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รายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2558 
บริษัท ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

วนัที� 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
ณ โรงแรมวนิเซอร์ สวที แอนด์ คอนเวนชั�น ห้องบุษราคมั (ชั�น 32) เลขที� 10/1 ซอยสุขุมวทิ 20  

ถนนสุขุมวทิ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 1.   นายปรีชา   ภูขาํ ประธานกรรมการ 
 2.   นายวษิณุ เทพเจริญ รองประธานกรรมการ 
 3.   นายณรงคช์ยั สถานุพงษ ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4.   นายสุรศกัดิ,  นาคสวสัดิ,  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 5.   นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการ/เลขานุการบริษทั 
 6.   นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ 
 
กรรมการที�ไม่เข้าร่วมประชุม 
 1.  นายอาํนวย ปรีมนวงศ ์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
  1. นายศิรเมศร์ อคัรโชติกลุนนัท ์ ผูส้อบบญัชี จาก สนง. เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท   
  2. นางสาวนาฏยา ตั9งประดิษฐ ์ ผูส้อบบญัชี จาก สนง. เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท   
 
เริ�มประชุมเวลา  13.30  น. 
 
 นายสมจิตร   ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั แถลงต่อที<ประชุมวา่ ขณะนี9 มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนทั9งสิ9น 164 ราย มา
ดว้ยตนเอง 105 ราย มอบฉันทะ 59 ราย เป็นจาํนวนหุ้นทั9งสิ9น 2,049,493,246 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.628 ของหุ้นที<จาํหน่ายได้
ทั9งหมดของบริษทั ซึ< งมีจาํนวนรวมทั9งสิ9น 5,446,717,413 หุ้น ของหุ้นที<จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั9งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 ซึ< งกาํหนดให้ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในที<ประชุม จึงใคร่
ขอเรียนเชิญนายปรีชา ภูขาํ ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั9 งที< 1/2558 
 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั9 งที< 1/2558 พร้อมทั9งกล่าวแนะนาํกรรมการบริษทั 
และกล่าวแนะนาํผูส้อบบญัชี จากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท  ที<เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในครั9 งนี9  ต่อที<ประชุม 
 ประธานฯ แจง้ใหที้<ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
 1.   การออกเสียงลงคะแนน ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื<องใดผูถื้อ
หุน้ท่านนั9นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 2.   การลงมติที<ประชุมสาํหรับแต่ละวาระ ประธานที<ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อหุ้นที<ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที<ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงใหย้กมือเพื<อให้
เจา้หนา้ที<เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน 
 3.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที<ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แลว้นาํไปหกัออกจากจาํนวนเสียง
ทั9งหมดที<เขา้ร่วมประชุม ส่วนที<เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที<ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั9นๆ 

เอกสารแนบ 1 
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 4.   การแจง้ผลของการนบัคะแนนเสียงประธานฯ จะแจง้ใหที้<ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ9นการประชุม 
 หากท่านผูถื้อหุ้นท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตาม
วาระนั9นๆ โดยไม่ให้ซักถามนอกประเด็น และหากท่านผูถื้อหุ้นประสงค์ที<จะเสนอแนะเรื<องอื<นๆ ที<ไม่อยู่ในวาระการประชุม 
สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านไดใ้นวาระพิจารณาเรื<องอื<นๆ  
 ประธานที<ประชุมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี9  
 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 29 เมษายน พ.ศ. 2558  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้9แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี9  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที<ประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 เมื<อวนัที< 29 เมษายน 
พ.ศ. 2558 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย ์ในเวลาที<กฎหมาย
กาํหนด 14 วนั และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมให้ผูถื้อหุ้นตามหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นในครั9 งนี9  ตามสิ�งที�ส่งมา

ด้วย 1  
 การรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที<มาประชุมและที<มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 เมื<อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้<ประชุมลงมติ 
 
มตทิี�ประชุม  มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ซึ<งประชุมเมื<อวนัที< 29 เมษายน พ.ศ. 2558 ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย      2,810,114,514 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 ไม่เห็นดว้ย                       - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 งดออกเสียง           - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที� 2 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายตั<วแลกเงนิและ/หรือหุ้นกู้ วงเงนิรวมไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและ เลขานุการบริษทั  เป็นผูชี้9แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี9   
 นายสมจิตร ชยัชนะ กล่าวชี9 แจงต่อที<ประชุมว่า ดว้ยบริษทัมีความจาํเป็นที<จะตอ้งใชเ้งินทุนในการพฒันาโครงการ

ปัจจุบนัและโครงการใหม่ที<จะเกิดขึ9นในอนาคต รวมไปถึงการลงทุนในธุรกิจใหม่ที<มีศกัยภาพในการสร้างผลประกอบการให้บริษทั

เติบโตอยา่งต่อเนื<องในอนาคต บริษทัจึงประสงคที์<จะระดมทุนโดยการออกและเสนอขายตัMวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู ้โดยความเห็น

ของคณะกรรมการ  เห็นควรให้ที<ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัการออกและเสนอขายตัMวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู ้วงเงินรวมไม่เกิน 

3,000 ลา้นบาท ซึ<งมีรายละเอียดดงัต่อไปนี9  

ผู้เสนอขายหลกัทรัพย์ บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 

ประเภทหลกัทรัพย์หุ้นกู้ 
ตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู ้ชนิดระบุชื<อผูถื้อหรือไม่ระบุชื<อผูถื้อ ประเภทดอ้ยสิทธิหรือไม่
ดอ้ยสิทธิ ซึ<งอาจมีหรือไม่มีประกนั และอาจมีหรือไม่มีผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้

วงเงนิ ไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท  

สกลุเงนิ เงินบาท  

อายุของหุ้นกู้ ไม่เกิน 3 ปี 
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การเสนอขาย 

เสนอขายในประเทศใหแ้ก่ผูล้งทุนสถาบนั และ/หรือผูล้งทุนรายใหญ่ และ/หรือผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือประชาชนทั<วไป โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่น 
และ/หรือในลกัษณะหมุนเวยีน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก
จากกนัก็ได ้ 
ทั9งนี9  โดยปฏิบติัตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบั หรือประกาศที<เกี<ยวขอ้ง  

การชําระคนืเงนิต้น 
ทยอยคืนเงินตน้หรือชาํระงวดเดียวเมื<อครบกาํหนด ตามขอ้กาํหนดและเงื<อนไขของตรา
สารหนี9ดงักล่าว 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 

ผูถื้อตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กูอ้าจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอใหบ้ริษทัไถ่ถอนตัMวแลกเงิน
และ/หรือหุน้กูก่้อนครบกาํหนดและ/หรือบริษทัอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิไถ่ถอนตัMวแลก
เงินและ/หรือหุน้กูก่้อนครบ ทั9งนี9  การไถ่ถอนตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กูใ้หเ้ป็นไปตาม
ขอ้ตกลงและเงื<อนไขของตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กูที้<จะออกในแตล่ะคราวโดยปฏิบติั
ตามกฎหมาย กฎเกณฑ ์ขอ้บงัคบัหรือประกาศที<เกี<ยวขอ้ง  

การขึ�นทะเบียนตราสารหนี� 
บริษทัอาจขึ9นทะเบียนตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนี9ไทย และ/
หรือศูนยซื์9อขายตราสารหนี9 อื<นใด 

วตัถุประสงค์ 
1. เพื<อเป็นเงินทุนหมุนเวยีนและเงินกูส้าํหรับพฒันาโครงการปัจจุบนัและโครงการใหม่ 

และรองรับการขยายธุรกิจของบริษทั 

  2. เพื<อชาํระคืนหนี9 เดิม ซึ<งจะเป็นการลดภาระตน้ทุนทางการเงินของบริษทั 

อตัราดอกเบี�ย 

ขึ9นอยูก่บัสภาวะตลาดในขณะที<ออกและเสนอขายตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู ้หรือตาม
ขอ้ตกลงและเงื<อนไขของตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กูที้<ไดอ้อกในคราวนั9น ทั9งนี9 ใหอ้ยู่
ภายใตข้อ้บงัคบัของประกาศคณะกรรมการ กลต. และ/หรือประกาศ หรือกฎระเบียบ
อื<นๆ ที<เกี<ยว ที<มีผลใชบ้งัคบัในขณะที<ออกและเสนอขายหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

เงื�อนไขพเิศษ 

กรณีที<บริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืนเงินตน้ของตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กูที้<ไดอ้อก
ภายในจาํนวนรวมที<ไดรั้บอนุมติัขา้งตน้  บริษทัสามารถออกตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู้
ทดแทนเพิ<มเติมไดภ้ายในเงื<อนไข และวงเงินที<กาํหนดไวข้า้งตน้ 

 

 ทั9 งนี9  คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธาน
เจา้หนา้ที<บริหาร และ/หรือ บุคคลที<คณะกรรมการบริษทั  และ/หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย ใหมี้อาํนาจในการกาํหนดเงื<อนไข 
และรายละเอียดต่างๆ อนัจาํเป็นและเกี<ยวเนื<องกบัการออกและเสนอขายตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู ้เช่น การกาํหนดชื<อตัMวแลกเงินและ/
หรือหุน้กู ้จาํนวนเสนอขายตัMวแลกเงินและ/หรือหุ้นกูใ้นแต่ละครั9 ง ประเภทตัMวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู ้หลกัประกนั (ถา้มี) ราคาเสนอ
ขายต่อหน่วย ขอ้กาํหนด อายขุองตัMวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู ้ ระยะเวลาการไถ่ถอน สิทธิการไถ่ถอนก่อนครบกาํหนด อตัราดอกเบี9 ย 
วธีิการชาํระคืนตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู ้วธีิการจดัสรร รายละเอียดการเสนอขาย เป็นตน้ ตลอดจนดาํเนินการขึ9นทะเบียนตัMวแลกเงิน
และ/หรือหุ้นกูก้บัสมาคมตลาดตราสารหนี9 ไทย หรือ ตลาดรองอื<น และมีอาํนาจในการแต่งตั9ง ที<ปรึกษาทางการเงิน ผูจ้ดัจาํหน่ายตัMว
แลกเงินและ/หรือหุ้นกู ้หน่วยงานการจดัอนัดบัเครดิต ผูป้ระเมินราคาทรัพยสิ์น ที<ปรึกษากฎหมายนายทะเบียนตัMวแลกเงินและ/หรือ
หุ้นกู ้ตวัแทนผูถื้อตัMวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู ้หรือ ที<ปรึกษาอื<นที<เกี<ยวขอ้ง หรือ บุคคลอื<นใดที<เกี<ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายตัMว
แลกเงินและ/หรือหุน้กู ้อีกทั9งมีอาํนาจลงนามลงนามในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที<เกี<ยวขอ้ง ตลอดจน ติดต่อให้ขอ้มูล ดาํเนินการยื<น
เอกสารต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์หรือหน่วยงานที<เกี<ยวขอ้ง และดาํเนินการอื<นใดตามที<จาํเป็น
และเกี<ยวเนื<องกบัการออกตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู ้
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 ในวาระนี9ตอ้งผ่านมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี<ของจาํนวนเสียงทั9งหมดของผูถื้อหุ้นที<มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นายฮั9งใช ้ อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ หุน้กูมี้อตัราดอกเบี9ยกี<เปอร์เซ็นต ์บริษทัจะออกหุ้นกูค้รั9 งนี9
เท่าไหร่  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี9 แจงต่อที<ประชุมว่า อตัราดอกเบี9 ยหุ้นกู้ประมาณ 5.25%-5.75% ทั9งนี9 คณะกรรมการจะตอ้ง
พิจารณาอีกครั9 งถึงความเหมาะสมในการออกหุ้นกูแ้ต่ละครั9 ง ซึ< งวงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ลา้นบาท ที<ขอผูถื้อหุ้นนี9 อาจจะไม่ไดอ้อก
หมดในครั9 งเดียว โดยตอ้งคาํนึงถึงสภาวะตลาดปัจจุบนัดว้ย 
 นายฐิติพงศ ์ โสภณอุดมพร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ ตอ้งการทราบถึงแผนการดาํเนินการในการใชเ้งินหุ้น
กูข้องบริษทั และ D/E ratio ของบริษทัปัจจุบนัอยูที่<ประมาณเท่าไหร่  
 นายวษิณุ เทพเจริญ ชี9แจงต่อที<ประชุมวา่ การขออนุมติัผูถื้อหุน้ในการออกตัMวแลกเงินและ/หรือหุ้นกู ้วงเงินรวมไม่เกิน 
3,000 ลา้นบาท นั9น ก็เพื<อเป็นเงินสาํรองใหก้บับริษทั ซึ<งปัจจุบนัสถาบนัการเงินอนุมติัวงเงินสินเชื<อค่อนขา้งยาก และอตัราดอกเบี9ยก็
สูง การออกและเสนอขายตัMวแลกเงิน และ/หรือ หุ้นกู ้จึงเป็นทางออกที<ดี และดอกเบี9 ยก็ตํ<า คณะกรรมการจึงเห็นสมควรว่าบริษทั
จะตอ้งมีการสาํรองเงินเพื<อเสริมสภาพคล่องในการทาํงานมากขึ9นในบางช่วงเวลาที<ทางสถาบนัการเงินไม่อนุมติัวงเงินสินเชื<อ จึงได้
เสนอขออนุมติัจากที<ประชุมผูถื้อหุน้ครั9 งนี9  เพื<อสาํรองเงินไว ้หากสถาบนัการเงินไม่อนุมติัสินเชื<อ บริษทัยงัมีทางเลือกสามารถออกหุน้
กู ้เพื<อเป็นเงินสาํรองไวใ้ชห้มุนเวยีนไดต้่อไป และ D/E ratio ของบริษทัปัจจุบนัอยูที่<ประมาณ 0.74  
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า จากการรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น 
ประจาํปี 2558 ที<มีการเพิ<มทุน จาํนวน 6,449,636,298  หุน้ นั9น ตอ้งการทราบถึงสถานะของใบสาํคญัแสดงสิทธิ NUSA-WB มีการใช้
สิทธิแลว้เท่าไหร่ และบริษทัจะหลุดจากวงจรการออกหุ้นกูไ้ดอ้ยา่งไร เนื<องจากในบางโครงการอาจสามารถยื<นกูเ้พิ<มเติมไดอ้ยูแ่ลว้
หากมีศกัยภาพเพียงพอ 
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี9แจงต่อที<ประชุมวา่ ใบสาํคญัแสดงสิทธิ NUSA-WB ปัจจุบนัยงัไม่มีผูม้าใชสิ้ทธิเนื<องจากยงัไม่
ถึงวนักาํหนดการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิ NUSA-WB ทั9งนี9  ยงัไม่มีมติกาํหนดวนัออกและการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิ 
NUSA-WB จึงยงัคงเหลือ จาํนวน 2,000 ลา้นหุน้เช่นเดิม และคณะกรรมการพยายามที<จะหาทางออกใหก้บับริษทั โดยการหาทางเลือก
และแผนการใชเ้งินทุนที<มีดอกเบี9ยตํ<าเพื<อหลีกเลี<ยงภาระดอกเบี9ยให้กบับริษทั จะเห็นไดว้า่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั9 งที< 1/2556 
ซึ< งท่านผูถื้อหุ้นเคยอนุมัติเรื< องการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ (CD) ให้แก่นักลงทุนต่างประเทศเฉพาะเจาะจง นั<น
คณะกรรมการพิจารณาแลว้วา่ดอกเบี9ยสูง จึงทาํการยกเลิกไปแลว้ และเห็นควรเสนอที<ประชุมผูถื้อหุ้น ออกหุ้นกู ้Bond ซึ< งเป็นหุ้นกู้
ระยะสั9น คล่องตวัในการเรียกใชเ้งิน และดอกเบี9ยตํ<ากวา่สถาบนัการเงิน ซึ< งปัจจุบนัอนุมติัสินเชื<อค่อนขา้งยากจึงอาจจะทาํให้บริษทั
เกิดความล่าชา้ในการพฒันาโครงการ การออกหุน้กู ้Bond จึงเป็นตวัเลือกที<ดีสาํหรับบริษทั เพื<อเป็นเงินสาํรองในการบริหารโครงการ 
โดยอาจแบ่งขายเป็นรุ่นเดียวหรือหลายรุ่นก็ได ้
 นายประดิษฐ  ศวสัตนานนท ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดอ้ธิบายถึงประโยชน์ในการออกหุน้กู ้Bond วา่ เป็นนโยบายของ
บริษทัที<ฉลาด สาํหรับการบริหารจดัการที<ดี ซึ< งสามารถลงทุนกบันกัลงทุนไดห้ลายประเภท และบริษทัอาจสามารถนาํเงื<อนไขการ
ออกหุน้กูค้รั9 งนี9  ต่อรองกบัสถาบนัการเงินในการขอสินเชื<อได ้ถือเป็นการสร้างอาํนาจการต่อรอง โดยบริษทัจะมีความน่าเชื<อถือมาก
ขึ9น และหากตอ้งการใชเ้งินทุนก็สามารถทยอยออกหุน้กูไ้ด ้ซึ<งเป็นนโยบายที<ดีมาก 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายประดิษฐ  ศวสัตนานนท์ ที<ไดช่้วยชี9แจงและเห็นดว้ยกบัคณะกรรมการถึงประโยชน์ที<
บริษทัจะไดรั้บในการออกหุน้กูค้รั9 งนี9   
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั9 ง 

 เมื<อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้<ประชุมลงมติ 
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มตทิี�ประชุม    มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายตัMวแลกเงินและ/หรือหุน้กู ้วงเงินรวมไม่เกิน 3,000 ลา้นบาทดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย      2,812,966,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00 ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 ไม่เห็นดว้ย                       - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 งดออกเสียง                       - เสียง คิดเป็นร้อยละ              - ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที� 3 พจิารณาอนุมตัเิพิ�มเตมิวตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และแก้ไขการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและ เลขานุการบริษทั  เป็นผูชี้9แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี9   
 นายสมจิตร ชยัชนะ ชี9แจงต่อที<ประชุมว่า ตามที<ที<ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ซึ< งประชุมเมื<อวนัที< 29 เมษายน 
พ.ศ. 2558 ของบริษทัฯ ไดมี้มติอนุมติัการเพิ<มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ อีกจาํนวน 6,099,879,793 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 
จาํนวน 11,940,717,764 บาท และอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ<มทุนใหม่ จาํนวน 6,099,879,793 หุ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏตาม
แบบรายงานการเพิ<มทุน (F53-4) ที<แนบพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2558 ดงักล่าวนั9น 
จงึขอแก้ไขปรับปรุงดงันี� 
เดมิ ข้อ 5. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 

5.1 เพื<อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 
5.2 เพื<อเป็นขยายฐานทุนของบริษทัฯ สาํหรับการลงทุนในโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพยข์องบริษทัฯ  

โดยมีรายละเอียดการใชเ้งินเพิ<มทุน ดงันี9  

โดยแก้ให้เป็นดงันี� 
  ข้อ 5. วตัถุประสงค์ของการเพิ�มทุน และการใช้เงนิทุนในส่วนที�เพิ�ม 
 5.1 เพื<อใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย 

5.2 เพื<อขยายการลงทุนของบริษทัฯ สําหรับการลงทุนในโครงการพฒันาอสังหาริมทรัพยแ์ละที<เกี<ยวเนื<องกับ
ธุรกิจปัจจุบนั 
5.2 เพื<อขยายการลงเงินทุนของบริษทัฯ ในดา้นพลงังานและธุรกิจที<เกี<ยวเนื<องกบัพลงังาน 
โดยมีรายละเอียดแผนการใชเ้งินดงันี9  

ระยะเวลา รายละเอยีด จํานวนเงนิ (ล้านบาท) 

ภายในปี 2558 ค่าพฒันาโครงการที<มีอยู ่ 1,000.00 
ภายในปี 2558 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 500.00 
ภายในปี 2558 เป็นค่าซื9อที<ดินและโครงการเพื<อพฒันาเป็นโครงการเพื<อขาย 3,500.00 
ปี 2558 - ปี 2561 เพื<อลดภาระหนี9 สินที<มีตน้ทุน 1,000.00 

 รวมการใช้เงนิเพิ�มทุน 6,000.00 
 เงินเพิ<มทุนโดยการ PP ครั9 งนี9  4,000.00 
 เงินเพิ<มทุนโดยการออก Warrant ครั9 งนี9  2,000.00 

 เงนิที�บริษทัฯต้องจัดหาเพิ�ม - 

ระยะเวลา รายละเอยีด จํานวนเงนิ 
(ล้านบาท) 

การใช้เงนิจาก 
PP 

การใช้เงนิจาก  
Warrant 

ภายในปี 2558 ค่าพฒันาโครงการที<มีอยู่ (โครงการพระราม2 โครงการกฤษณา
พระราม 5 โครงการ ณ ราธร โครงการ ณุศาชีวานี< พทัยา โครงการ 
ณุศา มายโอโซน โครงการ อัพ เอกมัย โครงการพาร์ค เอ็กโซ 
โครงการ เฟรช คอนโด)  

900.00 500.00 400.00 

ภายในปี 2558 เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินงาน 600.00 600.00 0.00 
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 ทั9งนี9  คณะกรรมการบริษทั หรือคณะกรรมการบริหารสามารถปรับเปลี<ยนวตัถุประสงค ์ระยะเวลา รายละเอียด และ
สัดส่วนการใชเ้งินขา้งตน้ไดต้ามความเหมาะสม ขึ9นอยู่กบัสภาวะทางเศรษฐกิจ และปัจจยัอื<นๆ ภายใตก้ารพิจารณาที<มุ่งเน้นถึง
ประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในภาพรวมเป็นสาํคญั 
 โดยมีความจาํเป็นเร่งด่วนในการขอปรับปรุงวตัถุประสงคแ์ละการใชเ้งินเพิ<มทุน มีดงันี9  

1. เนื<องจากสถานะธุรกิจอสงัหาริมทรัพยมี์การแข่งขนัสูง อุปทานมีมากกวา่อุปสงคใ์นตลาด การขยายการลงทุนใน
การซื9อที<ดินจาํนวนมาก ในขณะนี9อาจไม่เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปีนี9     

2. ไดมี้การศึกษาแนวทางการลงทุนในธุรกิจอื<น ไวเ้ป็นทางเลือกในการดาํเนินธุรกิจเพื<อเพิ<มผลตอบแทน 
3. แนวทางธุรกิจที<น่าสนใจคือธุรกิจที<เกี<ยวกบัพลงังานและธุรกิจที<เกี<ยวเนื<องพลงังาน ซึ<งบริษทัอยูใ่นขั9นเจรจา และ

ศึกษาความเป็นไปได ้ ของธุรกิจพลงังานลม  
4. หากมีการแก้ไขวตัถุประสงค์การใช้เงินทุน จะทาํให้การเจรจา และการลงทุนสามารถทาํได้รวดเร็ว ทันต่อ

สถานการณ์และเพิ<มอาํนาจในการต่อรองไดง่้าย  
5. การกาํหนดวงเงินเพื<อลงทุนในธุรกิจพลงังานหรือธุรกิจที<เกี<ยวเนื<องพลงังาน จาํนวน 2,200 ลา้นบาท คิดเป็น

สัดส่วนร้อยละ 25.08 ของสินทรัพยร์วม หากมีการเจรจาสาํเร็จ ก่อนเขา้ทาํรายการบริษทัจะตอ้งดาํเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์
ไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ< งทรัพยสิ์น ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที< 20/2551 เรื<องหลกัเกณฑ์ในการทาํรายการที<มี
นยัสาํคญัที<เขา้ข่ายเป็นการไดม้าหรือจาํหน่ายไปซึ<งทรัพยสิ์น และประกาศที<เกี<ยวขอ้ง ต่อไป 

6. บริษทัยงัคงอยูใ่นธุรกิจอสงัหาริมทรัพยย์งัไม่มีนโยบายเปลี<ยนธุรกิจแต่อยา่งใดในขณะนี9  
7. จากเงินเพิ<มทุนที<ผา่นมา จาํนวน 1,330 ลา้นบาท ไดใ้ชไ้ปในค่าพฒันาโครงการ 250 ลา้นบาท เงินทุนหมุนเวียน 

480 ลา้นบาท และ ค่าซื9อที<ดินและโครงการเพื<อพฒันาเพื<อขาย 600 ลา้น ทาํให้เงินเพิ<มทุนจาก PP คงเหลือ 2,700 ลา้นบาท หากกนั
เงินเพื<อลงทุนธุรกิจอื<น 2,200 ลา้นบาท คงเหลือใชใ้นธุรกิจหลกัปัจจุบนั 500 ลา้บาท  ซึ<งคาดวา่เพียงพอต่อขยายธุรกิจในปีนี9   

8. มีการปรับปรุงวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินลงทุนแต่ละประเภทในครั9 งนี9 เพื<อให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ในปัจจุบนั 
ในการดาํเนินธุรกิจ โดยมีการปรับปรุงวงเงินค่าซื9อที<ดินและโครงการเพื<อพฒันาเป็นโครงการเพื<อขาย จาก 3,500 ลา้นบาท คงเหลือ 
1,300 ลา้นบาท และลงทุนไปแลว้ 600 ลา้น เหลือเงินทุนเพื<อการซื9อที<ดินอีก 700 ลา้นบาท ซึ<งคาดวา่ เพียงพอต่อแผนดาํเนินงานและ
มีผลกระทบต่อแผนการขยายธุรกิจหลกัไม่มาก 
 คณะกรรมการมีความเห็นว่า เมื<อประเมินจากสถานการณ์ปัจจุบัน บริษทัฯ คาดว่าอาจใช้เงินเพิ<มทุนเพื<อธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ์ไม่เต็มตามจาํนวนที<ไดร้ะบุไวใ้นแบบรายงานการเพิ<มทุน (F53-4) เดิม คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นควรเพิ<มเติม
วตัถุประสงค์ของการเพิ<มทุน และแกไ้ขการใชเ้งินทุนในส่วนที<เพิ<มตามแบบรายงานการเพิ<มทุน (F53-4) เดิม เพื<อเป็นการขยาย
โอกาสทางธุรกิจและบริหารเงินเพิ<มทุนใหไ้ดป้ระโยชน์สูงสุดต่อบริษทัฯ และผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ ในภาพรวม 
 ในวาระนี9 ตอ้งผ่านมติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นที<มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นางสาววิภา สุวณิชย ์ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามว่า การเพิ<มวตัถุประสงคข์องบริษทั เรื<องพลงังาน บริษทัมี
ความพร้อมมากนอ้ยเพียงใดในการลงทุน มีทีมงานในการบริหารแลว้ หรือเพียงเพิ<มวตัถุประสงคข์ออนุมติัไวเ้พื<อเปิดกวา้งไวร้องรับ
การดาํเนินงานในอนาคต 

ภายในปี 2558 เป็นค่าซื9 อที< ดินและโครงการเพื<อพัฒนาเป็นโครงการเพื<อขาย
(โครงการศรีราชา คอนโดเทล โครงการ ณุศา ลายา โครงการ ณุศา 
สเตท ทาวเวอร์) 

1,300.00 700.00 600.00 

ภายในปี 2558 เป็นเงินลงทุนในธุรกิจดา้นอื<นๆ หรือธุรกิจที<เกี<ยวเนื<องกบัปัจจุบนั 2,200.00 2,200.00 0.00 
ปี 2558 - ปี 2561 เพื<อลดภาระหนี9 สินที<มีตน้ทุน 1,000.00 0.00 1,000.00 
 รวม 6,000.00 4,000.00 2,000.00 
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 นายวษิณุ  เทพเจริญ  ชี9แจงต่อที<ประชุมวา่ การเพิ<มวตัถุประสงคข์องบริษทั เรื<องพลงังานในการประชุมผูถื้อหุน้ครั9 งนี9
เพื<อขออนุมติัสาํหรับการรองรับการดาํเนินงานในอนาคต ซึ<งปัจจุบนับริษทัยงัอยูร่ะหวา่งการศึกษา และยอมรับวา่ยงัไม่มีทีมงานใน
การบริหาร แต่หากบริษทัจะลงทุนในการทาํการใดๆ นั9น คณะกรรมการรับรองไดว้่าจะตอ้งดาํเนินการสรรหาทีมงานที<มีความ
ชาํนาญ จะตอ้งมีความพร้อมก่อนที<จะดาํเนินการใดๆ ต่อไป 
 นายฐิติพงศ์  โสภณอุดมพร ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ จากเอกสารที<จดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นนั9น ไดร้ะบุใน
วตัถุประสงคว์า่ เป็นเงินลงทุนในธุรกิจดา้นอื<นๆ หรือธุรกิจที<เกี<ยวเนื<องกบัปัจจุบนั ขอให้คณะกรรมการชี9แจงเพิ<มเติมไดห้รือไม่วา่
ธุรกิจดา้นอื<นๆ ที<ระบุมานั9นเป็นธุรกิจอะไร และระบุระยะเวลาไวภ้ายในปี พ.ศ. 2558 คิดวา่บริษทัคงมีการดาํเนินการหรือมีแผนงาน
ไวบ้า้งแลว้  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี9 แจงต่อที<ประชุมว่า ขออนุญาตชี9 แจงเกี<ยวกบัผูถื้อหุ้นไดส้อบถามต่อตลาดหลกัทรัพยเ์รื<อง 
บริษทั ณุศา เอ็นเนอร์จี จาํกดั กบับริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) มีความเกี<ยวขอ้งกนัหรือไม่ ขอเรียนต่อที<ประชุมว่าในการศึกษา
เรื<องพลงังานนั9น คณะกรรมการไดมี้การศึกษามาก่อนแลว้เป็นระยะเวลากวา่ 2 ปี และไดมี้การเปิดบริษทั ณุศา เอ็นเนอร์จี จาํกดั ซึ< ง
เป็นบริษทัส่วนตวักรรมการ เพื<อไม่ให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ ปัจจุบันได้เปลี<ยนชื<อ และเปลี<ยนวตัถุประสงค์การ
ดาํเนินงานโดยไม่เกี<ยวกบัธุรกิจดา้นพลงังานแลว้ และหากบริษทัจะดาํเนินการใดๆ เกี<ยวกบัการลงทุนเพิ<มนั9น จะตอ้งเตรียมความ
พร้อมและใชเ้วลาในการศึกษาขอ้มูลให้รอบคอบเสียก่อนเพื<อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษทั และการลงทุนนั9นก็มีการลงทุนใน
หลายๆ ดา้นเพื<อให้เกิดผลกาํไรต่อบริษทั และขอเรียนชี9แจงว่า ที<ระบุไวภ้ายใน ปี พ.ศ. 2558 อาจจะก่อนหรือหลงัเพียงเล็กน้อย 
ขึ9นอยูก่บัสถานการณ์ และบริษทัจะดาํเนินการลงทุนในธุรกิจดา้นพลงังานลม ตามที<ไดท้าํหนงัสือชี9แจงต่อตลาดหลกัทรัพย ์และแจง้ 
Online ข่าวผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยไ์ปแลว้นั9น และจากการที<ขออนุมติัท่านผูถื้อหุ้น เพื<อขอเปิดวตัถุประสงคร์องรับในดา้น
พลงังานและธุรกิจที<เกี<ยวเนื<องกับพลงังานนั9น เป็นประโยชน์กบับริษทัในทางหนึ< ง เนื<องจากหากที<ประชุมอนุมติัแลว้นั9น จาก
การศึกษา และเจรจาสาํเร็จ จะไดท้าํการดาํเนินการ โดยไม่ทาํใหเ้สียเวลาในการลงทุนและเพื<อสร้างอาํนาจต่อรองในการลงทุนได ้ 
 นายฮั9งใช ้ อคัควสักุล ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดเ้สนอแนะวา่ การทาํธุรกิจเกี<ยวกบัพลงังานลม จากประสบการณ์ที<
เป็นที<ปรึกษาและไดมี้โอกาสศึกษาเกี<ยวกบัพลงังานลม จึงขอเรียนแจง้วา่การทาํธุรกิจเกี<ยวกบัพลงังานลมนั9น มีความเสี<ยงเนื<องจาก
ไม่สามารถวดัค่าพลังงานลมได้ว่าจะมีพลังงานลมมากหรือน้อยเพียงใดซึ< งอาจขึ9 นอยู่กับสภาพอากาศ และปัจจัยอื<นๆ เช่น
สตัวเ์ลื9อยคลาน หนู เป็นตน้ ที<เสี<ยงและอาจทาํใหเ้กิดความเสียหายและเป็นปัญหาภายหลงัได ้จึงไม่อยากให้บริษทัเกิดความเสียหาย 
ทั9งนี9 อยากให้บริษทัดาํเนินงานดา้นอสังหาริมทรัพย ์ต่อไป และในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการที<มี
บริษทัส่วนตวัควรแจง้ขอสตัยาบนัต่อผูถื้อหุ้นเนื<องจากอาจจะเป็นรายการเกี<ยวโยง และหุ้นกูที้<บริษทัจะออกใหม่นี9  มีอายขุองหุ้นกู้
หรือไม่ 
 ประธานฯ ชี9แจงต่อที<ประชุมวา่ หุน้กู ้Bond ที<บริษทัเสนอขายนั9น มีอายไุม่เกิน 3 ปี ซึ< งมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญ
ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั9 งที< 1/2558 ที<ไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุ้นแลว้ และกล่าวขอบคุณนายฮั9งใช ้ อคัควสักุล ที<ไดใ้ห้ขอ้ชี9แนะ และ
แนะนาํคณะกรรมการ โดยขอชี9แจงวา่คณะกรรมการเมื<อจะลงทุนในการดาํเนินการเรื<องใดนั9น ก็จะพิจารณาดว้ยความรอบคอบและ
มีการศึกษาใหเ้ขา้ใจถึงความเป็นไปได ้ความถูกตอ้ง ถึงจะมีมติใหเ้ขา้ไปลงทุนได ้
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ได้สอบถามว่า จากที<นายสมจิตร  ชยัชนะได้อธิบายถึงการแก้ไข
วตัถุประสงค์การใชเ้งินเพิ<มทุนนั9น ทั9 งนี9 เป็นไปตามที<ระบุไวใ้นวตัถุประสงค์ของบริษทัตามหนังสือรับรองบริษทั หรือหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษทัหรือไม่ เพราะหากไม่มีระบุไวแ้ลว้ถือไดว้่าบริษทัดาํเนินธุรกิจผิดวตัถุประสงค์ จึงขอให้คณะกรรมการ
ตรวจทานวตัถุประสงคข์องบริษทัดว้ย 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายสถาพร  ผงันิรันดร์ และชี9 แจงต่อว่า คณะกรรมการจะดาํเนินการให้ถูกตอ้งตาม
วตัถุประสงค ์และภายใตก้ฎหมาย 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั9 ง 
 เมื<อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้<ประชุมลงมติ 
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มตทิี�ประชุม   มีมติอนุมติัเพิ<มเติมวตัถุประสงคข์องการเพิ<มทุน และแกไ้ขการใชเ้งินทุนในส่วนที<เพิ<มดว้ยคะแนนเสียง                                                                                
 เห็นดว้ย        2,813,018,482 เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.00 ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 ไม่เห็นดว้ย                         - เสียง คิดเป็นร้อยละ             - ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 งดออกเสียง                         - เสียง คิดเป็นร้อยละ             - ของจาํนวนเสียงที<ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที� 4 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี 
 โดยในวาระนี9  มีผูถื้อหุน้ไดใ้หข้อ้เสนอแนะ และไดมี้ขอ้ซกัถามเพิ<มเติม ดงัต่อไปนี9   
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ มาตรการภาษีเกี<ยวกบัเรื<องอสังหาริมทรัพยข์องรัฐบาล
มีผลต่อบริษทัหรือไม่ และทราบข่าววา่ประเทศไทยจะมีการเซ็นตส์ัญญาเกี<ยวกบัรถไฟความเร็วสูงกบัประเทศจีน และสามารถมีที<
อยูอ่าศยัในประเทศไทยได ้5 ลา้นครอบครัว บริษทัมีความพร้อมและแผนการที<จะรองรับความตอ้งการจากประเทศจีนนี9 อยา่งไร 
รวมทั9งจะมีการเปิด AEC ในเร็วๆ นี9  บริษทัมีแผนรองรับชาวต่างชาติอยา่งไร  
 นายวษิณุ  เทพเจริญ ชี9แจงต่อที<ประชุมวา่ มาตรการภาษีที<ภาครัฐไดมี้นโยบายนั9น บริษทัไดป้ระโยชน์จากนโยบายนี9
มากพอสมควร จากแผนการทาํงานที<หลายๆ ท่านอาจจะทราบใน โปรแกรม ณุศาวนั ที<เปิดตวัในไตรมาสที< 2 ที<ผ่านมา และมีลูกคา้
ตอบรับมากพอสมควร โดยราคาที<เขา้เกณฑข์องบริษทั มี 3 โครงการ คือ พาร์ค เอ็กโซ่, เฟรช คอนโดมิเนียม, และ ณ ราธร ซึ< งใน
โปรแกรม ณุศาวนั ปัจจุบนัมียอดจองหลกัพนัลา้นบริษทัจึงไดป้ระโยชน์จากนโยบายภาษีของรัฐบาลนี9มาก ในส่วนประเด็นของ
รถไฟฟ้าความเร็วสูงนั9น คณะกรรมการก็ได้ทราบข่าวแลว้แต่ยงัไม่มีความชดัเจน แต่บริษทัมีการวางแผนการซื9อที<ดินใกลแ้นว
รถไฟฟ้าความเร็วสูง จะเห็นวา่บริษทัจะมีที<ดินที<พทัยา ซึ<งบริษทัไดมี้การจองซื9อไวแ้ลว้นั9น จะอยูใ่นแนวโครงการรถไฟฟ้าความเร็ว
สูงที<ทางรัฐบาลกาํหนดในภาคตะวนัออก จึงทาํให้บริษทัไดรั้บประโยชน์ในเรื<องราคาที<ดินจากราคาเดิมที<ซื9อไวปั้จจุบนัราคาที<ดิน
เพิ<มสูงขึ9นประมาณ 5 เท่า และมีแนวโนม้ที<เพิ<มสูงขึ9นอีก ส่งผลให้บริษทัมีทางเลือกและโครงการที<น่าสนใจแก่ลูกคา้ทั9งภายในและ
ต่างประเทศ และในเรื<องของอนาคตที<จะเปิดรับ AEC นั9น จะเห็นว่าบริษทัมีการขยายตลาดมากขึ9น โดยเฉพาะในจังหวดัที<มี
นกัท่องเที<ยวมาก บริษทัมีแผนที<จะเปิดโครงการที< จ. ภูเก็ต, ศรีราชา, พทัยา ซึ<งเป็นคอนโดมิเนียมทั9งสิ9น 
 นางสาวพชัรินทร์ ชาญเมธา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ สวนนํ9 าที<พทัยา และโครงการโรงเรียนที<พระราม 2  
ปัจจุบนัมีการดาํเนินการมากนอ้ยเพียงใดแลว้ 
 นายวษิณุ  เทพเจริญ ชี9แจงต่อที<ประชุมวา่ จากที<เรียนชี9แจงผูถื้อหุ้นเมื<อประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2558 ไปแลว้
นั9นปัจจุบนัยงัอยูร่ะหวา่งการแกไ้ขแบบ ซึ<งใกลจ้ะดาํเนินการเรียบร้อยแลว้ คาดวา่ประมาณเดือนธนัวาคม พ.ศ. 2558 จะดาํเนินการ
ก่อสร้างไดแ้ลว้ ในส่วนของเรื<องโรงเรียน เป็นการซื9อที<ดิน และขายที<ดินและร่วมลงทุนกบักลุ่มที<ก่อตั9งโรงเรียนเพื<อพฒันาโครงการ
พระราม 2 ปัจจุบนับริษทัไดด้าํเนินการขายไปแลว้ และโรงเรียนก็เปิดทาํการแลว้  
 นายฮั9งใช ้ อคัควสักลุ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดเ้สนอต่อที<ประชุมวา่อยากใหค้ณะกรรมการจดัให้ผูถื้อหุ้นไปเยี<ยมชม
โครงการที< โครงการ My Ozone ใหค้ณะกรรมการพิจารณาการไปเยี<ยมชมโครงการของบริษทั  
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณ นายฮั9งใช ้ อคัควสักลุ พร้อมรับขอ้เสนอไวพิ้จารณาต่อไป 
 นายสุพจน์ เอื9อชยัเลิศกุล ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามวา่ เมื<อเร็วๆ นี9  รัฐบาลไดมี้มาตรการกระตุน้เศรษฐกิจ
ภาคอสังหาริมทรัพยก์ารซื9ออยูอ่าศยัจริงในราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท บริษทัไดป้ระโยชน์จากมาตรการนี9อยา่งไร และที< สเตท ทาวน์
เวอร์ ปัจจุบนัยงัเหลือหอ้งเยอะหรือไม่  
 นายวิษณุ  เทพเจริญ ชี9 แจงต่อที<ประชุมว่า ในเรื< องสิทธิภาษี เบื9องตน้โครงการที<เขา้มาตรการของรัฐบาลก็ มี 3 
โครงการ คือ พาร์ค เอ็กโซ่, เฟรช คอนโดมิเนียม, และ ณ ราธร ซึ< งอยูใ่นเกณฑที์<อยูอ่าศยัในราคาไม่เกิน 3 ลา้นบาท ตามที<ไดเ้รียน
ท่านผูถื้อหุน้ไปแลว้นั9น ทั9ง 3 โครงการก็จะไดป้ระโยชน์จากมาตรการนี9  ซึ< งลูกคา้สามารถนาํไปลดหยอ่นภาษีเงินไดบุ้คคลธรรมดา
ได ้ ในส่วนของโครงการ สเตท ทาวน์เวอร์ บริษทัซื9อเฟสแรกมาประมาณ 230 ยนิูต มีการโอนกรรมสิทธิ, แลว้ประมาณ 50-60 ยนิูต 
และมีการส่งมอบหอ้งไปแลว้ และลูกคา้ส่วนหนึ<งเป็นชาวต่างชาติที<เขา้มาซื9อคอนโด 
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 เนื<องจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื<องอื<นเพิ<มเติม และสอบถามเรื<องอื<นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น
ทุกท่านที<สละเวลามาร่วมประชุมในครั9 งนี9  และขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา    14.32 น. 
  
ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที<ถูกตอ้ง   
 
 
    ลงชื<อ................................................................ 
      (นายปรีชา  ภูขาํ) 
     ประธานกรรมการทาํหนา้ที<ประธานในที<ประชุม 
 
ลงชื<อ    
 (นายสมจิตร  ชยัชนะ)  
 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม 


