
บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี ้จาํกดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2556 

____________________________________ 

 

สถานที ่ ณ หอ้งคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนนประดิษฐม์นูธรรม แขวงลาดพร้าว เขตบาง

กะปิ กรุงเทพมหานคร 10240  

 

วนัทีแ่ละเวลา วนัศุกร์ท่ี 26 เมษายน 2556 เร่ิมประชุมเวลา 10.30 น.  

 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1.  นายวศิิษฎ ์  เลาหพนูรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 

2.  นางนิภาพฒัน์   โรมรัตนพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

3.  นายทนั   เทียนสุวรรณ กรรมการและกรรมการบริหาร 

4.  นายวนัชยั   ตนัติกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

5.  นายปรีชา   บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

6.  นายสมพล                         เทียนสุวรรณ                          กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายอมร                             วชัรากร                                  กรรมการ – บริษทั วนัอพั จาํกดั 

2. นายอาณติั ป่ินรัตน ์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุส สายงานการเงินและบญัชี  

                                                                                             และเลขานุการบริษทั 

3. นายเอกรัตน์                       สาขากร                                  ผูอ้าํนวยการ ฝ่ายการเงิน 

 

เร่ิมการประชุม  

 

นายวศิิษฎ ์เลาหพนูรังษี    ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 

 

เลขานุการบริษทัฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม

ทั้งส้ิน 28 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ทั้งหมด 512,184,200 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 67.57% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

(ผูถื้อหุ้น ณ วนัท่ี 15 มีนาคม 2556 วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นคร้ังล่าสุด บริษทัมีผูถื้อหุ้นทั้งหมดมี 308 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 

758,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุม 

 

เลขานุการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2556 และประธานฯ แนะนาํกรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบ

บญัชีท่ีเขา้ร่วมการประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบาย

การกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทัเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนันั้น ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาส



  

ใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น

ประจาํปี 2556 ผา่นทางจดหมายและทางเวบ็ไซต ์และเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและผูถื้อหุ้นทุกท่าน บริษทัไดใ้ห้ผูถื้อ

หุ้นสามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้ในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการทราบมาไดท่ี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั ir@areeya.co.th 

หรือ ทางโทรสารหมายเลข 02 275 1551 ผลปรากฎว่าไม่มีผูใ้ดเสนอวาระการประชุมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับคดัเลือกเป็น

กรรมการหรือคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีน้ี 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวธีิการลงคะแนนเสียงสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 

1. การนับคะแนนในการประชุมคราวน้ี บริษทัจะใชก้ารป้อนขอ้มูลผ่านเคร่ืองอ่านแถบขอ้มูล (Bar Code)  เพ่ือความ

สะดวกรวดเร็วในการนบัคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระท่ีไดรั้บแจกในขณะลงทะเบียน และ

เพ่ือให้การประชุมดาํเนินไปอย่างรวดเร็วข้ึน  ทางบริษทัขอให้ท่านผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระหน่ึงวาระใด 

ขอใหย้กมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่าน เพ่ือส่งใหค้ณะกรรมการนบัคะแนน ส่วนท่านท่ีไม่ยกมือจะถือวา่ท่าน

เห็นดว้ย และไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน    

2. จากการท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา  และไม่ไดร้ะบุการแยกเสียง

ลงคะแนน ดงันั้นการนบัคะแนนเสียงในการประชุมคราวน้ี จะนบัคะแนนวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เตม็จาํนวนเสียง

ของผูมี้สิทธิออกเสียงในการประชุมคราวน้ี 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดข้อให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 5 ท่าน ผลปรากฎวา่มีผูถื้อหุ้น

จาํนวนมากกวา่ 5 ท่าน ยกมือรับรองวธีิการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 

 

จากนั้นไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่ ในการนบัคะแนน บริษทัจดัให้มีกรรมการนบัคะแนน 3 ท่าน โดยเป็นเจา้หนา้ท่ีของ

บริษทั 1 ท่าน ท่ีปรึกษากฎหมายจากภายนอกบริษทั 1 ท่าน และตวัแทนผูถื้อหุน้ในท่ีประชุม 1 ท่าน โดยบริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่บริเวณโตะ๊

นับคะแนนดา้นหน้า ประธานฯขอให้ตวัแทนผูถื้อหุ้น 1 ท่าน อาสามาเป็นกรรมการนับคะแนน ปรากฎว่านายลาภิศ แกว้วงศ ์ 

ตวัแทนผูถื้อหุน้ไดย้กมือข้ึน 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่กรรมการนบัคะแนนในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 3 ท่าน ดงัน้ี  

1. นางสาวรดาวลัย ์  ครุฑเสม เจา้หนา้ท่ีบริษทั 

2. นายพิพฒัน์ เขียวจกัร์ ทนายความจากสาํนกังานจกัรธษม คอ็กเลคชัน่ แอนด ์ลอร์ 

3. นายลาภิศ                    แกว้วงศ ์                 ตวัแทนผูถื้อหุน้        

 

และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  

 

 ก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ใหผู้ถื้อหุน้ลงคะแนนเสียงเพ่ือรับรองวธีิการลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ีเลขานุการ

บริษัทได้ช้ีแจงไปก่อนหน้าน้ี ผลปรากฏว่าผู ้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองวิธีการลงคะแนนเสียง โดยมีเสียงท่ีเห็นด้วย 

704,041,300 เสียง และงดออกเสียง 2,000 เสียง (เสียงทั้งหมด 704,043,300 เสียง)  

 

mailto:ir@areeya.co.th


  

วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2556 

ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2556 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนวนัองัคารท่ี 26 

มีนาคม 2556 เวลา 10.30 น. ถึง 11.30 น. ณ ห้องแกรนด์ อเทลิเย่ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เลขท่ี 40/5 ถนนสุรวงศ์ เขตบางรัก 

กรุงเทพฯ 10500 โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าว บริษทัไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้   

จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการรับรองรายงานการ

ประชุมดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ   - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

มต ิ รับรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 1/2556 

 

วาระที ่2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินกจิการของบริษัทประจาํปี 2555 

  ประธานฯ  ไดม้อบหมายให้คุณอาณัติ ป่ินรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงานผลการ

ดาํเนินงานของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

 

 สําหรับปี 2555 บริษทัมีโครงการท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการจาํนวน 27 โครงการ มูลค่าโครงการ 20,981 ลา้นบาท โดยมี

สดัส่วนของแต่ละผลิตภณัฑ ์ดงัน้ี  

 

              -  โครงการคอนโดมิเนียม มูลค่ารวม 10,149 ลา้นบาท คิดเป็น 48%  

                -  โครงการทาวน์เฮา้ส์ มูลค่ารวม 8,576 ลา้นบาท คิดเป็น 41%  

                -  โครงการบา้นเด่ียว มูลค่ารวม 2,256 ลา้นบาท คิดเป็น 11%  

                      

  จากโครงการท่ีมีอยูท่ั้งหมด บริษทัขายไปแลว้ 14,012 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 67% ของโครงการทั้งหมด ซ่ึงบริษทัโอนไป

แลว้ 12,799 ลา้นบาท และยงัคงเหลือยอดขายรอโอนอีก 1,213 ลา้นบาท นอกจากน้ีบริษทัยงัมีสินคา้ให้ขายและโอนในปีน้ีและปี

หนา้อีก 6,969 ลา้นบาท 

                          

ในปี 2555 เป็นปีท่ีภาวะเศรษฐกิจโดยรวมในประเทศมีการขยายตวัในทิศทางท่ีดีข้ึน โดยปัจจยับวกท่ีส่งผลตอ่ธุรกิจ

อสงัหาริมทรัพยมี์หลายดา้น โดยเฉพาะดา้นนโยบายภาครัฐ อาทิเช่น มาตรการลดหยอ่นภาษีสาํหรับผูซ้ื้อท่ีอยูอ่าศยัหลงัแรกในราคา

ไม่เกิน 5,000,000 บาท, มาตรการในส่วนของแผนการบริหารการจดัการนํ้ าในระยะยาวของภาครัฐ, ดอกเบ้ีย soft loan ของสินเช่ือ



  

ลูกคา้รายยอ่ย, การเร่งผลกัดนัระบบรถไฟฟ้า, โครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง และการปรับข้ึนค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาทและเงินเดือน

ปริญญาตรี 15,000 บาท ซ่ึงปัจจยัเหล่าน้ีลว้นเป็นการกระตุน้การบริโภค ดงัจะเห็นไดจ้ากขอ้มูลจากศูนยข์อ้มูลอสงัหาริมทรัพยพ์บวา่ 

มูลค่าการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีอยูอ่าศยัในเขตกรุงเทพฯ-ปริมณฑล ในปี 2555 เพ่ิมข้ึน 12% จากปีก่อน  

 

 ในส่วนของผลการดาํเนินงานของบริษทัในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายจาํนวน 1,760 ลา้นบาท   โดยโครงการหลกั

ประกอบดว้ย  

 

1. กลุ่มโครงการ เอ สเปซ เป็นคอนโดมิเนียมสูง 8 – 16 ชั้น โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 319 ลา้นบาท 

2. กลุ่มโครงการ เดอะ คลัเลอร์ เป็นทาวน์เฮา้ส์ 2 ชั้น แบบ 1 และ 2 ท่ีจอดรถ โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 1,014 ลา้นบาท  

3. กลุ่มโครงการ อารียา โมวา, อารียา ทูบี และอารียา เดล่ี เป็นทาวน์เฮา้ส์ 3 ชั้น โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 290 ลา้น

บาท  

4. โครงการ แมนดารีน่า สุขมุวทิ 77 เป็นโฮมออฟฟิศ 4 ชั้น โดยรับรู้รายไดจ้าํนวน 137 ลา้นบาท  

  

นอกจากน้ีบริษทัมีโครงการคอนโดมิเนียมท่ีเปิดขายในปี 2555 แต่อยูใ่นระหวา่งก่อสร้าง คือ  

1. A Space ID เป็นคอนโดมิเนียม 30 ชั้น จาํนวน 543 ยนิูต มูลค่าโครงการ 1,752 ลา้นบาท  มี 1 ทาํเล คือ อโศก-รัช

ดา  

2. A Space ME เป็นคอนโดมิเนียม 8 ชั้น และ 26 ชั้น จาํนวน 1,777 ยนิูต มูลค่าโครงการ 2,331 ลา้นบาท  มี 2 ทาํเล 

คือ บางนา, สุขมุวทิ 77  

 

และมีโครงการ Community mall ระหวา่งก่อสร้าง คือ Pickadaily Bangkok ตั้งอยูท่ี่สุขมุวทิ 77  

 

สาํหรับแผนการดาํเนินงานในปี 2556 นั้น บริษทัฯ มีแผนเปิดการขายโครงการประเภททาวน์เฮา้ส์ใหม่ 5 โครงการ โดยมี

มูลค่าโครงการ 3,216 ลา้นบาท และบา้นเด่ียว 1 โครงการ มูลค่าโครงการ 384 ลา้นบาท ซ่ึงจะเป็นโครงการท่ีบริษทัสามารถโอน

กรรมสิทธิใหก้บัลูกคา้ในปี 2556 ในขณะเดียวกนับริษทัมีแผนเปิดขายโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ 3 โครงการ โดยมีมูลค่าโครงการ

รวมประมาณ 10,960 ลา้นบาท ซ่ึงจะทาํให้บริษทัฯ มียอด pre-sales เพ่ือรอการรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึน โดยมีแผนเร่ิมทยอยโอนตั้งแต่ปี 

2557 เป็นตน้ไป 

 
 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด

ซกัถาม   

  

 

 

 

 

 



  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มต ิ รับรองผลการดาํเนินกิจการของบริษทัประจาํปี 2555 

 

วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 

 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2555 ท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดมี้การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของบริษทั

แลว้ โดยประธานฯ ช้ีแจงรายละเอียดเก่ียวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 และช้ีแจงถึง

สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีสาํคญั เพ่ือให้ท่ีประชุมพิจารณา

อนุมติั ดงัน้ี 

 

สินทรัพยร์วม  

 ในปี 2555 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 6,866 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 1,135 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็น

การเพ่ิมข้ึนจากตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพย ์เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัมีโครงการท่ีสร้างเสร็จหลายโครงการ และมีการซ้ือ

ท่ีดินเปล่าเพ่ือนาํมาพฒันาโครงการใหม่เพ่ิมข้ึน 1,970 ลา้นบาท แต่ในขณะเดียวกนัตน้ทุนพฒันาโครงการอสังหาริมทรัพยก็์ลดลง 

1,104 ลา้นบาทดว้ย เน่ืองจากการโอนกรรมสิทธ์ิใหก้บัลูกคา้ตามรายละเอียดท่ีกล่าวในวาระท่ี 2  

 

หน้ีสินรวม  

  ในปี 2555 บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 4,370 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 1,063 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยส่วนใหญ่เป็น

การเพ่ิมข้ึนจากเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน เน่ืองจากในปีน้ีบริษทัไดกู้เ้งินเพ่ิม 1,960 ลา้นบาท เพ่ือมาก่อสร้างโครงการในปัจจุบนั

และซ้ือท่ีดินโครงการใหม่ แต่ในขณะเดียวกนับริษทัไดมี้การจ่ายชาํระคืนเงินกูย้มืจากสถาบนัการเงิน 1,184 ลา้นบาท  

 

ส่วนของผูถื้อหุน้รวม  

 ในปี 2555 บริษทัมีส่วนของผูถื้อหุ้นรวมเท่ากบั 2,496 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 72 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2554 เน่ืองจากวา่

ในปี 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิเท่ากบั 94 ลา้นบาท แต่มีการจ่ายเงินปันผลเท่ากบั 22.7 ลา้นบาท (จ่าย 0.03 บาท/หุน้) 

 



  

รายไดแ้ละตน้ทุนจากการขายอสงัหาริมทรัพย ์ 

 ในปี 2555 บริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยเ์ท่ากบั 1,760 ลา้นบาท และตน้ทุนจากการขายอสังหาริมทรัพย์

เท่ากบั 1,104 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน เม่ือเทียบกบัปีท่ีผา่นมา  เน่ืองจาก ในปี 2555 บริษทัฯ มีการเปิดโครงการใหม่ตามเป้าหมาย จึงทาํ

ให้ผลการรับรู้รายไดเ้พ่ิมข้ึนร้อยละ 15 โครงสร้างของรายไดใ้นปี 2555 นั้น มีสัดส่วนคอนโดมิเนียมเท่ากบัร้อยละ 18 ของรายได ้

(319 ลา้นบาท) และสัดส่วนทาวน์เฮา้ส์เท่ากบัร้อยละ 82 ของรายได ้(1,441 ลา้นบาท) ซ่ึงในส่วนของรายไดท้าวน์เฮา้ส์บริษทั

สามารถทาํไดต้ามเป้าหมายท่ีจะรักษาระดบัรายไดอ้ยูท่ี่ 1,000 – 1,500 ลา้นบาทต่อปี ในส่วนของคอนโดมิเนียมบริษทัสามารถเปิด

โครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 4,100 ลา้นบาท มียอด pre-sales จาํนวน 806 ลา้นบาท ท่ีรอการรับรู้รายได ้และเพ่ือ

รักษาระดบัรายไดข้องบริษทัฯใหเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง  

 

ค่าใชจ่้าย  

 ในปี 2555 บริษทัมีค่าใชจ่้ายเท่ากบั 530 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึน 52 ลา้นบาท หรือ 11% เม่ือเทียบกบัปี 2554 โดยจะสงัเกตเห็น

วา่ค่าใชจ่้ายท่ีเพ่ิมข้ึนหลกัๆ มาจากค่าใชจ่้ายในการขาย เน่ืองจากมีการเปิดโครงการใหม่ในปี 2555 ตามเป้าหมาย จึงทาํให้ค่าใชจ่้าย

การตลาดเพ่ิมข้ึน นอกจากน้ีบริษทัมีภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนเพ่ิมข้ึน ตามยอดรายไดข้องบริษทั 

 

 จากกราฟจะเห็นไดว้า่กาํไรก่อนตน้ทุนทางการเงินและภาษีเงินได ้และกาํไรสุทธิ เพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกบัปี 2554 สาเหตุหลกั

เกิดจากการท่ีในปี 2555 บริษทัมีรายไดท่ี้เพ่ิมข้ึน 

 

อตัรากาํไรขั้นตน้  

 ในปี 2555 บริษทัมีอตัรากาํไรขั้นตน้เท่ากบั 37.26% ซ่ึงลดลงเพียงเลก็นอ้ย เม่ือเทียบกบัปี 2554  

   

 จากกราฟจะเห็นไดว้า่ในปี 2555 บริษทัมีอตัราส่วนกาํไรสุทธิ อตัราผลตอบแทนผูถื้อหุ้น และอตัรากาํไรต่อหุ้น เพ่ิมข้ึน

เม่ือเทียบกบัปี 2554 ซ่ึงเป็นไปตามกาํไรสุทธิท่ีเพ่ิมข้ึน คือ ปี 2554 กาํไรสุทธิเท่ากบั 76 ลา้นบาท แต่ปี 2555 กาํไรสุทธิเท่ากบั 94 

ลา้นบาท 

 

 ต่อมาประธานฯไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการอนุมติงบการเงิน

ดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 



  

ประธานฯจึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท ์ดงัน้ี 

 มต ิ อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตัจิดัสรรกาํไรและจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 

 ประธานฯช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดให้ “บริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วน

หน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของกาํไรสุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะ

มีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน นอกจากน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัตามมติคณะกรรมการบริษทัคร้ัง

ท่ี 1/2547 วนัศุกร์ท่ี 16 มกราคม 2547 กาํหนดใหบ้ริษทัจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินได้

นิติบุคคล และทุนสํารองต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้ และการจ่ายเงินปันผลนั้น ไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอย่างมี

สาระสาํคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของ บริษทั สภาพคล่อง

ของบริษทั การขยายธุรกิจ ความจาํเป็น  ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 

ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้  

 

 ประธานฯช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า จากมติท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กุมภาพนัธ์ 2556 คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้ มีความเห็นว่า ในปี 2555 บริษทัฯ และ

บริษทัยอ่ยมีผลกาํไรสุทธิรวม 94.35 ลา้นบาท ซ่ึงเป็นกาํไรสุทธิจากบริษทั อารียา พรอพเพอร์ต้ี จาํกดั (มหาชน) จาํนวน 76.00  ลา้น

บาท จึงเห็นควรใหอ้นุมติัจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินสาํรองตามกฎหมายร้อยละ 5 ของกาํไรสุทธิ เป็นจาํนวนเงิน 1.89 ลา้นบาท  

  

 และขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 จากกาํไรสุทธิและกาํไรสะสมในอตัราหุ้นละ 0.04 บาท 

จาํนวน 758,000,000 หุ้น เป็นเงินจาํนวน 30,320,000 บาท และกาํหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 

(Record date) และใหร้วบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยปิดสมุดทะเบียนเพ่ือสิทธิ

ในการรับเงินปันผลหุน้ละ 0.04 บาท ในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2556 

   

ต่อมาประธานฯไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการจดัสรรกาํไรและการ

จ่ายเงินปันผลตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯจึงขอให้ท่ี

ประชุมพิจารณาลงมติ  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 704,043,305  เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 



  

ประธานฯจึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มต ิ อนุมติัจดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2555 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 

ประธานฯไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 14 กาํหนดให ้ “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร้ังให้

กรรมการเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออก

โดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทั

นั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง 

กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้ โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีออกตามวาระดงัน้ี 

1. นายวศิิษฎ ์   เลาหพนูรังษี กรรมการและประธานกรรมการ 

2. นางนิภาพฒัน์  โรมรัตนพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 

สาํหรับวาระน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นควรท่ีจะอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 

ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ

ของบริษทัไดถู้กจดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้ 

 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเร่ืองขอ้บงัคบัของบริษทัในเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระน้ี  

ดงัน้ี 

โดยขอ้บงัคบัของบริษทัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 

การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ใชค้ะแนนเสียงขา้งมากและให้ผูถื้อหุ้นคนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบั

หน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึงเสียง 

 

ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการอนุมติัแต่งตั้งกรรมการทั้ง 2 

ท่านดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอหรือไม่ ผลปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซักถามหรือคดัคา้น  จึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาลงมติ  

 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยการลงคะแนนเสียงเอกฉนัทเ์ป็นรายบุคคลดงัน้ี 

1. นายวศิิษฎ ์   เลาหพนูรังษี กรรมการและประธานกรรมการ 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305  เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

                      



  

                            2.    นางนิภาพฒัน์  โรมรัตนพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305  เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ  จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มต ิ อนุมติัเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 2 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 

 

วาระที ่6  พจิารณาอนุมตักิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดังมีรายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจาํปี 2556 ดงัน้ี 

  (1)  ค่าตอบแทนกรรมการอิสระแต่ละราย ปีละ  300,000 บาท 

  (2)  เบ้ียประชุมกรรมการอิสระท่ีเขา้ประชุม คร้ังละ 15,000 บาท 

  (3)  เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ คร้ังละ  15,000 บาท 

 

ทั้งน้ี ประธานฯไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการพิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมท่ี

ประธานฯกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ  และให้การกาํหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดงักล่าวให้มีผลใช้

บงัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  ประธานฯไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 90 ไดก้าํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซกัถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการกาํหนดค่าตอบแทนดงักล่าว

หรือไม่ ผลปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม  34  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305   เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯจึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุมดงัน้ี 



  

 มติ อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดท่ีประธานฯเสนอทุกประการและมอบอาํนาจให้คณะกรรมการ

พิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมท่ี ประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บและให้การกาํหนด

ค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน 

 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจาํปี 2556 

 ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุม ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังท่ี 2/2556 เม่ือวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2556 ไดมี้มติให้ผูถื้อ

หุ้นเห็นควรพิจารณาแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือ นายวิเชียร 

ธรรมตระกูล ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3183 แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมีค่าสอบบญัชี จาํนวน 1.65 ลา้นบาท ซ่ึงนอ้ยกวา่ปีท่ีผา่นมา 0.35 ลา้นบาท   

 

 ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใดตอ้งการซักถามเพ่ิมเติมหรือคดัคา้นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลง

มติ 

 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34 ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305  เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มติ อนุมติัแต่งตั้งนางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือ นายวิเชียร 

ธรรมตระกูล ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3183 แห่ง บริษทั เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี

ประจาํปี 2556 ของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมีค่าสอบบญัชี จาํนวน 1.65 ลา้นบาท 

 

วาระที ่8  พจิารณาอนุมตักิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 191,600,000 บาท จากเดิมทุนจด

ทะเบียน 949,600,000 บาท เป็น 758,000,000 บาท โดยการตดัหุ้นท่ีเตรียมไวร้องรับใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญั จาํนวน 

191,600,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท ซ่ึงไดรั้บอนุมติัจากมติประชุมวสิามญัผูถื้อหุน้ของบริษทัเม่ือวนัท่ี 29 มิถุนายน 2550   

 

                 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อ

หุน้ท่านใดซกัถาม   

 



  

 ประธานฯไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 139 กาํหนดให้การลดทุนจด

ทะเบียนของบริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมด

ของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มต ิ อนุมติัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทั จาํนวน 191,600,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 

วาระที ่9  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลด

ทุนจดทะเบียนของวาระท่ี 8 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน         758,000,000 บาท (เจ็ดร้อยหา้สิบแปดลา้นบาท) 

            แบ่งออกเป็น                       758,000,000 หุน้  (เจ็ดร้อยหา้สิบแปดลา้นหุน้) 

            มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท                   (หน่ึงบาท) 

           โดยแยกออกเป็น 

           หุน้สามญั                             758,000,000 หุน้ (เจ็ดร้อยหา้สิบแปดลา้นหุน้) 

           หุน้บุริมสิทธิ                        -หุน้ (- หุน้)” 

 

                 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 

4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของวาระท่ี 8 ของบริษทั ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม   

 

 ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 กาํหนดให้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 



  

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มต ิ อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของวาระท่ี 

8 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 

วาระที ่10  พจิารณาอนุมตักิารเพิม่ทุนจดทะเบียนของบริษัท แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

โดยบริษทัจะเพ่ิมทุนจดทะเบียนจากเดิมจาํนวน 758,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่จาํนวน 909,600,000 บาท โดยการออก

หุ้นสามญัใหม่จาํนวน 151,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท ทั้งน้ีรวมถึงพิจารณามอบหมายให้คณะกรรมการมีอาํนาจ

พิจารณากาํหนดวตัถุประสงคใ์นการออกและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุน รายละเอียด และเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและ

เสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุน รวมทั้งลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งรวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัจาํเป็นและสมควรท่ี

เก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุน้สามญัเพ่ิมทุนในคร้ังน้ี โดยรวมถึงการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนเขา้จดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  

 

                 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจ

ทัว่ไป (General Mandate) ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม   

 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 กาํหนดให้การเพ่ิมทุนจด

ทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียง

ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 512,184,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.75 

ไม่เห็นดว้ย 191,859,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.25 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 



  

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มติ  ไม่อนุมติัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษทั แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั

เสนอ 

 

วาระที ่11  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

ประธานฯขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิม

ทุนจดทะเบียนของวาระท่ี 10 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 โดยใชข้อ้ความดงัต่อไปน้ี 

 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน         909,600,000 บาท (เกา้ร้อยเกา้ลา้นหกแสนบาท) 

            แบ่งออกเป็น                       909,600,000 หุน้  (เกา้ร้อยเกา้ลา้นหกแสนหุน้) 

            มูลค่าหุน้ละ                        1 บาท                   (หน่ึงบาท) 

           โดยแยกออกเป็น 

           หุน้สามญั                             909,600,000 หุน้  (เกา้ร้อยเกา้ลา้นหกแสนหุน้) 

           หุน้บุริมสิทธิ                        -หุน้ (- หุน้)” 

 

                 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 

4 เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของวาระท่ี 10 ของบริษทั ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม   

 

 ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 32 กาํหนดให้การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของ

บริษทัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 512,184,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.75 

ไม่เห็นดว้ย 191,859,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.25 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มติ  ไม่อนุมติัการแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 4 เพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของ

วาระท่ี 10 ตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ 

 



  

วาระที ่12  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรหุ้นสามญัเพิม่ทุนของบริษัทฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) 

ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมติัการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ฯ แบบมอบอาํนาจทั่วไป (General 

Mandate) โดยบริษทัจะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจาํนวน 151,600,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท แบบมอบอาํนาจทัว่ไป 

(General Mandate) เพ่ือเสนอขายให้แก่ผูถื้อหุ้นเดิมของบริษทัตามสัดส่วนการถือหุ้นท่ีผูถื้อหุ้นแต่ละคนถืออยู ่ทั้งน้ี มอบหมายให้

คณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ (1) พิจารณาเสนอขายหุ้นสามญัเพิ่มทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้รวมถึงมีอาํนาจในการ

กาํหนดราคาเสนอขาย วนัและเวลาท่ีเสนอขาย และรายละเอียดและเง่ือนไขต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุน

ดงักล่าว โดยการจดัสรรหุ้นเพิ่มทุนดงักล่าวให้ดาํเนินการให้แลว้เสร็จภายในวนัท่ีบริษทัจดัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปีในคร้ัง

ถดัไป หรือภายในวนัท่ีกฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหมี้การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีในคร้ังถดัไป ทั้งน้ีแลว้แต่วนัใดจะถึงก่อน 

(2) การเขา้เจรจา ทาํความตกลง และลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทั้งดาํเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว และ (3) ลงนามในเอกสารคาํขออนุญาตต่างๆ และหลกัฐานท่ีจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว ซ่ึงรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคาํขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือ

หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง และการนาํหุน้สามญัเพ่ิมทุนของบริษทัเขา้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และมีอาํนาจในการดาํเนินการอ่ืน

ใดอนัจาํเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว 

 

                 จากนั้นประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทั ฯ แบบมอบ

อาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ปรากฎวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม   

 

ประธานฯ ไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136, 137 กาํหนดให้การจดัสรร

หุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัดว้ย

คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงเอกฉนัทด์งัน้ี  

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม   34   ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน  704,043,305 เสียง 

เห็นดว้ย 512,184,205 เสียง คิดเป็นร้อยละ 72.75 

ไม่เห็นดว้ย 191,859,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 27.25 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

รวมทั้งส้ิน 704,043,305 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 มต ิ ไม่อนุมติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษทั ฯ แบบมอบอาํนาจทัว่ไป (General Mandate) ตามท่ีคณะกรรมการ

บริษทัเสนอ 

 

 

 

 



  

วาระที ่13  พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้าม)ี   

 

ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา  11.40  น. 

 

 

 

 

 

 

            

 (นายวศิิษฎ ์เลาหพนูรังษี) 

         ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 

 
________________________ 

        นายอาณติั ป่ินรัตน ์

         เลขานุการบริษทัฯ 

 

 

 

 

 


