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บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

  ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10.05 น. ณ หองปาริชาต ิ โรงแรมโกลเดน ทิวลิป  
ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 

 ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนของบริษัท
มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 191 ราย นับเปนจํานวนหุนได 2,585,306,648 หุน 
คิดเปนรอยละ 54.70 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 4,726,456,320 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุม 
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ประธานจึงกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555      

 และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเปนจํานวนหุนได 2,595,567,648 หุน คิดเปนรอยละ 
54.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 4,726,456,320 หุน 

 กอนที่จะดําเนินการประชุม ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ไดเขารวมประชุม             
ในคร้ังนี้ดังนี ้

 1. ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ  ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 2. นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการ   ประธานกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและทรัพยากรมนุษย และกรรมการอิสระ 
 3. นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร 
 4. นายไพรัตน เสนาจักร กรรมการบริหาร และที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร 
 5. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเปนกรรมการบริษัท 

และกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษย 
 6. นายออย บูน อัน กรรมการ     
 7. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการบริหาร และรองประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน 
 8. นายกฤช ฟอลเล็ต  ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 
    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษย 
 9. ดร.สมศักดิ ์ โตรักษา  ประธานกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเปนกรรมการ

บริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 11. นางเนื้อนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเปนกรรมการบริษัท 
 12. นายวันชัย  ธนิตติราภรณ กรรมการและกรรมการอิสระ  
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 ทั้งนี้ กรรมการทีเ่ขารวมประชุมในคร้ังนี้คิดเปนรอยละ 100 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 และมีผูสอบบัญชีและผูบริหารอื่น ๆ ที่เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและขอสอบถามของผูถือหุน
ดังนี้   

 1. นายปราโมทย  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท 
 2. นายสุรศักดิ์  วัชรพงศปรีชา  ผูชวยประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 
 3. นายพรอนันต กิจนะวันชัย ตัวแทนผูสอบบัญชีจาก 
    บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถงึรูปแบบในการประชุมและวิธกีารดําเนินประชุม โดยประธานในฐานะ
ประธานกรรมการจะเปนประธานที่ประชุมและจะทําหนาทีก่ํากับการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาระ    
ที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม และนายปราโมทย  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท จะเปนผูดําเนินการประชุม 
ตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

 กอนการเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทยไดแจง
ใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ใหผูถือหุนทราบ 3 ทางดังนี้ 

 1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกทาน 
 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ 
 3. สงขอความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคสของ         

ตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัท  

 ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบดังนี้  

  ผูถือหุนแตละทานมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 
1 เสียง และผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด 
ทางหนึ่งเทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาเปนบัตรเสีย ยกเวนกรณีของผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้งให      
คัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่ผูถือหุน
ระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

  การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก  
เวนแตเร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอยางอื่น  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ และ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเวนวาระที่ 7 ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
จะเปนดังนี้ 

   ผูถือหุนที่คัดคานหรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเพียง 
ทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว  และมอบใหแกเจาหนาที่
ของบริษัทเพ่ือนําไปตรวจนับ 
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   ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนอนุมัติหรือเห็นดวย
ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนโดยไมจําเปนตองลงคะแนนเสียง        
ในใบลงคะแนนเสียง  

  เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนด
วาระ ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกทานลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือทําการตรวจนับ อยางไรก็ตาม หากมีผูถือหุนไมนําสงใบลงคะแนนเสียง  บริษัทจะถือวา   
ผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท         

  ในการรวบรวมผลคะแนนในแตละวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย              
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง            
ผลคะแนนเสียงที่ไดจะถือวาเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย  สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
ของบริษัทหรือใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม  โดยเปนการมอบฉันทะแบบใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 
ตามความประสงคของผูถือหุนทานนั้น  ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค
ของผูมอบฉันทะแลว    

  หลังจากนั้น ประธานจะเปนผูสรุปผลการลงมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมมีมติ
เปนเอกฉันท หรือมีมตเิสียงขางมากเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด งดออกเสียงเทาใด และมีบัตรเสียเทาใด 

 นอกจากนี้ เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส นายปราโมทยไดเชิญผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม 2 ทานเขารวมเปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงรวมกับที่ปรึกษากฎหมายและ
ตัวแทนของบริษัทดวย 

 ตอจากนั้น  นายปราโมทยไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังนี ้

วาระท่ี  1. เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา   ในการประชุมคร้ังนี้ ประธานไมมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุม
ทราบแตอยางใด 

วาระท่ี  2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 

 นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554     
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนพิจารณา
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานไดสอบถามความเห็นจากที่ประชุม  

 เมื่อไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 29 
เมษายน 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

รับรอง 197 2,583,401,344 99.76 
ไมรับรอง 1 6,337,704 0.24 
งดออกเสียง 1 12,000 0.00 

รวม 199 2,589,751,048 100.00 

วาระท่ี 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงานประจําป 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาที่บริหาร  และนายไพรัตน 
เสนาจักร ที่ปรึกษาเจาหนาที่บริหารจะเปนผูชี้แจงรายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2554 
ที่ผานมาใหที่ประชุมทราบและพิจารณา 

 นายชายนิด โงวศิริมณีไดชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2554 ที่ผานมา 
ใหผูถือหุนทราบวา บริษัทมีรายไดจากการขายบานและที่ดินของบริษัทและบริษัทยอยรวม 8,081 ลานบาท ซึ่งลดลง
จากป 2553 จํานวน 534 ลานบาท เนื่องจากในป 2553 บริษัทมีรายไดจากการขายที่ดินแปลงใหญใหมหาวิทยาลัย
หอการคาไทย ประกอบกับการเกิดมหาอุทกภัยในไตรมาส 4 ของป 2554 ซึ่งสงผลโดยตรงตอรายไดโดยรวม 
ของบริษัท ทําใหผลการดําเนินงานต่ํากวาที่บริษัทไดคาดการณไว  

 หลังจากนั้น นายไพรัตน เสนาจักรไดรายงานพรอมแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในป 2554 ที่ผานมา โดยคลอบคลุมถึงสาระสําคัญในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 1. ผลการดําเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ  โดยแบงเปน Presale, Transfer, Backlog, 
Stocks และ Stocks in Process  

 2. รายงานผล Presale และ Transfer โดยแยกตามผลิตภัณฑ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการ
เดียวกันในป 2553 

 3. แผนการตลาดและสื่อโฆษณาแยกเปนรายไตรมาส 
 4. กิจกรรมเพ่ือสังคม Flood Fighting ไดแก มาตรการแกปญหาอุทกภัยของบริษัทในสวนตาง ๆ 

ดังนี ้
  (1) มาตรการความชวยเหลือของบริษัท 
  (2) มาตรการฟนฟูโครงการ 
  (3) มาตรการเยียวยาลูกบานภายหลังน้ําลด 
  (4) มาตรการการปองกันในอนาคต 
 5. กิจกรรมเพ่ือลูกบาน ไดแก  
  - บริการเชิงรุกในการซอมแซมบาน Homecare Service ไดแก บริการตรวจสุขภาพบานฟรี 

บริการตรวจเช็คสุขภัณฑฟรี บริการตรวจเช็คเฟอรนิเจอร ชุดครัวฟรี และบริการลางแอรฟรี   
  - การทําบุญใสบาตร 
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  - การจัดกิจกรรมสรางสัมพันธกับลูกบานที่แนะนําคนรูจักใหมาซื้อบานกับบริษัทไปทองเที่ยว 
ที่วังน้ําเขียว Centara Trat รวมทั้งจัดกิจกรรมตาง ๆ เชน การตกแตงถุงผา/หมวกสาน/
ตระกรา การชม Harry Potter 7 การจัดสวนถาดไมมงคล เปนตน  

 หลังจากนั้น ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทยไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบถึงสถานการณและ
ภาวะเศรษฐกิจที่มีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย  ในหัวขอ “Good Business, …But Very Bad 
Politic!!!”  ซึ่งครอบคลุมถึงรายละเอียดในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 1. ภาพรวมของธุรกิจในป 2555  
 2. ผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงกับความเสี่ยงที่ปราศจากผลตอบแทน  
 3. พฤติกรรมการใชจายของผูบริโภค 
 4. ดัชนีคาครองชีพในประเทศไทย  
 5. ปจจัยในประเทศที่มีผลกระทบตอระบบเศรษฐกิจในประเทศไทย 

 หลังจากนั้น ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2554   
ที่ผานมา 

 มีผูถือหุนไดซักถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามในประเด็นที่สําคัญดังนี้ 

 มีผูถือหุน (นายสุพจน พงศกิดาการ) ไดมีขอสอบถามและคณะกรรมการบริษัทไดตอบขอซักถามดังนี ้

 1. ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวมต่ํากวาป 2553 เพียงเล็กนอย แตผลกําไรไดลดลงจากป 2553 มาก 
โดยในป 2553 บริษัทมกีําไรจํานวน 537 ลานบาท  แตในป 2554 มีกําไรเพียง 330 ลานบาท   ซึ่งนายสุรศักดิ์  
วัชรพงศปรีชาไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา  หากพิจารณาในเร่ืองอัตรากําไรข้ันตน  ปรากฏวา อัตรากําไรข้ันตน 
ในป 2554 เพ่ิมข้ึนจากป 2553 จากรอยละ 32.7 เปนรอยละ 36.3   แตเนื่องจากในป 2554 บริษัทมีคาใชจาย 
ในการขายและบริหารเพ่ิมข้ึนจากป 2553  และในไตรมาสที่ 4/2554  บริษัทมีคาใชจายในการปองกันน้ําทวม
ประมาณ 40 ลานบาท ซึ่งเปนคาใชจายที่เพ่ิมข้ึนจากคาใชจายปกติของบริษัท จึงทําใหบริษัทมีกําไรลดลง 

 2.  ราคาหุนของบริษัท โดยแจงวา ราคาหุนของอุตสาหกรรมเฉลี่ยอยูที่ 1.9 เทา แตราคาหุนของ
บริษัทมคีา P/E Ratio เทากับ 0.8 เทา จึงทําใหมีมูลคาทางบัญชีหุนละ 1.55 บาท แตราคาหุนของบริษัทที่ซื้อขาย
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพียงหุนละ 1.26 บาท คณะกรรมการและผูบริหารของบริษัทจะตองใช
ศักยภาพที่มีอยูทํากําไรใหไดมากกวานี้ ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ราคาหุนจะข้ึนอยูกับอุปสงค
และอุปทาน บริษัทไมสามารถเขาไปทําราคาได 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

 กอนการลงมติในวาระนี้ ประธานไดแจงใหผูถือหุนทราบวา ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติม  
จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 227 ราย นับเปนจํานวนหุนได 
2,595,567,648 หุน คิดเปนรอยละ 54.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 
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มต:ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2554 ท่ีผานมา 
และรายงานประจําป 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

รับรอง 225 2,589,217,944 99.76 

ไมรับรอง 2 6,349,704 0.24 
งดออกเสียง - - - 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2554 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชา ผูชวยประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชาไดสรุปรายการที่สําคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 
และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้ 

 1. รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2553 
 2. รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2553 
 3. รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2553 
 4. สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2553 

 นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ดังกลาว 

 สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยโดยนางสาวศิริพร ขัตตพงษ ผู รับมอบฉันทะมีขอสอบถาม และ
คณะกรรมการบริษัทไดตอบขอซักถามดังนี้ 

 1. ในหนารายงานของผูสอบบัญชีไดระบุไวในทายวรรคแรกวา งบการเงินของบริษัทยอยแหงหนึ่ง 
(บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) (“วีรีเทล”)) ตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีอื่น  ซึ่งนายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชา  
ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา เนื่องจากบริษัทไดเขาลงทุนในวีรีเทลเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2554 โดยวีรีเทลไดมีการ
ประชุมผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีเรียบรอยแลว ดังนั้น ผูสอบบัญชีของบริษัทจึงตองระบุรายละเอียดการตรวจสอบ
บัญชีของผูสอบบัญชีอื่นไวในหนารายงานการสอบบัญชีของบริษัทดวย 

 2. ความคืบหนาในการรับเงินชดเชยจากบริษัทประกันภัยแหงหนึ่งของวีรีเทลวา ซึ่งนายปราโมทย  
เร่ิมยินดีไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในเร่ืองนี้ บริษัท แอกซาประกันภัย จํากัด (“แอกซา”) เปนผูรับประกันภัย 
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และแอกซาไดเสนอใหเจาพนักงานพิทักษทรัพยพิจารณาวา ลูกหนี้มีสิทธิที่จะไดรับเงินคาเบ้ียประกันภายหลัง 
การฟนฟูกิจการหรือไม และขณะนี้ คดีอยูในระหวางการพิจารณาของเจาพนักงานพิทักษทรัพย 

 3. กรณีลูกหนี้คาที่ดินไดขอผัดผอนการชําระหนี้ ซึ่งหากในป 2555 ลูกหนี้ยังขอผัดผอนอีก บริษัท 
จะดําเนินการอยางไร ซึ่งนายปราโมทย เร่ิมยินดีไดชี้แจงใหทราบวา เปนกรณีที่บริษัทไดขายที่ดินใหมหาวิทยาลัย 
แหงหนึ่ง โดยผูบริหารของมหาวิทยาลัยประสบปญหาในการชําระหนีใ้หแกบริษัท และบริษัทไดทราบวา ผูบริหารของ 
มหาวิทยาลัยไดขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินเพ่ือแกไขปญหาดังกลาว แตเนื่องจากมหาวิทยาลัยเปนหนวยงานที่จะตอง
ขออนุญาตการดําเนินการจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการศึกษาเอกชน ดังนั้น ผูบริหารของมหาวิทยาลัย 
จึงไดเจรจาขอขยายเวลาที่จะชําระหนีอ้อกไปประมาณ 3 เดือน บริษัทจึงไดเจรจาใหย่ืนเร่ืองขอประนีประนอมยอมความ
ตอศาล โดยใหมหาวิทยาลัยชําระหนี้บางสวนกอน และมหาวิทยาลัยขอนํากลับไปปรึกษากับผูบริหารกอน 

 มีผูถือหุนไดสอบถามความคืบหนาของคดคีวามกับลูกบาน ซึ่งดร.สมศักดิ์ โตรักษาไดชี้แจงใหที่ประชุม
ทราบวา ในโครงการเอกมัย-รามอินทรามีคดีความ 2 คดี โดยคดีแรก เปนคดีความที่ลูกบานไดฟองเรียกคาเสียหาย  
ซึ่งศาลชั้นตนไดมีคําสั่งยกฟอง และตอมา นายณรงคในฐานะโจกทไดติดปายประจาน ทําใหบริษัทรวมทั้งลูกบานอื่น
เสียหาย และเปนปญหากับโครงการของบริษัทเปนอยางมาก ซึ่งบริษัทไดพยายามเจรจา แตไมประสบผลสําเร็จ บริษัท
จึงได ย่ืนขอใหศาลไตสวนฉุกเฉิน และศาลไดมีคําสั่งใหนําปายออกไป แตนายณรงคก็ไมดําเนินการ บริษัท 
จึงจําเปนตองย่ืนฟองละเมิดกับนายณรงค ซึ่งศาลชั้นตนไดมีคําพิพากษาใหบริษัทชนะคดี และขณะนี้ นายณรงคไดย่ืน 
อุทธรณทั้งสองคดีอยู อยางไรก็ตาม บริษัทมิไดประสงคที่จะเปนคดีความกับลูกบาน โดยบริษัทไดใหโอกาสนายณรงค
เขามาเจรจาเพ่ือใหเกิดความปรองดองและเพ่ือความสุขของโครงการตลอดเวลา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

เห็นดวย 225 2,589,217,944 99.76 
ไมเห็นดวย 2 6,349,704 0.24 
งดออกเสียง - - - 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

วาระท่ี  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาที่บริหาร จะเปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายชายนิด โงวศิริมณีชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานในป 2554 ที่ผานมา  
จํานวน 330,739,074 บาท บริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัท 
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คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 
17,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรใหนํากําไรที่เหลือ
จํานวน 313,739,074 บาท เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2554 ใหแกผูถือหุนของบริษัทจํานวน 4,726,456,320 หุน ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จะตอง
จายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้น 189,058,252.80 บาท คิดเปนรอยละ 60.26 ของกําไรสุทธิหลังจากหักเงินสํารอง 
ตามกฎหมายแลว และคิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield) รอยละ 3.17  โดยคํานวณจากราคา
ปดของหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555  ซึ่งอยูที่หุนละ 1.26 บาท  นอกจากนี้ นายชายนิดไดชี้แจงรายละเอียด 
การจายเงินปนผลของบริษัทในปที่ผานๆ มาใหผูถือหุนทราบดังนี้ 
 

รอบระยะเวลาบัญชี  ป 2554 ป 2553 ป 2552 ป 2551 
มูลคาหุนปจจุบันของบริษัท 1 บาท 6 บาท 6 บาท 6 บาท 
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.04 บาท 0.33 บาท 0.25 บาท 0.36 บาท 

เปรียบเทียบในกรณีไดปรับเปลี่ยนใหเปนมูลคาหุนละ 1 บาทเทากัน 
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.04 บาท 0.055 บาท 0.042 บาท 0.06 บาท 

 ซึ่งบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) 
และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล  และบริษัทจะจายเงนิปนผลภายใน
วันที ่25 พฤษภาคม 2555 นายชายนิดจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  มีเร่ืองทีเ่สนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเปน 2 สวนดังนี ้
 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,000,000 บาท  และ 
 2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ใหแกผูถือหุน 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
ลงมต ิ

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังน้ี 

 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหน่ึงเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 17,000,000 บาท 

 2. มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2554 ใหแกผูถือหุน 
ของบริษัทจํานวน 4,726,456,320 หุน ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินปนผล 
ท่ีจะตองจายใหแกผูถือหุนท้ังส้ิน 189,058,252.80 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน 
ท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และใหรวบรวม
รายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 11 พฤษภาคม 2555 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล 
และบริษัทจะจายเงินปนผลภายในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2555 

  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและ           
 ออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 



 9

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

เห็นดวย 225 2,589,217,944 99.76 

ไมเห็นดวย 2 6,349,704 0.24 

งดออกเสียง - - - 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบรษัิท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวีระยุค พันธุเพชร ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และทรัพยากรมนุษย จะเปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวีระยุค พันธุเพชรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนดให
การจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการโดย 
การพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษยไดพิจารณาวงเงิน 
การจายเงินบําเหน็จ   และเห็นสมควรใหนําเสนอเพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จสําหรับ 
ผลการดําเนินงานป 2554 ใหแกคณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไมเกิน 9,500,000 บาท โดยมอบหมายให
ประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป   

 นายวีระยุคไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจายเงินบําเหน็จใหแก
คณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 
 

จากผลการดําเนินงานป 2554 2553 2552 
กําไรสุทธิ 487,999,305 550,436,938 399,751,525 

วงเงินบําเหน็จท่ีไดรับอนุมัต ิ 9,500,000 10,500,000 7,500,000 

 นายวีระยุคจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามหรือมีความเห็นอื่นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ
และเพ่ือใหการลงมติในวาระนี้มีความโปรงใส ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุนจํานวน 103,437,600 หุน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จะไมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล จํานวนหุน 
1 นายวิทยา เนติวิวัฒน 63,480,000 
2 นายชายนิด โงวศิริมณ ี 39,900,000 
3 ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ 45,000 
4 นายไพรัตน เสนาจักร  12,000 
5 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา 600 
  รวม 103,437,600 
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มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว    ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินบําเหน็จสําหรับ 
ผลการดําเนินงานป 2554 ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 9,500,000 บาท โดย
มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทาน 
ตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผู ถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี มีผู ถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการ             
ถือหุนนับจํานวนหุนได 103,437,600 หุนมิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 217 2,475,843,344 99.35 

ไมเห็นดวย 5 16,286,704 0.65 

งดออกเสียง - - - 
รวม 222 2,492,130,048  

ผูถือหุนที่เปนกรรมการ
ของดออกเสียง 

5 103,437,600  

รวม 227 2,595,567,648  

วาระท่ี 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ  

 นายปราโมทยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ 
ของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามทุกป โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมีสิทธิที่จะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก  โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ทาน ดังนั้น จึงมกีรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนีร้วม 4 ทานคือ  

 1. นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 2. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการ 
 3. ดร. สมศักดิ ์ โตรักษา  กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 
 4. นายออย บูน อัน    กรรมการ  

 คณะกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอใหเปนกรรมการบริษัทไดมีการประชุมโดยพิจารณาถึง           
ความเหมาะสมในดานคุณสมบัติ ความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ
บริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการบริษัทแทนกรรมการ 
ที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนดังนี้ 
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 (1) เนื่องจากนายวิทยา เนติวิวัฒน และนายออย บูน อัน เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู 
ความสามารถ และมีประสบการณที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการ
ของบริษัท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งใหกรรมการทั้งสองทานดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ 
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 (2) เนื่องจากนายวีระยุค พันธุเพชร และดร.สมศักดิ์ โตรักษา เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ
และมีประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 
ใหกรรมการดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทอีกวาระหนึ่ง   

 ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแนะนํานายวีระยุค พันธุเพชร, นายวิทยา เนติวิวัฒน, ดร.สมศักดิ์ โตรักษา 
และนายออย บูน อัน ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการใหมใหผูถือหุนทราบ รวมทั้ง 
ไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงถึงประวัติโดยยอของกรรมการทั้งสี่ทานใหที่ประชุมพิจารณา ตามที่
บริษัทไดสงรายละเอียดประวัตกิรรมการดังกลาวใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  และนายปราโมทยไดแจง 
ใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา กรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวมิไดเปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อยางเดียวกันและเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด  และกอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ 
กรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวไดแจงความประสงคที่จะออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาลงมติ เพ่ือใหที่ประชุม 
ผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางเปนอิสระ    

 ประธานไดเชิญกรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวออกจากหองประชุมชั่วคราว  

 กอนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ  นายปราโมทยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การลงมติเลือกตั้ง
กรรมการในวาระนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกคนจะตองลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ทาน  และขอให
ผูถือหุนลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทไดจัดสงใหแลว เพ่ือลงมติวา เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง 
และเมื่อผูถือหุนไดลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ทานแลว  ขอใหผูถือหุนทุกคนสงใบลงคะแนนเสียง 
ใหเจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือรวบรวมและประกาศแจงมติใหทราบตอไป แตอยางไรก็ตาม หากผูถือหุนคนใดมิได 
สงใบลงคะแนนเสียง  บริษัทจะถือวา  ผูถือหุนทานนั้นไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท   

 ประธานไดสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ทาน และเมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังน้ี 

 1. เลือกตั้งใหนายวิทยา เนติวิวัฒน และนายออย บูน อัน ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง 
ตามกําหนดวาระในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

 2. เลือกตั้งใหนายวีระยุค พันธุเพชร และดร.สมศักดิ์ โตรักษา ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนง
ตามกําหนดวาระในครั้งน้ีกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหม
อีกวาระหน่ึง  

  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแตละทานดวยคะแนนเสียงขางมาก 
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
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(1) นายวีระยุค  พันธุเพชร 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 223 2,588,990,444 99.75 
ไมเห็นดวย 3 6,370,704 0.24 
งดออกเสียง 1 206,500 0.01 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

 (2) ดร. สมศักดิ์  โตรักษา 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 224 2,589,011,444 99.75 
ไมเห็นดวย 2 6,349,704 0.24 
งดออกเสียง 1 206,500 0.01 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

 (3) นายวิทยา  เนติวิวัฒน 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 223 2,588,990,444 99.75 
ไมเห็นดวย 3 6,370,704 0.24 
งดออกเสียง 1 206,500 0.01 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 
 

 (4) นายออย บูน อัน 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 224 2,589,011,444 99.75 
ไมเห็นดวย 2 218,500 0.01 
งดออกเสียง 1 6,337,704 0.24 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 
 

 ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนท้ังส้ิน 12 ทานดังน้ี 
 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 
 2. นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 3. นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 4. นายไพรัตน เสนาจักร กรรมการ 
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 5. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการ 
 6. มร.ออย บูน อัน  กรรมการ 
 7. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการ  
 8. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการอิสระ 
 9. ดร.สมศักดิ์ โตรักษา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการอิสระ 
 10. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการอิสระ 
 11. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ 
 12. นายวันชัย  ธนิตติราภรณ กรรมการและกรรมการอิสระ 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจําป 2555 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษย จะเปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวีระยุค พันธุเพชรชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การจายเงินคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 
เมษายน 2554 ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2554 
ภายในวงเงินไมเกิน 7,500,000 บาท  และสําหรับคาเบ้ียประชุมประจําป 2555 นี้   คณะกรรมการบริษัทได
พิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษยที่ไดพิจารณาวา ในป 2555  
คณะกรรมการจะตองมีการประชุมเพ่ือวางนโยบายตาง ๆ มากข้ึน ซึ่งเปนไปตามปริมาณงานที่เพ่ิมข้ึน คณะกรรมการ 
จึงไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการ
บริษัทประจําป 2555 ภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท และมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณา
จัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป  

 นายวีระยุคไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอมูลการจายคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการ
บริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 
 

คาเบี้ยประชุมประจําป 2554 2553 2552 
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากประชุมผูถือหุน 7,500,000 7,500,000 7,500,000 
คาเบ้ียประชุมที่จายจริงใหกรรมการ 6,650,000 5,060,000 5,335,000 

 นายวีระยุคจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม   ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิและเพ่ือความโปรงใส 
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 รายถือหุนนับเปนจํานวนหุนได 103,437,600 หุน จะไมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
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มต:ิ หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม
ประจําป 2555 ใหแกคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท โดย
มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจดัสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
ตามความเหมาะสมตอไป  

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี มีผูถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการถือหุน             
นับจํานวนหุนได 103,437,600 หุน มิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีดังน้ี 

 
 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 214 2,483,523,844 99.65 
ไมเห็นดวย 6 7,949,704 0.32 
งดออกเสียง 2 656,500 0.03 

รวม 222 2,492,130,048 100.00 
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ
ของดออกเสียง 

5 103,437,600  

รวม 227 2,595,567,648  

วาระท่ี 9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชขีองบริษัทประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานมอบหมายใหนายกฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายกฤช ฟอลเล็ตชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
ขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ทุกป  ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ           
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทประจําป 2555 เนื่องจากพิจารณาเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
เปนที่นาพอใจ และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 ดังนี้ 
 

ชื่อผูสอบบัญช ี เลขท่ีใบอนุญาต จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
1. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 3459 0 
2. นางสาวศิราภรณ  เอื้ออนันตกุล 3844 4 (ป 2551-2554) 
3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 0 
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 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  
และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 1,850,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนคาตอบแทนสูงกวา
คาตอบแทนในป 2554 จํานวน 50,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.77 ซึ่งถือวา จํานวนเงินที่เพ่ิมข้ึนยังอยูในเกณฑหรือ 
ต่ํากวาเกณฑปกติ นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัท
ดวย โดยมีขอมูลการจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีในปที่ผานมาดังนี้ 
 
 

 ป 2555 ป 2554 ป 2553 ป 2552 
คาสอบบัญชี 1,850,000 1,800,000 1,700,000 1,650,000 
เพ่ิมข้ึนจากปที่ผานมา 50,000 100,000 50,000 - 
คิดเปน 2.77% 5.88% 3.03% - 

 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัดและผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชี 
ของบริษัทและบริษัทยอย  ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของ 
ในลักษณะที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  นายกฤชจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด โดยนางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3459 และ/หรือ
นางสาวศิราภรณ เอื้ออนันตกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 และ/หรือนายกฤษดา 
เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2555 
และกําหนดเงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 1,850,000 บาท ดังน้ี 

 

มตท่ีิลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 224 2,589,011,444 99.75 
ไมเห็นดวย 3 6,556,204 0.25 
งดออกเสียง - - - 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูไมเกิน 4,000 ลานบาท 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา รองประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน  
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การออก
หุนกูในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหนี้เดิม  คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกหุนกูไมเกิน 4,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามทีน่างสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุน
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พิจารณาซึ่งปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนและวีดิทัศนที่ไดแสดงใหผูถือหุน 
ในการประชุมแลว 

 นางสาวศิริรัตนจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดวย 223 2,588,561,444 99.73 
ไมเห็นดวย 3 6,799,704 0.26 
งดออกเสียง 1 206,500 0.01 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

 อนุมัตใิหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 4,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียด
ดังน้ี 

 
ชนิด หุนกูทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) 

ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและ 
เสนอขายหุนกูในแตละคราว 

สกุลเงิน เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยน 
ในขณะท่ีมีการออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

มูลคารวมของหุนกู วงเงินรวมไมเกิน 4,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงิน
เทียบเทาเงินบาทจํานวนดังกลาว 

อาย ุ ไมเกิน 5 ปนับต้ังแตวันออกหุนกูในแตละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ 

และ/หรือในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ใหแกประชาชนท่ัวไป  
และ/หรือผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบัน 
ในประเทศและ/หรือในตางประเทศในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน 

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ 

ท่ีเก่ียวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูนั้น 
การไถถอน 

กอนกําหนด 

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด   และ
บริษัทมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด  ท้ังนี้  ใหเปนไป
ตามขอตกลงและเงือ่นไขในการออกหุนกูในแตละคราว 
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อัตราดอกเบี้ย ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู  หรือตาม
ขอตกลงและเงื่อนไขของหุนกูท่ีออกในคราวนั้น ๆ ท้ังนี้ ใหอยูภายใต
บังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศ
หรือกฎระเบียบอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและ
เสนอขายหุนกูในแตละคราว 

เงื่อนไขพิเศษ สําหรับหุนกูระยะสั้นอายุไมเกิน 270 วันนั้น ในกรณีท่ีบริษัทไดไถถอน
หรือชําระคืนเงินตนของหุนกูท่ีไดออกภายในจํานวนเงินรวมท่ีไดรับ
อนุมัติขางตน บริษัทสามารถออกหุนกูระยะสั้นทดแทนเพิ่มเติมได
ภายในเงื่อนไขและวงเงินท่ีกําหนดไวขางตนดังกลาว  

การมอบอํานาจ ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตาง ๆ อันจําเปนและเก่ียวของ 
กับการออกและเสนอขายหุนกูเชน ช่ือ ประเภท มูลคาท่ีตราไว ราคา 
เสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย การแตงต้ังผูแทนผูถือหุนกู จํานวน
ท่ีเสนอขายในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืนเงินตน วิธีการ
จัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา 
การไถถอน การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรอง
ใด ๆ เปนตน ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงาน 
ท่ีเก่ียวของ การแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือบุคคลท่ีเก่ียวของกับการออกและ
เสนอขายหุนกู การเขาเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญา 
ตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ และการดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปนและ
เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหอยูในอํานาจ
ของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคล 
ท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท 
ท่ีจะพิจารณาและกําหนดตอไป 

วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม
ท่ีไดจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันท่ี 29 
เมษายน 2554 ไดเคยอนุมัติไวแลว 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา รองประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน  
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  ดวย
บริษัทจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือ Warrant”) จํานวน 
393,865,360 หนวย เพ่ือเปนสิ่งตอบแทนและเปนการจูงใจ (Sweetener) ในการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของ
บริษัทใหแกผูถือหุนเดิม และ/หรือนักลงทุนเฉพาะเจาะจงเฉพาะรายที่ไดใชสิทธิจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนที่เสนอขาย
ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุนโดยไมคิดมูลคา ทั้งนี้ มติดังกลาวเปนมติที่บริษัทเคยไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554  แตเนื่องจากสภาวะตลาดและสถานการณ
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ทางเศรษฐกิจยังไมเอื้ออํานวย   รวมถึงปญหาการเกิดภาวะอุทกภัยใหญในประเทศไทยในชวงปลายปที่ผานมา  
จึงทําใหบริษัทยังไมสามารถออกและเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนเดิม   รวมทั้งยังไมสามารถออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ใหแกผูถือหุนภายในหนึ่งปนับแตวันที่ที่ประชุมมีมติอนุมัติได จึงทําใหใบสําคัญแสดงสิทธิ
รวมถึงการจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับอนุมัติดังกลาวจะตอง 
ถูกยกเลิกไป  และเพ่ือใหบริษัทมีใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะนําออกเสนอขายไดเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสม คณะกรรมการ
จึงไดนําเสนอเร่ืองดังกลาวใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง โดยมีรายละเอียดใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ตามที่
ปรากฏในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนและปรากฏตามวีดิทัศนที่ไดแสดงใหผูถือหุนพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตนจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มีผูถือหุน (นายสุพจน พงศกิดาการ) ไดสอบถามวา  เหตุใดบริษัทจึงไมนําวาระที่ 12 เกี่ยวกับ 
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนฯ มาพิจารณากอนวาระการออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ  ซึ่งนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา 
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  หากผูถือหุนไมอนุมัติใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ในวาระที่ 11 แลว  ก็จะมีผล
ตอจํานวนหุนสามัญที่จะสํารองไวเพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิในวาระที่ 12  บริษัทจึงจําเปน 
ตองเสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาระการออกใบสําคัญแสดงสิทธิกอน 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม   ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดวย 225 2,589,217,944 99.76 
ไมเห็นดวย 1 6,337,704 0.24 
งดออกเสียง 1 12,000 0.00 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

 อนุมัติใหบริษัทออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ”) 
จํานวน 393,865,360 หนวย เพื่อเปนส่ิงตอบแทนและเปนการจูงใจ (Sweetener) ใหแก 
ผูถือหุนเดิมของบริษัทเฉพาะรายท่ีไดใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวนหุนสามัญ 
เพิ่มทุนท่ีไดรับจัดสรรจากการจองซ้ือ 2 หุน ตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ โดยราคาการใชสิทธิ
เทากับมูลคาหุนท่ีตราไวคือ หุนละ 1 บาท โดยเปนมติท่ีบริษัทเคยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554 แลว ท้ังน้ี บริษัทจะจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัทใหแกผูถือหุนภายใน 1 ปนับจากวันท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมสามัญ 
ผูถือหุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ประเภท ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด 
(มหาชน) ครั้งท่ี 1/2555 (“ใบสําคัญแสดงสิทธิ” หรือ “PF-W 3”) 

ชนิด ระบุชื่อผูถือและสามารถโอนเปลี่ยนมือได 
จํานวนท่ีออกและเสนอขาย ไมเกิน 393,865,360  หนวย 

จํานวนหุนสามัญท่ีจัดสรร 

เพื่อรองรับการใชสิทธิ 

393,865,360 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

ราคาเสนอขายตอหนวย 0.00 บาท (ศูนยบาท) 

อัตราการใชสิทธิ 

ซ้ือหุนสามัญ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย มีสิทธิซ้ือหุนสามัญได 1 หุน เวนแตกรณี 
มีการปรับอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

ราคาการใชสิทธิ 

ซ้ือหุนสามัญ 

1 บาทตอหุน เวนแตกรณีมีการปรับราคาการใชสิทธิตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

อายุของ 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

3 ปนับแตวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วิธีการจัดสรร 
 

จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทและ/หรือนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง 
(ถาม)ี เฉพาะรายท่ีใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน (Right Offering) ซ่ึงมีรายชื่อ ณ วันกําหนด
รายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซ้ือและไดรับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน 

(Record Date) ในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 ในอัตราสวนหุนสามัญ 
ท่ีไดรับการจัดสรรจากการจองซ้ือ 2 หุนตอ 1 หนวยใบสําคัญแสดงสิทธิ 
เศษของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีไมเต็มจํานวน 1 หนวยจากการคํานวณ ใหปดท้ิง  

ระยะเวลาการใชสิทธิ ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิไดในวันทําการ
สุดทายของทุก ๆ เดือนมีนาคม มิถุนายน กันยายน และธันวาคมของแตละป
ปฏิทินตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ  

ท้ังน้ี วันกําหนดการใชสิทธิครั้งแรกคือ วันทําการสุดทายของไตรมาสแรก
หลังจากท่ีบริษัทไดจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนและ/หรือนักลงทุน
ท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถาม)ี แลว และวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายจะ
ตรงกับวันท่ีใบสําคัญแสดงสิทธิมีอายุครบ 3 ปนับแตวันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ 
ในกรณีท่ีวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายตรงกับวันหยุดทําการของบริษัท  
ใหเลื่อนวันกําหนดการใชสิทธิครั้งสุดทายดังกลาวเปนวันทําการสุดทาย 
กอนหนาวันกําหนดการใชสิทธิ และจะมีระยะเวลาใหแสดงความจํานง 
ในการใชสิทธิครั้งสุดทาย 15 วันกอนวันใชสิทธิ 

ตลาดรองของ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

บริษัทจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิไปจดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียน                 
ในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
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ตลาดรองของหุนสามัญ 
ท่ีเกิดจากการใชสิทธิ 

บริษัทจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใช สิทธิในครั้ง น้ีเขาจดทะเบียนเปน
หลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

ผลกระทบตอผูถือหุน เน่ืองจากเปนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกผูถือหุนเดิมรายท่ีใชสิทธิ 
จองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน
การถือหุน (Right Offering) ดังน้ัน จึงไมมีผลกระทบตอผูถือหุน 

อยางไรก็ตาม หากมีการใชสิทธิซ้ือหุนสามัญครบถวนตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
โดยท่ีไมใชผูถือหุนเดิมท้ังจํานวน จะมีผลกระทบตอผูถือหุนเดิมภายหลังจาก
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท้ังจํานวนใหแกผูถือหุนเดิมในครั้งน้ี ในกรณี
ดังตอไปน้ี 

  
1. การลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

=                             จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายคร้ังนี้  
    จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุน Right Offering + จํานวนหุนรองรับท่ีเสนอขายครั้งน้ี 

=                       393,865,360   
 4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360 

=    393,865,360    
  5,907,980,400 

= รอยละ 6.66 
 2. การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

= ราคาตลาดกอนเสนอขาย - ราคาตลาดหลังเสนอขาย 
                    ราคาตลาดกอนเสนอขาย 

โดย “ราคาตลาดกอนเสนอขาย” หมายถึง ราคาถัวเฉลี่ยถวงนํ้าหนักของ 
หุนสามัญของบริษัทในตลาดหลักทรัพยฯ ยอนหลังสิบหาวันทําการซ้ือขาย
ติดตอกันกอนวันท่ีคณะกรรมการมีมติใหเสนอวาระตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 เพื่อขออนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทเพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทท่ีไดจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุน
ของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน คือระหวางวันท่ี 3 กุมภาพันธ 2554 ถึงวันท่ี 

24 กุมภาพันธ 2554 ซ่ึงจะเทากับ 0.6877 บาท (ขอมูลจาก SETSMART  
ใน www.setsmart.com ของตลาดหลักทรัพยฯ) 

 
และ “ราคาตลาดหลังเสนอขาย” = 

 (ราคาตลาดกอนเสนอขาย    +  (ราคาจองซื้อหุน Right Offering   +  (ราคาใชสิทธ ิx จํานวนหุน 
    x จํานวนหุน paid-up)           x จํานวนหุน Right Offering)       รองรับที่เสนอขายครั้งนี)้  
            จํานวนหุน paid-up + จํานวนหุน Right Offering + จํานวนหุนรองรับที่เสนอขายครั้งนี ้

= (0.6877 x 4,726,384,320) + (1 x 787,730,720) + (1 x 393,865,360) 
              4,726,384,320 + 787,730,720 + 393,865,360 
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= 4,431,930,576.864 

 5,907,980,400 

= 0.75016  บาท 

ดังน้ัน การลดลงของราคาหุน (Price Dilution) 

=  0.6877 – 0.75016 
      0.6877 

= รอยละ -0- (ถือวาไมมี Price Dilution) 
เหตท่ีุตองออก 
หุนใหมเพื่อรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 
การใชสิทธิ 

เมื่อมีการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิตามเงื่อนไขในการปรับสิทธิ
ตามท่ีกําหนดไวในขอกําหนดสิทธิและเงื่อนไขของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือ 
หุนสามัญ  ซ่ึงเปนเหตุการณท่ีกําหนดไวในขอ  11  (4) (ข) ตามประกาศ
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี  ทจ. 34/2551 เรื่อง  การขออนุญาตและ 
การอนุญาตใหเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนท่ีออกใหมและ 
หุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับใบสําคัญแสดงสิทธิ 

วัตถุประสงคของการออก 
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

เพื่อเปนส่ิงตอบแทนและเปนการจูงใจในการจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
ท่ีเสนอขายใหแกผู ถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน  และ/หรือ 
นักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถาม)ี 

ประโยชนท่ีบริษัทจะพึง 
ไดรับจากการจัดสรร 
หุนเพิ่มทุนในครั้งน้ี 

การขยายฐานเงินทุนของบริษัท จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงทางดาน
การเงินของบริษัท อันจะสงผลใหบริษัทมีตนทุนการกูยืมเงินท่ีต่ําลงในอนาคต 

ประโยชนของผูถือหุน 
จะพึงไดรับจากการเพิ่มทุน 

ความแข็งแกรงทางการเงินท่ีเพิ่มขึ้นและตนทุนการกูยืมท่ีต่ําลง จะสงผลให 
มูลคาหุนของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นในอนาคต 

การมอบอํานาจ ใหคณะกรรมการบริหาร หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท หรือบุคคล     
ท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหาร หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจาก
กรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจดําเนินการขออนุญาตตอ
หนวยงานราชการท่ีเกี่ยวของ และใหมีอํานาจดําเนินการใด ๆ ตามท่ีจําเปน
และเกี่ยวเน่ืองกับการดังกลาวทุกประการ รวมท้ังใหมีอํานาจพิจารณากําหนด และ/
หรือแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีเกี่ยวของ 
ตลอดจนใหมีอํานาจในการพิจารณาขอกําหนด เงื่อนไข และรายละเอียดในการ
เสนอขายตาง ๆ เกี่ยวกับใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวขางตน รวมถึงเหตุท่ี 
ทําใหบริษัทตองออกหุนใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงราคาการใชสิทธิ และ/
หรืออัตราการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไดตามท่ีเห็นสมควร ท้ังน้ี ภายใต
ขอกฎหมาย ประกาศ และขอบังคับตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของกําหนดไว 
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วาระท่ี 12. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมของบริษัทตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา รองประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน  
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ 
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ไดมีมติใหบริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนโดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 
1,181,596,080 หุน  มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท  เพ่ือเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมและรองรับการใชสิทธิ 
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ แตนับจากวันที่ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติแลวจนถึงปจจุบัน บริษัทยังไมสามารถออก
และเสนอขายหุนสามัญเพ่ิมทุนใหแกผูถือหุนไดตามเหตุผลที่ไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบแลวในวาระที่ผานมา จึงทําให
การจัดสรรหุนสามัญเพ่ือรองรับการใชสิทธิของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิที่ไดรับอนุมัติดังกลาวจะตองถูกยกเลิกไป  
แตเพ่ือใหบริษัทมีหุนสามัญที่จะออกจัดสรรใหแกผูถือหุนในเวลาที่เหมาะสมและมีหุนที่จะรองรับการใชสิทธิ 
ของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ คณะกรรมการจึงไดนําเสนอเร่ืองดังกลาวตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอีกคร้ังหนึ่ง 
โดยมีรายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนเปนไปตามมติที่เคยไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2554 และตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนและปรากฏตามวีดิทัศนที่ไดแสดงให 
ผูถือหุนในการประชุมแลว  นางสาวศิริรัตนจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดวย 225 2,589,217,944 99.76 
ไมเห็นดวย 1 6,337,704 0.24 
งดออกเสียง 1 12,000 0.00 

รวม 227 2,595,567,648 100.00 

 อนุมัติใหบริษัทนําหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 1,181,596,080  หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 
ออกจัดสรรและเสนอขายใหแกผูถือหุนของบริษัท ตามรายละเอียดท่ีเคยไดรับอนุมัติจากท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2554 เมื่อวันท่ี 29 เมษายน 2554 ดังน้ี 

 (1) ใหเสนอขายหุนสามัญท่ีออกใหมจํานวน 787,730,720 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผู ถือหุนแตละรายถืออยู (Right 

Offering) ในอัตราสวนการจองซ้ือ 6 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม (ในกรณีท่ีมีเศษหุน ใหปดท้ิง) 

ในราคาเสนอขายหุนละ 1 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีเทากับมูลคาหุนท่ีตราไวของบริษัทคือ หุนละ 
1 บาท  
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  โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิจองซ้ือหุนเพิ่มทุนในวันท่ี 9 พฤษภาคม 2554 (Record 

Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 10 พฤษภาคม 2554 และ
มอบหมายใหคณะกรรมการบริหารของบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของ
บริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอํานาจ
พิจารณากําหนดวัน เวลา และสถานท่ีจองซ้ือและชําระเงินคาหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว  

 (2) ในกรณีผูถือหุนเดิมจองซ้ือหุนสามัญไมครบตามจํานวนท่ีไดรับการจัดสรรดังกลาว หรือ 
มีหุนคงเหลือไมวากรณีใด ๆ ใหจัดสรรและเสนอขายหุนท่ีเหลือดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิม
ของบริษัทท่ีไดจองซ้ือและชําระเงินคาหุนสามัญท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิของตนมาพรอมกับ
การจองซ้ือและชําระเงินคาหุนสามัญตามสิทธิใน (1) ในราคาหุนละ 1 บาท ซ่ึงเปนราคา
เสนอขายท่ีเทากันตาม (1)   โดยมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือ
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทเปนผูพิจารณาจัดสรรและเสนอขายหุนท่ีเหลือ
ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมท่ีไดจองซ้ือและชําระเงินคาหุนสามัญท่ีจองซ้ือเกินกวาสิทธิ 
ของตนตามหลักเกณฑและเงื่อนไขดังน้ี  

  (ก) ในกรณีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนมากกวา
จํานวนหุนท่ีเหลือดังกลาว ใหจัดสรรหุนท่ีเหลือดังกลาวในระหวางผูถือหุนเดิมท่ีได 
จองซ้ือหุนสามัญเกินกวาสิทธิของตนตามสัดสวนจํานวนหุนท่ีผูถือหุนเดิมแตละราย 
ไดจองซ้ือเกินกวาสิทธิ และหากมีเศษของหุนสามัญในการคํานวณตามการจัดสรร
ดังกลาว ใหปดท้ิง  

   ท้ังน้ี บริษัทจะคืนเงินคาจองซ้ือหุนสามัญสําหรับสวนท่ีไมไดรับการจัดสรรเพิ่มเติม 
ของผูถือหุนเดิมดังกลาวขางตนโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 14 วันนับแตวันท่ีปดรับ 
การจองซ้ือหุน  

  (ข) ในกรณีจํานวนหุนสามัญท่ีผูถือหุนเดิมจองซ้ือเกินกวาสิทธิของตนมีจํานวนนอยกวา
จํานวนหุนสามัญสวนท่ีเหลือ ใหจัดสรรหุนสามัญสวนท่ีเหลือดังกลาวใหผูถือหุนเดิม 
ท่ีจองซ้ือหุนสามัญเกินกวาสิทธิและชําระเงินคาจองซ้ือหุนสามัญดังกลาวทุกราย 

 (3) ในกรณีท่ีมีหุนสามัญคงเหลือหลังจากการจัดสรรตาม (ก) และ (ข) ขางตน ใหจัดสรรและ    
เสนอขายหุนสามัญท่ีเหลือดังกลาวใหแกนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 
นักลงทุนประเภทสถาบัน  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2551 
เรื่อง การขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยบุคคลดังกลาวจะไมเปน
บุคคลท่ีเกี่ยวโยงกันของบริษัท และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบรหิารของบริษัทและ/หรือ
กรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทมีอํานาจในการดําเนินการพิจารณาจัดสรร 
และเสนอขายเปนคราวเดียวหรือแบงเปนสวน ๆ เพื่อเสนอขายเปนคราว ๆ ตามท่ี
เห็นสมควรในราคาไมต่ํากวาราคาท่ีเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมขางตน โดยในการกําหนดราคา
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เสนอขายหุนใหแกนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงขางตน ราคาเสนอขายหุนดังกลาว 
จะไมต่ํากวารอยละ 90 ของราคาตลาด และไมต่ํากวามูลคาท่ีตราไวคือ หุนละ 1 บาท 

 (4) ใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัทจํานวน 393,865,360 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ  
1 บาท สํารองไวเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายใหแก 
ผูถือหุนเดิมของบริษัท และ/หรือนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถามี) เฉพาะราย 
ท่ีใชสิทธิจองซ้ือหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกผู ถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวน 
การถือหุน (Right Offering) และ/หรือนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (ถามี) ในราคา
การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิหุนละ 1 บาท ซ่ึงเปนราคาท่ีไมต่ํากวามูลคาหุนท่ีตราไว
ของบริษัทคือ หุนละ 1 บาท   

 (5) ในการจัดสรรและเสนอขายหุนสามัญตาม (1) ถึง (4) ขางตน มอบหมายใหคณะกรรมการ
บริหาร และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมาย
จากคณะกรรมการบริหารหรือกรรมการผูมีอํานาจลงนามของบริษัทมีอํานาจพิจารณา
กําหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว เชน (1)  
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเปนครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ  ระยะเวลาการเสนอขาย  
การกําหนดราคาเสนอขาย การพิจารณากําหนด “ราคาตลาด” ตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุนท่ีเกี่ยวของ การชําระคาหุน รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเกี่ยวกับ
การจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว (2) การเขาเจรจา ทําความตกลง และลงนาม 
ในเอกสารและสัญญาตางๆ ท่ีเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว รวมท้ัง
ดําเนินการตางๆ อันเกี่ยวเน่ืองกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว และการแตงตั้ง
บริษัทหลักทรัพยท่ีทําหนาท่ีเปนผูจัดจําหนายหลักทรัพยของบริษัท และ (3) ลงนาม 
ในเอกสารคําขออนุญาตตางๆ และหลักฐานท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนดังกลาว ซ่ึงรวมถึงการติดตอ และการยื่นคําขออนุญาต เอกสารและหลักฐาน
ดังกลาวตอหนวยงานราชการหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  และการนําหุนสามัญเพิ่มทุน 
ของบริษัทเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเปน
และสมควรเกี่ยวกับการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวไดตามท่ีเห็นสมควรตอไป 

 (6) ใหบริษัทสามารถดําเนินการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนชําระแลวตอนายทะเบียน 
บริษัทมหาชนจํากัดไดเปนคราว ๆ ตามการชําระเงินของนักลงทุนผูจองซ้ือแตละคราว  
โดยไมจําเปนตองใหนักลงทุนผูจองซ้ือทุกรายชําระเงินใหครบถวน 

 นอกจากน้ี เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท ซ่ึงอาจตองมีการแกไขถอยคํา
หรือขอความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถือหุนตามคําส่ังของนายทะเบียน   
ท่ีประชุมผูถือหุนไดมอบอํานาจใหกรรมการของบริษัท หรือตัวแทนผูรับมอบอํานาจจากกรรมการ
ดังกลาว มีอํานาจในการแกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร และ/หรือคําขอตาง ๆ ในการยื่น
ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ท่ีเกี่ยวของกับการจดทะเบียนเพิ่มทุนของบริษัท 
ไดทันที  โดยไมตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนอีก 




