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บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 

วันพฤหัสบดทีี่ 26 เมษายน 2561 เวลา 9.00 น. 
ณ. ห้องประชุมใหญ่ ชัน้ 39 อาคารซันทาวเวอร์ส บี  

เลขที่ 123 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900  
  _ 

เร่ิมการประชมุ เวลา 9.10 น. 

นายสทุธิชยั สงัขมณี ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ตามข้อบงัคบัของบริษัทที่
ก าหนดไว้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ด าเนินการประชมุ 

 นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2561 และแจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ ขณะนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองจ านวน  7 ราย และผู้ ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 92 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 99 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 966,322,073 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 69.9929 ของจ านวน
หุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

ก่อนเร่ิมการประชุม นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานุการบริษัท ได้กล่าวแนะน ากรรมการ 
ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย โดยมีรายละเอียดผู้ เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ  

1. นายสทุธิชยั สงัขมณี กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

2. นางพจนารถ ปริญภทัร์ภากร กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

3. ดร.ปรีเปรม นนทลรัีกษ์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ง 

4. นายนริศ เชยกลิน่ กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และประธานกรรมการบริหาร  

5. นายกฤษณนั กฤตเมธภีมเดช กรรมการ และกรรมการบริหาร 

6. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา กรรมการ กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการบริหาร และประธานเจ้าหน้าที่
บริหาร  

กรรมการบริษัทท่ีไมไ่ด้เข้าร่วมประชมุ  

1. นายฐิติ ทองเบญจมาศ  กรรมการ และกรรมการบริหาร 

ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวนทัง้หมด 7 คน และเข้าร่วมประชมุจ านวน 6 คน คิดเป็นสดัสว่นกรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุเทา่กบั
ร้อยละ 86  
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชมุ  

1. นายสรุพงษ์ เจียมออ่น ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปริบตัิการ 

2. นายนนัทชาติ กลบีพิพฒัน์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานปริบตัิการธุรกิจ  

3. นายรณชยั ไตรยสนุนัท์  ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานสายงานออกแบบและพฒันาผลติภณัฑ์ 

4. นายจิรเดช นตุสถิตย์ ผู้ช่วยกรรมการผู้อ านวยการ สายงานสนบัสนนุธุรกิจ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
การเงิน 

5. นางวราภรณ์ ธนาภรณ์ไพบลูย์ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชี 

6. นางปิโยรส เลาหเจริญยศ ผู้อ านวยการฝ่ายตรวจสอบภายใน 

7. นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท 

ผู้สอบบญัชีที่เข้าร่วมประชมุ 

1. นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

2. นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

3. นายยศพนธ์ อดุมสขุ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

4. นายธีรกานต์ วจัน์ประภาศกัดิ์ ตวัแทนผู้สอบบญัชี จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากดั 

ที่ปรึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชมุ  

1.  นายเนรมติ ตรงพร้อมสขุ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

2. นส.ณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ดเีอ็น 36 จ ากดั 

 ประธานฯ ได้กลา่วเปิดประชุมอย่างเป็นทางการ และได้มอบหมายให้นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล 
เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงสทิธิและหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนน ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ 

 เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงสทิธิและหลกัเกณฑ์ในการออกเสยีงลงคะแนนตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นดงันี ้

สทิธิในการออกเสยีงลงคะแนน 

1. การออกเสยีงลงคะแนนในที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่หนึง่หุ้นมีหนึง่เสยีง และผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในเร่ือง
ใด  ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ยกเว้นการออกเสยีงในวาระเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระในวาระท่ี 5 

2. ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสยีงทัง้หมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสยีงว่า เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงอย่างใดอย่างหนึ่ง
เท่านัน้ เว้นแต่ผู้ ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ custodian ในประเทศไทย  เป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น
เท่านัน้ จึงจะสามารถลงคะแนนเสียงแบบแยกคะแนนเสียงได้ โดยรวมคะแนนเสียงทัง้หมดแล้ว   ต้องไม่เกินจ านวนสิทธิ
ออกเสยีงที่มีอยู ่ทัง้นี ้หากผู้ รับมอบฉนัทะที่เป็น custodian ออกเสียงไม่ครบจ านวนเสียงที่มีจะถือว่าเสียงที่ขาดเป็นการ
งดออกเสยีง 
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การออกเสยีงลงคะแนน 

บริษัทฯ ได้ก าหนดหลกัเกณฑ์ส าหรับการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี ้ 

1. ในการลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะสอบถามที่ประชมุ เฉพาะผู้ที่ประสงค์จะลงคะแนน ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
เทา่นัน้ โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียงที่ได้รับจากการลงทะเบียน และขอความ
กรุณายกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ไปรับบตัรลงคะแนนดงักลา่ว เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน โดยบริษัทฯ จะน า
คะแนนเสียงดงักลา่ว มาหกัออกจากจ านวนหุ้นทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  และส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไมไ่ด้ยกมือ และไมไ่ด้สง่บตัรลงคะแนนของตน บริษัทฯ จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้มีมติเห็น
ด้วยตามที่ประธานฯ เสนอ ยกเว้น  การลงคะแนนเสยีงในวาระท่ี 5 เร่ืองพิจารณาอนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่
ออกตามวาระ เจ้าหน้าที่ของบริษัทจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทกุราย ไมว่า่จะออกเสยีงวา่ เห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพื่อให้การด าเนินการประชมุเป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และในการ
ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะมอบหมายให้เลขานุการบริษัท  เป็นผู้ ประกาศผลการ
ลงคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ  หลงัจากที่การลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระสิน้สดุลง โดยจะแยกคะแนนเสียง  เห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ส่งบตัรลงคะแนนเสียง  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง 
ภายหลงัจากที่เลขานกุารบริษัท  ได้ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  สิน้สดุลงแล้ว บริษัทฯ จะไม่น าคะแนน
เสยีงดงักลา่ว มาค านวณรวมเป็นคะแนนเสยีงอีก 

2. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน และได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระเรียบร้อยแล้ว 
ผู้ รับมอบฉันทะจะไม่ได้รับแจกบตัรลงคะแนนเสียง และระบบจะนับคะแนนเสียงตามที่ผู้ ถือหุ้นนัน้ มอบฉันทะมาทุก
ประการ   

3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะ ซึง่ลงทะเบียนแล้ว แตย่งัไมไ่ด้ออกเสยีงลงคะแนน และไมส่ามารถอยูร่่วมประชุมจนแล้วเสร็จ 
บริษัทฯ ขอความร่วมมือโดยการส่งบัตรลงคะแนนที่ออกเสียงลงคะแนนล่วงหน้า  ในวาระที่เหลืออยู่ทัง้หมดให้แก่
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อบนัทกึคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระการประชมุ 

4. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะ ที่ไม่ได้สง่บตัรลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ก่อนที่ประธานฯ หรือเลขานกุารบริษัทจะประกาศผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับ
มอบฉนัทะนัน้ มีมติเห็นด้วย ในการพิจารณาวาระนัน้ๆ 

5. ในกรณีที่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดออกเสยีงวา่ ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง บริษัทฯ จะถือวา่ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิ
ในวาระดงักลา่ว เว้นแตใ่นกรณีที่ผู้ ถือหุ้นซึง่มอบฉนัทะได้ลงคะแนนเสยีงไว้แล้ว ในหนงัสือมอบฉนัทะ ว่าจะลงมติ ไม่เห็น
ด้วย หรือ งดออกเสยีง ซึง่บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงดงักลา่วไว้ลว่งหน้าแล้ว 

กรณีที่ถือเป็นบตัรเสยี    

1. การลงคะแนนเสียงเกินกว่าหนึ่งประเภทในวาระเดียวกัน ยกเว้น การลงคะแนนเสียงของผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทุน
ตา่งประเทศ ที่แตง่ตัง้ให้ custodian ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. การแก้ไข หรือ ขีดฆา่การลงคะแนนเสยีง โดยผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมิได้ลงนามก ากบั 

3. บตัรลงคะแนนท่ีช ารุด และอยูใ่นสภาพท่ีไมส่ามารถอา่นผลคะแนนได้  
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บริษัทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะคืนทัง้หมดทุกวาระ เมื่อการประชุม
เสร็จสิน้ เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนนเสยีงตอ่ไป และเพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

ขัน้ตอนการประชมุ 

ในการประชมุจะด าเนินการประชมุเรียงตามล าดบัวาระท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืเชิญประชมุ 

การแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสยั 

1. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยัในแต่ละวาระ ขอให้ยกมือขึน้เมื่อ
ประธานฯ อนญุาตแล้ว ขอให้สอบถามผ่านไมโครโฟนที่บริษัทฯ จดัเตรียมไว้ โดยขอให้แจ้งช่ือและนามสกุล และระบวุ่า
เป็นผู้ ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง หรือเป็นผู้ รับมอบฉันทะ แล้วจึงแสดงความคิดเห็นหรือถามค าถาม ทัง้นี ้เพื่อให้การ
บนัทกึรายงานการประชมุเป็นไปอยา่งถกูต้องและครบถ้วน 

2. ในการแสดงความคิดเห็นหรือสอบถามข้อสงสัย ขอให้เสนอเนือ้หาอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถาม หรือแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพื่อให้การประชมุเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพ 

3. ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นประสงค์ทีจ่ะแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามข้อสงสยั ที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่ ขอให้
เสนอในวาระอื่นๆ หรือในช่วงท้ายของการประชมุ 

4. บริษัทฯ จะเผยแพร่รายงานการประชมุ พร้อมทัง้ระบคุะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทาง website ของบริษัทฯ ภายใน 14 วนั
นบัจากวนัประชมุ หรือภายในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2561 

ก่อนเข้าสูว่าระการประชมุ ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส และ
สอดคล้องกบัแนวทางที่ดีในการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน ประธานฯ ขอเชิญผู้ ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 
1 คน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  ซึ่งไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอตวัร่วมเป็นสกัขีพยานในการ
ตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง ดงันัน้ ประธานจึงแจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ นางสาวณชัชา ศรีสพุรวิชยั ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท 
ดีเอ็น 36 จ ากดั จะท าหน้าที่เป็นสกัขีพยานในการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีง 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่  1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 
2560  

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า รายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวนัที่ 27 
เมษายน 2560 ได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ไปยงัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุเสนอข้อคิดเห็น หรือแก้ไขรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมีค าถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้
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ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,100,118,384 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 133,796,311 หุ้น 
นบัเป็นจ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,100,118,384 หุ้น  

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2560   

   ประธานฯ มอบหมายให้ นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน เป็นผู้ รายงานผลการ
ด าเนินงานในปี 2560   

   นายจิรเดช นุตสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงาน ล าดบัเหตุการณ์
ส าคญัในปี 2560 และปัจจยัตา่งๆ ท่ีมีผลกระทบตอ่ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ซึง่สามารถสรุปได้ดงันี ้

 เดือนมกราคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการควบรวมกิจการของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด โดยการเพิ่มทุน
จ านวน 1,050.6 ล้านหุ้น เพื่อซือ้หุ้นของบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด และเพื่อซือ้ที่ดินจ านวน 2 แปลง 
(ที่ดินยา่นรัตนาธิเบศร์ และที่ดินติดสถานีรถไฟฟา้บางรักใหญ่) จาก บริษัท สงิห์ เอสเตท จ ากดั (มหาชน)  

 เดือนเมษายน ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ได้มีมติอนมุตัิให้บริษัทฯ เปลีย่นช่ือ จาก บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั 
(มหาชน) เป็น บริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) และอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนอีกจ านวน 225 ล้านหุ้น โดย
แบง่เป็นการเพิ่มทนุตอ่บคุคลในวงจ ากดัจ านวน 200 ล้านหุ้น และเพื่อรองรับการออกเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่
ให้แก่กรรมการและพนกังานจ านวน 25 ล้านหุ้น (ESOP-Warrant-1) 

 เดือนมิถนุายน บริษัทฯ เร่ิมรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) จากบริษัท เนอวานา ดีเวลลอปเม้นท์ 
จ ากดั 

 เดือนกรกฎาคม บริษัทฯ ได้ด าเนินการเสร็จสิน้ในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทนุต่อบคุคลในวงจ ากดัจ านวน 200 ล้านหุ้น 
ในราคาหุ้นละ 5 บาท และบริษัทฯ ได้เปิดตวับ้านเดี่ยว 2 ชัน้ Series ใหม่ ที่เป็น Fully-Prefabricated ซึ่งเป็นบ้านรุ่น
แรกที่หล่อแผ่นผนังและโครงสร้างจากโรงงาน ซึ่งถือเป็นการประเดิมศักยภาพการก่อสร้างด้วย Prefabrication 
Technology ของ DAII อยา่งเต็มรูปแบบ 

 เดือนกรกฎาคม ถึงกนัยายน บริษัทฯ ได้ท าการ Soft Launch โครงการบนัยนัทรีเรสซิเดนท์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึง่เป็น
คอนโดมิเนียมระดบั Hi-End ริมแมน่ า้เจ้าพระยา โดยมีการไปเปิดตลาดที่ตา่งประเทศ และได้รับผลตอบรับค่อนข้างดี 
และมีการเปิด Sales Gallery ในเดือนกนัยายน (และมีการเปิด Grand Opening ในเดือนกุมภาพนัธ์ 2561 โดย
ปัจจบุนัก่อสร้างถึงชัน้ 45 ซึง่เป็นชัน้สงูสดุแล้ว คาดวา่จะเร่ิมทยอยรับรู้รายได้จากยอด Presales ได้ในปลายปี 2561 
เป็นต้นไป) 
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 เดือนกนัยายน บริษัทฯ ได้เข้าท าสญัญารับจ้างผลิตโครงสร้างคอนกรีตส าเร็จรูป Precast Beams, Columns และ 
Footings และสง่ไปยงัโครงการ Crossroads ทีป่ระเทศมลัดีฟส ์  

 เดือนพฤศจิกายน บริษัทฯ ได้รับงานก่อสร้างศนูย์อินเตอร์เน็ต ส าหรับโรงเรียนในต่างจงัหวดั พืน้ที่ชนบทห่างไกลจาก
ตวัเมือง โดยบริษัทฯ เป็นผู้ รับเหมาช่วงในสว่นงานโยธา ของ Consortium ที่เป็นผู้ รับเหมาหลกัของโครงการดงักลา่ว 

 เดือนธนัวาคม บริษัทฯ ได้ซือ้ที่ดินบริเวณถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหมเ่พิ่มเติมอีกประมาณ 70 ไร่ การซือ้ที่ดินเพิ่มนีเ้ป็น
สว่นหนึ่งของการบริหารจดัการสินทรัพย์เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสงูสดุ โดยในระหว่างปี 2560 บริษัทฯได้ท าการตดั
ขายที่ดินแปลงเลก็ติดถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ไปแล้วบางสว่น เป็นที่ดินขนาดเล็กที่ไม่สามารถพฒันาเป็นโครงการ
ได้ แตม่ีมลูคา่สงูเพราะอยู่ติดถนนใหญ่ ณ. สิน้ปี 2560 บริษัทฯ มีที่ดินในบริเวณดงักลา่ว อยูป่ระมาณ 269 ไร่ เพิ่มขึน้
จากเดิมที่มีจ านวน 237 ไร่ โดยที่ดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่บางสว่น บริษัทฯ ได้น ามาพฒันาโครงการน าร่อง 
Nirvana Define เปิดตวัไปเมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับผลตอบรับที่ดี 

ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯ และปัจจัยต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีรายได้รวมจ านวน 2,558 ล้าน
บาท ซึง่เป็นรายได้จากธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์จ านวน 1,934 ล้านบาท ธุรกิจรับก่อสร้างจ านวน 452 ล้านบาท และธุรกิจจาก
การขายวสัดกุ่อสร้างจ านวน 173 ล้านบาท ซึง่รายได้รวมเพิ่มขึน้ร้อยละ 90 เมื่อเทียบกบัปี 2559 เหตผุลหลกัมาจากยอดโอน
ของโครงการใหม่ๆ ได้แก่ โครงการทาวน์เฮ้าส์ Nirvana Define พระราม 9 โครงการโฮมออฟฟิศ@WORK รามอินทรา และ 
@WORK ลาดพร้าว-เกษตรนวมินทร์ ท่ีเปิดตวัในช่วงปลายปี 2559 และได้ทยอยโอนในปี 2560 นอกจากนี ้ยงัมียอดโอนของ
โครงการ Nirvana Beyond พระราม 2 และรายได้จากการขายที่ดินติดถนนกรุงเทพกรีฑาดงักลา่วข้างต้นอีกด้วย 

ส าหรับก าไรขัน้ต้น ในปี 2560 เทา่กบั 799 ล้านบาท เปรียบเทียบกบั 412 ล้านบาทในปี 2559 เพิ่มขึน้คิด
เป็นร้อยละ 94 ซึง่เป็นการเติบโตในอตัราที่สงูกวา่รายได้รวม ทัง้นีเ้ป็นผลมาจากโครงการใหม่ๆ เป็นโครงการระดบั Hi-End มี
มลูคา่สงู และมีอตัราก าไรขัน้ต้นท่ีสงูกวา่โครงการท่ีโอนในปี 2559 ประกอบกบัการที่ค่าใช้จ่ายต่างๆ เติบโตในอตัราที่ต ่ากว่า
รายได้ จึงสง่ผลให้บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในปี 2560 เทา่กบั 214 ล้านบาท เทียบกบัปี 2559  ซึง่มีก าไรสทุธิ 45 ล้านบาท เพิ่มขึน้
คิดเป็นร้อยละ 372 

   นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้มีการก าหนดกลยุทธ์ในการประกอบธุรกิจในแนวทางการสร้างเสถียรภาพของ
การเติบโต (Quality of Growth) โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
ในสว่นของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย (Develop for Sales)  

 บริษัทฯ จะท าการศึกษาและวิจัย เพื่อพฒันาผลิตภณัฑ์ใหม่ให้ดียิ่งขึน้ไปเร่ือยๆ ส าหรับปี 2561 นี ้ได้วางแผนที่จะ
เปิดตวั Series ใหม่ของบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ที่จะใช้ศกัยภาพของ Prefabrication Capability จาก DAII 
อยา่งเต็มที่ ในช่วงปลายปีนี ้

ในสว่นของการสร้างรายได้ประจ า (Recurring Income) 

 บริษัทฯ มีแผนที่จะต่อยอดธุรกิจรับสร้างบ้านเดิมของ DAII โดยจะ Relaunch แบรนด์รับสร้างบ้านใหม่ในเดือน
พฤษภาคม เพื่อให้เป็น Recurring Income ในรูปแบบท่ีหนึง่ 

 บริษัทฯ จะมุ่งเน้นในงานรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ท โดยใช้ประโยชน์จากงานที่ได้รับในปัจจุบนัที่ประเทศมลัดีฟส์ไปต่อ
ยอดขยายเป็นธุรกิจรับจ้างสร้างรีสอร์ทอย่างเต็มรูปแบบ โดยภายในสิน้ปี บริษัทฯ วางเป้าหมายว่าจะเป็น Prefab 
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Resort Builder นอกเหนือจากการเป็น Prefab Home Builder อีกด้วย นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมองหาโอกาสในการใช้
ศกัยภาพรับจ้างก่อสร้างให้กบัธุรกิจในอตุสาหกรรมอืน่ๆ อีก เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอีกรูปแบบหนึง่ 

ในสว่นของวสัดกุ่อสร้างของ DAII เดมิ  

 บริษัทฯ จะท าการพฒันาและออกแบบเพื่อเพิม่มลูคา่และให้แตกตา่งจากคูแ่ขง่ในตลาดมากยิ่งขึน้  

 บริษัทฯ มีแผนจะสร้างอาคารท่ีจอดรถให้เช่า เพื่อให้เกิดเป็น Recurring Income ในอีกรูปแบบหนึง่ 

ในสว่นของการบริหารสนิทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ (Land Trading for Asset Maximization Purposes)  
 

 บริษัทฯ จะยงัคงมีการซือ้ขายที่ดนิไปตามปกติ เมื่อมีโอกาสทางธรุกิจที่ดีและเป็นประโยชน์ตอ่บริษัทฯ โดยรวม 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้อธิบายเพิ่มเติมถึงโครงการบ้านเดี่ยวที่จงัหวดั
อดุรธานี วา่เป็นโครงการท่ีบริษัทฯ ไมต้่องซือ้ที่ดินเข้ามาเพื่อพฒันาแล้วขาย แตจ่ะเป็นการร่วมพฒันาไปกบัเจ้าของที่ดิน เมื่อ
มีการขายและโอน โดยเจ้าของที่ดินจะได้รับรายได้จากการขายที่ดิน และบริษัทฯ จะได้รับรายได้จากการรับสร้างบ้าน การ
พฒันาโครงการในรูปแบบนี ้จะท าให้บริษัทฯ สามารถขยายตลาดไปยงัต่างจงัหวดัได้ด้วยเงินลงทนุที่ต ่าและความเสี่ยงที่ต ่า
อีกด้วย  

ส าหรับการก่อสร้าง Mobile Plant  ที่ประเทศมลัดีฟส์ นัน้ จะเป็นสายการผลิตแผ่น Precast ขนาดย่อม 
เพื่อให้การสร้างรีสอร์ทโดยใช้แผ่น Precast เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสงูสดุ โดยเมื่อโครงการ Crossroads แล้วเสร็จ ก็มี
ความเป็นไปได้ที่บริษัทฯ จะไปรับจ้างก่อสร้างรีสอร์ทอื่นๆ ทีป่ระเทศมลัดีฟส์ตอ่ไปได้อีกด้วย 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมเก่ียวกบัเป้าหมายทางธุรกิจของ
บริษัทฯ ในปี 2561 ซึ่งสามารถสรุปได้ดงันี ้

 บริษัทฯ คาดว่าจะเร่ิมรับรู้รายได้โครงการบนัยนัทรีเรสซิเดนท์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ตัง้แต่ปลายปี 2561 เป็นต้นไป 

 บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการ Low-Rise คอนโดมิเนียม อีก 1 โครงการในช่วงปลายปีนี ้ 

 บริษัทฯ เร่ิมท าการ Presales โครงการทาวน์เฮ้าส์ Nirvana Define เมื่อปลายเดือนมีนาคม 2561 ซึ่งได้รับผลตอบ
รับที่ดี 

 บริษัทฯ ได้เจรจากบั Partners ต่างชาติ เพื่อเข้าร่วมลงทนุในโครงการบ้านเดี่ยว  

 บริษัทฯ จะเปิดตวัโครงการบ้านเดี่ยว Nirvana Beyond ประมาณ 2 โครงการ ในปีนี ้

 บริษัทฯ จะเปิดตวั Home Building Centers เพื่อรองรับการเปิดธุรกิจรับสร้างบ้านภายใต้แบรนด์ใหม่ 

 บริษัทฯ จะด าเนินการก่อสร้างโครงการ Crossroads ที่ประเทศมลัดีฟส์ให้แล้วเสร็จ ส าหรับการรับจ้างก่อสร้างอื่นๆ 
บริษัทได้มีการพดูคยุกบัผู้ว่าจ้างรายหนึ่งในจงัหวดัเชียงรายอยู่ 

 บริษัทฯ ได้ท าธุรกิจอาคารที่จอดรถ โดยคาดว่าจะสามารถเปิดอาคารจอดรถได้ 2 อาคารภายในปีนี ้

เมื่อนายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้รายงานผลการด าเนินงานในปี 2560 เสร็จ
สิน้ นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล เลขานกุารบริษัท ได้รายงานพฒันาการเก่ียวกบัการต่อต้านการทุจริตและคอรัปชั่น  
โดยในปี 2560 บริษัทฯได้เร่ิมจดัท าแนวปริบตัิอย่างกว้างๆ เก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริตและคอรัปชัน่ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง
ของคู่มือจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการเมื่อวันที่ 13 
พฤศจิกายน 2560   
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2560  

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

1. ใน 3 ปี ข้างหน้า บริษัทฯ จะรับรู้รายได้อะไรบ้าง จากโครงการท่ีพฒันา 

2. โครงการบนัยนัทรี ขายไปแล้วเท่าไร มีการก่อสร้างลา่ช้าหรือไม่ และการก่อสร้างจะสมบรูณ์ทัง้หมด 
และรับรู้รายได้ทัง้หมดได้เมื่อไร 

3. ขอให้อธิบายวตัถปุระสงค์ และความคุ้มค่าการลงทนุก่อสร้างโรงงาน Precast ที่มลัดีฟส์ เนื่องจาก
คา่ใช้จ่ายหลกัของธุรกิจคือ Mold ซึง่เหมาะกบัสินค้าที่เป็น Mass Product แต่การก่อสร้างที่มลัดีฟส์ไม่มีลกัษณะเป็น Mass 
Product 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

ปัจจุบนั บริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 3,900 ล้านบาท โดยที่จ านวน 2,900 ล้านบาท เป็นยอดขายที่รอ
รับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ของโครงการบนัยนัทรี เรสซิเดนท์  ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพ ซึ่งจะเร่ิมรับรู้รายได้ตัง้แต่ไตรมาสที่ 
4 ของปี 2561 ส าหรับความคืบหน้าของงานกอ่สร้างเป็นไปตามแผนงาน โดยไมม่ีความลา่ช้า โดยคาดวา่จะก่อสร้างแล้วเสร็จ
ประมาณปลายปี 2561 ส าหรับยอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน (Backlog) ของแนวราบจ านวน 1,000 ล้านบาท เป็นของ
โครงการเนอวานา บียอนด์ พระราม 2 โครงการเนอวานา บียอนด์ ศรีนครินทร์ โครงการเนอวานา ดีฟายน์  พระราม 9 และ
โครงการแอดเวิร์ค ลาดพร้าว  - เกษตรนวมินทร์ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัโครงการมลัดีฟส์ว่า 
การเข้าท าธุรกิจนี ้เป็นความร่วมมือทางธุรกิจกบัผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทฯ   และเป็นการเปิดโอกาสในการท าธุรกิจรับก่อสร้าง
รีสอร์ทในประเทศมัลดีฟส์ เนื่องจากปัจจุบันการก่อสร้างรีสอร์ทในมลัดีฟส์มีเทคนิคการก่อสร้างที่ยงัไม่ทนัสมยั โดยการ
ก่อสร้างจะเป็นแบบ Conventional ซึ่งจะใช้เวลาในการก่อสร้างมากกว่าแบบ Precast และมีระยะเวลาใช้งานสัน้กว่าแบบ 
Precast และ ปัจจุบนัที่มลัดีฟส์ ยงัมีโครงการก่อสร้างรีสอร์ทแห่งใหม่เยอะมาก โดยไม่นบัรวมโครงการเก่าที่จะต้องมีการ
ปรับปรุง นอกจากนี ้ในส่วนของราคาขายยงัได้ราคาที่สงูกว่าในประเทศไทย ในส่วนของทีมช่างก็สามารถใช้ทีมงานจาก
ประเทศไทย  

นายนริศ เชยกลิ่น ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า ในฐานะที่เป็นกรรมการซึ่งเป็นตวัแทนจาก
บริษัท สิงห์ เอสเตท จ ากัด (มหาชน) ได้มองเห็นศกัยภาพ ความสามารถและความเช่ียวชาญของบริษัทฯ ในการท าธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์แนวราบ ตลอดจนมีเทคโนโลยีที่ทนัสมยั ที่จะท าธุรกิจการสร้างรีสอร์ท ที่ภเูก็ต เชียงราย และมลัดีฟส์  ซึ่งถือ
เป็นอีกหนึง่ช่องทางในการเพิ่มธุรกิจใหมใ่ห้กบับริษัท เนอวานา ไดอิ จ ากดั (มหาชน) และเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่ม (Synergy) 
ให้กบับริษัทฯ ได้ 

นายมนต์ชยั ลศีิริกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึง 

1. แผนการพฒันาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ 

2. แผนการพฒันาที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ 
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นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 

1. แผนการพฒันาที่ดินกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ เนื่องจากสนิค้าของบริษัทฯ มีหลายแบบ ที่ดินแปลงนีม้ีแผน
จะพฒันาเป็น Township โดยบริษัทฯ จะคอ่ยๆ พฒันาที่ดินดงักลา่ว ตามระยะเวลาที่เหมาะสม 

2. แผนการพฒันาที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ และที่ดินติดเซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์  ทัง้สองแปลงเป็น
ที่ดินที่เหมาะส าหรับการสร้างคอนโดมิเนียม โดยที่ดินที่ติดกบัสถานีบางรักใหญ่ ปัจจุบนัได้รับใบอนญุาตก่อสร้าง และผ่าน 
EIA เรียบร้อยแล้ว โดยอยูร่ะหวา่งการศกึษาตลาด และพดูคยุกบัพาร์ตเนอร์ตา่งประเทศอยู่ 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น จึงถือว่าที่ประชุมรับทราบรายงานผล
การด าเนินงานประจ าปี 2560 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2560 ซึง่ได้ผา่นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่
ปรากรไว้ในรายงานประจ าปี 2560 ซึง่ได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ มอบหมายให้นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินเป็นผู้ รายงาน
สรุปในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงินแจ้งต่อที่ประชุมว่า งบการเงินรวมและงบการเงินเฉพาะกิจการ ของ
บริษัท ไดอิ กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ถกูต้องตามที่ควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการ
รายงานทางการเงิน โดยมีข้อมลูสรุปดงันี ้

งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ ส าหรับงวดปี 2560 และ 2559                                                                (หนว่ย : ล้านบาท) 

 ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  1,044  1,934  85%  
รายได้จากการขายสญัญาก่อสร้าง 304  452  48%  

รายได้จากการขายสนิค้า -  173  N/A  
รายได้จากการขายรวม 1,348 2,558 90% 
ต้นทนุจากการขายอสงัหาริมทรัพย์ (682)  (1,254)  83%  
ต้นทนุจากการขายสญัญาก่อสร้าง (254) (354) 39% 
ต้นทนุจากการขายสนิค้า - (159) N/A 
ต้นทุนรวม (936) (1,758) 88% 
ก าไรขัน้ต้น 412 799 94% 
รายได้อื่น 86 50 -41% 
คา่ใช้จา่ยในการขาย  (231)  (350)  52%  
คา่ใช้จา่ยในการบริหาร  (169)  (219)  29%  
ต้นทนุทางการเงิน (ดอกเบีย้จ่าย) (37) (17) -54% 
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 ปี 2559 ปี 2560 เปลี่ยนแปลง 
ก าไรก่อนภาษีเงนิได้  62  264  324%  
ภาษีเงินได้ (17) (50) 197% 
ก าไรสทุธิ 45  214  372%  
ก าไรสุทธิต่อหุ้น (บาท) 0.176 0.440 150% 

งบแสดงฐานะการเงนิ                 (หนว่ย : ล้านบาท) 

  ปี 2559  ปี 2560 
เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด  92  992  
สินทรัพย์หมุนเวียนรวม 4,574  6,393  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน    
ที่ดินรอการพฒันา  413  2,107 
ที่ดิน อาคาร และอปุกรณ์สทุธิ  28  356 
คา่ความนิยม  -  332  
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนรวม  845  3,356  
รวมสินทรัพย์  5,419  9,749  
หนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้จ่าย 2,876 2,824  
หนีส้นิรวม 3,809  5,045  
ทนุช าระแล้ว 879 1,381 
สว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 462  1,251 
สว่นเกินทนุจากการซือ้ธุรกิจ -  1,589 
ก าไรสะสม 179 402  
ส่วนของผู้ถอืหุ้น  1,610  4,704  
รวมหนีส้ินและส่วนของผู้ถอืหุ้น 5,419  9,749  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับงบดุลและงบก าไรขาดทุน
ส าหรับปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560   

นายสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามดงันี ้ 

1. บริษัทฯ มีต้นทนุการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์เพิ่มขึน้เป็น 4 พนัล้านบาทโดยประมาณ จาก 3 
พนัล้านบาทในปี 2559 ซึง่เกิดจากงานสาธารณปูโภคที่เพิ่มขึน้ จึงขอให้ชีแ้จงว่าเป็นงานสาธารณปูโภคของโครงการใด และ
เนื่องจากโครงการในแนวราบ โดยปกติจะไมพ่ฒันาสาธารณปูโภคทัง้โครงการในครัง้เดียว โดยจะตดัเป็นสว่นๆ ตามเฟสของ
การพฒันา 

2. เงินมดัจ าคา่ที่ดิน 200 ล้านบาท เป็นท่ีดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม ่ใช่ หรือไม่ 

นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ตอบข้อซกัถามดงันี ้ 
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1. เนื่องจากโครงการตา่งๆ ของบริษัทฯ เป็นท่ีดินที่อยูต่ิดถนนใหญ่ทัง้หมด และเป็นโครงการที่มีลกัษณะ
ไมใ่หญ่มากใช้ที่ดินประมาณ 20 ไร่ และใน 1 โครงการมีบ้านประมาณไม่เกิน 100 หลงั ดงันัน้ บริษัทฯ จึงจ าเป็นต้องพฒันา
สาธารณูปโภคให้เสร็จในครัง้เดียว เพื่อให้สามารถออกโฉนดที่ดิน และส่งมอบบ้านให้แก่ลกูค้าได้ ซึ่งไม่เหมือนกับบริษัท
พฒันาอสงัหาริมทรัพย์อื่น ทัง้นี ้สาเหตทุี่ต้นทนุดงักลา่วเพิ่มสงูขึน้ เนื่องจากโครงการใหญ่ๆ มีการพฒันาในปี 2560  

2. เงินมดัจ าคา่ที่ดิน 200 ล้านบาท เป็นท่ีดินถนนกรุงเทพกรีฑาตดัใหม่ 

เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

หมายเหต:ุ  ในวาระนีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเพิ่มขึน้ 2,444,564 หุ้น นบัเป็น
จ านวนหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้หมดจ านวน 1,102,562,948 หุ้น  

มติที่ประชุม อนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2560 

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า การจดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายนัน้ ตามมาตรา 116  แห่ง
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ที่ก าหนดให้บริษัทฯ ต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท  

บริษัทฯ เสนอให้จดัสรรเงินทนุส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน 4,506,908.18 บาท หรือประมาณร้อยละ 5 
ของก ำไรสทุธิประจ ำปีหกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา หลงัจากที่มีการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายจ านวนเงิน
ดงักลา่ว บริษัทฯ จะมีเงินทนุส ารองตามกฎหมายเป็นจ านวนเงิน 5,876,881.18 บำท คิดเป็นร้อยละ 0.42 ของทนุจดทะเบียน
ของบริษัท 

ส าหรับการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอให้
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.06 บาท คิดเป็นจ านวนเงิน 82,835,998.68 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 89.07 ของก าไรสทุธิของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ โดยเสนอให้จ่ายเงินปันผลในวันที่ 16 
พฤษภาคม 2561 ซึง่บริษัทฯ  ได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561  
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ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการจดัสรรเงินทนุส ารองตาม
กฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2560 

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนุมตัิการจัดสรรเงินทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 
2560 ตามที่เสนอ   

 วาระที่ 5  พิจารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้กรรมการพ้นจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามในการประชุม
สามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี โดยที่กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระ ยินดีรับเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายนาม
ดงันี ้  

1. นายนริศ เชยกลิน่          ต าแหนง่    กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทน 

2.  นายศรศกัดิ์ สมวฒันา ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

3. นายสทุธิชยั สงัขมณี ต าแหนง่   กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

(โดยนายสทุธิชยั สงัขมณี ไดแ้จ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ) 

ทัง้นี ้กรรมการทกุทา่นมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั 
พ .ศ. 2535  และกฎหมายว่าด้วยหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ อีกทัง้เป็นผู้มีความรู้  ความสามารถ  ความเช่ียวชาญ  และ
ประสบการณ์ สามารถอทุิศเวลาและความสามารถเพื่อประโยชน์สงูสดุแก่บริษัทฯ ผู้ ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่นบัรวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น พิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้
กรรมการทัง้สามท่าน ซึ่งประกอบด้วย นายนริศ เชยกลิ่น นายศรศกัดิ์ สมวฒันา และนายสทุธิชยั สงัขมณี กลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง ทัง้นี ้ประวตัิของกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระ  และนิยามกรรมการอิสระ 
ปรากรตามสิง่ที่สง่มาด้วย 4 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 
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หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเป็นรายบคุคล โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. นายนริศ เชยกลิน่ – กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

2. นายศรศกัดิ์ สมวฒันา – กรรมการ กรรมการบริหาร กรรมการบริหารความเสีย่ง และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,512,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9955  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 50,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0045 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

3. นายสทุธิชยั สงัขมณี – กรรมการ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา 
                                 คา่ตอบแทน  

มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ตามที่เสนอ 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่และก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการ
บริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อความเหมาะสมและเพื่อประโยชน์ในการประกอบธุรกิจของ
บริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น แต่งตัง้กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมอีก 2 ท่าน และ
ก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท จากเดิม จ านวน 7 ทา่น เป็นจ านวน 9 ทา่น โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1.  นายอภิมขุ สขุประสทิธ์ิ  ต าแหนง่  กรรมการ กรรมการอิสระ รองประธานกรรมการและ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง  

(เฉพาะต าแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง เป็นการแต่งตัง้แทนนาง
พจนารถ ปริญภทัร์ภากร ทีไ่ดแ้จ้งความประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งดงักล่าว)   

2.  นายกมัปนาท โลหเจริญวนิช ต าแหนง่ กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  

(เฉพาะต าแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นการแต่งตัง้แทน นายสทุธิชยั สงัขมณี ที่ได้แจ้งความ
ประสงค์ขอลาออกเฉพาะต าแหน่งดงักล่าว) 

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้
กรรมการเข้าใหม่เพิ่มเติมจ านวน 2 ท่าน และก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัทจากเดิมจ านวน 7 ท่าน เป็น
จ านวน 9 ทา่น  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชมุได้พิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนโดยมีมตด้ิวยเสียงข้างมาก และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,074,887,048 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 97.4899  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 27,675,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 2.5101 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนมุตัิการการแตง่ตัง้กรรมการเข้าใหมแ่ละก าหนดจ านวนกรรมการในคณะกรรมการบริษัท ตามที่เสนอ   

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึ่งก าหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการจะต้องได้รับการอนมุตัิจากที่
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ
ประจ าปี 2561 ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยที่การพิจารณาค่าตอบแทนได้
ค านงึถึงความเหมาะสมกบัภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ รวมทัง้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นที่อยู่
ในกลุม่ธุรกิจเดียวกนัและมีขนาดใกล้เคียงกนั โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. คา่ตอบแทนประจ าเป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 8.00 ล้านบาท 

รายละเอียดคา่ตอบแทน อตัราคา่ตอบแทน 
1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คา่ตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการ 40,000 บาท/คน/เดือน 

 กรรมการ 30,000 บาท/คน/เดือน 
2) คา่ตอบแทนคณะอนกุรรมการชดุยอ่ย  

1. คณะกรรมการตรวจสอบ คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 กรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
2. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 30,000 บาท/คน/ครัง้
กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน 20,000 บาท/คน/ครัง้ 

3. คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง คา่เบีย้ประชมุรายครัง้เมื่อเข้าร่วมประชมุ 

 ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 30,000 บาท/คน/ครัง้ 

 กรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 บาท/คน/ครัง้ 
4. คณะกรรมการบริหาร คา่ตอบแทนรายเดือน 

 ประธานกรรมการบริหาร 35,000 บาท/คน/เดือน 

 กรรมการบริหาร 30,000 บาท/คน/เดือน 

2. บ าเหน็จ 
โดยเสนอจ่ายในอตัราร้อยละ 3 ของจ านวนเงินปันผลที่จ่ายจากก าไรจากการด าเนินงาน โดยไม่รวมก าไรสะสม 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้มีอ านาจในการพิจารณาการจัดสรร
บ าเหน็จให้แก่กรรมการ 

3. คา่ตอบแทนอื่น 
- ไมม่ี -  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ   

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม อนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ  

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 

ประธานฯ มอบหมายให้ เลขานกุารบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จงในรายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 และมาตรา 121 แห่งพระราชบญัญัติ
บริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบับริษัท ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี เพื่อเสนออนมุตัิตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุม
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ นายบญุเรือง เลศิวิเศษวิทย์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 6552 หรือ นายชาญชยั ชยัประสทิธ์ิ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 4095 คนใดคนหนึ่งจากบริษัท 
ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์ คเูปอร์ส เอบีเอเอส จ ากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561 และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบ
บญัชีประจ าปี 2561 เป็นจ านวนเงินไมเ่กิน 2,330,000 บาท ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียด
ตามสิง่ที่สง่มาด้วย 7 ของหนงัสอืเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจ าปี 2561 ตามที่เสนอ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างความแข็งแกร่ง
ทางด้านการเงินของบริษัทฯ ในการด าเนินโครงการต่าง ๆ ในอนาคต ตลอดจนเพื่อส ารองเงินไว้ใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของ
บริษัทฯ และ/หรือเพื่อช าระหนี ้บริษัทฯ จึงออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท เนอวานา 



- 17 - 
 

ไดอิ จ ากดั (มหาชน) (NVD-W1) ในจ านวนไมเ่กิน 276,119,995 หนว่ย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ ตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering) โดยไมค่ิดมลูคา่ โดยมีรายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 8 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ การมอบหมายให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจ
พิจารณาด าเนินการใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 
1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ดงัตอ่ไปนี ้ 

(1)  ก าหนดเง่ือนไขและรายละเอียดอื่นๆ  อนัจ าเป็นท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบ ส าคญัแสดงสทิธิ 
NVD-W1 เช่น วันออกใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 รายละเอียดและขัน้ตอนการจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 
ระยะเวลาการใช้สทิธิ และวนัครบอายขุองใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1  

(2) เจรจา ท าความตกลง และลงนามในแบบค าขออนุญาต สญัญาและเอกสารอื่นใดที่จ าเป็นและ
เก่ียวข้องกบัการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 ซึ่งรวมถึงการติดต่อและการยื่นค าขออนญุาต ค าขอผ่อนผนั 
เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้องกบัการออกและจัดสรรใบส าคญัแสดงสิทธิ 
NVD-W1 การน าใบส าคญัแสดงสิทธิ NVD-W1 เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และการแต่งตัง้บริษัท 
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้เป็นนายทะเบียนของใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 และ  

(3)  ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการออกและจดัสรรใบส าคญัแสดงสทิธิ NVD-W1 ในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการออกและเสนอขายใบส าคญั
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น 
(Rights Offering)  

นายมนต์ชยั ลศีิริกลุ ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเอง สอบถามถึง  

1) ความจ าเป็นในการออกใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ในครัง้นี  ้ 
2) ราคาใช้สทิธิที่ราคา 8 บาทตอ่หุ้น ค านวณจากเกณฑ์ใด 

นายจิรเดช นตุสถิตย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ได้ตอบข้อซกัถาม ดงันี ้

1. ในส่วนการพัฒนาโครงการบนที่ดินที่บริษัทฯ มีอยู่แล้ว จ าเป็นต้องใช้เงินทุนอีกมากพอสมควร 
นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีแผนท่ีจะขยายโอกาสในทางธุรกิจตา่งๆ 

2. ราคาใช้สทิธิเป็นราคาที่ค านวณจากประมาณการทางธุรกิจในอีก 3 ปีข้างหน้าของบริษัทฯ โดยประเมิน
จากทรัพย์สนิท่ีบริษัทฯ มีอยูใ่นปัจจบุนั 

 เนื่องจากไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับ
มอบฉนัทะลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม อนมุตัิการออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) 
เพื่อเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนจ านวน 1,405,599,978 
บาท เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 276,119,995 หุ้น 
มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญ
เพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่  1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดิมตามสัดส่วนการ
ถอืหุ้น (Rights Offering)  

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ จะออกและเสนอขายใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้
หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัท ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) บริษัทฯ มีความ
จ าเป็นต้องเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิใบส าคญัแสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ดงักลา่ว ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท 
จากทนุจดทะเบียนจ านวน 1,405,599,978 บาท เป็นจ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 
276,119,995 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของ
บริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัส่วนการถือหุ้น (Rights Offering) โดยมี
รายละเอียดตามสิง่ที่สง่มาด้วย 9 

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น 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 ้
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 

มติที่ประชุม พิจารณาอนมุตัิการเพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัท จากทนุจดทะเบียนจ านวน  1,405,599,978 บาท เป็น
จ านวน 1,681,719,973 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพิ่มทนุจ านวน 276,119,995 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้น
ละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 
(NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน เพื่อให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานกุารบริษัท แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้สอดคล้องกบัเพิ่มทนุจดทะเบยีนของบริษัทฯ ดงัทีก่ลา่วไว้ใน
วาระท่ี 10 จึงเห็นสมควรท่ีบริษัทฯ จะต้องแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 โดยยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความ
ใหมโ่ดยมีรายละเอียดดงันี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 1,681,719,973 บาท (หนึง่พนัหกร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเก้า

ร้อยเจ็ดสบิสามบาท) 

 แบง่ออกเป็น 1,681,719,973 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเก้า

ร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1.00 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 

 หุ้นสามญั 1,681,719,973 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยแปดสบิเอ็ดล้านเจ็ดแสนหนึง่หมื่นเก้าพนัเก้า

ร้อยเจ็ดสบิสามหุ้น) 

 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 1,102,562,948 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 อนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ
จดทะเบียนของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 

วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคัญ
แสดงสิทธิที่จะซือ้หุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้
ถอืหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถอืหุ้น (Rights Offering) 

 ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

 เลขานุการบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯ มีความจ าเป็นต้องจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน 
276,119,995 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื่อรองรับการใช้สทิธิตามใบส าคญัแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุ
ของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่นการถือหุ้น (Rights Offering)  

นอกจากนี ้เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนมุตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหาร หรือ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ/หรือบคุคลที่คณะกรรมการบริหาร หรือ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมายเป็นผู้มีอ านาจ (1) 
เข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาที่เก่ียวข้อง และด าเนินการใดๆ เก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทนุ (2) ลงนามในแบบค าขออนญุาต ค าขอผอ่นผนั  เอกสารและหลกัฐานท่ีจ าเป็น และเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่ม
ทุน รวมถึงการติดต่อและยื่นแบบค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน เอกสารและหลกัฐานที่จ าเป็นและเก่ียวข้องต่อหน่วยงาน
ราชการหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพิ่มทุนเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
ด าเนินการอื่นใดตามที่จ าเป็นเพื่อการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชมุสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ่มทนุของบริษัทฯ  

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
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  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง  
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม พิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบส าคญัแสดงสิทธิที่
จะซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทนุของบริษัทฯ ครัง้ที่ 1 (NVD-W1) ที่ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตามสดัสว่น
การถือหุ้น (Rights Offering) ตามที่เสนอ 

วาระที่ 13 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับบริษัท     

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนี ้ 

เลขานกุารบริษัท แจ้งต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 
เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้แก้ไขเพิ่มเติมมาตรา 100 ของ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ในสว่นที่เก่ียวกบัสิทธิของผู้ ถือหุ้นในการขอให้คณะกรรมการเรียกประชุม
วิสามญัผู้ ถือหุ้น จึงสมควรมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัท เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่มีการแก้ไขเพิ่มเติมดงักลา่ว 

คณะกรรมการบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบับริษัท โดยให้ยกเลกิข้อบงัคบั
ฉบบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบัฉบบัใหม่แทน โดยที่บริษัทฯ ขอเสนอแก้ไขข้อบงัคบับริษัทในครัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแหง่ชาติที่ 
21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ท าให้จ านวนข้อบงัคบับริษัทเพิ่มขึน้ 
จาก 38 ข้อ เป็น 39 ข้อ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 10 ส าหรับสาระส าคญัของการเสนอแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบั
บริษัท มีดงันี ้
 

ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแตว่นั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญัเมื่อใดก็ได้
สดุแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวน
หุ้นได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่าย
ได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึ่งมีหุ้น
นบัรวมกนัได้ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหน่ายได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือกัน ท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเมื่อใดก็ได้ แตต้่องระบเุหตผุลในการที่ขอให้

ข้อ 25  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็น
การประชมุสามญัประจ าปีภายใน 4 เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท  

            การประชุมผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้
เรียกว่าการประชุมวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
สดุแตจ่ะเห็นสมควร  

ข้อ 26 ผู้ ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้
ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้
ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการ
เรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเมื่อใดก็
ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณี
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ข้อบังคับบริษัทฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับบริษัทที่ขอเสนอแก้ไขเพิ่มเติม 
เรียกประชุมไว้ให้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวด้วย ใน
กรณีนีใ้ห้คณะกรรมการจดัประชุมผู้ ถือหุ้นภายใน 1 
เดือนนบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 

 

เช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น
ภายในสีส่บิห้าวนั นบัแต่วนัที่ได้รับหนงัสือจากผู้ ถือ
หุ้น  

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ ถือหุ้ น
ทัง้หลายซึง่เข้าช่ือกนัหรือผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้
จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้ จะเรียกประชุมเองได้
ภายในสี่สิบห้าวนันบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลา
ตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่าเป็นการ
ประชุมผู้ ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดย
บริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอนัจ าเป็นที่เกิดจาก
การจัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวก
ตามสมควร  

        ในกรณีที่ปรากรว่า การประชุมผู้ ถือหุ้นที่เป็นการ
เรียกประชุมเพราะผู้ ถือหุ้ นตามวรรคสองครัง้ใด 
จ านวนผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์
ประชุมที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัข้อ 29 ผู้ ถือหุ้นตาม
วรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัง้นัน้ให้แก่
บริษัท 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็นเก่ียวกบัการอนุมตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบงัคบับริษัท     

เนื่องจากไมม่ีผู้ ถือหุ้นรายใดสอบถาม หรือเสนอข้อคิดเห็น ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะ
ลงมติและออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี ้

ที่ประชุมได้พิจารณาและออกเสียงลงคะแนนโดยมีมติเป็นเอกฉันท์ และมีรายละเอียดการออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้
 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงอนมุตัิ 1,102,562,948 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000  
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนเสยีงไมอ่นมุตัิ 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะงดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
  บตัรเสยี  0 เสยีง  

มติที่ประชุม พิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบับริษัท โดยให้ยกเลิกข้อบงัคบัฉบบัเดิมทัง้หมดและใช้ข้อบงัคบั
ฉบบัใหมแ่ทน ตามที่เสนอ 
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วาระที่ 14  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

  – ไมม่ี – 

  ก่อนปิดการประชุมผู้ ถือหุ้น มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 15 รายและผู้ ถือหุ้นที่รับมอบ
ฉนัทะจ านวน 96 ราย รวมผู้ ถือหุ้นจ านวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 1,102,562,948 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.8612 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมด 

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ประธานฯ จึงขอปิดการประชมุ และกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุ  

ปิดประชมุเวลา 11.20 น.           
 
 ลงช่ือ__         -นายสทุธิชยั สงัขมณี-_______ประธานท่ีประชมุ 
      (นายสทุธิชยั สงัขมณี) 
 
                                                                                                
 ลงช่ือ_  -นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล-   _เลขานกุารบริษัท 
       (นางสาวธมนวรรณ วรพงศ์จิรกาล)    
  


