส่วนหนีสิ้นอื่นๆ นอกจากนีจ้ะเป็นเงินรับล่วงหน้าจากลูกค้าและเจ้าหนีก้ารค้าต่างๆ ซึ่งไม่มีภาระดอกเบีย้ต่อ

บริษัทฯ แตอ่ย่างใด แต่สว่นท่ีเพ่ิมขึน้มากคือ ส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีมีจํานวนเพ่ิมขึน้ประมาณ 3,000 ล้านบาท 

อตัราสว่นของหนีส้ินต่อทนุ ปัจจบุนับริษัทฯ มีอตัราสว่นของหนีส้ินต่อทนุอยู่ท่ี 0.45 อย่างไรก็ตาม หากนําเงินสด

ท่ีบริษัทฯ มีอยู่มาหกักบัจํานวนหนีส้ินจะมีผลให้อตัราสว่นของหนีส้ินตอ่ทนุเหลืออยู่ท่ี 0.16   ในขณะเดียวกนั หากนําหนีส้ินท่ีมี

ภาระดอกเบีย้ ซึง่มีอยู่เป็นจํานวน 2,100 ล้านบาทมาหกัจากเงินสดที่บริษัทฯ มีอยู่จํานวนประมาณ 3,100 ล้านบาทจะเห็นได้

วา่บริษัทฯ มีส่วนลํา้ของเงินสด (cash surplus) อยู่เป็นจํานวนประมาณ 1,000 ล้านบาทและหากนํามาเทียบกบัทนุจะมีผลให้

บริษัทฯ มีอตัราสว่นของหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ตอ่ทนุเท่ากบั (-0.08) 

.งบกําไรขาดทนุจะเห็นได้ว่า ในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้รวมอยู่ท่ีจํานวน 19,033 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2551 

ซึง่มีอยู่ท่ีจํานวน 13,034 ล้านบาท หรือเพ่ิมขึน้เป็นจํานวนประมาณ 6,000 ล้านบาท (ประมาณร้อยละ 50) ในขณะท่ีค่าใช้จ่าย

โดยรวมเพ่ิมขึน้ตามสดัส่วนของรายได้ แต่หากเทียบสดัส่วนแล้วจะพบว่า บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิเพิ่มขึน้มากกว่า โดยในปี 
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2552 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิอยู่ท่ีจํานวน 3,622 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 19 ของรายได้เทียบกบัในปี 2551 ซึง่บริษัทฯ 

มีกําไรสทุธิเพียงจํานวน 2,373 ล้านบาท หรือ คิดเป็นอตัราร้อยละ 18 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,083,050,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.9097 ไม่มี

เสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจํานวน 22,961,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.0903 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั

งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2552 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2552 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2553 
อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจา่ยเงินปันผลของบริษัทประจําปี 2552 โดยไม่มีการจดัสรรเป็นทนุ
สํารองตามกฎหมาย  เน่ืองจากบริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้แล้ว ขณะท่ีเงินปันผลหุ้น
สามญัมีมลูคา่ทัง้สิน้ 1,213,746,600.00 บาท (หุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.33 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะ
กิจการในปี 2552 เทียบกบัหุ้นละ 0.33 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2551) โดย
จะจา่ยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัองัคารท่ี 16 มีนาคม 2553 และ
กําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภาคม 2553 โดยให้จา่ยจากกําไรสทุธิดงันี ้

- จากกิจการท่ีบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ 

อตัราหุ้นละ 0.20 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 441,362,400 บาท  

- จากกิจการท่ีบริษัทฯไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการ

ลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.35 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 772,384,200 บาท  

ทัง้นีต้ามนโยบายของบริษัทฯ จะจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 

หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ

ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,087,486,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1203 ไม่มี

เสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจํานวน   18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบรูณ์ฯ จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2552 ในอตัรา

หุ้นละ 0.55 บาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัพฤหสับดีท่ี 13 พฤษภาคม 2553 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมี

รายช่ือปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทเม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2553 ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระและ
 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2553 

ประธานฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบุว่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี

ทกุครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งอาจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธี

จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนีมี้กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม    ประธานกรรมการบริษัทและ 

กรรมการอิสระ 

2. นายทองมา   วิจิตรพงศ์พนัธุ์   รองประธานกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารและ 

กรรมการผู้จดัการ 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ ประธานกรรมการตรวจสอบและ 

กรรมการอิสระ  

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส    กรรมการ 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการปฏิบติัท่ีเป็นธรรมาภิบาล จงึขออนญุาตท่ีประชมุใน

การมอบหมายให้นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการและเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท

ฯ ทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุในวาระนี ้เน่ืองจากรองประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการตรวจสอบเป็นกรรมการ ซึง่

ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระและได้รับการเสนอช่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่ไป

อีกวาระหนึ่ง ในการนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน หรือไม่เห็นด้วยแตอ่ย่างใด  

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ  ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ 
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน  ซึง่เห็นวา่กรรมการเดิมทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ และเป็นกําลงัหลกัท่ีสําคญัท่ีช่วย
ให้บริษัทมีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จงึเห็นสมควรเสนอแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่เพ่ือร่วมการผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของบริษัทให้ก้าวหน้าย่ิงๆขึน้ไปตามรายนามและประวติั
ของกรรมการทัง้ 4 ท่านท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 4 ซึง่ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

 

อนึง่ เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  คณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่ามีคณุสมบติั 

ความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทตามท่ีบริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้วนัน้    ปรากฏวา่ มีผู้ ถือหุ้น 1 

ท่านเสนอช่ือตนเอง เพื่อเข้ารับการพิจารณารับเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ ด้วย ซึง่หลงัจากได้มีการสอบทานในเบือ้งต้น

เก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และคณุสมบติัของผู้ เสนอช่ือแล้ว คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่ ยงัไม่สมควร

แตง่ตัง้ให้เป็นกรรมการของบริษัทในการประชมุคราวนี ้ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอให้มีการสอบ

ทานและขอข้อมลูเพ่ิมเติมจากผู้ เสนอช่ือ เพ่ือสามารถใช้ประกอบการพิจารณาในโอกาสตอ่ไป หากบริษัทฯ จะต้องมี

กระบวนการสรรหาเพ่ือแตง่ตัง้กรรมการเพ่ิมเติมในอนาคต 

ทัง้นี ้ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะชดุ สามารถอ่านได้จากรายงานประจําปี 2552 

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ  ได้สอบถามท่ีประชมุว่า จะมี

ข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จงึขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียง

เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดบัจาก ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม  นายทองมา   วิจิตรพงศ์พนัธุ์  

ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ และนายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานัก

ปฏิบติัการ  จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็น

ดงันี ้ 

 

      ช่ือกรรมการ เห็นด้วย    คดิเป็นร้อยละ    ไม่เห็นด้วย   คิดเป็นร้อยละ    งดออกเสียง   คิดเป็นร้อยละ 

1. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม    2,085,530,246   99.0274      1,956,700       0.0929            18,525,600    0.8797 

2. นาย ทองมา   วิจิตรพงศ์พนัธุ์  2,087,486,946    99.1203              0             0.0000            18,525,600    0.8797 

3. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ  

     ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ   2,087,486,946    99.1203              0             0.0000            18,525,600    0.8797 

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส   2,087,486,946    99.1203              0             0.0000            18,525,600    0.8797 

นายสมบรูณ์ฯ จงึสรุปเป็นมติดงันี ้    

 

มติท่ีประชมุ : ท่ีประชมุได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหน่ึงเรียง

ตามลําดบัคะแนนดงัต่อไปนี ้    

1. นายทองมา   วิจิตรพงศ์พนัธุ์     

2. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ   บรูณสมภพ 

3. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส  

 4. ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม  

 

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ แจ้งต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า 

สําหรับค่าตอบแทนกรรมการนัน้ มติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 19 กุมภาพนัธ์ 2553 

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนุมติัค่าตอบแทน
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กรรมการสําหรับปี 2553 ไม่เกิน 21 ล้านบาท ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้

เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

บริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล เท่านัน้ โดยกรรมการท่ี

ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียด

คา่ตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ  5 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมี

ข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามท่ีประชมุเก่ียวกบัเหตผุลในการเพ่ิมค่าตอบแทนกรรมการ เน่ืองจาก

คา่ตอบแทนกรรมการท่ีเสนอในปี 2553 เพ่ิมขึน้จากท่ีกําหนดไว้ในปี 2552 คอ่นข้างมาก 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุว่า  เหตผุลท่ีค่าตอบแทนกรรมการมีจํานวนเพ่ิมขึน้ เน่ืองจากบริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะเชิญกรรมการ โดยเฉพาะ

กรรมการอิสระเข้ามาเป็นกรรมการเพ่ิมเติมในคณะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกบับริษัทฯ ได้พิจารณาเพ่ิมค่าตอบแทน

ให้แก่กรรมการบริษัทตามผลประกอบการของบริษัทฯ ท่ีบรรลเุป้าหมายในแตล่ะปี รวมทัง้แนวโน้มในปีหน้าท่ีจะมีเป้าหมายท่ี

สงูขึน้ด้วย 

นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมี

ข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนน

เสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว นายประเสริฐ  แต่ดุลยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานัก

ปฏิบติัการ  จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็น

ดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,087,486,946 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1203 ไม่มีเสียงท่ีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียงจํานวน   

18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8797 

นายวีระพล สิมะโรจน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากกองทนุภายใต้การจดัการของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ธน

ชาต ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในวาระนีไ้ด้ลงมติไม่เห็นชอบ แตผ่ลคะแนนท่ีออกมาไม่สอดคล้องกบัการลงคะแนนของตน 

 นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัปฏิบติัการ ขอให้พกัการประชมุ เพื่อรอ

ผลการตรวจสอบการลงคะแนนตามท่ีมีผู้ ถือหุ้นคัดค้าน โดยขอให้ผู้ รับมอบฉันทะจากกองทุนภายใต้การจัดการของบริษัท

หลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ธนชาต เข้าร่วมในการตรวจสอบ เพ่ือยืนยนัความถกูต้องของการนบัคะแนนด้วย 

ระหว่างรอผลการตรวจสอบ นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามท่ีประชุมเพ่ิมเติมเก่ียวกับค่าตอบแทน

กรรมการในสว่นเงินผลประโยชน์พิเศษท่ีกําหนดไว้นัน้จะเทียบเท่ากบัโบนสั ซึ่งตามปกติจะจ่ายในช่วงปลายปี โดยจะพิจารณา

จากผลประกอบการและให้เป็นผลตอบแทนตามผลงานใช่หรือไม่ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุว่า  ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้นนัน้ถกูต้องแล้ว โดยตวัเลขท่ีนําเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจะเป็นงบประมาณท่ี

กําหนดไว้ แต่เวลาท่ีจะจ่ายจริงจะพิจารณาจากผลประกอบการ หรือ การบรรลเุป้าหมายของธุรกิจ โดยจะจ่ายในช่วงปลายปี

ตามผลประกอบการของบริษัทฯ   
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ภายหลงัจากการตรวจสอบการนบัคะแนน (โดยมี Inspector และผู้ รับมอบฉนัทะจากกองทนุภายใต้การจดัการ

ของบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุรวม ธนชาต เข้าร่วมตรวจสอบการนบัคะแนนด้วย) นายประเสริฐ  แต่ดลุยสาธิต กรรมการ

และรองกรรมการผู้ จดัการ สํานกัปฏิบตัิการ ได้กล่าวขออภัยผู้ ถือหุ้นท่ีมีการผิดพลาดในการตรวจนับคะแนนและขอให้นาย

สมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสํานักบัญชีและการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงใหม่เป็นดังนี ้เห็นด้วย

จํานวน  2,076,308,546 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.5895 ไม่เห็นด้วย   11,179,800 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.5308 และงดออก

เสียงจาํนวน   18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8797 ประกอบกบัไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้านการลงคะแนนดงักล่าว นายสมบรูณ์

ฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ .  บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ .2535) อนุมัติการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2553 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 21 ล้านบาท ตามรายละเอยีดดงันี ้

1. คณะกรรมการบริษัท                            เป็นจํานวนเงินไม่เกิน        11,640,000 บาท 
- กรรมการอิสระ                          5,880,000 บาท 
- กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร      5,760,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “            1,680,000  บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                             “                540,000  บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       “                180,000  บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  “                270,000 บาท 
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           “                       6,690,000 บาท 

                        รวมทัง้สิน้ไม่เกิน                                                                 21,000,000 บาท 
 

ภายหลงัการดําเนินการในวาระนี ้ ประธานฯ ได้กลบัเข้าทําหน้าท่ีดําเนินการประชมุตัง้แตว่าระท่ี 6 ตอ่ไป  

  
ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2553 

และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2553 
 

ประธานฯ ได้ขอให้ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ นําเสนอต่อท่ีประชุมว่า มติท่ีประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ์ 2553 เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ

ตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่มีประสบการณ์

และความตอ่เน่ืองในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2552 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  3731 

2. นายสพุจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  2826 

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4098  

โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการพิจารณา

แตง่ตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี ความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ 
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และมีส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว ประกอบกับ

ประสบการณ์ของผู้ สอบบญัชี กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบและกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบ

บญัชีประจําปี 2553 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท  

จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 

ดงักล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,087,488,346 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1203 ไม่มี

เสียงท่ีไม่เห็นด้วย และ งดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8797 นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2553 และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2553 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแก้ไขช่ือ (ภาษาอังกฤษ) ของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ

ของบริษัท ข้อ 1 เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า สืบเน่ืองจากการท่ี บริษัทฯ มีนโยบายขยายการลงทุนไปยงัต่างประเทศ 

จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขช่ือของบริษัทฯ เฉพาะในส่วนของช่ือท่ีเป็นภาษาอังกฤษเพื่อให้สะดวกต่อการเรียกขานของ

ชาวต่างชาติและเพ่ือให้สอดคล้องกบัตราสญัลกัษณ์ใหม่ขององค์กร (Corporate Logo) คณะกรรมการจึงเห็นควรให้แก้ไขช่ือ

ภาษาองักฤษของบริษัทฯ  จากเดิม “PREUKSA REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” แก้ไขใหม่เป็น “PRUKSA 

REAL ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” โดยการตดัเฉพาะตวัอกัษร “E” ออกจากช่ือภาษาองักฤษของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการแก้ไขช่ือภาษาอังกฤษของบริษัทฯ ดังกล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จึงมีความ

จําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 1 เร่ืองช่ือบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดงันี ้

ข้อความใหม่เป็น  

ข้อ 1.  ช่ือบริษัท “บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) และมีช่ือเป็นภาษาองักฤษว่า PRUKSA REAL 

ESTATE PUBLIC COMPANY LIMITED” 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็น

ด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบรูณ์ฯ จึง

กล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้
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มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัแก้ไขช่ือ (ภาษาองักฤษ) ของบริษัทฯ และแก้ไข

เพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 1 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือของบริษัทฯ  

 

ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตแิก้ไขตราสาํคัญของบริษัทฯ และแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 เร่ือง
ตราสาํคัญของบริษัท 

 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุวา่ ตามท่ีบริษัทฯ ได้พิจารณาให้แก้ไขช่ือภาษาองักฤษของบริษัทฯ โดยการ

ตดัเฉพาะตวัอกัษร “E” ออกจากช่ือภาษาองักฤษของบริษัทฯ แล้วนัน้ ในการนีบ้ริษัทฯ มีความจําเป็นต้องแก้ไขตราสําคญัของ

บริษัทฯ เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขช่ือภาษาองักฤษของบริษัทฯ ด้วย 

นอกจากนี ้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขตราสําคญัของบริษัทฯ ดงักล่าวมาข้างต้น บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นต้อง

แก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 เร่ืองตราของบริษัทด้วย 

 อนึง่ ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 36 (2) ระบไุว้ว่า การการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทจะต้องขออนมุติัจากท่ีประชมุ
ผู้ ถือหุ้นเสียก่อน จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแก้ไขตราสําคญัของบริษัทและแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 47 
เพ่ือให้สอดคล้องกบัการแก้ไขตราสําคญัของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็น

ด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ   0.8797 นายสมบรูณ์ฯ จงึ

กล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในสี่ (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิแก้ไขตราสําคญัของบริษัทฯ และแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของ
บริษัท ข้อ 47 เร่ืองตราสําคญัของบริษัท 

 
 

ระเบียบวาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนเดมิ 2,224,753,400 
บาทเป็น 2,206,812,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามัญที่ออกไว้เพื่อรองรับการใช้สทิธิตาม
ใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จาํนวน 17, 941,400 หุ้นมูลค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1 บาท 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2548 เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 

2548 และท่ีประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2548 เม่ือวนัท่ี 11 พฤศจิกายน 2548 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ จดัสรรหุ้นสามญั
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เพ่ิมทนุจํานวน 65,000,000 หุ้น (หกสิบห้าล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) เพ่ือรองรับการใช้สิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ออก และเสนอขายให้แก่กรรมการ พนกังานและ

ท่ีปรึกษาของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  

แตเ่น่ืองจากปัจจบุนัใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัท่ีบริษัทฯ ออกให้แก่กรรมการ พนกังานและท่ีปรึกษาของ

บริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยได้ครบกําหนดและสิน้อายุการใช้สิทธิแล้วและคงเหลือหุ้นสามญัท่ีสํารองไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิ

ตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัอีกจํานวน 17,941,400 หุ้น (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพนัสี่ร้อยหุ้น) บริษัทฯ จึง

มีความจําเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นสามญัเพิม่ทนุท่ีเหลืออยู่ทัง้จํานวน   

ด้วยเหตผุลดงักล่าวมาข้างต้น คณะกรรมการจึงเห็นควรให้มีการเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาอนมุติัลด
ทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัสี่
ร้อยบาทถ้วน) เป็นทนุจดทะเบียนใหม่จํานวน 2,206,812,000  บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนับาท
ถ้วน) โดยการตัดหุ้นสามัญท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ จํานวน 
17,941,400 หุ้น (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึง่พนัสี่ร้อยหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท  (หนึ่งบาท) ตามรายละเอียดท่ีเสนอ
มาข้างต้น 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็น

ด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบรูณ์ฯ จึง

กล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการลดทนุจดทะเบยีนของบริษัท จากทนุจดทะเบียน

เดิม 2,224,753,400 บาทเป็น 2,206,812,000 บาท โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้

สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 17, 941,400 หุ้นมลูคา่ท่ีตราไว้หุ้น

ละ 1 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 10  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ
 การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล  นําเสนอต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 2,224,753,400 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสิบสี่ล้านเจ็ดแสนห้าหม่ืนสามพนัส่ีร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,206,812,000 

บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพนับาทถ้วน) โดยการตดัหุ้นสามญัท่ีออกไว้เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 17,941,400 หุ้น (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนสี่หม่ืนหนึ่งพนัสี่ร้อยหุ้น) มลู

ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) จงึมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

โดยให้ยกเลิกข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดงันี ้
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ข้อความใหม่เป็น  

ข้อ 4   เร่ืองทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,206,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่ง

หม่ืนสองพนับาท) แบ่งออกเป็น 2,206,812,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนั

หุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 2,206,812,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยหก

ล้านแปดแสนหนึง่หม่ืนสองพนัหุ้น) หุ้นบริุมสิทธิ –ไม่มี-” 

 

ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การลดทนุจดทะเบยีนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,087,485,646 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.1202 ไม่เห็น

ด้วย 3,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 18,525,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.8797 นายสมบรูณ์ฯ จึง

กล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท 

 

ระเบียบวาระที่ 11  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 3 (PS-WC) 

  
ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจและ

เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย ในการทํางานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทํางานร่วมกบับริษัทฯ และ/หรือ

บริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทน

สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการ

จดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จํานวน 22,000,000 หน่วย (ย่ีสิบสอง

ล้านหน่วย) ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 7 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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อนึง่ ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้นเห็นสมควรให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและ

เง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เช่น หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุ

แห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและสมควร

สําหรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อท่ีประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น

สามญัของบริษัทฯ ในครัง้นีก้บัอีก 2 ครัง้ท่ีผ่านมาจะจดัสรรให้แก่กรรมการและผู้บริหารบคุคลเดียวกนัหรือไม่ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อ

ท่ีประชมุว่า การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ในครัง้นีจ้ะเป็นการสร้างแรงจงูใจในระยะยาว (Long 

term Incentive) โดยจะจดัสรรให้แก่ผู้บริหารตัง้แต่ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป โดยจะเป็นไปตามผลงานของผู้ ท่ีจะได้รับแต่ละคน 

ซึง่ปัจจบุนัมีจํานวนประมาณ 150 คนขึน้ไป 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า หากพิจารณาจากสิทธิการได้ใบสําคญัแสดง

สิทธิฯ ในครัง้นีจ้ะสามารถแปลงเป็นหุ้นสามญัได้เลยภายในปีแรกใช่หรือไม่ กล่าวคือภายใน 3 ปีสามารถแปลงสภาพเป็นหุ้น

สามญัได้ทัง้จํานวนตามท่ีผู้บริหารแต่ละคนได้รับไปเลยใช่หรือไม่ หากเป็นเช่นนัน้แสดงว่าบริษัทฯ จะมีการออกและเสนอขาย

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ไปเร่ือยๆ ใช่หรือไม่ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อ

ท่ีประชมุว่า ตามแผนดําเนินการจะมีการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ทกุปีกล่าวคือ จํานวนท่ีพนกังานจะได้รับจะแบ่งออกเป็น 3 

ส่วน โดยกรรมการ หรือผู้บริหารท่ีได้รับสามารถใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ปีละ 1 ใน 3 (1/3) เป็นระยะเวลา 3 

ปี ซึง่จะมีการออกในลกัษณะนีต้อ่ไปเร่ือยๆ 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัเป้าหมายและแผนการในการออกและเสนอขายใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ในอนาคต 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อ

ท่ีประชมุว่า บริษัทฯ มีแผนการในการสร้างแรงจงูใจในระยะยาว (Long term Incentive) ซึง่จะดําเนินการต่อเน่ือง โดยในปี

ต่อๆ ไปจะมีการขออนมุตัิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นต่อเน่ืองกนัไปให้กบัพนกังานจํานวนประมาณ 150 – 200 คนซึง่เป็นผู้บริหารใน

ระดบัผู้จดัการฝ่ายขึน้ไป ซึ่งเป็นนโยบายท่ีจะรักษาพนกังานท่ีมีประสิทธิภาพให้ทํางานอยู่กับบริษัทฯ อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจาก

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ท่ีพนกังานได้รับไม่สามารถใช้สิทธิทัง้จํานวนได้ในคราวเดียว กลา่วคือ จํานวนท่ีได้รับในแต่ละปีจะต้องใช้

เวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพไป 3 ปี ซึง่เป็นไปตามแผนการท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น แถลงต่อท่ีประชมุว่า ไม่ขดัข้องในการท่ีบริษัทฯ จะหาวิธีในการสร้างแรงจงูใจให้กบั

พนกังาน แต่เข้าใจวา่ การสร้างแรงจงูใจสามารถทําได้หลายวิธี ไม่ทราบว่า บริษัทฯ ประเมินอย่างไรจงึนําวิธีนีม้าใช้ในการสร้าง

แรงจงูใจ เพราะว่า การท่ีบริษัทฯ อยู่ในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทฯ มีหน้าท่ีท่ีจะต้องดแูลในทกุๆ ภาคส่วน ไม่ว่า

จะเป็นผู้บริหาร พนกังาน ผู้ ถือหุ้น รวมทัง้ลกูค้าว่ามีผู้ ใดท่ีจะได้รับผลกระทบบ้างและมากน้อยเพียงใด เน่ืองจากในปีนีจ้ะเป็นปี

ท่ี 3 ท่ีบริษัทฯ ใช้วิธีนีใ้นการสร้างแรงจงูใจ ซึ่งตนคิดว่า น่าจะเป็นท่ีพอใจของผู้ ท่ีมีสิทธิได้รับ แต่อยากทราบว่า บริษัทฯ มีการ
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ประเมินผลหรือไม่ว่า ผลท่ีได้รับจากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ กับผลกระทบอ่ืนๆ มีมากน้อยเพียงใดและมีวิธีการอ่ืนๆ 

หรือไม่ท่ีจะทําให้ได้ผลตามท่ีบริษัทฯ ต้องการ โดยมีผลกระทบน้อยกวา่การเลือกใช้วิธีนี ้

ประธานฯ ขอให้นายวีระชัย  งามดีวิไลศักดิ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ ชีแ้จงใน

ประเด็นนี ้นายวีระชัยฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า แผนโครงการท่ีบริษัทฯ นําเสนอในคราวนีเ้ป็นไปตามนโยบายรักษาบุคลากร  

(Retention Policy) ของบริษัทฯ โดยท่ีปรึกษาได้ทําการศกึษาและนําเสนอรูปแบบของการสร้างแรงจูงใจในระยะยาว โดยมี

แนวคิดกว้างๆ ให้เป็นไปตามหลกัต่างตอบแทน (give and take) โดยใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จะพิจารณาให้ตามผลงานของ

ผู้บริหารแต่ละท่านตาม KPIs ท่ีมีการกําหนดล่วงหน้าอย่างชัดเจนกล่าวคือ ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ท่ีจะได้รับจะเป็นไปตาม

ผลงานของผู้บริหารแตล่ะคนนัน่เอง 

นอกจากนีเ้ม่ือให้ไปแล้ว ผู้ บริหารไม่สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพทัง้จํานวนได้ในคราวเดียว เน่ืองจากจะไม่

สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการท่ีบริษัทฯ จะรักษาบุคคลากรให้ทํางานร่วมกับบริษัทฯ ในระยะยาว ทัง้นี  ้บริษัทฯ ได้

กําหนดให้มีการกระจายการใช้สิทธิออกไปเป็นระยะเวลา 3 ปี เพ่ือให้พนกังานมีข้อผกูพนัท่ีจะต้องทํางานกบับริษัทฯ ตอ่ไป 

 เม่ือคํานงึถึง dilution effect และผู้ ถือหุ้นแล้ว ในสว่นของราคาการใช้สิทธิก็มีการพิจารณาอย่างมาก จงึได้กําหนด

ราคาการใช้สิทธิท่ีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่น่าท่ีจะมีผลก่อให้เกิดผลกระทบท่ีจะทําให้ผู้ ถือหุ้นไม่สามารถรับได้ จึงได้พิจารณา

กําหนดตามหลักเกณฑ์ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้  โดย

กําหนดให้มีส่วนลด (discount rate) ไว้ท่ีจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของราคาตลาด ซึง่อยู่ในเกณฑ์ท่ีฝ่ายบริหารเห็นว่า มีความ

สมเหตุสมผลและทางที่ปรึกษาก็มีความเห็นว่า จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา บริษัทชัน้นําทัง้ในประเทศและต่างประเทศก็

เลือกใช้วิธีการนี ้โดยเห็นวา่เป็นวิธีการท่ีได้รับการยอมรับจากทกุฝ่ายมากท่ีสดุ ฝ่ายบริหารจึงได้เลือกท่ีจะนําวิธีนีม้าเพ่ือขอให้ผู้

ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัตอ่ไป 

นายศกัดา ตัง้ศกัดิ์สถิตย์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุมเก่ียวกับท่ีมาของการคิดราคาว่า บริษัทฯ มีเกณฑ์ในการ

กําหนดราคาอย่างไร เน่ืองจากในปี 2548 บริษัทฯ กําหนดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีราคา 1 บาท แต่ในส่วนของใบสําคญั

แสดงสิทธิฯ ท่ีจะออกใหม่ในคราวนีจ้ะมีราคาการใช้สิทธิท่ี 14 บาท ซึง่มีราคาสงูกว่าเดิมถึง 14 เท่า จึงขอทราบหลกัเกณฑ์ใน

การคิดราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพ แต่ไม่ได้มีความประสงค์ท่ีจะคดัค้านการออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ แต่อย่างใด เน่ืองจาก

เห็นว่า บริษัทฯ มีผลกําไรท่ีดี ประกอบกบัราคาการใช้สิทธิแปลงสภาพคอ่นข้างสงู 

นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า การออกใบสําคญั

แสงสิทธิฯ ในรุ่นแรกเป็นการออกก่อนท่ีบริษัทฯ จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จึงไม่มีราคาการใช้สิทธิท่ี

ชดัเจนจึงกําหนดราคาท่ี 1 บาทได้ แต่ภายหลงับริษัทฯ จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยแล้ว ตามหลกัเกณฑ์ท่ี

สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนดไว้ การออก

ใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในราคาท่ีต่ํากว่าร้อยละ 10 จะต้องมีการจดัทําเอกสารและมีขัน้ตอนในการดําเนินการมากพอสมควร 

บริษัทฯ จึงพิจารณากําหนดราคาไว้ท่ีราคาต่ํากว่าร้อยละ 10 ของราคาตลาด โดยราคาตลาดจะใช้ราคาถัวเฉลี่ยย้อนหลงั 15 

วันก่อนวันท่ีท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ จะพิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  โดยบริษัทฯ มีการประชุม

คณะกรรมการบริษัทฯ เพ่ือพิจารณาอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ เม่ือวนัท่ี 19 กมุภาพนัธ์ 2553  

นายศกัดา ตัง้ศกัด์ิสถิตย์  ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการใช้สิทธิแปลงสภาพท่ีกําหนดไว้ท่ีระยะเวลา 3 ปีว่า 

บริษัทฯ มีหลกัการเช่นไร เช่น สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพภายใน 1 ปี หรือ จะใช้สิทธิเม่ือใดก็ได้ เน่ืองจากราคาใช้สิทธิจะ

เปลี่ยนแปลงขึน้ลงไม่เท่ากนัในแต่ละช่วงเวลา 
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นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการสํานักบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้

กําหนดให้สิทธิในการแปลงสภาพไว้ 3 ปี ตวัอย่างเช่น หากผู้บริหารได้รับใบสําคญัแสดงสิทธิฯ จํานวน 9,000 หน่วย จะ

สามารถใช้สิทธิแปลงสภาพได้ปีละ 3,000 หน่วยเป็นขัน้บนัใดไป แต่จํานวนการใช้สิทธิ 3,000 หน่วยแรกจะใช้สิทธิเม่ือใดก็ได้

และจะใช้สิทธิทัง้จํานวนในคราวแรก หรือจะแบ่งใช้อย่างไรก็ได้และนอกจากนี ้ผู้ ท่ีจะใช้สิทธิในการแปลงสภาพเป็นหุ้นสามญั

ได้จะต้องมีสถานภาพเป็นพนกังานของบริษัทฯ อยู่ด้วยในขณะท่ีมีการใช้สิทธิ ซึ่งมีผลเท่ากบัเป็นแผนการที่จะรักษาพนกังาน 

(retention) ให้ทํางานอยู่กบับริษัทฯ นัน่เอง 

 นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า  ตามท่ีกรรมการผู้จดัการแจ้งต่อท่ีประชมุว่าจะมีการออก

และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในปีถัดๆ ไปด้วยจึงอยากให้บริษัทฯ มีการประเมินผลท่ีได้รับจากการดําเนินการตาม

โครงการนีว้่า ตรงกบัท่ีบริษัทฯ ต้องการหรือไม่และผลกระทบท่ีเกิดขึน้กบัส่วนอ่ืนๆ ท่ีมีกับบริษัทฯ เปรียบเทียบกบัวิธีการสร้าง

แรงจูงใจด้วยวิธีอื่นๆ ด้วย  โดยท่ีผ่านมามีบางบริษัทฯ ท่ีออกโครงการร่วมลงทุนระหว่างนายจ้างและลูกจ้างของบริษัท 

(Employee Joint Investment Program – EJIP) ไม่ทราบว่าใกล้เคียงกนัหรือไม่และอยากให้มีการประเมินผลว่า ได้ผลจริง

และสามารถท่ีจะสร้างแรงจงูใจได้จริงหรือไม่และมีวิธีการอ่ืนๆ ท่ีดีกวา่นี ้หรือ มีผลกระทบน้อยกว่านีห้รือไม่  

 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงต่อ

ท่ีประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ให้แก่พนักงานเป็นหลักปฏิบัติของบริษัทฯ ชัน้นําทั่วไปทัง้ในและ

ต่างประเทศ การออกใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้แรก เป็นการออกในช่วงท่ีบริษัทฯ จะจดทะเบียนเข้าตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประทศไทย ซึ่งการออกและเสนอขายในครัง้นีจ้ะไม่คํานึงถึงผลงาน แต่จะเป็นเพียงการขอบคณุกับพนกังานทัง้หมด แต่การ

ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ครัง้ท่ื 2 มีการเสนอขออนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นและต่อมามีการยกเลิกไป โดยการ

ออกและเสนอขายในครัง้นีเ้ป็นครัง้ท่ื 3 และมีการกําหนดราคาการใช้สิทธิไว้ท่ี 14.35 บาท โดยเป็นราคาถวัเฉลี่ยในช่วงระหว่าง

วนัท่ี 29 มกราคมถึง 18 กมุภาพนัธ์ 2553 ซึง่มีค่าเฉล่ียเท่ากบั 15.94 บาทต่อหุ้น เม่ือหกัส่วนลดในอตัราร้อยละ 10 จะทําให้

ราคาการใช้สิทธิเท่ากบั 14.35 บาท ซึง่วิธีการท่ีใช้นีไ้ด้มีการปรึกษากบัท่ีปรึกษาด้านทรัพยากรบคุคล โดยเป็นวิธีการท่ีใช้กนัได้

ทัง้ในแง่ของการรักษาพนกังานไว้กบัองค์กร และมีผลทําให้บริษัทฯ มีโอกาสเติบโตตามเป้าหมาย โดยพนกังานมีส่วนร่วมใน

การช่วยผลกัดนัให้บรรลเุป้าหมายตามท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นอ่ืนๆ ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,030,162,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 96.4218 ไม่เห็น

ด้วย 55,219,928 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.6226 และงดออกเสียงจํานวน 20,120,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9556 นาย

สมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 3 (PS-WC) และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
คดัค้าน (ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี)้ 
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ระเบียบวาระที่ 12 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ
นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ (ซึง่ได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)  
และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 3 (PS-WC) จํานวน  22,000,000 หน่วย (ยี่สิบสองล้านหน่วย) โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  ในการนีบ้ริษัทฯ จําเป็นต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 
22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) จากทนุจดทะเบียนเดิม  2,206,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสน
หนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน)   เป็น 2,228,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน)  
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 22,000,000 หุ้น (ย่ีสิบสองล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้จํานวน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จงึขอเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนดงักล่าว 
 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  2,020,753,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9748 ไม่เห็น

ด้วย 64,259,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0520 และงดออกเสียงจํานวน 20,490,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9732 นาย

สมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ (ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี)้ 

 
ระเบียบวาระที่ 13  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 2,206,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยหกล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพนับาทถ้วน) เป็น 2,228,812,000 บาท 

(สองพนัสองร้อยย่ีสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนับาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มเติมเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 22,000,000 หุ้น (ย่ีสิบสองล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(หนึ่งบาท) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความ

เดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดงันี ้

ข้อความใหม่เป็น   
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ข้อ 4   เร่ืองทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,228,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสน

หนึง่หม่ืนสองพนับาท) แบง่ออกเป็น 2,228,812,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืน

สองพนัหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 2,228,812,000 หุ้น (สองพนัสอง

ร้อยยี่สิบแปดล้านแปดแสนหนึง่หม่ืนสองพนัหุ้น) หุ้นบริุมสิทธิ –ไม่มี-” 

ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 2,021,184,128 เสียง คิดเป็นร้อยละ 95.9953 ไม่เห็น

ด้วย 63,828,628 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.0315 และงดออกเสียงจํานวน 20,490,300 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.9732 นาย

สมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท (ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นี)้ 

 

ระเบียบวาระที่ 14 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ได้ดําเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีเร่ืองอ่ืนใดจะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก 

หรือไม่ แต่ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และ

ผู้ มีเกียรติทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 12:05 น.   

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชมุเม่ือเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุเพิ่มเติม จึงทําให้มี     

ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 94 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 2,106,020,256 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 95.4327 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 

 

    ลงช่ือ                     พิสิฐ ลีอ้าธรรม             ประธานท่ีประชมุ 

             (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) 

    ลงช่ือ               ไพศาล  รําพรรณ์            ผู้จดบนัทกึการประชมุ 

          (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


