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บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ำกัด (มหำชน) 

รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้นประจ ำปี 2560 

วันพฤหัสบดทีี่ 27 เมษำยน 2560 เวลำ 9.00 น. 
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อำคำรซันทำวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภำวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

2. ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. นายนริศ เชยกลิน่ กรรมการ กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  

4. นายธวชั มีประเสริฐสกลุ กรรมการ และกรรมการบริหาร 

5. นายธีระชาติ นมุานิต กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา กรรมการ กรรมการบริหารความเสีย่ง กรรมการบริหาร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
และรักษาการประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหารการเงิน 

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ 
1. นายสทุธิชยั สงัขมณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน

กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  
1. นายอนชุาติ องัสเุมธางกรู กรรมการบริหาร และรองกรรมการผู้อ านวยการ 

2.   นายรณชยั ไตรยสนุนัท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาธุรกิจ 

3. นายสรุพงษ์ เจียมออ่น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปริบตัิการ 

4.   นายนนัทชาติ กลบีพิพฒัน์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานพฒันาโครงการ 

5.  นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

6. นส.ธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นส.พนมพร ลลีารักษ์สกลุ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั 

2. นส.สดุาพร ทะวาปี ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท บญัชีกิจ จ ากดั 

3. นายธีรกานต์ วจัน์ประภาศกัดิ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั  
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ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้าร่วมประชมุ  

1.  นายประเสริฐ ตนัตยาวิทย์  ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

2.  นายทวีสทิธ์ิ สนัตตกิลุ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

3.  นายอธิคม ศิริชมุพนัธ์ ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

4. นายปพน อรรถกิจการค้า ที่ปรึกษาทางการเงินจากบริษัทหลกัทรัพย์ เมย์แบงก์ กิมเอ็ง (ประเทศไทย) จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

1.  นายเนรมติ ตรงพร้อมสขุ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

2. นส.ณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

เร่ิมกำรประชุม เวลา 9.00 น. 

 การประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน  8 คน และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบฉนัทะ
จ านวน 19 คน รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 27 คน ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 985,988,545 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.5158 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท 

  เลขานกุารบริษัทได้แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ นายสทุธิชยั สงัขมณี ประธานกรรมการ ซึ่งจะท าหน้าที่ประธานใน
ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในวนันี ้ติดภารกิจส าคญัเร่งด่วนที่ต่างประเทศไม่สามารถเข้าร่วมการประชุมในครัง้นีไ้ด้ ดงันัน้ เพื่อให้การ
ประชุมผู้ ถือหุ้นสามารถด าเนินการต่อไปได้อย่างถกูต้องตามกฎหมาย ผู้ ถือหุ้นจึงขอเสนอให้ นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท าหน้าที่เป็นประธานในท่ีประชมุ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดซกัถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น เลขานกุารบริษัทจึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะลงมติและออกเสยีงเลอืกประธานฯ ในท่ีประชมุ 

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนน โดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 985,989,745 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง 
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 1,200 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้นที่เข้า
ร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 985,989,745 หุ้น  

 
มติที่ประชุม อนุมัติเลือกนำงพจนำรถ ปริญภัทร์ภำกร เป็นประธำนฯ ในที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 

2560 ตำมที่เสนอ 
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ประธานฯ กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ประธานฯ มอบหมายให้
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน และหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น
รับทราบ 

 เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงสทิธิในการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง และผู้ ถือหุ้นท่านใด มีสว่นได้เสียเป็นพิเศษ
ในเร่ืองใด   ผู้ ถือหุ้นท่านนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระในวาระท่ี 13 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่มีอยู ่ เพื่อออกเสยีงวา่ เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงอยา่งใด
อยา่งหนึง่เทา่นัน้ เว้นแตผู่้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทย เป็นผู้ รับฝาก
และดแูลหุ้นเทา่นัน้ จึงจะสามารถลงคะแนนเสยีงแบบแยกคะแนนเสยีงได้ โดยรวมคะแนนเสยีงทัง้หมดแล้ว ต้องไม่
เกินจ านวนสทิธิออกเสยีงทีม่ีอยู ่ ทัง้นี ้ หากผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสยีงไมค่รบจ านวนเสยีงทีม่ีจะถือ
วา่เสยีงที่ขาดเป็นการงดออกเสยีง 

การออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออก
เสยีง เทา่นัน้ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสยีงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และ
ขอความกรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดย
บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงดงักล่าว มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุม
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือ และไม่ได้สง่บตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือ
ว่าผู้ ถือหุ้นท่านนัน้มีมติเห็นด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น  การลงคะแนนเสียงในวาระที่ 13  เร่ืองพิจารณา
อนุมตัิเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบ
ฉนัทะทกุราย ไมว่า่จะออกเสยีงวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง เพื่อให้การด าเนินการประชุมเป็นไปตาม
แนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และในการประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะมอบหมาย
ให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ประกาศผลให้ที่ประชุมทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระสิน้สดุลง โดย
จะแยกคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่สง่บตัรลงคะแนนเสยีง 
ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ภายหลงัจากที่เลขานุการบริษัท  ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 
สิน้สดุลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่น าคะแนนเสยีงดงักลา่ว มาค านวณรวมเป็นคะแนนเสยีงอีก 

2. ในกรณีทีผู่้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อย
แล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะจะไมไ่ด้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียง และระบบจะนบัคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นนัน้ มอบฉนัทะ
มาทกุประการ   

3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งลงทะเบียนแล้ว แต่ยงัไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน และไม่สามารถอยู่ร่วมประชุมจน
แล้วเสร็จ บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า  ในวาระที่เหลืออยู่
ทัง้หมดให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 
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4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ที่ไม่ได้สง่บตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของบริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น 
หรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ มีมติเหน็ด้วย ในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดออกเสยีงวา่ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทฯ จะถือว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์
อนมุตัิในวาระดงักลา่ว เว้นแต่ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึ่งมอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสียงไว้แล้ว ในหนงัสือมอบฉนัทะ ว่าจะ
ลงมติ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

กรณีที่ถือเป็นบตัรเสยี    

1. การลงคะแนนเสยีงเกินกวา่หนึง่ประเภทในวาระเดียวกนั ยกเว้น การลงคะแนนเสยีงของผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ลงทนุ
ตา่งประเทศ ที่แตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. การแก้ไข หรือ ขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้  

บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวาระเมื่อการประชุมเสร็จสิน้ เพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัในแตล่ะวาระ ขอให้ยกมือขึน้เมื่อ
ประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้สอบถามผา่นไมโครโฟนที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งช่ือและนามสกลุ และ
ระบวุา่เป็นผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม ทัง้นี ้
เพื่อให้การบนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชบั และงดเว้นการซกัถาม หรือแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์ที่จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู ่
ขอให้เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 

4.  บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชุม พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสียงในแต่ละวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 
14 วนันบัจากวนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สอดคล้องกบัแนวทางที่ดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 
1 คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอตวัร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบ
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การนบัคะแนนเสยีง ดงันัน้ ประธานจึงแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดีเอ็น 36 
จ ากดั จะท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วำระที่  1  รับทรำบรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 16 ธันวำคม 2559 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 16 
ธนัวาคม 2559 ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุท่านแล้ว พร้อมหนงัสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น และ
บริษัทฯ ได้จัดส่งรายงานการประชุมให้กับตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่
กฎหมายก าหนด  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ที่ 1/2559 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานการประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2559 ตามที่เสนอ 

วำระที่ 2 รับทรำบรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2559 

   ประธานฯ มอบหมายให้ นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี เป็นผู้ ชีแ้จงผลการด าเนินงาน
ในปี 2559  

   ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี รายงานตอ่ที่ประชมุวา่ ผลการด าเนินงานที่ส าคญัในปี 2559 สามารถสรุปได้ดงันี ้

 เดือนพฤษภาคม บริษัทฯ ได้เปิดตวัโชว์รูมกินซ่าโฮม บนถนนประดิษฐ์มนธูรรม เพื่อเป็นโชว์รูมและ
ส านกังานขายให้ลกูค้าได้สมัผสับ้านกินซา่โฮมของจริง 

 เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้เปิดตวัโชว์รูมกินซ่าโฮม ที่ต าบลมาบข่า อ าเภอเมือง จงัหวดัระยอง เพื่อ
รองรับลกูค้ารับสร้างบ้านในภมูิภาคตะวนัออกเพื่อเป็นโชว์รูม 

 เดือนตลุาคม บริษัทฯ ได้จ าหน่ายหุ้นสามญัของบริษัท แอเรียว้าว จ ากดั ซึ่งบริษัทฯ ถือหุ้นในอตัรา
ร้อยละ 50 ให้แก่ บริษัท ดีคอร์ป กรุ๊ป จ ากดั ในราคา 500,000 บาท ซึ่งมีมลูค่าเงินลงทนุคงเหลือ
ทางบญัชี ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2559 เป็นเงิน 490,117.90 บาท   

ทัง้นี ้ในเดือนตลุาคมนี ้บริษัทฯ ได้เข้าท าบนัทึกข้อตกลง เพื่อเข้าท าธุรกรรมการได้มาซึ่ง (ก) หุ้น
ทัง้หมดของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั จ านวน 8,787,681 หุ้น และ (ข) ที่ดินจ านวน 2 
แปลงจากบริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

 เดือนธนัวาคม บริษัทฯ ได้เพิ่มทนุจดทะเบียน จาก 130 ล้านบาท เป็น 1,180.60 ล้านบาท โดยการ
ออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 1,050,600,000 หุ้น มลูค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อจดัสรรให้แก่
บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) ดงันี ้
1.  บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั จ านวน 8,787,681 หุ้น แบง่เป็น  

1.1  บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) จ านวน 4,481,717 หุ้น  
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1.2  ผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย จ านวน 4,305,964 หุ้น  
2.  การจดัซือ้ที่ดินจ านวน 2 แปลงจาก บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน) โดยช าระค่าหุ้น ด้วย

หุ้นสามญัเพิ่มทนุท่ีออกใหม ่จ านวน 250,600,000 หุ้น  

ทัง้นี ้ในปี 2559 บริษัทฯ มีรายได้จากการด าเนินงานรวม 336 ล้านบาท ซึ่งประกอบด้วยรายได้จาก
การขาย 152 ล้านบาท รายได้จากการรับเหมาก่อสร้าง 160 ล้านบาท และรายได้จากการพฒันา
อสงัหาริมทรัพย์ 24 ล้านบาท 

   ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้อธิบายเพิ่มเติมต่อที่ประชุมว่า โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัทฯ จากเดิม 
ประกอบด้วยบริษัทย่อย จ านวน  4 บริษัท และบริษัทร่วมจ านวน 1 บริษัท ได้แก่ 1) บริษัท กินซ่าโฮม  จ ากดั  2) บริษัท ดีจิโฮม 
เซ็นเตอร์ จ ากดั 3) บริษัท เอเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จ ากดั 4) บริษัท คิวเทค โปรดกัส์ จ ากดั และ 5) บริษัท แลนดี ้ดีเวลลอปเม้นท์  
จ ากัด ตามล าดบั ซึ่งในปัจจุบันโครงสร้างของบริษัทฯ ได้มีการรวมบริษัทย่อยของกลุ่มเนอวานา อีกจ านวน 6 บริษัท ซึ่ง
ประกอบด้วย 1) บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์  จ ากดั 2) บริษัท เนอวานา คอนสตรัคชัน่ จ ากดั 3) บริษัท เนอวานา ย ู 
จ ากดั 4) บริษัท เนอวานา พระราม 9 จ ากดั 5) บริษัท ทรัพย์ธนารินทร์ จ ากดั 6) บริษัท เนอวานา ริเวอร์ จ ากดั  

ส าหรับแผนกลยุทธ์ของบริษัทในกลุ่มเนอวานานัน้ ในปี 2559 บริษัทในกลุ่มเนอวานาได้มีการเปิด
โครงการทัง้หมด 15  โครงการ โดยมีมลูคา่โครงการทีเ่ปิดขายแล้ว คงเหลอืประมาณ  6,100 ล้านบาท และในปี 2560 คาดวา่  
โครงการท่ีจะเปิดตวัมีมลูคา่โครงการ ประมาณ 7,500 ล้านบาท สว่นมลูค่าโครงการในอนาคต บริษัทฯ มีที่ดินรองรับในการ
พฒันาโครงการมีมลูค่าประมาณ 20,000 ล้านบาท นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนที่จะพฒันาสินค้าที่มีอยู่แล้วให้ดีขึน้และเพิ่ม
ช่องทางธุรกิจใหม่ๆ  เพื่อเพิ่มความหลากหลายทางธุรกิจ ซึง่จะท าให้บริษัทฯ ด าเนินกิจการในรูปแบบของ “Redefine Landed 
Living Solution” นอกจากนี ้บริษัทฯ มีการวางโครงสร้างองค์กรใหม ่เพื่อให้สอดคล้องกบัแผนกลยทุธ์และแผนงานของบริษัทฯ  
ซึ่งประกอบด้วย ส่วนงานพฒันาโครงการ (Project Development) ได้แก่ โครงการบ้านอยู่อาศยั (Beyond, Icon, Intro) 
ส านกังานโฮมออฟฟิศ (@Work), ทาวน์โฮม (Define, Cover, Cluster) คอนโดมิเนียม (River Fronted Project) สว่นงานรับ
สร้างบ้าน (Home Builder) ได้แก่ บ้านกินซ่า (Ginza Home) และบ้านดีจิ (Deeji) สว่นงานผลิตภณัฑ์ที่เก่ียวกบับ้าน (Home 
Product) ได้แก่ รัว้ (Fenzer) ประตแูละหน้าตา่งอลมูิเนียมเอเทค (Atech)  

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของบริษัทฯ ในปี 2560 ซึ่งสามารถ
สรุปได้ดงันี ้

 บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขายลว่งหน้า (Pre-Sales) ประมาณ 4,500 ล้านบาท โดยเป็นยอดขาย
จากเนอวานาประมาณ 3,900 ล้านบาท ยอดขายจาก Home Builder ประมาณ 400 ล้านบาท 
และอื่นๆ อีกจ านวน 200 ล้านบาท 

 บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ ซึ่งมีมลูค่าประมาณ 8,500 ล้านบาท โดยเป็นโครงการเนอวานา ริ
เวอร์ ซึ่งมีมลูค่าโครงการ 6,000 ล้านบาท  อีกทัง้บริษัทมีแผนพฒันาที่ดินบริเวณศรีนครินทร์ – ร่ม
เกล้า (เนือ้ที่ประมาณ 300 ไร่) ซึ่งมีมลูค่าที่ดินประมาณ 13,000 ล้านบาท 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2559  

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2559 ตามที่เสนอ 
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วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่
ปรากรไว้ในรายงานประจ าปี 2559 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

 ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี แจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของบริษัท ไดอิ 
กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559 ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงาน
ทางการเงิน โดยมีข้อมลูสรุปดงันี ้

งบก ำไรขำดทุนเบด็เสร็จ ส ำหรับงวดปี 2559 และ 2558                                                                (หนว่ย : ล้านบาท) 
 ปี 2559 

  

ปี 2558  

 

มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 
(หนว่ย : ล้านบาท) 

ยอดขายสทุธิ  335.53  395.32  -59.79  
ต้นทนุขาย  244.51  264.32  -19.81  

ก าไรขัน้ต้น  91.02  131.00  -39.98  
รายได้อื่น  5.56  6.84  -1.28  
คา่ใช้จา่ยในการขาย  39.25  48.14  -8.89  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  70.83  72.66  -1.83  
ก าไรก่อนดอกเบีย้และภาษีเงินได้  -13.50  17.04  -30.54  
ก าไร (สว่นของบริษัทใหญ่)  -15.59  13.00  -28.59  

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : สินทรัพย์                                                                                                   (หนว่ย : ล้านบาท) 
  31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 

(หนว่ย : ล้านบาท)  
เงินสด  46.93  47.56  -0.63  
ลกูหนี ้และตัว๋เงินรับการค้าสทุธิ  25.92  34.15  -8.23  
รายได้ค้างรับท่ียงัไมเ่รียกช าระ  0.38  0.00  0.38  
เงินให้กู้ยืมระยะสัน้  0.00  3.50  -3.50  
สนิค้าคงเหลอื  28.55  26.72  1.83  
ต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย  0.00  17.78  -17.78  
สนิทรัพย์หมนุเวียนอื่น  5.42  5.92  -0.50  
สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน  17.91  20.26  -2.35  
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  200.21  191.80  8.41  
รวมสนิทรัพย์  325.32  347.69  -22.37  
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ : หนีส้นิ                                                                                                     (หนว่ย : ล้านบาท) 

 31 ธ.ค. 2559 31 ธ.ค. 2558 มลูคา่ที่เปลีย่นแปลง 
(หนว่ย : ล้านบาท)  

เจ้าหนีแ้ละตัว๋เงินจา่ยการค้าสทุธิ  73.12  75.84  -2.72  
หนีส้นิหมนุเวียนอื่น  4.87  4.08  0.79  
หนีส้นิภาษีเงินได้รอตดับญัชี  1.22  1.45  -0.23  
รวมหนีส้นิไมห่มนุเวียน  10.33  7.05  3.28  
รวมหนีส้นิ  89.54  88.42  1.12  
ทนุจดทะเบียน  1,180.60  130.00  1,050.60  
ทนุท่ีออกและช าระเต็มมลูคา่ 130.00  130.00  0.00  
สว่นเกิน(ต ่ากวา่)มลูคา่หุ้น  141.20  141.20  0.00  
สว่นเกินทนุจากการจา่ยหุ้นเป็นเกณฑ์  2.59  2.59  0.00  

ก าไรสะสม : จดัสรรส ารองตามกฎหมาย  1.37  1.37  0.00  

ก าไรสะสม : ยงัไมไ่ด้จดัสรร  -8.47  15.02  -23.49  
องค์ประกอบอื่นของสว่นของผู้ ถือหุ้น  -30.91  -30.91  0.00  
สว่นของผู้ ถือหุ้นบริษัทใหญ่  235.78  259.27  -23.49  
รวมหนีส้นิและสว่นผู้ ถือหุ้น  325.32  347.69  -22.37  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับงบดุลและงบก าไรขาดทุน
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,140,061 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเพิ่มขึน้ 30,150,316 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,016,140,061 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติงบดุลและงบก ำไรขำดทุนส ำหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2559 ตำมที่เสนอ 
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วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตรำของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และ
ดวงตรำของบริษัทฯ     

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามมติที่ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559  ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 
16 ธนัวาคม 2559 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เข้าซือ้กิจการบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“เนอวำนำ”) และมีแผนที่
จะรวมธุรกิจกบัเนอวานา ซึง่ด าเนินธุรกิจด้านพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ดงันัน้ บริษัทฯ ควรจะมีการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทฯ ดวง
ตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลง
ช่ือบริษัทฯ และดวงตราของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการเปลี่ยนแปลง
ช่ือบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบับริษัท โดยมีรายละเอียดตาม
สิง่ที่สง่มาด้วย 3 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลทีป่ระธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ 
ให้ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเปลีย่นแปลงช่ือบริษัทฯ ดวงตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิและข้อบงัคบับริษัทฯ รวมถึงให้มีอ านาจแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความใด ๆ ในค าขอจดทะเบียน ดวงตราของ
บริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อบงัคับบริษัทฯ ให้เป็นไปตามกฎหมาย และค าสัง่ของนาย
ทะเบียนหุ้นสว่นบริษัทมหาชนทกุประการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงช่ือบริษัทฯ 
ดวงตราของบริษัทฯ วตัถปุระสงค์ของบริษัท แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิ และข้อบงัคบับริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 561,331 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,016,701,392 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ ดวงตรำของบริษัทฯ วัตถุประสงค์ของบริษัท แก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ และข้อบังคับบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเปลี่ยนแปลงชื่อบริษัทฯ และดวงตรำ
ของบริษัทฯ ตำมที่เสนอ    
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออก
และเสนอขำยให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-
Warrant-1) 

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นขวญัและก าลงัใจให้กบักรรมการและพนกังานของบริษัทฯ 
และ/หรือบริษัทยอ่ย รวมถึงเพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจ รวมทัง้ความทุม่เทในการปริบตัิงานของกรรมการและพนกังานในการ
ร่วมกนัสร้างความเจริญเติบโตในอนาคตของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการ และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจ
พิจารณาด าเนินการใดๆ ที่เก่ียวข้องกบัใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/
หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1) พิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ และ/หรือ แก้ไขเปลีย่นแปลงเง่ือนไขตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัใบส าคญั
แสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อยครัง้ที่ 1   (ESOP-Warrant-1) 
รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง ข้อก าหนด เงื่อนไข หลกัเกณฑ์ตา่งๆ ท่ีเก่ียวกบัรายละเอียดในการเสนอขาย รวมทัง้เง่ือนไขการปรับ
สิทธิ และเหตใุนการต้องออกหุ้นใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอตัราการใช้สิทธิและราคาการใช้สิทธิ  ตลอดจนสิทธิและ
หน้าที่ระหวา่งผู้ ถือใบส าคญัแสดงสทิธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้
ที่ 1  (ESOP-Warrant-1) ในสว่นอื่นๆ ได้ตามที่จ าเป็นและสมควรและเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด  

(2) เจรจา จดัท า ตกลง ลงนาม และ/หรือ แก้ไขเพิ่มเติม ในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง รวมทัง้
ด าเนินการตา่งๆ อนัจ าเป็นและสมควร อนัเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) ตลอดจนการด าเนินการติดต่อและการ
ยื่นค าขออนุญาต รวมทัง้เอกสารและหลกัฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ ส านกังาน ก.ล.ต. ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ 
หนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ตามที่จ าเป็นและสมควร เพื่อให้การดงักลา่วส าเร็จลลุว่ง และเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 

(3) มอบหมายให้บคุคลใดๆ กระท าการตามข้อ (2) ข้างต้น รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การพิจารณาเลอืกที่
ปรึกษาหรือตวัแทนที่จ าเป็นในการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1  (ESOP-Warrant-1)  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย 
ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1)   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
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ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 880,394,136 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจ านวน 
136,307,256 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติกำรออกและเสนอขำยใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอ
ขำยให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) 
ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 6 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,180,600,000 
บำท เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,180,599,978 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจ ำหน่ำย
จ ำนวน 22 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และตาม
มาตรา 136 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดวา่บริษัทมหาชนจะเพิ่มทนุจากจ านวนที่จดทะเบียน
ไว้แล้วได้ โดยการออกหุ้นใหมเ่พิ่มขึน้จะกระท าได้ก็ต่อเมื่อหุ้นทัง้หมดได้ออกจ าหน่ายและได้รับช าระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว 
แตเ่นื่องจากในปัจจบุนั บริษัทฯ มีหุ้นที่ยงัมิได้ออกจ าหน่ายจ านวน 22 หุ้น จึงจ าเป็นต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จาก
ทนุจดทะเบียนเดิม 1,180,600,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท โดยการตดัหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ าหน่าย 
จ านวน 22 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุ
จดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 1,180,600,000 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 1,180,599,978 บาท 
โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหนา่ยจ านวน 22 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ 
ให้ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการลดทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัทฯ    

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จำกทุนจดทะเบียนเดิมจ ำนวน 1,180,600,000 บำท 
เป็นทุนจดทะเบียนจ ำนวน 1,180,599,978 บำท โดยกำรตัดหุ้นที่ยงัไม่ได้ออกจ ำหน่ำยจ ำนวน 22 
หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 1.00 บำท ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 7 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

   เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ดงัที่กลา่วไว้
ในวาระที่ 6 จึงเห็นสมควรที่บริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลิกข้อความเดิม และใช้
ข้อความใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,180,599,978 บาท (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้า
พนัเก้าร้อยเจ็ดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,180,599,978 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนั
เก้าร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 1,180,599,978 หุ้น (หนึง่พนัหนึง่ร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนั

เก้าร้อยเจ็ดสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น (     -       ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ     

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้



- 13 - 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 8 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บำท เป็น
จ ำนวน 1,405,599,978 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำ
ไว้หุ้นละ 1.00 บำท เพื่อ (1) รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของ
บริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้
ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เนื่องจากบริษัทฯ มีแผนท่ีจะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้ นสามัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 
(ESOP-Warrant-1)  และบริษัทฯ มีแผนการลงทนุของบริษัทฯ ในอนาคต อีกทัง้มีแผนในการช าระคืนเงินกู้ยืมเพื่อการลงทนุ
ในโครงการตา่งๆ ดงันัน้ บริษัทฯ จึงมีแผนในการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั ท าให้บริษัทฯ มี
ความจ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการ
เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียน 1,180,599,978 บาท เป็นจ านวน 1,405,599,978 บาท โดยการออกหุ้น
สามญัเพิ่มทนุจ านวน 225,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อ (1) รองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย  ครัง้ที่ 1 
(ESOP-Warrant-1) จ านวนไม่เกิน 25,000,000 บาท มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และ (2) การเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั จ านวนไมเ่กิน 200,000,000 บาท มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารต่างๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ 
ให้ข้อมลู ด าเนินการใดๆ ตามที่จ าเป็นเก่ียวกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ
บริษัทฯ 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จำกทุนจดทะเบียน 1,180,599,978 บำท เป็นจ ำนวน 
1,405,599,978 บำท โดยกำรออกหุ้นสำมัญเพิ่มทุนจ ำนวน 225,000,000 หุ้น มูลค่ำที่ตรำไว้หุ้นละ 
1.00 บำท เพื่อ (1) รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่
ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำร และพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 
(ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขำยหุ้นสำมัญเพิ่มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 9 พิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ดงัทีก่ลา่วไว้ใน
วาระท่ี 8 จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลกิข้อความเดิม และใช้ข้อความ
ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,405,599,978 บาท (หนึง่พนัสีร้่อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้า
ร้อยเจ็ดสบิแปดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,405,599,978 หุ้น (หนึง่พนัสีร้่อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อย
เจ็ดสบิแปดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 โดยแยกออกเป็น 
 หุ้นสามญั 1,405,599,978 หุ้น (หนึง่พนัสีร้่อยห้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเก้าร้อย

เจ็ดสบิแปดหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ -    หุ้น (     -       ) 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์
สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิให้มีการมอบอ านาจให้ประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร หรือบคุคลที่ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย  เป็นผู้ด าเนินการจดทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ 
ต่อกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และมีอ านาจในการแก้ไขหรือเพิ่มถ้อยค าเพื่อให้เป็นไปตามค าสัง่ของนาย
ทะเบียน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัทฯ  
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เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติกำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับ
กำรเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 10 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสทิธิที่
จะซือ้หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และ/
หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ สบืเนื่องจากการพิจารณาอนมุัติการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 
และการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุเพื่อ (1) รองรับ
การใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการ และพนกังานของบริษัท 
และ/หรือบริษัทยอ่ย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควร
เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 225,000,000 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท 
เพื่อ (1) รองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ  ที่ออกและเสนอขายให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขายต่อบคุคลในวงจ ากดั โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 5 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจ
พิจารณาก าหนดวนัและเวลาที่จดัสรรหุ้น การสรรหานกัลงทนุในวงจ ากดั (Private Placement) การเข้าเจรจา ตกลง และลง
นามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเนื่องกบัการจดัสรรหุ้น
สามญัเพิ่มทุนดงักล่าว การจดทะเบียนการเพิ่มทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ เข้าจด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) ตลอดจนการด าเนินการติดต่อและการยื่นค าขอ
อนุญาต รวมทัง้เอกสารและหลักฐานใดๆ ต่อหน่วยงานราชการ ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (“ส ำนักงำน ก.ล.ต”) ตลาดหลกัทรัพย์ฯ และ/หรือ หน่วยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง ตามที่จ าเป็นและสมควรและ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด 
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 880,394,136 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจ านวน 
136,307,256 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติกำรจัดสรรหุ้นสำมัญเพิ่มทุนเพื่อ (1) รองรับกำรใช้สิทธิตำมใบส ำคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสำมัญของบริษัทฯ ที่ออกและเสนอขำยให้แก่กรรมกำรและพนักงำนของบริษัทฯ และ/หรือ 
บริษัทย่อย ครัง้ที่ 1 (ESOP-Warrant-1) และ (2) เสนอขำยต่อบุคคลในวงจ ำกัด ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 11 พิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวนไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้การลงทนุ การขยายธุรกิจ การเพิ่มสภาพคลอ่งทางการเงิน 
และการช าระหนีข้องบริษัทฯ เป็นไปอย่างคลอ่งตวั อีกทัง้ บริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากดั (“เนอวำนำ”) ซึ่งเป็น
บริษัทยอ่ยได้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ไปแล้ว เป็นจ านวนเงิน 700 ล้านบาท และบริษัทฯ ได้รับการอนุมตัิจากที่ประชุมผู้
ถือหุ้นให้รวมธุรกิจ (“Entire Business Transfer” หรือ “EBT”) ของเนอวานา เข้าไว้ด้วยกนักบัธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งท าให้เนอ
วานาจะต้องไถ่ถอนหุ้นกู้จ านวนเงิน 700 ล้านบาทนี ้บริษัทฯ จึงเสนอให้มีการออกและเสนอขายหุ้นกู้จ านวนเงินไมเ่กิน 2,000 
ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้  โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 6 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมัติให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ
คณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
และ/หรือคณะกรรมการบริหาร และ/หรือกรรมการบริหาร และ/หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร มอบหมายให้มีอ านาจในการ
ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ อนัจ าเป็น และเก่ียวเนื่องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  เช่น การก าหนดช่ือหุ้นกู้  
จ านวนเสนอขายหุ้นกู้ ในแต่ละครัง้ ประเภทหุ้นกู้  หลกัประกนั (ถ้ามี) ราคาเสนอขายต่อหน่วย ข้อก าหนด อายขุองหุ้นกู้  
ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบก าหนด อตัราดอก เบีย้ วิธีการช าระคืนหุ้นกู้  วิธีการจดัสรร รายละเอียดการ
เสนอขาย เป็นต้น ตลอดจนด าเนินการขึน้ทะเบียนหุ้นกู้กบัสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย  หรือตลาดรองอื่น และมีอ านาจใน
การแต่งตัง้ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้จัดจ าหน่ายหุ้นกู้  หน่วยงานการจัดอนัดบัเครดิต ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ที่ปรึกษา
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กฎหมาย นายทะเบียนหุ้นกู้  ตวัแทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือ ที่ปรึกษาอื่นท่ีเก่ียวข้อง หรือบคุคลอื่นใดที่เก่ียวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้  อีกทัง้มีอ านาจลงนามในเอกสาร และสญัญาตา่งๆ ที่เก่ียวข้อง ตลอดจน ติดต่อ ให้ข้อมลู ด าเนินการยื่นเอกสารต่อ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หรือ หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็น
และเก่ียวเนื่องกบัการออกหุ้นกู้  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของ
บริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้จ ำนวนไม่เกิน 2,000 ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 12 พิจำรณำอนุมัติงดกำรจ่ำยเงนิปันผลและไม่จัดสรรเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานกุารบริษัทแจ้งตอ่ที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 115 และมาตรา 116  แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 48 และ ข้อ 51 ก าหนดให้ 

1)  ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นต้องพิจารณาการจดัสรรเงินก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2)  บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ

ประจ าปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน 
3)  การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไรจะกระท ามิได้ ในกรณีที่บริษัทฯ ยงัมียอด

ขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิงดการจ่ายเงินปันผล ส าหรับผล
การด าเนินงานประจ าปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี  31 ธนัวาคม 2559 และไม่จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทฯ มี
ผลการด าเนินงานขาดทนุและต้องการเงินทนุหมนุเวียนเพื่อใช้ในกิจการ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการงดจ่ายเงินปันผล และไม่
จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมาย   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้



- 18 - 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมตัิงดกำรจ่ำยเงนิปันผลและไม่จัดสรรเงนิทุนส ำรองตำมกฎหมำย ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 13  พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 
 

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ในการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนี ้ กรรมการทัง้สาม
ทา่นถือเป็นผู้มีสว่นได้เสยี ซึง่ประกอบด้วย นายธวชั มีประเสริฐสกุล นายธีระชาติ นมุานิต และนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร 
มีความประสงค์จะขออนญุาตผู้ ถือหุ้นออกจากห้องประชมุ และจะกลบัเข้าห้องประชมุอีกครัง้เมื่อการประชุมในระเบียบวาระ
นี ้ด าเนินการอนมุตัิเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ในวาระนี ้ประธานฯ จึงมอบหมายให้ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ กรรมการอิสระ
เป็นผู้ด าเนินการประชมุแทน 

หลงัจากนัน้ ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 18 ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งใน
สามในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ โดยมีรายนามดงันี ้  

1. นายธวชั มีประเสริฐสกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 
2. นายธีระชาติ นมุานิต กรรมการและกรรมการบริหาร 
3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณา 

                                   คา่ตอบแทนและประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

ทัง้นี ้กรรมการทกุทา่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ .ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  และ
ประสบการณ์ สามารถอทุิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทกุฝ่าย ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้
กรรมการทัง้สามทา่น ซึง่ประกอบด้วย นายธวชั มีประเสริฐสกลุ นายธีระชาติ นมุานิต และนางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ และนิยามกรรมการ
อิสระ ปรากรตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

หลงัจากนัน้ ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
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หลงัจากที่ประชมุได้ลงคะแนนเสยีงเสร็จสิน้ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดร.ปรีเปรม นนทลีรักษ์ ได้เชิญกรรมการ
ทัง้สามทา่นกลบัเข้าร่วมประชมุตามเดิม 

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายธวชั มีประเสริฐสกลุ – กรรมการและกรรมการบริหาร 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

2. นายธีระชาติ นมุานิต – กรรมการและกรรมการบริหาร 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

3. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและ 
                                             ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,392 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติกำรเลือกตัง้กรรมกำรทัง้ 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรต่อไปอีกวำระหน่ึง ตำมที่
เสนอ 

วำระที่ 14 พิจำรณำอนุมตัิกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กบักรรมกำรประจ ำปี 2560 

ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด 
พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 การจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือ
หุ้น ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 5,000,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่การพิจารณา
ค่าตอบแทนได้ค านึงถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกับบริษัทจด
ทะเบียนอืน่ท่ีอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. การจา่ยคา่ตอบแทนในรูปแบบของเบีย้ประชมุ  

1.1 คณะกรรมการบริษัทฯ ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการบริษัท จา่ยในอตัรา 40,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการบริษัท จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
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1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการตรวจสอบ จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการตรวจสอบ จา่ยในอตัรา 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.3 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน จ่ายในอตัรา 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

1.4 คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง จา่ยในอตัรา 30,000 บาท/คน/ครัง้ 
 กรรมการบริหารความเสีย่ง จา่ยในอตัรา 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

2. การจา่ยคา่ตอบแทนในรูปแบบของคา่ตอบแทนรายเดือน  

2.1  คณะกรรมการบริหาร ซึง่ประกอบด้วย 
 ประธานกรรมการบริหาร จา่ยในอตัรา 35,000 บาท/คน/เดือน 
 กรรมการบริหาร จ่ายในอตัรา 30,000 บาท/คน/เดือน 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 881,947,678 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะที่มีส่วนได้เสียพิเศษและไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มีจ านวน 
134,753,714 เสยีง  

มติที่ประชุม อนุมัติกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้กับกรรมกำรประจ ำปี 2560 ตำมที่เสนอ  

วำระที่ 15  พิจำรณำอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2560 

ประธานฯ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัท
มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบับริษัท ข้อ 56 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3977 หรือ นางอนทุยั ภมูิสรุกุล 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที ่3873 หรือ นางสาววราภรณ์ วรธิติกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4474 หรือ ผู้สอบบญัชีราย
อื่นซึง่ได้รับการแตง่ตัง้ จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560 และ
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ก าหนดค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,250,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2560  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,016,701,396 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุระหวา่งการประชุมเพิ่มขึน้ 4 หุ้น นบัเป็นจ านวนหุ้น
ทีเ่ข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,016,701,396 หุ้น  

มติที่ประชุม อนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2560 ตำมที่เสนอ 

วำระที่ 16  พิจำรณำเร่ืองอื่นๆ  

  – ไมม่ี – 

  ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 13 คน และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 21 คน รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 34 คน ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 1,016,701,396 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.1173 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุ และกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  

ปิดประชมุเวลา 10.35 น.           
 
 ลงช่ือ_______________________________ประธานท่ีประชมุ 
      (นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร) 
 
                                                                                                
 ลงช่ือ_______________________________เลขานกุารบริษัท 
       (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)     
  


