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 นายสมจิตร  ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษทั แถลงต่อที8ประชุมว่า ขณะนี< มีผูถื้อหุ้นลงทะเบียนทั<งสิ<น 156 
ราย มาดว้ยตนเอง 74 ราย มอบฉนัทะ 82 ราย เป็นจาํนวนหุน้ทั<งสิ<น 3,551,222,349 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 51.1196 ของหุน้ที8จาํหน่ายได้
ทั<งหมดของบริษทั ซึ8 งมีจาํนวนรวมทั<งสิ<น 6,946,884,128 หุ้น ของหุ้นที8จาํหน่ายไดแ้ลว้ทั<งหมดของบริษทั ถือวา่ครบองคป์ระชุม
ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 และขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 38 ซึ8 งกาํหนดให้ประธานกรรมการบริษทั เป็นประธานในที8ประชุม จึงใคร่
ขอเรียนเชิญนายวษิณุ  เทพเจริญ ประธานกรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2559 
 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นเขา้สู่การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2559 พร้อมทั<งกล่าวแนะนํากรรมการ
บริษทั และกล่าวแนะนาํผูส้อบบญัชี จากสาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท และที8ปรึกษาทางกฎหมายของบริษทัฯ ที8เขา้ร่วมประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ในครั< งนี<  ต่อที8ประชุม 
 ประธานฯ แจง้ใหที้8ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
 1.   การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และหากผูถื้อหุน้ท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื8องใดผูถื้อ
หุน้ท่านนั<นไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 2.   การลงมติที8ประชุมสาํหรับแต่ละวาระ ประธานที8ประชุมจะถามวา่มีผูถื้อหุ้นที8ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็น
ดว้ยหรืองดออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที8ท่านผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกมือ
เพื8อใหเ้จา้หนา้ที8เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่าน 
 3.   การนบัคะแนน จะนบัคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที8ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวน
เสียงทั<งหมดที8เขา้ร่วมประชุม ส่วนที8เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที8ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั<นๆ 
 4.   การแจง้ผลของการนบัคะแนนเสียงประธานฯ จะแจง้ใหที้8ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิ<นการประชุม 
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 หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรง
ตามวาระนั<นๆ โดยไม่ให้ซกัถามนอกประเด็น และหากท่านผูถื้อหุ้นประสงคที์8จะเสนอแนะเรื8องอื8นๆ ที8ไม่อยูใ่นวาระการประชุม 
สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านไดใ้นวาระพิจารณาเรื8องอื8นๆ  
 ประธานที8ประชุมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนี<  
 

วาระที' 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้น ครั0งที' 1/2558 ซึ'งประชุมเมื'อวนัที' 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่  บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั< งที8 1/2558 เมื8อวนัที8 22 ตุลาคม 
พ.ศ. 2558 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย (ตลท.) และกระทรวงพาณิชย ์ในเวลาที8กฎหมาย
กาํหนด 14 วนัและไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมใหผู้ถื้อหุน้ตามหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั< งนี<ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 1  
 คณะกรรมการเห็นควรใหที้8ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั< งที8 1/2558  
เมื8อวนัที8 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดงักล่าว ซึ8งบนัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
 การลงมติตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที8มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม   มีมติรับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั< งที8 1/2558 ซึ8งประชุมเมื8อวนัที8 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย        3,551,823,949 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9994     ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย                              - เสียง คิดเป็นร้อยละ               -  ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง        21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0006      ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุม และมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที'  2 พจิารณารับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  และรายงานประจาํปี 2558 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
  นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่  บริษทัไดส้รุปรายงานผลการดาํเนินงานที8ผ่านมาและการเปลี8ยนแปลงที8
สําคญัซึ8 งเกิดขึ<นในรอบปี 2558 ซึ8 งปรากฏในรายงานประจาํปี 2558 ตามที8ได้จัดส่งให้กับท่านผูถื้อหุ้นแลว้นั<น โดยสรุปขอ้มูล
สาระสาํคญัเกี8ยวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สิ<นสุด ณ วนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ผลประกอบการบริษทัแม่ มีกาํไร 51.09 ลา้นบาท 
สาํหรับงบการเงินรวม มีรายได ้1,208.47 ลา้นบาท  ตน้ทุนขาย 698.93 ลา้นบาท ตน้ทุนค่าเช่าและค่าบริการ 19.36 ลา้นบาท ค่าใชจ่้ายในการ
ขายและบริการ 346.43 ลา้นบาท ตน้ทุนทางการเงิน 56.12 ลา้นบาท กาํไรสุทธิ 63.13 ลา้นบาท เมื8อเทียบกบัปี 2557 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิ 
106.75 ลา้นบาท หรือลดลง 43.62 ลา้นบาท  
 งบแสดงฐานะทางการเงิน สิ<นสุด ณ วนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วม 11,502.18 ลา้นบาท หนี< สิน
รวม 3,942.61 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,559.57 ลา้นบาท รวมหนี< สินและส่วนของผูถื้อหุ้น 11,502.18 ลา้นบาท และ D/E Ratio ปี 2558
เท่ากบั 0.52 ลดลงจากปี 2557 เท่ากบั 0.24 (D/E Ratio ปี 2557 เท่ากบั 0.76) กาํไร (ขาดทุน) ต่อหุ้นขั<นพื<นฐาน เท่ากบั 0.0101 เทียบกบัปี 
2557 ลดลง 0.0092 (ปี 2557 เท่ากบั 0.0193) 
 โครงการที8เปิดตวัในปี 2558 ของบริษทัฯ มีทั<งหมด 4 โครงการ คือ โครงการ ณุศา สเตท ทาวเวอร์ มูลค่า 2,142.21 ลา้นบาท 
โครงการ ณุศา ศรีราชา มูลค่า 3,052.38 ลา้นบาท โครงการ ณุศา สปอร์ต มอลล์ มูลค่า 224.14 ลา้นบาท และ โครงการ Gourmet District 
มูลค่า 240.13 ลา้นบาท รวมมูลค่า 5,658.86 ลา้นบาท   
 ทั<งนี<  ในปี 2559 บริษทัฯ มีแผนที8จะเปิดตวัโครงการใหม่ จาํนวน 2 โครงการ คือ โครงการโรงแรมที8 ณุศา มาย โอโซน เขา
ใหญ่  และโครงการ Lake Como ที8 ณุศาศิริ ซิตี<  พระราม 2 ขอสรุปผลการดาํเนินงาน ประจาํปี 2558 ของบริษทั และแผนการดาํเนินงานในปี 
2559 ใหก้บัท่านผูถื้อหุน้เพื8อพิจารณารับทราบพอสงัเขป  ซึ8งมีรายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตามรายงานประจาํปี 2558 ตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
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ในรูปแบบซีดี ที8ไดจ้ดัส่งใหก้บัท่านผูถื้อหุน้แลว้ โดยคณะกรรมการเห็นควรใหที้8ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบรายงานผลการดาํเนินกิจการของ
บริษทัฯ และรายงานประจาํปี 2558   
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้ักถามว่า จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั< งที8 1/2558 ที8
ผา่นมาไดเ้คยสอบถามถึงโครงการสวนนํ< าที8พทัยา ของบริษทัฯ และไดข้อ้มูลวา่อยูร่ะหวา่งการแกไ้ขแบบนั<น เปิดตวัประมาณ 4-5 ปี
แลว้ปัจจุบนัมีการดาํเนินการก่อสร้างถึงไหน และตามรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 125 ขอ้ 2 ที8มาของรายไดแ้ต่ละโครงการ ยงัลง
วนัที8 ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558  
 ประธานฯ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ ขอแจง้ขอ้มูลที8ถูกตอ้งสาํหรับโครงการณุศา วอเตอร์ แลนด์ สวนนํ< าที8พทัยาเปิดตวั
ไปเมื8อ 2 ปีก่อน และการลงทุนสวนนํ< านั<นค่อนขา้งใช้งบลงทุนสูง ปัจจุบันเศรษฐกิจไม่ดี มีคู่แข่งจาํนวนมากที8เปิดตวัใกลก้ับ
โครงการของบริษทัฯ จึงไดมี้แผนการปรับเปลี8ยนรูปแบบในบางส่วนเพื8อตอบสนองกลุ่มลูกคา้ให้ดียิ8งขึ<น ทั<งนี<  โครงการรถไฟฟ้า
ความเร็วสูงสายตะวนัออก ยงัผา่นหลงัโครงการซึ8งสถานีอยูไ่ม่ไกลจากโครงการ ณุศา วอเตอร์ แลนด ์ 
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงเพิ8มเติมต่อที8ประชุมวา่ ตามรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 125 ขอ้ 2 ที8มาของรายไดแ้ต่ละ
โครงการ ลงวนัที8 ณ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2558 นั<น อาจเป็นการ แกไ้ขขอ้มูลที8ผิด ซึ8 งตอ้งเป็นวนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 อยา่งไรนั<น
ขออภยัท่านผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้มูลและจะดาํเนินการตรวจสอบขอ้มูลอีกครั< ง 
 นาย เกรียงไกร ธาตรีธร ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ โครงการที8เขาใหญ่ มีตน้ทุนเท่าไหร่, โครงการที8พทัยา 
สถานีรถไฟฟ้าอยูห่่างจากตวัโครงการมากนอ้ยแค่ไหน, โครงการที8ศรีราชาที8บริษทัฯ ให้บริหารโดยโรงแรมแมริออทนั<นปัจจุบนัมี
ความคืบหนา้อยา่งไร และบริษทัฯ จะจดัใหมี้การเยี8ยมชมโครงการช่วงเดือนใด 
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ 1. ตน้ทุนของโครงการ มาย โอโซน เขาใหญ่ นั<น บริษทัฯ มีตน้ทุนที8ดิน 
ประมาณ 1,000 บาท/ตร.ว. ปัจจุบนับริษทัฯ มีการพฒันาที8ดินต่างๆ ทาํให้ตน้ทุนที8ดินสูงขึ<น ประมาณ 5,000-6,000 บาท/ตร.ว. โดย
ราคาที8ขายนั<น ประมาณ 20,000-30,000 บาท/ตร.ว. ซึ8งมีเนื<อที8ประมาณ 1,200 ไร่ ตามงบการเงินที8ไดร้ายงานท่านผูถื้อหุน้ไปแลว้นั<น 
บริษทัยอ่ย ณุศา มาย โอโซน ยงัเป็นโครงการที8ทาํกาํไรใหก้บับริษทัฯ ค่อนขา้งมาก 
 2.  โครงการที8พทัยานั<น สถานีรถไฟฟ้า ไม่ไดอ้ยูต่รงโครงการแต่ผา่นดา้นหลงัโครงการ รวมทั<งยงัมีเส้นทางมอเตอร์
เวย ์ซึ8งทาํใหก้ารเดินทางสะดวกและรวดเร็วขึ<น 
 3. โครงการที8ศรีราชานั<น ฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแลว้วา่การบริหารในรูปแบบของโรงแรมนั<น บริษทัฯ ควรมีตวัเลือก
ที8ดีกว่า ทั< งโรงแรมแมริออท โรงแรมดีวารี และซึ8 งเมื8อเร็วนี<  บริษทัฯ ไดล้งนามในสัญญาการบริหารโรงแรมกบัเมอเวนพิค เพื8อ
บริหารรูปแบบโรงแรมที8โครงการมาย โอโซน เขาใหญ่ และอพั เอกมยั  
 4. คณะกรรมการได้วางแผนเพื8อจะพาผูถื้อหุ้นเยี8ยมชมโครงการที8เขาใหญ่เรียบร้อยแลว้ ซึ8 งจะไปในช่วงเดือน
กนัยายน หรือเดือนตุลาคมนี<  โดยมีจาํนวนจาํกดั ทั<งนี< รายละเอียดและกติกาการเขา้ร่วมจะแจง้ผ่านระบบ Online ของเวบ็ไซต ์ตลาด
หลกัทรัพยแ์ละเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ใหท่้านผูถื้อหุน้ทราบอีกครั< งภายหลงั  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั< ง 
 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 

 

มตทิี'ประชุม     มีมติรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทั และรายงานประจาํปี 2558  
 

วาระที'  3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ ประจาํปี 2558 สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ0นสุด ณ วนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ซึ'งผ่าน

การตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมว่า  เพื8อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 ซึ8 ง
กาํหนดให้บริษทัฯ ตอ้งจดัทาํงบการเงินของบริษทั ณ วนัสิ<นสุดรอบปีบญัชีของบริษทัฯ ที8ผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้
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และเสนอให้ที8ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั บริษทัไดจ้ดัทาํงบการเงินสาํหรับปีสิ<นสุดวนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ที8แสดงไวใ้น
รายงานประจาํปี 2558 และสรุปขอ้มูลทางการเงิน ซึ8 งไดผ้่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ รายละเอียดปรากฏอยูใ่นรายงานประจาํปี 2558 และสรุปขอ้มูลทางการเงินตามสิ�งที�ส่งมาด้วย 2 
 โดยสรุปสาระสาํคญั งบประจาํปี 2558 สิ<นสุด ณวนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดงันี<  
 งบแสดงฐานะทางการเงนิ - สินทรัพย์ หนี#สิน และส่วนของผู้ถือหุ้น ปี 2558 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีน 8,774.62 
ลา้นบาท สินทรัพยถ์าวร 2,727.56 ลา้นบาท รวมสินทรัพย ์11,502.18 ลา้นบาท หนี< สินหมุนเวยีน 1,943.45 ลา้นบาท หนี< สินไม่
หมุนเวยีน 1,999.16 ลา้นบาท รวมหนี< สิน 3,942.61 ลา้นบาท ส่วนของผูถื้อหุน้ 7,559.57 ลา้นบาท รวมหนี< สินและส่วนของผูถื้อหุน้ 
11,502.18 ลา้นบาท เพิ8มขึ<นจากปี 2557 จาํนวน 3,643.25 ลา้นบาท (ปี 2557 รวม 7,858.93 ลา้นบาท) 
 งบกาํไรขาดทุน - รายได้ และค่าใช้จ่าย ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการ 1,152.26 ลา้นบาท รายได้
อื8นๆ 56.22 ลา้นบาท รวมรายได ้1,208.48 ลา้นบาท ตน้ทุนขายและบริการ 718.31 ค่าใชจ่้ายขายและบริการ 402.87 รวมตน้ทุนและ
ค่าใชจ่้าย 1,121.18 ลา้นบาท กาํไร (ขาดทุน) ก่อนหกัภาษี 87.3 ลา้นบาท ภาษีเงินได ้24.17 ลา้นบาท กาํไร (ขาดทุน) จากการ
ดาํเนินงาน 63.13 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2557 จาํนวน 43.62 ลา้นบาท (ปี 2557 มีผลกาํไร (ขาดทุน) จากการดาํเนินงาน 106.75 ลา้น
บาท) ทั<งนี<  คณะกรรมการเห็นควรใหที้8ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติังบการเงินของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชี สิ<นสุด ณ วนัที8 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ8งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ8งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามว่า ตามรายละเอียดรายงานประจาํปี 2558 งบแสดง
ฐานะทางการเงิน หนา้ 141 ที8ยงัไม่ไดจ้ดัสรร (ภายหลงัจากการปรับปรุงทุนของกิจการใหม่ในเดือน สิงหาคม 2555) และในส่วน
องคป์ระกอบอื8นของส่วนของผูถื้อหุน้นั<นหมายถึงอะไร และบริษทัยอ่ย BVI นั<น ตั<งอยูที่8ประเทศใด  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ บริษทัยอ่ย BVI หรือบริษทั ณุศาศิริ โลจิสติกส์ (BVI) จาํกดั ตั<งอยู ่British 
Virgin Islands ดาํเนินธุรกิจดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์ทุกประเภท และตามรายละเอียดรายงานประจาํปี 2558 งบแสดงฐานะทางการเงิน 
หนา้ 141 นั<น รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงินขอ้ 11. ขอเชิญผูส้อบบญัชีใหต้อบคาํถามผูถื้อหุน้เพื8อขอ้มูลที8ถูกตอ้ง 
 นางสาวจารุณี  น่วมแม่ ผูส้อบบญัชี จาก สนง. เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท  ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ รายละเอียดเพิ8มเติมตาม
รายงานประจาํปี หนา้ 142 งบแสดงการเปลี8ยนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ ตามตารางผลต่างจากการแปลงค่างบการเงินที8เป็นเงินตรา
ต่างประเทศ ก็คืออตัราการแลกเปลี8ยนเงินตราระหวา่งประเทศ ของบริษทัยอ่ย  บริษทั ณุศาศิริ โลจิสติกส์ (BVI) จาํกดั  

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั< ง 
 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม   มีมติอนุมติังบการเงินของบริษทั สาํหรับปีบญัชีสิ<นสุด ณ วนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ซึ8 งผ่านการตรวจสอบของผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

 

วาระที'  4 พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรเงนิกาํไรเพื'อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการเนินงาน 

 ของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิ0นสุด ณ วนัที' 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  

เห็นดว้ย 3,552,218,168 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง         21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ  0.0006 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่  ผลการดาํเนินงานของบริษทัสาํหรับปีบญัชี สิ<นสุด ณ วนัที8 31 ธนัวาคม 
พ.ศ. 2558 ซึ8งไดผ้า่นการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตแลว้ 2558 บริษทัฯ 
มีกาํไร สาํหรับปี จาํนวน 51,097,210.24 บาท หรือคิดเป็นร้อยละ 6.13 ตาม พ.ร.บ. บริษทัมหาชน พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วา่ดว้ยการ
จ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื8นนอกจากเงินกาํไรจะกระทาํมิได ้ในกรณีที8บริษทัฯ ยงัมียอดขาดทุนสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปัน
ผล จึงจาํเป็นตอ้งงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2558 เนื8องจากบริษทัยงัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินทุนเพื8อการ
ดาํเนินการโครงการต่อเนื8อง จึงไม่สามารถจ่ายเงินปันผลใหผู้ถื้อหุน้ได ้และเพื8อรักษาสภาพคล่อง จึงเห็นควรงดจ่ายปันผลในปีนี<  
 มาตรา 116 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ8งไวเ้ป็นทุน สาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสม ยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองนี<จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่
บริษทัจะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอื8นกาํหนดใหต้อ้งมีทุนสาํรองมากกวา่นั<น บริษทัฯ มีกาํไร สาํหรับปี จาํนวน 51,097,210.24 บาท 
แต่ในปี 2557 มียอดขาดทุนสะสม 48,749,629.94 บาท คงเหลือกาํไร 2,347,580.30 บาท และมีผลประโยชน์พนกังานที8ยงัมิไดจ่้าย 
713,875.20 รวมเป็นกาํไรเพื8อเป็นเงินสํารองเท่ากับ 3,061,455.50 บาท สํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกําไรสุทธิ เป็นเงิน 
153,072.77 บาท คณะกรรมการเห็นควรใหที้8ประชุมผูถื้อหุน้อนุมติัการจดัสรรกาํไรเพื8อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และงดจ่ายเงิน
ปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ สาํหรับปีบญัชีสิ<นสุด ณ วนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558  
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ8งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้ักถามว่า ปี 2558 บริษทัฯ มีกาํไร และในปี 2559 คาดว่า
บริษทัจะมีกาํไรเท่าไหร่ และผูถื้อหุน้จะไดปั้นผลหรือไม่ในปี 2559 นี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ ตามนโยบายการจ่ายปันผลนั<น กาํหนดให้บริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในรูป
ของเงินสดตอ้งไม่ตํ8ากวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินได ้ซึ8งในปี 2559 นี<  บริษทัฯ มีแผนธุรกิจที8จะตอ้งสร้างกาํไรใหก้บั
บริษทัฯ อยา่งแน่นอน แต่ในส่วนของการจ่ายปันผลนั<น บริษทัฯ จะตอ้งมีกาํไรมากพอที8จะสามารถจ่ายปันผลให้กบัผูถื้อหุ้นทุกท่าน
ไดอ้ยา่งเท่าเทียมกนั และบริษทัฯ ยงัสามารถนาํกาํไรนั<นเพื8อใชเ้ป็นทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ได ้

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั< ง 
 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 

 

มตทิี'ประชุม   มีมติอนุมติัการจดัสรรเงินกาํไร เพื8อเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงาน
ของบริษทั สาํหรับปีบญัชีสิ<นสุด ณ วนัที8 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2558 ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  
 

 

วาระที'  5 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั0งกรรมการแทนกรรมการที'ออกตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่  พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 หมวด 6 และตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัฯ ขอ้ 18 กาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกครั< ง กรรมการคิดเป็นจาํนวนหนึ8งในสามหรือจาํนวนใกลที้8สุดกบั
ส่วนหนึ8งในสาม จะตอ้งออกจากตาํแหน่ง กรรมการที8จะออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที8สองภายหลงัการแปรสภาพเป็นบริษทั
มหาชนจาํกดั ใหใ้ชว้ธีิจบัสลาก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที8อยูใ่นตาํแหน่งนานที8สุดเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง ซึ8งกรรมการที8ตอ้ง
ออกจากตาํแหน่งตามวาระในปีนี<  ไดแ้ก่ 1.นายสมคิด ศริ รองประธานกรรมการบริษทั 2. นายอาํนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ โดยรายละเอียดประวติัของกรรมการทั<ง 2 ท่าน สรุปไดด้งันี<  (รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบ 3) 

 เห็นดว้ย 3,661,993,357 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 งดออกเสียง 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 นายสมคดิ ศริ รองประธานกรรมการบริษทั อาย ุ60 ปี  

 การศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต  สถาบนับัณฑิตพฒันบริหารศาสตร์ (นิดา้), ปริญญาตรี 
นิติศาสตร์บณัฑิต  มหาวทิยาลยัรามคาํแหง  
 ประสบการณ์ทํางาน ที8ปรึกษาดา้นประสิทธิภาพ (ระดบั 10) (นักวิเคราะห์นโยบายและแผนทรงคุณวุฒิ),  เจ้า
พนกังานที8ดินจงัหวดั (เจา้หนา้ที8บริหารงานที8ดิน 9) สาํนกังานที8ดินกรุงเทพมหานคร 
 นายอาํนวย ปรีมนวงศ์ กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ อาย ุ58  ปี 

 การศึกษา ปริญญาโท พฒันบริหารศาสตร์มหาบณัฑิต (พบ.ม.)รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันบริหาร
ศาสตร์ (NIDA), ปริญญาตรี นิติศาสตร์บณัฑิต (นบ.)  มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, ปริญญาตรี เศรษฐศาสตร์บณัฑิต (ศบ.)  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 
 ประสบการณ์ทํางาน รองปลัดกระทรวงการคลัง, หัวหน้าผูต้รวจราชการ กระทรวงการคลงั, ผูต้รวจราชการ 
กระทรวงการคลงั, ที8ปรึกษาดา้นพฒันาอสงัหาริมทรัพย ์กรมธนารักษ,์ รองอธิบดีกรมธนารักษ ์
 คณะกรรมการเห็นควรเสนอที8ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั แต่งตั<ง นายสมคิด ศริ และนายอาํนวย ปรีมนวงศ ์ 
ซึ8 งเป็นกรรมการที8ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระ กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯ อีกวาระหนึ8 ง เนื8องจากเห็นว่า
กรรมการ ทั<ง 2 ท่าน เป็นผูมี้ความเหมาะสม และมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกดั  พ.ศ. 2535 และ
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที8เกี8ยวขอ้ง  
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งลงมติเป็นรายบุคคลและตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึ8 ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม   มีมติอนุมติัการแต่งตั<งกรรมการแทนกรรมการที8ออกจากตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  
1) แต่งตั<งนายสมคิด ศริ เป็นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึ8ง ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย 3,662,134,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 2)  แต่งตั<งนายอาํนวย  ปรีมนวงศ ์เป็นกรรมการ อีกวาระหนึ8ง ดว้ยคะแนนเสียง 
เห็นดว้ย 3,662,134,018 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที'  6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมว่า  คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนไดพิ้จารณา
ค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2559 โดยเปรียบเทียบกบับริษทัจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกนั ตามผลประกอบการ ขนาดของ
ธุรกิจ หนา้ที8 ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกบัสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั จึงกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ใน
วงเงินไม่เกิน  5.0  ล้านบาท เท่ากบัปีที8แลว้ และค่าตอบแทนที8เป็นเงินโบนัสอตัรา 0.25% ของสินทรัพยร์วมที8เพิ8มขึ<นและบริษทัมี
กาํไร แต่จาํกดัสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี   ค่าตอบแทนคณะกรรมการที8 เคยได้รับอนุมัติจากที8ประชุมผู ้ถือหุ้นที8ผ่านมา
ยอ้นหลงั 3 ปี สรุปไดด้งันี<    
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 1. ปี 2556 จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ใชจ้ริง 4.23 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 84.60 
 2. ปี 2557 จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ใชจ้ริง 3.34 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 66.80 
 3. ปี 2558 จาํนวน 5.0 ลา้นบาท (ใชจ้ริง 4.20 ลา้นบาท) คิดเป็นร้อยละ 84.00 
 ทั<งนี<  ใหค้ณะกรรมการบริษทัเป็นผูพิ้จารณากาํหนดเงื8อนไข รายละเอียดและอตัราการจ่าย ค่าตอบแทนกรรมการและ
อนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียดขอบเขตอาํนาจหนา้ที8และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากาํหนดค่าตอบแทน (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 2)คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ที8ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษทั ประจาํปี 2559 ตามที8คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนเสนอ  
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ8งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม   มีมติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2559 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท และค่าตอบแทนที8เป็นเงินโบนสั
อตัรา 0.25% ของสินทรัพยร์วมที8เพิ8มขึ<นและบริษทัมีกาํไร แต่จาํกดัสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท/คน/ปี ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  
 

 

วาระที'  7 พจิารณาอนุมตักิารแต่งตั0งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 2559 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่  เพื8อให้เป็นไปตามพรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ซึ8 ง
กาํหนดให้ที8ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั< งผูส้อบบัญชี และกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปีของบริษทัและตามประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ไดก้าํหนดใหบ้ริษทัจดทะเบียนตอ้งจดัให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี หากผูส้อบบญัชีรายเดิมปฏิบติั
หนา้ที8สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัมาแลว้ 5 รอบบญัชีติดต่อกนั โดยสามารถแต่งตั<งผูส้อบ
บญัชีรายใหม่ที8สังกดัสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมก็ได ้อยา่งไรก็ตาม บริษทัจะแต่งตั<งผูส้อบบญัชีรายที8พน้จาก
การปฏิบติัหนา้ที8จากการหมุนเวยีนผูส้อบบญัชีไดเ้มื8อพน้ระยะเวลาอยา่งนอ้ยสองรอบปีบญัชีนบัแต่วนัที8พน้จากการปฏิบติัหนา้ที8 
       คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชีของสาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 76 และ/หรือ นายชยัยทุธ  องัศุวทิยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 3885 และ/
หรือ นางณฐัสรัคร์  สโรชนนัทจี์น ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 4563 และไม่มีความสัมพนัธ์ ไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั ผูบ้ริหาร ผู ้
ถือหุน้รายใหญ่ หรือผูที้8เกี8ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด โดยค่าตอบแทนผูส้อบบญัชียอ้นหลงั 3 ปี  
 1. ปี 2556 จาํนวน 1.335 ลา้นบาท  
 2. ปี 2557 จาํนวน 1.43 ลา้นบาท  
 3. ปี 2558 จาํนวน 1.66 ลา้นบาท 
 ทั<งนี<  ค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีที8เสนอสาํหรับปี 2559 เทียบกบัปี 2558 แต่ไม่รวมค่าใชจ่้ายอื8นๆ เช่น ค่าเดินทาง  
ค่าไปรษณียากรค่าโทรสาร ค่าล่วงเวลา ซึ8งจะขอเบิกตามจาํนวนที8จ่ายจริง  มีรายละเอียดดงันี<  
 
 
 

เห็นดว้ย 3,662,227,824 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ปี 2559 ปี 2558 

ค่าตรวจสอบบัญชีงบการเงนิประจําปี     
บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 780,000 750,000 
งบการเงินรวม 150,000 100,000 
ค่าตรวจสอบงบการเงนิระหว่างกาล/ไตรมาส     
บริษทั ณุศาศิริ จาํกดั (มหาชน) 720,000 660,000 
งบการเงินรวม 270,000 150,000 

รวม 1,920,000 1,660,000 

 คณะกรรมการเห็นควรให้ที8ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั<งศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี  ณรงค์เดช ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขที8 76 และ/หรือ นายชยัยทุธ  องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 3885 และ/หรือ นางณัฐสรัคร์  สโรชนนัท์
จีน ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 4563 แห่งสาํนักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2559 โดย
กาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ8งไม่รวมค่าใชจ่้ายอื8นๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, ค่าโทรสาร, ค่า
ล่วงเวลา ซึ8งจะขอเบิกตามจาํนวนที8จ่ายจริง  
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ8งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม   มีมติอนุมติัการแต่งตั<ง ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษรี ณรงคเ์ดช ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 76 และ/หรือ นายชยัยทุธ  
องัศุวิทยา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที8 3885 บญัชีรับอนุญาตเลขที8 4563 แห่ง สาํนกังาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัโดยกาํหนดค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,920,000 บาท ซึ8งไม่รวมค่าใชจ่้ายอื8น ๆ เช่น ค่าเดินทาง, ค่าไปรษณียากร, 
ค่าโทรสาร, ค่าล่วงเวลา ซึ8งจะขอเบิกตามจาํนวนที8จ่ายจริง ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  
เห็นดว้ย 3,662,484,174 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 21,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที'    8 พิจารณาอนุมัติยกเลิกจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนเดิม จํานวน 2,250,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) จาํนวน 1,500,000,000 หุ้นยกเลกิจดัสรรหุ้นสามญัเพิ'มทุนเดมิ จาํนวน 750,000,000 หุ้น เพื'อรองรับการ

ใช้สิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิการซื0อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (NUSA-WB) รวม 2,250,000,000 หุ้น 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่ บริษทัฯ มีการวางแผนที8จะเพิ8มทุน จดทะเบียนใหม่ ซึ8งตามกฎหมายระบุวา่ 
ตอ้งมีการลดทุนจดทะเบียนที8ยงัไม่ไดช้าํระหรือหุ้นที8เหลือจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื<อหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้เสร็จ
สิ<นก่อนจึงจะสามารถเพิ8มทุนจดทะเบียนใหม่ได ้บริษทัฯ มีความประสงคที์8จะขอยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนเดิม จาํนวน 
2,250,000,000 หุน้ เพื8อจดัสรรใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 1,500,000,000 หุ้น และเพื8อรองรับการใชสิ้ทธิของ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื<อหุน้สามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) จาํนวน 750,000,000 หุน้ รวมจาํนวน 2,250,000,000 หุน้ 
 คณะกรรมการเห็นควรใหที้8ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัยกเลิกจดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุนเดิม จาํนวน 2,250,000,000 หุน้ 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ8งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ บริษทัฯ มีการเพิ8มทุนในทุกๆ ปี ตามรายละเอียด
การเพิ8มทุนให้กบันกัลงทุน 10 ราย ในรายงานประจาํปี 2558 หนา้ 197 นั<น ไม่ไดร้ะบุราคาการซื<อขายหุ้น จึงขอให้คณะกรรมการ
สรุปรายละเอียดการเกี8ยวกบัการเพิ8มทุนครั< งเดิม และที8จะเพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) ครั< งนี<  

นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ เพิ8มทุนใหก้บันกัลงทุน 10 ราย กาํหนดราคาเสนอขายหุน้ละเท่ากบั 1.00 
บาท เป็นราคาที8ไม่ตํ8ากวา่ร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุน้บริษทั ทั<งนี<  มีผูล้งทุน 1 ราย ชาํระเงินล่าชา้จึงทาํใหเ้ขา้ข่ายตอ้งกาํหนด
ระยะเวลาห้ามขายหุ้น (Silent Period) และการเพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) นั<น เพื8อเป็นกรอบการมอบ
อาํนาจใหก้บัคณะกรรมการพิจารณาการจดัสรร ซึ8งบริษทัฯ สามารถจดัสรรใหก้บัผูถื้อหุ้นเดิม (RO) ไม่เกิน 30% ประชาชนทั8วไป 
(PO) ไม่เกิน 20% และบุคคลในวงจาํกดั (PP) ไม่เกิน 10% ระยะเวลาจดัสรร ภายในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น (AGM) ครั< งถดัไป 
หรือวนัที8กฎหมายกาํหนดใหจ้ดั AGM ครั< งถดัไป แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน ในส่วนของการเพิ8มทุนเดิม ให้กบันกัลงทุนทั<ง 10 ราย 
นั<น เป็นการเพิ8มทุนซึ8งขออนุมติัในที8ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครั< งที8 1/2558 เมื8อวนัที8 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ที8ผ่านมานั<นเพื8อขอ
อนุมติัแกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ8มทุน และเพิ8มทุนเพื8อนาํไปลงทุนในธุรกิจพลงังานลม จาํนวน 700,000,000 บาท 

ประธานฯ ชี< แจงเพิ8มเติมว่า การเพิ8มทุนในทุกๆ ครั< งของบริษทัฯ ก็เพื8อเสริมสภาพคล่อง เพื8อใช้เป็นเงินทุน
หมุนเวยีน และการลงทุนได ้ซึ8งการเพิ8มทุนก็เป็นเครื8องมือทางการเงินใหก้บับริษทัฯ อีกช่องทางหนึ8ง 
 นายพรพกัตร์ สถิตถาวรชยั ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ขอรายละเอียดเพิ8มเติมเกี8ยวกบัธุรกิจพลงังานลมที8บริษทัฯ นาํเงิน
ไปลงทุน 700,000,000 บาท 
 ประธานฯ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ จากการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครั< งที8 1/2558 เมื8อวนัที8 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558 บริษทั
ไดข้ออนุมติัผูถื้อหุน้แกไ้ขวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ8มทุนเพื8อนาํไปลงทุนซื<อหุน้ของ บริษทั วนิด ์เอน็เนอร์ยี8 โฮลดิ<งส์ จาํกดั (WEH) 
เป็นธุรกิจเกี8ยวกบัพลงังานลม ปัจจุบนัเริ8มจาํหน่ายไฟฟ้าไดแ้ลว้ 2 โครงการ โดยการเขา้ลงทุนครั< งนี<  บริษทัฯ คาดหวงัวา่ (WEH) จะ
เขา้ตลาดหลกัทรัพย ์อีกทั<งรายไดแ้ละกาํไรจาการขายไฟฟ้าที8เพิ8มขึ<นเรื8อยๆ และมีรายไดที้8ค่อนขา้งแน่นอน 
 นาย วิชยั  คมัภีรวฒิุ ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ ประกอบธุรกิจใดเป็นหลกั และในปี 2559 
และปีต่อๆ ไป โครงการของบริษทัฯ โครงการใดที8ผูบ้ริหารคาดวา่จะสามารถทาํกาํไรให้กบับริษทัฯ และโครงการใดที8จะทาํกาํไร
ไดม้ากที8สุด 
 ประธานฯ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ บริษทัฯ ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพยเ์ป็นหลกั และพฒันาอยา่งต่อเนื8อง ใน
ส่วนธุรกิจอื8นๆ ที8บริษทัฯ ดาํเนินการนั<นเพื8อส่งเสริมการขายของโครงการต่างๆ และเป็นการเพิ8มช่องทางสนบัสนุนการทาํรายได้
ใหก้บับริษทั ในส่วนโครงการที8จะส่งเสริมการทาํกาํไรใหก้บับริษทัฯ นั<นผูบ้ริหารเลง็เห็นวา่ในทุกโครงการสามารถสร้างรายไดแ้ละ
กาํไรใหก้บับริษทัฯ ได ้ 
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงเพิ8มเติมวา่ รายไดข้องบริษทัฯ ส่วนใหญ่แลว้ ร้อยละ 80-90 เป็นรายไดม้าจากการทาํธุรกิจ
พฒันาอสงัหาริมทรัพย ์สาํหรับสวนนํ< า หรือธุรกิจอื8นๆ เป็นช่องทางที8จะส่งเสริมและสนบัสนุนการทาํรายไดใ้ห้กบับริษทัฯ อยา่งที8
ท่านประธานไดชี้< แจง รวมทั<งมีการบริหารรูปแบบโรงแรมเขา้มาเพื8อให้สินทรัพยข์องบริษทัฯ มีมูลค่าเพิ8มมากขึ<น และโครงการ 
ณุศา มาย โอโซน ที8มีศูนยสุ์ขภาพซึ8งเป็นหมู่บา้นสุขภาพแห่งแรกของประเทศไทย สามารถช่วยสนบัสนุนการทาํรายไดใ้หก้บับริษทั  
และโครงการที8จะสามารถทาํกาํไรใหก้บับริษทัฯ ไดม้ากที8สุดเรียงลาํดบั ประมาณ 4 โครงการ คือโครงการ สเตท ทาวเวอร์ โครงการ 
พาร์ค เอก็โซ โครงการ เฟรช คอนโดมิเนียม และโครงการ ณุศา ซิตี<  พระราม 2  
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ จากข่าวที8รายงานวา่ (WEH) จะเขา้ตลาดหลกัทรัพย ์
แต่มีประสบปัญหาเกี8ยวกบัผูถื้อหุน้ใหญ่นั<น ปัจจุบนั (WEH) มีการแกไ้ขปัญหานี<อยา่งไร  
 ประธานฯ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ ปัจจุบนั มีผูถื้อหุ้นใหญ่กลุ่มใหม่ เขา้ไปถือหุ้นของ (WEH) และตามหลกัของตลาด
หลกัทรัพยแ์ลว้นั<น หากบริษทั มีการเปลี8ยนแปลงผูบ้ริหารกลุ่มใหม่ จะตอ้งมีระยะเวลาและกระบวนการตามกฎเกณฑ์ ตลาด
หลกัทรัพย ์จึงจะสามารถเป็นบริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยไ์ด ้
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 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั< ง 
 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 

 

มตทิี'ประชุม    มีมติอนุมติัยกเลิกจดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุนเดิม จาํนวน 2,250,000,000 หุ้น ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
จาํนวน 1,500,000,000 ลา้นหุ้นยกเลิกจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนเดิม จาํนวน 750,000,000 หุ้น เพื8อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญั
แสดงสิทธิการซื<อหุน้สามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) รวม 2,250,000,000 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

 

วาระที'    9 พจิารณาอนุมตัิลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน 

จํานวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที'สํารองไว้ เพื'อรองรับการออกหุ้นเพิ'มทุนให้แก่บุคคลใน

วงจาํกดั จาํนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวธีิการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที'สํารองไว้เพื'อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคัญ

แสดงสิทธิการซื0อหุ้นสามญัของบริษัทฯ (NUSA-WB) จาํนวน 750,000,000 หุ้น รวม 2,250,000,000 หุ้น 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมว่า สืบเนื8องจากวาระที8 8 เมื8อมีมติอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8ม
ทุนเดิม จํานวน 2,250,000,000 หุ้นแลว้ จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
11,940,717,764 หุน้ ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 9,690,717,764 หุน้ โดยวธีิการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที8สาํรองไว ้เพื8อรองรับการออก
หุ้นเพิ8มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที8สํารองไวเ้พื8อรองรับการใชสิ้ทธิ
ของใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื<อหุน้สามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) จาํนวน 750,000,000 หุน้ รวม 2,250,000,000 หุน้ 
 คณะกรรมการเห็นควรให้ที8ประชุมพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 
11,940,717,764 หุน้ ใหเ้หลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 9,690,717,764 หุน้ 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี8 (3/4)ของผูถื้อหุ้นซึ8 งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม    มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จากทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 11,940,717,764 หุ้น ให้เหลือทุนจดทะเบียน 
จาํนวน 9,690,717,764 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที8สาํรองไว ้เพื8อรองรับการออกหุ้นเพิ8มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 
1,500,000,000 หุ้น โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที8สาํรองไวเ้พื8อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิการซื<อหุ้นสามญั
ของบริษทัฯ (NUSA-WB) จาํนวน 750,000,000 หุน้ รวม 2,250,000,000 หุน้ ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

 

วาระที' 10 พจิารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ'มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  ของบริษัทฯ  เพื'อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน

 ของบริษัทฯ 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  

เห็นดว้ย 3,668,824,335    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย -              เสียง คิดเป็นร้อยละ          -   ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง -      เสียง      คิดเป็นร้อยละ           -  ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

เห็นดว้ย 3,668,930,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง



 

11 

 

 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่ สืบเนื8องจากการลงมติลดทุนจดทะเบียนตามวาระที8 9 จะตอ้งพิจารณาอนุมติั
การแกไ้ขเพิ8มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื8อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงขอเสนอเพื8อพิจารณา
การแกไ้ขเพิ8มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ ตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ทั<งนี<  โดย
ใหบุ้คคลที8คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที8กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์
มีอาํนาจในการแกไ้ขและเพิ8มเติมถอ้ยคาํเพื8อเป็นไปตามคาํสั8งของนายทะเบียน โดยใชข้อ้ความ ดงัต่อไปนี<แทน 
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 9,690,717,764 บาท  (เกา้พนัหกร้อยเกา้สิบลา้นเจ็ดแสนหนึ8งหมื8นเจ็ดพนั 
    เจ็ดร้อยหกสิบสี8บาทถว้น) 
 แบ่งออกเป็น  9,690,717,764 หุน้  (เกา้พนัหกร้อยเกา้สิบลา้นเจ็ดแสนหนึ8งหมื8นเจ็ดพนั 
    เจ็ดร้อยหกสิบสี8หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ            1 บาท (หนึ8งบาท) 
  
 โดยแบ่งออกเป็น 
 หุน้สามญั 9,690,717,764 หุน้  (เกา้พนัหกร้อยเกา้สิบลา้นเจ็ดแสนหนึ8งหมื8นเจ็ดพนั 
   เจ็ดร้อยหกสิบสี8หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ              -    หุน้ ( -  หุน้)” 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี8 (3/4)ของผูถื้อหุ้นซึ8 งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม    มีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ8มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4.  ของบริษทั  เพื8อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของ
บริษทั ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

 

วาระที' 11 พิจารณาอนุมัติเพิ'มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จํานวน 690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจด

ทะเบียนเดมิ จาํนวน 9,690,717,764 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 10,380,717,764 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญ

เพิ'มทุนใหม่จาํนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพื'อรองรับการเพิ'มทุนแบบมอบอํานาจทั'วไป 

(General Mandate) 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่ บริษทัฯ มีความจาํเป็นที8จะเสริมสภาพคล่อง และขยายธุรกิจตามแผนงาน 
จึงมีความจาํเป็นที8จะตอ้งเพิ8มทุนจดทะเบียนของบริษทั เพื8อเป็นเงินทุนในการดาํเนินงานวตัถุประสงค์ของการเพิ8มทุนจดทะเบียน
แบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) ครั< งนี<  เพื8อจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุนใหม่ให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) 
จาํนวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที8ตราไวหุ้้นละ 1.00 บาท ตามประกาศ คณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ที8 ทจ. 28/2551 เรื8อง การขอ
อนุญาต และการอนุญาตใหเ้สนอขายหุ้นที8ออกใหม่ (รวมถึงที8จะมีการแกไ้ข) และประกาศ ที8 ทจ. 72/2558 เรื8อง การอนุญาตให้
บริษทัจดทะเบียนเสนอขายหุ้นที8ออกใหม่ต่อบุคคลในวงจาํกดั 

เห็นดว้ย 3,668,930,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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 ทั< งนี<  คณะกรรมการเห็นควรให้ที8ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมัติเพิ8มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษัท จํานวน 
690,000,000 หุ้น จากทุนจดทะเบียนหลงัลดทุนจดทะเบียนเดิม จาํนวน 9,690,717,764 หุ้น เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 
10,380,717,764 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัเพิ8มทุนใหม่เพื8อรองรับการเพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี8 (3/4)ของผูถื้อหุ้นซึ8 งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

มตทิี'ประชุม    มีมติอนุมตัิเพิ8มทุนจดทะเบียนใหม่ของบริษทั จาํนวน 690 ลา้นหุ้น จากทุนจดทะเบียนหลงัลดทุนจดทะเบียนเดิม 
จาํนวน 9,690,717,764 หุน้ เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 10,380,717,764 หุน้ โดยการออกหุน้สามญัเพิ8มทุนใหม่จาํนวน 690 ลา้น
หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท เพื8อรองรับการเพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

วาระที' 12 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ'มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัท  เพื'อให้สอดคล้องกับการเพิ'มทุนจดทะเบียน

 ของบริษัทฯ 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่ สืบเนื8องจากการลงมติเพิ8มทุนจดทะเบียนตามวาระที8 11 จะตอ้งพิจารณา
อนุมติัการแกไ้ขเพิ8มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั เพื8อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ8มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จึงขอเสนอให้ที8
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการแกไ้ขเพิ8มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯตามมาตรา 18 (4) แห่งพระราชบญัญติัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 ทั<งนี<  โดยให้บุคคลที8คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที8กรมพฒันา
ธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจในการแกไ้ขและเพิ8มเติมถอ้ยคาํเพื8อเป็นไปตามคาํสั8งของนายทะเบียน โดยใช้ขอ้ความ 
ดงัต่อไปนี<แทน 
 “ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน 10,380,717,764 บาท  (หนึ8งหมื8นสามร้อยแปดสิบลา้นเจ็ดแสนหนึ8งหมื8น 
    เจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบสี8บาทถว้น) 
  แบ่งออกเป็น 10,380,717,764 หุน้  (หนึ8งหมื8นสามร้อยแปดสิบลา้นเจ็ดแสนหนึ8งหมื8น 
    เจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบสี8หุน้) 
 มูลค่าหุน้ละ     1  บาท (หนึ8งบาท) 
 โดยแบ่งออกเป็น 
  หุน้สามญั 10,380,717,764  หุน้  (หนึ8งหมื8นสามร้อยแปดสิบลา้นเจ็ดแสนหนึ8งหมื8น 
    เจ็ดพนัเจ็ดร้อยหกสิบสี8หุน้) 
 หุน้บุริมสิทธิ                -       หุน้ ( -  หุน้)” 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี8 (3/4)ของผูถื้อหุ้นซึ8 งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 

 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 
 

 

เห็นดว้ย 3,669,038,137 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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มตทิี'ประชุม   มีมติอนุมติัแกไ้ขเพิ8มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. ของบริษทั เพื8อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ8มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

 

 

วาระที' 13 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ'มทุนใหม่ จํานวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที'ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท ภายใต้

การเพิ'มทุนแบบมอบอาํนาจทั'วไป (General Mandate) 
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมจิตร  ชยัชนะ  กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้<แจงขอ้เท็จจริงในวาระนี<  
 นายสมจิตร  ชยัชนะ  แจง้ต่อที8ประชุมวา่ สืบเนื8องจากการเพิ8มทุนจดทะเบียนตามวาระที8  12 บริษทัฯ มีวตัถุประสงค์
จดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุนดงักล่าวใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั (Private Placement) จาํนวน 690,000,000 หุ้น เพื8อรองรับการเพิ8มทุนแบบ
มอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) ทั< งนี<  คณะกรรมการ เห็นควรให้ที8ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาการเพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป 
(General Mandate) โดยมีเหตุผลและความจาํเป็นในการเพิ8มทุนเพื8อเสริมสภาพคล่องให้แก่บริษทั ในการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียน เนื8องจาก
ปัจจุบนัสถาบนัการเงินอนุมติัสินเชื8อค่อนขา้งยาก การเพิ8มทุนจึงถือไดว้า่มีความคล่องตวั รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราวตาม
ความเหมาะสม ทนัต่อปัจจยัแวดลอ้มที8เปลี8ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว 
 ความเป็นไปไดข้องแผนการใชเ้งินที8ไดจ้ากการเสนอขายหุ้นนั<น บริษทัฯ จะนาํไปใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนิน
ธุรกิจ  
 ความสมเหตุสมผลของการเพิ8มทุนเพื8อใหบ้ริษทัฯ มีเงินทุนเพิ8มเติมสาํหรับการดาํเนินกิจการมีความพร้อมทางดา้นเงินทุน
เพื8อรองรับแผนการขยายธุรกิจของบริษทัในอนาคตอนัก่อให้เกิดประโยชน์และกาํไรต่อบริษทัฯ ตลอดจนสร้างมูลค่าเพิ8มให้แก่ผูถื้อหุ้น
ของบริษทัฯ  
 ผลกระทบที8คาดวา่จะเกิดขึ<นต่อการประกอบธุรกิจของบริษทัฯ ตลอดจนฐานะการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทั 
อนัเนื8องจากการเพิ8มทุนและการดาํเนินการตามแผนการใชเ้งินนั<น คาดวา่จะไม่มีผลกระทบต่อธุรกิจของบริษทัฯ เนื8องจากการเสนอขายหุ้น
เพิ8มทุนให้แก่บุคคลในวงจาํกดั มีขั<นตอนและใชร้ะยะเวลาดาํเนินการที8รวดเร็วและยงัสามารถกาํหนดเป้าหมายของกลุ่มนกัลงทุนตามที8
บริษทัฯ ตอ้งการได ้ซึ8 งเป็นนกัลงทุนที8มีศกัยภาพดา้นเงินทุน ประสบการณ์ หรือมีความเชี8ยวชาญในธุรกิจที8สามารถเสริมศกัยภาพให้กบั
บริษทัได ้อนัจะส่งผลใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดทั<งผลประกอบการและการดาํเนินงานแก่บริษทัและผูถื้อหุน้ดว้ย 
 ทั<งนี<  ในกรณีที8กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหนา้ที8ดว้ยความซื8อสตัยสุ์จริตและระมดัระวงัรักษาผลประโยชนข์องบริษทัใน
เรื8องที8เกี8ยวกบัการเพิ8มทุนหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที8ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผูถื้อหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจาก
กรรมการคนดงักล่าวแทนบริษทัไดต้ามมาตรา 85 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที8นั<นเป็น
เหตุใหก้รรมการหรือบุคคลที8มีความเกี8ยวขอ้งไดป้ระโยชน์ไปโดยมิชอบ ผูถื้อหุ้นสามารถใชสิ้ทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั<น
แทนบริษทัได ้ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดยมีรายละเอียดและวตัถุประสงคก์ารเพิ8มทุนดงันี<  
 - จดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุนใหม่ ใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั จาํนวน 690,000,000 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท  เพื8อ
รองรับการเพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate)  
 โดยมอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที8บริหาร และ/
หรือ บุคคลที8คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ8มทุนในคราว
เดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายใหก้บักลุ่มบุคคลใดก่อนก็ได ้หรือ กลุ่มบุคคลทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็
ได ้โดยบุคคลดงักล่าวจะไม่เป็นบุคคลที8เกี8ยวโยงกนัของบริษทัฯ และจะตอ้งดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัที8บริษทัฯจดัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในคราวถดัไป หรือภายในวนัที8กฎหมายกาํหนดให้บริษทัฯตอ้งจดัให้มีการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคราว
ถดัไป (แลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน) รวมถึงการกาํหนดรายละเอียดในการจดัสรร เช่น ราคา เงื8อนไข ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื8น ๆ ของการ

เห็นดว้ย 3,668,930,147 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9971 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 108,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0029 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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จดัสรรหุ้นดงักล่าว รวมถึงการพิจารณากาํหนด "ราคาตลาด" ไม่ตํ8ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นบริษทั โดยราคาตลาดให้
คาํนวณจากราคาถวัเฉลี8ยถ่วงนํ< าหนกัของหุน้บริษทัยอ้นหลงัเป็นระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่ 7 วนัทาํการติดต่อกนั แต่ไม่เกินสิบห้าวนัทาํ
การติดต่อกนั ก่อนวนัที8เสนอขายโดยราคาที8นาํมาถวัเฉลี8ยดงักล่าวตอ้งใชร้าคาเฉลี8ยของการซื<อขายหุน้นั<นในแต่ละวนั และไม่ตํ8ากวา่
มูลค่าที8ตราไวข้องบริษทั หุ้นละ 1.00 บาท ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุนที8เกี8ยวขอ้ง จาํนวนหุ้นดงักล่าวขา้งตน้คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ทั<งหมดของบริษทัฯ ภายหลงัการลดทุนจดทะเบียนและทุนชาํระแลว้ของบริษทัโดยการ
ลดจาํนวนหุน้ ซึ8งเท่ากบัจาํนวน 6,946,884,128 หุ้น นอกจากนี<การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ8มทุน ดงักล่าวขา้งตน้จะตอ้งรวมกนัทั<งหมดแลว้ไม่
เกิน 694,688,412 หุ้น หรือร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนชาํระแลว้ของบริษทัจาํนวน  6,946,884,128 หุ้น (รายละเอียดแบบรายงานการ
เพิ�มทุน (F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 4) 
 สาํหรับวาระนี<การลงมติจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี8 (3/4) ของผูถื้อหุ้นซึ8 งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ หากมีการฟ้องร้อง หรือร้องเรียนการปฏิบติัหนา้ที8
อนัมิชอบของคณะกรรมการเรื8องที8เกี8ยวกบัการเพิ8มทุนสามารถร้องเรียนไดที้8ไหน 
 นายสมจิตร  ชัยชนะ ชี< แจงต่อที8ประชุมว่า ในกรณีที8กรรมการของบริษทัไม่ปฏิบติัหน้าที8ดว้ยความซื8อสัตยสุ์จริตและ
ระมดัระวงัรักษาผลประโยชน์ของบริษทัในเรื8องที8เกี8ยวกบัการเพิ8มทุนหากการไม่ปฏิบติัหนา้ที8ดงักล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษทั ผู ้
ถือหุน้สามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหาย หรือฟ้องเรียกคืนประโยชน์แทนบริษทัฯ ไดที้8ศาลอาญา 

 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั< ง 
 เมื8อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้8ประชุมลงมติ 

 

มตทิี'ประชุม    มีมติอนุมติัการจดัสรรหุน้สามญัเพิ8มทุนใหม่ จาํนวน 690,000,000 หุน้ มูลค่าที8ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท ภายใตก้าร
เพิ8มทุนแบบมอบอาํนาจทั8วไป (General Mandate) ดว้ยคะแนนเสียงดงันี<  

 

วาระที' 14   พจิารณาเรื'องอื'นๆ (ถ้าม)ี 
 นายสมจิตร  ชยัชนะ แจง้ต่อที8ประชุมเกี8ยวกบัรายละเอียดพอสงัเขปของโครงการเชิญผูถื้อหุน้เยี8ยมชม ณุศา มาย โอโซน 
ซึ8งบริษทัฯ จะจดัใหมี้ขึ<นช่วงเดือนกนัยายน พ.ศ. 2559 หรือเดือนตุลาคม พ.ศ. 2559 นี<  และแจง้ที8ประชุมวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ ไดเ้ขา
ร่วมเป็นสมาชิกโครงการ CAC ต่อตา้นคอรัปชั8นแลว้ และจะตอ้งทาํการประเมินตามขอ้กาํหนดโครงการ CAC ต่อไป 
 นางสาวพชัรินทร์  ชาญเมธา ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง ได้ซักถามว่า การเพิ8มทุนแบบ มอบอาํนาจทั8วไป (General 
Mandate) บริษทัฯ ใหบุ้คคลในวงจาํกดั (PP) เพิ8มทุน 10% ดงันั<น บริษทัฯ จะตอ้งใหผู้ถื้อหุน้เดิม (RO) 30% เพิ8มทุนดว้ยหรือไม่ และ
มีระยะเวลาในการเพิ8มทุนภายใน 1 ปีใช่หรือไม่ 
 นายสมจิตร  ชยัชนะ ชี<แจงต่อที8ประชุมวา่ บริษทัฯ ไม่สามารถจดัสรรหุน้เพิ8มทุนให้แก่ ผูถื้อหุ้นเดิมได ้เนื8องจากการ
ขออนุมติัครั< งนี<  เพื8อจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกดั (PP) ตามเกณฑ ์10% เท่านั<น ซึ8 งบริษทัฯ สามารถเลือกไดต้ามความเหมาะสม
ความคล่องตวั รวดเร็วในการระดมทุนในแต่ละคราว โดยมีระยะเวลาในการเพิ8มทุนภายใน 1 ปี 
 นายนิติพน วุน่พนัธ์ ตวัแทนจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย ไดก้ล่าวชื8นชมคณะกรรมการ และบริษทัฯ ที8ไดเ้ขา้ร่วม
โครงการ CAC ต่อตา้นคอรัปชั8น เพื8อยกระดบัธรรมาภิบาลของบริษทัฯ  
 ท่านผูถื้อหุน้ ไดซ้กัถามวา่ มีข่าววา่บริษทัฯ จะมีโครงการที8ภูเก็ต ไม่ทราบวา่เป็นโครงการเกี8ยวกบัอะไร 

เห็นดว้ย 3,668,969,154 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9965 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
งดออกเสียง 129,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0035 ของจาํนวนเสียงที8ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
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 ประธานฯ ชี< แจงต่อที8ประชุมว่า โครงการที8 จงัหวดัภูเก็ต มีชื8อโครงการ ณุศา ลายา อยู่ที8หาดลายนั ซึ8 งผ่าน EIA 
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ8งแวดลอ้ม เป็นที8เรียบร้อยแลว้ ทั< งนี< อยู่ระหว่างการเจรจาหาพนัธมิตรระดบัแนวหน้าเพื8อร่วม
บริหารและลงทุนในโครงการ เพื8อเพิ8มศกัยภาพทางการตลาดและโครงการมีราคาที8เพิ8มสูงขึ<น พร้อมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นสาํหรับ
ขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นอีกครั< ง 
 เนื8องจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื8องอื8นเพิ8มเติม และสอบถามเรื8องอื8นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้น
ทุกท่านที8สละเวลามาร่วมประชุมในครั< งนี<  และขอปิดการประชุม 
 

ปิดการประชุมเวลา    10.45 น. 
  

ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที8ถูกตอ้ง   
    ลงชื8อ................................................................ 
      (นายวษิณุ  เทพเจริญ) 
     ประธานกรรมการทาํหนา้ที8ประธานในที8ประชุม 
ลงชื8อ    
 (นายสมจิตร  ชยัชนะ)  
 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  


