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รายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน 
ประจําป 2552 

บริษัท เอเช่ียนพร็อพเพอรตี้ ดีเวลลอปเมนท จํากดั (มหาชน) 
วันที่ 24 เมษายน 2552 

ณ โรงแรมปารคนายเลิศ แรฟเฟลส อินเตอรเนช่ันแนล 
เลขที่ 2 ถนนวิทยุ กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------ 
 
รายช่ือกรรมการผูเขารวมประชุม 
1. คุณชัชวาล  พรรณลาภ ประธานกรรมการ 
2. คุณอนุพงษ  อัศวโภคิน รองประธานกรรมการและ 
       ประธานเจาหนาทีบ่รหิาร 
3. คุณพยนต   ศักดิ์เดชยนต รองประธานกรรมการ 
4. คุณนนทิกร  กาญจนะจิตรา ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
5. คุณนนทจิตร  ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ 
6. คุณโกศล   สุริยาพร  กรรมการตรวจสอบ 
7. คุณชอ   สิงหเสนี  กรรมการ 
8. คุณศิริพงษ  สมบัติศิริ กรรมการ 
9. คุณชัยรัตน  ธรรมพีร  กรรมการ 
10. คุณจรูญศักดิ์  บัณฑูรจินดา กรรมการ 
11. คุณพิเชษฐ  วิภวศุภกร กรรมการผูจัดการ 
12. คุณวิลาศ   ปลกศิริ  กรรมการและทําหนาท่ีเลขานุการการประชุม 
 
รายชื่อผูเขารวมประชุม 
1. คุณกมลทิพย  เลิศวิทยวรเทพ ผูสอบบัญชีจาก  

บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เปดประชุม เวลา 10.40 น. 
คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทาํหนาที่ประธานในที่ประชมุ ไดแถลงตอที่ประชุมวา ณ ขณะน้ีมีผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชมุรวม 617 ราย นับจาํนวนหุนไดทั้งสิ้น 1,566,718,552 หุน จากจํานวนหุน
ทั้งหมด 2,334,609,266 หุน คิดเปนรอยละ 67.11 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบองคประชมุตามขอบังคับบริษัท 
จึงขอเปดประชมุ โดยไดแนะนําคณะกรรมการบริษัทฯ และตวัแทนของผูสอบบัญชี ตอที่ประชุม 
 
คุณวิลาศฯ ในฐานะเลขานุการการประชุม ไดแจงรายละเอียดและวิธีการลงคะแนนใหที่ประชุมรับทราบ 
  
ประธานฯ ไดดาํเนินการประชมุตามระเบียบวาระดังน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่ง

ไดประชุมไปเม่ือ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2551 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซึ่งไดสงใหผูถือหุนทุกทาน
แลว ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,475,812,102 หุน คดิ
เปนรอยละ 94.19 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,506,502 
หุน) รับรองรายงานการประชุมดงักลาว (โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,694,400 
หุน) 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และอนุมัติ งบดุลและ

บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2551 
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ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคนิประธานเจาหนาที่บรหิารของบริษัทเปนผูแถลง
ผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2551 ที่ผานมา วาในป 2551 บริษัท มีรายไดรวม 9,832 
ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป 2550 25.6%  
 
ปที่แลวบริษัทมีกําไรสทุธิ 1,638 ลานบาท เพ่ิมจากป 2550 82.2% คิดเปนกําไรสทุธิ 0.70 
บาท / หุน 
 
บริษัทมีสินทรพัยรวม 17,378 ลานบาท มีหน้ีสินในสวนทีมี่ภาระดอกเบ้ีย 7,986 ลานบาท 
คิดเปนอัตราหนี้สินสทุธิตอทนุ 0.92 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
 
ผูถือหุนทานหน่ึงไดสอบถามถึงรายการ “สวนต่ํากวามูลคาหุนสามัญ” ในงบดุลของบรษัิท
และเสนอใหในปตอไปใชกําไรสะสมตดัรายการดังกลาวออก ซึ่งทางคณุอนุพงษรับจะไป
ศึกษาและหารอืกับผูสอบบัญชีตอไป 

 
มีผูสอบถามเรื่องลูกหน้ีการคาที่เกินกําหนดชาํระ ซึ่งคุณอนุพงษชี้แจงวาเปนลูกหน้ีการคาที่
คางมาจากลูกหน้ีของบริษัทฯ กอนที่จะมีการ Takeover และเปลีย่นมาทําธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งไดมีการตั้งสํารองไวเตม็ทั้งจํานวน โดยมีความเปนไปไดสูงที่จะเปนหน้ี
สูญ เน่ืองจากเปนหน้ีในชวงเศรษฐกิจตกต่ําป 2540 
 
คุณอนุพงษ ไดชี้แจงขอซักถามเรื่องการเคลือ่นไหวของคา “ดอกเบ้ียจายรอตัดบัญชี” ซึง่มี
ทั้งเพ่ิมข้ึนหรือลดลงไดในแตละชวงเวลา เน่ืองจากถือเปนตนทุนของสินคา ชวงไหนมีการ
โอนใหลูกคามาก (บริษัทรบัรูรายได) รายการน้ีจะลดลงเพราะจะถูกตดัเปนตนทุนสินคา
ใหกับลูกคาไป 
 
คุณอนุพงษ ไดชี้แจงเรื่องการดอยคาของที่ดินของบริษัทที่บริเวณประชาอุทศิ ซึ่งมีการ
ประเมินราคาใหมหลังจากไมไดประเมินมาหลายปแลว ราคาประเมินลดลง ที่ดินดังกลาว
บริษัท ถือครองมากอนที่จะเปลี่ยนนโยบายมาเนนการทําตลาดในเมือง   ทําเลของทีด่ินจึง
ไมดีเหมือนโครงการใหมๆ ของบริษัท 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,475,862,902 หุน คดิ
เปนรอยละ 94.19 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,557,302 
หุน) รับทราบผลการดําเนินงานของบรษัิทในรอบป 2551 ที่ผานมา และอนุมัติ/
รับรอง งบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2551  (โดย
มีผูงดออกเสียง จํานวน 55,694,400 หุน) 
 

วาระที่ 3 พิจารณาจายเงินปนผล ประจําป 2551 และพิจารณาการจัดสรรกําไรสุทธปิระจําป
เปนทุนสํารอง 
 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา บริษัทฯ มีกําไรสทุธิในป 2551 เปนเงิน 1,638 ลานบาท 
คิดเปนกําไร 0.70 บาท/หุน และบริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของ
กําไรสทุธิ จึงเห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรบัผลประกอบการ ป 2551 ใน
อัตราหุนละ 0.25 บาท คดิเปนรอยละ 35.7 ของกําไรสุทธิ โดยกําหนดจายเงินปนผลใน
วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผล ในวันที่ 12 
พฤษภาคม พ.ศ. 2552 และใหรวบรวมรายชือ่ตาม ม.225 ของ พ.ร.บ. หลกัทรัพยฯ โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2552  
และเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เปนเงิน 830,180 บาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
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คุณอนุพงษ ไดชี้แจงเรื่องนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสทุธิ วาได
ประกาศเปนนโยบายไวตั้งแตตอนเขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยซึ่งตอนน้ัน ฐานะ
การเงินของบริษัทยังไมม่ันคงเหมือนปจจุบันน้ี และธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยตองการ
เงินทุนสูงในการขยายตัว จึงจําเปนที่บริษัทจะตองกันเงินไวลงทนุเปนจํานวนมากดวย 
ประกอบกับบรษัิทเองพยายามลดความเสีย่งในเรื่องการกู จะเห็นไดจากนโยบายในเรื่องการ
กําหนดอัตราหนี้สินสทุธิตอทนุไวที่ไมเกิน 1 : 1 จึงมีความจําเปนที่ตองกันกําไรไวลงทุน 
 
คุณอนุพงษ ไดชี้แจงเรื่องการถือเงินสดในมือไวคอนขางมากในชวงสิ้นป วาเพ่ือลดความ
เสี่ยงจากสถานการณบานเมืองในขณะน้ัน เน่ืองจากจากประสบการณในอดีต เม่ือเกิด
เหตุการณรุนแรงข้ึนทางสถาบันการเงินที่เปนเจาหน้ีบริษัท จะระงับการใชเงินของบริษัท
ทันท ี เพ่ือใหธุรกิจของบรษัิทดําเนินตอไปไดจึงตองถือเงินสดไวคอนขางสูงในชวงเวลา
ดังกลาว นอกจากน้ันโดยธรรมชาติของธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในชวงสิ้นงวดจะมีเงินสดในมือ
คอนขางมากเพ่ือเตรียมจายใหผูรับเหมา โดยเฉพาะของบริษัทซึ่งมีโครงการอาคารสูงหลาย
โครงการ การจายเงินในแตละงวดใชเงินเปนจํานวนมาก ในขณะที่การใชเงินจากสถาบัน
การเงินตองมีข้ันตอนในการขอกู การเขามาตรวจสอบและอนุมัติจํานวนเงนิที่จะใหเบิกในแต
ละงวดซึ่งใชเวลาพอสมควร บริษัทจึงมีการถือเงินสดในมือไวสํารองเรื่องเหลาน้ีเปนปกตอิยู
แลวเพ่ือใหงานของบริษัทเสรจ็ทันเวลาเพ่ือสงมอบใหลูกคาตอไป 
 
สําหรับแนวโนมในระยะตอไป ผูประกอบการอสังหาริมทรพัยที่ขายสินคาเฉพาะอยาง เชน 
ทําทาวนเฮาสอยางเดียว หรือบานเดี่ยวอยางเดียว จะประสบความยากลําบากมากข้ึน การ
แขงขันก็จะสูงมากข้ึน สําหรบับริษัทเอง ในระยะ 3 ปทีผ่านมาไดพยายามเพิ่มเติมสินคา
ใหมๆ เขาสูตลาดตลอดมา นโยบายในระยะตอไป จะพยายามใหมีรายไดจากอาคารสูง และ
จากอาคารแนวราบในสัดสวน 50 : 50 ซึ่งสาํหรับอาคารสูงแลวตองวางแผนลวงหนามาไม
ต่ํากวา 3 ป เพ่ือใหโครงการแลวเสร็จไดทันเวลา 
 
บริษัทยังไมมีนโยบายขยายงานออกตางจังหวัด และปจจยัที่มีผลตอกําไรข้ันตนมากที่สดุ
ไมใชตนทุน หากแตคือการแขงขัน ดังน้ันการทีร่าคาปูน ราคาเหล็กลดลง ไมมีผลกับกําไร
อยางมีสาระสําตัญเลย 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,476,128,502 หุน คดิ
เปนรอยละ 94.19 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 
หุน) ใหจายเงินปนผล ประจําป 2551 และจัดสรรกาํไรสุทธปิระจําปเปนทุนสํารอง
ตามกฎหมาย ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ  (โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 
55,694,400 หุน) 
 

วาระที่ 4 พิจารณากรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระ 
 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวาตามขอบังคับของบริษัท กรรมการทีจ่ะตองออกตามวาระ
ในปน้ี คือ  
 
1. นายอนุพงษ อัศวโภคิน เปนผูบริหาร 
2. นายพิเชษฐ วิภวศภุกร เปนผูบริหาร 
3. นายชยัรตัน ธรรมพีร 
4. นายวิลาศ ปลกศิร ิ

 
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดรวมกันพิจารณาและมคีวามเห็นวา กรรมการ
ทั้ง 4 ทานมีคณุวุฒิที่เหมาะสม และมีคุณประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยางมากจึงเห็นสมควร
ที่ผูถือหุนจะพิจารณาเลือกกลบัเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง  
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ซึ่งบริษัทฯ ไดแนบประวัติยอ และประสบการณการทํางานของแตละทานใหกับผูถือหุนทกุ
ทานไดทราบแลวในหนังสือเชญิประชุม 
 
และเพ่ือใหการเลือกตั้งเปนไปอยางโปรงใส สามารถอภิปรายกันไดอยางกวางขวางกรรมการ
ที่ครบกําหนดตองออกตามวาระ ขออนุญาตออกจากที่ประชมุ 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
โดยลงมติเปนรายบุคคล 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตจิากการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคล ดังน้ี 

 เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,395,414,954 หุน คดิเปนรอยละ 89.04 ของผูถือ
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 หุน) ใหเลือก    นาย
อนุพงษ อศัวโภคิน กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูไมเห็นดวย 80,713,548 หุน และงดออก
เสียง จํานวน 55,694,400 หุน) 

 เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,395,414,954 หุน คดิเปนรอยละ 89.04 ของผูถือ
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 หุน) ใหเลือก นาย
พิเชษฐ วภิวศุภกร กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูไมเห็นดวย 80,713,548 หุน และงดออก
เสียง จํานวน 55,694,400 หุน) 

 เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,403,271,754 หุน คดิเปนรอยละ 89.54 ของผูถือ
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 หุน) ใหเลือก   นาย
ชัยรัตน ธรรมพรี กลับเขามาเปนกรรมการอกีวาระหน่ึง ตามที่
คณะกรรมการเสนอ (โดยมีผูไมเห็นดวย 72,856,748 หุน และงดออก
เสียง จํานวน 55,694,400 หุน) 

 เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,422,424,054 หุน คดิเปนรอยละ 90.77 ของผูถือ
หุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 หุน) ใหเลือก นาย
วิลาศ ปลกศริิ กลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ (โดยมีผูไมเห็นดวย 53,704,448 หุน และงดออกเสียง จํานวน 
55,694,400 หุน) 

 
วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2552 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ ไดเสนอตอที่ประชุมวาคณะกรรมการโดยการพิจารณาเห็นชอบของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นสมควรใหแตงตั้ง บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนางสาวทิพ
วัลย นานานุวฒัน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ นางสาวกมลทิพย เลิศวิทย
วรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชรีับ
อนุญาตเลขที่ 4434 เปนผูสอบบัญชี ป 2552โดยมีคาตอบแทน 1,770,000 บาท ตอป (คา
สอบบัญชีป 2551 เปนเงิน 1,670,000 บาท) 
 
ในกรณีทีผู่สอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ไดใหบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง 
จํากัด ทาํหนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชี
ดังกลาวได 
 
นอกจากน้ัน บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทใน
เครือของบริษัทฯทั้งหมด โดยมีคาตอบแทนรวมเปนเงิน 3,715,000 บาท คาตอบแทน
ดังกลาวไมรวมคาตอบแทนขางตน (ป 2551 เปนเงิน 3,815,000 บาท)  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิเห็นชอบ ดวยจํานวน 1,476,128,502 หุน คิด
เปนรอยละ 96.33 ของผูถอืหุนที่มาประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 
หุน) ใหแตงตัง้ บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด  
โดยนางสาวทพิวัลย นานานุวัฒน ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3459 และ/หรือ 
นางสาวกมลทิพย เลิศวทิยวรเทพ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4377 และ/หรอื 
นางสายฝน อนิทรแกว ผูสอบบัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 4434 
เปนผูสอบบัญชี ป 2552  
โดยมีคาตอบแทน 1,770,000 บาท ตอป  
(โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,694,400 หุน) 

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
ประธานฯ ไดขอใหคุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
ของป 2552 ตามทีค่ณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ ไดพิจารณาเสนอ ดังน้ี 

 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 50,000 บาท  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 45,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 35,000 บาท/ทาน 
 
กรรมการที่เปนผูบรหิารไมไดรบัผลตอบแทนน้ี  
บริษัท ไมไดปรบัเพ่ิมคาตอบแทนดังกลาวทุกป ในปกอนและปที่แลวไดเปรยีบเทียบ
ผลตอบแทนดังกลาวกับบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงและประกอบธุรกิจประเภทเดียวกันใน
ตลาดหลักทรัพย แลวจึงไดขอปรับคาตอบแทนดังกลาว 
 
บริษัทมีสดัสวนของกรรมการอิสระคอนขางมาก และพยายามที่จะหากรรมการอิสระมาเพ่ิม
ตลอดเวลา 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,460,395,532 หุน คดิ
เปนรอยละ 95.34 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 
หุน) ใหกาํหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย 15,712,900 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,714,470 
หุน) 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติจายบําเหน็จกรรมการ 
 

ประธานฯ ไดขอใหคุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา ในป 2551 ที่ผานมา บริษัทฯ มีกําไร
สุทธิ 1,638 ลานบาท จึงเห็นสมควรขอจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกทานๆ คิดเปนเงิน 3.3 
ลานบาท โดยขอจายพรอมกับการจายเงินปนผล 
 
ในวาระน้ีจะมีกรรมการและผูเก่ียวของกับกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซึงจะไมมีสทิธิ
ออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากถือเปนรายการที่เก่ียวโยงกัน  ซึ่งจะแจงรายละเอยีดใหทราบ
ตอไปตอนนับคะแนน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
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ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 658,817,608 หุน คิด
เปนรอยละ 92.06 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
(715,597,108 หุน) ใหจายบําเหน็จกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 (โดยมีผูไมเห็นดวย จํานวน 1,075,100 หุน และงดออกเสียง จํานวน 55,704,400 
หุน) โดยในวาระน้ีมีผูถือหุนที่เปนกรรมการหรือมีความเกี่ยวโยงกบักรรมการที่จะไม
มีสิทธอิอกเสียงจํานวน 4 ราย เปนจาํนวนหุนทั้งส้ิน 816,225,794 หุน 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกใบสําคญัแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ และหุนสามัญ
เพิ่มทุน เสนอขายใหแกพนักงานของบรษัิทฯ และบริษัทยอย   
 
ประธานฯ ไดเสนอวาเน่ืองจากวาระที่ 8, และ 9 เปนเรื่องที่เก่ียวของกัน จึงขออนุญาตตอที่
ประชมุใหคุณอนุพงษ ไดชี้แจงรายละเอียด วา ที่ประชุมใหญสามัญประจําป 2551 เม่ือวันที่ 
28 เมษายน 2551  ในวาระที ่9 ไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทออกใบสําคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้
หุนสามัญจํานวน 77,000,000 หนวย  ใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่บรษัิท
ถือหุนไมนอยกวารอยละ 75 และในวาระที่ 10 ไดพิจารณาอนุมัติใหบริษัทจดัสรรหุนสามัญ
เพ่ิมทุนจํานวน 5,000,000 หุน ใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนไม
นอยกวารอยละ 75  

 
  แตเน่ืองจากปจจุบันบริษัทยังไมไดออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญ และยังไมได

จัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนดังกลาวใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย และดวยสภาวะ
ตลาดฯ ที่เปลีย่นแปลงไป จนไมสามารถจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาวได จึงเสนอใหที่
ประชมุพิจารณาอนุมัติยกเลิกการออกใบสําคญัแสดงสิทธิทีจ่ะซื้อหุนสามัญ และหุนสามัญ
เพ่ิมทุนเสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอยดังกลาว  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,476,128,502 หุน คดิ
เปนรอยละ 96.36 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
(1,531,822,902 หุน) ใหยกเลิกการออกใบสําคัญแสดงสิทธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญ และ
หุนสามัญเพิ่มทุน เสนอขายใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย  ตามที่
คณะกรรมการเสนอ  (โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,694,400 หุน)  

 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนสวนที่ยังไมไดเรยีกชําระและแกไขหนังสือ

บริคณหสนธ ิ
 
 ประธาน ไดขอใหคุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา สืบเน่ืองจากวาระกอน จึงจะขอลดทุนจด

ทะเบียนสวนทีย่ังไมไดเรยีกชาํระ จํานวน 82,000,000 บาทรวมทั้งแกไขบรคิณหสนธิ ดังน้ี 
 

จาก ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,425,200,000 บาท (-สองพันส่ีรอยยี่สิบหาลานสองแสนบาท-) 
แบงออกเปน 2,425,200,000 หุน (-สองพันส่ีรอยยี่สิบหาลานสองแสนหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หนึ่งบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 2,425,200,000 หุน (-สองพันส่ีรอยยี่สิบหาลานสองแสนหุน-) 
หุนบุริมสิทธิ -ไมม-ี หุน 
 
เปน ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,343,200,000 บาท (-สองพันสามรอยส่ีสิบสามลานสองแสนบาท-) 
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แบงออกเปน 2,343,200,000 หุน (-สองพันสามรอยส่ีสิบสามลานสองแสนหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หนึ่งบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 2,343,200,000 หุน (-สองพันสามรอยส่ีสิบสามลานสองแสนหุน-) 
หุนบุริมสิทธิ -ไมม-ี หุน 

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,476,128,502 หุน คดิ
เปนรอยละ 96.36 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 
หุน) ใหลดทนุจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามท่ีคณะกรรมการ
เสนอ 
(โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,694,400 หุน) 

 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย 
 

ประธานฯ เสนอตอที่ประชุมวาเน่ืองจากวาระที่ 10, 11 และ 12 เปนเรื่องที่เก่ียวของกัน จึง
ขออนุญาตใหคณุอนุพงษชี้แจงรายละเอียด เหตผุลและความเปนมาไปพรอมกันทีเดียว แต
เวลาลงมตจิะลงมติแยกเปนวาระๆ ไป  
คุณอนุพงษไดชี้แจงวา สถานการณการแขงขันในธุรกิจพัฒนาอสังหารมิทรัพยในปที่ผานมา
จนถึงปจจุบันมี การแขงขันกันมาก และมีแนวโนมจะมีลักษณะเชนน้ีไปอีกเปนเวลานาน  

 เพ่ือใหพนักงานมีสวนรวมในความเปนเจาของบริษัทฯ 
 เพ่ือเปนสิ่งจูงใจและเสริมสรางขวัญและกําลังใจใหแกพนักงานในการปฏิบัติงาน 
 เพ่ือรักษาบุคลากรที่มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการทํางานใหอยูกับ

บริษัทฯ 
จึงเห็นสมควรทีจ่ะเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อขายหุนเพ่ิมทุนดังกลาวในรูปของใบสําคญัแสดง
สิทธิใหกับพนักงานของบริษัทและบริษัทยอยที่บริษัทถือหุนอยูเกินกวารอยละ 75 โดยจะ
ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญของบริษัท จํานวน  48,680,463 
หนวย โดยรายละเอียดตางๆ ทางบริษัทฯ ไดแจงใหทราบตามเอกสารแนบ ในหนังสือเชญิ
ประชมุแลว 
 
สําหรับราคาการใชสทิธิ (Exercise Price) ซึ่งไดกําหนดวา “ใหใชราคา 3 บาท หรือ ราคา
เฉลี่ยถวงนํ้าหนักของหุนในตลาดหลักทรัพยยอนหลัง 7 วันทําการ กอนวนัประชมุผูถือหุน 
แลวแตราคาใดจะสูงกวา” ซึ่งปรากฏวาราคาเฉลีย่ถวงนํ้าหนัก 7 วันของราคาหุนของบริษัท
อยูที่ ประมาณ 2.80 บาท/หุน ดังน้ันราคาการใชสทิธิของ Warrant ในครั้งน้ี คือ 3.00 
บาท/หุน 
 
มีกรรมการที่เปนพนักงานของบริษัทและมีสทิธิได Warrant ในครั้งน้ี 2 ราย คือ นายพิเชษฐ 
วิภวศภุกร และนายจรูญศักดิ์ บัณฑูรจินดา 
 
โดยในวาระน้ีจะมีเง่ือนไขในการลงมติดังน้ี 

 
 จะตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสยีงทัง้หมด

ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสียง  
และ  

 ไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือ
หุนที่มาประชุมคัดคานการออกใบสําคัญแสดงสิทธิในครั้งน้ี  

 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
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มีผูถือหุนสอบถามรายละเอียดเรื่องการใชสทิธิ ที่มาของราคาการใชสทิธิ 3 บาท/หุน และ
ความจาํเปนในเรื่องการออก ESOP ดังกลาว 
 
คุณอนุพงษ แถลงวาในฐานะพนักงานคนหน่ึงดวยคุณอนุพงษสละสทิธิทีจ่ะไมรับ ESOP ใน
สวนของตนเอง ซึ่งในฐานะผูถอืหุนใหญการออก ESOP มากๆ คนที่เสียประโยชนคือตนเอง 
แตการให ESOP เปนการชวยบริษัทในการดงึคนที่มีความสามารถไวกับบรษัิทได 
 
การให ESOP กับพนักงานมี Dilution Effect นอยกวาการจายโบนัสใหพนักงานมาก 
ในสวนของราคา 3 บาท น้ัน เน่ืองจาก Book Value ของบริษัทอยูประมาณ 2.8 – 2.9 
บาท/หุน ราคา 3 บาท/หุน จึงคอนขางเหมาะสมเพราะไมต่ํากวา Book Value 
โดยเง่ือนไขของ ESOP ที่เคยออกครั้งกอน กําหนดการใชสิทธิจะใชไดไตรมาสละครั้ง โดย
ในปแรก ใชได 25% ปที่สอง 25% ปสุดทาย 50%  
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,220,265,320 หุน คิดเปนรอย
ละ 95.63 เกินกวา 3 ใน 4 ของผูถอืหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
(1,275,969,720 หุน) อนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานของบริษัทฯ 
และบริษัทยอย ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
(โดยไมมีผูไมเห็นดวย และมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,704,400 หุน) 
โดยในวาระน้ีมีผูถอืหุนที่มีสวนไดเสียซึ่งไมมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน ไดแก
พนักงานของบริษัทและผูเกี่ยวโยง จํานวน 14 ราย ถือหุนบริษัทเปนจํานวนทั้งส้ิน 
255,853,182 หุน 
 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขบริคณหสนธ ิ
 
คุณอนุพงษแถลงวา สืบเน่ืองจากวาระกอน เห็นสมควรขออนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีก 
48,680,463 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เปนทุนจดทะเบียนที่เพ่ิมข้ึน 48,680,463 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 2,343,200,000 บาท เปน 2,391,880,463 บาท และ
เห็นสมควรอนมัุติใหแกไขหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัทขอ 4 เพ่ือใหสอดคลองกับการเพิม่
ทุนจดทะเบียนดังกลาว ดังน้ี 
 
จาก ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,343,200,000 บาท (-สองพันสามรอยสี่สิบสามลานสองแสนบาท-) 
แบงออกเปน 2,343,200,000 หุน (-สองพันสามรอยสี่สิบสามลานสองแสนหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หน่ึงบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 2,343,200,000 หุน (-สองพันสามรอยสี่สิบสามลานสองแสนหุน-) 
หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน 
 
เปน ขอ 4   
ทุนจดทะเบียนจํานวน 2,391,880,463 บาท (-สองพันสามรอยเกาสิบเอ็ดลานแปดแสนแปด 
หม่ืนสี่รอยหกสิบสามบาท-) 
แบงออกเปน 2,391,880,463 หุน (-สองพันสามรอยเกาสิบเอ็ดลานแปดแสนแปด 
หม่ืนสี่รอยหกสิบสามหุน-) 
มูลคาหุนละ    1     บาท (-หน่ึงบาท-) 
 โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ 2,391,880,463 หุน (-สองพันสามรอยเกาสิบเอ็ดลานแปดแสนแปด 
หม่ืนสี่รอยหกสิบสามหุน-) 
หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- หุน 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
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มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,476,118,502 หุน คดิ
เปนรอยละ 96.36 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 
หุน) ใหเพิ่มทนุจดทะเบียนและแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ตามที่คณะกรรมการ
เสนอ 
(โดยมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,704,400 หุน) 
 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทนุ  
 

คุณอนุพงษไดแถลงรายละเอียดวาสืบเน่ืองจากวาระที่ 10 และ 11 ทีผ่านมา เห็นสมควร
พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุน จาํนวน 48,680,463 หุน เพ่ือรองรับการใชสทิธิ
ของใบสําคญัแสดงสทิธิทีจ่ะซือ้หุนสามัญที่เสนอขายแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัท
ยอยที่บริษัทถอืหุนไมนอยกวารอยละ 75 ของหุนที่จาํหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัทน้ัน  
ตามรายละเอียดโครงการเสนอขายหลักทรัพยแกพนักงานของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่ง
ไดแนบใหทุกทานในหนังสือเชญิประชุม เปนเอกสารแนบที่ 9 และ 10 
 
ในกรณีที่มีหุนเหลือ เน่ืองจากไมมีการจองซื้อหุนสามัญเพ่ิมทุน หรือไมมีการออกใบสําคญั
แสดงสทิธิ หรอืไมมีการใชสทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ บริษัทอาจเสนอขายหุนสวนที่เหลือ
ดังกลาวในคราวเดียวกัน หรอืตางคราวกันใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ. 28/2551 เรื่อง การขออนุญาตและการ
อนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูมีอํานาจ
พิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาการเสนอขาย เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับการจัดสรรรวมถึงการพิจารณากําหนด "ราคาตลาด" ตามที่ประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. ที่เก่ียวของจะกําหนด 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น ไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถามหรือแสดงความคดิเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ

 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,456,776,202 หุน คดิ
เปนรอยละ 95.10 ของผูถือหุนทีม่าประชุมออกเสียงในวาระน้ี (1,531,822,902 
หุน) ใหจัดสรรหุนสามัญเพิม่ทุน ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย 19,352,300 หุน และมีผูงดออกเสียง จํานวน 55,694,400 
หุน) 
 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหน้ีภายในวงเงินไมเกิน 4,000 ลาน
บาท 

 
คุณอนุพงษแถลงตอที่ประชุมวา การออกตราสารหนีท้ําใหบริษัทไดประโยชนเปนอยางมาก
ทั้งในดานสามารถลดการพ่ึงพาเงินกูจากสถาบันการเงิน รวมทั้งเพ่ิมความแข็งแกรงใหกับ
ฐานการเงินของบริษัท อยางไรก็ตามบริษัทยังคงรักษาวินัยทางการเงินอยางเครงครัด โดย
จํากัด เพดานการกูไมใหอัตราสวน หน้ีสินสทุธิตอทุน เกิน 1:1  
 

 โดยเหตุผลดังกลาว จึงเหน็สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถอืหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ 
ออกและเสนอขายตราสารหนีใ้นรูปของตั๋วเงินและ/หรือหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 4,000 
ลานบาท หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน มีระยะเวลาครบกําหนดไถถอนไมเกิน 10 ปนับแตวัน
ออกตั๋วเงินและ/หรือหุนกู โดยจะเสนอขายในประเทศ และ/หรือตางประเทศ ใหแกประชาชน
ทั่วไป และ/หรือผูลงทุนสถาบัน และ/หรือผูลงทุนรายใหญ และ/หรือผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือบุคคลใดๆ ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย และ/หรือประกาศสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
และ/หรือกฎหมายอ่ืนที่เก่ียวของที่มีผลใชบังคับในขณะน้ัน โดยอาจเสนอขายครั้งเดียวเต็ม
จํานวน หรือเสนอขายเปนคราวๆ และ/หรอืในลักษณะหมุนเวียน (revolving) และอาจ
กําหนดใหผูถือตั๋วเงินและ/หรอืหุนกูมีสทิธิหรอืไมมีสิทธิขอใหบริษัทไถถอนตั๋วเงินและ/หรอื
หุนกูกอนครบกําหนด (Put Option) และ/หรือบริษัทอาจมีหรือไมมีสิทธิไถถอนตัว๋เงินและ/
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หรือหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option) ทั้งน้ีใหเปนไปตามขอตกลงและเงือ่นไขของตั๋วเงิน
และ/หรือหุนกูที่จะออกในแตละคราว โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบรษัิทฯ และ/หรือ 
บุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย และ/หรือ ประธานเจาหนาที่บริหาร และ/หรอื 
กรรมการผูจัดการมีอํานาจในการกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ที่
เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกูที่ยังไมไดกําหนดตามความจําเปน
และเห็นสมควรที่จะตองกําหนดตามกฎหมาย รวมถึงการนําตั๋วเงินและ/หรือหุนกูดังกลาวไป
จดทะเบียนเปนหลักทรัพยจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย สมาคมตลาด
ตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรอืตลาดรองแหงใดๆ ตลอดจนให
มีอํานาจดําเนินการขออนุญาต เปดเผยขอมูลและดําเนินการอ่ืนใดกับหนวยงานที่เก่ียวของ 
การแตงตั้งที่ปรกึษาหรือบุคคลที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกู 
การเขาทําการตกลง การลงนามในและการแกไขเอกสารและสัญญาตางๆ ที่เก่ียวของ และมี
อํานาจในการดาํเนินการใดๆ เก่ียวเนื่องกับการออกและเสนอขายตั๋วเงินและ/หรือหุนกู ตามที่
จําเปนและสมควร   
 
ตามพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ในวาระน้ีจะตองมีผูใหความ
เห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียง 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
คุณอนุพงษชี้แจงตอผูถือหุนวาในระยะเวลา 2-3 ปที่ผานมา อัตราดอกเบ้ียหุนกูของบริษัท 
อยูประมาณ 5.5-6% 
 
Rating ของบริษัท ประเมินโดย TRIS ในปทีผ่านมา ได Rate “BBB+” 
 
ในสวนของการจําหนายบริษัทจะมอบหมายใหสถาบันการเงนิทําหนาที ่ Underwriter 
รับประกันการจาํหนายหุนกูทั้งหมด โดยผูรับประกันมักจะจําหนายใหลูกคาประจําของตนเอง 
ซึ่งถามีผูถือหุนของบริษัทสนใจจะลงทุน ฝายบริหารรับจะไปหารือกับ underwriter ในครั้ง
ตอไปวาจะแบงสัดสวนมาไดอยางไร 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมต ิ เห็นชอบ ดวยจํานวน 1,474,960,402 หุน คดิ
เปนรอยละ 96.29 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี 
(1,531,822,902 หุน) อนุมัตกิารออกและเสนอตราสารหน้ี ภายในวงเงินไมเกิน 
4,000 ลานบาท ตามรายละเอียดทีค่ณะกรรมการเสนอ ซึง่เกินกวา 3 ใน 4 ของผู
ถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
(โดยมีผูไมเหน็ดวย จํานวน 1,075,100 หุน และงดออกเสียง จํานวน 55,787,400 
หุน) 

 
 
ที่ประชุมไดมีการพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ไมมีผูเสนอเรื่องอ่ืนเพ่ือพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุม
เม่ือเวลา 12.50 น. 
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ลงชื่อ ......................................... ประธานกรรมการ 
                                            (นายชัชวาล   พรรณลาภ) 

 
 
 
 
 

     ลงชื่อ ...................................... กรรมการและเลขานุการ 
                      (นายวิลาศ    ปลกศิริ) 

 
 
 
 


