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WCP 420633 V1  

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จังหวัดสมุทรปรำกำร 10270 

 
รำยงำนกำรประชุมวสิำมัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 1/2560 

  ของ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ำกัด (มหำชน) 

 
ประชุมในวนัพุธท่ี 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 10:00  น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์  โฟร์วิงส์ คอนเวนชัน่ 

ห้องบอลรูม ชัน้ 3 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมกำรผู้เข้ำร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) คณุสจุารี จนัทร์สวา่ง กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5) คณุอธิพงศ์ อมาตยกลุ กรรมการอิสระ 

6) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

7) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

8) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

9) คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

10) คณุชินภทัร วิสทุธิแพทย์  กรรมการ 

กรรมกำรผู้ไม่เข้ำร่วมประชุม 

- ไมม่ี 

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม 

1) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 

2) คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

 

 



  รับรองข้อความถกูต้อง 
 
 

(นางอารดา จรูญเอก) 
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ที่ปรึกษำทำงกำรเงนิอสิระที่เข้ำร่วมประชุม 

1) นายธวชัชยั วรวรรณธนะชยั บริษัท แอดไวซอร่ี พลสั จากดั 

2) นายธนศกัด์ิ เบ้าหลอ่เพชร  บริษัท แอดไวซอร่ี พลสั จากดั 

ที่ปรึกษำกฎหมำยที่เข้ำร่วมประชุม 

1)  คณุประทมุพร สมบรูณ์พลูผล บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

2) คณุคณูณิชา ศรีมนเทียร  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

3) คณุฐิติภรณ์ บรูณวรศิลป์  บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

เร่ิมกำรประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้ จ ำกัด  (มหำชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวดวงพร วงษ์นิมมาน 
ผู้ด าเนินการประชมุ (“ผู้ด ำเนินกำรประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี  ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   780,791,954.50 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    771,370,407.00 บาท 

 แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน    1,542,740,814 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ     0.50 บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ในวนัท่ี 1 มิถนุายน 
2560 (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 2 มิถนุายน 2560 

การประชุมในวนันีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 30 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 236 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 266 ราย นบัรวมจ านวนหุ้นได้ 954,497,736 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
61.8703 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนด
เก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดีในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชมุ ผู้ด าเนินการได้เรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี  ้
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1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทุกวาระ หากไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตามจ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ 
ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้ ถือหุ้น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ี
บริษัทจดัให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบตัรลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ี
ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบั
ทกุครัง้  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะให้กรรมการ
หรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉันทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น 
หรือผู้มอบฉนัทะ 

4. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 
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 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ 

 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ือง
นัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยใน
กรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่น
ผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

5. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้อง
ประชมุ 

6. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ
ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจไมเ่ท่ากนั 

7.  ในการนับคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์ , ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส 
จ ากดั ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ คณุคณูณิชา ศรีมนเทียร เป็นพยานในการนบัคะแนน 

8. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการ
ซกัถาม แจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

9. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่ ขอความ
กรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความ
กรุณาท่านผู้ ถือหุ้ นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซกัถามหรือแสดง
ความเห็นในประเด็นท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณา 
ผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชมุ
ให้อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

หลังจากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประชุม และ คุณลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม ( “ประธำนฯ”) จึง
แถลงว่าในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดใน
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ข้อบงัคบัของบริษัทแล้วจึงขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมวิสามญัผู้ ถือ
หุ้นครัง้ท่ี 1/2560 ดงันี ้

วำระที่ 1 พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ประจ ำปี 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560 และได้จดัท ารายงานการประชมุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดส าเนา
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 1 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอื
เชิญประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุม
เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560 

มีผู้ ถือหุ้นเสนอความคิดเห็นในวาระนี ้ดงันี ้

คุณ BASANT KUMAR DUGAR มีข้อเสนอแนะว่า สืบเน่ืองจากบริษัทมีหน้าท่ีจะต้องจัดส่ง
รายงานการประชุมให้กบัตลาดหลกัทรัพย์ภายหลงัการประชุมผู้ ถือหุ้นและเผยแพร่สารสนเทศผ่านระบบของศนูย์
รับฝากหลกัทรัพย์ (TSD) เป็นปกติ ดงันัน้เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการประชุมในครัง้ต่อไป เห็นควรให้บริษัท
แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท าการแก้ไขรายงานการประชุมท่ีปรากฎในเว็บไซต์ของบริษัทภายในระยะเวลาท่ีก าหนด หากไมม่ี
ปรากฎการเสนอให้แก้ไขให้ถือวา่รับรองรายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ีผ่านมา 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 4 เมษายน 2560  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจ าปี 2560 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  
4 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,118,185,464 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0     0.0000 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 285 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,118,185,464 เสียง 
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หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 2 พิจำรณำอนุมัติกำรเข้ำซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท พรำวด์ เรสซิเดนซ์ จ ำกัด ซึ่ง เข้ำข่ำย
เป็นรำยกำรได้มำซึ่งทรัพย์สินของบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและ
การบัญชีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม  

คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงต่อท่ีประชุม ดงัมีรายละเอียดต่อไปนี  ้

บริษัทมีความประสงค์ท่ีจะเข้าซือ้หุ้ นสามัญทัง้หมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัด
(“พรำวด์ เรสซิเดนซ์”) จ านวน 10,000,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ100 บาท ซึ่งเป็นอตัราร้อยละ 100 ของ 
พราวด์ เรสซิเดนซ์ จากผู้ ถือหุ้นเดิมซึง่ประกอบไปด้วย 1) บริษัท พราว บีชคลบัหวัหิน จ ากดั ("พรำว บีชคลับ") 2) 
บริษัท พีเอ็น แคปปิตอล จ ากัด ("พีเอ็น แคปปิตอล") และ 3) นายธงชัย บุศราพันธ์ ("นำยธงชัย") (รวมกัน
เรียกวา่ “ผู้ขำย”) โดยมีราคาเข้าซือ้หุ้นทัง้หมด จ านวน 4,000,000,000  บาท (“รำคำหุ้น”) ซึง่บริษัทจะช าระราคา
หุ้ นรวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 4,000,000,000 บาท โดยแบ่งเป็นการช าระราคาหุ้ นด้วยตั๋วสัญญาใช้ เงินจ านวน 
3,000,000,000 บาท โดยตัว๋สญัญาใช้เงินดงักลา่วมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคาร
พาณิชย์ในประเทศไทย และเงินสดจ านวน 1,000,000,000 บาท (“ธุรกรรม”) 

ตัว๋สญัญาใช้เงินข้างต้น มีลกัษณะเป็นสญัญาท่ีคู่สญัญาตกลงก าหนดระยะเวลาในการใช้เงิน
ช าระราคาหุ้น โดยมีการรับประกนัการใช้เงินทัง้จ านวนด้วยการอาวลัโดยธนาคารพาณิชย์ในประเทศไทยข้างต้น 
ทัง้นี ้ตัว๋สญัญาใช้เงินข้างต้นไม่มีลกัษณะเป็นตราสารหนีต้ามประกาศคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ ท่ี กจ. 5/2552 เร่ือง การก าหนดบทนิยามในประกาศเก่ียวกับการออกและเสนอขายตราสารหนีทุ้ก
ประเภท (ฉบบัประมวล) และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 9/2552 เร่ือง การขออนุญาตและการ
อนญุาตให้เสนอขายตราสารหนีท่ี้ออกใหม่ 

ทัง้นี ้ณ วนัท่ีบริษัท และผู้ขายเข้าท าสญัญาซือ้ขายหุ้นของ พราวด์ เรสซิเดนซ์ (“สัญญำซือ้ขำย

หุ้น”) เพ่ือเป็นประกนัการช าระหนีภ้ายใต้สญัญาซือ้ขายหุ้น บริษัทตกลงวางหลกัประกนัสญัญาโดยการออกและ
ส่งมอบหนงัสือค า้ประกนั (Bank Guarantee) ซึ่งออกโดยสถาบนัการเงิน จ านวนรวม 200,000,000 บาท ให้แก่
ผู้ ขาย และผู้ ขายตกลงวางหลักประกันสัญญาโดยการออกและส่งมอบหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee)      
ซึ่งออกโดยสถาบันการเงิน จ านวนรวม 200,000,000 บาท (แบ่งเป็นหนังสือค า้ประกัน (Bank Guarantee)       
จาก พราว บีชคลบั จ านวน 140,000,000 บาท และหนงัสือค า้ประกนั (Bank Guarantee) จาก พีเอน็ แคปปิตอล 
จ านวน 60,000,000 บาท) ให้แก่บริษัท โดยแต่ละฝ่ายจะด าเนินการคืนหนังสือค า้ประกันท่ีส่งมอบเพ่ือเป็น
หลกัประกนัสญัญาให้แก่อีกฝ่ายหนึง่ในวนัท่ีการซือ้ขายเสร็จสมบรูณ์ตามท่ีระบไุว้ในสญัญาซือ้ขายหุ้น 
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รายการเข้าท าธุรกรรมดังกล่าว ถือเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทประเภทท่ี 2           
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมูลและการปฏิบัติการของ
บริษัทจดทะเบียนในการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่สินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน
ท่ี ทจ. 20/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีมีนัยส าคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึ่ง
ทรัพย์สิน (“ประกำศรำยกำรได้มำหรือจ ำหน่ำยไปซึ่งทรัพย์สิน”) โดยมีขนาดของรายการเท่ากบัร้อยละ 47.35 
ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นรายการที่มีมลูค่าเท่ากบัร้อยละ 15 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัท
ท่ีได้รับการสอบทานจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต สิน้สดุวนัท่ี 31 มีนาคม 2560 

ทัง้นี ้เมื่อบริษัทนับรวมรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัทท่ีเกิดขึน้ในระหว่าง 6 เดือน ก่อน
วนัท่ีมีการตกลงเข้าท าธุรกรรม ซึง่ได้แก่  

(1) รายการท่ี บริษัท พรีโม่ พร็อพเพอร์ตี ้โซลูชั่น จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท         
เช่าท่ีดินโฉนดท่ีดินเลขท่ี 219896 เป็นท่ีตัง้ของ โครงการ Portobello Mall เป็นระยะเวลา 3 ปี รวมคา่เช่าท่ีดินและ
งบลงทุนเป็นเงิน 41,630,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 0.62  ตามเกณฑ์มูลค่ารวมของ     
สิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจาก
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต สิ น้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติรายการ           
เม่ือวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(2) รายการที่ บริษัท ออริจิน้ วนั จ ากดั ซึง่เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ซือ้ท่ีดินรวม 13 โฉนด 
เนือ้ท่ีรวม 2-1-31 ไร่ เป็นเงินจ านวน 153,500,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 2.27             
ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของบริษัท
ท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท     
มีมติอนมุตัิรายการเมื่อวนัท่ี 17 ธนัวาคม 2559) 

(3) รายการท่ี บริษัท ออริจิน้ วัน ทองหล่อ จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท เช่าท่ีดิน
โฉนดเลขท่ี 4086 และ 8168 เพ่ือเป็นท่ีตัง้โครงการพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรม หรือ เซอร์วิสอพาร์
ทเมนท์ โดยมีงบประมาณส าหรับการลงทุนโครงการประมาณ 1,725,000,000 บาท ซึง่ค านวณขนาดรายการได้
เท่ากบัร้อยละ 25.52 ตามเกณฑ์มลูค่ารวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบ
การเงินรวมของบริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทมีมติอนมุตัิรายการเมื่อวนัท่ี 23 มกราคม 2560) 

(4) รายการท่ีบริษัท ออริจิน้ วัน จ ากัด ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท อนุมัติงบประมาณ
ส าหรับการลงทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประเภทโรงแรมภายใต้ช่ือโครงการ “Holiday Inn & Suites 
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Siracha Laemchabang” จ านวนประมาณ 1,010,000,000 บาท ซึ่งค านวณขนาดรายการได้เท่ากับร้อยละ 
14.94 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน ซึง่เป็นเกณฑ์ท่ีค านวณขนาดรายการได้สงูสดุจากงบการเงินรวมของ
บริษัทท่ีได้รับการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต สิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 (ท่ีประชุมคณะกรรมการ
บริษัทมีมติอนมุตัิรายการเมื่อวนัท่ี 28 กมุภาพนัธ์ 2560) 

รวมมูลค่ารายการได้มาซึ่งทรัพย์สินทัง้หมดของบริษัท มีขนาดของรายการรวมเท่ากับร้อยละ 
90.70 ตามเกณฑ์มลูคา่รวมของสิ่งตอบแทน  

เน่ืองจากขนาดรายการมีมลูคา่เท่ากบัร้อยละ 50 หรือสงูกวา่ แตต่ ่ากวา่ร้อยละ 100  ซึง่เข้าข่าย
เป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัทประเภทท่ี 1 ของประกาศรายการได้มาหรือจ าหน่ายไปซึง่ทรัพย์สิน บริษัท
จึงมีหน้าท่ีเปิดเผยสารสนเทศท่ีเก่ียวข้องกบัรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลำดหลักทรัพย์ฯ”) 
และขออนุมตัิต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทในการเข้าท าธุรกรรมในครัง้นีโ้ดยต้องได้รับเสียงอนุมตัิไม่น้อยกว่า
สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมีสว่นได้เสียท่ีเก่ียวข้องกบัการท าธุรกรรม 

นอกจากนี ้การเข้าท าธุรกรรมดงักลา่วยงัถือเป็นรายการการซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่น
มาเป็นของบริษัท ตามมาตรา 107(2)(ข) แห่งพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไข
เพ่ิมเติม) ซึ่งก าหนดให้บริษัทมีหน้าท่ีจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมตัิการรับโอนกิจการโดยมติท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้นท่ีอนุมตัิการซือ้หุ้นจะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีได้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมน่บัสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมีสว่นได้เสียพิเศษ 

อย่างไรก็ตาม การเข้าท าธุรกรรมดงักล่าวข้างต้น ไมถื่อเป็นการเข้าท ารายการระหว่างบริษัทกบั
บคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ดงันัน้ จงึไมใ่ช่รายการที่เก่ียวโยงกนั ตามท่ีก าหนดในประกาศคณะกรรมการก ากบั
ตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลกัเกณฑ์ในการเข้าท ารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาด
หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั 
พ.ศ.2546 ทัง้นี ้รายละเอียดสารสนเทศเก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 2 

นอกจากนี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้คณะกรรมการ
บริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจพิจารณาด าเนินการต่างๆ ท่ี
เก่ียวข้องกบัการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของพราวด์ เรสซิเดนซ์  

อนึ่ง บริษัทได้แต่งตัง้ บริษัท แอดไวเซอร์ พลสั จ ากัด เป็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือให้
ความเห็นเก่ียวกับรายการได้มาซึ่งทรัพย์สินของบริษัท โดยรายละเอียดความเห็นท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
เก่ียวกบัการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 3 
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คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเข้าซือ้หุ้น
ทัง้หมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากดัซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จึงขอให้ท่ีประชมุ    
ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

มีผู้ ถือหุ้นสอบถามในวาระนี ้ดงันี ้

คุณทองทศ แพงลาด ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า  โครงการพราวด์เรสซิเด้นซ์ มีจ านวนห้อง
ทัง้หมดเท่าใด และมูลค่าท่ีอ้างอิงว่ามีการจ าหน่ายไปแล้วประมาณ 60% นัน้คิดเป็นมูลค่าเท่าใด และหาก
โครงการดงักลา่วขายได้ทัง้หมดจะมีมลูคา่เท่าใด  

คุณพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า โครงการพราวด์ เรสซิเดนซ์ มีจ านวนห้องทัง้หมดประมาณ 2,000 ห้อง 
โดยมีมลูค่าโครงการทัง้หมด 17,000 ล้านบาท และมลูค่าคอนโดมิเนียมท่ีจ าหน่ายไปแล้วคิดเป็นมลูค่าในการท า
สญัญาประมาณ 10,900 ล้านบาท 

คณุ BASANT KUMAR DUGAR ผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีข้อเสนอแนะ ดงันี ้

1. ในการให้ความเห็นในรายงานเก่ียวกบัรายงานได้จ าหน่ายไปนัน้ ท่ีปรึกษาทางเงินควรพิจารณา
ประเดน็เหล้านีเ้พ่ิมเติม ดงันี ้

- เร่ืองการใช้ขาดทนุสะสมของบริษัทท่ีบริษัทเข้าท ารายการด้วยหรือไม่ 
- เร่ืองผลกระทบในการเข้าท ารายการควรท่ีจะให้ข้อมูลเก่ียวกับผลกระทบในเชิงบวกเพ่ิมเติม 

เช่น เร่ืองกระแสเงินสดท่ีเพ่ิมขึน้ หรือการช่วยในเร่ืองสดัสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E) 
- เร่ืองข้อมลูเก่ียวกบัเครดิตของบริษัทท่ีออกโดยหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง เช่น TRIS , IOD  เป็นต้น 

เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
2.  บริษัทควรท่ีจะจดัให้มี Road Show เพ่ือเพ่ิม Market Capital ของบริษัท รวมถึงการเพ่ิมเงินทนุ

หมนุเวียนให้แก่บริษัทอีกทางหนึง่ 
3.  บริษัทควรที่จะประเมินอายขุองบริษัทท่ีเข้าท ารายการด้วย โดยการประเมินจากทรัพย์สินรวมหกั

ด้วยคา่เสื่อมราคา 
4.  เห็นควรให้บริษัทท าการเปิดเผยหรือแจ้งข้อมลูข่าวสารเก่ียวกบัพฒันาการ หรือความส าเร็จของ

บริษัทให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 
คณุสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามวา่ ผู้บริหารได้ใช้หลกัเกณฑ์หรือเหตผุลใดใน

การพิจารณาก่อนเข้าท ารายการในครัง้นี ้เพราะหากพิจารณาจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบนั รวมถึงสดัส่วนหนี ้
ตอ่ทนุ (D/E) ของบริษัทท่ีคอ่นข้างสงู เม่ือเทียบกบับริษัทในกลุ่มอตุสาหกรรมท่ีจดทะเบียนซึง่ต ่ากว่า 2 เท่า ดงันัน้
ภายหลงัการเข้าท ารายการมาแล้ว บริษัทมีแผนและก าหนดระยะเวลาในการกระจายสินค้าท่ีเหลืออยู่ออกไปได้
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อย่างไร เพ่ือลดความเสี่ยงท่ีจะเกิดจากอตัราสว่นหนีข้องบริษัทท่ีเพ่ิมสงูขึน้ อีกทัง้ยงัสง่ผลไปยงัผู้ ถือหุ้นในการแบก
รับความเสี่ยงนี ้เพราะปัจจบุนัตลาดคอนโดมิเนียมมีการแข่งขนัสงู ถงึแม้วา่ศกัยภาพของโครงการเราจะดีก็ตาม  

ประเดน็ท่ีสอง ผู้บริหารมีแนวทางอย่างไรในการด าเนินการเก่ียวกบัโครงการในสว่นท่ีเหลือ 

ประเด็นท่ีสาม จากการเข้าท ารายการในครัง้นี ้ผู้ บริหารชุดปัจจุบันได้ผลประโยชน์ หรือไม่
อย่างไรกบัการเข้าท ารายการนี ้ 

คณุพีระพงศ์ ชีแ้จงดงันี ้

ประเด็นแรก ในระยะเวลา 2-3 ปีท่ีผ่านมานีส้ภาพเศรษฐกิจยงัไมไ่ด้ฟืน้ตวัเท่าท่ีควรท าให้สินค้า
ท่ีอยู่อาศยัไม่เติบโตมากนกั โดยเฉพาะสินค้าระดบั Middle To Low ได้รับผลกระทบมาก แต่ในขณะท่ีภาพรวม
ของสินค้าในระดบั Middle To High ยงัเติบโตมากขึน้ ดงันัน้บริษัทจงึได้ท าการวิเคราะห์ และพิจารณาแผนในการ
ด าเนินธุรกิจในการขยายกิจการ ท่ีผ่านมาบริษัทพยายามเข้าไปมีส่วนร่วมในระดบั Middle To High โดยมีการ
เปิดตวัโครงการ Knightsbridge Prime Sathorn ในช่วงปี  2559 ซึง่เป็นแบรนด์ท่ีสงูกวา่ Knightsbridge แบบเดิม 
โดยมีราคาขาย 150,000-200,000 บาทต่อตารางเมตร ซึง่ขายหมดตัง้แต่เปิดตวัในช่วงเดือนตลุาคม ท าให้ในปีท่ี
ผ่านมาบริษัทมียอดขาย Presale สูงเป็นอันดับต้นๆของอุตสาหกรรมคอนโดมิเนียมและมีมูลค่าโครงการ
ค่อนข้างมาก เราจึงมีความมัน่ใจว่าสินค้าท่ีมีความหลากหลายเป็นการกระจายความเสี่ยงให้กบับริษัท ดงัจะเห็น
ได้ว่านับตัง้แต่ปี 2557 จากเดิมบริษัทมีการพัฒนาสินค้าท่ีเป็น คอนโดราคาประหยัด (Budget Condominium) 
สูงถึง 56% แต่ได้ปรับอตัราเฉลี่ยระดบัสินค้าให้หลากหลายมากขึน้ จนในปี  2558-2560 ท าให้บริษัทมีสินค้า  5  
ระดบัก่อนเข้าท ารายการ โดยมีสดัสว่นประมาณร้อยละ  20  ดนััน้  Park 24 จงึแป็นสินค้าระดบัใหมท่ี่บริษัทยังไม่
เคยพฒันามาก่อน  โดยราคาอยู่ท่ีประมาณ 200,000 บาทตอ่ตารางเมตร และจากงานวิจยัจะเห็นวา่ในช่วง 2-3 ปี
ท่ีผ่านมา สินค้าท่ีอยู่ใจกลางเมือง คอ่นข้างมียอดขายท่ีดี อตัรายอดขาย (take up rate) สงูถงึประมาณ 70% เป็น
ตลาดท่ีอยู่ในความต้องการของการบริหารจัดการของกลุ่มท่ีมีรายสูง กลุ่มนีค้ือกลุ่มท่ีซือ้คอนโดมิเนียมหรือ
ทรัพย์สินเพ่ือกระจายความเสี่ยงโดยใช้เงินออม ซึง่เร่ิมมีโครงการทยอยโอน และบางโครงการมีขายใหม ่(Resale) 
จากทางกลุ่มท่ีเข้าไปลงทุน ซึง่ราคาขายใหม่ (Resale) ขยบัเกณฑ์สงูขึน้ตามราคาขายคอนโดใหม่ โดยกลุ่มผู้ซือ้
เงินออมถงึ 80% ไมไ่ด้ใช้เงินกู้จากธนาคาร  

เราจะเห็นได้ว่าธุรกิจนี ้กลุ่มบนสดุของตลาดคอนโด เป็นอีกหนึง่แนวทางในการขยายธุรกิจและ
ยังเป็นการกระจายความเสี่ยง บริษัทพยายามเข้าไปซือ้ท่ีดินในท าเลกลางเมืองในช่วง 1-2 ปีท่ีผ่านมา รวมถึงมี
การขยายบคุลากรในกลุม่ท่ีมีความช านาญเก่ียวกบัคอนโดมิเนียมกลุม่บน ซึง่พบวา่ทัง้ท่ีดินและบคุลากรท่ีมีความ
ช านาญมีจ ากดั โดยท่ีดินนัน้หายากและมีราคาสงู โดยเราตัง้เป้าไว้ว่าถ้าจะพฒันาโครงการท่ีมีราคาขายประมาณ 
200,000 บาทต่อตารางเมตร ต้องจัดซือ้ท่ีดินในราคาประมาณ 1,000,000 บาทต่อตารางวา แต่เน่ืองจากราคา
ท่ีดินขยับเพ่ิมขึน้ไปอย่างรวดเร็ว จึงไม่สามารถจดัหาท่ีดินท่ีเป็นท าเล CBD จริงๆได้ และกลุ่มบุคลากรท่ีมีความ
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ช านาญในตลาดบนมีอยู่อย่างจ ากัด เพราะสินค้าระดบันีเ้พ่ิงมีขึน้เมื่อ 2-3 ปีท่ีผ่านมา ดงันัน้การท่ีบริษัทเข้าท า
รายการนีท้ าให้ได้ท่ีดินมาในราคาไม่แพง และมีทีมผู้บริหารเดิมเข้ามาบริหารงานอีก 1 โครงการเป็นอย่างน้อย จงึ
ท าให้ความต่อเน่ืองของโครงการหรือโครงการท่ีอยู่ในระดับบนของบริษัทจะด าเนินต่อไปได้เพ่ือเพ่ิมความ
หลากหลายให้กบัสินค้าของทางบริษัท 

ประเด็นท่ีสอง สินค้าท่ีขายไปแล้วประมาณ 10,900 ล้านบาท เป็น Breakeven loan จาก
ธนาคารประมาณ 10,000 ล้านบาท อีกทัง้ การช าระเงินมดัจ าท่ีค่อนข้างสงู โดยมีรายรับมาแล้วประมาณ 1,800 
ล้านบาท หรือประมาณ 15% ของมลูค่าท่ีขายได้ ถือว่าอยู่ในระดบัท่ีปลอดภยั ซึ่งมีความเป้นไปได้น้อยท่ีลกูค้าจะ
ไม่รับโอนห้องชุด เพราะฉะนัน้ กลุ่มลูกค้าท่ีซือ้แล้วรอโอน (Backlog) สามารถช่วยลดภาระหนีท่ี้มีอยู่ได้ เช่น 
โครงการในระยะท่ี 1 จะโอนในช่วงไตรมาสท่ี 4 ผ่านการอนุมตัิของสินเช่ือประมาณ 85% ของมลูค่าโครงการใน
ระยะท่ี 1 ท่ีขายได้ จะเห็นได้ว่าพอถึงก าหนดโอนลูกค้าสามารถช าระหนีไ้ด้ทัง้หมด และยังมีกระแสเงินสดอีก
บางส่วน ในส่วนของเฟส 2 ก าหนดการจะทยอยโอนในช่วงปลายปีหน้า ยอดขายท่ีมีอยู่แล้วนัน้เกินกว่ามลูค่าท่ี
ต้องช าระหนี ้ดงันัน้การเข้าท ารายการดงักล่าวไม่เป็นการเพ่ิมภาระของบริษัท ซึ่งถือว่ายังอยู่ในวิสยัท่ีสามารถ
ขยายธุรกิจไปได้ 

ความเสี่ยงของการเข้าท ารายการนีค้าดว่าน้อย เน่ืองจากการก่อสร้างด าเนินได้ตามแผน และมี
การจัดจ้างผู้ รับเหมาระดับประเทศ และสถานท่ีของโครงการเป็นท่ีน่าดึงดูด โดยมีราค าประเมินจาก
บคุคลภายนอกท่ีประเมินไว้ 1,400,000 บาทตอ่ตารางเมตร ในขณะท่ีราคาบนัทกึอยู่ท่ีประมาณ 800,000 บาทตอ่
ตารางเมตรซึง่ตวัสินค้าราคาเฉลี่ยตอ่ตารางเมตรยงัไม่สงูมากนกั หากเทียบกบัราคาท่ีขายใหม่กบัสินค้าท่ีปรากฏ
อยู่ในปัจจบุนั  

ปัจจุบันยอดขายประมาณ 20 ห้องจนถึงปลายเดือน ซึ่งภายในปี 2561  จะเร่ิมโอนเฟส 2  ปี 
2562  คาดการณ์วา่จะมีกระแสเงินสดเหลือจากการช าระหนีท้ัง้หมด และการปิดโครงการวางแผนเอาไว้ประมาณ
ปี 2563 โดยกระบวนการทัง้หมดนีผ้่านบริหารจัดการของทางบริษัทได้พิจารณาอย่างถ่ีถ้วนแล้วก่อนท่ีจะเข้าท า
รายการ 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้น               
มีข้อสงสยัใดๆ อีก ประธานฯ จึงให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ 
จ ากดัซึง่เข้าข่ายเป็นรายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการเข้าซือ้หุ้นทัง้หมดของบริษัท พราวด์ เรสซิเดนซ์ จ ากัดซึ่งเข้าข่ายเป็น
รายการได้มาซึง่ทรัพย์สินของบริษัท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิ 
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มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,118,185,470 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 290 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,118,185,470 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ (3/4) 
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน โดยไม่นับส่วนของผู้ ถือหุ้ นท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรม ทัง้นี ้ในวาระนี ้ไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดมีส่วนได้เสียท่ีเก่ียวข้องกับการท า
ธุรกรรม 

ก่อนเร่ิมวาระท่ี 3 ประธานฯ ขอแจ้งให้ทราบว่า วาระท่ี 3 วาระท่ี 4 และวาระท่ี 5 เป็นวาระท่ีมี                    
ความเก่ียวข้องกนั และเป็นเง่ือนไขซึง่กนัและกนั หากมีวาระใดวาระหนึ่งไม่ได้รับการอนุมตัิจะถือว่าวาระท่ีได้รับ
อนมุตัิไปแล้วเป็นอนัยกเลิก และบริษัทจะไมเ่สนอวาระท่ีเก่ียวข้องอื่นๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณา 

วำระที่ 3 พิจำรณำอนุมัติกำรลดทุนจดทะเบียนบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ มอบหมายให้ คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและ
การบัญชีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม  

คุณกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงว่าเพ่ือให้บริษัทสามารถด าเนินการเพ่ิมทุนจดทะเบียนได้ โดยมี
รายละเอียดตามท่ีจะเสนอต่อไปในวาระท่ี 4 บริษัทประสงค์จะลดทนุจดทะเบียนบริษัทจ านวน 114.50 บาท จาก
ทุนจดทะเบียน 780,791,954.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน 780,791,840 บาท  โดยวิธีการตัดหุ้ นท่ียังไม่ได้
ออกจ าหน่ายซึ่งคงเหลือจากการจัดสรรหุ้ นปันผลตามมติท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจ าปี 2560 เมื่อวันท่ี 5 
เมษายน 2560 จ านวน 229 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท (ทัง้นี ้บริษัทมีหุ้นท่ียงัไมไ่ด้ออกจ าหน่ายอีกจ านวน 
18,842,866 หุ้ น ซึ่งเป็นหุ้ นส าหรับรองรับการแปลงสภาพใบส าคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้ น และบริษัทไม่ต้อง
ด าเนินการลดทุนโดยการตดัหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายดงักล่าว) และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4. 
เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
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หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียน ดงันี ้

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจ านวน       780,791,840 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบล้าน
เจ็ดแสนเก้าหมื่นหนึง่
พนัแปดร้อยสี่สบิบาท
ถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยหกสิบ
เอด็ล้านห้าแสนแปด
หมื่นสามพนัหกร้อย
แปดสิบหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ        0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น:   
 หุ้นสามญั 1,561,583,680 หุ้น (หนึง่พนัห้าร้อยหกสิบ

เอด็ล้านห้าแสนแปด
หมื่นสามพนัหกร้อย
แปดสิบหุ้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ  หุ้น ( - )” 

 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการลดทนุจด
ทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขข้อบังคบัท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้
เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการลดทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ทัง้นี ้ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการบริษัท
มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพ่ิมเติมข้อบงัคบัของบริษัทเก่ียวกบัตราประทบัของบริษัทท่ี
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจด าเนินการตา่งๆ ท่ีจ าเป็นเพ่ือให้เป็นไปตาม
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ค าสัง่ของนายทะเบียน เพ่ือให้การด าเนินการจดทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ โดยมีรายละเอียดตามท่ี
เสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,118,185,569 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 293 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,118,185,569 เสียง 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ 
(3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

วำระที่ 4 พิจำรณำอนุมัติกำรเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และกำรแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับกำรเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ วาระนีเ้ป็นการพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสอื
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

บริษัทมีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 40,598,585.50 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็น
ทุนจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 
บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือจดัสรรให้แก่
บุคคลในวงจ ากดั โดยมีรายละเอียดตามท่ีจะเสนอต่อไปในวาระท่ี 5 และแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้
สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยให้บคุคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไข
หนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไป
ตามค าสัง่ของนายทะเบียนตามรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 821,390,425.50 บาท (แปดร้อยย่ีสิบเอด็ล้านสามแสนเก้าหมื่น
สี่ร้อยย่ีสิบห้าบาทห้าสิบสตางค์) 
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 แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสน
แปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ               0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 
 โดยแยกออกเป็น   
 หุ้นสามญั 1,642,780,851 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสี่สิบสองล้านเจ็ดแสน

แปดหมื่นแปดร้อยห้าสิบเอด็หุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ   - หุ้น ( - )” 

 
คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมตัิการเพ่ิมทุน

จดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ
ของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนุมตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท 
ข้อ 4  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน คิดด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,118,185,569 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 0 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 293 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,118,185,569 เสียง 

  หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ 
    (3/4) ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมสีิทธิออกเสียง
    ลงคะแนน 
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วำระที่ 5 พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรหุ้ นสำมัญเพิ่ มทุนให้แก่บุคคลในวงจ ำกัด (Private 
Placement) 

ประธานฯ มอบหมายให้ คณุกนกไพลนิ วิไลแก้ว ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการ
บญัชีเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้อ่ท่ีประชมุ 

คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ชีแ้จงว่าสืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทมีการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีก
จ านวน 40,598,585.50 บาท จากทนุจดทะเบียนเดิมจ านวน 780,791,840 บาท แบ่งออกเป็น 1,561,583,680 หุ้น 
มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจ านวน 821,390,425.50 บาท แบ่งออกเป็น 1,642,780,851 
หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 81,197,171 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้
หุ้นละ 0.50 บาท รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 4 ข้างต้น บริษัทจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 
81,197,171 หุ้น มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาทดงันี ้

1) จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 56,838,020 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นางจรัสพิมพ์ ลิปตพัลลภ ในราคาหุ้ นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิน้ 
700,000,002.91 บาท และ 

2) จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 12,179,576 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท 
ให้แก่  นายธงชัย บุศราพันธ์  ในราคาหุ้ นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมูลค่าทัง้สิ น้ 
150,000,004.14 บาท  

3) จัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนจ านวน 12,179,575 หุ้ น มูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้หุ้ นละ 0.50 บาท 
ให้แก่ นางนุ่น ทวีศรี ในราคาหุ้นละ 12.3157 บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 149,999,991.83 
บาท  

ราคาเสนอขายหุ้ นละ 12.3157 บาท ดังกล่าวเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่ามูลค่าหุ้ นท่ีตราไว้ของบริษัทฯ            
และเป็นราคาท่ีไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ .72/2558 
เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหมต่อ่บคุคลในวงจ ากดั  

ราคาตลาด หมายถึง ราคาซือ้ขายถัวเฉลี่ยถ่วงน า้หนักของหุ้ นสามัญของบริษัท ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ย้อนหลงั 15 วนัท าการ ติดต่อกัน ก่อนวนัท่ีคณะกรรมการมีมติให้เสนอวาระต่อท่ีประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
1/2560 เพ่ือขออนมุตัิให้บริษัทฯ เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ คือระหวา่งวนัท่ี 24 เมษายน 2560 ถงึ 16 พฤษภาคม 
2560 ซึง่จะเท่ากบั 10.7367 บาท  

รายละเอียดสารสนเทศการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจ ากดั ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมำ
ด้วย 5 และแบบรายงานการเพ่ิมทนุ (F 53-4) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 6 
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ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการได้ให้ความเห็นชอบในการมอบหมายให้ คณะกรรมการบริหารบริษัท หรือ
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท มีอ านาจในการพิจารณาก าหนดรายละเอียดอื่นๆ ท่ีเก่ียวข้อง
กบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

เพ่ือเป็นข้อมลูเพ่ิมเติมแก่ท่ีประชมุ ประธานแจ้งให้ท่ีประชมุทราบว่า คณุธงชยั และคณุนุ่น เป็นบคุคลท่ีมี
ความเก่ียวข้องกันเน่ืองจากเป็นคู่สมรส ส่วนคุณจรัสพิมพ์ ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ และไม่เป็นบุคคลท่ีมี              
ความเก่ียวข้องกันกบันายธงชยั และคุณนุ่น อีกทัง้ ไม่เป็นบุคคลท่ีมีความสมัพันธ์หรือมีพฤติกรรมท่ีเข้าลกัษณะ
เป็นการกระท าร่วมกนั (Acting in Concert) ตามมาตรา 246 แห่งพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) ทัง้นี  ้บุคคลทัง้ 3 รายไม่ถือเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกันของบริษัทฯ           
ตามประกาศคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ือง หลักเกณฑ์ในการท ารายการท่ีเก่ียวโยงกัน      
(และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์ฯ เร่ือง การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการ
ของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เก่ียวโยงกนั (และท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) แตอ่ย่างใด 

คณุสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามว่า หุ้นท่ีจดัสรรให้เป็น PP (Private Placement) มีติด
เกณฑ์ระยะเวลาห้ามขาย (Silent Period) หรือไม่ เพราะเป็นหุ้นท่ีมีปริมาณมากพอสมควร หากมีการขายผ่าน
ตลาดหลกัทรัพย์ออกมาจะท าให้ราคาในตลาดลดลงอย่างรวดเร็ว 

คณุประทุมพร สมบูรณ์พูลผล ท่ีปรึกษากฎหมาย ชีแ้จงว่า หากจะพิจารณาว่าเข้าหลกัเกณฑ์ระยะเวลา
ห้ามขาย (Silent Period) หรือไม่นัน้ ต้องพิจารณาจากราคาเฉลี่ยในระยะเวลา 7-15 วนั ก่นระยะเวลาท่ีออกหุ้น
เพ่ิมทนุ เป็นราคาท่ีสงูหรือต ่ากวา่ราคาท่ีเสนอขายหุ้น หากปรากฎวา่ราคาท่ีก าหนดคือ 12.53 บาทตอ่หุ้นเป็นราคา
ท่ีต ่ากวา่ราคาเฉลี่ยเกินกวา่ร้อยละ 10 ผู้ ถือหุ้นรายใหมก่็จะเข้าข่ายการขายหลกัทรัพย์ในระยะเวลา  1 ปี  

คณุสริุยนต์ จิตราภณัฑ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามวา่ราคายงัไมถ่กูระบุแบบตายตวัใช่หรือไม ่

คณุพีระพงศ์ชีแ้จงวา่ ราคาขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุนัน้มีการก าหนดแล้วคือ 12.53 บาท แตห่ากจะพิจารณา
วา่ติด Silent Period หรือไมน่ัน้ ต้องพิจารณาจากราคาเฉลี่ยก่อนวนัออกหุ้นตามท่ีได้เรียนแจ้งในเบือ้งต้น  

คณุสริุยนต์ สอบถามวา่ คาดวา่จะออกหุ้นเพ่ิมทนุเม่ือไหร่ 

คุณพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า ตามท่ีบริษัทได้เผยแพร่สารสนเทศไปนัน้ ระบุระยะเวลาไว้ 2 ช่วงด้วยกัน คือ 29
กรกฎาคม  2560 หรือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2560  

คณุสริุยนต์ สอบถามวา่ สญัญาจะซือ้จะขายหุ้นมีเง่ือนไขพิเศษท่ีผู้ ถือหุ้นต้องทราบหรือไม่ 

คุณพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า ไม่มีเง่ือนไขพิเศษ โดยสาระส าคัญทางบริษัทได้ระบุไว้ในเอกสารประกอบการ
ประชมุแล้ว ซึง่ในการเข้าท ารายการนี ้บริษัทได้จดัจ้างท่ีปรึกษาผู้ เช่ียวชาญทกุด้าน ทัง้ในสว่นของท่ีปรึกษาการเงิน



  รับรองข้อความถกูต้อง 
 
 

(นางอารดา จรูญเอก) 
 

WCP 420633 V1  18 

อิสระ ท่ีปรึกษาด้านกฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั และท่ีปรึกษาด้านบญัชีและ
ภาษี จากบริษัท เคพีเอ็มจี โดยท่ีปรึกษาแต่ละด้านต่างให้ความเห็นตามความเช่ียวชาญในส่วนงานท่ี รับผิดชอบ
แล้ว 

หลังจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามข้อมูลเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้ นมีข้อสงสัยใดๆ 
ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนให้แก่บุคคลในวงจ ากัด (Private 
Placement) 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้แก่บคุคลในวงจ ากดั (Private Placement) 

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,118,185,645 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 294 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,118,185,645 เสียง 

  หมายเหต ุ โดยมติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
    ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 6 พจิำรณำอนุมัตกิำรเพิ่มจ ำนวนกรรมกำร และกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการแตง่ตัง้กรรมการ
ใหม่สืบเน่ืองจากการขยายธุรกิจของบริษัท ตลอดจนหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการท่ีเพ่ิมมากขึน้ 
เพ่ือให้คณะกรรมการบริษัทประกอบไปด้วยบคุคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ท่ีจะช่วยสนบัสนนุ
การด าเนินธุรกิจของบริษัทและมีจ านวนกรรมการท่ีเพียงพอกับหน้าท่ีและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ 
บริษัทจงึมีความประสงค์จะเพ่ิมจ านวนกรรมการของบริษัท จากเดิมท่ีบริษัทมีกรรมการจ านวน 10 คน เป็นจ านวน 
11 คน และเสนอให้แต่งตัง้ นายปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ เป็นกรรมการใหม่ของบริษัท ซึง่ประวตัินายปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ 
ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมำด้วย 7  

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นอนุมัติ การเพ่ิม
จ านวนกรรมการ และการแตง่ตัง้กรรมการใหม ่  
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คุณธีรยุทธ์ พืชธัญญากิจ (ผู้ รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) ขอให้คุณปิติ
พงษ์ ช่วยเสนอวิสยัทัศน์ในการเข้ามาบริหารงานของบริษัท  

คุณปิติพงษ์ ไตรนุรักษ์ กรรมการใหม่ แจ้งต่อที่ประชุมมีความตัง้ใจที่จะพัฒนาให้มีความ
เป็นผู้ น าในอนัดบัต้นๆของประเทศ  และพยายามที่จะสร้างผลประโยชน์และผลตอบแทนให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุก
ท่าน ดังนัน้ ในการนีที้่ผมได้มาด ารงต าแหน่งนี ้จะขอแสดงความสามารถอย่างเต็มที่ให้ทุกท่านได้ประจักษ์
ต่อไป   

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการเพ่ิมจ านวนกรรมการ และการแตง่ตัง้กรรมการใหม่ 

 

มตทิี่ลง 
จ ำนวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมำ
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 1,118,185,645 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง - - 

บตัรเสีย - - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 294 ราย คดิเป็นจ านวนเสียงทัง้หมด 1,118,185,645 เสียง 

  หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
    มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วำระที่ 7 วำระอื่นๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 
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ก าหนดไว้ว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

ประธานฯได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพ่ิมเติม  

คณุทองทศ แพงลาด ผู้ ถือหุ้นรายย่อย สอบถามวา่ เน่ืองจากวตัถปุระสงค์ในการเพ่ิมทุนในครัง้นี ้
ระบุว่าร้อยละ 30 ของเงินท่ีมาจากการเพ่ิมทนุน าไปใช้เพ่ือการสรรหาท่ีดินแปลงใหม่นัน้ มีข้อเท็จจริงอย่างไร และ
เร่ืองการช าระเงินในการเข้าท ารายการนี ้ประมาณ 4,000 ล้านบาทเป็นตัว๋อาวลั 3 ฉบบั และเงินสด 1,000 ล้าน
บาท ในตัว๋อาวลันี ้แล้วจะมีกระแสเงินสดเพ่ือช าระจดุนีไ้ด้อย่างไร 

คุณพีระพงศ์ ชีแ้จงว่า กรณีการจัดหาท่ีดินนัน้ เราด าเนินการโดยใช้เงินทุนก้อนหนึ่ง การขยาย
ธุรกิจโดยการซือ้ท่ีดินเพ่ิม เพราะฉะนัน้การขายหุ้นเพ่ิมทุน PP จะเป็นแหล่งท่ีมาเงินทุนหมนุเวียนใหม่ท่ีเราขยาย
กิจการไปได้ เรามีแผนจะขยายกิจการใหม่ซึง่ปรากฏในเอกสาร โดยมีการสร้างคอนโดมิเนียมใหม่ๆ มีประมาณ 3 
โครงการ มลูค่าประมาณ 12,000 ล้านบาท เป็นโครงการอาคารประมาณ Mid Rise, High Rise ราวๆ 14-16 ชัน้ 
ในโครงการนี ้อยู่ในแหลง่กลางเมือง ใกล้รถไฟฟ้าทัง้สถานีปัจจบุนัและสถานีในอนาคต มลูคา่ทัง้ 3 โครงการยงัอยู่
ในวิสยัท่ีบริษัทสามารถท าอตัราก าไรได้ตามมาตรฐานของบริษัทได้  

การช าระเงินอาวลั วิธีการช าระ ซึง่แบ่งเป็นตัว๋อาวลั 3 ฉบบั โดยฉบบัแรกก าหนดช าระต้นเดือน
ตลุาคม ฉบบัท่ี 2 ต้นเดือนมกราคม 2561 และฉบบัท่ี 3 ต้นเดือนเมษายน 2561 ทัง้ 3 ฉบบัมีระยะเวลาแบ่งช าระ
เป็นไตรมาส ซึง่ทางบริษัทมีงานท่ีก่อสร้างและกลุม่ลกูค้าท่ีซือ้แล้วรอโอนท่ีสามารถทยอยรับรู้รายได้ในทกุไตรมาส
อยู่แล้ว เพราฉะนัน้แหลง่ท่ีมาเงินทนุหมนุเวียนท่ีจะน ามาใช้ในรอบการช าระเงินตามก าหนดนีไ้ด้ 

คณุ BASANT KUMAR DUGAR ผู้ ถือหุ้นรายย่อย มีข้อแนะน าให้กรรมการใหม่ท่ีเพ่ิงได้รับการ
ตัง้เข้ามา  ได้อบรบเก่ียวกับการพัฒนาธุรกิจเพ่ือพัฒนาศักยภาพส าหรับบริหารงาน เช่น โปรแกรม  IDM                   
( Institute of Management Development  ) และเสนอให้บริษัทควรจัดให้การประกันภัยความรับผิดของ
กรรมการและเจ้าหน้าท่ี (Directors and Officers Liability Insurance) 

ประธานฯกล่าวขอบคุณส าหรับข้อเสนอแนะ  หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุม
แสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก และเมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด
เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อที่ประชุม ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม 
พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมและขอปิดการประชุม วิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 1/2560 
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ปิดประชุม เวลา 11.32 น. 

 

 

 

 

 
 
 
 

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 

 

 

ประธานท่ีประชมุ 

 

 

  

 (นางสาววาริศา วาระแก่นทราย) 

 เลขานกุารที่ประชมุ/ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 


