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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 1/2560 

บริษัท ณุศาศิริ จํากดั (มหาชน) 

วันที� 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560 

ณ โรงแรม เมเปิล ห้องเทียร่า (ชั�น 3) เลขที� 9 ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 

 

 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายวษิณุ เทพเจริญ ประธานกรรมการ/ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร (ทาํหนา้ที�ประธานในที�ประชุม) 
 2. นายสมคิด ศริ กรรมการอิสระ/รองประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/ 
    ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
 3.  นายประดิษฐ ศวสัตนานนท ์ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4.  นายมานพ ถนอมกิตติ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 5. นายสมพิจิตร ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการ/เลขานุการบริษทั 
 6. นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการ 
 
กรรมการที�ไม่เข้าร่วมประชุม 
 พ.ต.อ.ศกัดิ7 รพี  เพียวพนิช กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ (ติดภารกิจ) 
 
ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
 1. คุณราชันย ์ อารยะวงศ์ชัย รองประธานเจา้หน้าที�บริหาร สายงานบญัชีและการเงิน (CFO) 
 2. ผศ.รอ.นพ.ดร. สุมาส  วงศสุ์นพรัตน์   รองประธานเจา้หนา้ที�บริหาร สายงานธุรกิจระหวา่งประเทศและการพฒันา 
 
ผู้สอบบัญชีที�เข้าร่วมประชุม 
 นางสาวจารุณี   น่วมแม่   จาก สาํนกังาน เอ.เอม็.ที แอสโซซิเอท   
 
ที�ปรึกษากฎหมายที�เข้าร่วมประชุม 
 นายเกรียงไกร อินทจนัทร์   จาก บริษทั สาํนกังานกฎหมาย ทรู ลอวเ์ยอร์ จาํกดั 
 
เริ�มประชุมเวลา  14.01  น. 
 
 นายสมพิจิตร   ชยัชนะจารักษ์  กรรมการและเลขานุการบริษทั แถลงต่อที�ประชุมว่า ขณะนีD มีผูถ้ือหุ้นลงทะเบียนแลว้ 
ทัDงสิDน 101 ราย  โดยมาดว้ยตนเอง 50 ราย มอบฉนัทะ 51 ราย เป็นจาํนวนหุน้ทัDงสิDน 4,471,935,765 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 64.3709 ของหุ้น
ที�จาํหน่ายไดท้ัDงหมดของบริษทัฯ จาํนวนรวมทัDงสิDน 6,947,134,128 หุ้น ถือว่าครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 และขอ้บงัคบั
บริษัทฯ ข้อ 38 ซึ� งกาํหนดให้ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานในที�ประชุม จึงใคร่ขอเรียนเชิญนายวิษณุ  เทพเจริญ ประธาน
กรรมการบริษทั กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัD งที� 1/2560 
 ประธานฯ กล่าวต้อนรับผูถื้อหุ้นเข้าสู่การประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น ครัD งที� 1/2560 พร้อมทัD งกล่าวแนะนํากรรมการบริษัท 
ผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และที�ปรึกษากฎหมายของบริษทัฯ ที�เขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในครัD งนีD  ต่อที�ประชุม 
 ประธานฯ แจง้ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบถึงวธีิการปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
 1.   การออกเสียงลงคะแนน ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง และหากผูถื้อหุ้นท่านใดมีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในเรื�องใดผูถื้อหุ้นท่าน
นัDนไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
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 2.   การลงมติที�ประชุมสาํหรับแต่ละวาระ ประธานที�ประชุมจะถามว่ามีผูถื้อหุ้นที�ประสงคล์งคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียงหรือไม่ในแต่ละวาระ ในกรณีที�ท่านผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกมือเพื�อให้เจา้หน้าที�เดินไป
รับใบลงคะแนนจากท่าน 
 3.   การนับคะแนน จะนับคะแนนเฉพาะคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง แลว้นาํไปหักออกจากจาํนวนเสียง
ทัDงหมดที�เขา้ร่วมประชุม ส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�ลงคะแนนเห็นดว้ยในวาระนัDน ๆ 
 4.   การแจง้ผลของการนบัคะแนนเสียงประธานฯ จะแจง้ใหที้�ประชุมทราบทุกวาระก่อนเสร็จสิDนการประชุม 
 หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซักถาม หรือแสดงความคิดเห็น สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นให้ตรงตามวาระ
นัDน ๆ โดยไม่ใหซ้กัถามนอกประเดน็ และหากท่านผูถื้อหุน้ประสงคที์�จะเสนอแนะเรื�องอื�น  ๆ ที�ไม่อยูใ่นวาระการประชุม สามารถแสดงความ
คิดเห็นของท่านไดใ้นวาระพิจารณาเรื�องอื�น ๆ  
 ประธานที�ประชุมดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปนีD  
 

วาระที� 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 ซึ�งประชุมเมื�อวันที� 28 เมษายน พ.ศ. 2560  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริงในวาระนีD  
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ แจง้ต่อที�ประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 28 เมษายน 
พ.ศ. 2560 และไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ในเวลาที�กฎหมายกาํหนด 14 วนั 
โดยมีสาํเนารายงานการประชุม (รายละเอียดเพิ�มเติมปรากฏตาม เอกสารแนบ 1)  
 คณะกรรมการเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ย่างถูกตอ้งแลว้ เห็นควรให้ที�ประชุมผูถื้อหุ้นรับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ครัD งดงักล่าว 
 การลงมติตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 

มติที�ประชุม    มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2560 ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2560 ดว้ยคะแนนเสียง ดงันีD  
 

เห็นดว้ย 4,478,936,412 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9972 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 125,279 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0028 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที�  2  พจิารณาอนุมัติยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเดิม เพื�อรองรับการเพิ�มทุนแบบมอบอํานาจทั�วไป (General Mandate) 

  จํานวน 690,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริงในวาระนีD  
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ แจง้ต่อที�ประชุมวา่ ดว้ยบริษทัฯ มีการวางแผนที�จะเพิ�มทุน จดทะเบียนใหม่ ซึ� งตามกฎหมาย
ระบุวา่ ตอ้งมีการลดทุนจดทะเบียนที�ยงัไม่ไดช้าํระหรือหุน้ที�เหลือจากการออกใบสาํคญัแสดงสิทธิการซืDอหุน้สามญัของบริษทัฯ ให้เสร็จสิDน
ก่อนจึงจะสามารถเพิ�มทุนจดทะเบียนใหม่ได ้จึงมีความประสงคที์�จะขอยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเดิมเพื�อรองรับการเพิ�มทุนแบบ
มอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 690,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท 
 ทัDงนีD  คณะกรรมการเห็นชอบใหเ้สนอที�ประชุมผูถื้อหุน้ พิจารณาอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุนเดิมดงักล่าว 
 การลงมติตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามพร้อมทัDงใหข้อ้เสนอแนะ วา่ในการลดทุนจดทะเบียน และการเพิ�ม
ทุนจดทะเบียน ผูถื้อหุ้น ไดอ้นุมติัไวแ้ลว้เมื�อการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 เมื�อวนัที� 28 เมษายน พ.ศ. 2560 นัDน เหตุใดจึงไม่
เป็นไปตามแผน และบริษทัฯ จึงไม่เรียกเพิ�มทุน แต่กลบัเรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นครัD งนีD  เพื�อขออนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ 
ใหม่ โดยจัดสรรให้กับผูถื้อหุ้นเดิม และการเพิ�มทุนครัD งนีD จะนําเงินทุนไปใช้ด้านใดบ้าง และการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทฯ ขอให้
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คณะกรรมการตระหนกัถึงรายละเอียด ความสาํคญัของขอ้มลูใหถี้�ถว้นก่อนการเปิดเผยขอ้มลูสู่สาธารณะ จึงขอให้กรรมการสรุปเนืDอหาที�จะ
ประชุมในวนันีDทัDงหมด เพื�อความเขา้ใจและเกิดความรวดเร็วในการประชุม 
 นายสมพิจิตร ชยัชนะจารักษ ์ไดก้ล่าวเนืDอหาสาระสําคญัที�จะประชุมในวนันีD  ประกอบดว้ยการขออนุมติัลดทุน ที�จดัสรร
ใหก้บับุคคลเฉพาะเจาะจง 690 ลา้นหุน้ เนื�องจากจะมีการขออนุมติัเพิ�มทุนใหม่อีก 694,713,412  หุ้น ให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม หุ้นที�ขอเพิ�มทุนไว ้
หากยงัไม่เรียกเพิ�มทุน ตอ้งขออนุมติัลดทุนเดิมก่อนตามกฎหมาย  ซึ� งการเพิ�มทุนใหม่ในครัD งนีD  จะนาํไปลงทุนเพื�อขยายธุรกิจดา้นสุขภาพ 
และส่วนหนึ�งเพื�อเป็นเงินทุนหมุนเวยีน ตามรายละเอียดที�แจง้ไวใ้นแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ตามเอกสารแนบ 2 ซึ� งการขออนุมติัเพิ�ม
ทุนครัD งนีD  จะเป็นการเพิ�มทุนให้กบัผูถื้อหุ้นเดิม ในอตัราหุ้นเดิม 10 หุ้น ต่อ 1 หุ้นใหม่ ในราคาเสนอขายหุ้นละ 0.50 บาท (มูลที�ตราไว ้1.00 
บาท) และใหสิ้ทธิในใบสาํคญัแสดงสิทธิของบริษทัฯ NUSA-W3 ราคา 0 บาท (ฟรี)  มีอายุ 2 ปี ที�สามารถแปลงสภาพมาเป็นหุ้นสามญั ใน
อตัราการใชสิ้ทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ต่อ 1 หุ้นสามญัใหม่ ราคาใชสิ้ทธิ 1.00 บาท  และส่วนที�เหลือเป็นหุ้นสํารองเพื�อรองรับการ
ปรับสิทธิให้กบัใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ NUSA-W2, NUSA-WA  และ NUSA-WB เป็นไปตามหลกัการคาํนวณ
ของตลาดหลกัทรัพย ์ ซึ� งการประชุมวนันีD  หากผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั ก็จะเริ�มดาํเนินการแจง้ใหผู้ถื้อหุ้นที�มีสิทธิซืDอหุ้นและดาํเนินการชาํระ
เงิน ภายในวนัที� 15 มกราคม ถึงวนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2561  
 นายวษิณุ เทพเจริญ ประธานฯ ไดก้ล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ และตอบขอ้ซกัถามเพิ�มเติมวา่ ในการขออนุมติัเพิ�มทุน
จดทะเบียนเมื�อครัD งประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2560 นัDน เพื�อความสะดวกและคล่องตวัในการดาํเนินงานฝ่ายบริหาร เพื�อความรวดเร็ว
ในการจดัหาเงินทุนโดยที�บริษทัฯ ไม่ตอ้งยื�นขอสินเชื�อผ่านสถาบนัการเงิน ซึ� งมีกระบวนการในการอนุมติัค่อนขา้งนาน ทัDงนีD  ดว้ยภาวะ
ตลาด และเศรษฐกิจที�ผ่านมาค่อนขา้งแย่ รวมทัDงราคาหุ้นในตลาด ของบริษทัฯ ตํ�ากว่าราคาที�จะเสนอขายให้บุคคลในจาํกดั และตํ�ากว่ามูล
ค่าที�ตราไว ้1.00 บาท จึงเป็นเรื�องยากใหก้ารเจรจากบันกัลงทุน อีกทัDงยอดโอนกรรมสิทธิ7 ในโครงการต่าง ๆ ลดน้อยลงเนื�องจากกลุ่มลูกคา้ที�
เขา้มาจองซืDอโครงการนัDน สถาบนัการเงินไม่อนุมติัสินเชื�อ  
 เพื�อให้การดาํเนินงาน ร่วมทัDงการขยายธุรกิจดา้นสุขภาพ ทัDงในและต่างประเทศของบริษทัฯ เป็นไปอย่างต่อเนื�อง ทีม
ผูบ้ริหารและคณะกรรมการจึงเห็นควรเพิ�มทุนใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม เพื�อนาํไปลงทุนในธุรกิจดงักล่าว ซึ� งปัจจุบนับริษทัฯ ไดมี้การดาํเนินการไป
บา้งแลว้ ทัDงในประเทศ และต่างประเทศ ตามที�ไดเ้ผยแพร่ข่าวผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยไ์ปแลว้  
 ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นางศิริญา เทพเจริญ กรรมการและรองประธานเจา้หน้าที�บริหาร สายงานการตลาด เป็นผูใ้ห้
ขอ้มลูเพิ�มเติมเกี�ยวกบัธุรกิจดา้นสุขภาพ 
 นางศิริญา เทพเจริญ ไดใ้ห้ขอ้มูลเพิ�มเติมว่า ปัจจุบนั บริษทัฯ จะเขา้ลงทุนในธุรกิจดา้นสุขภาพแลว้ในประเทศ คือ บริษทั 
พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ จาํกดั และไดเ้ขา้ลงทุนกบั บริษทั พานาซี เมดิคอล ฮ่องกง จาํกดั ซึ� งอยู่ที�ฮ่องกง และมีแผนจะขยายการลงทุนไป
ประเทศจีนในอนาคต การเขา้ลงทุนดงักล่าวบริษทัฯ ไดเ้ล็งเห็นถึงโอกาสในการต่อยอดธุรกิจดา้นพฒันาอสังหาริมทรัพย ์ควบคู่กบัธุรกิจ
ดา้นสุขภาพ ซึ� งบริษทัฯ ไดมี้การเปิดดาํเนินธุรกิจดา้นอสังหริมทรัพยเ์ชิงสุขภาพ (wellness) ที�โครงการแลว้หลกัๆ คือที�โครงการณุศามาย
โอโซน เขาใหญ่ การเพิ�มทุนและเสนอขายหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษัทฯ เป็นสิ�งสําคญัมาก เพื�อเป็นเงินทุนในการขยายตวัเขา้สู่ธุรกิจดา้น
สุขภาพ (wellness) ที�มีแนวโนม้ที�ดี ซึ� งตอ้งมีความพร้อมทางดา้นเงินทุนควบคู่กนัไป 
 นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มีที�ดินเปล่ากี�แปลง และทาํไมถึงไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ7 ใหแ้ก่ลูกคา้ได ้
 - จากการขอเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) นัDน ตัDงราคาเสนอขายที�ไม่ตํ�ากวา่ 1.00 บาท ทาํไมถึงตัDงราคา
สูงกวา่ตลาด และไม่สามารถขายได ้ 
 - การเขา้ลงทุนที�ฮ่องกง และที�จะขยายธุรกิจดา้นสุขภาพไปยงัประเทศจีนนัDน ไดมี้การเจรจากบัผูร่้วมทุนหรือไม่ว่าจะลงทุน
กบับริษทัฯ เพียงผูเ้ดียว และผูร่้วมทุนมีขอ้ตกลงพิเศษอะไรกบับริษทัฯ หรือไม่ ถึงยอมเขา้ร่วมทุน และการขยายธุรกิจในต่างประเทศจะเป็น
การเปิดช่องวา่งใหบุ้คคล กระทาํการทุจริตหรือไม่ กรรมการและผูบ้ริหารมีแผนการรับมืออยา่งไร 
 นายสมพิจิตร ชยัชนะจารักษ ์ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ ยงัมีที�ดินเปล่าที� โครงการ มาย โอโซน, ภูเก็ต, เชียงใหม่
, พทัยา, ศรีราชา และเรื�องการโอนกรรมสิทธิไม่เป็นไปตามแผน คือมีลูกคา้เขา้จองนัDน ส่วนหนึ� งใชบ้ริการเงินกู ้ซึ� งส่วนหนึ� งของลูกคา้ไม่
ผา่นการอนุมติั จึงทาํใหบ้ริษทัฯ เกิดปัญหาและไม่สามารถเพิ�มยอดโอนไดต้ามเป้าหมาย ทัDงนีD  การเขา้ลงทุนที�ฮ่องกง บริษทัฯ ไดมี้การเตรียม
แผนการขยายธุรกิจแลว้ และจะเตรียมดาํเนินการขยายธุรกิจไปที�ประเทศจีน ซึ� งมีประชากรจาํนวนมาก  ปัจจุบนั ยงัอยู่ในขัDนตอนการเจรจา
กบันกัลงทุนชาวจีนอยู ่ซึ� งการเขา้ลงทุนที�จีนนัDนเป็นการลงทุนที�สามารถทาํให้บริษทัฯ กา้วกระโดดในธุรกิจดา้นสุขภาพ และดาํเนินธุรกิจ
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ควบคู่กบัการพฒันาอสังหาริมทรัพยไ์ด ้หากมีความแน่ชดัแลว้จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบอีกครัD งภายหลงั และในการขยายธุรกิจในต่างประเทศ
นัDน คณะกรรมการมีมาตรการตรวจสอบ และการวดัผลการดาํเนินงานที�โปร่งใส่ และดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎเกณฑข์องสาํนักงานกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
 ทัDงนีD  จากที�เคยขออนุมติัเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจาํกดันัDน บริษทัฯ ไดต้ัDงราคา
เสนอขายไวไ้ม่ตํ�ากว่า หุ้นละ 1.00 บาท และไม่ตํ�ากว่าร้อยละ 90 ของราคาเฉลี�ยในตลาด อย่างที�ทราบนัDน ว่าราคาหุ้นในตลาดตํ�ากว่าราคา
เสนอขายค่อนขา้งมาก จึงทาํใหน้กัลงทุนไม่สนใจที�จะเขา้ซืDอหุ้นเพิ�มทุนของบริษทัฯ และเพื�อความเท่าเทียมกนัของนักลงทุนใหม่และผูถื้อ
หุ้นเดิมของบริษทัฯ คณะกรรมการจึงเห็นว่าควรลดทุนในครัD งนีD ก่อน จึงจาํเป็นตอ้งลดทุนที�ไม่ใดใ้ช้ก่อน และเพื�อให้การดาํเนินงานของ
บริษทัฯ เป็นไปตามแผนการที�กาํหนดจึงเป็นเหตุให้ตอ้งเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเพื�อขออนุมติัเพิ�มทุนเพื�อการระดมทุนในการขยายธุรกิจดา้น
สุขภาพ และเป็นเงินทุนหมุนเวยีนในการดาํเนินงานได ้  
 นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้ักถามว่า การเพิ�มทุนครัD งนีD  รวมทัDงเงินที�จะไดรั้บจากยอดขายตามแผนการ
ดาํเนินงานนัDน เพียงพอต่อการเขา้ลงทุนหรือไม่ และจะไดก้าํไรจากการลงทุนมาก หรือน้อยเพียงใด ในการเพิ�มทุนครัD งนีD เพื�อนาํเงินทุนไป
ร่วมทุนที�พานาซีในประเทศไทย หรือต่างประเทศ 
 นายสมพิจิตร ชัยชนะจารักษ์ ไดต้อบขอ้ซักถามว่า การเพิ�มทุนครัD งนีD  บริษทัฯ จะนาํเงินทุนที�ไดรั้บเพื�อขยายธุรกิจดา้น
สุขภาพที�ฮ่องกง และเงินทุนหมุนเวียน อาจรวมทัDงพานาซีที�ประเทศไทย ที�บริษทัฯ ไดเ้ขา้ซืDอหุ้นกบักลุ่มผูถื้อหุ้นของพานาซี ประเทศไทย 
ตามที�บริษทัฯ ไดแ้จง้ข่าวผา่นระบบของตลาดหลกัทรัพยไ์ปแลว้นัDน  
 ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซักถามเพิ�มเติมว่า ในการเพิ�มทุนครัD งนีD  คณะกรรมการและผูบ้ริหารคาดว่าน่าจะเพียงพอต่อการเขา้
ลงทุนในการขยายธุรกิจดา้นสุขภาพ และยงัคงมีเงินเหลือเพียงพอที�เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในกิจการ  
 นายศกัดิ7 ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้ักถามว่า ปัจจุบนั บริษทัฯ มีตน้ทุนหุ้นกู้ และตัoวเงินในครึ� งปีหน้า
เท่าไหร่ 
 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้ายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั รองประธานเจา้หน้าที�บริหาร สายงานบญัชี และการเงิน (CFO) เป็น
ผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริงเพิ�มเติมตามที�ผูถื้อหุน้ไดซ้กัถาม 
 นายราชนัย ์ อารยะวงศช์ยั ไดต้อบขอ้ซกัถามของผูถื้อหุน้วา่ หุน้กูค้รบกาํหนดชาํระในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2561 ประมาณ 
650 ลา้นบาท เงินกูที้�จะครบดงักล่าว ไดอ้อกหุน้กูม้าเพื�อรองรับไวแ้ลว้ 
 นายนวนนัตสิ์งห์ ดูวา ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่  ประธานฯ จะใชสิ้ทธิจองซืDอหุน้เพิ�มทุนครัD งนีDหรือไม่ 
 ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ขอยนืยนัวา่จะขอจองซืDอหุน้เพิ�มทุนครัD งนีD  ตามสิทธิที�ไดรั้บจดัสรร  
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 

มติที�ประชุม    มีมติอนุมติัยกเลิกการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนเดิม เพื�อรองรับการเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 
จาํนวน 690,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท รวม 690,000,000 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันีD  
 

เห็นดว้ย 4,557,747,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที�  3  พจิารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดมิจํานวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จํานวน 9,083,962,775 บาท โดย

  วิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�สํารองไว้ เพื�อรองรับการออกหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จํานวน  

  690,000,000 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท  รวม 690,000,000 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. 

  ของบริษัทฯ  เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริงในวาระนีD  
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 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ แจง้ต่อที�ประชุมว่า สืบเนื�องจาก วาระที� 2  ที�ประชุมมีมติอนุมติัยกเลิกการจดัสรรหุ้นสามญั
เพิ�มทุนเดิมแล้วนัD น จะต้องพิจารณาอนุมัติลดทุนจดทะเบียนเดิม จากจาํนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 
9,083,962,775 บาท โดยวิธีการตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�สํารองไว ้เพื�อรองรับการออกหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) 
จาํนวน 690,000,000 หุน้ มลูค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  รวม 690,000,000 บาท และพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. 
ของบริษทัฯ  ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 โดยใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียน
แกไ้ขหนังสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจในการแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อเป็นไปตามคาํสั�งของ
นายทะเบียน ภายใน 14 วนั นับแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุ้นลงมติอนุมติั การแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ เพื�อให้
สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดงันีD  
 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 9,083,962,775 บาท  (เกา้พนัแปดสิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื�นสองพนัเจด็ร้อยเจด็สิบหา้บาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 9,083,962,775 หุน้  (เกา้พนัแปดสิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื�นสองพนัเจด็ร้อยเจด็สิบหา้หุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  1  บาท (หนึ�งบาทถว้น) 
โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั 9,083,962,775 หุน้  (เกา้พนัแปดสิบสามลา้นเกา้แสนหกหมื�นสองพนัเจด็ร้อยเจด็สิบหา้หุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ         -  หุน้ ( -  หุน้) 
 วาระนีDจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัDงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 

มติที�ประชุม    มีมติอนุมติัลดทุนจดทะเบียนเดิมจาํนวน 9,773,962,775 บาท ให้เหลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 9,083,962,775 บาท โดย
วธีิการตดัหุน้สามญัจดทะเบียนที�สาํรองไว ้เพื�อรองรับการออกหุ้นเพิ�มทุนแบบมอบอาํนาจทั�วไป (General Mandate) จาํนวน 690,000,000 หุ้น มูล
ค่าที�ตราไว ้หุน้ละ 1 บาท  รวม 690,000,000 บาท และอนุมติัแกไ้ขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันีD  
 

เห็นดว้ย 4,557,747,416 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที�  4  พจิารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลงัลดทุนจํานวน 9,083,962,775  บาท เป็นทุนจด 

  ทะเบียนใหม่ จํานวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุ้นสามัญเพิ�มทุนใหม่ จํานวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้  

  หุ้นละ 1.00 บาท และอนุมัติแก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ  เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด 

  ทะเบียนของบริษัทฯ  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริงในวาระนีD  
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ แจง้ต่อที�ประชุมว่า บริษทัฯ มีความจาํเป็นที�จะตอ้งใชเ้งินทุนในการดาํเนินงานตามแผนงานที�
วางไว ้และมีความจาํเป็นที�จะเสริมสภาพคล่อง เพื�อขยายธุรกิจตามแผนงาน ทัDงในและต่างประเทศ จึงจาํเป็นที�จะตอ้งเพิ�มทุนจดทะเบียนของ
บริษทัฯ โดยมีวตัถุประสงคใ์นการเพิ�มทุนจดทะเบียนครัD งนีD  เพื�อเป็นเงินทุนในการขยายตวัเขา้สู่ธุรกิจดา้นสุขภาพ (wellness) ซึ� งตอ้ง มีความ
พร้อมทางดา้นเงินทุนและสภาพคล่องทางดา้นการเงินที�จะขยายโครงการต่าง ๆ ที�มีศกัยภาพ เพื�อรองรับการขยายธุรกิจของบริษทัฯในอนาคต 
ทัDงในและต่างประเทศ อนัจะก่อใหเ้กิดผลประโยชน์และกาํไรต่อบริษทัฯ ตลอดจนช่วยสร้างมลูค่าเพิ�มใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  
 ซึ� งที�ประชุมผู ้ถือหุ้นจะต้องพิจารณาอนุมัติเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจดทะเบียนหลังลดทุนจํานวน 
9,083,962,775  บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ จาํนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 1,404,091,517 หุ้น มูล
ค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท (รายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2)  และพิจารณาอนุมติั
แก้ไขเพิ�มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ  ตามมาตรา 18 (4) แห่ง พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 โดยให้บุคคลที�
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คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจในการแกไ้ข
และเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อเป็นไปตามคาํสั�งของนายทะเบียน ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัที�ที�ประชุมผูถื้อหุน้ลงมติอนุมติั การแกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือ 
บริคนธ์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียน ดงันีD  
“ขอ้ 4.  ทุนจดทะเบียน จาํนวน   10,488,054,292 บาท  (หนึ�งหมื�นสี� ร้อยแปดสิบแปดลา้นหา้หมื�นสี�พนัสองร้อยเกา้สิบสองบาทถว้น) 
แบ่งออกเป็น 10,488,054,292 หุน้  (หนึ�งหมื�นสี� ร้อยแปดสิบแปดลา้นหา้หมื�นสี�พนัสองร้อยเกา้สิบสองหุน้) 
มลูค่าหุน้ละ  1 บาท (หนึ�งบาทถว้น) 
โดยแบ่งออกเป็นหุน้สามญั 10,488,054,292 หุน้  (หนึ�งหมื�นสี� ร้อยแปดสิบแปดลา้นหา้หมื�นสี�พนัสองร้อยเกา้สิบสองหุน้) 
หุน้บุริมสิทธิ  -  หุน้ ( -  หุน้)” 
 วาระนีD จะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัDงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 นายศกัดิ7 ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้ักถามว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ (NUSA-
WA) และ (NUSA-WB) คืออะไร และมีราคาใชสิ้ทธิหุน้ละกี�บาท 
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ไดต้อบขอ้ซักถามว่า ใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ (NUSA-WA) และ 
(NUSA-WB) นัDน เป็นใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ ซึ� งจดัสรรให้แก่บุคคลในวงจาํกัด ในราคาใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิหุน้ละ 1.00 บาท เป็นการจดัสรรใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสัดส่วนการถือหุน้ โดยไม่คิดมลูค่า และไม่ไดเ้ป็นหลกัทรัพยที์�นาํเขา้จด
ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ซึ� ง (NUSA-WA) จะมีอายคุรบกาํหนด 3 ปี ในเดือนมกราคม 2561 นีD   
 นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ ตามวตัถุประสงคก์ารใชเ้งินเพิ�มทุนที�ไดแ้จง้ต่อผูถื้อหุ้นนัDน มีขอ้มูล
แค่เงินเพิ�มทุนครัD งนีD  จาํนวน 1,042,070,118 บาท จากปี 2561-2563 แต่ยงัมีเงินที�ยงัไม่ได้เรียกเพิ�มทุน และยงัไม่ไดรั้บจากการใช้สิทธิ
ใบสาํคญัแสดงสิทธิอีก ซึ� งถือไดว้า่เป็นเงินจาํนวนมาก ในการทาํขอ้มูลให้ผูถื้อหุ้นทราบครัD งต่อไปนัDน อยากให้มีการเพิ�มเติมจาํนวนหุ้นเพิ�ม
ทุนที�ยงัไม่ไดเ้รียกชาํระทัDงหมด โดยชีDแจงรายละเอียดใหช้ดัเจน เพื�อที�ผูถื้อหุน้จะไดท้ราบขอ้เทจ็จริง 
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ไดต้อบขอ้ซักถามว่า ตามที�ท่านถือหุ้นเสนอมานัDนว่าควรมีขอ้มูลจาํนวนหุ้นในการเพิ�มทุน
ครัD งนีDทัDงหมด รวมทัDงจาํนวนที�ออกหุน้เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิใบสาํคญัแสดงสิทธินัDน บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํแลว้  แต่เนื�องจากเป็นแบบฟอร์มของ
ตลาดหลกัทรัพย ์จึงขอให้แกไ้ขขอ้ความและตวัเลขตามมาตรฐานที�กาํหนดให้กรอกนัDน เพื�อความชดัเจนยิ�งขึDน แต่หากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะ
ให้นําตัวเลขทัD งหมดมาเปิดเผยเพื�อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจลงทุน บริษัทฯ จะขอพิจารณาและนําไปปรึกษากับเจ้าหน้าที�ของตลาด
หลกัทรัพยอี์กครัD ง เพื�อดาํเนินการเปิดเผยขอ้มลูในครัD งต่อไป 
 ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้ซกัถาม และไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
 

มติที�ประชุม    มีมติอนุมติัเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ จากทุนจดทะเบียนหลงัลดทุนจาํนวน 9,083,962,775  บาท เป็นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จาํนวน 10,488,054,292 บาท โดยการออกหุน้สามญัเพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 1,404,091,517 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1.00 บาท และอนุมติั
แกไ้ขเพิ�มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. ของบริษทัฯ  เพื�อใหส้อดคลอ้งกบัการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันีD  
 

เห็นดว้ย 4,480,500,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2879 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 78,047,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7121 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที�  5  พจิารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จํานวน 1,404,091,517หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท รวม  

  1,404,091,517 บาท  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริงในวาระนีD  
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 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ แจง้ต่อที�ประชุมว่า สืบเนื�องจากการเพิ�มทุนจดทะเบียนของบริษทัฯ โดยการออกหุ้นสามญั
เพิ�มทุนใหม่ จาํนวน 1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที�ตราไว ้หุ้นละ 1.00 บาท มีวตัถุประสงค์เพื�อจดัสรรหุ้นสามญัดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิม 
(Rights Offering: RO) เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิที�จะซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 3 (NUSA-W3) ซึ� งบริษทัฯ จะ
ออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�ไดรั้บจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้น และเพื�อรองรับ
การปรับสิทธิของใบสาํคญัแสดงสิทธิการซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ และคณะกรรมการเห็นชอบให้เสนอที�ประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณาอนุมติั
การจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนของบริษทัฯ จาํนวน  1,404,091,517 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท รายละเอียด ดงันีD  (รายละเอียดเพิ�มเติม

เกี�ยวกับแบบรายงานการเพิ�มทุน (F53-4) ปรากฏตามเอกสารแนบ 2) 
 1.  จดัสรรหุน้สามญัเพิ�มทุน จาํนวน 694,713,412 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิม (Rights Offering: RO) 
ของบริษทัฯ   
  (1) เสนอขายในอตัราส่วน 10 หุน้เดิมต่อ 1 หุน้ใหม่ โดยเศษของหุน้ใหปั้ดทิDง ในราคาหุน้ละ 0.50 บาท  
 เนื�องจากผลการดาํเนินงานที�ผา่นมาในปี 2559 ในงบแสดงฐานะทางการเงิน มียอดขาดทุนสะสม 103.71 ลา้น
บาท และงวด 9 เดือนสิDนสุด ณ วนัที� 30 กนัยายน พ.ศ. 2560 ปรากฏวา่  บริษทัฯ ยงัขาดทุน และมียอดขาดทุนสะสม 205.22 ลา้นบาท จึงเป็น
เหตุให้บริษทัฯ มีความจาํเป็นตอ้งระดมทุนในราคาตํ�ากว่ามูลค่าที�ตราไว ้ ซึ� งเป็นไปตาม พรบ. บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 52 
บริษทัฯ ซึ� งดาํเนินการมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่หนึ�งปี ถา้ปรากฏวา่มีการขาดทุนจะเสนอขายหุน้ตํ�ากวา่มูลค่าหุ้นที�จดทะเบียนไวก้็ได ้แต่ตอ้งไดรั้บ
ความเห็นชอบจากที�ประชุมผูถื้อหุน้เสียก่อน 
  (2) ในกรณีที�มีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจดัสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมตามสัดส่วนการถือหุ้นในรอบแรกแลว้ 
บริษทัจะดาํเนินการจดัสรรหุน้เพิ�มทุนที�เหลืออยูด่งักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมที�แสดงความจาํนงในการจองซืDอหุ้นสามญัเพิ�มทุนเกินสิทธิ (เกิน
สัดส่วนการถือหุน้) ของตน ตามสัดส่วนการถือหุน้จนกวา่จะไม่มีหุน้สามญัเพิ�มทุนเหลือเพียงพอที�จะจดัสรรให้ผูถื้อหุน้ไดอี้กต่อไป 
  ทัD งนีD  ในกรณีที�มีหุ้นสามญัเพิ�มทุนเหลือจากการจัดสรรให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมในครัD งนีD  ให้อยู่ในอาํนาจของ
คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือ บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือคณะ
กรรมการบริหารมอบหมายเป็นผูมี้อาํนาจ เพื�อจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดั 
  (3) ในกรณีที�มีหุน้เหลือจากการใชสิ้ทธิจองซืDอหุ้นเพิ�มทุนของผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุ้น 
รวมทัDงจองเกินสิทธิและเหลือจากการจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัแลว้ในครัD งนีD  บริษทัฯ จะขออนุมติัการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษทัฯ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2561 
  (4) บริษทัฯ ไดก้าํหนดให้วนัที� 26 ธันวาคม  พ.ศ. 2560 เป็นวนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิในการจองซืDอ
หุน้เพิ�มทุน (Record Date) 
  (5) อนึ� ง สิทธิในการจองซืDอและไดรั้บการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนดงักล่าวยงัมีความไม่แน่นอนจนกว่าจะ
ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ ครัD งที� 1/2560  
 2.   จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 694,713,412 หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท เพื�อรองรับการใช้สิทธิของใบสําคญั
แสดงสิทธิที�จะซืDอหุน้สามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 3 (NUSA-W3) ซึ� งบริษทัฯ จะออกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�ไดรั้บจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนที�
ออกและเสนอขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
 3. จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุนจาํนวน 2,219,319 หุ้น เพื�อรองรับการปรับสิทธิของใบสําคญัแสดงสิทธิการซืDอหุ้นสามญัของ
บริษทัฯ รุ่นที� 2 (NUSA-W2), จดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 3,866,838 หุ้น เพื�อรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิการซืDอหุ้น
สามญัของบริษทัฯ (NUSA-WA) และจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทุน จาํนวน 8,578,536 หุ้น เพื�อรองรับการปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิการซืDอ
หุ้นสามญัของบริษทัฯ (NUSA-WB) จากการออกใบสําคญัแสดงสิทธิการซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ (NUSA-W3) รวมหุ้นรองรับปรับสิทธิ 
จาํนวน 14,664,693 หุน้ มลูค่าที�ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 
 วาระนีDจะตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี�  (3/4) ของจาํนวนเสียงทัDงหมดของผูถื้อหุ้นซึ� งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
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มติที�ประชุม    มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนของบริษัทฯ จาํนวน 1,404,091,517หุ้น มูลค่าที�ตราไวหุ้้นละ 1 บาท รวม 
1,404,091,517 บาท ดว้ยคะแนนเสียง ดงันีD  
 

เห็นดว้ย 4,479,700,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2703 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

ไม่เห็นดว้ย 800,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0175 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

งดออกเสียง 78,047,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7121 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 
วาระที�  6  พจิารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิการซื�อหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที� 3 (NUSA-W3) จํานวนไม่เกิน  

  694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื�อจัดสรรให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ ที�ได้รับจัดสรรหุ้นเพิ�มทุน

  ที�ออกและเสนอขายให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิตามสัดส่วนการถือหุ้น  
 ประธานฯ มอบหมายใหน้ายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ กรรมการและเลขานุการบริษทั เป็นผูชี้Dแจงขอ้เทจ็จริง 
ในวาระนีD  
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ แจง้ต่อที�ประชุมว่า การออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิการซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ 
รุ่นที� 3 (NUSA-W3) ให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ที�ใช้สิทธิจองซืDอหุ้นสามญัเพิ�มทุนที�เสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัฯ ใน
อตัราส่วน 1 หุ้นสามญัใหม่ ต่อ ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิหุ้นละ 1.00 บาท ราคาเสนอขาย 
0.00 บาท  เพื�อเป็นแรงจูงใจใหผู้ถื้อหุน้เดิมใชสิ้ทธิจองซืDอหุน้สามญัของบริษทัฯ ตามสัดส่วนการถือหุน้ (Rights Offering) เพื�อผลประโยชน์
ในการระดมทุนของบริษทัฯ ใหเ้ป็นไปตามแผนการที�วางไวใ้นการเพิ�มทุนไดส้าํเร็จ 
 โดยการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิการซืDอหุ้นสามัญของบริษัทฯ รุ่นที�  3 (NUSA-W3) จาํนวนไม่เกิน 
694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�ไดรั้บจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ 
 ทัDงนีD  มอบอาํนาจให้คณะกรรมการบริษทั และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หน้าที�บริหาร และ/หรือ 
บุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมาย มีอาํนาจในการดาํเนินการดงัต่อไปนีD  (1) กาํหนดหรือแกไ้ขรายละเอียด 
วธีิการและเงื�อนไขอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิตามความเหมาะสม ซึ� งรวมถึงแต่ไม่จาํกดัเพียงขอ้กาํหนด
และเงื�อนไขของใบสําคญัแสดงสิทธิ วนัที�ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ การกาํหนดวนัที�ผูถื้อหุ้นไดรั้บการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ จาํนวน
หุ้นสามญัเพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิ ระยะเวลาในการใชสิ้ทธิ หรือ การกาํหนดเหตุการณ์ที�บริษทัฯ ตอ้งออกหุ้นใหม่
เพื�อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิ และ (2) เขา้เจรจา ตกลง ลงนาม และแกไ้ขสัญญา เอกสาร รายงานการขาย การเปิดเผยขอ้มูล 
คาํขอ ยกเวน้การปฏิบติัหนา้ที� รายงาน คาํขออนุญาตต่าง ๆ และหลกัฐานต่าง ๆ ที�จาํเป็น ที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดง
สิทธิ ซึ� งรวมถึงการติดต่อ การยื�นเอกสารต่าง ๆ ดงักล่าวเพื�อขออนุญาตรวมทัDงเอกสารหลกัฐานที�เกี�ยวขอ้งอื�น ๆ การดาํเนินการ การติดต่อ 
และ/หรือ การกระทาํอื�นใดต่อสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ตลาดหลกัทรัพย ์แห่งประเทศไทย หน่วยงาน
ราชการ และ/หรือ หน่วยงานที�เกี�ยวขอ้งกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิ และการนาํใบสําคญัแสดงสิทธิเขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลักทรัพยฯ์ การนําหุ้นสามัญเพิ�มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยฯ์ และให้มีอาํนาจในการ
ดาํเนินการอื�นใดที�จาํเป็น และมีความเหมาะสมเพื�อดาํเนินการตามที�ระบุไวข้า้งตน้ 
 การลงมติตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที�มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น 
 เมื�อไม่มีผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็น ประธานฯ จึงขอใหที้�ประชุมลงมติ 
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มติที�ประชุม    มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิการซืDอหุ้นสามญัของบริษทัฯ รุ่นที� 3 (NUSA-W3) จาํนวนไม่เกิน  
694,713,412 หน่วย ราคาเสนอขายต่อหน่วย 0.00 บาท เพื�อจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมของบริษทัฯ ที�ไดรั้บจดัสรรหุ้นเพิ�มทุนที�ออกและเสนอ
ขายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมตามสัดส่วนการถือหุน้ ดว้ยคะแนนเสียง ดงันีD  
 
เห็นดว้ย 4,480,500,116 เสียง คิดเป็นร้อยละ 98.2879 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
งดออกเสียง 78,047,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.7121 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
บตัรเสีย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงที�ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
 

วาระที�  7  พจิารณาเรื�องอื�น ๆ (ถ้ามี) 
 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม ในวาระพิจารณาเรื� องอื�น ๆ และมีผู ้ถือหุ้นได้ให้
ขอ้เสนอแนะ พร้อมทัDงมีขอ้ซกัถามเพิ�มเติม ดงันีD   
 นายนวนันตสิ์งห์ ดูวา ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะว่า ในการที�มีลูกคา้เขา้มาจองและโอนไม่ไดน้ัDน เท่ากบัว่า
บริษทัฯ ไม่มียอดโอน และหากลูกคา้กูไ้ม่ผา่น บริษทัฯ น่าจะตดัราคาขายใหต้ํ�าลงเพื�อใหข้ายได ้และยื�นขอสินเชื�อง่ายขึDน ซึ� งจะทาํใหบ้ริษทัฯ 
ไม่ตอ้งรับภาระดอกเบีDยต่อไป 
 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้สาํหรับขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ 
 นายจิตบัณฑิต กรุตรนิยม ผูถื้อหุ้นมาด้วยตนเอง ไดซ้ักถามว่าและให้ขอ้เสนอแนะว่า ตามแผนธุรกิจของบริษทัฯ นัD น
ค่อนขา้งชดัเจนแลว้ และในการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปีหน้านัDนจะดาํเนินการไปในทิศทางใด และในการลงคะแนนเสียงสําหรับการ
ประชุมนัDน ทัDงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง คาดว่าเป็นปัญหาในรายละเอียดตัวเลขทางการเงินและการใช้เงินทุน จึงของฝาก
ประธานฯ ในการจดัประชุมผูถื้อหุ้นครัD งต่อไป ควรมีการจดัทาํงบการเงินประกอบ รวมทัDงการใชเ้งินทุนให้ชนัเจนเพื�อที�จะไม่มีปัญหาใน
การออกเสียงลงคะแนน 
 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณสาํหรับขอ้เสนอแนะ และตอบขอ้ซกัถามวา่ แผนการดาํเนินงานของบริษทัฯ และแผนงบประมาณ
ในปี 2561 นัDน ยงัมีการปรับปรุงอยูอี่กไม่มาก และจะตอ้งมีการนาํเสนอคณะกรรมการบริษทั เพื�ออนุมติัแผน ขอสรุปว่าในปีหน้าทิศทางการ
ดาํเนินธุรกิจนัDน เป็นการระบายสินคา้ในสตอ็กใหห้มด และพฒันาโครงการที�มีอยู่ โดยที�ยงัไม่มีแผนการดาํเนินการหรือขยายโครงการใหม่ 
และจะดาํเนินการในเรื�องขยายธุรกิจดา้นสุขภาพดว้ย และในเรื�องของการออกเสียงลงคะแนนนัDน จะพิจารณาและปรับปรุงขอ้มูลในการ
ประชุมและที�เป็นสารสนเทศแจง้ต่อผูถื้อหุน้ เพื�อที�จะใหมี้เพียงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามที�ท่านผูถื้อหุน้แนะนาํ 
 นายศกัดิ7 ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ ปัจจุบนั บริษทัฯ ดาํเนินธุรกิจดา้นสุขภาพ และเปิดให้บริการ
ในประเทศไทยแลว้กี�แห่ง และผูถื้อหุน้สามารถจองซืDอและชาํระเงินค่าหุน้สามญัเพิ�มทุนไดที้�ธนาคารใด 
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ไดต้อบขอ้ซักถามว่า บริษทัฯ จะเปิดให้บริการธุรกิจดา้นสุขภาพ (wellness) ในประเทศไทย  
3 แห่ง คือ โครงการณุศามาย โอโซน เขาใหญ่, พานาซี เมดิคอล เซ็นเตอร์ (เอกมยั) และโครงการ ณุศาศิริ พระราม 2 (ยงัไม่เปิดให้บริการ)  
และท่านผูถื้อหุ้นสามารถจองซืDอและชาํระเงินค่าหุ้นสามญัเพิ�มทุนไดที้�ธนาคาร ธนชาต จาํกดั (มหาชน) ทุกสาขา ตัDงแต่วนัที� 15 มกราคม 
พ.ศ. 2561 ถึงวนัที� 19 มกราคม พ.ศ. 2561 (รวม 5 วนัทาํการ) โดยฟรีค่าธรรมเนียมของธนาคาร ซึ� งค่าใชจ่้ายในการชาํระเงินผ่านระบบ Bill 
Payment นัDนบริษทัฯ เป็นผูอ้อกให ้
 นายธารา ชลปราณี ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ ปัจจุบนั ราคาหุน้ในตลาด ประมาณ 0.43 บาท แต่บริษทัฯ เรียกเพิ�ม
ทุนจดทะเบียนและจดัสรรใหแ้กผูถื้อหุน้เดิม ในราคาเสนอขาย 0.50 บาท นัDน จะคุม้ค่าและเป็นผลดีต่อผูถื้อหุ้นเดิมหรือไม่หากใชสิ้ทธิ และ
หากเพิ�มทุนไม่ไดต้ามเป้าหมายบริษทัฯ มีแผนรองรับอยา่งไร 
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ไดต้อบขอ้ซกัถามวา่ ตามที�เคยขออนุมติัเพิ�มทุนไปแลว้นัDน บริษทัฯ ไม่ไดเ้รียกเพิ�มทุน แต่ยงั
มีหนทางในการหาเงินทุนคือการออกหุน้กู ้(Bonds) และหากเสนอขายหุ้นไม่เป็นไปตามแผน ไม่มีผูถื้อหุ้นเดิมมาใชสิ้ทธิ บริษทัฯ ก็ตอ้งลด
ตน้ทุนค่าใชจ่้าย และกรณีที�หุน้เหลือจากการจดัสรรใหแ้ก่ผูถื้อหุน้เดิมก็มีแผนรองรับวา่ใหอ้ยูใ่นอาํนาจของคณะกรรมการบริษทั และ/หรือ 
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คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ ประธานเจา้หนา้ที�บริหาร และ/หรือบุคคลที�คณะกรรมการบริษทัหรือคณะกรรมการบริหารมอบหมายเป็น
ผูมี้อาํนาจ เพื�อจดัสรรและเสนอขายใหแ้ก่บุคคลในวงจาํกดัต่อไป และหากไม่เป็นไปตามแผนระดมทุนไดไ้ม่ครบตามจาํนวน บริษทัฯ ก็คง
ตอ้งยื�นกูสิ้นเชื�อกบัสถาบนัการเงิน และทัDงนีD  ก็ขึDนกบัสภาวะในตลาดอีกดว้ย 
 นายสถาพร  ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง ไดซ้กัถามวา่ บริษทัฯ มีส่วนเกินทางมูลค่าหุ้นเหลืออยู่หรือไม่ และปัจจุบนัมี 
D/E Ratio ที�เท่าไหร่ เป็นไปตามที�สถาบนัการเงินกาํหนดไวห้รือไม่  
  
 นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ ์ไดต้อบขอ้ซักถามว่าปัจจุบนั ยงัมีส่วนเกินทางมูลค่าหุ้นเหลืออยู่ และ D/E Ratio ที�สถาบนั
การเงินกาํหนดอยูที่� 2 ต่อ 1 แต่ในขณะที�ของบริษทัฯ อยูที่�ประมาณ 0.59  แต่บริษทัฯ ก็ยงัแบกภาระค่าใชจ่้ายทางดา้นการเงินค่อนขา้งมาก 
 นายศกัดิ7 ชยั สกุลศรีมนตรี ผูถื้อหุ้นมาดว้ยตนเอง ไดซ้ักถามว่า Warrant NUSA-W2 ของบริษทัฯ กาํลงัจะหมดอายุ ทัDงนีD  
ปัจจุบนัราคา Warrant ในตลาดแค่ 0.01 บาท   
 ประธานฯ ไดต้อบขอ้ซักถามว่า ฝ่ายบริหารจะพยายามทาํกาํไรให้กับบริษทัฯ เพื�อที�จะเป็นส่วนหนึ� งให้ราคาหุ้น และ 
Warrant สูงขึDน 
 
 เนื�องจากไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื�องอื�นเพิ�มเติม และสอบถามเรื�องอื�นใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นทุกท่าน
ที�สละเวลามาร่วมประชุมในครัD งนีD  และขอปิดการประชุม 
 
ปิดการประชุมเวลา    15.33 น. 
  
ขอรับรองเป็นรายงานการประชุมที�ถูกตอ้ง   
 
    ลงชื�อ................................................................ 
      (นายวษิณุ  เทพเจริญ) 
     ประธานกรรมการ 
 
ลงชื�อ    
 (นายสมพิจิตร  ชยัชนะจารักษ)์  
 ผูบ้นัทึกรายงานการประชุม  


