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บริษัท ยู ซิตี ้ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจำปี 2558
-------------------------------------------เวลำและสถำนที่
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.15 น. ณ ห้ องสุรศักดิ์บอลรูม ชัน้ 11 โรงแรมอีสติน แกรนด์
สาทร เลขที่ 33/1 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
เริ่มกำรประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า มีผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทมาเข้ าร่ วมประชุมทัง้ ด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉั น ทะจ านวน 531 ราย นั บ เป็ นจ านวนหุ้ นได้ 125,667,843,529 หุ้ น จากจ านวนหุ้ นทั ง้ หมด
361,275,421,764 หุ้น ซึ่งเป็ นจานวนหุ้น ณ วัน ปิ ดสมุด ทะเบี ย น เมื่ อ วัน ที่ 10 เมษายน 2558 คิ ด เป็ นร้ อยละ
34.78 ของจานวนหุ้นทังหมด
้
ซึ่งครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อบังคับของบริ ษัทแล้ ว และเลขานุการ
ที่ประชุมได้ แนะนากรรมการและผู้บริ หารของบริ ษัทที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
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นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์
นายชัยวัฒน์ อัศวินทรางกูร
นายทวีศกั ดิ์ ตันตนันตา
นายมนู มณีวฒ
ั นา
นายนคร ลักษณกาญจน์
นายบุรินทร์ ภูศ่ ิริ
นายวีระวรรธน์ วรรธนัจฉริ ยา
นายสุเมธ สังข์ศิริ
นายสุรยุทธ ทวีกลุ วัฒน์
นางสาวณัฐพรรณ จิระเมธากุล
นางสุวรรณา เกิดภาคี

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการผู้จดั การและประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการและกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้อานวยการฝ่ ายกฎหมาย

กรรมกำรที่ไม่ ได้ เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายดาเนียล รอสส์

กรรมการ

เลขานุ ก ารที่ ป ระชุ ม ได้ ชี แ้ จงข้ อปฏิ บั ติ ส าหรั บ การประชุ ม และวิ ธี ก ารลงคะแนนเสี ย งในแต่ ล ะ
วาระการประชุมให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อความสะดวกและรวดเร็ วในการประชุมผู้ถือหุ้นจะให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนน
เสีย งโดยวิธี เปิ ดเผย โดยเลขานุก ารที่ ป ระชุม จะสอบถามมติ จ ากที่ ป ระชุม ในแต่ ละวาระต่อ ไป ซึ่งผู้ถื อ หุ้น ที่
ไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสีย ง ขอให้ กรอกรายละเอี ยดพร้ อมทัง้ ลงชื่ อในใบลงคะแนนเสียงที่ บริ ษั ทจัดไว้ ให้ แล้ ว
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ส่วนผู้ถือหุ้นที่เหลือจะถือว่ามีมติเห็นด้ วยเมื่อถึงขันตอนการลงมติ
้
ในแต่ละวาระ ในส่วนของการรวบรวมผลการ
ลงคะแนนเสียงนัน้ จะนาคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงไปหักออกจากจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ซึง่ จานวนคะแนนเสียงที่เหลือจะเป็ นเสียงที่เห็นด้ วย และจะแจ้ งผลการลงคะแนนเสียง
ให้ ที่ประชุมทราบต่อไป ทังนี
้ ้ ในการลงคะแนนเสียง ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงหนึง่ เสียงสาหรับแต่ละหุ้นที่ ตนถืออยู่
หลังจากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เรี ยนเชิญนายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการทาหน้ าที่
เป็ นประธานที่ประชุมเพื่อกล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
ประธานได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ ผู้ถื อ หุ้น ที่ ได้ ม าร่ ว มประชุม ในวัน นี แ้ ละได้ ก ล่า วเปิ ดประชุ ม และ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมัญผู้ถอื หุ้นของบริษัทครัง้ ที่ 2/2557

ประธานเสนอขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของบริ ษัทครัง้ ที่
2/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 และบริ ษัทได้ จัดส่งรายงานการประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาพร้ อม
หนังสือเชิญประชุมแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้
เลขานุการที่ประชุมช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการลงมติ
ก่อนการลงมติในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นรวมเป็ นจานวน 578 ราย นับจานวน
หุ้นรวมได้ 144,299,686,888 หุ้น
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ
บริ ษัทครัง้ ที่ 2/2557 ว่าถูกต้ อง โดยที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ ด้วยคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
รับรอง
144,299,686,888 เสียง
ไม่รับรอง
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วำระที่ 2

คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00

พิจำรณำรั บทรำบผลกำรดำเนินงำนของคณะกรรมกำรในรอบปี ที่ผ่ำนมำและรำยงำน
ประจำปี

ประธานได้ มอบหมายให้ นายนคร ลัก ษณกาญจน์ กรรมการผู้ จั ด การของบริ ษั ท ช่ ว ย
ชี ้แจงรายละเอียดในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมพิจารณา
กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ผ้ ถู ือหุ้นทราบข่าวกันดีอยู่แล้ วว่า บริ ษัทได้ มีการ
เปลี่ยนชื่อบริ ษัทเป็ นบริ ษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) รวมทังการได้
้
พนั ธมิตรคือ บริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ ป โฮลดิ ้งส์ จากัด
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(มหาชน) หรื อ BTSG ที่มีความแข็งแกร่งเข้ ามาเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัท โดยได้ ดาเนินการเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 20
เมษายน 2558 ความสาเร็ จดังกล่าวทาให้ บริ ษัทมีทรัพย์สนิ เพิ่มขึ ้นอีกประมาณ 9,404 ล้ านบาท
ในปี 2557 ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ทาการเพิ่มทุนจดทะเบียนโดยการการจัดสรรหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม
ของบริ ษัทตามสัดส่วนการถือหุ้น (Right Offer) ในอัตราส่วน 1 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นใหม่ ราคาเสนอขายหุ้นละ 0.035
บาท โดยผู้ถือหุ้นเดิมของบริ ษัทที่จองซือ้ หุ้นสามัญ เพิ่มทุนและได้ รับการจัดสรรหุ้นในครัง้ นี ้ จะได้ รับการจัดสรร
ใบสาคัญ แสดงสิท ธิ ที่ จะซือ้ หุ้นสามัญ ของบริ ษัท รุ่ น ที่ 1 โดยไม่คิดมูลค่า ในอัตราส่วนหุ้นสามัญ ใหม่ 1 หุ้นต่อ
ใบสาคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย ในราคาการใช้ สทิ ธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิห้ นุ ละ 0.06 บาท อายุใบสาคัญแสดงสิทธิ
5 ปี การเพิ่มทุนดังกล่าวบริ ษัทได้ รับเงินเพิ่มทุนจานวน 6,332 ล้ านบาท
นอกจากนี ้ เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2557 ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทได้ มีมติ อนุมตั ิการเข้ าทา
รายการซื ้อกิจการของบริ ษัท บีทีเอส แอสเสทส์ จากัด (“BTSA”) และบริ ษัท ก้ ามกุ้ง พร็ อพเพอร์ ตี ้ จากัด (“ก้ ามกุ้ง”)
โดยการซื ้อหุ้นสามัญทังหมดของทั
้
งสองบริ
้
ษัทจากบริ ษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ ้งส์ จากัด (มหาชน) (“BTSG”) รวมเป็ น
มูลค่าทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10,011 ล้ านบาท โดยจะชาระราคาค่าตอบแทนเป็ นหุ้นสามัญเพิ่ม ทุนของบริ ษัทและใบสาคัญ
แสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริ ษัทรุ่ นที่ 2 ซึง่ จะออกและจัดสรรให้ แก่ BTSG และอนุมตั ิการเพิ่มทุนจดทะเบียน
อีกจานวน 319,500,000,000 บาท จากเดิมทุนจดทะเบียน 541,913,132,646 บาท เป็ น 861,413,132,646 บาท
โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 319,500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อชาระราคาค่าหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BTSA และก้ ามกุ้งที่บริ ษัทจะซื ้อจาก BTSG และ
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิ NPARK-W2 ที่จะจัดสรรให้ แก่ BTSG โดยให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ดังนี ้
1. หุ้นสามัญ เพิ่มทุนจานวน 213,000,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท เพื่อชาระ
เป็ นค่าตอบแทนให้ แก่ BTSG ที่ตกลงขายหุ้นสามัญทังหมดของ
้
BTSA และหุ้นสามัญทังหมดของก้
้
ามกุ้งที่ตนถืออยู่
ให้ แก่บริ ษัท โดยกาหนดมูลค่าหรื อราคาหุ้นของบริ ษัทไว้ ที่ห้ นุ ละ 0.047 บาท และ
2. หุ้นสามัญเพิ่มทุนจานวนไม่เกิน 106,500,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อ
รองรับการใช้ สิทธิตามใบสาคัญแสดงสิทธิที่จะจัดสรรให้ แก่ BTSG โดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาใช้ สิทธิ ซื ้อหุ้นสามัญ
ตามใบสาคัญแสดงสิทธิดงั กล่าวจะเท่ากับหุ้นละ 0.047 บาท
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558 บริ ษัทได้ เข้ าทารายการต่างๆ กับ BTSG สาเร็ จลุลว่ งแล้ ว โดยบริ ษัท
ได้ ออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทจานวน 200,086,877,212 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในราคาเสนอ
ขายหุ้นละ 0.047 บาท รวมเป็ นจานวนเงินทัง้ สิ ้น 9,404,083,229 บาท และใบสาคัญ แสดงสิทธิ NPARK-W2 ที่
ออกใหม่จานวน 100,043,438,606 หน่วย โดยไม่คิดมูลค่า โดยราคาใช้ สทิ ธิ ซื ้อหุ้นสามัญตามใบสาคัญแสดงสิทธิ
NPARK-W2 จะเท่ากับ หุ้นละ 0.047 บาท เพื่ อเป็ นค่าตอบแทนในการเข้ าซือ้ กิจการของ BTSA และก้ ามกุ้ง กับ
BTSG จากการเข้ าทารายการดังกล่าวนัน้ ทาให้ บริ ษัทได้ มาซึ่งหุ้นสามัญ ของ BTSA และหุ้นสามัญ ของก้ ามกุ้ง
โดยทัง้ 2 บริ ษั ท ไม่ มี ห นี เ้ งิ น กู้ยื ม มี ท รั พ ย์ สิน ที่ ดิ น อาคารและสิ่ง ปลูก สร้ าง รวมเป็ นเงิ น ทัง้ สิน้ จ านวน 9,404
ล้ านบาท
3
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ปั จจุบันบริ ษัทมีทุนชาระแล้ ว จานวน 561,362,298,976 บาท และมีเงินสดจานวนกว่า 5,000
ล้ านบาท บริ ษัทพร้ อมที่จะพัฒนาที่ดินที่ได้ มา
โครงการของบริ ษัทประกอบด้ วยโครงการที่ได้ มาและโครงการที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ดังนี ้
1) ทรั พ ย์ สิน ของ BTSA ประกอบด้ วย (1) ที่ ดิ น หมอชิ ต ที่ ดิ น จานวน 63 แปลง พื น้ ที่ รวม
11-0-44.8 ไร่ แขวงลาดยาว (บางซื่อฝั่ งเหนือ) เขตบางเขน (บางซื่อ) กรุ งเทพฯ ติดสถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอสหมอชิต
ซึ่ ง สามารถพั ฒ นาเป็ นโครงการอสัง หาริ ม ทรั พ ย์ ได้ ในอนาคตอัน ใกล้ นี ้ และ(2) โรงแรม EASTIN GRAND
SATHORN โรงแรมระดับ 4 ดาว มีห้ องพักจานวน 390 ห้ อง ตัง้ อยู่บนถนนสาทร ติดกั บ สถานีรถไฟฟ้ าบีทีเอส
สุรศัก ดิ์ โดยโรงแรมอี ส ติ น แกรนด์ สาทร เป็ นอาคารสูง 33 ชัน้ ตัง้ อยู่ บ นที่ ดิ น เนื อ้ ที่ 2 – 1 – 57 ไร่ เริ่ ม เปิ ด
ดาเนินการเดือนพฤษภาคม 2555 บริ หารงานโดยบริ ษัท แอ๊ บโซลูท โฮเต็ล เซอร์ วิส จากัด ซึ่งเป็ นบริ ษัทร่ วมทุน
ระหว่าง BTSG กับพันธมิตรที่มีประสบการณ์ในธุรกิจโรงแรม
2) ทรัพย์สนิ ของบริ ษัทก้ ามกุ้ง ที่ดินพญาไท ที่ดินจานวน 18 แปลง คิดเป็ นเนื ้อที่รวมประมาณ
6-2-31.40 ไร่ ติดถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร ซึ่งติดกับสถานีรถไฟฟ้ าบี ทีเอส
พญาไท ซึง่ ที่ดินทังหมดสามารถพั
้
ฒนาเป็ นโครงการอสังหาริ มทรัพย์ได้ ในอนาคตอันใกล้ นี ้
3) โครงการอื่น ๆ ของบริ ษัทที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
 โครงการพาร์ ค รามอินทรา
 โครงการพาร์ ค อรัญฯ
- พาร์ ค อรัญ บูเลอวาร์ ด
- พาร์ ค อรัญ คอนโดมิเนียม
 โรงแรมอนันตรา เชียงใหม่
 โรงแรมเซ็นทารา แอนด์ คอนเวนชัน่ เซ็นเตอร์ ขอนแก่น
4) โครงการอื่น ๆ ของบริ ษัททีอ่ ยูร่ ะหว่างศึกษา/พัฒนา
 บางกระเจ้ า
 ร้ อยชักสาม
 อนันตรา เรสซิเด็นซ์ เชียงใหม่
คุณสิทธิโชค บุญวณิชย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับโครงการของบริ ษัท ดังนี ้
1) ที่ดินโครงการบางกระเจ้ าที่มีขา่ วออกมาว่าบริษัทจัดทาเป็ นสวนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงมี
ความคืบหน้ าอย่างไร
2) โครงการร้ อยชักสาม มีความคืบหน้ าอย่างไร
3) การขายหุ้นสามัญบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด ราคาที่ขายมีคา่ premium
หรื อไม่อย่างไร
4) ผลการดาเนินงานในปี 2557 ขาดทุนจานวน 629 ล้ านบาท อัตรากาไรลดลงจากอดีต
เนื่องจากสาเหตุใด และคาดว่าในปี นี ้จะขาดทุนอีกหรื อไม่
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กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุม ดังนี ้
1) โครงการบางกระเจ้ า แบ่งออกเป็ น 2 ส่วน คือ (1) ส่วนของโครงการที่ได้ ดาเนินการ
ถมดินไปแล้ ว ส่วนที่จะพัฒนาโครงการให้ เป็ นอย่างไรนัน้ ยังอยูร่ ะหว่างการศึกษากันอยู่ และ (2) ส่วนนอกโครงการ
ที่จะได้ พฒ
ั นาเป็ นสวนเกษตร ตามที่หน่วยงานราชการได้ ขอความร่วมมือมายังบริ ษัท เพื่อให้ ปรับปรุงเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยว ปลูกต้ นไม้ หรื อนิเวศน์การศึกษา ซึง่ จะช่วยสร้ างรายได้ ให้ แก่คนในท้ องถิ่น บริ ษัทก็อยูร่ ะหว่างศึกษาและ
ดาเนินการ
2) โครงการร้ อยชักสาม อยูร่ ะหว่างรอกรมธนารักษ์ แต่งตังคณะกรรมการชุ
้
ดใหม่ ซึง่ เป็ นผลต่อ
เนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง
3) การขายหุ้นสามัญบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (“พรอสเพค”) บริ ษัทขายเท่า
มูลค่าหุ้นซึง่ ไม่ขาดทุน เหตุที่ขายเนื่องจากพรอสเพคขายพื ้นที่คลังสินค้ า/โรงงานที่พฒ
ั นาแล้ วออกไป ทาให้ พื ้นที่
ที่พฒ
ั นาแล้ วและก่อให้ เกิดรายได้ ลดลง โดยพื ้นที่ที่พฒ
ั นาใหม่ยงั ไม่สามารถชดเชยรายได้ สว่ นที่ขาดไปได้ ในทันที
4) เรื่ องงบการเงินของบริ ษัท
ด้ วยเหตุผลเรื่ องการได้ รับอนุญาตจากสิง่ แวดล้ อมทาให้ การ
ก่อสร้ างไม่เป็ นไปตามกาหนด
ทาให้ การรับรู้รายได้ จากโครงการคอนโดมิเนียมและอาคารพาณิชย์ลา่ ช้ ากว่า
ที่กาหนด
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า การตกลงทารายการของบริ ษัทกับบีทเี อส
เป็ นการแลกหุ้นใช่หรื อไม่ ชื่อบริษัท ยู ซิตี ้ จากัด (มหาชน) เป็ นมาอย่างไร และมีความหมายอย่างไร และขอทราบ
รายละเอียดการร่วมทุนกับไมเนอร์ เพื่อดาเนินโครงการที่เชียงใหม่
กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงว่า การทารายการเพื่อให้ ได้ ห้ นุ ทังหมดของกิ
้
จการ BTSA และก้ ามกุ้ง
เป็ นการแลกหุ้น ไม่มีการจ่ายเงินสด การเปลีย่ นชื่อบริ ษัทเป็ น ยู ซิตี ้ เนื่องจากในการประชุมที่ผา่ นมามีผ้ ถู ือหุ้น
เสนออยากให้ บริ ษัทเปลีย่ นชื่อ คณะกรรมการก็รับฟั งข้ อเสนอดังกล่าวและพิจารณาแล้ วว่าสมควรแก่เวลาที่บริ ษัท
ควรจะเปลีย่ นชื่อ จึงได้ เสนอขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาและที่ประชุมผู้ถือหุ้นก็ได้ อนุมตั ิให้ บริษัทเปลีย่ นชื่อเป็ น
ยู ซิตี ้ และได้ ดาเนินการจดทะเบียนเปลีย่ นชื่อเรี ยบร้ อยแล้ วเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2558
สาหรับโครงการทีเ่ ชียงใหม่ที่บริ ษัทร่วมทุนกับไมเนอร์ นนั ้ เป็ นการลงทุนร่วมกัน โดยการจัดตัง้
บริ ษัทร่วมทุนในสัดส่วนฝ่ ายละ 50% เพื่อพัฒนาทีด่ ินที่อยูต่ รงข้ ามโรงแรมอนันตราเชียงใหม่ ซึง่ บริ ษัทได้ ขาย
ออกไปให้ แก่บริ ษัทร่วมทุนดังกล่าวเพื่อพัฒนาเป็ นคอนโดมิเนียม
คุณสุพจน์ พงศ์กิดาการ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า ในงบการเงินปี 2557 บริ ษัทขาดทุนเพิ่มมากขึ ้น
กว่าไตรมาสที่ 1-3 ของปี 2557 เพราะเหตุใด บริ ษัทคาดว่าจะมีกาไรในปี ใด และโครงการร้ อยชักสามบริ ษัทได้ มีการ
จัดเตรี ยมพื ้นที่ไว้ ให้ หน่วยงานดับเพลิงได้ ย้ายออกไปอยูห่ รื อยัง
กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงดังนี ้
1) การขาดทุนเกิดจากการรับรู้รายได้ ที่ลา่ ช้ ากว่าที่บริ ษัทคาดการณ์ไว้ และการขาดทุนจากค่า
เสือ่ มของกิจการโรงแรม การลงทุนในกิจการโรงแรมจะต้ องใช้ ระยะเวลาหนึง่ จึงจะรับรู้กาไรได้
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2) โครงการร้ อยชักสาม บริ ษัทยังไม่สามารถเข้ าพื ้นที่ทเี่ ช่าได้ เนื่องจากหน่วยงานดับเพลิงไม่
ย้ ายออกนัน้ เป็ นเรื่ องระหว่างหน่วยงานของรัฐ ระหว่างนี ้บริ ษัทคงยังต้ องรอให้ กรมธนารักษ์ ตงคณะกรรมการชุ
ั้
ด
ใหม่เพื่อมาประชุมหารื อและให้ ได้ ข้อยุติ โดยบริ ษัทได้ เรี ยกร้ องระยะเวลาที่บริ ษัทต้ องสูญเสียไปในระหว่างที่ยงั ไม่
สามารถเข้ าพื ้นทีเ่ พื่อดาเนินโครงการได้ สาหรับเรื่ องพื ้นทีเ่ พื่อให้ ย้ายออกบริษัทได้ เตรียมพื ้นที่ไว้ แล้ ว
คุณสามิตร เหลีย่ วเจริ ญ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามดังนี ้
1) บริ ษัทมีโครงการในการดาเนินธุรกิจในช่วงระยะเวลา 3 ปี นับจากนี ้อย่างไรบ้ าง แต่ละ
โครงการจะต้ องใช้ เงินลงทุนเท่าไร เงินสดที่มีอยู่จะพอใช้ ในการดาเนินโครงการหรื อไม่ หากบริษัทจะขอสินเชื่อคาด
ว่าจะอยูใ่ นระดับใด และอนาคตบริ ษัทจะมีการเพิม่ ทุนอีกหรื อไม่
2) โครงการอพาร์ ทเม้ นท์ ที่สขุ มุ วิท 49 ซึง่ ใกล้ จะครบกาหนดสัญญาเช่า บริ ษัทได้ เตรี ยมการ
ไว้ อย่างไรบ้ าง
3) ในระยะเวลา 2 ปี นับจากนี ้บริ ษัทจะมีการตัดขาดทุนสะสมหรื อไม่
4) ตามงบการเงิ น ของบริ ษั ท ปรากฏการซื อ้ หลัก ทรั พ ย์ ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ จ านวน 500
ล้ านบาท เป็ นการลงทุนระยะสันหรื
้ อเผื่อขาย
5) เนื่ อ งจากมี ข่ า วออกมาว่า บริ ษั ท ได้ ข ายที่ ดิ น โครงการอ่อ นนุช บางส่ว นให้ กับ โรงเรี ย น
นานาชาติเป็ นความจริ งหรื อไม่
6) การเช่าที่ดินโครงการทรอคคาเดโร บริ ษัทจะรับรู้รายได้ เมื่อใด
กรรมการผู้จดั การ ได้ ชี ้แจงดังนี ้
1) โครงการบางกระเจ้ า เนื่องจากมูลค่าทีด่ ินที่เพิ่มสูงขึ ้น ทาให้ บริ ษัทต้ องกลับมาทบทวน
แผนการดาเนินโครงการเพื่อให้ สอดคล้ องกับมูลค่าทีด่ ินที่เพิ่มขึ ้น อย่างไรก็ตาม แผนในการดาเนินโครงการของ
บริ ษัทใน 3 ปี นับจากนี ้ บริ ษัทมองเห็นความน่าสนใจในการลงทุนในที่ดินที่พญาไท และหมอชิต ซึง่ เป็ นโครงการ
ที่ต้องใช้ เวลาในการดาเนินการ นอกจากนี ้รายได้ จากโรงแรมอีสติน ซึง่ ปั จจุบนั มี GOP 30% ก็จะช่วยสร้ างผลกาไร
ให้ กบั บริ ษัทอีกทางหนึง่ ด้ วย
2) ณ วันนี ้ บริ ษัทจะยังไม่มีแผนการเพิ่มทุน
3) โครงการอพาร์ ทเม้ นท์ที่สขุ มุ วิท 49 บริ ษัทได้ ขายทรัพย์สนิ ดังกล่าวออกไปแล้ ว เนื่องจาก
สัญญาเช่าจะหมดอายุในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ซึง่ เหลือระยะเวลาการเช่าประมาณ 2 ปี กว่า และบริ ษัท
ไม่สามารถเจรจากับเจ้ าของทีด่ ินเพื่อต่อสัญญาเช่าได้ การขายออกไปทาให้ บริ ษัทไม่มีภาระและค่าใช้ จา่ ยในการ
ส่งมอบพื ้นที่คืนให้ แก่เจ้ าของที่ดนิ เมื่อครบกาหนดสัญญา โดยบริษัทขายไปในราคา 140 ล้ านบาท โดยมีมลู ค่าทาง
บัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ประมาณ 76 ล้ านบาท ราคาซื ้อขายทีต่ กลงซื ้อขายจึงสูงกว่ามูลค่าทางบัญชี
จานวน 63 ล้ านบาท ถือว่าเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท
4) แนวคิดเรื่ องการล้ างขาดทุนสะสมยังคงมีอยู่ แต่ยงั คงต้ องมีการหารื อกับคณะกรรมการ
อีกครัง้ หนึง่
5) การซื ้อหลักทรัพย์ผา่ นตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยของบริ ษัทเป็ นการเลือกลงทุนใน
หุ้นที่มีผลประกอบกิจการดี มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลเป็ นประจา อย่างไรก็ตาม การลงทุนซื ้อหุ้นดังกล่าวไม่ใช่
ธุรกิจหลักของบริษัท แต่เป็ นการบริ หารสภาพคล่องทางการเงินซึง่ เป็ นการลงทุนระยะสันเท่
้ านัน้
6) การขายทีด่ ินอ่อนนุชให้ กบั โรงเรียนนานาชาติไม่ใช่ความจริ ง
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7) บริ ษัทได้ ยกเลิกการเช่าที่ดินโครงการทรอคคาเดโรแล้ ว และบริ ษัทได้ รับเงินคืนมาครบถ้ วน
ตามที่ได้ จ่ายไป
หลังจากที่ ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว ที่ ป ระชุม รั บ ทราบผลการด าเนิน งานของคณะกรรมการ
ในรอบปี ที่ผา่ นมาและรายงานประจาปี 2557 ของบริ ษัท
วำระที่ 3

พิจำรณำอนุ มัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจำปี
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวำคม 2557

ประธานได้ มอบหมายให้ คุณ ชัยวัฒ น์ อัศวินทรางกูร ประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วยชีแ้ จง
รายละเอียดในวาระนี ้ให้ ที่ประชุมพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ สรุ ปรายการที่สาคัญ ของงบการเงินของบริ ษัทประจาปี สิ ้นสุด
วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 ซึ่งได้ ผ่า นการตรวจสอบจากผู้สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท แล้ วให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า บริ ษั ท
มีสินทรัพย์รวม 12,785.91 ล้ านบาท มีหนี ้สินรวม 2,591.76 ล้ านบาท มีสว่ นของผู้ถือหุ้นรวม 10,191.97 ล้ านบาท
มีรายรับรวม 446.97 ล้ านบาท เมื่อหักค่าใช้ จ่ายแล้ ว บริ ษัท ขาดทุน สุทธิ จานวน 629.82 ล้ านบาท และเมื่อหัก
ขาดทุ น สะสมแล้ ว บริ ษั ท จึ ง ยั ง มี ข าดทุ น สะสมจ านวน 7,508.60 ล้ านบาท ตามงบการเงิ น เฉพาะกิ จ การ
โดยรายละเอียดอื่นๆ ปรากฏอยู่ในสาเนางบการเงินของบริ ษั ท ตามที่ได้ ส่งไปให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นได้ พิ จารณาแล้ ว
คณะกรรมการจึงเสนอขอให้ ทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัทด้ วย
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดในงบการเงินต่อที่ประชุมดังนี ้
1. งบกาไรขาดทุน หน้ า 90 บริ ษัทมีรายได้ จากกิจการโรงแรมที่เพิ่มขึ ้น ในปี 2558 รายได้ ใน
ส่วนนี ้ก็น่าจะเพิ่มขึ ้นจากโรงแรมอีสตินด้ วย นอกจากนี ้ตามงบในปี 2557 บริ ษัทมีรายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
จานวน 23 ล้ านบาท ซึง่ แตกต่างจากงบในปี 2556 ที่ไม่มีรายได้ ในส่วนนี ้ รายได้ สว่ นนี ้คือรายได้ จากอะไร
2. รายได้ อื่นที่ลดลงตามงบการเงินปี 2557 ลดลงจากสาเหตุใด
3. ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึ ้นมาก แต่รายได้ กลับลดลง เพราะเหตุใด
4. ตามงบการเงินปี 2557 บริ ษัทมีขาดทุนจากการด้ อยค่า หมายถึงอะไร และเกิดจากอะไร
คุณณัฐพรรณ จิระเมธากุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ ชีแ้ จงเรื่ อง
รายได้ จากธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์เป็ นการรับรู้ รายได้ จากการขายอาคารพาณิชย์ในโครงการพาร์ ค อรัญ ที่บริ ษัทได้
ดาเนินการโอนให้ แก่ลกู ค้ าแล้ วบางส่วนของโครงการ สาหรับกรณีที่งบการเงินของบริ ษัทปี 2557 มีรายได้ อื่นลดลง
เนื่องจากในปี 2556 บริ ษัทมีกาไรจากการปรับโครงสร้ างหนี ้ ในขณะที่ปี 2557 บริ ษัทมีกาไรจากการขายทรัพย์สิน
และดอกเบี ้ยรับจากเงินเพิ่มทุน จึงทาให้ รายได้ อื่นในปี 2557 ลดลง
กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงเรื่ องการเพิ่มขึ ้นของค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานนัน้ เกิดจากการเพิ่ม
บุคลากรของบริ ษัทเพื่ อมาดาเนินโครงการของบริ ษัท การเพิ่มขึ ้นดังกล่าวอยู่ในงบประมาณที่บริ ษัทได้ กาหนด
นโยบายไว้ ประมาณ 10-15% ของรายได้ ที่ผา่ นมาบริ ษัทมุง่ ในการแก้ ปัญหาหนี ้สิน บุคลากรในช่วงเวลานันจึ
้ งยังมี
ไม่มาก แต่ตอนนี ้บริ ษัทจัดการปั ญหาหนี ้สินได้ แล้ วจึงเริ่ มดาเนินโครงการ
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ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขาดทุนจากการ
ด้ อยค่า เกิดจากการบันทึกทรัพย์ สินที่บริ ษัทได้ มาจากการซื ้อกิจการด้ วยมูลค่ายุติธรรม (Fair Value) ซึง่ เมื่อบริ ษัท
ได้ ท รั พ ย์ สิ น นัน้ มาแล้ ว ก็ จ ะต้ อ งน ามาประเมิ น ใหม่ แ ละเมื่ อ ราคาประเมิ น ใหม่ ลดลงบริ ษั ท จึ ง ต้ อ งตัง้ ด้ อ ยค่ า
โดยโครงการที่มีการตังด้
้ อยค่าคือโครงการโรงแรมขอนแก่น ที่ บริ ษัทซื ้อมาเมื่อปี 2556 มีการบันทึกรับรู้ กาไรใน
รายได้ อื่นในงบการเงินไปแล้ วกว่า 100 ล้ านบาท เนื่องจากในการซื ้อกิ จการดังกล่าว บริ ษัทซือ้ หุ้นทัง้ หมดของ
กิจการซึง่ เป็ นเจ้ าของโรงแรมขอนแก่น
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามรายละเอียดในงบการเงินเพิ่มเติมดังนี ้
1. กรณี ก ารตัง้ ด้ อยค่า จะเกิ ดขึน้ อีก หรื อ ไม่จากการซื อ้ หุ้น ทัง้ หมดของกิ จ การ BTSA และ
ก้ ามกุ้ง
2. หนี ้สินภายใต้ สญ
ั ญาปรับปรุงโครงสร้ างหนี ้ประมาณ 1,200 ล้ านบาทคืออะไร
3. การลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ ปั จจุบนั มีชื่อบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นในเนชัน่ ประมาณ 2%
การลงทุนดังกล่าวบริ ษัทมีการตัดสินใจอย่างไรในการลงทุน
4. เงินมัดจาค่าที่ดินที่ปรากฏในงบการเงินจานวน 1,800 ล้ านบาท เป็ นการวางมัดจาที่ดินที่ใด
กรรมการผู้จัดการได้ ชีแ้ จงว่า กรณีการซื ้อกิจการของ BTSA และก้ ามกุ้ง จะไม่เหมือนกับกรณี
โรงแรมขอนแก่น เนื่องจากตอนซื ้อโรงแรมขอนแก่นมานันราคาซื
้
้อตา่ กว่าราคาประเมินทาให้ มีการลงบันทึกส่วนต่าง
ลงในงบเป็ นกาไร แต่เมื่อต่อมามีการประเมินใหม่และราคาต่ากว่าราคาที่บนั ทึกไว้ ส่วนต่างก็จะกลับมาบันทึกเป็ น
ขาดทุน
นอกจากนี ้ ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมว่า การประเมินในปี 2557 ที่ผ่านมา
เนื่องจากธุรกิจเกี่ ยวกับโรงแรมอยู่ในช่วงเศรษฐกิจที่มีแนวโน้ มขาลง เมื่อประเมินจึงลดลงและเมื่อประเมินใหม่
ในช่วงที่ธุรกิจโรงแรมกลับมาดีขึ ้น ราคาประเมินก็จะเพิ่มขึ ้น หากเกิดกรณีการเพิ่มขึ ้นของราคาประเมินดังกล่าว
บริ ษัทก็จะสามารถบันทึกเป็ นกาไรในงบการเงินของบริ ษัทได้ ซึ่งจะแตกต่างจากกรณี ของโรงแรมอีสติน ซึ่งเป็ น
กรรมสิทธิ์ของ BTSA เป็ นโรงแรมที่อยูใ่ นเมือง การประเมินจะไม่ได้ รับผลกระทบเหมือนเช่นโรงแรมขอนแก่น ที่ได้ รับ
ผลกระทบจากการเลื่อนเรื่ อง AEC ทาให้ คอนเวนชั่นที่บริ ษัทเตรี ยมไว้ ไม่เป็ นไปตามเป้าหมายซึ่งเป็ นเหตุการณ์
ชัว่ คราว
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัด การ สายงานบัญ ชี และการเงิ น ได้ ชีแ้ จงเกี่ ย วกับ หนี ส้ ิน ภายใต้ สญ
ั ญา
ปรับโครงสร้ างหนี ้ จานวน 1,200 ล้ านบาท นันเป็
้ นหนี ้สินของกิจการโรงแรมอนันตราเชียงใหม่
กรรมการผู้จัดการได้ ชีแ้ จงเพิ่มเติมสาหรับเรื่ องนี ้ว่า เป็ นหนี ้ที่บริ ษัทรับมาจากการซือ้ โรงแรม
อนันตราเชี ยงใหม่ ตามที่ ได้ เรี ยนเบื อ้ งต้ นว่า บริ ษั ทซือ้ หุ้นของบริ ษั ทซึ่งเป็ นเจ้ าของกรรมสิทธิ์ โรงแรมอนัน ตรา
เชี ย งใหม่ ดังนัน้ จึงเป็ นหนีเ้ ดิม ของโรงแรมที่มี ตงั ้ แต่ก่อนซือ้ มา สาหรั บเรื่ องการลงทุน ในหุ้น เนชั่น นัน้ บริ ษั ท
มองเห็นว่าธุรกิจของเนชัน่ มีความหลากหลาย มีโอกาสเติบโตทางธุรกิจ มีการจ่ายเงินปั นผล โอกาสขายได้ กาไร
นอกจากนี ้ บีทีเอส ก็มีกิจการที่ทาเกี่ยวกับสื่อโฆษณา จึงน่าจะเป็ นโอกาสที่ดี บริ ษัทจึงเข้ าไปลงทุนซื ้อหุ้นเนชั่น
ทังหุ
้ ้ นสามัญและใบสาคัญแสดงสิทธิ
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สาหรั บ เรื่ อ งเงิ น มัด จ าจ านวน 1,800 ล้ านบาท ที่ ได้ ส อบถามมานัน้ เป็ นเงิ น มัด จ าค่า ที่ ดิ น
โครงการอ่อนนุช โครงการจรัญ สนิทวงศ์ และโครงการที่โคราช สาหรับโครงการอ่อนนุชที่บริ ษัทได้ วางเงินมัดจา
ไปนัน้ บริ ษัทได้ ยกเลิกการซื ้อที่ดินโครงการดังกล่าวแล้ วโดยได้ รับเงินมัดจาคืนทังหมดพร้
้
อมค่าเสียหายเนื่องจาก
ผู้ขายไม่สามารถดาเนินการเรื่ องทางเข้ า-ออกได้ ตามสัญญาจะซื ้อจะขายที่ดิน
คุณ ศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิ คุณ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเกี่ ยวกับ เงินที่บริ ษั ทได้ รับจากการเพิ่มทุนว่า
ได้ นาไปใช้ เรื่ องอะไรบ้ างและมีเงินเหลือประมาณเท่าไร
กรรมการผู้จดั การได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทมีเงินสดเหลือประมาณ 5,000 – 6,000 ล้ านบาท
การลงทุนในหุ้นเนชัน่ บริ ษัทซื ้อหุ้นสามัญจานวนประมาณ 92 ล้ านหุ้น และใบสาคัญแสดงสิทธิ
จานวนประมาณ 165 ล้ านหน่วย รวมมูลค่าประมาณ 380 ล้ านบาท ส่วนข่าวที่ออกมาว่ามีการแบ่งเป็ น 2 ฝ่ าย
แต่โดยข้ อเท็ จจริ งแล้ วบริ ษั ทมองว่าหุ้น มี อ นาคตจึงไปลงทุน เพื่ อบริ ห ารเงิน เป็ นการลงทุน ระยะสัน้ และเชื่ อ ว่า
เมื่อจะขายก็นา่ จะมีฝ่ายที่อยากได้
คุณศิริวฒ
ั น์ วรเวทวุฒิคณ
ุ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการลงทุนในหุ้นเนชัน่ ว่า ราคาที่
บริ ษัทซื ้อมาจะถูกหรื อแพงก็ไม่เป็ นไร เพราะเชื่อว่าบริ ษัทน่าจะมีกาไรประมาณ 20-30% ซึง่ ถ้ าได้ กาไรประมาณนัน้
บริ ษัทก็น่าจะขายและเก็บใบสาคัญแสดงสิทธิไว้ เพื่อใช้ สิทธิแปลงสภาพเมื่อบริ ษัทพร้ อม การลงทุนดังกล่าวบริ ษัท
ใช้ ไม่ถึง 10% ของเงินสดที่มีอยู่ก็โอเค ผมขอชื่นชมท่านผู้บริ หารที่กาลังสร้ างมิติใหม่ให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อย การทา
รายการแลกหุ้นกับบีทีเอส หากไม่มีรายการนี ้เกิดขึ ้นอีก 10 ปี บริ ษัทก็ไม่ฟืน้ ถือว่าบริ ษัทได้ เกิดใหม่อะไรในอดีตที่
เคยดูถูกผู้บริ หารก็ต้องขอโทษเพราะไม่เคยคิดว่าบริ ษัทจะทาได้ แต่นี่ได้ ทาให้ เห็นแล้ ว การมีห้ นุ ส่วนที่แข็งแกร่ ง
ขาดทุนสะสมที่บริ ษัทมีประมาณ 8,000 ล้ านบาทถือว่าเล็กน้ อยขอให้ คิดถึงผู้ถือหุ้นรายย่อย ขอฝากไว้ กบั ท่านเมื่อ
พร้ อมจะปี 2558 หรื อ ปี 2559 ก็ตามขอให้ คณะกรรมการพิจารณาลดทุนเพื่อตัดขาดทุนสะสม ผู้ถือหุ้นจะสูญเสีย
บ้ างไม่เป็ นไร อย่าไปรอกาไรแล้ วค่อยปั นผล การตัดขาดทุนสะสมโดยลดทุนจานวนหุ้นของผู้ถือหุ้นลดลงแน่นอน
เพื่อให้ กองทุนต่างประเทศจะได้ มาลงทุนในบริ ษัทแล้ วเมื่อนันผู
้ ้ ถือหุ้นจะได้ มีกาไรสักที
คุณ ศตพล รั ต นจิ ต ร์ ผู้ ถื อ หุ้ นได้ ส อบถาม กรณี ที่ บี ที เอส มี โครงการยู โฮเทล สัญ ลัก ษณ์
เหมือนกับของบริ ษัท ในอนาคตบีทีเอสจะยกโรงแรมให้ บริ ษัทบริ หารหรื อไม่ ปั จจุบนั บริ ษัทมีพนั ธมิตรคือ บีทีเอส
และไมเนอร์ ในอนาคตบริ ษัทจะมีพนั ธมิตรใหม่เพิ่มขึ ้นหรื อไม่
กรรมการผู้จัด การ ได้ ชี แ้ จงว่า กรณี ดังกล่า วจะต้ อ งมี ก ารปรึ ก ษาเพื่ อ ด าเนิ น การเกี่ ย วกับ
ทรัพย์สินต่างๆของบริ ษัท ส่วนเรื่ องที่ว่าจะมีแนวทางบริ หารโรงแรมของบีทีเอสเพิ่มขึ ้นหรื อไม่ อันนี ้ยังไม่ทราบ แต่
หากมีก็จะได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ สาหรับแผนธุรกิจก็ยงั คงเป็ นไปตามที่ได้ เรี ยนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบไปแล้ วเบื ้องต้ น
คุณ วีระ ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิ ด เห็น ขอให้ บ ริ ษั ท สร้ างความแข็ งแกร่ งทางธุ รกิ จจากการท า
โครงการ การลงทุนในหุ้นแม้ จะได้ ผลกาไรในระยะเวลาอันสันแต่
้ ก็ยงั มีความเสีย่ ง
กรรมการผู้จดั การ กล่าวขอบคุณสาหรับคาแนะนาและจะได้ นาไปพิจารณาต่อไป
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เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ู ถื อ หุ้ นท่ า นใดสอบถามต่ อ ไปแล้ ว ประธานจึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาลงมติ
โดยมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการลงมติ
ก่อนการลงมติในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นรวมเป็ นจานวน 839 ราย นับจานวน
หุ้นรวมได้ 153,836,517,650 หุ้น
หลังจากที่ ป ระชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว ที่ ป ระชุม มี ม ติ อ นุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น และงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัทประจาปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
อนุมตั ิ
153,763,987,593 เสียง
ไม่อนุมตั ิ
60,830,001 เสียง
งดออกเสียง
11,700,056 เสียง
วำระที่ 4

คิดเป็ นร้ อยละ 99.95
คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
คิดเป็ นร้ อยละ 0.01

พิจำรณำรับทรำบกำรงดจ่ ำยเงินปั นผลสำหรับผลกำรดำเนินงำนประจำปี 2557

ประธานได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ ป ระธานกรรมการตรวจสอบ ได้ ชีแ้ จงให้ ท่านผู้ถือหุ้น
ทราบในวาระก่อนแล้ วว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทยังมีขาดทุนสะสมจานวนประมาณ 7,508 ล้ านบาท ซึง่ ตาม
กฎหมายหากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่ บริ ษัทไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นได้ ดังนัน้ คณะกรรมการ
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสาหรับผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี
2557 เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว ที่ประชุมรับทราบการงดจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นสาหรับ
ผลการดาเนินงานของบริ ษัทประจาปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสม
วำระที่ 5

พิจำรณำแต่ งตัง้ กรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ต้องออกจำกตำแหน่ งตำมกำหนดวำระ
ประธานได้ ม อบหมายให้ เลขานุก ารที่ ป ระชุ ม ช่ ว ยชี แ้ จงรายละเอี ย ดในวาระนี ใ้ ห้ ที่ ป ระชุ ม

พิจารณา
เลขานุการที่ประชุมได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า เป็ นเรื่ องที่จะต้ องพิจารณาให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับ
ของบริ ษัทและตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดที่กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่ง
ในสามทุกปี โดยให้ กรรมการที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ แต่มีสทิ ธิที่จะ
ได้ รับ การแต่งตัง้ ให้ ก ลับ เข้ าด ารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษั ท ได้ อี ก ในปี 2558 มี ก รรมการที่ จะต้ อ งออกจาก
ตาแหน่งตามวาระในครัง้ นี ้รวม 4 คน คือ
1. นายทวีศกั ดิ์
ตันตนันตา
2. นายมนู
มณีวฒ
ั นา
3. นายนคร
ลักษณกาญจน์ และ
4. นายบุรินทร์
ภูศ่ ิริ
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สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1
คณะกรรมการจึง ขอเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาแต่งตัง้ ให้ น ายทวีศัก ดิ์ ตัน ตนัน ตา นายมนู
มณี วฒ
ั นา นายนคร ลักษณกาญจน์และนายบุรินทร์ ภู่ศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่ งตามกาหนด
วาระในครัง้ นี ้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึง่
ทังนี
้ ้ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ าตามหลักเกณฑ์และวิธี การที่บริ ษัท
กาหนดและเผยแพร่ไว้ บนเว็บไซต์ของบริ ษัท ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อผู้ที่เหมาะสมเพื่อ
เข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการมายังบริ ษัท
คุณ สิท ธิ โชค บุญ วณิ ชย์ ผู้ถื อหุ้น ได้ สอบถามเกี่ ย วกับ กรณี ที่ มี สมาคมแห่งหนึ่งรณรงค์ ให้
กรรมการบริ ษัทจดทะเบียนอยูใ่ นวาระการดารงตาแหน่งได้ 9 ปี กรรมการที่ครบกาหนดวาระในครัง้ นี ้มีทา่ นใดที่ครบ
9 ปี หรื อไม่ ซึ่งโดยความเห็นของตนนันไม่
้ เห็นด้ วยกับเรื่ องดังกล่าว เนื่องจากกรรมการบริ ษัทฝ่ าฟั น ร่ วมกันแก้ ไข
ปั ญหาและนาพาบริ ษัทมาถึงจุดนี ้ด้ วยความตังใจท
้ างานมาโดยตลอด แล้ วบริ ษัทจาเป็ นต้ องทาตามที่มีการรณรงค์
ในเรื่ องนี ้หรื อไม่
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชีแ้ จงว่า เรื่ องดังกล่าวเป็ นเรื่ องของ CG ใช้ กับกรณี กรรมการ
อิสระควรจะดารงตาแหน่งไม่เกิน 3 วาระ บริ ษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ ามาเป็ นกรรมการ
แต่ก็ ไม่มี ผ้ ูถื อ หุ้น เสนอเข้ า รั บ การเลือ กตัง้ เป็ นกรรมการมายังบริ ษั ท การสรรหาและเชิ ญ บุค คลอื่น เข้ า มาเป็ น
กรรมการก็ ไม่สามารถท าได้ โดยง่าย ผมในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริ ษั ทจึงได้
พิจารณาร่วมกันเสนอเพื่อแต่งตังกรรมการเดิ
้
มที่ครบกาหนดวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดมี ข้ อ สอบถามใดต่ อ ไป ประธานจึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาลงมติ
โดยมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งวิธีการลงมติในวาระนี ้ โดยจะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติแต่งตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ก่อนการลงมติในวาระนี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นรวมเป็ นจานวน 860 ราย นับจานวน
หุ้นรวมได้ 154,217,470,876 หุ้น
หลั ง จากที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ แ ต่ ง ตั ง้ ให้ นายทวี ศั ก ดิ์ ตั น ตนั น ตา
นายมนู มณีวฒ
ั นา นายนคร ลักษณกาญจน์ และนายบุรินทร์ ภู่ศิริ ซึ่งเป็ นกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตาม
กาหนดวาระในครัง้ นี ้กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน
เสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
1) นายทวีศกั ดิ์ ตันตนันตา:
อนุมตั ิ 154,171,927,741 เสียง
ไม่อนุมตั ิ
1,700,100 เสียง
งดออกเสียง 43,843,035 เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ 99.97
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.03

สิง่ ที่สง่ มาด้ วย 1

วำระที่ 6

2) นายมนู มณีวฒ
ั นา:
อนุมตั ิ 154,171,927,841 เสียง
ไม่อนุมตั ิ
- เสียง
งดออกเสียง 45,543,035 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.97
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.03

3) นายนคร ลักษณกาญจน์ :
อนุมตั ิ 154,173,127,841 เสียง
ไม่อนุมตั ิ
- เสียง
งดออกเสียง 44,343,035 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.97
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.03

4) นายบุรินทร์ ภูศ่ ิริ :
อนุมตั ิ 154,191,927,841 เสียง
ไม่อนุมตั ิ
1,700,000 เสียง
งดออกเสียง 23,843,035 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.98
คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
คิดเป็ นร้ อยละ 0.02

พิ จ ำรณำก ำหนดค่ ำตอบแทนของคณะกรรมกำรบริ ษั ท และคณะกรรมกำรชุ ด ย่ อ ย
ประจำปี 2558
ประธานได้ ม อบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบช่ ว ยชี แ้ จงรายละเอี ย ดในวาระนี ใ้ ห้

ที่ประชุมพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ้ จงว่า คณะกรรมการของบริ ษัทขอเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
กาหนดค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2558 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6
ล้ านบาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรให้ กรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร
ซึง่ ปั จจุบนั มีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นคณะกรรมการชุดย่อย
และอาจจะมีคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มเติมตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
เมื่ อ ไม่ มี ผ้ ูถื อ หุ้น ท่า นใดมี ข้ อ สอบถามใดต่ อ ไป ประธานจึ ง ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาลงมติ
โดยมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมช่วยดาเนินการเกี่ยวกับการลงมติ
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า การลงมติในวาระนี ้ เนื่องจากคุณนคร ลักษณกาญจน์
กรรมการซึ่งถือหุ้นบริ ษัท จานวน 1,320,000,000 หุ้น เป็ นผู้มีสว่ นได้ เสีย จึงไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี ้
หุ้นจานวนนี ้จะถูกตัดออกไปจากฐานในการคานวณ
หลัง จากที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุมัติ ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนให้ แก่
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อยประจาปี 2558 ภายในวงเงินรวมไม่เกิน 6 ล้ านบาท โดยมอบหมาย
ให้ คณะกรรมการของบริ ษัทเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรให้ กรรมการแต่ละท่านตามที่เห็นสมควร โดยที่ประชุมมีมติ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนี ้
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อนุมตั ิ 152,785,622,621 เสียง
ไม่อนุมตั ิ
73,362,573 เสียง
งดออกเสียง 38,485,682 เสียง
วำระที่ 7

คิดเป็ นร้ อยละ 99.93
คิดเป็ นร้ อยละ 0.05
คิดเป็ นร้ อยละ 0.02

พิจำรณำแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจำปี 2558 และกำหนดค่ ำตอบแทน
ประธานได้ ม อบหมายให้ ประธานกรรมการตรวจสอบช่ วยชี แ้ จงรายละเอี ย ดในวาระนี ใ้ ห้ ที่

ประชุมพิจารณา
ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า วาระนี ้จะเป็ นการพิจารณาเพื่อให้ เป็ นไป
ตามกฎหมาย เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริ ษัทครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ คณะกรรมการบริ ษัท
ได้ พิจารณาเห็นสมควรให้ เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ ให้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญ าตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรื อนายศุภชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญ ชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
และ/หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริ ษัท สานักงานอีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2558 และกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท ภายในวงเงิน
ไม่เกินจานวน 2,400,000 บาท ( สองล้ านสี่แสนบาท) โดยบริ ษัทที่เป็ นสานักงานสอบบัญชีแ ละผู้สอบบัญชีตาม
รายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท /ผู้บริ หาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับ
บุคคลดังกล่าว
ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรื อไม่ เมื่อไม่ มีผ้ ูถือหุ้นท่านใด
มีข้อสอบถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยมอบหมายให้ เลขานุการที่ประชุมช่วยดาเนินการ
เกี่ยวกับการลงมติ
หลังจากที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว ที่ประชุมมีมติแต่งตังให้
้ นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชี
รับอนุญ าตทะเบียนเลขที่ 3315 และ/หรื อนายศุภชัย ปั ญ ญาวัฒ โน ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930
และ/หรื อนางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3844 แห่งบริ ษัท สานักงานอีวาย
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2558 และกาหนดค่าตอบแทนให้ แก่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัท ภายในวงเงิน
ไม่เกินจานวน 2,400,000 บาท ( สองล้ านสีแ่ สนบาท) โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียง
ทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้
อนุมตั ิ 153,941,544,945 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.82
ไม่อนุมตั ิ
61,541,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.04
งดออกเสียง 214,384,231 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.14
วำระที่ 8

พิจำรณำเรื่องอื่นๆ

คุณ รุ่ ง ศรี เจี ย รนัย ขจร ผู้รั บ มอบฉัน ทะจากสมาคมส่ ง เสริ ม ผู้ล งทุ น ไทย ได้ ส อบถามเรื่ อ ง
มาตรการในการป้องกันการคอรัปชั่นในองค์กร เนื่องจากบริ ษัทยังไม่ได้ เข้ าร่ วมโครงการการต่อต้ านการทุจริ ตกับ
IOD
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ประธานกรรมการตรวจสอบได้ ชี แ้ จงว่า คณะกรรมการบริ ษั ท ได้ แสดงเจตนาที่ จ ะเข้ า ร่ ว ม
โครงการดังกล่าวโดยได้ ให้ นโยบายกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อศึกษาถึงการเข้ าร่วมโครงการดังกล่าว เรื่ องดังกล่าว
อยูร่ ะหว่างดาเนินการ บริ ษัทไม่ได้ นิ่งนอนใจ
คุณวีระผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามเรื่ องของแผนงานและเป้าหมายในการดาเนินโครงการของบริ ษัท
ในปี นี ้ และปั จจุบนั มีโครงการอะไรบ้ างที่จะมีรายได้ โครงการใดที่จะทาการพัฒนา และปี นี ้บริ ษัทจะมีกาไรหรื อไม่
ผู้ถือหุ้นรายหนึง่ ได้ สอบถามว่า บริ ษัทมีโครงการที่จะไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ านที่อยูใ่ นกลุม่
AEC หรื อไม่
คุณ สิทธิ โชค บุญ วณิ ชย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่า บริ ษัทมีโครงการที่จะทารถไฟรางคู่หรื อไม่
และโครงการที่ดินที่หมอชิต บริ ษัทจะต้ องดูแผนพัฒนาของพื ้นที่ดงั กล่าวเพื่อจะได้ ไม่คล้ ายกันและไม่เป็ นการแย่ง
ลูกค้ ากันหรื อไม่
คุณมนตรี ปานเจริ ญ ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า โครงการร้ อยชักสาม บริ ษัทควรฟ้ องไปที่
ศาลปกครองและเอาคาสัง่ ศาลปกครองไปฟ้องต่อศาลแพ่งเพื่อเรี ยกร้ องเวลาที่เสียไปและค่าเสียหายหรื อไม่ สาหรับ
โครงการบางกระเจ้ า เท่าที่ทราบมาพื ้นที่ดงั กล่าวเป็ นพื ้นที่อนุรักษ์ ขนสู
ั ้ งสุด โดยมีหน่วยงานอนุรักษ์ สงิ่ แวดล้ อมอยู่
ในพื ้นที่ดงั กล่าว โครงการของบริ ษัทตังอยู
้ ใ่ นส่วนใดของกระเพาะหมู
กรรมการผู้จัดการ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า รายได้ ของบริ ษัทประกอบด้ วย รายได้ จากโรงแรม
อีสติน โรงแรมขอนแก่น โรงแรมอนันตราเชียงใหม่ สาหรับการดาเนินโครงการของบริ ษัทมีการพัฒนาโครงการ
รามอินทราคอนโดมิเนียม และอาคารพาณิชย์ โครงการพาร์ คอรัญที่อรัญประเทศ ที่จะมีการรับรู้รายได้ นอกจากนี ้
บริ ษัทยังมีวตั ถุดิบที่เป็ นที่ดนิ ที่รอการพัฒนา ซึง่ อาจจะไม่ใช่พฒ
ั นาเพื่อขายอย่างเดียวแต่อาจจะเป็ นการพัฒนาเพื่อ
การให้ เช่า ซึง่ มีโอกาสที่จะทารายได้ ให้ แก่บริ ษัทได้ มากในอนาคต ส่วนเรื่ องการลงทุนในประเทศเพื่อนบ้ านหรื อไม่
นัน้ เป็ นเรื่ องอนาคต แต่อย่างไรก็ ตามบริ ษั ทได้ เตรี ยมการดาเนินการในโรงแรมขอนแก่น และโรงแรมอนันตรา
เชียงใหม่เพื่อรองรับ AEC
โครงการร้ อยชักสามบริ ษั ททาตามขัน้ ตอนและอยู่ระหว่างรอคาตอบจากกรมธนารักษ์ และ
โครงการบางกระเจ้ าบริ ษัททราบว่าอะไรทาได้ และอะไรทาไม่ได้ โดยบริ ษัทจะไม่ทาอะไรที่ขดั ต่อกฎหมาย
ผมขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ คาแนะนาในการประชุม ในวันนี ้ ขอขอบคุณ ทุกท่านที่ให้ กาลังใจ
ข้ อเสนอแนะ ข้ อตาหนิ รวมทังค
้ าชม ตลอด 4 ปี ผมและคณะกรรมการทุกท่านขอยืนยันว่าเราได้ ทาดีที่สดุ แล้ ว เรา
เข้ ามาตอนที่บริ ษัทมีมลู ค่าหุ้นเหลือแค่สตางค์เดียว สิ่งที่ทาก็ต้องการให้ เห็นว่าบริ ษัทกลับ มาได้ และได้ พนั ธมิตรที่
แข็งแกร่ง เชื่อว่าบริ ษัทจะไม่ทาให้ ผิดหวัง ขอได้ โปรดรออีกนิดนึง วันนี ้การเติบโตของบริ ษัทจะเป็ นแบบก้ าวกระโดด
ผมยอมรับทังค
้ าตาหนิและคาติชม ผมจะนาพาองค์กรไปสูเ่ ป้าหมายเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพึงพอใจ
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หลังจากนัน้ ที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดที่จะพิจารณาต่อไปแล้ ว ประธานจึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่
ให้ การสนับสนุนกิจการของบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา และกล่าวปิ ดประชุมเมื่อเวลา 16.45 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายศักดิ์ทิพย์ ไกรฤกษ์ )

ลงชื่อ

ผู้จดบันทึกการประชุม
(นางสาวสุภาภรณ์ อัศวรุ่งไพศาล)
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