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บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 25 เมษายน 2556 เวลา 10.10 น. ณ หองบุหงา โรงแรมโกลเดน ทิวลิป  
ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 

 ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนของบริษัท
มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 254 ราย นับเปนจํานวนหุนได 3,309,080,291 หุน 
คิดเปนรอยละ 58.66 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 5,641,047,963 หุน ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2556 ซึ่งครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทแลว  ประธานจึงกลาวเปดการประชุม
สามัญผูถือหุนประจําป 2556      

 และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 316 ราย นับเปนจํานวนหุนได 3,335,630,664 หุน คิดเปนรอยละ 
59.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 5,641,047,963 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 
    กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนษุย 
 9. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 
    กรรมการบริหารความเสี่ยง 
 10. นางเนื้อนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ และ

กรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเปนกรรมการบริษัท 
 11. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการและกรรมการอิสระ 
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 สวนดร.สมศักดิ ์ โตรักษา ประธานกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอเปนกรรมการบริษัท กรรมการ
อิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจสําคัญ จึงไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได 

 ทั้งนี้ กรรมการที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้คิดเปนรอยละ 91.67 ของกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 และมีผูสอบบัญชีและผูบริหารอื่น ๆ ที่เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและขอสอบถามของผูถือหุน
ดังนี้   

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

 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดําเนินประชุม โดยประธาน 
ในฐานะประธานกรรมการจะเปนประธานที่ประชุมและจะทําหนาที่กํากับการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
และระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  และนายปราโมทย  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

 กอนเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทยไดแจง 
ใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ใหผูถือหุนทราบ 3 ทางดังนี้ 

 1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกทาน 
 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ 
 3. สงขอความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส 

ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัท  

 ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบดังนี้  

  ผูถือหุนแตละทานมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ 
1 เสียง และผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด 
ทางหนึ่งเทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาเปนบัตรเสีย ยกเวนกรณีของผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้ง 
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่ 
ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

  การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก  
เวนแตเร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอยางอื่น  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ และ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเวนวาระที่ 7 ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
จะเปนดังนี้ 
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   ผูถือหุนที่คัดคานหรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนลงคะแนนเพียง 
ทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว  และมอบใหแกเจาหนาที่
ของบริษัทเพ่ือนําไปตรวจนับ 

   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  ทานเขารวมเปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย  
และตัวแทนของบริษัทดวย 

 ตอจากนั้น  นายปราโมทยไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังนี ้

วาระท่ี  1. เรื่องท่ีประธานจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา   ในการประชุมคร้ังนี้ ประธานไมมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุม
ทราบแตอยางใด 

วาระท่ี  2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 

 นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555     
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2555 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุนพิจารณา
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานไดสอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขเพ่ิมเติม  
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
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มต:ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซ่ึงประชุมเมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

รับรอง 260 3,220,280,379 96.97 
ไมรับรอง - - - 
งดออกเสียง 6 100,727,212 3.03 

รวม 266 3,321,007,591 100.00 

วาระท่ี 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงานประจําป 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2555 ที่ผานมาใหที่ประชุมทราบและพิจารณา 

 นายชายนิด โงวศิริมณีไดชี้แจงผลการดําเนินงานของบริษัทและบริษัทยอยในป 2555 ที่ผานมา 
ใหผูถือหุนทราบวา บริษัทและบริษัทมียอยมีรายไดรวมทั้งสิ้น 9,271 ลานบาท ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2554 ที่มีรายไดรวม
จํานวน 8,220 ลานบาท และมีกําไรจากการดําเนินงาน 365.67 ลานบาท  

 หลังจากนั้น นายไพรัตน เสนาจักรไดรายงานพรอมแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน
ของคณะกรรมการบริษัทในป 2555 ที่ผานมา โดยคลอบคลุมถึงสาระสําคัญในเร่ืองดังตอไปนี้ 

 1. ผลการดําเนินงานของบริษัทแยกตามผลิตภัณฑ  โดยแบงเปน Presale, Transfer, Backlog, 
Stocks และ Stocks in Process  รวมทั้งรายงานผล Presale และ Transfer โดยแยกตาม
ผลิตภัณฑ และเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2554 

 2. แผนการตลาด การโฆษณาและประชาสัมพันธแยกเปนรายไตรมาส นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับ
รางวัล Thailand Property Awards 2012 “ผูพัฒนาโครงการบานยอดเย่ียม” จากผลงาน
โครงการเพอรเฟค มาสเตอรพีช รัตนาธิเบศร และไดรับคัดเลือกเปน “โครงการอสังหาริมทรัพย 
ดีเดนภาคเอกชน ประเภทบานเดี่ยว ประจําป 2555” จากโครงการอสังหาริมทรัพยดีเดนป 2555  

 3. กิจกรรมเพ่ือสังคมและลูกบาน ไดแก 
  - บริษัทไดรวมมือกับตลาดหลักทรัพยฯ และ CSR Club ของตลาดหลักทรัพยฯ เพ่ือฟนฟู

โรงเรียนที่ไดรับความเสียหายจากอุทกภัยที่ผานมา  
  - จัดกิจกรรมรวมกับลูกบาน เชน การทําบุญใสบาตร การบริจาคโลหิตใหแกสภากาชาดไทย  

การปลูกปาชายเลน การตกแตงกรอบรูป กิจกรรมในวันสําคัญตาง ๆ การรวมเลนโบวลิ่ง  
การชมภาพยนตร ฯลฯ 

  - บริการเชิงรุกในการซอมแซมบานลูกคา (Homecare Service) ไดแก บริการตรวจเช็คระบบ
ไฟฟาภายในบานฟรี บริการลางแอรและเติมน้ํายาฟรี  

 4. แผนการเปดโครงการในทําเลตาง ๆ และการพัฒนามาตรฐานการอยูอาศัยในป 2556 
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 หลังจากนั้น ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทยไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบเกี่ยวกับภาวะ
เศรษฐกิจและสถานการณที่มีผลกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในหัวขอ “Global Fund Flows” โดยมี  
Fund Flows Conditions ที่สําคัญคือ Interest Rate, Forex Rate และ Real Economic Growth  ซึ่งเปน
ปจจัยสําคัญในการเคลื่อนยายเงินทุน 

 หลังจากนั้น ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2555   
ที่ผานมา  และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2555 ท่ีผานมา 
และรายงานประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

รับรอง 296 3,335,033,876 100.00 

ไมรับรอง - - - 
งดออกเสียง 2 35,212 0.00 

รวม 298 3,335,069,088 100.00 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี 
31 ธันวาคม 2555 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชา ผูชวยประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชาไดสรุปรายการที่สําคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 
และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้ 

 1. รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2554 
 2. รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2554 
 3. รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสดเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2554 
 4. สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2554 

 นายสุรศักดิ์จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ดังกลาว 

 มีผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้ 

 1. ผูถือหุน(คุณศักดา ตั้งศักดิ์สถิตย) ไดมีขอสอบถามและคณะกรรมการบริษัทไดตอบขอซักถาม
ดังนี้ 
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  1) เหตุใด Return on Equity (ROE) ของบริษัทในป 2555 จึงมีอัตราต่ํากวาป 2554  
ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงใหทราบวา สวนหนึ่งเปนผลมาจากการดําเนินงานที่มีกําไรลดลง และอีกสวนหนึ่ง 
เปนผลมาจากการขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนของบริษัทยอยในประเทศญ่ีปุน ซึ่งในระหวางการจัดสงเงิน 
ไปตางประเทศที่จะตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานที่เกี่ยวของ ปรากฏวา อัตราแลกเปลี่ยนมีความผันผวนมาก  
จึงทําใหชวงระยะเวลาหนึ่งที่บริษัทยังมิไดทําประกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน  ทําใหเกิดขาดทุน 
จากอัตราแลกเปลี่ยน แตปจจุบัน บริษัทไดทําประกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนไวแลว 

  2) ขอทราบระยะเวลาการรับรูรายไดของโครงการไอคอนโดที่มีการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์ออกไป  
จากเดิมที่คาดวาจะสามารถรับรูรายไดในป 2555 ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงวา บริษัทคาดวา จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์
และรับรูรายไดในโครงการไอคอนโดจํานวน 3 โครงการ (โครงการที่สุขุมวิท 105 โครงการที่สุขาภิบาล 2 และ
โครงการที่งามวงศวาน) ที่มีการเลื่อนโอนกรรมสิทธิ์เปนป 2556 โดยมีมูลคาประมาณ 2,000 ลานบาท  

  3) การลงทุนในบริษัท กรุงเทพบานและที่ดิน จํากัด (มหาชน) (“บริษัทกรุงเทพบานฯ”)
เนื่องจากบริษัทเขาลงทุนเปนผูถือหุนในบริษัทกรุงเทพบานฯ เพียงประมาณ 20% เทานั้น  บริษัทจึงไมไดนํารายได
จากการขายของบริษัทกรุงเทพบานฯ มารับรูเปนรายไดในงบการเงินรวมของบริษัทได แตรายไดจากเงินลงทุน 
ในบริษัทกรุงเทพบานฯ จะปรากฏอยูในรายการสวนแบงเงินกําไรจากการลงทุนของบริษัทรวม ซึ่งบริษัทไดรับรู 
สวนแบงจากเงินกําไรในป 2555 ประมาณ 27.8 ลานบาท  นอกจากนี้ บริษัทกรุงเทพบานฯ มีรายไดในป 2555 
ประมาณ 2,000 กวาลานบาท และไดตั้งประมาณการรายไดในป 2556 ประมาณ 5,000 ลานบาท  

  4) โรงแรมที่ Kiroro มีอัตราการเขาพัก (Occupency Rate) ประมาณ 73% และหลังจากที่
บริษัทเขาไปลงทุนจะมอีัตราการเขาพัก (Occupency Rate) เพ่ิมข้ึนเปนประมาณ 76%   

  5) วัตถุประสงคในการเขาลงทุนในบริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) เพ่ือ (1) เปนการกระจาย
รายไดจากเดิมที่มีรายไดจากการขายเพียงอยางเดียว  จะทําใหบริษัทมีรายไดจากการใหเชาดวย  และ (2)  
เตรียมการทําธุรกิจศูนยการคา เพ่ือใหบริษัทมีรายไดหลากหลายข้ึน ซึ่งนอกจากจะมรีายไดจากบานเดี่ยว ทาวนเฮาส 
คอนโดมิเนียมแลว จะทําใหบริษัทมีรายไดจากศูนยการคา เพ่ือรองรับความผันผวนของรายไดจากธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยใหมีความมั่นคงมากข้ึน   

 2. มีผูถือหุนไดมีขอสอบถามเกี่ยวกับหมายเหตุประกอบงบการเงินที่ 13 ซึ่งเปนเร่ืองเกี่ยวกับการลงทุน 
ในบริษัทยอย ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทคาดวา ในป 2556 บริษัทยอยที่บริษัทไดเขาลงทุน 
หลายบริษัท เชน  บริษัท ไบรท ดีเวลลอปเมนท กรุงเทพ จํากัด บริษัท เอสเตท เพอรเฟคท จํากัด และบริษัท  
เรสซิเดนท นัมเบอร ไนน จํากัด จะมีผลการดําเนินงานที่เปนกําไร สวนบริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) บริษัทมีแผน
จะใหบริษัทดังกลาวกลับเขาไประดมทุนในตลาดหลักทรัพยฯ อีกคร้ังหนึ่ง โดยปจจุบันมีโครงการที่อยูในระหวาง 
การดําเนินงาน 2 โครงการคือ โครงการที่สาทรและสุขุมวิท 77 และบริษัทคาดวา จะสามารถเปดโครงการได 
ในเดือนพฤษภาคม 2556 ซึ่งจะทําใหบริษัทวีรีเทลฯ สามารถรับรูรายไดจากโครงการดังกลาวไดตั้งแตป 2557  
เปนตนไป 

 3. มีผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับจํานวนภาษีเงินไดรอตัดบัญชี (Defer Income) ของบริษัทในกลุม
ทั้งหมด ซึ่งนายสุรศักดไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทไดระบุรายการดังกลาวไวในหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ 3. 
หนา 139 ซึ่งบริษัทคาดวา บริษัทและบริษัทยอยจะสามารถใชประโยชนภาษีในสวนนี้ประมาณ 328 ลานบาท  
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 4. บริษัท ยูแอนดไอ คอนสตรัคชั่น กรุงเทพ จํากัด เปนบริษัทที่บริษัทไดเขาลงทุนเปนผูถือหุน 
ในอัตรา 100% และเปนบริษัททีจั่ดตั้งข้ึนโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือกอสรางคอนโดมิเนียมใหกับบริษัท ไบรท ดีเวล-
ลอปเมนท กรุงเทพ จํากัดเทานั้น โดยไมไดรับเหมากอสรางใหแกบุคคลภายนอก  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

เห็นดวย 310 3,331,318,276 99.87 

ไมเห็นดวย - - - 

งดออกเสียง 3 4,312,212 0.13 

รวม 313 3,335,630,488 100.00 

วาระท่ี  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายชายนิด โงวศิริมณีชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานในป 2555 ที่ผานมา  
จํานวน 365,666,955 บาท บริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวา 
รอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัท 
คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 
18,500,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรใหนํากําไรที่เหลือ
จํานวน 347,166,955 บาท เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 
2555 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.033 บาท ซึ่งในขณะที่คณะกรรมการบริษัทไดมีมติอนุมัติใหนําเสนอตอ 
ที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาการจายเงินปนผลนั้น บริษัทมีจํานวนหุนทั้งสิ้นจํานวน 5,641,047,963 หุน  
จึงรวมเปนเงินปนผลที่จะตองจายใหแกผูถือหุนจํานวน 186,154,582.78  บาท แตเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2556 
มีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิ PF-W3 ไดใชสิทธิซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัท จึงทําใหปจจุบัน บริษัทมีทุนชําระแลว
จํานวน 5,682,798,455 หุน และหากที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 
0.033 บาท จะเปนเงินปนผลที่จะตองจายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นจํานวน 187,532,349.015 บาท คิดเปนรอยละ 
54.02 ของกําไรสุทธิภายหลังจากหักทุนสํารองตามกฎหมายแลว  และคิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุน 
(Dividend Yield) รอยละ 2  โดยคํานวณจากราคาปดของหุนเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2556  ซึ่งอยูที่หุนละ 1.65 
บาท  นอกจากนี้ นายชายนิดไดชี้แจงรายละเอียดการจายเงินปนผลของบริษัทในปที่ผานๆ มาใหผูถือหุนทราบดังนี้ 
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รอบระยะเวลาบัญชี  ป 2555 ป 2554 ป 2553 
มูลคาหุนปจจุบันของบริษัท 1 บาท 1 บาท 6 บาท 
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.033 บาท 0.04 บาท 0.33 บาท 

เปรียบเทียบในกรณีปรับเปลี่ยนใหเปนมูลคาหุนละ 1 บาทเทากัน 
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.033 บาท 0.04 บาท 0.055 บาท 

 โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 (Record 
Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 
2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 15 พฤษภาคม 2556 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล  และบริษัทจะจายเงินปนผล
ภายในวันที ่23 พฤษภาคม 2556 นายชายนิดจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มีผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้ 

 1. เหตุใดในป 2555 ซึ่งบริษัทมีกําไรเพ่ิมข้ึน แตเงินปนผลที่จายตอหุนใหแกผูถือหุนจึงอยูในอัตรา 
ที่ลดลง ในขณะเดียวกัน บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายไวครบถวนแลว จึงไมจําเปนตองจัดสรรทุนสํารอง
ตามกฎหมายเพ่ิมเติมอีก ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว
จํานวน 5,641,047,963 บาท และตามพระราชบัญญัติกฎหมายบริษัทมหาชนจํากัดกําหนดไววา บริษัทจะตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิประจําป จนกวาบริษัท 
จะมีทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียกชําระแลว ในขณะที่ บริษัทไดจัดสรร 
ทุนสํารองตามกฎหมายไวเพียงจํานวน 223,100,000 บาท ซึ่งยังไมถึงรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนที่เรียก 
ชําระแลว ดังนั้น บริษัทยังจะตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายอยางนอย 
รอยละ 5 ตอไป นอกจากนี้ ตามที่ผูถือหุนไดสอบถามวา เหตุใดเงินปนผลที่จายตอหุนใหแกผูถือหุนจึงมีอัตรา 
ที่ลดลงนั้น เนื่องจากบริษัทมีจํานวนผูถือหุนมากข้ึนจากการเพ่ิมทุนของบริษัทในป 2555 และในชวงระหวางป 
ไดมีการแปลงสภาพของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิเปนหุนสามัญ จึงทําใหมีจํานวนหุนมากข้ึน ซึ่งจํานวนเงิน 
ที่จายใหแกผูถือหุนจะมีจํานวนใกลเคียงกันกับปที่ผานมา แตเนื่องจากมีจํานวนหุนมากข้ึน จึงทําใหเงินปนผล 
ที่จายตอหุนใหแกผูถือหุนอยูในอัตราที่ลดลง 

 2. ผูถือหุนไดสอบถามวา เงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุนที่เปนบุคคลธรรมดานั้น บริษัทไดนํากําไรสะสม
จากปใดมาจายใหแกผูถือหุน ซึ่งกําไรในแตละปที่มีอัตราภาษีที่แตกตางกัน และจะมีผลตอเครดิตภาษีของผูถือหุน 
ที่เปนบุคคลธรรมดาดวย โดยผูถือหุนไดเสนอขอใหบริษัทจายเงินปนผลจากกําไรในปที่จะทําใหผูถือหุนไดรับ
เครดิตภาษีสูงสุด ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไดเรียนชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ตามนโยบายของคณะกรรมการบริษัท 
จะจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานในปที่ผานมา แตตามขอเสนอของผูถือหุนนั้น บริษัทจะนํากลับไปพิจารณา 
เนื่องจากหลังจากที่บริษัทไดออกจากแผนฟนฟูกิจการแลว บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน แตในขณะเดียวกัน บริษัท 
มีผลขาดทุนสะสม จึงทําใหกําไรในสวนนั้นไมตองเสียภาษีเงินได เพราะนําไปลดผลขาดทุนสะสม และหากบริษัท 
นํากําไรปนั้นมาใช อาจจะทําใหผูถือหุนไมไดรับเครดิตภาษี ซึ่งหลังจากที่ไดมีการซักถามและตอบขอซักถามตาม
สมควรแลว บริษัทขอนําขอเสนอของผูถือหุนกลับไปพิจารณาถึงกําไรสะสมที่บริษัทจะสามารถนํามาจัดสรรเพ่ือให 
ผูถือหุนไดรับประโยชนสูงสุดดวย  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามหรือมีความเห็นอื่นใดเพ่ิมเติม ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา   
มีเร่ืองที่เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติเปน 2 สวนดังนี ้
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 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 18,500,000 บาท  และ 
 2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 ใหแกผูถือหุน 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังน้ี 

 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 18,500,000 บาท 

 2. มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัท
จํานวน 5,682,798,455 หุน ในอัตราหุนละ  0.033  บาท  รวมเปนเงินปนผลท่ีจะตองจาย
ใหแกผูถือหุนท้ังส้ิน 187,532,349,015 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับ 
เงินปนผลในวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดย 
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556 และบริษัทจะจายเงินปนผลภายในวันท่ี  
23 พฤษภาคม 2556 

  โดยท่ีประชุมผู ถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนท่ีมาประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และออกเสียง 

เห็นดวย 314 3,335,595,452 100.00 
ไมเห็นดวย - - - 
งดออกเสียง 2 35,212 0.00 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวีระยุค พันธุเพชร ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และทรัพยากรมนุษย เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวีระยุค พันธุเพชรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทกําหนด 
ใหการจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการ 
โดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษยไดพิจารณา 
วงเงินการจายเงินบําเหน็จและเห็นสมควรใหนําเสนอเพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จสําหรับ 
ผลการดําเนินงานป 2555 ใหแกคณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไมเกิน 9,000,000 บาท โดยมอบหมาย 
ใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป 

 นายวีระยุคไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจายเงินบําเหน็จใหแก
คณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 

จากผลการดําเนินงานป 2555 2554 2553 
กําไรสุทธิ 365,666,955 487,999,305 550,436,938 

วงเงินบําเหน็จท่ีไดรับอนุมัต ิ 9,000,000 9,500,000 10,500,000 
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 นายวีระยุคจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

  มีผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑในการพิจารณากําหนดเงินบําเหน็จของคณะกรรมการและ 
ขอเสนอใหกําหนดเปนเปอรเซ็นตจากอัตราเงินปนผลที่จายใหแกผูถือหุน ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงใหทราบวา 
บริษัทไดพิจารณาหลักเกณฑในการกําหนดเงินบําเหน็จจากผลตอบแทนของอุตสาหกรรมที่อยูในระดับเดียวกับ
บริษัท และเปนหลักเกณฑตามที่สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ไดกําหนดไว  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามหรือมีความเห็นอืน่เพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ
และเพ่ือใหการลงมติในวาระนี้มีความโปรงใส ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 ราย ซึ่งถือหุนจํานวน 152,068,969 หุน  
ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จะไมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 
 

ลําดับ ชื่อ-สกุล จํานวนหุน 
1 นายชายนิด โงวศิริมณ ี 77,000,000 
2 นายวิทยา เนติวิวัฒน 75,000,000 
3 ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ 54,369 
4 นายไพรัตน เสนาจักร  14,000 
5 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา 600 
  รวม 152,068,969 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินบําเหน็จสําหรับ 
ผลการดําเนินงานป 2555 ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 9,000,000 บาท  
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทาน 
ตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผู ถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี มีผู ถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการ             
ถือหุนนับจํานวนหุนได 152,068,969 หุนมิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 305 3,174,355,483 99.71 
ไมเห็นดวย 2 9,014,500 0.28 
งดออกเสียง 4 191,712 0.01 

รวม 311 3,183,561,695 100.00 
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ
ของดออกเสียง 

5 152,068,969  

รวม 316 3,335,630,664  
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วาระท่ี 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ  

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

 1. นายไพรัตน เสนาจักร กรรมการ 
 2. นางเนื้อนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ 
 3. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ  
    และกรรมการอิสระ 
 4. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการและกรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการสรรหาชื่อบุคคลเพ่ือเสนอใหเปนกรรมการบริษัทไดมีการประชุมโดยพิจารณาถึง           
ความเหมาะสมในดานคุณสมบัติ ความรูความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 
ของบริษัท และนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการบริษัทแทน
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 

 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ดังนี้ 

 (1) เนื่องจากนายไพรัตน เสนาจักร เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีความรู ความสามารถ และ 
มีประสบการณที่เกี่ยวของกับกิจการของบริษัทโดยตรง อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งใหนายไพรัตน เสนาจักร กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง 

 (2) เนื่องจากนางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา  นายกฤช ฟอลเล็ต  และนายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 
เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถและมีประสบการณ อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท จึงเสนอ
ใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งใหกรรมการทั้งสามทานดังกลาวกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระ
ของบริษัทอีกวาระหนึ่ง   

 โดยกรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวมิไดเปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด   

 ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแนะนํานายไพรัตน เสนาจักร นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา นายกฤช 
ฟอลเล็ต  และนายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ ซึ่งเปนบุคคลทีไ่ดรับการเสนอชื่อเพ่ือเลือกตั้งเปนกรรมการใหมใหผูถือหุน
ทราบ รวมทั้งไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงถึงประวัติโดยยอของกรรมการทั้งสี่ทานใหที่ประชุม
พิจารณา ตามที่บริษัทไดสงรายละเอียดประวัติกรรมการดังกลาวใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  และ 
กอนการพิจารณาลงมติในวาระนี้ กรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวไดแจงความประสงคที่จะออกจากหองประชุมกอน 
การพิจารณาลงมติ เพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางเปนอิสระ    
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 นอกจากนี้ กอนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ  นายปราโมทยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การลงมติ
เลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกคนจะตองลงมติเลือกตั้งกรรมการรวมทั้งสิ้น 4 ทาน  
และขอใหผูถือหุนลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทไดจัดสงใหแลว เพ่ือลงมติวา เห็นดวย หรือไมเห็นดวย หรือ 
งดออกเสียง และเมื่อผูถือหุนไดลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทั้ง 4 ทานแลว  ขอใหผูถือหุนทุกคนสงใบลงคะแนน
เสียงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือรวบรวมและประกาศแจงมติใหทราบตอไป แตอยางไรก็ตาม หากผูถือหุนคนใด 
มิไดสงใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวา  ผูถือหุนทานนั้นไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท   

 ประธานไดสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ทาน และเมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังน้ี 

 1. เลือกตัง้ใหนายไพรัตน เสนาจักร ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ี 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

 2. เลือกตั้งใหนางเน้ือนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา  นายกฤช ฟอลเล็ต  และนายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 
ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ
และกรรมการอิสระของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง  

  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแตละทานดวยคะแนนเสียงขางมาก 
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

(1) นายไพรัตน เสนาจักร 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 310 3,330,252,952 99.84 
ไมเห็นดวย 1 4,277,000 0.13 
งดออกเสียง 4 191,712 0.00 
บัตรเสีย 1 909,000 0.03 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 

 (2) นางเน้ือนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา   

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 310 3,330,252,952 99.84 
ไมเห็นดวย 1 4,277,000 0.13 
งดออกเสียง 4 191,712 0.00 
บัตรเสีย 1 909,000 0.03 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 
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 (3) นายกฤช ฟอลเล็ต   

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 310 3,330,252,952 99.84 
ไมเห็นดวย 1 4,277,000 0.13 
งดออกเสียง 4 191,712 0.00 
บัตรเสีย 1 909,000 0.03 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 
 

 (4) นายอนุวัฒน เมธีวิบูลวุฒิ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 310 3,330,252,952 99.84 
ไมเห็นดวย 1 4,277,000 0.13 
งดออกเสียง 4 191,712 0.00 
บัตรเสีย 1 909,000 0.03 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 

 ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนท้ังส้ิน 12 ทานดังน้ี 
 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 
 2. นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและกรรมการอิสระ 
 3. นายชายนิด โงวศิริมณี ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
 4. นายไพรัตน เสนาจักร กรรมการ 
 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. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการและกรรมการอิสระ 
 11. นายอนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ กรรมการและกรรมการอิสระ 
 12. ดร.ธรรมนูญ อานันโทไทย กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 
    และกรรมการอิสระ 
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วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจําป 2556 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวีระยุค พันธุเพชร รองประธานกรรมการและประธาน
กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษย เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวีระยุค พันธุเพชรชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การจายเงินคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัท
จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2555 เมื่อวันที่  
27 เมษายน 2555 ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 
2555 ภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท  และสําหรับคาเบ้ียประชุมประจําป 2556 นี้   คณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและทรัพยากรมนุษยและมีมติใหนําเสนอตอ 
ที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 
ภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการที่ไดรับในป 2555  
และมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผู พิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
ตามความเหมาะสมตอไป  

 นายวีระยุคไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอมูลการจายคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการ
บริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 

คาเบี้ยประชุมประจําป 2555 2554 2553 
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 8,500,000 7,500,000 7,500,000 
คาเบ้ียประชุมที่จายจริงใหคณะกรรมการ 6,190,000 6,650,000 5,060,000 

 นายวีระยุคจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 มีผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับหลักเกณฑในการกําหนดเงินคาตอบแทนของคณะกรรมการ และ
หลักเกณฑการจายเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งคณะกรรมการไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทไดกําหนด
วงเงินคาตอบแทน (เบ้ียประชุม) โดยจะพิจารณาจากประมาณจํานวนคร้ังที่จะจัดใหมีการประชุมในแตละป และ 
ไดกําหนดหลักเกณฑในการจายเงินคาตอบแทน (เบ้ียประชุม) ของกรรมการแตละทาน ซึ่งไดระบุไวในรายงานประจําป
หนา 77 ถึงจํานวนเงินคาตอบแทนที่กรรมการแตละทานไดรับ ซึ่งจะอยูภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุม 
ผูถือหุน ในขณะเดียวกัน คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนฯ จะเปนผูพิจารณาและดูแลจํานวนเงินคาตอบแทน 
ที่จะนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม   ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิและเพ่ือความโปรงใส 
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 รายถือหุนนับเปนจํานวนหุนได 152,068,969 หุน จะไมออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม
ประจําป 2556 ใหแกคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท โดย
มอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน 
ตามความเหมาะสมตอไป  
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 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี มีผูถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการถือหุน             
นับจํานวนหุนได 152,068,969 หุน มิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีดังน้ี 

 
 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 309 3,183,526,483 100.00 
ไมเห็นดวย - - - 
งดออกเสียง 2 35,212 0.00 

รวม 311 3,183,561,695 100.00 
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ
ของดออกเสียง 

5 152,068,969  

รวม 316 3,335,630,664  

วาระท่ี 9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชขีองบริษัทประจําป 2556 และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานมอบหมายใหนายกฤช ฟอลเล็ต ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี ้
ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายกฤช ฟอลเล็ตชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
และขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 
ของผูสอบบัญชีทุกป  ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอ           
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชี
ของบริษัทประจําป 2556 เนื่องจากพิจารณาเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผานมา
เปนที่นาพอใจ และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 ดังนี้ 
 

ชื่อผูสอบบัญช ี เลขท่ีใบอนุญาต จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 0 
2. นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน 3459 0 
3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 0 

 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  
และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,050,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนคาตอบแทนสูงกวา
คาตอบแทนในป 2555 จํานวน 200,000 บาท ทั้งนี้ เนื่องจากในระหวางป 2555 บริษัทไดจัดตั้งบริษัทยอย 
ในประเทศสิงคโปรคือ Property Perfect International Pte. Ltd. เพ่ือเขาลงทุนเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม 
ในประเทศญ่ีปุน  จึงทําใหผูสอบบัญชีตองมีการตรวจสอบและทํางบการเงินรวมเพ่ิมข้ึน นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน 
เอินสท แอนด ยัง จํากัดยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย โดยมีขอมูลการจายคาตอบแทนใหแก
ผูสอบบัญชีในปที่ผานมาดังนี้ 
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รายการ ป 2556 ป 2555 ป 2554 ป 2553 
คาสอบบัญชี 2,050,000 1,850,000 1,800,000 1,700,000 
เพ่ิมขึ้นจากปท่ีผานมา 200,000 50,000 100,000  
คิดเปน  10.81% 2.77% 5.88%  

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

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด โดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือ
นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3459 และ/หรือนายกฤษดา 
เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2556 
และกําหนดเงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,050,000 บาท ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 313 3,331,318,452 99.87 
ไมเห็นดวย 1 4,277,000 0.13 
งดออกเสียง 2 35,212 0.00 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 

วาระท่ี 10. พิจารณาการแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 9. 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา การพิจารณาแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับขอ 9 ในวาระนี้ เพ่ือให 
เกิดความชัดเจนและถูกตองในการปฏิบัติงานทะเบียนหลักทรัพยเกี่ยวกับการโอนหุนของบริษัท คณะกรรมการ 
จึงขอเสนอใหแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัทขอ 9 โดยมีรายละเอียดตามที่นายปราโมทยไดชี้แจงใหผูถือหุน
พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนและวีดิทัศนที่ไดแสดงใหผูถือหุน 
ในการประชุมแลว 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัตดิวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดวย 314 3,335,595,452 100.00 
ไมเห็นดวย - - - 
งดออกเสียง 2 35,212 0.00 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 

 อนุมัตใิหบริษัทแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทขอ 9. ดังน้ี 

 ขอบังคับเดิม 

 ขอ  9. หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด แตท้ังน้ี บริษัทสงวนสิทธิท่ีจะไมรับ 
การลงทะเบียนโอนหุน เมื่อปรากฏวา การโอนหุนรายใดท่ีมีหรือท่ีจะมีผลทําใหคนตางดาว 
ถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49  

 ขอบังคับใหม 

 ขอ  9. หุนของบริษัทสามารถโอนไดโดยไมมีขอจํากัด  แตท้ังน้ี บริษัทสงวนสิทธิท่ีไมรับ 
การลงทะเบียนโอนหุน เมื่อปรากฏวา การโอนหุนรายใดท่ีมีหรือท่ีจะมีผลทําใหมคีนตางดาว
ถือหุนอยูในบริษัทเกินกวารอยละ 49 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท 

 นอกจากน้ี เพื่อความสะดวกในการจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท ซ่ึงอาจ 
ตองมีการแกไขถอยคําหรือขอความในเอกสารจดทะเบียนหรือรายงานการประชุมผูถือหุน 
ตามคําส่ังของนายทะเบียน ท่ีประชมุผูถือหุนไดมอบอํานาจใหกรรมการของบริษัท หรือตัวแทน
ผูรับมอบอํานาจจากกรรมการดังกลาวมีอํานาจในการแกไขถอยคํา หรือขอความในเอกสาร  
และ/หรือคําขอตาง ๆ ในการยื่นตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยท่ีเกี่ยวของกับ 
การจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัทไดทันที  โดยไมตองขออนุมัติจากท่ีประชุม 
ผูถือหุนอีก 

วาระท่ี 11. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 6,000 ลานบาท และหุนกูระยะส้ัน 
ในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา รองประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน  
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การออก
หุนกูในคร้ังนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท 
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหนี้เดิม  คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกหุนกูไมเกิน 4,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามทีน่างสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุน
พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 
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 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดวย 305 3,299,739,252 98.92 
ไมเห็นดวย 6 31,549,700 0.95 
งดออกเสียง 5 4,341,712 0.13 

รวม 316 3,335,630,664 100.00 

 อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 6,000 ลานบาท และหุนกูระยะส้ัน
ในวงเงินไมเกิน 2,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

(1)   หุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 6,000 ลานบาท 
ชนิด หุนกู ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีหลักประกันหรือ 

ไมมีหลักประกัน) ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออก 
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว  

สกุลเงิน  เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออก 
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

มูลคารวม 
ของหุนกู 

วงเงินรวมไมเกิน 6,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท
จํานวนดังกลาว 

อายุ  ไมเกิน 5 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว   
การเสนอขาย  
 

เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการใหแกประชาชนท่ัวไป 
และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ 
และ/หรือในตางประเทศ ในคราวเดียวกันหรือตางคราวกันตามประกาศคณะกรรมการ
กํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออก 
และเสนอขายหุนกูน้ัน  

การไถถอน 
กอนกําหนด  
 

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ 
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู 
ในแตละคราว  

อัตราดอกเบี้ย  
 

ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข 
ของหุนกูท่ีออกในคราวน้ันๆ  ท้ังน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ 
กํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับ 
ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว   

การมอบอํานาจ  
 

ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ อันจําเปนและเกี่ยวของกับการออกและ 
เสนอขายหุนกู เชน ชื่อ ประเภท มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย 
การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู จํานวนท่ีเสนอขายในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืน 
เงินตน วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา 
การไถถอน การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน 
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ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษา 
หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการออกหุนกูตามระเบียบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง 
การดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท  
ใหอยูในอํานาจของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทท่ีจะพิจารณาและกําหนดตอไป   

(2) หุนกูระยะส้ันไมเกิน 2,000 ลานบาท 
ชนิด หุนกูทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลักประกันหรือไมมีหลักประกัน) ท้ังน้ี ขึ้นอยูกับ

ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว  
สกุลเงิน  เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออก 

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

มูลคารวม 
ของหุนกู 

วงเงินรวมไมเกิน 2,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท
จํานวนดังกลาว 

อายุ  ไมเกิน 270 วันนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว  หรือไมเกินระยะเวลาตามท่ี
คณะกรรมการกํากับตลาดทุนจะประกาศกําหนดตอไป 

การเสนอขาย  
 

เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการ และ/หรือ 
ในลักษณะหมุนเวียน (revolving) ใหแกประชาชนท่ัวไป  และ/หรือใหแกผูลงทุน 
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ  
ในคราวเดียวกันหรือตางคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือ 
กฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูน้ัน  

การไถถอน 
กอนกําหนด  
 

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ 
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู
ในแตละคราว  

อัตราดอกเบี้ย  
 

ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข 
ของหุนกูท่ีออกในคราวน้ันๆ  ท้ังน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ี 
ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว   

การมอบอํานาจ  
 

ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ อันจําเปนและเกี่ยวของกับการออกและ 
เสนอขายหุนกู เชน ชื่อ ประเภท มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย 
การแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู จํานวนท่ีเสนอขายในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืน 
เงินตน วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลา 
การไถถอน การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน 
ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษา 
หรือบุคคลอื่นใดท่ีเกี่ยวของกับการออกหุนกูตามระเบียบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ รวมท้ัง 
การดําเนินการใดๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท  
ใหอยูในอํานาจของกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับ
มอบหมายจากกรรมการผูมีอํานาจกระทําการแทนบริษัทท่ีจะพิจารณาและกําหนดตอไป   
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เงื่อนไขพิเศษ  
 

ในกรณีท่ีบริษัทไดไถถอนหรือชําระคืนเงินตนของหุนกูท่ีไดออกภายในจํานวนเงินรวม 
ท่ีไดรับอนุมัติขางตน บริษัทสามารถออกหุนกูระยะส้ันทดแทนเพิ่มเติมไดภายในเงื่อนไข 
และวงเงินท่ีกําหนดไวขางตนดังกลาว  

วาระท่ี 11. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 

 เมื่อที่ประชุมไมมีเร่ืองที่จะพิจารณาตอไป ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวมประชุม
และใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทมาดวยดีโดยตลอด  และปดประชุมเมื่อเวลา 12.55 น. 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ประธานที่ประชุม 
  (ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ) 
 
 
 
 ลงชื่อ             เลขานุการบริษัท 
  (นายปราโมทย   เร่ิมยินด)ี 


