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วันท่ี  19 มีนาคม 2556 
 

เร่ือง ขอเชิญประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
เรียน ทานผูถือหุน 
ส่ิงท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชมุวิสามัญผูถือหุน  คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกายน 2555 

2. รายงานประจําป 2555 ในรูปแบบ CD และสรุปขอมูลทางการเงิน 
3. ขอมูลของกรรมการท่ีเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระและ 
 แตงต้ังเปนกรรมการใหม 
4. รายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามญัของบริษัทฯ  
5. แบบรายงานการเพิ่มทุน (F 53-4) 
6. หลักฐานท่ีตองใชในการแสดงสิทธิเขารวมประชุม การมอบฉันทะ ขั้นตอนการลงทะเบียน และ

การออกเสียงลงคะแนน  
7. ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวของกับการประชุมผูถือหุน 
8. ขอมูลของกรรมการตรวจสอบท่ีผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทนในการประชมุคร้ังน้ี 
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และ ข.  
10. แผนท่ีสถานท่ีจัดการประชุม 

 

ดวยบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) กําหนดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 
ในวันจันทร ท่ี 29 เมษายน 2556  เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม เอส ซี ปารค หองรัชดาบอลรูม (ชั้น 6)  เลขท่ี 474         
ซ.รามคําแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310 เพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที ่1/2555 เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทฯไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี                   
23 พฤศจิกายน 2555 และไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย ในเวลาท่ีกฎหมายกําหนด 14 วัน โดยมีสําเนารายงานการประชุม          
ปรากฏตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 1 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุน รับรองรายงานการประชุมดังกลาวซึ่งได
บันทึกไวอยางถูกตองแลว 
การลงมติ  ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 

วาระที่  2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท และรายงานประจําป 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล บริษัทไดสรุปรายงานผลการดําเนินกิจการท่ีผานมาและการ
เปล่ียนแปลงท่ีสําคัญซึ่ ง เ กิดข้ึนในรอบป  2555 ซึ่ งปรากฏในรายงานประจําป  2555                
ตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานผลการดําเนิน
กิจการของบริษัทฯ และรายงานประจําป 2555 
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วาระที่  3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปบัญชี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  ซึ่งผานการตรวจสอบของผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว  
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535    
ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ณ วันส้ินสุดรอบปบัญชีของบริษัท     
ท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวและเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติ  
 บริษัทไดจัดทํางบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนสําหรับ
ปส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2555  ท่ีแสดงไวในรายงานประจําป 2555 และสรุปขอมูลทางการเงิน 
ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
รายละเอียดปรากฏอยูในรายงานประจําป 2555 และสรุปขอมูลทางการเงินตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 2 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและ             
งบกําไรขาดทุนของบริษัท  สําหรับปบัญชี ส้ินสุด  ณ  วันท่ี  31  ธันวาคม 2555  ซึ่งไดผานการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว 
การลงมติ  ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไร เพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และการงดจาย 

เงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่                 
31 ธันวาคม 2555 
ขอเท็จจริงและเหตุผล   ผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปบัญชี  ส้ินสุด  ณ  วัน ท่ี                
31 ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผานการตรวจสอบ
โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว บริษัทมีกําไรสุทธิ  จํานวน 53.68 ลานบาท และไมมียอดขาดทุน
สะสม จึงจําเปนตองจัดสรรเงินกําไรเพื่อเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5           
เปนจํานวน 2.685 ลานบาท และงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2555 
เน่ืองจากบริษัทมีความจําเปนตองขยายการดําเนินธุรกิจ  
  ท้ังน้ี นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท กําหนดใหบริษัทจายเงิน         
ปนผลในรูปของเงินสดไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดและสํารองตาม
กฎหมาย เมื่อบริษัทมีกําไร และไมมีผลขาดทุนสะสม 
ความเห็นคณะกรรมการ  เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเปนทุนสํารอง        
ตามกฎหมาย จากผลการดําเนินงานประจําป 2555 จํานวน 2.685 ลานบาท และงดจายเงิน          
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 
เน่ืองจากบริษัทมีความจําเปนตองขยายการดําเนินธุรกิจ 
การลงมต ิ ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 
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วาระที่  5 พิจารณาอนุมตัิการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ขอเท็จจริงและเหตุผล   พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับ
ของบริษัทฯ ขอ 18 กําหนดวาในการประชุมผูถือหุนสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการคิดเปนจํานวน
หน่ึงในสาม หรือจํานวนใกลท่ีสุดกับสวนหน่ึงในสาม จะตองออกจากตําแหนง กรรมการท่ีจะออก
จากตําแหนงในปแรก และปท่ีสองภายหลังการแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัด ใหใชวิธี        
จับสลาก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดเปนผูออกจากตําแหนง              
ซึ่งกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระในปน้ี ไดแก 
1. นายปรีชา   ภูขํา  ประธานกรรมการ/กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท 
2. นายอํานวย ปรีมนวงศ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาฯ 
โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการท้ัง 2 ทาน ปรากฏตาม ส่ิงท่ีสงมาดวย 3 

 ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการซ่ึงไมรวมกรรมการท่ีมีสวนไดเสีย ไดพิจารณาและ       
มีมติเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคาตอบแทนเสนอ
แตงต้ัง นายปรีชา  ภูขํา และนายอํานวย   ปรีมนวงศ ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนง
ตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากเห็นวากรรมการ      
ท้ัง 2 ทาน เปนผูมีความเหมาะสม และมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  
พ.ศ. 2535 และประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนท่ีเก่ียวของ  
การลงมติ  ในวาระน้ีตองลงมติเปนรายบุคคล และตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของ          
ผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง  

 
วาระที่  6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2556 

ขอเท็จจริงและเหตุผล   คณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคาตอบแทนไดพิจารณา
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 ไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการ โดยเปรียบเทียบกับ
บริษัทจดทะเบียนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ตามผลประกอบการ ขนาดของธุรกิจ หนาท่ี            
ความรับผิดชอบและความเหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในปจจุบัน จึงกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2556  ในวงเงินไมเกิน  5.0  ลานบาท เทากับปท่ีแลว และคาตอบแทนที่เปน
เงินโบนัสอัตรา 0.25% ของสินทรัพยรวมท่ีเพิ่มขึ้นและบริษัทมีกําไร แตจํากัดสูงสุดไมเกิน 
500,000 บาท/คน/ป  ท้ังน้ีใหคณะกรรมการบริษัทเปนผูพิจารณากําหนดเง่ือนไข รายละเอียด
และอัตราการจายคาตอบแทนกรรมการและอนุกรรมการตามความเหมาะสม รายละเอียด
ขอบเขตอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ  และคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณากําหนดคาตอบแทน ปรากฏตามรายงานประจําป (ส่ิงท่ีสงมาดวย 2) 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนแก
กรรมการบริษัท ประจําป 2556 ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคาตอบแทนเสนอ  
การลงมต ิ ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
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วาระที่  7 พิจารณาอนุมตัิการแตงตัง้ผูสอบบัญชแีละกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับป 2556 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535               

มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนด      
คาสอบบัญชีประจําปของบริษัท และนอกจากน้ีตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน       
ไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิม
ปฏิบัติหนาท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทมาแลว 5 รอบ
บัญชีติดตอกัน โดยสามารถแตงต้ังผูสอบบัญชีรายใหมท่ีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับ
ผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็ตาม บริษัทจะแตงต้ังผูสอบบัญชีรายท่ีพนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีจากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอยสองรอบปบัญชีนับแตวันท่ี
พนจากการปฏิบัติหนาท่ี 

  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีของ
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนปท่ี 4 โดยมีศาสตราจารยเกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชี              
รับอนุญาตเลขท่ี 76 และ/หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4563 และ/
หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4885  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีรายเดิม สามารถ
ปฏิบัติหนาท่ีในปท่ีผานมาไดเปนอยางดี ไมมีความสัมพันธและไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ผูบริหาร         
ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

   ท้ังน้ี คาสอบบัญชีท่ีเสนอสําหรับป 2556 จํานวน 1,385,000 บาท           
รวมคาสอบบัญชีบริษัทยอยแลว แตไมรวมคาใชจายอื่น ๆ เชนคาเดินทาง คาไปรษณียากร                  
คาโทรสาร คาลวงเวลา ซึ่งจะขอเบิกตามจํานวนท่ีจายจริง  ดังรายละเอียดดังน้ี 

 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ป 2556 ป 2555 
คาตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจําป  
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)              700,000               660,000  
บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จาํกัด                50,000                 50,000  
งบการเงินรวม                20,000                          -  
คาตรวจสอบงบการเงินระหวางกาล/ไตรมาส  
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)          190,000               180,000  
บริษัท ณุศา วอเตอร แลนด จาํกัด                     -                         -  
งบการเงินรวม        15,000                    -  

รวม      1,385,000      1,250,000  
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ความเห็นคณะกรรมการ   เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังศาสตราจารย              
เกษรี ณรงคเดช ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 76 และ/หรือ นางณัฐสรัคร สโรชนันทจีน ผูสอบบัญชี                   
รับอนุญาตเลขท่ี 4563 และ/หรือ นายสุมิตร ขอไพบูลย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4885            
แหง สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และในกรณีท่ีผูสอบบัญชี               
รับอนุญาตดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติงานได ใหสํานักงาน เอ.เอ็ม.ที. แอสโซซิเอท                
จัดหาผูสอบบัญชี รับอนุญาตอื่นของสํานักงานแทนได  โดยกําหนดคาตอบแทนเปน                    
จํานวน 1,385,000 บาท  ซึ่งไมรวมคาใชจายอื่นๆ เชน คาเดินทาง, คาไปรษณียากร, คาโทรสาร,         
คาลวงเวลา  ซึ่งจะขอเบิกตามจํานวนท่ีจายจริง  
การลงมติ  ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 
 

วาระที่  8 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 2,473,567,377 บาท เปน 3,368,280,852 บาท  
โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 894,713,475 บาท 

 ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหการบริหารงานของบริษัทเปนไปตามแผนธุรกิจและ              
มีความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ บริษัทจึงประสงคจะเพิ่มทุนเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียน        
ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทและบริษัทยอย เพื่อเปนขยายฐานการลงทุนของบริษัท สําหรับการ
ลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของบริษัท 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท จํานวน 894,713,475 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 894,713,475 หุน มูลคา            
ท่ีตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม จํานวน 2,473,567,377 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 
จํานวน  3,368,280,475 บาท  แบงออกเปนหุนสามัญ  จํานวน 3,368,280,852 บาท             
มูลคาหุนละ 1 บาท  

 การลงมติ    การลงมติในวาระน้ี ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4)         
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่  9 พิจารณาอนุมัติแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับ

การเพิ่มทุนจดทะเบียน 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล เ พื่ อ ใ ห ส อดคล อ ง กับกา ร เ พ่ิ ม ทุนจดทะ เบี ยนขอ งบ ริษั ท                 

ดังรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 8 จึงขอเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการแกไขเพิ่มเติม
หนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัทตามมาตรา 18(4) แหงพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด          
พ.ศ. 2535 ท้ังน้ี โดยใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือ
บริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจในการแกไขและเพ่ิมเติม
ถอยคําเพื่อเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 
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ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือ
บริคณหสนธิ ขอ 4 ของบริษัท เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ดังน้ี 

 “ขอ 4  ทุนจดทะเบียน จํานวน  3,368,280,852 บาท 
 (สามพันสามรอยหกสิบแปดลานสองแสนแปดหมื่นแปดรอยหาสิบสองบาทถวน) 
 แบงออกเปน 3,368,280,852 บาท 
 (สามพันสามรอยหกสิบแปดลานสองแสนแปดหมื่นแปดรอยหาสิบสองบาทถวน) 
  มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
  โดยแบงออกเปน หุนสามัญ 3,368,280,852 บาท 
 (สามพันสามรอยหกสิบแปดลานสองแสนแปดหมื่นแปดรอยหาสิบสองบาทถวน) 
 หุนบุริมสิทธิ - ไมมี-   หุน 
  

 การลงมติ    การลงมติในวาระน้ี ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4)         
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่  10 พิจารณาอนุมตัิออกใบสําคญัแสดงสิทธิการซ้ือหุนสามญัของบริษัท รุนที่ 1 (NUSA-W1)  
  “ใบสําคัญแสดงสิทธิ” จํานวน  ไมเกิน 494,713,475 หนวย  
   ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อเปนส่ิงตอบแทนใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ  บริษัทฯจึงออก 
   ใบสําคัญแสดงสิทธิการซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี1 (NUSA-W1) “ใบสําคัญแสดงสิทธิ”  
   จํานวนไมเกิน 494,713,475 หนวย 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติออกใบสําคัญแสดง
สิทธิการซื้อหุนสามัญของบริษัท รุนท่ี 1 (NUSA-W1) “ใบสําคัญแสดงสิทธิ” จํานวนไมเกิน 
494,713,475 หนวย เพื่อเปนส่ิงตอบแทนใหแกผูถือหุนเดิม อัตราการใชสิทธิ 1 ใบสําคัญ           
แสดงสิทธิ  มีสิทธิซื้อหุนสามัญได 1 หุนในราคาหุนละ 1 บาท โดยใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว           
มีอายุ 3 ป และเสนอขายในราคาหนวยละ 0 บาท รายละเอียดของการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
การซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 
      ท้ังน้ี รายละเอียด ขอกําหนด เง่ือนไขตาง ๆ เก่ียวกับการออก
และจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ รุนท่ี 1 (NUSA-W1) การใชสิทธิ รวมถึงวิธีการออกและ                  
จดทะเบียนหุนสามัญเพื่อรองรับการใชสิทธิของผูถือหุน ใบสําคัญแสดงสิทธิ และรายละเอียด         
อื่น ๆ ท่ีเก่ียวของกับการปรับหรือเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาการใชสิทธิ ใหอยูใน        
ดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ กรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือประธานเจาหนาท่ี
บริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือกรรมการผูอํานาจมอบหมายใหเปนผูพิจารณา
กําหนดและดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบ                  
ท่ีเก่ียวของ 
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กําหนดใหวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 (Record Date) เปนวัน
กําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิในการจองซื้อ และไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ คร้ังท่ี 1 
(NUSA-W1) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา  225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย  และ            
ตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2556  

 การลงมต ิ ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 
  

วาระที่   11 พิจารณาอนุมตัิจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 894,713,475 หุน เพื่อรองรับการใช 
 สิทธิการซ้ือหุนสามัญของบริษัท รุนที่ 1 (NUSA-W1) “ใบสําคัญแสดงสิทธิ” จํานวนไมเกิน  
 494,713,475  หนวย และเพือ่จัดสรรใหกับนักลงทุนทีม่ีลักษณะเฉพาะเจาะจง (PP)  
 จํานวน 400,000,000 บาท 
 ขอเท็จจริงและเหตุผล  สืบเน่ืองจากการเพ่ิมทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 8 บริษัทฯประสงค

จัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวเพื่อรองรับการใชสิทธิของ”ใบสําคัญแสดงสิทธิ”การซื้อหุนสามัญของ
บริษัท รุนท่ี 1 (NUSA-W1)  จํานวนไมเกิน 494,713,475  หนวย และเพื่อจัดสรรใหกับนักลงทุนท่ีมี
ลักษณะเฉพาะเจาะจง (PP) จํานวน 400,000,000 บาท 

 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมสามัญผูถอืหุนพิจารณาอนุมัติใหจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุน 894,713,475 ดังน้ี 
11.1  จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 494,713,475 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  

เพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหผูถือหุนเดิมของบริษัท              
ตามสัดสวนการถือหุนในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิมตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย        
ในราคาการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ หุนละ 1.0 บาท 

11.2 จัดสรรใหหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวนไมเกิน 400,000,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ              
1 บาท เพื่อเสนอขายใหแกนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง (PP) ในราคาหุนละ 
1.30 บาท ราคาตลาดเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอย
กวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 วันทําการติดตอกันกอนวันกําหนดราคา          
ซึ่งมีราคาเทากับ 1.20 บาท  ซึ่งเปนไปตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน         
ท่ี ทจ. 28/2551    

ท้ังน้ี รายละเอียดการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ใหอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท และ/หรือ 
กรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการหรือ
กรรมการผูอํานาจมอบหมายใหเปนผูพิจารณากําหนดและดําเนินการตามท่ีเห็นสมควร             
โดยปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมายหรือระเบียบท่ีเก่ียวของ รายละเอียดแบบรายงานการเพิ่มทุน        
(F 53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 5 

 การลงมต ิ ในวาระน้ีตองผานมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธอิอกเสียง 
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วาระที่   12 พิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงคประสงคของบริษัท และอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือ   

บริคณหสนธิ ขอ 3 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงค 
ขอเท็จจริงและเหตุผล เพื่อใหสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจในปจจุบัน บริษัทมีการพัฒนา
โครงการอสังหาริมทรัพยครบวงจรมากขึ้น โดยจัดใหมีสนามกอลฟรวมอยูในโครงการดวย          
จึงจําเปนตองเพิ่มวัตถุประสงคใหครอบคลุมเปนขอ 60 ใหบริการเก่ียวกับสนามกอลฟครบวงจร 
ท้ังน้ี โดยใหบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิ
ท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจในการแกไขและเพิ่มเติมถอยคํา                 
เพื่อเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเพิ่มวัตถุประสงค 
ของบริษัทฯ จากเดิม 59 ขอ เปน 60 ขอ และพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ 
ขอ 3 ของบริษัทเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มเติมวัตถุประสงคการประกอบกิจการธุรกิจประเภท
สนามกอลฟ  ดังน้ี   “ขอ  60 ใหบริการเก่ียวกับสนามกอลฟครบวงจร” 
 การลงมต ิ    การลงมติในวาระน้ี ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ี (3/4)          
ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

 
วาระที่   13  พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถามี)         

 จึงขอเรียนเชิญผูถือหุนเขารวมประชุมตามกําหนด วัน เวลา และสถานท่ีดังกลาวขางตน ผูถือหุน
ทานใดประสงคท่ีจะแตงต้ังบุคคลอื่นมาเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ี โปรดมอบฉันทะ
ตามหนังสือมอบฉันทะท่ีแนบทายมาน้ีตอประธานท่ีประชมุกอนเขารวมประชุม  

 ขอแสดงความนับถือ 
 
 (นายปรีชา  ภูขาํ) 
 ประธานกรรมการ 

หมายเหต ุ 1. ผูถือหุนทานใดท่ีไมสามารถเขารวมประชุมดวยตัวเองไดสามารถมอบฉันทะใหกับ นายณรงคชัย  
   สถานุพงษ และ นายสุรศักด์ิ นาคสวัสด์ิ  ซึ่งเปนกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัท     
     เพื่อลงคะแนนเสียงในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ในคร้ังน้ี (ขอมูลของกรรมการ 
   ตรวจสอบ ซึ่งผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทนในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  
   2556  ปรากฏตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 8 โดยจัดสงหนังสือมอบฉันทะท่ีระบุขอความครบถวน 

   สมบรูณแลว มายังบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) เลขท่ี 29 อาคารบางกอกบิสซิเนสเซ็นเตอร    
   ชั้น 30 ซอยเอกมัย ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

2.   ผูถือหุนทานใดท่ีประสงคจะรับรายงานประจาํป 2555 ของบริษัท ในรูปแบบของส่ือส่ิงพมิพ  
 กรุณาติดตอคุณ ชนมณี  คําภีร  หมายเลข โทร. 02-714 4555 ตอ 117 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 หนา  9 
 

รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน  ครั้งที่ 1/2555 
บริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) 
วันศุกรที่ 23 พฤศจิกายน 2555  

หองพระรามเกา (ชั้น 6) โรงแรม เอส ซี ปารค  เลขที่ 474 ซอยรามคําแหง 39  
แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร  

______________________________ 
 
กรรมการผูเขารวมประชุม  

1. นายปรีชา             ภูขํา ประธานกรรมการ 
2. นายวิษณุ             เทพเจริญ รองประธานกรรมการ 
3. นายสมจิตร          ชัยชนะ กรรมการ 
4. นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ 
5. นายณรงคชัย        สถานุพงษ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6. นายสุรศักด์ิ          นาคสวัสด์ิ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการผูไมเขารวมประชุม  
 1. นายอํานวย ปรีมนวงศ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ(ติดภารกิจ) 

 
เริ่มการประชมุ  เวลา 09.45 น. 
 

 นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท  แถลงวาขณะน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย
ตนเอง และโดยการมอบฉันทะ มีจํานวน 82 ราย เปนจํานวนหุนท้ังส้ิน 1,025,389,510 หุน คิดเปนรอยละ 54.73  
ของหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท ซึ่งมีจํานวนรวมท้ังส้ิน 1,873,567,377 หุน  ของจํานวนหุนท่ีจําหนาย
ไดแลวท้ังหมดของบริษัทฯ  ถือวาครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 35 และขอบังคับบริษัทฯ ขอ 38                 
ซึ่งกําหนดใหประธานกรรมการบริษัทเปนประธานในท่ีประชุม ปจจุบันคือ นายปรีชา ภูขํา จึงขอเรียนเชิญ                  
นายปรีชา ภูขํา ประธานกรรมการบริษัท เพื่อกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมวิสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 
 ประธานฯ กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมวิสามัญผูถอืหุน คร้ังท่ี 1/2555 พรอมท้ังกลาวแนะนํา
กรรมการบริษทัตอท่ีประชุม 

 ประธานฯไดแจงใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบถึงวิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ ดังน้ี 
  1.   การออกเสียงลงคะแนน ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง และหากผูถือหุนทานใดมีสวนไดเสียเปน
พิเศษในเร่ืองใดผูถือหุนทานน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  2.   การลงมติท่ีประชุมสําหรับแตละวาระ ประธานท่ีประชุมจะถามวามีผูถือหุนท่ีประสงค
ลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไมในแตละวาระ ในกรณีท่ีทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียง
ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกมือ เพื่อใหเจาหนาท่ีเดินไปรับใบลงคะแนนจากทาน 

เอกสารแนบ 1 
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  3.    การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง แลวนําไปหัก
ออกจากจาํนวนเสียงท้ังหมดท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเห็นดวยในวาระน้ัน ๆ 
  4.     การแจงผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจงใหท่ีประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จส้ิน
การประชุม หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดง               
ความคิดเห็นท่ีเก่ียวของกับวาระน้ัน ๆ โดยตรง และหากทานผูถือหุนประสงคท่ีจะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นท่ีไมอยู
ในวาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทานไดในวาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ ท้ังน้ี ในการซักถามหรือ
แสดงความคิดเห็นขอความกรุณาใหทานผูถือหุนระบุชื่อ เพื่อจะไดบันทึกรายงานการประชุมไดอยางถูกตองและ
ครบถวน 
  ประธานท่ีประชุมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่  1     พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2555 
   ประธานฯ ไดแจงตอท่ีประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 
ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 และไดจัดทํารายงานการประชุมฯ สงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และกระทรวงพาณิชย  ใน เวลา ท่ีกฎหมายกํ าหนดแล ว  รวม ท้ัง ได เผยแพร ใน เว็บ ไซตของบ ริษัทฯ 
(www.nusasiri.com) ท้ังน้ีไดจัดสงรายงานการประชุมฯ ดังกลาวใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุม                     
(ตามสิ่งที่สงมาดวย 1)    

 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
 นายฮั้งใช อัคควัสกุล ผูถือหุน   แจงขอใหบริษทัฯบันทึกรายชือ่ผูท่ีไดทําการซักถามในท่ีประชมุลงใน

รายงานการประชุมดวย เพื่อใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบไดวาเปนขอซักถามจากผูถอืหุนท่ีเขารวมประชมุจริง ท้ังน้ี            
ผูถือหุนท่ีไดทําการซักถามจะตองรับผิดชอบตอคําถามน้ันๆ ของตนเอง 

 ประธานฯ รับไวพิจารณา  เมือ่ไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2555 เมื่อวันท่ี 30 เมษายน 2555 ตามท่ี
คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระ ดังน้ี 

วาระที่   2   พิจารณาและอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General  
 Mandate)  สวนที่เหลือจํานวน 510,432,623 หุน มูลคาที่ตราไว หุนละ 1 บาท  

ประธานฯ มอบหมายให นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริง  
ในวาระน้ีนายสมจิตร ชัยชนะ ไดรายงานวาตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทฯ คร้ังท่ี 1/2555 ลงวันท่ี 30 
เมษายน 2555  มีมติอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน  680,432,623 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท                
เพื่อรองรับการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหการบริหารงานของ
บริษัทฯเปนไปตามแผนธุรกิจท่ีวางเปาหมายไว และมีความคลองตัวในการระดมทุน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

เห็นดวย 1,025,261,285 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9805 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0049 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง   150,474 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0147 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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 1.  จัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 510,432,623 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตาม
สัดสวนการถอืหุน 
 2  จัดสรรหุนสามญัเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน เพื่อเสนอขายบุคคลในวงจาํกัด
หลังจากไดรับอนุมัติแลว ฝายจดัการ ไดจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวนไมเกิน 170,000,000 หุน เพือ่เสนอขายบุคคล
ในวงจาํกัด และไดมกีารชําระคาหุนและจดทะเบียนเพิ่มทุนตอกระทรวงพาณิชยเปนท่ีเรียบรอยแลว คงเหลือหุนสามัญ
เพิ่มทุน  จํานวน 510,432,623 หุน เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน แตสามารถจัดสรรไดเพียง 
341,070,213 หุน (เน่ืองจากการเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป ไมเกินรอยละ 30 เทากับ 511,070,213 หุน  เน่ืองจาก
บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มทุนเพื่อรองรับการดําเนินธุรกิจและการลงทุนเพิ่ม จึงจําเปนตองยกเลิกมติเดิม และลดทุนจด
ทะเบียนท่ียังไมเรียกชําระใหเสร็จส้ินกอน ตาม พรบ.บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ.2535 ซึ่งจะมใีนวาระตอไป  จึงเสนอให                
ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติยกเลิกมติการเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจท่ัวไป (General Mandate) สําหรับหุนท่ีเหลือตามท่ี
กลาวขางตน 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
 นายสถาพร ผังนิรันด ผูถือหุน ไดขอใหท่ีประชุมแจงวัตถุประสงคในการประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ี 
โดยขอใหสรุปเปนภาพรวม เพื่อใหผูถือหุนไดรับทราบและเขาใจในเบื้องตนกอน 
 นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท  แจงตอท่ีประชุมวาวัตถุประสงคในการ
ประชุมผูถือหุนในคร้ังน้ี มีวัตถุประสงคหลัก คือ การขออนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 600,000,000 
หุน  มูลคาหุนละ 1 บาท เพื่อนํามาจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม (RO: Right Offering) จํานวน 200,000,000 หุน และ 
บุคคลในวงจํากัด (PP:  Private Placement ) จํานวน 400,000,000 หุน  และการขออนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุน
เพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) สวนท่ีเหลือจํานวน 510,432,623 หุน ซึ่งบริษัทฯ ไมประสงค          
ท่ีจะจัดสรรหุนดังกลาวอีกตอไป ประกอบกับบริษัทฯ มีความตองการท่ีจะเพิ่มทุน ตามวาระท่ี 5 ซึ่งเหตุผลและ
ความจําเปนในการเพิ่มทุนน้ันไดชี้แจงรายละเอียดไวแลว ตามเอกสารสารสนเทศท่ีไดสงใหผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมน้ี 
 เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีติอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุนเพิ่มทุนแบบมอบอํานาจท่ัวไป (General Mandate) สวน
ท่ีเหลือ จํานวน 510,432,623 หุน ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4  ดังน้ี 

วาระที่   3   พิจารณาและอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ สวนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย   
  จํานวน 510,432,623 หุน  
 ประธานฯ มอบหมายให นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระน้ี 

นายสมจิตร ชัยชนะ  รายงานใหท่ีประชุมทราบวา ปจจุบันบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนบริษัท  จํานวน 
2,384,000,000 บาท แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 2,384,000,000 หุน มูลคาหุนท่ีตราไวหุนละ 1 บาท  และมี              

เห็นดวย 1,025,459,726 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9951 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0049 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง   37 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 1,873,567,377  บาท  แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,873,567,377  หุน  มูลคา              
ท่ีตราไวหุนละ 1 บาท บริษัทฯ ยังมีหุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนายจํานวน 510,432,623 หุน มูลคาท่ีตราไว 
หุนละ 1 บาท ซึ่งเปนหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีไดมีมติจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิมและจดทะเบียนไวแลว แตยังมิไดนํา
ออกจําหนาย จํานวน 510,432,623 หุน  ซึ่งเงินทุนท่ีเหลือจํานวนดังกลาวไมเพียงพอ  บริษัทฯ มีความจําเปนตองใช
เงินทุนเพิ่ม เพื่อดําเนินธุรกิจและลงทุนขยายโครงการตามท่ีไดกลาวไวแลว จึงเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติ             
ลดทุนจดทะเบียนท่ียังมิไดนําออกจําหนาย 510,432,623 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อใหเปนไปตามขั้นตอน
ของกฎหมายกอนเพิ่มทุนใหม 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
มติทีป่ระชมุ   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียน ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4  ดังน้ี 

 
วาระที่  4  พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ  เพื่อให 
   สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามวาระที่ 3  
 ประธานฯ มอบหมายให นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระน้ี 
  นายสมจิตร ชัยชนะ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไข  เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  
ของบริษัทฯตามมาตรา 18(4)  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.2535  ท้ังน้ี โดยใหบุคคลท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย  มีอํานาจ 
แกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน  เพื่อใหสอดคลองกับท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมัติ 
ลดทุนจดทะเบียนสวนท่ียังไมไดจําหนายตามวาระท่ี 3 ดังน้ี  

4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,873,567,377  บาท (หน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสน
หกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 1,873,567,377  หุน (หน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสน
หกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถวน) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 1,873,567,377  หุน (หน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสน

หกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 
 หุนบุริมสิทธิ์ -           หุน (   -   )” 

 
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 

เห็นดวย 1,025,460,300 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9951 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0049 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 37 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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มติที่ประชุม    ท่ีประชมุมมีติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4  ดังน้ี 

 
วาระที่  5   พิจารณาและอนุมัติการเพิม่ทุนจดทะเบยีนของบริษัท ฯ จํานวน 600,000,000 บาท  
 ประธานฯ มอบหมายให นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชีแ้จงของเท็จจริงในวาระน้ี 
  นายสมจิตร ชัยชนะ รายงานตอท่ีประชุมวา ภายหลังจากท่ีประชุมผูถือหุน อนุมัติลดทุนจดทะเบียน
จากเดิมจํานวน 2,384,000,000 บาท ใหคงเหลือทุนจดทะเบียนใหมท้ังส้ินเปนจํานวนเงิน 1,873,567,377 บาท  
(แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,873,567,377  หุน มูลคาหุนตราไวหุนละ 1 บาท)  ตามคําอนุมัติในวาระท่ี 3   
และ 4 แลวน้ัน   เน่ืองจากบริษัทฯ มีแผนในการลงทุนในการดําเนินโครงการใหมๆจึงมีความประสงคท่ีจะระดมทุน
เพื่อรองรับการขยายธุรกิจดังกลาวและเปนเงินทุนหมุนเวียนในกิจการใหสอดคลองและเหมาะสมกับมูลคาการ
ลงทุน  ฝายจัดการโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ เห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติเพิ่มทุน 
จดทะเบียนของบริษัทฯ อีกจํานวน 600,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,873,567,377  บาท            
รวมเปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 2,473,567,377 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ จํานวน 2,473,567,377 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท   
 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
 นายสถาพร ผังนิรันด ผูถือหุน ซักถามวา ผูถือหุนจะพึงไดรับประโยชนอะไรบางจากการเพิ่มทุนของ
บริษัทฯ  ในคร้ังน้ี   
 นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวา ในสารสนเทศรายการท่ีสงไปพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมผูถอืน้ัน ไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับประโยชนท่ีผูถือหุนจะไดรับจากการเพิ่มทุนไวแลว  และในการ
เพิ่มทุนในคร้ังน้ีสวนหน่ึงจะนําไปใชในการลงทุนโครงการ ซึ่งการเพิ่มทุนน้ันอาจจะกระทบกับสัดสวนของผูถือหุนเดิม
ประมาณ 25%  ท้ังน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาการเพ่ิมทุนในคร้ังน้ีจะใหประโยชนมากกวา ท้ังในดาน กําไร  
ผลประกอบการ และ การดําเนินงานตามแผนธุรกิจท่ีไดกําหนดไว เหตุผลท่ีเลือกจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคลจํากัด (PP : 
Private Placement) เปนจํานวนมากกวาจัดสรรใหกับผูถือหุนเดิม (RO : Right Offering) น้ัน เน่ืองจากสามารถกําหนด
จํานวนเงินทุนไดแนนอนกวา และระยะเวลาในการระดมทุนส้ัน ตนทุนในการระดมทุนไมมากนัก บริษัทฯ เคยขออนุมัติ
เพิ่มทุนกับผูถือหุนไวเปน จํานวน 1,200 ลานบาท แตบริษัทฯ ไมไดดําเนินการจัดสรรใหใคร เพราะเกรงจะกระทบกับ          
ผูถือหุน แตคร้ังน้ีคณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว ท้ังน้ีงบการเงินของบริษัทฯ ในไตรมาส ท่ี 3/2555 น้ัน 
ไมไดขาดทุนแตอยางใด ในสวนกําไรจากผลประกอบการน้ัน CEO จะแถลงใหทราบในภายหลัง หรือ ผูถือหุนสามารถ
ติดตามขาวสารไดในขาวของตลาดหลักทรัพยฯ 
 ผูถือหุน ไมประสงคใหระบุชื่อ ไดซักถามวา ถางบการเงินในไตรมาส 4/2555 ของบริษัทฯ มีกําไร บริษัทฯ 
จะสามารถจายเงินปนผลไดหรือไม 
 ประธาน ฯ ไดตอบขอซกัถามวา เร่ืองน้ีจะแจงใหผูถือหุนไดรับทราบในการประชุมผูถอืหุน เดือนเมษายน 
ป 2556 

เห็นดวย 1,041,315,935 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9952 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 50,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0048  ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 37 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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 นายธารา ชลปราณี  ผูถือหุน ซกัถามวา  กําไรในงบการเงินไตรมาส 3 น้ัน เปนกําไรจากผลประกอบการ
หรือไม และบริษัทฯ ไดมีการต้ังเปา D/E Ratio ไวหรือไม ต้ังไวเทาไหร และขอใหชี้แจงความเปนไปไดของโครงการ          
สวนนํ้า ท่ีบริษัทฯ จะลงทุน วาจะไดรับผลตอบแทนคุมคามากนอยแคเพียงใด 
 นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบประเด็นขอซักถามวา กําไรในงบการเงิน ไตรมาส 
3 น้ัน เปนกําไรจากผลประกอบการ คือ การซือ้ขายปกติ บริษทัฯ ไดต้ัง D/E Ratio ไวสูงสุดไมเกิน 1.8  แตทางสถาบัน
การเงินไดใหไว 2.0  และ ปจจบุัน D/E Ratio ของบริษัท ฯ อยูท่ี 1 กวาๆ เทาน้ัน  คณะกรรมการไดศึกษาความเปนไปได
ในการลงทุนสวนนํ้าไวแลว โดยเบื้องตนจะใชงบลงทุน 800 ลานบาท และจะดําเนินการจัดจางผูเชี่ยวชาญ                      
จากตางประเทศมาศึกษาอกีคร้ัง เน่ืองจากเปนธุรกิจใหม บริษัทฯ ยังไมมคีวามเชี่ยวชาญในธุรกิจ คณะกรรมการได
พิจารณาอยางรอบคอบแลวเห็นวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยน้ันระยะเวลาในการเก็บเก่ียวรายไดผลกําไร ประมาณ 3-5 ป 
แต สําหรับโครงการสวนนํ้าน้ัน ลงทุนคร้ังเดียวสามารถเก็บเก่ียวผลกําไรไดเปน 10 ป ซึ่งมองวาเปนรายไดระยะยาว 
 ผูถือหุน ไมประสงคใหระบุชื่อ ซักถามวา หากทําโครงการสวนนํ้าแลวไมเปนไปตามแผนที่คาดไว บริษัทฯ 
มีแผนรองรับความเสี่ยงอยางไรบาง 
 นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบขอซักถามวา คณะกรรมการไดศึกษาโครงการ
สวนนํ้าอยางรอบคอบหากโครงการสวนนํ้าไมเปนไปตามแผนที่วางไว บริษัทฯ มีแผนรองรับไว 2 อยางคือ  1) ขายท่ีดิน
ใหกับผูสนใจ หรือ 
 2)  พฒันาเปนธุรกิจอสังหาริมทรัพยตอไป ซึ่งบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญอยูแลว 
 ประธานฯ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา พัทยามีจุดขายท่ีสําคัญ คือ ชายหาด ถึงแมวาชายหาดบางสวนจะถูก
ทําลายไปบางแตในสวนบริเวณพื้นท่ีโครงการสวนนํ้าไมไดเสียหายแตอยางใด และอีกอยางพัทยายังเปนแหลงทองเที่ยว
ท่ีสําคัญ ตอไปในอนาคตหากมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซี่ยน ซึ่งประเทศไทยเปนศูนยกลางจะทําใหมี
นักทองเที่ยวจากตางประเทศ ท้ังยุโรป และ เอเชีย เขามาเที่ยวท่ีพัทยามากข้ึน และอีกประมาณ 4-5 ปขางหนาจะมี
โครงการรถไฟฟาความเร็วสูงไปชลบุรี ซึ่งจะทําใหการเดินทางงายและสะดวก สบายมากย่ิงขึ้น ท้ังน้ี พัทยายังไมมี
สถานท่ีทองเที่ยวท่ีเปนแมเหล็กดึงดูดนักทองเที่ยวไดจริงๆ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวาพื้นท่ีโครงการสวนนํ้า
น้ันมีศักยภาพ และมีชองทางที่ดีในการดําเนินธุรกิจในอนาคต 
 ผูถือหุน ซักถามวา บริษัทฯ คาดการณวาจะมีนักทองเที่ยวเขามาเท่ียวโครงการสวนนํ้าประมาณเทาไหร  
และ มีโครงการสวนนํ้ามีจุดขายเดนๆ แตกตางจากการบริการท่ีทางโรงแรมมีใหอยางไรบาง 
 นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ไดตอบขอซักถามวา จากจาํนวนนักทองเที่ยวท่ีเขามาเท่ียวพัทยา 
ประมาณ 10 ลานคนตอป ซึ่งบริษัทฯ ต้ังเปาไวแค 10% ของนักทองเที่ยวซึ่งถือวาเปนตัวเลขท่ีตํ่า บริษัทฯ จะสามารถ
คืนทุนไดภายใน 3-5 ป ในสวนของจุดขายเดนๆท่ีแตกตางกับท่ีอื่นมีหลายจุด จากการไปดูโครงการสวนนํ้าท่ีประเทศ
ดูไบ ซึ่งสวนนํ้าท่ีดูไบมีนักทองเที่ยวเขาไปเท่ียว ประมาณ 3-4 พันคนตอวัน 
 นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท กลาวเพิ่มเติมวาในโครงการสวนนํ้าน้ันยังมีสวน
พลาซาไวใหเชามีสวนขายอาหารและเคร่ืองด่ืมดวย 
 ผูถือหุน ขอใหชีแ้จงเร่ืองราคาท่ีดินท่ีเขาซื้อเพื่อพัฒนาเปนโครงการสวนนํ้า 
 นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ตอบขอซักถามวา บริษัทฯ ไดเขาซื้อท่ีดินท่ีจะนํามาพัฒนาเปนสวนนํ้า
ผานนายหนา เน่ืองจากบริษัทฯ พัฒนาอสังหาริมทรัพยจะไมสามารถรวบรวมที่ดินเปนผืนใหญๆได เพราะถาซื้อเอง          
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จะไดราคาสูงมาก ท้ังน้ีคณะกรรมการไดพิจารณาราคาท่ีดินเขาซื้ออยางรอบคอบแลวเห็นวาเปนราคาท่ีเหมาะสม        
ท่ีดินดังกลาว มีเง่ือนไขคือ กอนโอนกรรมสิทธิ์ จะมีการตรวจสอบรังวัดท่ีดินอีกคร้ังและจะชําระเงินตามขนาดพื้น
ท่ีดินจริง บริษัทฯ ไดดําเนินการขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน และไดรับอนุมัติสินเชื่อในวงเงิน 50%  ของราคาท่ีดินท่ี
จะเขาซื้อแลว 
 ผูถือหุน ซักถามวา หลังจากท่ีมีการเพิ่มทุนแลว คาดวาจะมีเงินคงเหลือประมาณ 300 ลานบาท               
เงินจํานวนน้ีจะเพียงพอกับการดําเนินงานโครงการสวนนํ้าหรือไม บริษัทฯ จะมีการเรียกเพิ่มทุนกับผูถือหุนอีกคร้ัง              
ในภายหลังอีกหรือไม 
 นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ชี้แจงวา ปหนาบริษัทฯ จะมรีายไดจากโครงการท้ังแนวราบและแนวสูง
บางสวน  ซึ่งจะสามารถนํารายไดจากตรงน้ันมาบริหารตอได 
 ผูถือหุนซักถามวา บริษัทฯ ไดต้ังงบคาใชจายในการลงทุน (CAPEX : Capital Expenditure) สําหรับ
โครงการสวนนํ้าไวประมาณเทาไหร 
 นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท รายงานวา เบื้องตนไดต้ังงบลงทุนไว 800 ลานบาท  
 ประธานแถลงเพิ่มเติมวา เร่ือง D/E Ratio น้ัน คณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบ คาดวาจะไมเปน
ปญหาแนนอน และในปจจุบนั D/E Ratio ของบริษัทฯ คอนขางตํ่า  ปหนาบริษัทฯ จะรับรูรายไดจากโครงการ                   
Low  Rise โครงการ พารค เอ็กโซ ซึ่งจะทําให D/E ตํ่าลงไปอีก และจะนํารายไดจากตรงน้ีไปบริหารงานตอไป 
 ผูถือหุน ซักถามวา  ในการศกึษาโครงการสวนนํ้าน้ันใชระยะเวลานานแคไหน และใชระยะเวลาในการ
กอสรางโครงการก่ีป  หลังจากเพิ่มทุนแลวคาดวาจะมีเงินทุนคงเหลือ 300 ลานบาท บริษัทฯ มีแผนจะดําเนินการอยางไร
กับเงินจํานวนน้ี 
 นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบขอซักถามวา โครงการสวนนํ้าจะเร่ิมกอสราง            
ในไตรมาส 3 ของป 2556 ใชระยะเวลาในการกอสรางประมาณ ปกวา คณะกรรมการจะเรียกเพิ่มทุนตามความจําเปน 
และ เห็นวาเหมาะสม เพือ่จะนําเงินมาใชบริหารจัดการใหไดประโยชนสูงสุด 
 นายฮั้งไช อัคควัสกุล ผูถือหุน ขอใหคณะกรรมการพิจารณาอยางรอบคอบเก่ียวกับการลงทุนในธุรกิจ             
ท่ีไมมีความชํานาญ เน่ืองจากมีความเสี่ยงสูงมาก และในการเรียกเพิ่มทุนแตละคร้ังควรกําหนดวันเวลาท่ีแนนอน      
เพื่อใหผูถือหุนไดเตรียมตัว เน่ืองจากผูถือหุนบางคนไมไดติดตามขาวของตลาดหลักทรัพยฯ อาจจะไมทราบรายละเอียด 
 นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวา คณะกรรมการตระหนักถึงผูถือหุนอยูเสมอ 
การท่ีเรียกเพิ่มทุนในแตละคร้ัง คณะกรรมการตองพิจารณาอยางรอบคอบและเห็นวาเหมาะสม และสาเหตุท่ียังไมได
กําหนดราคาการจองซื้อหุนไวเน่ืองจากคณะกรรมการตองพิจารณาอยางรอบคอบอีกคร้ังวาควรเพิ่มทุนในชวงใด             
ถึงจะเหมาะและเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุนและบริษัทฯ จึงยังไมไดกําหนดราคาไวลวงหนา 
 นายวิษณ ุ เทพเจริญ รองประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาท่ีดินท่ีเขาซื้อเพือ่นํามาพัฒนาเปน
โครงการสวนนํ้า วา กลุมผูบริหารไดศึกษาเร่ืองความเหมาะสมของราคาท่ีดินอยางรอบคอบแลว ไมตองกังวลวาซื้อผาน
คนกลางแลวจะไดราคาสูงกวาราคาซื้อขายท่ีดินปกติ และ ในการทําธุรกิจสวนนํ้าน้ันจะวาจาง ซัพพลาย เชน  (Supply 
Chain Management: SCM) จากตางประเทศมาบริหาร และถา ซพัพลาย เชน ท่ีเราจางมาบริหารน้ัน บริหารงานไม
ประสพผลสําเร็จ กจ็ะทําใหความนาเชื่อของ ซัพพลาย เชน น้ันลดลง และผูวาจางสามารถลดปายความนาเชื่อถือของ 
เชน บริหาร ลงได 
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 นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงเพิ่มเติมวา ตามท่ีผูถือหุนมีประเด็นสงสัยวา
ทําไมบริษัทฯ ถงึเลือกท่ีจะดําเนินธุรกิจสวนนํ้าเปนตัวเลือกแรก เพราะทางคณะกรรมการไดพิจารณาอยางรอบคอบแลว
เห็นวาธุรกิจอสังหาริมทรัพยน้ันส้ัน ประมาณ 3 ป หรือมากสุด 5 ป แตธุรกิจสวนนํ้าสามารถเก็บเก่ียวผลประโยชนได
นานเปน 10 ป 
 นายสุริยนต จิตราภัณฑ ผูถือหุน ซักถามวา บริษัทฯ ไดทําการติดตอ ซัพพลาย เชน จากตางประเทศไว
แลวหรือไม ถาติดตอไวแลวมท่ีีใดบาง 
 นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ ตอบขอซักถามวา ไดติดตอไวแลว 2  ราย 
 นางทิพพาพร วเิลปะนะ ผูถือหุน  ขอใหผูบริหารพิจารณาเร่ืองคาแรงของ ซัพพลาย เชน จากตางประเทศ 
ท่ีบริษทัฯ จะจางเขามาบริหารงานโครงการสวนนํ้า เน่ืองจากเทาท่ีไดทราบขอมูลมา ซพัพลาย เชน จากตางประเทศ              
จะคิดคาแรงเทากับคาแรงของตางประเทศซึ่งคอนขางสูงมาก 
 นายวิษณุ เทพเจริญ รองประธานฯ รับไวพจิารณา 
 เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียน 600,000,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนน
เสียงมากกวา 3 ใน 4  ดังน้ี 
เห็นดวย 1,040,982,823 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9530 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 429,487 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0412 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 59.561 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0057 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
      
วาระที่  6   พิจารณาและอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯเพ่ือให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ฯ ในวาระที่ 5 
  ประธานฯ มอบหมายใหนายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงของเท็จจริงในวาระน้ี 

 นายสมจิตร ชัยชนะ  ขอใหท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแกไข  เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4.  
ของบริษัทฯตามมาตรา 18(4)  แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ.2535  ท้ังน้ี โดยใหบุคคลท่ีคณะกรรมการ 
บริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคากระทรวงพาณิชย  มีอํานาจ 
แกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน  เพื่อใหสอดคลองกับท่ีประชุมไดพิจารณาอนุมัติ 
เพิ่มทุนจดทะเบียนตามวาระท่ี 5 ดังน้ี  

4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 2,473,567,377  บาท (หน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสน
หกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) 

 แบงออกเปน 2,473,567,377  หุน (หน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสน
หกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 

 มูลคาหุนละ 1.00 บาท (หน่ึงบาทถวน) 
 โดยแยกออกเปน:   
 หุนสามัญ 2,473,567,377  หุน (หน่ึงพันแปดรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสน

หกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดหุน) 
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 ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 
 เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 
 
 มติทีป่ระชุม ท่ีประชมุมมีติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุน                
จดทะเบียนของบริษัท ดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ดังน้ี 

 
วาระที่    7   พิจารณาและอนุมัติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 600,000,000 หุน มูลคาที่ตราไว                 

หุนละ 1 บาท ใหกับผูถือหุนเดิม และบุคคลในวงจํากัด  ดังนี้ 
(1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 200,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท                 

เพื่อเสนอขายใหแกผูถือหุนเดิม ตามสัดสวนการถือหุน 
(2) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 400,000,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท                 

เพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่ ทจ.
28/2551 วาดวยเร่ืองการขออนุญาติและการอนุญาตใหเสนอขายหุนที่ออกใหม (รวมถึง
จะมีการแกไข) 

ท้ังน้ี ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลืออันเน่ืองมาจากการกําหนดอัตราสวนการจองซื้อ  และ/หรือ  
หุนสามัญใหมท่ีเหลือจากการจองซื้อของผูถือหุนเดิมขางตน ใหเสนอขายแกผูถือหุนเดิมท่ีประสงค จะจองซื้อหุน
สามัญเพิ่มทุนในจํานวนท่ีเกินสิทธิ (Pro Rata Basis ) ตามลําดับ ดังน้ี 

- กรณีหุนสามัญท่ีเหลือมีจํานวนเพียงพอท่ีจะจัดสรรใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิทุกราย 
ใหจัดสรรหุนท่ีเหลือใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามจํานวนหุนท่ีแสดงความจํานงไว  หรือ 

- กรณีหุนสามัญท่ีเหลือมีจํานวนนอยกวาจํานวนหุนท่ีแสดงความจํานงไว   ใหจัดสรรหุนท่ีเหลือ 
ใหแกผูถือหุนท่ีจองซื้อเกินสิทธิแตละรายตามสัดสวนการถือหุนสามัญเดิมของผูถือหุนท่ีไดจองซื้อหุนสามัญเกินกวา
สิทธิของตนแตละรายโดยการจัดสรรหุนดังกลาวใหดําเนินการจนกระท่ังไมมีหุนเหลือจากการจัดสรร ตามท่ี
คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทมอบหมายจะพิจารณาเห็นสมควร 

ในกรณีท่ีมีหุนสามัญเพิ่มทุนเหลือจากการจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในครั้งน้ี  ใหอยูในอํานาจของ 
คณะกรรมการบริษัทฯ  และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายเปนผูมีอํานาจ เพื่อจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิม 
และ/หรือ จัดสรรและเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด และ/หรือ ผูลงทุนสถาบัน และ/หรือ จัดสรรและเสนอขายหุนตอ
ประชาชนทั่วไป 

 
 

 หุนบุริมสิทธิ์ -           หุน (   -   )” 

เห็นดวย 1,041,216,968 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9755 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 169,047 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0162 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 85,856 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0082 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
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ท้ังน้ี  มอบใหคณะกรรมการบริษัทฯ หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทฯมอบหมายมีอํานาจพิจารณา 
เสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลายคราวก็ได  และจะเสนอขายใหกับบุคคลกลุมใดกอนก็ได หรือ 
กลุมบุคคลทุกกลุมรวมกันในคราวเดียวกันก็ได  โดยเปนผูมีอํานาจในการพิจารณา สัดสวนการจองซื้อ ราคา เง่ือนไข 
ระยะเวลา หรือรายละเอียดอื่นๆ ของการจัดสรรหุนดังกลาว  รวมถึงการพิจารณากําหนด “ราคา” ตามประกาศ
คณะกรรมการ  ก.ล.ต. ท่ีเก่ียวของ  
  ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็น 

ผูถือหุน ซักถามวา เพราะสาเหตุใดจึงจัดสรรหุนใหบุคคลในวงจํากัด (PP : Private Placement)                      
ในจํานวนท่ีมากกวาผูถือหุนเดิม (RO: Right Offering) และ บุคคลในวงจํากัดท่ีบริษัทฯ จะจดัสรรหุนในคร้ังน้ีเปนกลุม
เดิมท่ีบริษัทฯ เคยจัดสรรใหหรือไม 

นายสมจิตร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวา เน่ืองจากการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหบุคคล
จํากัดน้ัน บริษทัฯ สามารถกําหนดจํานวนเงินทุนท่ีตองการไดแนนอนกวา และระยะเวลาในการระดมทุนส้ัน บุคคลใน
วงจํากัดท่ีบริษทัฯ จะจัดสรรหุนใหในคร้ังน้ี คาดวาไมใชกลุมเดิมกบัท่ีเคยไดรับการจัดสรรหุนไปแลวกอนหนาน้ี                 
สวนคุณสมบัติของผูท่ีไดรับจัดสรรเปนไปตามหลักเกณฑการพิจารณาจัดสรรหุนของบริษัทฯ โดยมุงเนนนักลงทุนท่ีมี
ศักยภาพดานเงินทุนและเอื้อตอธุรกิจของบริษัทฯ 
 ผูถือหุน ซักถามวา ราคาเสนอขายหุนใหแกผูถือหุนเดิม (RO)  และบุคคลในวงจํากัด (PP) น้ัน เปนราคา
เดียวกันหรือไม เน่ืองจากเกรงวาจะกระทบกับสวนของผูถือหุนรายยอย 
 นายสมจิตร ชัยชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ตอบขอซักถามวา คณะกรรมการตระหนักถึง                 
การถวงดุล ผลประโยชนของผูถือหุนอยูแลว  ซึ่งการกําหนดราคาน้ันเปนไปกฎเกณฑของ ก.ล.ต./ตลาดหลักทรัพยฯ               
ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดหุนของบริษัทฯ 
 ผูถือหุน ซักถามวา บริษัทฯ จะสามารถปนผลไดเมื่อไหร 
 นายสมจติร ชยัชนะ กรรมการและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวา ตองรอดูผลประกอบการและความจาํเปนอื่น  ๆ
ถึงจะแจงใหผูถอืหุนทราบได 
 เมื่อไมมีผูถือหุนแสดงความเห็น ประธานจึงขอใหท่ีประชุมลงมติ 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดวยคะแนนเสียงขาง
มากของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ ดังน้ี 
เห็นดวย 1,040,871,947 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9424 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
ไมเห็นดวย 540,363 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0519 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
งดออก
เสียง 59,561 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0057 ของจํานวนเสียงท่ีรวมประชมุและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที่ 8 พิจารณาเรือ่งอื่น ๆ (ถาม)ี 
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 เน่ืองจากไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองอื่นเพิ่มเติม  และสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานฯจึงกลาว
ขอบคุณผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุมในครั้งน้ี และขอปดการประชุม  
 
 
ปดประชุมเวลา  11.50 น. 
 
ขอรับรองเปนรายงานการประชุมท่ีถูกตอง 
 
 
          ลงชื่อ    _____________  
                                  (นายปรีชา   ภูขํา) 
                                      ประธานกรรมการทําหนาท่ีประธานท่ีประชุม 
 
 
ลงชื่อ ___________________________________ 
                         (นายสมจิตร  ชัยชนะ) 
                     ผูบันทึกรายงานการประชุม 
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ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายปรีชา  ภูขาํ  
ประเภทกรรมการ   ประธานกรรมการบริษัท 
อายุ   64  ป 
สัญชาต ิ          ไทย 
 
การศึกษา         -   ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร 
         -   ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวทิยาลัยธรรมศาสตร 
 
การฝกอบรมหลักสูตรกรรมการ -   หลักสูตร Role of the Chairman Program (RCM)  รุนท่ี 17/2007 

                     ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  -   หลักสูตร Director Certificate Program (DCP) รุน 115/2009 
    ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  -   การเมืองการปกครองในระบบประชาธิปไตย สําหรับนักบริหาร 
    ระดับสูง รุนท่ี 10 สถาบันพระปกเกลา 
 
ประสบการณทํางาน  - ประธานกรรมการบริษัทและประธานกรรมการบริหาร บมจ.ณุศาศิริ  
(ยอนหลัง 5 ป)     (เดิม บมจ.อั่งเปา แอสเสท) 

- กรรมการและกรรมการตรวจสอบ บมจ.หลักทรัพยจัดการกองทุนกรุงไทย  
- อุปนายก สมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย ในพระบรม 

 ราชูปถมัภ 
- กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร 
- ท่ีปรึกษากิตติมศักด์ิ บริษัท กมล อินดัสตรี จํากัด 
- ประธานท่ีปรึกษา บริษัท เปรมสิตา จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จํากัด 
- ประธานกรรมการ บริษัท กรุงไทย ซี เอส จํากัด 
- ประธานกิตติมศักด์ิ บริษัท กรุงไทย ออโตลีส จํากัด 
-  

ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใช - อุปนายก สมาคมมวยสากลสมัครเลนแหงประเทศไทย 
บริษัทจดทะเบียน      ในพระบรมราชปูถัมภ 

- กรรมการ สมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาตร 
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การดํารงตาํแหนงกรรมการ  ไมม ี
ผูบริหารในกิจการอื่นทีอ่าจ 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผล 
ประโยชนตอบริษัท   
 
ความสัมพันธกับผูบริหารหรือ  ไมม ี
ผูถือหุนรายใหญ/รายยอยของ 
บริษัท 
 
การถือครองหลักทรัพยของบริษัท/ ไมม ี
การถือหุนของบริษัท 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  ไมม ี
10 ป ที่ผานมา 
 
การเขารวมประชุมในป 2555 เขารวมประชมุกรรมการบริษทั   10 คร้ัง  จาก  10 คร้ัง 
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ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเพื่อพิจารณาแตงต้ังกรรมการท่ีออกตามวาระ 
 

ชื่อ – นามสกุล  นายอํานวย ปรีมนวงศ  
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบและ 
    กรรมการสรรหาฯ 
อายุ    54  ป 
สัญชาต ิ     ไทย 
 
การศึกษา     - ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต 
       (รัฐประศาสนศาตร) สถาบันบณัฑิตพัฒนบริหารศาสตร 

- ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง 
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 
การฝกอบรมหลักสูตรกรรมการ - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ(DCP)  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 

-   หลักสูตรการกํากับดูแลกิจการสําหรับกรรมการและผูบริหาร 
      ระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองคการมหาชน รุนท่ี 6  
   สถาบันพัฒนากรรมการ และผูบริหารระดับสูงภาครัฐ (PDI) 
    - หลักสูตร Advance Excutive Program สถาบัน Kellogg School  
     of Management , Northwestern University 
 
ประสบการณทํางาน    - ท่ีปรึกษาดานพฒันาอสังหาริมทรัพยกรมธนารักษ 
(ยอนหลัง 5 ป)     - รองอธิการบดีกรมธนารักษ 
 
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใช - หัวหนาผูตรวจราชการกระทรวงการคลัง 
บริษัทจดทะเบียน  - กรรมการธนาคารออมสิน 

- กรรมการ การรถไฟแหงประเทศไทย        

การดํารงตาํแหนงกรรมการ/  ไมม ี
ผูบริหารในกิจการอื่นทีอ่าจ 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผล 
ประโยชนตอบริษัท   
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ความสัมพันธกับผูบริหารหรือ ไมม ี
ผูถือหุนรายใหญ/รายยอยของ 
บริษัท 

การถือครองหลักทรัพยของบริษัท/ ไมม ี
การถือหุนของบริษัท 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  ไมม ี
10 ป ที่ผานมา 
 

การเขารวมประชุมในป 2555 - เขารวมประชมุกรรมการบริษทั              10 คร้ัง  จาก  10 คร้ัง 
- เขารวมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5  คร้ัง  จาก   5   คร้ัง 
- เขารวมประชมุคณะกรรมการสรรหาและ  1 คร้ัง   จาก  1  คร้ัง 

  พิจารณากําหนดคาตอบแทน   
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 :   
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รายละเอียดเบื้องตนของการออกใบสาํคัญแสดงสทิธิการซ้ือหุนสามัญของ 
บริษัท ณุศาศิริ จาํกัด (มหาชน) รุนที่ 1 

ที่จัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมของบริษัทตามสัดสวนการถือหุน 
 

ป ร ะ เ ภ ท ข อ ง ใ บ สํ า คั ญ  
แสดงสิทธิ  

: ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน)  
รุนท่ี 1 (“NUSA – W1”)  

   
ชนิดของใบสําคัญแสดงสิทธิ : ชนิดระบุผูถือและสามารถเปล่ียนมือได 
   
จํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
เสนอขาย 

: ไมเกิน 494,713,475 หนวย (ส่ีรอยเกาสิบส่ีลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสามพันส่ีรอย
เจ็ดสิบหาหนวย) 

   
ราคาเสนอขายตอหนวย : หนวยละ 0 บาท (ศูนยบาท) 
   
อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ : 3 ป นับจากวันท่ีออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ 
   
จํานวนหุนท่ีออกเพื่อรองรับ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ 

: ไมเกิน 494,713,475 หุน (มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1.00 บาท) 

   
วิธีการจัดสรรใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: ผูถือหุนเดิมของบริษัทฯตามสัดสวนการถือหุน โดยไมคิดมูลคา ในอัตราสวน  
5 หุนสามัญเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย จํานวนไมเกิน 494,713,475 
หนวย กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวน
การจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวท้ิงท้ังจํานวน  
ซึ่งมีรายชื่อ ณ วันกําหนดรายช่ือท่ีจะไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ 
(Record date) ณ วันท่ี 14 พฤษภาคม 2556  และใหรวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ.2535 
(รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 
15 พฤษภาคม 2556 

   
วันท่ีออกใบสําคัญแสดงสิทธิ : คณะกรรมการบริษัท และ/หรือคณะกรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือบุคคลท่ี

คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจมอบหมาย เปนผูมีอํานาจในการ
กําหนดหลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

   
อัตราการใชสิทธิ : ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย สามารถซื้อหุนสามัญใหมได 1 หุน (เวนแตจะมี

การปรับอัตราการใชสิทธิตามเง่ือนไขการปรับสิทธิ) 
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ราคาการใชสิทธิท่ีจะซื้อหุน : หุนละ 1.00 บาท(หน่ึงบาทถวน) (เวนแตจะมีการปรับอัตราการใชสิทธิตาม
เง่ือนไขการปรับสิทธิ)  
 

ระยะเวลาและกําหนดการใช
สิทธิ 

: ผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิสามารถใชสิทธิซื้อหุนสามัญของบริษัทไดในวันทําการ
สุดทายของเดือนพฤษภาคมและพฤศจิกายนของทุกป ระหวางเวลา 9.00 น. 
ถึง 15.30 น. ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิทธิ สําหรับวันกําหนดการใชสิทธิ
คร้ังสุดทายตรงกับวันท่ี 31 พฤษภาคม 2559 (ครบกําหนด 3 ป นับแตวันท่ีออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิ) ในกรณีท่ีวันกําหนดใชสิทธิไมตรงกับวันทําการของ  
บริษัทฯ ใหเล่ือนวันกําหนดใชสิทธิแตละคร้ังเปนวันทําการสุดทายกอนหนาวัน
กําหนดใชสิทธิดังกลาว  
 

ระยะเวลาแสดงความจํานง
ในการใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

 

: ไมนอยกวา 15 วันกอนวันใชสิทธิคร้ังสุดทาย 

ระยะเวลาเสนอขาย : 31 พฤษภาคม 2556 

 

ตลาดรองของ ใบ สํ า คัญ
แสดงสิทธิ 

: บริษัทฯจะนําใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและเสนอขายในคร้ังน้ี เขาจดทะเบียน
เปนหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 

ตลาดรองของหุนสามัญท่ี
เกิดจากการใชสิทธิ 

: บริษัทฯจะนําหุนสามัญท่ีเกิดจากการใชสิทธิ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (SET) 

 

สิทธิ ผลประโยชนอื่น : หุนสามัญท่ีออกตามการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิในคร้ังน้ี จะมีสิทธิและ
สภาพหุนเทาเทียมกับหุนสามัญของบริษัทฯท่ีออกไปกอนหนาน้ีทุกประการ 

 

ผลกระทบตอผูถือหุน : เน่ืองจากบริษัทฯมีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคล
ในวงจํากัด (PP) (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแก  
ผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ในคร้ังเดียว  ดังน้ัน  ในการพิจารณาผลกระทบตอ  
ผูถือหุนของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีตางๆโดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีท่ี 1) ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ
ใหแกผูถือหุนเพียงรายการเดียว 
กรณีท่ี 2) ออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และใบสําคัญ  
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิม 

 

โดยพิจารณาผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนเดิมของบริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 
 

1) ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
สูตรการคํานวณการลดลงของสัดสวนการถือหุน = 1- [Qo / (Qo+Qp)]   
โดยท่ี 
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Qo = จํานวนหุนชําระแลวท่ีมีอยูเดิม เทากับ 2,473,567,377 หุน (มูลคาท่ีตรา
ไวเทากับ 1.00 บาทตอหุน) และ Qp สําหรับแตละกรณีสรุปไดดังน้ี 
กรณีท่ี 1) Qp  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิของ

ใบสําคัญแสดงการใชสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม
ท้ังจํานวน ซึ่งเทากับ 494,713,475 หุน 

กรณีท่ี 2) Qp  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงการใชสิทธิใหแกผูถือหุนเดิม
ท้ังจํานวน ซึ่งเทากับ 494,713,475 หุน 
บวกกับ จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อเสนอ
ขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่งเทากับ 
400,000,000 หุน 

 

ผลกระทบดาน Control Dilution 
 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

หากผูถือหุนได รับใบสําคัญแสดงสิทธิ 
แปลงสภาพท้ังหมด 

0.00% 11.88% 

หากใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปล่ียนมือ 
และมีการใชสิทธิซื้อหุนครบตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุน
เดิมท้ังจํานวน 

16.67% 26.56% 

 

(1) กรณีไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิม 
และผูถือหุนเดิมของบริษัทเปนผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯท่ีไดรับท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบ
ของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

(2) กรณีไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และ
ออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุน หาก
ใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปล่ียนมือ และมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวน
โดยบุคคลอื่นท่ีไมใช ผูถือหุนเดิมท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะได รับ
ผลกระทบของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เทากับรอยละ 
16.67 
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(3) กรณีบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) 
และออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุน
และผูถือหุนเดิมของบริษัทเปนผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุน
สามัญของบริษัทฯท่ีไดรับท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบของ
สัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เทากับรอยละ 11.88 

(4) กรณีบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) 
และออกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุน 
หากใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปล่ียนมือ และมีการใชสิทธิซื้อหุน
ครบถวนโดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุนเดิมท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับ
ผลกระทบของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) เทากับรอยละ 
26.56 

 
2) ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
 สูตรการคํานวณการลดลงของสัดสวนการถือหุน = (Po – Pn) / Po โดยท่ี  
Po =  ราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 15 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ 
            บริษัทเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2556  (7 มีนาคม 2556  – 15 มีนาคม        
            2556) ซึ่งเทากับหุนละ 1.20 บาท (คํานวณจากมูลคาท่ีตราไวเทากับ 
            หุนละ 1.00 บาท)  
Pw =   ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและจัดสรรใหแกผูถือหุน 
            เดิมเทากับหุนละ 1.00 บาท 
Pp =   ราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด (PP) เทากับหุนละ 
           1.30 บาท 
 
 ท้ังน้ี การลดลงของราคาจะเกิดข้ึนเมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแก
บุคคลในวงจํากัด(PP) และมีการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปน
โดยผูถือหุน หรือโดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุนเดิม โดยท่ี 
กรณีท่ี 1) Pn =  (PoQo+PwQw) / (Qo+Qw) 
กรณีท่ี 2) Pn =  (PoQo+PpQp+PwQw) / (Qo+Qp+Qw) 
 
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือหุนเดิมจะไดรับ
ผลกระทบดานการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีตางๆ ดังน้ี 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
2.50% 1.67% 
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3) ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 
สูตรการคํานวณการลดลงของสวนแบงกําไร = (EPSo - EPSn) / EPSo  โดยท่ี 
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo 
EPSn = กําไรสุทธิ / (Qo + Qn)    และ 
กําไรสุทธิ  = กําไรสุทธิของบริษัทฯป 2555 = 77,032,913 บาท 
Qo   = จํานวนหุนชําระแลวท่ีมีอยูเดิม เทากับ 2,473,567,377 หุน 
(มูลคาท่ีตราไวเทากับ 1.00 บาทตอหุน) 
Qn สําหรับแตละกรณีสรุปไดดังน้ี 
กรณีท่ี 1) Qn  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิ

ของใบสําคัญแสดงการใชสิทธิใหแกผู
ถื อ หุ น เ ดิ ม ท้ั ง จํ า น ว น  ซึ่ ง เ ท า กั บ 
494,713,475 หุน 

กรณีท่ี 2) Qn  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิ
ของใบสําคัญแสดงการใชสิทธิใหแกผู
ถื อ หุ น เ ดิ ม ท้ั ง จํ า น ว น  ซึ่ ง เ ท า กั บ 
494,713,475 หุน บวกกับ จํานวนหุน
ใหมท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อเสนอขายใหแกบุคคล
ในวงจํากัด  (PP) ซึ่งเทากับ 
400,000,000 หุน 

 

ดังน้ันไดรับผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 
ตามกรณีตางๆ ดังน้ี 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
16.67% 26.56%    

   
เหตุในการปรับอัตราการใช
สิทธิและราคาใชสิทธิ 

: บริษัทฯจะดําเนินการปรับราคาการใชสิทธิและอัตราการใชสิทธิ เมื่อเกิด
เหตุการณใดเหตุการณแสดงสิทธิหน่ึงดังตอไปน้ี ท้ังน้ี มีวัตถุประสงคเพื่อรักษา
ผลประโยชนตอบแทนของผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิไมใหดอยไปกวาเดิม 

1. เมื่อมีการเปล่ียนแปลงมูลคาท่ีตราไวของหุนของบริษัท อันเปนผลมา
จากการรวมหุน หรือการแบงแยกหุน 

2. เมื่อบริษัทเสนอขายหุนท่ีออกใหมใดๆ ในราคาท่ีตํ่ากวารอยละ 90 ของ
ราคาหุนท่ีคํานวณไดตามวิธีการท่ีใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนน้ัน 
หรือราคาตลาดในชวงกอนการเสนอขายหุนน้ัน และเปนวิธีการคํานวณ
ตามท่ีไดระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

3. เมื่อบริษัทเสนอขายหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกใหม
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โดยกําหนดราคาหรือคํานวณราคาของหุนท่ีออกใหมเพื่อรองรับหุนกู
แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิดังกลาว ตํ่ากวารอยละ 90 ของ
ราคาหุนท่ีคํานวณตามวิธีท่ีใชราคาตลาดในขณะเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิ หรือราคาตลาดในชวงกอนการเสนอขาย
หุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิน้ัน และเปนวิธีการคํานวณ
ตามท่ีไดระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 

4. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลท้ังหมดหรือบางสวนเปนหุนท่ีออกใหมใหแก  
ผูถือหุน 

5. เมื่อบริษัทจายเงินปนผลเปนเงินซึ่งเกินกวาอัตราท่ีระบุไวในขอกําหนดสิทธิ 
6. เมื่อมีกรณีอื่นใดในลักษณะเดียวกับ ขอ 1 ถึง 5 ท่ีทําใหผลประโยชน

ตอบแทนใดๆ ท่ีผูถือใบสําคัญแสดงสิทธิจะไดรับเมื่อมีการใชสิทธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิดอยไปกวาเดิม 

ท้ังน้ี มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจ และ/
หรือประธานเจาหนาท่ีบริหาร และ/หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัทหรือ
กรรมการผูมีอํานาจมอบหมายเปนผูพิจารณากําหนดเง่ือนไข และรายละเอียด
อื่นๆท่ีเก่ียวของกับการปรับหรือการเปล่ียนแปลงอัตราการใชสิทธิและราคาใช
สิทธิ 

 
 

  

ขอกําหนดกรณีท่ีมีใบสําคัญ
แสดงสิทธิเหลืออยู 

: บริษัทจะดําเนินการยกเลิกใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีเหลืออยูท้ังจํานวน 

   

เง่ือนไขอื่น ๆ : ใหคณะกรรมการบริษัท และ/หรือกรรมการผูมีอํานาจ และ/หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทหรือกรรมการผูมีอํานาจมอบหมายเปนผูมีอํานาจในการ
กําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของใบสําคัญแสดงสิทธิ 
โดยรวมถึงการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิ
ไดรับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ การเขาเจรจา ตกลงลงนามในเอกสาร 
และสัญญาตางๆ ท่ีเก่ียวของ รวมท้ัง ดําเนินการตางๆ อันจําเปน และสมควร
อันเก่ียวเน่ืองกับใบสําคัญแสดงสิทธิและการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดง
สิทธิในคร้ังน้ี ซึ่งรวมถึงการนําใบสําคัญแสดงสิทธิและหุนสามัญท่ีเกิดจากการ
ใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เขาจดทะเบียนเปนหลักทรัพยในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ตลอดจนดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ี
เก่ียวของ  ท้ังน้ี บริษัทจะไมขยายอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ ไมแกไขเปล่ียนแปลง
ราคาและอัตราการใชสิทธิ เวนแตจะเปนการปรับตามเงื่อนไขการปรับสิทธิ 

   

นายทะเบียนใบสําคัญแสดง
สิทธิ 

: บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด 
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(F 53-4) 
แบบรายงานการเพิ่มทนุ 

บริษัท ณุศาศริิ จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 19 มีนาคม 2556 

 
ขาพเจาบริษัท ณุศาศิริ จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ขอรายงานมติคณะกรรมการคร้ังท่ี 3/2556 

เมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2556 ระหวางเวลา 17.00 น. ถึง 19.00 น. เก่ียวกับการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังตอไปน้ี 

 1.  การเพิ่มทนุ 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการของบริษัทฯ คร้ังท่ี 3/2556 ไดมีมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯจาก 
2,473,567,377 บาท (สองพันส่ีรอยเจ็ดสิบสามลานหาแสนหกหมื่นเจ็ดพันสามรอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท) เปน 
3,368,280,852 บาท (สามพันสามรอยหกสิบแปดลานสองแสนแปดหมื่นแปดรอยหาสิบสองบาท) โดยการ
ออกหุนสามัญ จํานวน 894,713,475 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท รวม 894,713,475 บาท (แปดรอยเกา
สิบส่ีลานเจ็ดแสนหน่ึงหมื่นสามพันส่ีรอยเจ็ดสิบหาบาท) 

  2.  การจัดสรรหุนเพ่ิมทุน 
  ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท มีมติจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 894,713,475 หุน มูลคาท่ี
ตราไวหุนละ 1 บาท รวม 894,713,475 บาท โดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี  

2.1  รายละเอียดการจัดสรร 
จัดสรรใหแก จํานวนหุน 

 
อัตราสวน 

(เดิม : 
ใหม) 

ราคาขาย 
ตอหุน (บาท) 

วัน เวลา จอง
ซื้อ และ ชําระ
เงินคาหุน 

หมายเหต ุ

1 .  บุ ค ค ล ใ น
วงจํากัด (Private 
Placement) 

ไมเกิน 
400,000,000 

 ไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาด
ของหุนบริษัท  โดยราคาตลาดให
คํานวณจากราคาปดถัวเฉล่ียถวง
น้ําหนักของหุนบริษัทยอนหลังเปน
ระยะเวลาไมนอยกวาเจ็ดวันทําการ
ติดตอกัน แตไมเกินสิบหาวันทําการ
ติดตอกัน กอนวันที่เสนอขาย 

จะแจงใหทราบ
ภายหลัง 

หมายเหตุ 
1) 

2. เพื่อรองรับการใช
สิทธิตามใบสําคัญ
แสดงสิทธิที่จะซ้ือ
หุ น ส า มั ญ ข อ ง
บ ริ ษั ท ฯ  รุ น ที่  1 
(NUSA - W1)ที่
ออกใหแกผู ถือหุน
เดิมของบริษัทฯ 

รวมไมเกิน 
494,713,475 

5 หุนเดิมตอ 
1  ห น ว ย
ใ บ สํ า คั ญ
แสดงสิทธิ 

ใบสําคัญแสดงสิทธิไมมีมูลคา โดยมี
ราคาการใชสิทธิที่ 1.00 บาทตอหุน 

โปรดดูหมาย
เหตุ 

หมายเหตุ 
2) 

   

เอกสารแนบ 5 
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  หมายเหต ุ
1) จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน จํานวน 400,000,000 หุน (ส่ีรอยลานหุน)  มูลคาท่ีตราไวหุน 

ละ 1.00 บาท  เพื่อเสนอขายใหแกนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจง  ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
ตลาดทุน ท่ี ทจ.28/2551 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเสนอขายหุนท่ีออกใหม โดยบุคคลดังกลาว
จะไม เปนบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ  และมอบอํานาจใหคณะกรรมการบริษัท  หรือบุคคลท่ี
คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย มีอํานาจพิจารณาเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนในคราวเดียวกันหรือหลาย
คราวก็ได และจะเสนอขายใหกับกลุมบุคคลใดกอนก็ได หรือ กลุมบุคคลทุกกลุมบุคคลรวมกันในคราว
เดียวกันก็ได  โดยการกําหนดราคาเสนอขายใหแกนักลงทุนท่ีมีลักษณะเฉพาะเจาะจงคร้ังน้ี ราคาเสนอขาย
หุนดังกลาวราคาจะไมตํ่ากวารอยละ 90 ของราคาตลาดหุนของบริษัทฯ โดยราคาตลาดใหคํานวณจากราคา
ปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนักของหุนบริษัทยอนหลังเปนระยะเวลาไมนอยกวา 7 วันทําการติดตอกัน แตไมเกิน 15 
วันทําการติดตอกันกอนวันเสนอขาย ซึ่งไดราคาเสนอขายหุนละ 1.30 บาท โดยจะเรียกชําระคาหุนเพิ่ม
ทุนดังกลาวภายในระยะเวลา 1 ป หลังจากไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน 

2)   บริษัทฯจะออกใบสําคัญแสดงสิทธิฯใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวนการถือหุน โดยไม 
คิดมูลคา ในอัตราสวน 5 หุนสามัญเดิม ตอใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หนวย รวมไมเกิน 494,713,475 หนวย 
กรณีมีเศษของใบสําคัญแสดงสิทธิเหลือจากการคํานวณตามอัตราสวนการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ
ดังกลาว ใหตัดเศษดังกลาวท้ิงท้ังจํานวน 

 
2.2 การดําเนินการของบริษัท กรณีท่ีมีเศษของหุน 

ในการจัดสรรหุนเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมเพื่อรองรับการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดง 
สิทธิ หากปรากฎวาผูถือหุนรายใดไดรับการจัดสรรท่ีเปนเศษไมเต็มจํานวน 1 หุน ใหตัดจํานวนเศษหุน
ดังกลาวท้ิง 

  
2.3  จํานวนหุนคงเหลือท่ียังมิไดจัดสรร 

    - ไมมี - 

4.   กําหนดวันประชุมสามัญผูถือหุนเพือ่ขออนุมัติการจัดสรรหุนเพิ่มทุน 
กําหนดวันประชุมสามญัผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2556 ในวันท่ี 29 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ โรงแรม

เอส ซี ปารค หองรัชดาบอลรูม (ชั้น 6) เลขท่ี 474 ซ.รามคําแหง 39 แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 
10310 โดยกําหนดวันกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถอืหุนและออกเสียงลงคะแนน ในวนัท่ี 
2 เมษายน 2556 และใหรวบรวมรายชือ่ตามมาตรา 225 แหงพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
พ.ศ. 2535 (แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธปีดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันท่ี 3 เมษายน 2556 
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 5.  การขออนุญาตเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน ตอหนวยงานราชการที่เก่ียวของ และเง่ือนไขการขอ
อนุญาต 

บริษัทฯจะดําเนินการย่ืนคําขอจดทะเบียนเพิ่มทุนจดทะเบยีนและจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน
ท่ีเรียกชําระแลวกับกรมพฒันาธุรกิจ กระทรวงพาณิชย และนําหุนสามัญเพิ่มทุนท่ีออกใหมในคร้ังน้ีเขาจด
ทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตอไป 

 6.  วัตถุประสงคของการเพ่ิมทุน และการใชเงินทุนในสวนทีเ่พิ่ม 
6.1     เพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทยอย 
6.2     เพื่อเปนขยายฐานทุนของบริษัทฯ สําหรับการลงทุนในโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยของ 

 บริษัทฯ โดยมีรายละเอียดการใชเงินเพิ่มทุน ดังน้ี 
ระยะเวลา รายละเอียด จํานวนเงิน (ลาน

บาท) 
ภายในป 2556 เงินลงทุนในบริษัทยอย ในโครงการ The Grand 

Kingdom พัทยา 
300.00 

ภายในป 2556 คาพัฒนาโครงการ  My Ozone เขาใหญ 150.00 
ภายในป 2556 เปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงาน 70.00 
ป 2556 – ป 2559 เปนคาซื้อท่ีดินและพัฒนาโ ครงการท่ีดินพรอม         

ส่ิงปลูกสราง 
300.00 

ป 2556 – ป 2559 เปนคาซื้อท่ีดินและพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียม 194.71 
 รวมการใชเงินเพิ่มทุน 1,014.71 

 เงินเพิ่มทุนโดยการ PP คร้ังน้ี 520.00 
 เงินเพิ่มทุนโดยการออก Warrant คร้ังน้ี 494.71 
  เงินที่บริษัทฯตองจัดหาเพ่ิม - 

 7.  ประโยชนที่บรษัิทจะพึงไดรบัจากการเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
7.1 ทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น  สงผลทําใหสภาพคลองทางการเงินสูงขึ้น   
7.2 เปนการขยายลงทุนในโครงการใหมๆ เพื่อสรางรายไดตอเน่ืองใหแกบริษัทฯ และเพิ่ม

ศักยภาพในการแขงขันของบริษัทฯในระยะยาว 
7.3 เปนการขยายฐานทุนของบริษัทฯ 
7.4 เปนการเปดโอกาสใหพันธมิตรทางธุรกิจท่ีจะสามารถสงเสริมการดําเนินธุรกิจซึ่งกันและกันได   

 8.  ประโยชนที่ผูถอืหุนจะพึงไดรบัจากการเพ่ิมทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทุน 
 8.1 บริษัทฯจะมีเงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ้น เพื่อจะนําไปใชในการดําเนินงานของบริษัทฯ ทําให     

ผลประกอบการดีขึ้น และผลกําไรเพิ่มขึ้น            
 8.2 ผูจองซื้อหุนเพิ่มทุนคร้ังน้ีจะมีสิทธิรับเงินปนผลจากการดําเนินงานของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ มี

การประกาศจายเงินปนผล เชนเดียวกับผูถือหุนเดิมของบริษัทฯท้ังน้ีนับจากวันท่ีผูจองซื้อได 
จดทะเบียนเปนผูถือหุนของบริษัทฯ   
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 9.   รายละเอียดอื่นใดท่ีจําเปนสําหรับผูถือหุนเพื่อใชประกอบการตดัสนิใจในการอนมุัติการเพ่ิม
ทุน/จดัสรรหุนเพ่ิมทุน 

9.1 เหตุผลท่ีบริษัทระดมทุนโดยการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มากกวา
ท่ีจะเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนแกผูถือหุนเดิม และประโยชนท่ีผูถือหุนจะไดรับการเสนอ
ขายหุนเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด มีขั้นตอนและใชระยะเวลาดําเนินการท่ีรวดเร็ว 
สามารถกําหนดเปาหมายของกลุมนักลงทุนตามท่ีบริษัทฯตองการได ไมวาจะเปนนัก
ลงทุนท่ีมีศักยภาพดานเงินทุน มีประสบการณ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจ ท่ีสามารถ
เสริมศักยภาพใหกับบริษัทฯ อีกท้ังสามารถกําหนดจํานวนเงินท่ีแนนอนไดทันตอการ
ดําเนินธุรกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดท้ังผลประกอบการและการดําเนินงานแก
บริษัทและผูถือหุนดวย การระดมทุนจากผูถือหุนเดิม จะมีขั้นตอนการดําเนินการและ           
ใชระยะเวลาท่ีมากกวา อาจทําใหบริษัทฯมีความเส่ียงท่ีไมสามารถเพิ่มทุนไดตาม
เปาหมายท่ีวางไว  จึงเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกผูถือหุนเดิมเปนจํานวนท่ีนอยกวา 
เพื่อใหขนาดเงินทุนรวมท่ีตองการมีความเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจ 

9.2 หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด   
บริษัทฯ มีหลักเกณฑในการพิจารณาจัดสรรหุนใหแกบุคคลในวงจํากัด โดยจะพิจารณา
จากนักลงทุนท่ีมีศักยภาพดานเงินทุน หรือมีประสบการณ หรือมีความเชี่ยวชาญ ในธุรกิจท่ี
สามารถเสริมศักยภาพใหกับบริษัทฯ ซึ่งจะทําใหเกิดประโยชนสูงสุดแกบริษัทฯ 

9.3 ผลกระทบตอผูถือหุน  
เน่ืองจากบริษัทฯมีการอนุมัติออกและจัดสรร (1) หุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด 
(PP) (2) ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิมตามสัดสวน ใน
คร้ังเดียว  ดังน้ัน  ในการพิจารณาผลกระทบตอผูถือหุนของบริษัทฯ จะพิจารณากรณีตางๆ
โดยแบงเปน 2 กรณี ดังน้ี 
กรณีท่ี 1) ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเพียง
รายการเดียว 
กรณีท่ี 2) ออกและจัดสรรหุนเพิ่มทุนในแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ี
จะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิมโดยพิจารณาผลกระทบท่ีมีตอผูถือหุนเดิมของ
บริษัทฯ สรุปไดดังน้ี 
1)  ดานการลดลงของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

สูตรการคํานวณการลดลงของสัดสวนการถือหุน = 1- [Qo / (Qo+Qp)]   โดยท่ี 
 Qo = จํานวนหุนชําระแลวท่ีมีอยูเดิม เทากับ 2,473,567,377 หุน (มูลคาท่ีตราไวเทากับ 
1.00 บาทตอหุน) และ Qp สําหรับแตละกรณีสรุปไดดังน้ี 
กรณีท่ี 1) Qp  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง

กา ร ใ ช สิ ทธิ ใ ห แก ผู ถื อ หุ น เ ดิ ม ท้ั ง จํ านวน  ซึ่ ง เ ท า กั บ 
494,713,475 หุน 
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กรณีท่ี 2) Qp  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
การใช สิทธิ ให แก ผู ถื อ หุ น เ ดิม ท้ั งจํ านวน  ซึ่ ง เท า กับ 
494,713,475 หุน บวกกับ จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่งเทากับ 
400,000,000 หุน 

 

ผลกระทบดาน Control Dilution 
 กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 

หากผูถือหุนไดรับใบสําคัญแสดงสิทธิ แปลงสภาพท้ังหมด 0.00% 11.88% 
หากใบสําคัญแสดงสิทธิมีการเปล่ียนมือ และมีการใชสิทธิซื้อ
หุนครบตามใบสําคัญแสดงสิทธิโดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุน
เดิมท้ังจํานวน 

16.67% 26.56% 

 
(5) กรณีไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และออกใบสําคัญ

แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนเดิม และผูถือหุนเดิมของ
บริษัทเปนผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯท่ีไดรับท้ัง
จํานวน ผูถือหุนเดิมจะไมไดรับผลกระทบของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 

(6) กรณีไมมีการออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และออกใบสําคัญ
แสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุน หากใบสําคัญแสดงสิทธิมี
การเปล่ียนมือ และมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนโดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุนเดิมท้ัง
จํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบของสัดสวนการถือหุน (Control Dilution) 
เทากับรอยละ 16.67 

(7) กรณีบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุนและผูถือหุนเดิม
ของบริษัทเปนผูใชสิทธิใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯท่ีไดรับ
ท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบของสัดสวนการถือหุน (Control 
Dilution) เทากับรอยละ 11.88 

(8) กรณีบริษัทไดเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลในวงจํากัด(PP) และออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯใหแกผูถือหุน หากใบสําคัญ
แสดงสิทธิมีการเปล่ียนมือ และมีการใชสิทธิซื้อหุนครบถวนโดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผู
ถือหุนเดิมท้ังจํานวน ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบของสัดสวนการถือหุน 
(Control Dilution) เทากับรอยละ 26.56 
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2) ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) 
 สูตรการคํานวณการลดลงของสัดสวนการถือหุน = (Po – Pn) / Po  โดยท่ี 

Po =  ราคาปดถัวเฉล่ียถวงนํ้าหนัก 7 วันทําการกอนวันประชุมคณะกรรมการ
บริษัทเมื่อวันท่ี 18 มีนาคม 2556 (7 มีนาคม 2556 – 15 มีนาคม 2556) 
ซึ่งเทากับหุนละ 1.20 บาท (คํานวณจากมูลคาท่ีตราไวเทากับหุนละ 1 
บาท)  

Pw =  ราคาใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีออกและจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมเทากับ  
  หุนละ 1.00 บาท 
Pp =  ราคาเสนอขายหุนสามัญใหแกบุคคลในวงจํากัด (PP) เทากับหุนละ 1.30 บาท 
ท้ังน้ี การลดลงของราคาจะเกิดขึ้นเมื่อมีการเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนใหแกบุคคลใน
วงจํากัด(PP) และมีการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิไมวาจะเปนโดยผูถือหุน หรือ
โดยบุคคลอื่นท่ีไมใชผูถือหุนเดิม 
โดยท่ี 
กรณีท่ี 1) Pn =  (PoQo+PwQw) / (Qo+Qw) 
กรณีท่ี 2) Pn =  (PoQo+PpQp+PwQw) / (Qo+Qp+Qw) 
 
ภายหลังการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ ผูถือหุนเดิมจะไดรับผลกระทบ
ดานการลดลงของราคา (Price Dilution) ตามกรณีตางๆ ดังน้ี 
 

กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
2.50% 1.67% 

 
3)  ดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) 

สูตรการคํานวณการลดลงของสวนแบงกําไร = (EPSo - EPSn) / EPSo   
โดยท่ี 
EPSo = กําไรสุทธิ / Qo 
EPSn = กําไรสุทธิ / (Qo + Qn) 
และ 
กําไรสุทธิ  = กําไรสุทธิของบริษัทฯป 2555 = 77,032,913 บาท 
Qo   = จํานวนหุนชําระแลวท่ีมีอยูเดิม เทากับ 2,473,567,377 หุน (มูลคาท่ี
ตราไวเทากับ 1.00 บาทตอหุน) 
Qn สําหรับแตละกรณีสรุปไดดังน้ี 
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กรณีท่ี 1) Qn  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
กา ร ใช สิ ทธิ ใ ห แก ผู ถื อ หุ น เ ดิ ม ท้ั ง จํ านวน  ซึ่ ง เ ท า กั บ 
494,713,475 หุน 

กรณีท่ี 2) Qn  = จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิของใบสําคัญแสดง
การใช สิทธิ ให แก ผู ถื อ หุ น เ ดิม ท้ั งจํ านวน  ซึ่ ง เท า กับ 
494,713,475 หุน บวกกับ จํานวนหุนใหมท่ีเพิ่มขึ้นเพื่อ
เสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (PP) ซึ่งเทากับ 
400,000,000 หุน 

 

ดังน้ันไดรับผลกระทบดานการลดลงของสวนแบงกําไร (Earnings Dilution) ตามกรณีตางๆ ดังน้ี 
กรณีที่ 1 กรณีที่ 2 
16.67% 26.56% 

 

10.  ตารางระยะเวลาการดําเนินการในกรณีทีค่ณะกรรมการบริษัทมีมติใหเพิ่มทุน/จัดสรรหุนเพิ่มทนุ 
ขั้นตอนการดําเนินการ วัน เดือน ป 

1. วันประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ   18 มีนาคม 2556 
2. วันกําหนดรายชื่อผูถอืหุนท่ีมีสิทธิเขารวมประชุมผูถือหุนและออกเสียงลงคะแนน 2 เมษายน 2556 
3. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 3 เมษายน 2556 
4. วันประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 1/2556 29 เมษายน 2556 
5. วันกําหนดรายชื่อผูถอืหุนท่ีมีสิทธิไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซื้อหุนสามัญของบริษัทฯ 14 พฤษภาคม 2556 
6. วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เพื่อรวบรวมรายชือ่ผูถือหุนตามมาตร 225 – เพื่อสิทธิ
ไดรับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุนสามัญ ของบริษัทฯ  

15 พฤษภาคม 2556 

7. วันท่ีจะเรียกเพิ่มทุนท่ีเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (PP) ภายในระยะเวลา 1 
ป  ห ลั งจาก ได รั บ
อนุมัติจากท่ีประชุม
ผูถือหุน 

 บริษัทฯ ขอรับรองวาสารสนเทศในแบบรายงานน้ีถูกตองและครบถวนทุกประการ 

 

     ลายมือชื่อ....................................... กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่แทนบริษทั  
              (นายวิษณ ุ เทพเจริญ) 

       ตําแหนง               กรรมการ 
 
 

      ลายมือชื่อ........................................ กรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชือ่แทนบริษทั 
                           ( นายสมจิตร ชัยชนะ) 
      ตําแหนง               กรรมการ 
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หลักฐานที่ตองใชในการแสดงสิทธิ์เขารวมประชุม ขั้นตอนการลงทะเบยีน 
 และการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 

 
1.  การแสดงหลักฐานแสดงตนเขารวมประชุม 

1.1   กรณีผูถือหุนที่เปนบคุคลธรรมดา 
 (1)   ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  

      (ก)   ใหแสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหท่ียังไมหมดอายุและมีรูปถาย เจาของเอกสาร  
  เชน บัตรประจําตัวประชาชน บัตรประจําตัวขาราชการ ใบขับข่ี หรือหนังสือเดินทาง  
  (ในกรณีเปนชาวตางประเทศ)  หากมีการเปล่ียน ชื่อ-นามสกุล ใหยื่นหลักฐาน 

ประกอบดวย 
 (2)   กรณีมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม 
 (ก)    หนังสือมอบฉันทะและใบประจําตอแบบพิมพหนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมา 

พรอมหนังสือ นัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ          
ผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ 

     (ข)     สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงชื่อรับรอง 
    สําเนาถูกตอง 
   (ค)    แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1 
 1.2   กรณีผูถือหุนเปนนิตบิุคคล 
 (1)    ผูแทนของผูถอืหุนเขาประชุมดวยตนเอง 

(ก)     เอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนโดยมีรายละเอียดตามกรณีผูถือหุนท่ีเปนบุคคล  
 ธรรมดาขอ 1.1 ขางตน 

          (ข)  สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนา 
ถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมี ขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนซึ่งเปนผูเขารวม
ประชุม มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน  

  (2)    ผูถือหุนมอบฉันทะใหผูรบัมอบฉันทะเขาประชุม  
(ก)    หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือนัดประชุม ซึ่งไดกรอกขอความ 

    ถูกตองครบถวนและลงลายมือชื่อ ของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซึ่งเปนผูมอบฉันทะ  
   และผูรับมอบฉันทะ 
  (ข)    สําเนาภาพถายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซึ่งรับรองสําเนา 
    ถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคลลงนามในหนังสือในหนังสือมอบฉันทะ มีอํานาจกระทําการ 
   แทนนิติบุคคลซึ่งเปนผูถือหุน 

(ค)   แสดงเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตามกรณีผูถือหุน 
ท่ีเปนบุคคลธรรมดาขอ 1 ขางตน 

 
 

เอกสารแนบ  6 
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 1.3   กรณีผูถือหุนซึง่มิไดมีสัญชาติไทยหรือเปนนิติบุคคลที่จัดตั้งตามกฎหมายตางประเทศ 
 ให เตรียมเอกสาร  และแสดงเอกสารเชนเดียวกับกรณีขางตน  โดยเอกสารที่ มิ ได มีตนฉบับ                      
เปนภาษาอังกฤษ จะตองจัดทําคําแปลภาษาอังกฤษแนบมาพรอมดวย และใหผูถือหุนหรือผูแทนนิติบุคคลนั้น
รับรองความ ถูกตองของคําแปล 
 

2.   วิธีการมอบฉนัทะ 
2.1   บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. แบบทั่วไป และ แบบ ข. ซ่ึงเปนแบบที่กําหนดรายการตาง  ๆ               
ที่จะมอบฉันทะไวชัดเจน  ตามแบบท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดไว อยางไรก็ตาม 
ทานผูถือหุนสามารถติดตอขอรับแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. และแบบ ข. ไดที่บริษัท 

 2.2    ผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมผูถือหุนไดดวยตนเอง สามารถมอบฉันทะไดโดยดําเนินการ ดังนี ้
  (ก) มอบฉันทะใหบุคคลใดในบุคคลหนึ่ งตามความประสงคของผูถือหุน  โดยใหระบุ ช่ือ                  
พรอมรายละเอียดของ บุคคลที่ผูถือหุนประสงคจะมอบฉันทะ หรือ เลือกมอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัท
ที่ไดแจงช่ือไวแลว ในแบบหนังสือมอบฉันทะโดยเลือกเพียงทานเดียวใหเปนผูรับมอบฉันทะในการเขารวม
ประชุมดังกลาว 

  (ข)   ปดอากรแสตมป จํานวน 20 บาท พรอมทั้งขีดฆาลงวันที่ที่ทําหนังสือมอบฉันทะดังกลาว              
เพ่ือใหถูกตองและมีผลผูกพันตามกฎหมาย หรือจะมอบใหบริษัทเปนผูดําเนินการใหก็ได 

(ค) สงหนังสือมอบฉันทะคืนมายังบริษัท ภายในวันศุกรที่ 27 เมษายน  2555 หรือกอนเวลาเริ่ม          
การประชุม อยางนอยครึ่งช่ัวโมง เพ่ือใหเจาหนาที่ของบริษัทไดมีเวลาตรวจสอบเอกสารและใหทันเวลาเริ่ม
ประชุม หรือมอบใหผูรับมอบฉันทะถือมาในวันประชุมก็ได 

 
3.   ขั้นตอนการลงทะเบียนเขารวมการประชุม 

 บริษัทจะเปดใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะ ลงทะเบียนเขารวมประชุมผูถือหุน กอนเริ่มการประชุม             
ไมนอยกวา 1 ช่ัวโมง หรือตั้งแตเวลา 08.00 น. เปนตนไป  ณ โรงแรม เอส ซี ปารค หองรัชดาบอลรูม (ช้ัน 6) 
เลขที่ 474 ซอยรามคําแหง 39  แขวงพลับพลา  เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ตามแผนที่สถานที่จัดประชุม
ที่ไดแนบมาพรอมนี้ เม่ือผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะลงนามเขาประชุมเรียบรอยแลว เจาหนาที่จะแจกบัตร
ลงคะแนนสําหรับแตละวาระ  คนละ 1 ชุด เพ่ือการลงคะแนนเสียง ดังนี้ 

  (1)  ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง จะไดรับบัตรลงคะแนน 1ชุด 
  (2)  ผูรับมอบฉันทะ 
 (2.1)   กรณีที่ผูถือหุนไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนไวในหนังสือมอบฉันทะ 

เรียบรอยแลว  ผูรับมอบฉันทะรายน้ันจะไมไดรับแจกบัตรลงคะแนน โดยเจาหนาที่บริษัท
จะนําคะแนนเสียงที่ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะทุกวาระ ไปบันทึกขอมูลรอไว
ลวงหนา และนํามาประมวลผลรวมกับเสียงของผูถือหุนรายอ่ืน ประกาศใหที่ประชุมทราบเม่ือ
จบวาระการประชุมแตละวาระ 

(2.2)  กรณีที่ผูถือหุนไมไดระบคุวามประสงคในการออกเสียงไว ผูรับมอบฉันทะจะไดรับแจก 
 บัตรลงคะแนน 1 ชุด สําหรับการพิจารณาลงคะแนนเสียงแทน 
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4.   ขั้นตอนการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผูถือหุน 
  (1)   การออกเสียงลงคะแนนใหนับ 1 หุน เปน 1 เสียง และหากผูถอืหุนทานใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษ
ในเรื่องใดผูถือหุนทานนั้นไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น 
  (2)   การลงมติที่ประชุมสําหรับแตละวาระ ประธานท่ีประชุมจะถามวามีผูถือหุนที่ประสงคลงคะแนน
เสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงหรือไม ในแตละวาระ ในกรณีที่ทานผูถือหุนประสงคจะลงคะแนนเสียงไมเห็น
ดวยหรืองดออกเสียง ใหยกมือแสดงตัวและทําเครื่องหมายพรอมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนเพ่ือนําไปนับ
คะแนนตอไป 
  (3)  การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงตามหนังสือมอบ
ฉันทะและบัตรลงคะแนน แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปน
คะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ 
  (4)  การแจงผลของการนับคะแนนเสียง ประธานฯจะแจงใหที่ประชุมทราบทุกวาระกอนเสร็จสิ้นการ
ประชุม หากทานผูถือหุนทานใดประสงคจะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้นๆ โดยตรง และหากทานผูถือหุนประสงคที่จะเสนอแนะความคิดเห็นอ่ืนที่ไมอยูใน
วาระการประชุม สามารถแสดงความคิดเห็นของทานไดในวาระเร่ืองอ่ืนๆ ทั้งนี้ในการซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็น จะขอความกรุณาใหทานผูถือหุนระบุช่ือ เพ่ือจะไดบันทึกรายงานการประชุมไดอยางถูกตองและครบถวน 
  (5)  การออกเสียงลงคะแนนในวาระเลือกตั้งกรรมการ เปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการในขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 15 และหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดดังนี้ 
         (ก)    ผูถือหุนคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง 

(ข)   ในการเลือกกรรมการ อาจใชวิธีออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการเปนรายบคุคลคราวละคน 
หรือคราวละหลายคน รวมกันเปนคณะ หรือดวยวิธีการอ่ืนใดก็ได ตามแตที่ประชุมผูถือหุน
จะเห็นสมควร แตในการลงคะแนนแตละครั้งผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนท่ีมีตามขอ  
ก. จะแบงคะแนนเสียงแกคนใด หรือคณะใด มากนอยเพียงใดก็ได 

(ค)   การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการใหใชเสียงขางมาก หากมีคะแนนเสียง      
  เทากัน ใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด 

 (6)   มติของท่ีประชุมผูถือหุนนัน้ใหประกอบดวยคะแนนเสียงดงัตอไปนี้ 
(1)    การวินิจฉัยช้ีขาดหรือลงมตขิองที่ประชุมผูถือหุนใหกระทําโดยการออกเสียงลงคะแนน   

    หรือไมวาการออกเสียงลงคะแนนนั้นจะกระทําดวยวธิีใด ใหนบัหนึ่งหุนเปนหนึ่งเสียงเสมอ 
  (2)  ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียง ลงคะแนน   

ถามีคะแนนเสียง เทากันใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกเสียง หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด 
 (3)   ในกรณีดังตอไปนี้ ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงทั้งหมดของ           

ผูถือหุน ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
   (ก)   การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมด หรือบางสวนที่สําคัญใหแกผูอ่ืน 
   (ข)   การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืน หรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 

      (ค)   การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัททั้งหมด หรือ 
     บางสวนที่สําคัญ การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการ 
     รวมกิจกรรมกับบุคคลอ่ืนโดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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ขอบังคับบรษิัทที่เกีย่วของกับการประชุมผูถือหุน 
 

การประชุมผูถือหุน การมอบฉันทะเพื่อเขาประชุม และสิทธิการออกเสียงลงคะแนน 
ขอ 32. การประชุมใหญของบริษัทใหจัดขึ้น ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัท หรือจังหวัดใกลเคียง 

หรือ ณ ท่ีอื่นใด  ตามท่ีคณะกรรมการจะกําหนด 
 
ขอ 33. ใหมีการประชุมใหญผูถือหุนอยางนอยปละหน่ึงคร้ัง การประชุมเชนวาน้ีใหเรียกวา “ประชุมใหญ”              

การประชุมสามัญดังกลาวใหกระทําภายในส่ีเดือนภายหลังการส้ินสุดรอบปทางการบัญชีของบริษัท 
 
 การประชุมผูถือหุนคราวอื่นๆ ใหเรียกวา “ประชุมวิสามัญ” 

 
 คณะกรรมการจะเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ไดสุดแตเห็นสมควร หรือเมื่อผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกัน               

ไมนอยกวาหน่ึง ในหาของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือจํานวนผูถือหุนไมนอยกวาย่ีสิบหาคน          
ซึ่งมีหุนรวมกันไมนอยกวาหน่ึงในสิบของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเขาชื่อกันทําหนังสือในฉบับ
เดียวกันรองขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญก็ไดโดยในหนังสือรองขอน้ันจะตองระบุวาใหเรียก
ประชุมเพื่อการใดไวใหชัดเจน  คณะกรรมการตองจัดประชุมภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจาก 
ผูถือหุน 

 
ขอ 34. ในการบอกกลาวเรียกประชุมผูถือหุนน้ัน ใหคณะกรรมการจัดทําหนังสือนัดประชุมระบุ สถานท่ี วัน เวลา 

ระเบียบวาระการประชุม และเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให
ชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พรอมท้ังความเห็นของคณะกรรมการใน
เร่ืองดังกลาวและจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบลวงหนาไมนอยกวาเจ็ด (7) วันกอนวันประชุม 

 
ขอ 35. การประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) เขาประชุมรวมกันไมนอยกวา            

25 คน หรือไมนอยกวาก่ึงหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา             
หน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจึงจะครบองคประชุม 

 
 ในกรณีท่ีปรากฏวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เมื่อลวงเวลานัดไปแลวถึงหน่ึงชั่วโมง จํานวนผูถือหุนซึ่งมา         

เขารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนน้ันรียกนัดเพราะผูถือหุน
รอง การประชุมเปนอันระงับไป ถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอ            
ให นัดประชุมใหม  และใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา  7 วันกอนวันประชุม                   
ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมจําเปนตองครบองคประชุม 

 
 

เอกสารแนบ 7 
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ขอ 36. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนจะมอบฉันทะใหผูอื่นเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนได              
การมอบฉันทะ จะตองทําเปนหนังสือลงลายมือชื่อผูมอบฉันทะ และทําตามแบบท่ีนายทะเบียนบริษัท
มหาชนจํากัดกําหนด และอยางนอยใหมีรายการดังตอไปน้ี 
ก. จํานวนหุนซึ่งผูมอบฉันทะน้ันถืออยู 
ข. ชื่อผูมอบฉันทะ 
ค. คร้ังท่ีของการประชุมท่ีมอบฉันทะใหเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
และมอบแกประธานกรรมการหรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกําหนดไว กอนผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 
 

ขอ 37. ในกรณีท่ีท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือนัดประชุมไมเสร็จ หรือพิจารณา  
เร่ืองท่ีผูถือหุน  ซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดเสนอ              
ในท่ีประชุมไมเสร็จและจําเปนตองเล่ือนการพิจารณา ใหท่ีประชุมกําหนดสถานท่ี วัน และเวลา และ
ระเบียบวาระการประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนการประชุม ท้ังน้ีใหโฆษณาคําบอกกลาว           
นัดประชุมในหนังสือพิมพไมนอยกวาสามวันกอนวันประชุมดวย 

 
ขอ 38. ประธานกรรมการเปนประธานท่ีประชุมผูถือหุน ในกรณีท่ีประธานกรรมการไมอยูในท่ีประชุมหรือไมอาจ

ปฏิบัติหนาท่ีได ถามีรองประธานกรรมการใหรองประธานกรรมการเปนประธาน ถาไมมีรองประธาน
กรรมการหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได ใหผูถือหุนท่ีมาประชุมเลือกผูถือหุนคนหน่ึงเปนประธาน                 
ในท่ีประชุม 

 
ขอ 39. ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงตอหน่ึงหุน  
 
 ในกรณีท่ีผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองอันใด ผูถือหุนจะออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ันมิได 

นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ 
 
 การออกเสียงลงมติใดๆ หรือการอนุมัติกิจการใดๆ ท่ีประชุมใหญจะตองไดรับคะแนนเสียงเห็นชอบจาก

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เวนแตในกรณีดังตอไปน้ีจะตอง
ไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
 การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอื่น 

ก. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรืบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท 
ข. การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ                     

การมอบหมายใหบุคคลอื่น 
ค. เขาจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตดุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน 
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ขอ 40.  กิจการอันท่ีประชุมสามัญประจําปพึงกระทํา มีดังน้ี 
(1) พิจารณารายงานของคณะกรรมการเก่ียวกับกิจการท่ีทางบริษัทไดดําเนินการไปในระยะรอบปท่ีผานมา 
(2) พิจารณาและอนุมัติงบดุล 
(3) พิจารณาจัดสรรเงินกําไร 
(4) เลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีลาออกตามวาระ 
(5) แตงต้ังผูสอบบัญชี 
(6) กิจการอื่นๆ   
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ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทน 
ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 
 

ชื่อ - นามสกุล   นายณรงคชัย   สถานุพงษ  
ประเภทกรรมการ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
อายุ   72  ป 
สัญชาต ิ   ไทย 
 
การศึกษา    ปริญญาโท บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

    ปริญญาตรี บริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
 

การฝกอบรม  - หลักสูตรการพัฒนากรรมการบริษัทมืออาชีพ(DCP) 
หลักสูตรกรรมการ   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลักสูตรกรรมการตรวจสอบ(ACP) 
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
  - หลักสูตรการกําหนดคาตอบแทน(RCC)  
   สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) 
 
ประสบการณทํางาน    - ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ บมจ. ณุศาศิริ 
(ยอนหลัง 5 ป)     - กรรมการสรรหาและพิจารณากําหนดคาตอบแทน บมจ. ณศุาศิริ  
  - กรรมการตรวจสอบ บมจ. สามารถเทลคอม  
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบยีนอื่น ประธานท่ีปรึกษา บมจ. พีรพฒัน เทคโนโลยี (หลักทรัพย MAI) 
 
ตําแหนงในกิจการอื่น(ที่ไมใช กรรมการผูจัดการ บริษัท สยามแอพเพรซัล แอนด เซอรวิส จาํกัด 
บริษัทจดทะเบียน) 
 
การดํารงตาํแหนงกรรมการ/  ไมม ี
ผูบริหารในกิจการอื่นทีอ่าจ 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผล 
ประโยชนตอบริษัท   
 
 
 
 

เอกสารแนบ 8 



หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2556 หนา  44 
 

ความสัมพันธกับผูบริหารหรือ ไมม ี
ผูถือหุนรายใหญ/รายยอยของ 
บริษัท 
 
การถือครองหลักทรัพยของบริษัท/  ไมม ี
การถือหุนของบริษัท 
 
ขอพิพาททางกฎหมาย ในรอบ   ไมม ี
10 ป ที่ผานมา 
 
การเขารวมประชุมในป 2555 - เขารวมประชมุกรรมการบริษทั  10  คร้ัง  จาก  10 คร้ัง 
 - เขารวมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5 คร้ัง  5  คร้ัง 

 -  เขารวมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
   1 คร้ัง  จาก  1  คร้ัง 
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ขอมูลของกรรมการตรวจสอบ ซ่ึงผูถือหุนสามารถมอบฉันทะใหเปนตัวแทน 
ในการประชมุสามัญผูถือหุนประจําป 2556 

 
 
ชื่อ – นามสกุล   นายสุรศักด์ิ  นาคสวัสด์ิ 
ประเภทกรรมการ    กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
อายุ    66  ป 
สัญชาติไทย    ไทย 
 
การศึกษา       - ปริญญาโทพัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิตทางพัฒนาสังคมสถาบันพัฒน 
            บริหารศาสตร (NIDA) 
        - ปริญญาตรี  นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      -  ปริญญาตรี  เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
      :- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน  
            สถาบนัพระปกเกลา 
       - ประกาศนียบัตรฝกอบรม หลักสูตรกฎหมายมหาชน  
      มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
        - ประกาศนียบัตรฝกอบรม หลักสูตรนักบริหาร สํานักงานคณะกรรมการ 
         ขาราชการ พลเรือน 
       - ประกาศนียบัตร ชางสํารวจ 
 
การฝกอบรมหลักสูตร     ไมม ี      
กรรมการ 
 
ประสบการณทํางาน    - รองอธิบดีกรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
(ยอนหลัง 5 ป)    -  ผูเชี่ยวชาญพิเศษดานการบริหารจัดการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ  
     กระทรวงเกษตร และสหกรณ 
    - ผูอํานวยการกอง กองสหกรณพาณิชยและธนกิจ กรมสงเสริมสหกรณ 
        กระทรวงเกษตร และสหกรณ 
    -  เลขานุการกรม กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - นักวิชาการสหกรณ กรมสงเสริมสหกรณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
    - พนักงานสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย สาขาบางประกง 
    - ชางรังวัด กรมท่ีดิน กระทรวงมหาดไทย 
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ผลงานทางวิชาการ   -  ดําเนินการยกรางเพื่อเสนอรัฐสภาพิจารณาตราเปนพระราชบัญญัติ 
    สหกรณ พ.ศ. 2542 มีผลบังคับใชมาถึงปจจบุัน 
   - เอกสารผลงาน เร่ืองการบริการจัดการสหกรณในประเทศไทย 
    -  กรรมการผูทรงคุณวุฒิ ตรวจผลงานวิจัยทางสหกรณ ของ 
     กรมสงเสริมสหกรณ 
    - อาจารยพิเศษ บรรยายวิชากฎหมายสหกรณเปรียบเทียบ หลักสูตร 
     ปริญญาโทสาขา เศรษฐศาสตรสหกรณ มหาวทิยาลัยแมโจ 
 
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบยีนอื่น ไมม ี
 
ตําแหนงในกิจการอื่น (ที่ไมใช - ท่ีปรึกษากฎหมายกรมสงเสริมสหกรณ 
จดทะเบียน   -  กรรมการในคณะกรรมการดําเนินการสหกรณขาราชการสหกรณ จํากัด 

     -   กรรมการบริษทัโรงสีขาวสวนดุสิต จํากัด 
 
การดํารงตาํแหนงกรรมการ/  ไมม ี
ผูบริหารในกิจการอื่นทีอ่าจ 
ทําใหเกิดความขัดแยงทางผล 
ประโยชนตอบริษัท   
 
ความสัมพันธกับผูบริหารหรือ  ไมม ี
ผูถือหุนรายใหญ/รายยอยของ 
บริษัท 
 
การถือครองหลักทรัพยของ ไมม ี
บริษัท/การถอืหุนของบริษัท  
 
ขอพิพาททางกฎหมาย ในรอบ  ไมม ี
10 ป ที่ผานมา 
 
การเขารวมประชุมในป 2555 - เขารวมประชมุกรรมการบริษทั  10  คร้ัง  จาก  10 คร้ัง 
 - เขารวมประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  5 คร้ัง  5  คร้ัง 

 -  เขารวมประชมุคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  
  1 คร้ัง  จาก  1  คร้ัง 
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