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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี  2558 
ของ 

บริษัท  ไทยพฒันาโรงงานอุตสาหกรรม  จํากดั (มหาชน) 
 
เวลาและสถานที ่
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 27  เมษายน  2558  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องราชมณเฑียร แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมณเฑียร 
กรุงเทพฯ เลขท่ี 54 ถนนสุรวงศ ์กรุงเทพมหานคร 10500 
 
เร่ิมการประชุม 
 
 ดร. สุนทร เสถียรไทย  ประธานกรรมการไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นของบริษทัเขา้ร่วมประชุมทั้งดว้ย
ตนเอง และโดยการมอบฉนัทะรวม 215    คน รวมจาํนวนหุน้ได ้   727,437,148    หุน้ คิดเป็นร้อยละ   56.676   ของ
จาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดจาํนวน  1,283,501,405  หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบั  
 

ประธานฯ จึงกล่าวเปิดประชุม ตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี 
  

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหน้างสิริพร  ป่ินประยงค ์เลขานุการบริษทั รายงานต่อท่ีประชุมเร่ืองการส่งเสริมการ
กาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และการปฏิบติัต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

 
ตามท่ีบริษทัไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุ้นในการเสนอวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2558   และช่ือบุคคล

เพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัฯ รวมถึงการส่งคาํถามท่ีตอ้งการใหต้อบในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจาํปี 2558 ล่วงหนา้ เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี และเพ่ือแสดงถึงการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย
อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ซ่ึงมีรายละเอียดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีไดเ้ปิดเผยบนเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ ตั้งแต่
วนัท่ี 12 พฤศจิกายน 2557 โดยผูถื้อหุน้สามารถกรอกขอ้มูลลงใน “แบบฟอร์มการขอเสนอวาระเพ่ือบรรจุเป็นวาระใน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2558” และนาํส่งมายงับริษทัฯ ทาง   E-mail Address หรือทางโทรสาร และจดัส่ง
ตน้ฉบบัมายงับริษทัฯ เป็นลายลกัษณ์อกัษร พร้อมเอกสารหลกัฐานท่ีบริษทัฯ กาํหนดใหค้รบถว้นถูกตอ้งภายในวนัท่ี  
31 ธนัวาคม 2557 นั้น ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมาใชสิ้ทธิดงักล่าว 

 
ต่อจากนั้นไดก้ล่าวแนะนาํผูเ้ขา้ร่วมประชุม ไดแ้ก่ คณะกรรมการ 10 ท่าน, และฝ่ายจดัการ 3 ท่าน ไดแ้ก่ 
 

คณะกรรมการผูเ้ขา้ร่วมประชุม จาํนวน 10 ท่าน 
1. ดร.สุนทร  เสถียรไทย  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการ 
2. ดร.อภิชยั  เตชะอุบล  กรรมการ รองประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร 
3. นายประสงค ์ วรารัตนกลุ  กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
4. นายนนัท ์  กิจจาลกัษณ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 

กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 
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5.  นายสมมาตร สังขะทรัพย ์  กรรมการอิสระ  กรรมการตรวจสอบ  และ 
กรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน 

6.  นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการ  กรรมการบริหาร และกรรมการผูจ้ดัการ  
7. นายอนุกลู  อุบลนุช  กรรมการ   

 8. นายบรรยง  วเิศษมงคลชยั  กรรมการ 
9. นายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล  กรรมการ 
10. นายพิสุทธ์ิ  วริิยะเมตตากลุ  กรรมการ 

 
ผูบ้ริหาร  จาํนวน 3 ท่าน 
 1. นางรัชนี  ศิวเวชช  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายการเงิน  
 2. นางวไิล   แซ่โงว้   ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายพฒันาธุรกิจอุตสาหกรรม 

3. นางสิริพร  ป่ินประยงค ์  ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการสายบริหารและเทคโนโลยสีารสนเทศ  
และเลขานุการบริษทั 

 
เลขานุการบริษทัไดก้ล่าวแนะนาํผูแ้ทนจากบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 2 ท่าน 

ไดแ้ก่ นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนันต์กุล และ นางสาววิวรรณา  อมรวิจิตร   ผูแ้ทนจากบริษทั สํานักงานกฎหมาย      
ฟาร์อีสฑ ์(ประเทศไทย) จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษากฎหมายของบริษทั 2 ท่านไดแ้ก่  นายธีระพนัธ์ เพช็ร์สุวรรณ และนาย
ศุกลปักษ คลงัมนตรี  ผูแ้ทนจากบริษทั ดีเอส พรูเดนเชียล แมเนจเมนท ์จาํกดั ซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษทั 
ไดแ้ก่ นายวชิิต เจริญศกัด์ิขจร 

  
พร้อมกันน้ีได้แนะนําท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระจากบริษัท แคปปิตอล ล้ิงค์ แอ๊ดไวเซอร่ี จํากัด ได้แก่  

นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ 
 
เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบติัในการลงคะแนนเสียงของผูท่ี้มาประชุมดว้ยตนเอง และ

ของผูรั้บมอบฉันทะว่า ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษทัไดจ้ดับตัรลงคะแนนให้สําหรับใชก้บัทุกวาระการ
ประชุม โดยการออกเสียงลงคะแนน ใหถื้อหน่ึงหุน้เป็นหน่ึงเสียง  ทั้งน้ีในการดาํเนินการประชุมในแต่ละวาระ  หากไม่
มีผูถื้อหุน้ท่านใด ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อวา่ผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทต์ามท่ีประธานเสนอ อน่ึงถา้มีผูถื้อหุน้
ท่านใดท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง กรุณายกมือ และโปรดกรอกบตัรลงคะแนนท่ีผูถื้อหุ้นไดรั้บ ณ ตอนลงทะเบียน 
ส่งให้แก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือนาํมารวบรวมคะแนนเสียง และแจง้ผลต่อท่ีประชุมให้ทราบ  ในส่วนของผูถื้อหุ้นท่ี
ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้นั้น 
บริษทัไดน้าํคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น บนัทึกรวมไวใ้นใบ
ลงทะเบียนเพ่ือการลงมติตามวาระไวแ้ลว้ 

 
สาํหรับการซกัถามและแสดงความเห็น  บริษทัจะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรือแสดงความเห็นในประเด็น

ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นตามความเหมาะสม โดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถาม หรือแสดงความเห็น กรุณาแจง้ช่ือ-
นามสกลุ ใหท่ี้ประชุมทราบก่อนทุกคร้ัง 

 
ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   11    ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้     162,200     หุน้ 

นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   226  ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน  727,599,348    หุน้ 
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วาระที ่1  รับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่3/2557 
             ประธานฯ  ไดเ้สนอรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  3/2557   ซ่ึงประชุมเม่ือวนัพุธท่ี 12 

พฤศจิกายน  2557 ใหท่ี้ประชุมพิจารณาเพ่ือรับรอง 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาโดยละเอียดแลว้ เห็นว่าถูกตอ้งตามความเป็นจริง จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก             

รับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 3/2557 ซ่ึงไดป้ระชุมเม่ือวนัพุธท่ี 12 พฤศจิกายน 2557  
ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   226  ราย 
  เห็นดว้ย    727,527,348 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9901    ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด 727,599,348 หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย        2,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0002   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด     727,599,348 หุน้ 
                งดออกเสียง       70,000    เสียง คิดเป็นร้อยละ         0.0096     ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด     727,599,348 หุน้ 
 
วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานในรอบปี  2557 

ประธานฯ ไดเ้สนอรายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และมอบหมายให้ นายกมัพล ติยะรัตน์ กรรมการ  
ผูจ้ดัการ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2557 ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพอสรุปไดด้งัน้ี 

 
ยอ่มเป็นท่ีตระหนกักนัดีอยูแ่ลว้วา่ ในปี พ.ศ. 2557  เป็นปีท่ีเกิดความยุง่ยาก ความวุน่วาย ความขดัแยง้และ
สับสนในเร่ืองการเมือง และมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจ ซ่ึงหลีกเล่ียงกนัไม่พน้ ทั้งๆท่ี ทุกฝ่ายตอ้งการท่ีจะให้
บา้นเมืองสงบ และให้สมตามท่ีปรารถนา  แต่น่าเสียดายท่ีไม่ประสบผลตามท่ีตอ้งการ ดงันั้นเม่ือการ
ขดัแยง้มีแนวโนม้ท่ีจะนาํไปสู่ความรุนแรง จึงมีการเขา้ถืออาํนาจการบริหารราชการแผน่ดิน ซ่ึงเช่ือวา่จะ
เป็นทางท่ีจะระงบัความสูญเสียและจะนาํไปสู่ความสงบสุขได ้ อยา่งไรกดี็แมค้วามขดัแยง้และสถานการณ์
ทางการเมืองจะทาํให้มีความกระทบกระเทือนต่อทางดา้นเศรษฐกิจ และทางการเงินของประเทศเป็นอยา่ง
มากก็ตาม การดาํเนินงานของบริษทัก็ตอ้งดาํเนินงานต่อไปให้ดีท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได  ้ แต่ระยะเวลาของ
โครงการท่ีบริษทัไดก้าํหนดไวแ้ลว้ ก็จาํเป็นท่ีจะตอ้งมีการปรับเปล่ียนเคล่ือนไปจากกาํหนดเวลาเดิมบา้ง  
เป็นผลให้การทาํผลประโยชน์และกาํไรให้แก่บริษทั และให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั  ตอ้งเคล่ือนเล่ือนไป
ตามระยะเวลาดว้ย 
  
คณะกรรมการของบริษทัมุ่งมัน่ท่ีจะดาํเนินการเพ่ือผลประโยชน์แก่บริษทัอยา่งเตม็ความสามารถ  บริษทัยงั
มีโครงการ 2-3 โครงการ ซ่ึงในปีถัดไปก็จะทาํประโยชน์ ให้แก่บริษัทได้มาก เช่น โครงการ นิคม
อุตสาหกรรม TFD  โครงการคอนโดมิเนียมเขาเต่า ชายทะเลหัวหิน โครงการมหาดเล็กหลวงเรสซิเด็นซ์ 
เป็นตน้  ซ่ึงเม่ือสําเร็จเสร็จส้ินสมบูรณ์ก็น่าจะทาํกาํไรให้แก่บริษทัได ้ส่วนบริษทัยอ่ยก็ไดมี้การขยายการ
ลงทุนออกไปอยา่งมีนยัยะสาํคญั เช่น บริษทั วีเอสเอสแอล เอน็เตอร์ไพร์ส จาํกดั  ก็กาํลงัมองหาโครงการ
ใหม่เขา้มารองรับโครงการ 15 สุขมุวิท เรสซิเดนเซส ท่ีใกลจ้ะปิดโครงการแลว้ และบริษทั โทเทิล อินดสั
เตรียล เซอร์วิสเซส จาํกัด ก็ได้มีการทาํโครงการก่อสร้างอาคารคลังสินค้าและโรงงานสําเร็จรูปอยู ่ 
3 โครงการ และยิง่กวา่นั้น บริษทักไ็ดมี้โครงการท่ีจะดาํเนินการลงทุนในต่างประเทศ เช่น ประเทศองักฤษ 
เพ่ือเพ่ิมรายรับใหแ้ก่บริษทัอีกดว้ย   
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ทา้ยท่ีสุดน้ี บริษทัตอ้งขอขอบพระคุณท่านผูถื้อหุน้  ลูกคา้  สถาบนัการเงิน  ตลอดจนถึงพนัธมิตรทางธุรกิจ
ท่ีใหก้ารสนบัสนุนการดาํเนินงานของบริษทัดว้ยดีตลอดมา รวมถึงคณะกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนกังาน
ของบริษทัทุกท่านท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ เพ่ือใหบ้ริษทัเป็นบริษทัท่ีพฒันา อสังหาริมทรัพย ์
ท่ีมีความมัน่คงอยา่งย ัง่ยนืตลอดไป 

 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ รายงานประจาํปีของคณะกรรมการ และรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบปี 

2557  
  

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   6   ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้      253,124    หุน้ 
นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   232   ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน   727,852,472  หุน้ 

 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินรวม และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม สําหรับปีส้ินสุด ณ วันที ่

31  ธันวาคม  2557 
ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม           
งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2557 ซ่ึงผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบแลว้ และรับรองว่าถูกตอ้ง และไดผ้่านการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2557     
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากรับรองงบแสดงฐานะทางการเงินรวม งบกาํไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จรวม งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุ้นรวม และงบกระแสเงินสดรวม สาํหรับปี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   232  ราย 
  เห็นดว้ย     727,780,472  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9901   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  727,852,472 หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย         60,000   เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0082   ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด  727,852,472 หุน้ 
                งดออกเสียง        12,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0016   ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  727,852,472 หุน้ 
 

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   4   ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้    2,587,900  หุน้ นบัเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   236   ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน   730,440,372  หุน้ 
 
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2557 และงดจ่ายเงนิปันผล 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายกมัพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูเ้สนอเร่ือง การจดัสรรกาํไร 
ประจาํปี 2557 และงดจ่ายเงินปันผลใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั 
 
 



 5

นายกัมพล  ติยะรัตน์  กรรมการผูจ้ัดการ ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 41 
กาํหนดใหบ้ริษทัตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 5 ของกาํไร
สุทธิประจาํปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
10  ของทุนจดทะเบียน  นอกจากนั้น ตามขอ้บงัคบั ขอ้ 40 ห้ามมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืน
นอกจากเงินกาํไร   ในกรณีท่ีบริษทัยงัมียอดขาดทุนสะสมอยูห่้ามมิให้แบ่งเงินปันผล   เงินปันผลให้แบ่ง
ตามจํานวนหุ้น  หุ้นละเท่าๆ  กัน  ในการจ่ายเ งินปันผลจะต้องได้รับอนุมัติจากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้น  
คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลให้แก่ผูถื้อหุ้นไดเ้ป็นคร้ังคราวในเม่ือเห็นวา่บริษทัมีผลกาํไร
สมควรพอท่ีจะทาํเช่นนั้น และรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบในการประชุมคราวต่อไป   

 
สาํหรับนโยบายการจ่ายเงินปันผล บริษทัฯ และบริษทัยอ่ย จะจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 
ของกาํไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะ หากมีกาํไรเพียงพอท่ีจะจ่ายได ้เวน้แต่คณะกรรมการและผูถื้อหุน้ของ
บริษัทฯ จะมีเหตุผลและความจําเป็นท่ีจะงดจ่ายหรือจะจ่ายในอัตราท่ีตํ่ากว่ากาํหนดได้ นอกจากน้ี
คณะกรรมการบริษทัฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไดเ้ป็นคร้ังคราวตามท่ีเห็นสมควร   

  (รายละเอียดขอ้มูลการจ่ายเงินปันผลในปีท่ีผา่นมา ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม หนา้ท่ี 3 ท่ีไดจ้ดัส่งให้ผู ้
ถือหุน้แลว้) 
 
เน่ืองจากบริษทัมีผลขาดทุนสะสม ณ ส้ินปี 2557 คณะกรรมการเห็นว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรอนุมติังด
จ่ายเงินปันผล และงดตั้งสาํรองตามกฎหมาย    

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก อนุมติังดจ่ายเงินปันผล และงดตั้งสํารองตาม

กฎหมาย ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
. 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   236  ราย 
  เห็นดว้ย   730,368,372     เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9901  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด    730,440,372    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย       60,000     เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0082  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด   730,440,372    หุน้ 
                งดออกเสียง      12,000     เสียง คิดเป็นร้อยละ     0.0016  ของจาํนวนหุน้ของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด   730,440,372    หุน้ 
 

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   4   ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้      92,201   หุน้ นบัเป็น
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   240   ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน   730,532,573  หุน้ 

 
วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายประสงค ์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการ
แทนกรรมการท่ีออกตามวาระใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั  
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นายประสงค ์ วรารัตนกุล ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 17  กรรมการจาํนวน 1 ใน 3 
ตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี โดยขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ โดยใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก และบริษทัจะใชว้ิธีเลือกตั้งกรรมการ
เป็นรายบุคคลให้ผูถื้อหุ้นพิจารณา สําหรับกรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้ นเป็นผูอ้อกจาก
ตาํแหน่ง กรรมการผูอ้อกไปนั้นผูถื้อหุน้จะเลือกเขา้รับตาํแหน่งอีกกไ็ด ้
ในปีน้ี กรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดท่ีตอ้งออกตามวาระ ไดแ้ก่ 

1.  นายกมัพล ติยะรัตน์  กรรมการ  
2.  นายอนุกลู อุบลนุช  กรรมการ  
3.  นายสมมาตร สังขะทรัพย ์  กรรมการอิสระ 

คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหาและค่าตอบแทน ซ่ึงไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณา
จากคุณสมบติั ครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้กาํหนดเก่ียวกบั
ผูบ้ริหารของบริษทัท่ีออกหลกัทรัพย ์ของสํานกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
และเป็นบุคคลผูท้รงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ
ของบริษทั มีวสิัยทศัน์ท่ีกวา้งไกล ปฏิบติังานในฐานะกรรมการท่ีผา่นมาไดเ้ป็นอยา่งดี มีประวติัการเขา้ร่วม
ประชุมท่ีดี รวมถึงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นในท่ีประชุมต่างๆ  จึงเสนอใหเ้ลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 3 ท่าน โดยมีรายละเอียดประวติัและผลงานของกรรมการทั้ง 3 ท่านปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาดว้ย 3 

 
มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลบั 

เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง โดยท่ีประชุมไดพิ้จารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

1.  มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมาก แต่งตั้ งกรรมการท่ีต้องออกตามวาระได้แก่ นายกัมพล ติยะรัตน์ 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   240  ราย 
  เห็นดว้ย     729,810,573 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9011  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย         -         เสียง  คิดเป็นร้อยละ    0.0000  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเข้าร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
                งดออกเสียง      722,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0988  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
 

2.  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่   นายอนุกลู  อุบลนุช 
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   240  ราย 
  เห็นดว้ย     729,810,573 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9011  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย          2,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0002  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
                งดออกเสียง      720,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0985  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
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3.  มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก  แต่งตั้งกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระไดแ้ก่ นายสมมาตร สังขะทรัพย ์
กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียง 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   240  ราย 
  เห็นดว้ย     729,809,861 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.9010  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย        60,712   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0083  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
                งดออกเสียง      662,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0906  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,532,573    หุน้ 
 

ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   1   ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้       3,500     หุน้ 
นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   241   ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน   730,536,073  หุน้ 
 
วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ค่าตอบแทนกรรมการ ท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2557 เป็นจาํนวนรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยใหค้ณะกรรมการบริษทั เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่
กรรมการแต่ละท่าน  โดยในปี 2558  คณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการของ
บริษทัฯ   ตามท่ีคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี  สรรหา และค่าตอบแทนเสนอ โดยไดพิ้จารณาถึง
ความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ขอบเขตของบทบาทและความรับผิดชอบ รวมถึงความสมเหตุสมผลกบั
ประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรรมการ เพ่ือจูงใจและรักษากรรมการท่ีมีคุณภาพตามท่ีตอ้งการ คณะกรรมการ จึง
เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการคงเดิม เป็นจาํนวนเงินรวม 
10,000,000.- บาทต่อปี   

 

ทั้ งน้ี  รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนเป็นรายบุคคล รวมทั้ งขอบเขตหน้าท่ีความรับผิดชอบของ
คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และ
ค่าตอบแทน ปรากฏในรายงานประจาํปี 2557  
 

มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการปี 2558 เป็นจาํนวนเงินรวม 10,000,000.- บาทต่อปี โดยให้คณะกรรมการ
บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   241  ราย 
  เห็นดว้ย     729,669,073 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8813  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,536,073    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย        62,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0084  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,536,073    หุน้ 
                งดออกเสียง      805,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1101  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,536,073    หุน้ 
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ในระหวา่งการประชุมมีผูถื้อหุน้มาเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึน   4   ราย รวมจาํนวนหุน้ได ้       61,600     หุน้ 
นบัเป็นผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมด   245   ราย และจาํนวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งหมดจาํนวน   730,597,673  หุน้ 
 
วาระที ่7     พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้นายประสงค ์ วรารัตนกุล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดี สรรหา และค่าตอบแทน เป็นผูเ้สนอเร่ืองการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
และกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชี ใหท่ี้ประชุมพิจารณาและอนุมติั  
 
เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 ซ่ึงกาํหนดให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการเสนอความเห็นจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบ  คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัให้แต่งตั้ง
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั และบริษทัย่อย ประจาํปี 2558   
โดยกาํหนดให้ผูส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีดงักล่าวไม่สามารถปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 
จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของสาํนกังานทาํหนา้ท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัแทนผูส้อบบญัชีดงักล่าวน้ีได ้
 
1.   นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ 

       (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี) 
 2.   นางชลรส  สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4523 หรือ 

       (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2555 เป็นระยะเวลารวม 3 ปี) 

 3.   นางสาววราพร  ประภาศิริกลุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 

       (เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัตั้งแต่ปี 2557 เป็นระยะเวลารวม 1 ปี) 
 
ผูส้อบบัญชีได้เสนอค่าบริการสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทฯ ประจาํปี 2558  เป็นเงินจาํนวนรวม     
1,060,000.- บาทต่อปี เพ่ิมข้ึนจาํนวน  40,000.- บาท จากค่าตอบแทนในปี 2557  ซ่ึงมีจาํนวน 
1,020,000.- บาท นอกจากน้ียงัเสนอตวัเป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัย่อยทั้ ง 3  แห่งของบริษทัฯ คือ 
บริษทั    โทเทิล  อินดสัเตรียล เซอร์วสิเซส จาํกดั บริษทั เอส จี แลนด ์จาํกดั  และบริษทั วีเอสเอสแอล 
เอ็นเตอร์ไพรส์ จาํกดั ทั้งน้ี ค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อยสําหรับปี 2558 เพ่ิมข้ึนจาํนวน  
215,000.- บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 2,595,000.- บาทต่อปี   
 
จากประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษทัจดทะเบียนหลายแห่ง  บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นท่ี
ยอมรับ และมีความน่าเช่ือถือทั้งในประเทศและต่างประเทศ  มีผลงานดี มีบุคลากรท่ีเพียงพอ ซ่ึงจะทาํ
ใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัอยูใ่นระดบัสากล ตลอดจนไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการ
ท่ีอาจก่อให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์กบับริษทั นอกจากนั้นยงัไม่มีส่วนไดเ้สียกบับริษทั/
บริษทัยอ่ย/ผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
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สาํหรับค่าบริการอ่ืน (Non-Audit Services Fee) ในรอบปีบญัชี ท่ีผา่นมาไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั สาํนกังาน      
อีวาย จาํกดั จดัอบรมสัมนาภายใน (Inhouse training) ให้กบัพนกังาน โดยบริษทัไดจ่้ายค่าตอบแทน
เป็นจาํนวนเงิน 120,000 บาท   
 

มต ิ  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ จึงไดล้งมติดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก แต่งตั้งให ้นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3844  และ/หรือ นางชลรส สันติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4523  และ/หรือ นางสาววราพร  ประภาศิริกุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 บริษทั 
สํานักงาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2558 โดยกาํหนดค่าตอบแทนจาํนวน 
2,595,000.- บาทต่อปี ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
 จาํนวนผูอ้อกเสียง   245  ราย 
  เห็นดว้ย     729,730,673 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.8813  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,597,673    หุน้ 
               ไม่เห็นดว้ย        62,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0084  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,597,673    หุน้ 
                งดออกเสียง      805,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.1101  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งหมด  730,597,673    หุน้ 
 
วาระที ่8 พิจารณาอนุมัติการขยายระยะเวลาการชําระคืนเงินมัดจําค่าที่ดินจากบริษัท เจซี เควิน ดีเวลลอปเม้นท์ 

จํากดั (นิตบุิคคลทีเ่กีย่วโยงกนั) ซ่ึงถือเป็นรายการทีเ่กีย่วโยงกนั 
 

  นายอภิชยั เตชะอุบล ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริหาร และผู ้
ถือหุน้ของบริษทั และเป็นกรรมการบริษทั VSSL  และดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการและผูถื้อหุ้นของบริษทั 
JC และนายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทั ซ่ึงทั้งสองท่านน้ีเป็นบุคคลผูมี้ส่วน 
ไดเ้สียหรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบับริษทั JC ไดอ้อกจากท่ีประชุมโดยไม่ไดร่้วมพิจารณาและร่วมออกเสียง
ลงคะแนน 

 
ตามท่ีบริษทั วเีอสเอสแอล เอน็เตอร์ไพรส์ จาํกดั ( “ VSSL ”) ไดต้กลงทาํสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินกบับริษทั 
เจซี เควนิ ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั ( “ JC “ ) จาํนวนเน้ือท่ี 138-3-51 ไร่ ตั้งอยูบ่ริเวณตาํบลหมูสี อาํเภอปาก
ช่อง จงัหวดันครราชสีมา ในราคาซ้ือขายรวม 755,000,000 บาท  โดยกาํหนดเง่ือนไขการชาํระเงินออกเป็น 
3 งวด ไดแ้ก่  
งวดแรก  จาํนวน 300,000,000 บาท ชาํระในวนัทาํสัญญา  
งวดท่ี 2  จาํนวน   20,000,000 บาท ชาํระภายในวนัท่ี 30 มกราคม 2557  
งวดท่ี 3  จาํนวน  435,000,000 บาท ชาํระภายใน  90 วนั นบัจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทั

อนุมติัให ้VSSL ซ้ือท่ีดินจาก JC ได ้ 
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ทั้ งน้ี VSSL ไดจ่้ายชาํระเงินมดัจาํค่าท่ีดินให้แก่ JC (งวดแรก + งวดท่ีสอง) แลว้รวมเป็นเงินทั้ งส้ิน 
320,000,000 บาท โดยรายการดงักล่าวมีเง่ือนไขบงัคบัก่อนไวว้า่  VSSL สามารถซ้ือท่ีดินดงักล่าวได ้ต่อเม่ือ
ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัแลว้     
 

 ต่อมาเม่ือวนัท่ี 30 กนัยายน 2557 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัไดมี้มติไม่อนุมติัให้ VSSL ซ้ือท่ีดินแปลง
ดงักล่าว  ซ่ึงตามเง่ือนไขของสัญญากาํหนดให้ JC ตอ้งจ่ายชาํระเงินมดัจาํค่าท่ีดินท่ีไดรั้บชาํระจาก VSSL 
ไปแลว้ คืนภายใน 90 วนันับจากวนัท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัมีมติไม่อนุมติั (ซ่ึงวนัครบกาํหนดการ
ชาํระคืนตรงกบัวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557) พร้อมดอกเบ้ียในอตัราร้อยละ 5.5 ต่อปี นบัจากวนัท่ี JC ไดรั้บเงิน
มดัจาํค่าท่ีดินจาก VSSL จนถึงวนัท่ี VSSL ไดรั้บเงินมดัจาํค่าท่ีดินคืนจาก JC ครบถว้นแลว้ เม่ือถึงวนัครบ
กาํหนดชาํระเงินในวนัท่ี 29 ธนัวาคม 2557 JC ไดจ่้ายชาํระดอกเบ้ียคา้งชาํระ จาํนวน 17,684,383.56 บาท 
ให้แก่ VSSL เท่านั้น โดย JC ไดเ้จรจาขอยืดระยะเวลาการจ่ายชาํระคืนเงินมดัจาํค่าท่ีดิน จาํนวน 
320,000,000 บาท ออกไปอีก 1  ปี   ดงันั้น VSSL และ JC ไดร่้วมเจรจาต่อรองกนัในเง่ือนไขเก่ียวกบัการ
ขยายระยะเวลาในการชาํระคืนเงินมดัจาํค่าท่ีดินดงักล่าว เม่ือไดข้อ้สรุปเง่ือนไขสัญญาท่ีชดัเจนแลว้ VSSL 
และ JC จึงได้ทาํบนัทึกขอ้ตกลงในการขยายระยะเวลาการชาํระคืนเงินมัดจาํค่าท่ีดิน เม่ือวนัท่ี 13 
กุมภาพนัธ์ 2558  โดยในบนัทึกขอ้ตกลงไดมี้การกาํหนดเง่ือนไขบงัคบัก่อนไวว้า่ ขอ้ตกลงระหวา่ง VSSL 
และ JC จะมีผลผูกพนัสมบูรณ์ต่อเม่ือ  VSSL ไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นของบริษทัเรียบร้อยแลว้ 
เน่ืองจาก รายการดงักล่าวเขา้ข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ประเภทการใหค้วามช่วยเหลือทางการเงิน ตาม
ประกาศคณะกรรมการกาํกบัตลาดทุน ท่ี ทจ. 21/2551 เร่ืองหลกัเกณฑใ์นการทาํรายการท่ีเก่ียวโยงกนั และ
ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มูลและการปฏิบติัการ
ของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546  โดยมีขนาดรายการเท่ากบัร้อยละ 16.62 ของ
สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิตามงบการเงินรวมของบริษทั ซ่ึงมากกว่าร้อยละ 3 ของสินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิ
ของงบการเงินรวมของบริษทั ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557  โดยบริษทัไดเ้ปิดเผยรายการต่อตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยทนัที และบริษทัตอ้งขออนุมติัการเขา้ทาํรายการดงักล่าวจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงตอ้ง
ไดรั้บคะแนนเสียงอนุมติัไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สียรวมทั้งบริษทัตอ้งจดัให้มีท่ีปรึกษาทางการ
เงินอิสระเพ่ือใหค้วามเห็นเก่ียวกบัความสมเหตุสมผล ประโยชน์ของรายการ ความเป็นธรรมของราคา และ
เง่ือนไขของรายการต่อผูถื้อหุ้นของบริษัท เพ่ือประกอบการพิจารณาอนุมัติการทํารายการ  โดยมี
รายละเอียดการคาํนวณขนาดรายการ ดงัน้ี 

 
   
   มูลค่าส่ิงตอบแทน                    = (320.00 + 22.40*) x 100     =       16.62% 
     สินทรัพยท่ี์มีตวัตนสุทธิของบริษทั           2,060.25 
         (ตามงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557) 
 
  หมายเหตุ : * ดอกเบ้ียท่ีเกิดข้ึนจากการขยายระยะเวลาการชาํระเงินออกไปอีก 1 ปี 
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ทั้งน้ี รายช่ือผูถื้อหุ้นของบริษทั ท่ีเป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยง และบุคคลท่ีอาจมีความขดัแยง้ทางผลประโยชน์  
ซ่ึงจะไม่มีสิทธิออกเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุน้เพ่ืออนุมติัรายการ มีดงัน้ี 
 

 

รายช่ือบุคคลทีเ่กีย่วโยงกนั ตาํแหน่ง 

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท 
(ณ วนัที่ 10 มนีาคม 2558) 

จํานวนหุ้น 
คดิเป็นร้อยละ 

ของทุนทีเ่รียกชําระแล้ว 
1. นายอภิชยั เตชะอุบล  กรรมการบริษทั 

กรรมการ VSSL 
กรรมการ JC 

268,038,875 20.88 

2. นางชลิดา เตชะอุบล 1/  194,199,772 15.13 
3. นายกฤตวฒัน์ เตชะอุบล 2/ กรรมการบริษทั 43,995,000 3.43 
4. นายโชติวทิย ์เตชะอุบล 2/ กรรมการ JC 40,529,959 3.16 
5. นายอคัรวนิทร์ เตชะอุบล 2/  5,000,000 0.39 
6. บริษทั เจซี แอสเซท จาํกดั 3/  7,128 0.00 

รวม  551,770,734 42.99 
  หมายเหตุ      1/ เป็น ภรรยา ซ่ึงเป็นบุคคลตามมาตรา 258 ของนายอภิชยั เตชะอุบล 
    2/ เป็น บุตรท่ีบรรลุนิติภาวะแลว้ ของ นายอภิชยั และนางชลิดา เตชะอุบล 
    3/ เป็น นิติบุคคลท่ีถือหุน้ โดยบุตรและบุตรี ของ นายอภิชยั และนางชลิดา เตชะอุบล 
   

VSSL ไดว้า่จา้งใหบ้ริษทั อลัทิมา แอพไพรซลั จาํกดั และ บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จาํกดั  ซ่ึงทั้งสอง
บริษทัเป็นบริษทัประเมินราคาอิสระท่ีไดก้ารรับรองจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์และไม่ไดมี้ความเก่ียวขอ้งหรือความสัมพนัธ์ใดๆ กบับริษทั ใหเ้ป็นผูท้าํการประเมินราคา
หลกัประกนัดงักล่าว  ซ่ึงไดมู้ลค่าประเมินรวมเท่ากบั 398.82 และ 367.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั ซ่ึงราคา
ประเมินของทั้งสองบริษทัสูงกวา่มูลค่าเงินมดัจาํค่าท่ีดินท่ี JC คา้งชาํระ สาํหรับค่าใชจ่้ายในการจดจาํนอง 
และค่าใชจ่้ายอ่ืนใดท่ีอาจเกิดข้ึน JC เป็นผูรั้บผดิชอบเพียงฝ่ายเดียว 
 

นายศิรศกัด์ิ เช้ือวงศ์  ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า หากไม่ไดรั้บชาํระเงินคืนจะมี
ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษทัฯ มากนอ้ยเพียงใด และหอ้งชุดท่ีค ํ้าประกนั ราคาประเมิน ประมาณเท่าไหร่ 
 
กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงวา่เร่ืองสภาพคล่องของบริษทัค่อนขา้งดีอยูแ่ลว้ เม่ือปลายปี 2557 บริษทัมีเงินเหลือประมาณ 
157 ลา้นบาท  ส่วนในเร่ืองของหลกัประกนั คาดการณ์วา่หากถึงกาํหนดจะสามารถแปลงเป็นเงินไดง่้าย หรือจะเขา้กอง 
REIT ก็ได ้เป็นความเห็นในส่วนท่ีว่าบริษทัสามารถท่ีจะเปล่ียนหลกัประกนัเป็นเงินไดเ้พราะเป็นหลกัประกนัท่ี
ค่อนขา้งจะมีคุณภาพ รายละเอียดปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมหนา้ 103 
 

สาํหรับคาํถามเก่ียวกบัราคาประเมินหอ้งชุดท่ีค ํ้าประกนั นายเกรียงไกร ศิระวณิชการ ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ
จากบริษทั แคปปิตอล ล้ิงค ์แอ๊ดไวเซอร่ี จาํกดั ช้ีแจงว่า VSSL ไดว้่าจา้งให้บริษทั อลัทิมา แอพไพรซัล จาํกดั และ 
บริษทั แอดวานซ์ แอพไพรซลั จาํกดั ใหเ้ป็นผูท้าํการประเมินราคาหลกัประกนัดงักล่าว  ซ่ึงไดมู้ลค่าประเมินรวมเท่ากบั 
398.82 และ 367.74 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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มต ิ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มีมติดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะท่ีมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัรวมผูถื้อหุ้นท่ีมีส่วนไดเ้สีย อนุมติัการขยายระยะเวลาการชาํระ
คืนเงินมดัจาํค่าท่ีดินจากบริษทั เจซี เควิน ดีเวลลอปเมน้ท์ จาํกดั (นิติบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนั) ซ่ึงถือเป็น
รายการท่ีเก่ียวโยงกนั ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 
จาํนวนผูอ้อกเสียง   242   ราย 

  เห็นดว้ย     178,159,439 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  99.5963  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด  178,881,439    หุน้ 

               ไม่เห็นดว้ย        62,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0346  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด  178,881,439    หุน้ 

                งดออกเสียง      660,000   เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.3689  ของจาํนวนหุ้นของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วมประชุม
ทั้งหมด  178,881,439    หุน้ 

 
นายศิรศกัด์ิ เช้ือวงศ์  ผูรั้บมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย สอบถามว่า บริษทัฯ มีนโยบายเก่ียวกบัการ
ต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่หรือไม่ 

 
เลขานุการบริษทั  ช้ีแจงวา่บริษทัฯ ไดบ้รรจุเร่ืองการต่อตา้นคอร์รัปชัน่เป็นนโยบายของบริษทัเป็นลายลกัษณ์อกัษร
เรียบร้อยแลว้  
 
วาระที ่9   เร่ืองอืน่ ๆ  
 
 ประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่า มีท่านใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  ให้ท่ีประชุมพิจารณา หรือมีขอ้ซักถาม

เพ่ิมเติมหรือไม่  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนๆ  และไม่มีขอ้ซักถามเพ่ิมเติม ประธานฯ กล่าว
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีไดส้ละเวลามาประชุมและขอปิดประชุม 

 
 ปิดประชุมเวลา  15.10 น. 
 
 
                                                                                                           

              

                      ประธานท่ีประชุม                          
                                                                                             ดร.สุนทร   เสถียรไทย 


