
 

 

รายงานการประชุมสามัญประจาํปี 2560 
ของ 

บริษัท คันทร่ี กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) (“บริษัท” หรือ “บริษัท CGD”) 
 

วัน เวลาและสถานที่ประชุม 

  ประชุมเมื่อวนัท่ี 27 เมษายน 2560 เวลา 9.30 น. ณ  ห้องบอลรูม ชัน้ 4 โรงแรมบลิสตนั สวุรรณ                 

พาร์ควิว เลขท่ี 9 ถนนเพลนิจิต แขวงลมุพินี เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร 
 

เร่ิมการประชุม 

  นายวิกรม คุ้มไพโรจน์ ประธานกรรมการ ปฏิบตัิหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ (“ประธานฯ”) ได้กลา่ว

ต้อนรับผู้ ถือหุ้นทกุทา่น และแถลงตอ่ท่ีประชมุสามญัประจําปี 2560 (“ที่ประชุม”) วา่ตามท่ีบริษัทได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

ท่ีมีสทิธิเข้าประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองและด้วยการมอบฉนัทะจํานวนทัง้สิน้ 

209 ราย โดยนบัรวมจํานวนหุ้นได้ 5,817,563,288 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.2984 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมดของ

บริษัท เป็นอนัครบองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท ซึง่ต้องมไีมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือ

หุ้นทัง้หมดเข้าร่วมประชมุและต้องมหีุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท    

  ทัง้นี ้ภายหลงัจากเปิดประชุมไปแล้ว มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและด้วยการมอบฉนัทะเข้า

ร่วมประชุมเพ่ิมเติม รวมผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ีเข้าร่วมประชุมเป็นจํานวนทัง้สิน้ 253 คน นบัจํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้ 

5,821,271,872 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 79.3489 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมดของบริษัท    

  โดยก่อนเข้าสูว่าระการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วแนะนําคณะกรรมการของบริษัท รวมทัง้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุ ตามรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 

1.นายวิกรม คุ้มไพโรจน์   ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ 

2.นายสดาวธุ เตชะอบุล   รองประธานกรรมการ 

3.นายเบน เตชะอบุล กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

ประธานกรรมการพิจารณาการลงทนุ 

และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4.นายศภุกร พลกลุ    กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ 

และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

5.พลตํารวจโทวีรพงษ์ ช่ืนภกัด ี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

6.นายช ูเฟ็ง เช    กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  

7.นายกวินธร อตัถากร   กรรมการอิสระ 

กรรมการบริษัทที่ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

1.พลอากาศเอกเพ่ิมเกียรติ ลวณะมาลย์ กรรมการอิสระ 

2.พลตํารวจตรีอิทธิพล อิทธิสารรณชยั  กรรมการอิสระ  

3.นายจิรศกัดิ์ ผอ่งหทยักลุ   กรรมการ 

4.นางสาวเจแอล องั เคอเจ่ีย   กรรมการ 

5.นายย ูซิง ซี    กรรมการ 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 

ผู้บริหาร 

  1.นายฉตัรชยั ช่อดอกรัก   รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานบญัชีและการเงิน  

       ซึง่เป็นผู้บริหารสงูสดุทางด้านการเงิน  

  2.นางสาวจริยกรณ์ โสดาธนัยพฒัน์  รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานการขาย 

  3.นางสาวกิติมา กฤติยาโชติปกรณ์  รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานการขาย 

   4.นายสทุธิณฐั จิตติจรุงลาภ   รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานปฏิบตัิการ   

  5.นางสาวขวญัฤดี มณีวงศ์วฒันา   รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานการตลาด 

  6.นายวรากร เตชะมนตรีกลุ   รองกรรมการผู้จดัการ สว่นงานพฒันา 

  7.นายบณัฑิต กลัยาณรัตน์   ผู้ อํานวยการ สว่นงานโครงการ 

  8.นายกอบชยั ชิดเชือ้สกลุชน   ผู้ อํานวยการ สว่นงานบญัชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาทางการเงนิ 

  1.นายอโณทยั ศรีเตียเพ็ชร   ผู้ อํานวยการ บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั 

  2.นายเกียรติพล ตัง้ไตรพชร   ผู้จดัการ บริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั 

ที่ปรึกษาทางการเงนิอิสระ 

  1.นางปิยะภา จงเสถียร   กรรมการผู้จดัการ บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดั 

  2.นางสาวศศิชนม์ ศรีเกษมวงศ์   ผู้จดัการอาวโุส บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดั 

  3.นางสาวสชุารีย์ อาสนสวุรรณ์    ผู้จดัการอาวโุส บริษัท เอส 14 แอดไวเซอร่ี จํากดั 

ผู้สอบบัญชี  

  1.นางนิสากร ทรงมณี   หุ้นสว่นด้านการสอบบญัชี  

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

  2.นางสาวนารีรัตน์ เผา่ภคะ                    ผู้จดัการสายงานสอบบญัชีอาวโุส 

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 

  3.นายวีรวฒัน์ ปฏิธนาวรรณ   ผู้จดัการสายงานสอบบญัชี 

       บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั 
 

  และบริษัทได้มอบหมายให้บริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด ซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระทําหน้าท่ี

ตรวจสอบการลงทะเบียน การลงคะแนน และนบัผลการลงคะแนนเสยีงในการประชมุผุ้ ถือหุ้นครัง้นี ้  

  หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้กล่าวเปิดการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2560 และมอบหมายให้                        

นางอารยา สลัเลขวิทย์ ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด ทําหน้าท่ีเลขานุการ                         

ในท่ีประชุม (“เลขาที่ประชุมฯ”) และดําเนินการประชมุ เลขาท่ีประชุมฯ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชุม

ดงัตอ่ไปนี ้  

1.   การออกเสยีงลงคะแนนให้นบัหุ้น 1 หุ้นเป็น 1 เสยีง ดงันัน้ ผู้ ถือหุ้นแตล่ะรายจะมีเสยีงเท่าจํานวนหุ้นท่ีถือ

อยูห่รือรับมอบฉนัทะมา โดยสามารถออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่าง

หนึง่เทา่นัน้ ผู้ ถือหุ้นรายใดมีสว่นได้เสยีเป็นพิเศษในวาระใด ไมม่ีสทิธิออกเสยีงในวาระนัน้  
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2.   ในการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จะเรียนถามในทุก ๆ วาระว่า มีผู้คดัค้านหรืองดออกเสียงหรือไม ่               

ถ้าไม่มี ประธานฯ จะสรุปในวาระนัน้ๆ ว่า ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิตามท่ีเสนอ แต่ถ้ามีผู้ ใด

ประสงค์จะคดัค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นเฉพาะท่านท่ีประสงค์จะคดัค้าน หรืองดออกเสียง

ดังกล่าวกรอกรายละเอียดลงในบัตรลงคะแนนท่ีได้รับตอนลงทะเบียน และขอให้ท่านชูมือขึน้                  

ทางทีมงานของบริษัท จะไปเก็บบัตรลงคะแนนมาเพ่ือสรุปคะแนนเสียง สําหรับท่านท่ีไม่คัดค้าน 

หรือไมง่ดออกเสยีง บริษัทฯ จะถือวา่ทา่นอนมุตัิ  

3.   สําหรับผู้ รับมอบฉันทะ ซึ่งผู้ รับมอบฉันทะได้ระบุการออกเสียงลงคะแนนมาในหนงัสือมอบฉันทะแล้ว 

ท่านไมต้่องลงคะแนนในบตัรอีก เน่ืองจากบริษัทได้ทําการบนัทึกคะแนนเสียงตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบ

ฉนัทะตัง้แตเ่วลาท่ีทา่นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 

4.   สาํหรับการนบัคะแนนบริษัทจะใช้วิธีหกัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียง

ทัง้หมด และสว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วย  

5.   เพ่ือให้สอดคล้องกับหลักธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในวาระท่ี 6 เร่ือง

พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตําแหน่งตามวาระนัน้ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นทัง้ท่ี

ประสงค์จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณาลงคะแนนในบตัรลงคะแนนท่ีได้

แจกให้ไปและสง่ให้พนกังานของบริษัทเพ่ือนบัคะแนน 

6.   การแจ้งผลการลงคะแนนเสียง จะแจ้งให้ท่ีประชุมทราบในวาระถัดไป หรืออย่างช้าจะแจ้งผลการนบั

คะแนนให้ทราบทุกวาระก่อนปิดการประชุม เพ่ือความสะดวก รวดเร็วและไม่เป็นการเสียเวลาของ

ทา่นผู้ ถือหุ้น โดยในแตล่ะวาระจะใช้จํานวนหุ้นของผู้ เข้าประชมุลา่สดุในวาระนัน้ๆ  

7.   มติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประกอบด้วยคะแนนเสยีง ดงัตอ่ไปนี ้

วาระท่ี 2, 4, 5, 6, 8 และ14.2  ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม 

และออกเสยีงลงคะแนน 

วาระท่ี 7  ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุ 

วาระท่ี 9, 10, 11, 12.1, 12.2, 13, 14.1  ต้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

8.   นอกจากนี ้หากท่านผู้ ถือหุ้ นท่านใดประสงค์จะสอบถามเพ่ิมเติมหรือให้ความเห็นในแต่ละวาระ                    

ขอให้ทา่นผู้ ถือหุ้นโปรดแจ้งช่ือและนามสกลุ เพ่ือเป็นข้อมลูให้บริษัทด้วย 
  

  เมื่อเลขาท่ีประชมุฯ ได้ชีแ้จงถึงวิธีการลงคะแนนเสยีงเรียบร้อยแล้ว ประธานฯ จึงได้ดําเนินการประชุม

โดยเรียงตามระเบียบวาระการประชมุท่ีปรากฎในหนงัสอืเชิญประชมุ ดงัตอ่ไปนี ้
 

วาระที่ 1: ประธานแจ้งเพื่อทราบ 

ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทยังไม่มีเร่ืองใดท่ีจะแจ้งให้ท่ีประชุมรับทราบ จึงขอให้ท่ีประชุม

พิจารณาวาระตอ่ไป  
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มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมตรัิบทราบ 
 

วาระที่ 2:  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่  28 

เมษายน 2559 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมให้พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559                  

ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559  ตามท่ีได้จดัสง่สาํเนารายงานการประชมุไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชุม ให้แก่ผู้ ถือ

หุ้นได้พิจารณาลว่งหน้าแล้ว  

ประธานฯ ได้แจ้งผู้ ถือหุ้นเพ่ิมเติมว่า ในปีนีบ้ริษัทจดทะเบียนหลายๆ บริษัทได้งดเร่ืองการรับรอง

รายงานการประชุมผู้ ถือหุ้นประจําปีแล้ว เน่ืองจากการประชุมสามญัประจําปี เป็นเร่ืองท่ีพิจารณาผ่านไปกว่า 1 ปีแล้ว                   

ผู้ ถือหุ้นส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถจําเร่ืองราวได้ ซึ่งทางสํานกังานก.ล.ต. ก็เห็นด้วยกับหลายๆ บริษัท ดงันัน้ในการประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีครัง้ตอ่ไป บริษัทจะนําสง่รายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าก่อนการประชุม และหากไม่มีผู้ ถือ

หุ้นทา่นใดแก้ไข ก็จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุดงักลา่วแล้ว  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามหรือขอแก้ไขรายงานดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติในวาระนี ้

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉนัท์ รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2559 ซึง่ประชุม

เมื่อวนัท่ี 28 เมษายน 2559 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย           5,820,262,588 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100       ของคะแนนเสยีงของ 

     ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 ไมเ่ห็นด้วย            0     เสยีง  

 งดออกเสยีง            0     เสยีง  

 บตัรเสยี            0  เสยีง  
 

วาระที่ 3:  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ในรอบปี 2559 

   ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากข้อบังคับของบริษัท ข้อท่ี 44 กําหนดให้รายงานผล                             

การดําเนินการของบริษัทในรอบปีท่ีผา่นมาตอ่ท่ีประชมุ   

   ประธานฯ ได้มอบหมายให้คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2559 ให้ท่ีประชมุรับทราบ  

  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กลา่วขอบคณุประธานฯ และผู้ ถือหุ้นท่ีทกุท่าน โดยก่อน

รายงานผลการดําเนินการงานในรอบปีท่ีผา่นมา จะขอรายงานภาพรวมแผนการดําเนินธุรกิจระยะกลางให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ 

เน่ืองด้วย 3 ปีท่ีผา่นมาเป็นช่วงเวลาของการวางรากฐานของบริษัท คณะกรรมการได้วางกลยทุธทางธุรกิจ ซึ่งประกอบไป

ด้วย 2 สว่นคือ 1) โครงการการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ (Development Project) 2) โครงการลงทนุ (Investment Project) 

ซึง่เหตผุลของบริษัทท่ีประกอบธุรกิจใน 2 สว่น จะทําให้สามารถควบคมุและบริหารความเสีย่งของบริษัทได้ดี และสามารถ

สร้างผลกําไรและรายได้ท่ีตอ่เน่ืองให้กบับริษัท และเป้าหมายในปี 2560 บริษัทจะเพ่ิมสดัสว่นการลงทนุในทรัพย์สินต่างๆ 

เพ่ือสร้างรายได้ท่ีสมํ่าเสมอ (Recurring income) และทําให้บริษัทมีรายได้แบบยัง่ยืน  
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  ตอ่จากนัน้ คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้รายงานสรุปผลการดําเนินงานย้อนหลงั 3 ปี 

และผลการการดําเนินการปัจจบุนั ซึง่เป็นการวางรากฐานของบริษัทดงันี ้ 

  ในปี 2557 บริษัทได้ดําเนินการดงันี ้ 

- บริษัทได้เปลีย่นแปลงการทําธุรกิจมาเป็นภาคอสงัหาริมทรัพย์อยา่งเป็นทางการ  

- บริษัทลงนามข้อตกลงกับโรงแรมคาเพลล่าและลงนามในสญัญากับ โฟร์ซีซั่นส์ โฮเทลส์ แอนด์                          

รีสอร์ทส์  

- บริษัท ย้ายจากตลาด MAI ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (SET) 

- ได้ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ในตา่งประเทศในโครงการ Anchorage Point (Data Center)                        

ในประเทศองักฤษ ซึง่เป็นการเร่ิมต้น และวางรากฐานของโครงการลงทนุ (Investment) ของบริษัท  

ในปี 2558 บริษัทได้ดําเนินการดงันี ้

- บริษัทเปิดตวัอยา่งเป็นทางการของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ซึง่ประสบความสาํเร็จเป็นอยา่งมาก   

- จดัตัง้ “ทรัสต์เพ่ือการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ เอ็มเอฟซี อินดสัเตรียล” (MIT) ซึง่เป็นกอง REIT 

แรกของประเทศไทยท่ีมีทรัพย์สนิในตา่งประเทศ     

ในปี 2559 บริษัทได้ดําเนินการดงันี ้ 

- ได้ลงทนุในโครงการลงทนุท่ี 2 (Investment Project) โดยเข้าซือ้โครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์                

เป็นสถานศกึษา ในเมืองไบรตนั ประเทศองักฤษ 

- บริษัทร่วมกบับริษัท BCEG International ซึง่เป็นหนึง่ในกลุม่บริษัทก่อสร้างชัน้นําของโลกและ

เป็นผู้ รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ของจีน ได้ประกาศความร่วมมือทางการเงินกบัธนาคาร ผิงอนั 

คอมปะน่ี ลมิิเตด็ธนาคารใหญ่จากจีน โดยการสนบัสนนุทางด้านการเงินสนิเช่ือในวงเงิน 375 

ล้านเหรียญสหรัฐ เพ่ือการพฒันาโครงการเจ้าพระยา เอสเตทให้เสร็จสมบรูณ์  

- บริษัททํารายได้รวมจากการจดังานขายท่ีตา่งประเทศได้ 750 ล้านบาท 

ในปี 2560 บริษัทได้ดําเนินการดงันี ้

- บริษัทได้เปิดขายเฟส 4 ของโครงการอิลเีม้น ของโครงการอิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ โดยเป็นเฟสสดุท้าย

ของโครงการ 

- ได้จดัพิธีสิน้สดุงานโครงสร้าง (Topping-off Ceremony) ในวนัท่ี 8 มีนาคม 2560 โดยมตีวัแทน

ผู้บริหารจากบริษัท และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารเครือโรงแรมคาเพลลา ร่วมเป็นสกัขีพยานในงาน  

- การก่อสร้างของโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ กรุงเทพ เป็นไปได้ด้วยดีตามกําหนดการ ซึง่ขณะนีก้าร

ก่อสร้างอยูท่ี่ชัน้ 36  

  ตอ่จากนัน้ คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งรายละเอียดโครงการท่ีกําลงัดําเนินอยู่

ของบริษัท เพ่ือเป็นประโยชน์แก่ผู้ ถือหุ้ นท่านใหม่ โดยบริษัทมีโครงการ 2 ลักษณะคือ 1) โครงการการพัฒนา

อสงัหาริมทรัพย์ (Development Project) 2) โครงการลงทนุ (Investment Project) ดงันี ้     
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1. โครงการการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Development Project)  

  1.1 โครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

  ประเภทของโครงการเป็นอาคารท่ีพกัอาศยัสงู 8 ชัน้ จํานวน 7 อาคาร ซึ่งมีลกัษณะเป็นห้องชุดเพ่ือพกัอาศยั 

รวม 1,150 ห้อง พืน้ท่ีโครงการ 13 ไร่โดยมีพืน้ท่ีสีเขียวกว่า 5 ไร่ ท่ีตัง้โครงการอยู่ห่างจากห้างสรรพสินค้า ซีคอนสแควร์                  

เพียง 130 เมตร ห่างจาก สถานีรถไฟฟ้าสายสีเหลืองท่ีมีแผนการก่อสร้างในอนาคต เพียง 80 เมตร โครงการได้ก่อสร้าง

แล้วเสร็จ 100% ได้เปิดขายเฟส 4 อยา่งเป็นทางการในเดือนกมุภาพนัธ์ุ 2560 ซึง่เฟส 4 ของโครงการประกอบด้วยห้องชุด

ตกแตง่พร้อมอยูจํ่านวน 338 ยนิูต 

  

  1.2 โครงการเจ้าพระยา เอสเตท 

เป็นโครงการแบบผสมผสาน ตัง้อยูบ่นท่ีดินพืน้ท่ีกวา่ 35 ไร่ บนถนนเจริญกรุง ประกอบไปด้วย 3 สว่นคือ  
 

1.2.1 โฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา 

ประเภทของโครงการเป็น อาคารท่ีพกัอาศยั (ระดบัซุปเปอร์ลกัชวัร่ี) มีแนวคิดการใช้ชีวิตริมนํา้ ตัง้อยูใ่จ

กลางของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ซึ่งสร้างขึน้เพ่ือยกระดบัท่ีพักอาศยัริมนํา้สู่มาตรฐานใหม่ ออกแบบด้วยรูปทรง

เรขาคณิต ประกอบด้วยห้องพกัหวัมมุจํานวน 362 ห้องทัง้อาคาร บริหารจดัการโดยเครือโรงแรมโฟร์ซีซัน่ส์ มีห้องอาหาร

ระดบันานาชาติจํานวน 14 ห้องอาหาร ความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ 25% ด้านงานโครงสร้างประมาณ 63% 

หรือชัน้ท่ี 36 ซึง่เป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ โดยจะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560   
 

1.2.2 โรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ กรุงเทพ ณ แม่นํา้เจ้าพระยา  

ประเภทของโครงการเป็น โรงแรม มีแนวคิดเป็น รีสอร์ทใจกลางเมือง (urban resort) ซึ่งมีพืน้ท่ีสีเขียว

หนาแน่นรอบคาคาร เป็นรีสอร์ทริมนํา้บนเนือ้ท่ีกว่า 22 ไร่ เป็นโรงแรมริมแม่นํา้ท่ีมีแต่ห้องสวีทแห่งแรกในประเทศไทย 

ออกแบบให้โถงทางเดินมีความโปร่ง โดยท่ีห้องพกัทกุห้องจะหนัเข้าหาแมนํ่า้เจ้าพระยา เป็นโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพท่ีมี 

วิลลา่สวีทริมแมนํ่า้ ความคืบหน้าในการก่อสร้าง ด้านงานโครงสร้างประมาณ 31% เป็นไปตามแผนการท่ีตัง้ไว้ โดยจะแล้ว

เสร็จในเดือน กมุภาพนัธ์ 2562  

 

1.2.3 โรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ 

ประเภทของโครงการเป็น โรงแรม ซึ่งเป็นโรงแรมริมแม่นํา้ท่ีให้บริการเฉพาะห้องสวีทระดบัซุปเปอร์

ลกัชวัร่ี แห่งแรกในประเทศไทย ออกแบบให้โถงทางเดินมีความโปร่ง โดยท่ีห้องพกัทกุห้องจะหนัเข้าหาแม่นํา้เจ้าพระยา 

และโรงแรมแห่งแรกในกรุงเทพท่ีมี วิลลา่สวีทริมแม่นํา้ ความคืบหน้าในการก่อสร้างประมาณ 31% ด้านงานโครงสร้าง

ประมาณ 100% เป็นไปตามแผนท่ีบริษัทวางไว้ โดยจะสามารถเปิดตวัได้ในไตรมาสท่ี 3 ของปี 2561   
 

   2. โครงการลงทุน (Investment Project) 

2.1 โครงการ แองเคอร์เรจ พ้อยท์ (ANCHORAGE POINT)  

   เป็นโครงการท่ีบริษัทได้ดําเนินการไปแล้ว ซึง่บริษัทได้ลงทนุในเดือนกุมภาพนัธ์ 2557 ประมาณ 1,200 

ล้านบาท และได้ขายให้กองทรัสต์ ในเดือนธันวาคม 2558 ประมาณ 1,400 กว่าล้านบาท มีผลตอบแทนจากการลงทุน

ประมาณ 280 กวา่ล้านบาท มีอตัราผลตอบแทนในภายในของโครงการประมาณ 20% ปัจจบุนับริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน

กองทรัสต์ถืออยูป่ระมาณ 15.38%     
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2.2 โครงการ โอวิงค์ดนี ฮอลล์ (OVINGDEAN HALL)  

   ประเภทของโครงการเป็น โรงเรียน โดยบริษัทใช้เงินลงทนุประมาณ 986 ล้านบาท หรือ 19.5 ล้านปอนด์ 

โครงการประกอบไปด้วยสาํนกังาน พืน้ท่ีการศกึษาและสนัทนาการ รวมไปถึงท่ีพกัสาํหรับนกัเรียนกวา่ 450 คน บนท่ีดิน

ขนาด 50.5 ไร่ เป็นท่ีดินท่ีมีกรรมสทิธ์ิการถือครองอยา่งสมบรูณ์ มีสญัญาเช่าระยะยาว โดยสญัญาเช่าดงักลา่วมีอายุ

คงเหลอือีกประมาณ 16 ปี โครงการตัง้อยูห่า่งจากตวัเมืองไบรตนัเพียง 3 ไมล์ และอยูห่า่งจากกรุงลอนดอนไปทางทิศใต้

ประมาณ 52 ไมล์ รวมทัง้ยูห่า่งจาก Roedean School ซึง่เป็นโรงเรียนประจําสตรี ท่ีมีช่ือเสยีงท่ีสดุขององักฤษเพียง 0.8 ไมล์  

จากนัน้ คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้เชิญคุณฉัตรชัย ช่อดอกรัก รองกรรมการ

ผู้จดัการสว่นงานบญัชีและการเงิน ชีแ้จงข้อมลูทางการเงินท่ีสาํคญัดงันี ้

งบแสดงฐานะการเงนิ  

• บริษัทมีทรัพย์สินรวมสิน้สดุปี 2559 ทัง้สินจํานวน 12,667 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 

10,141 ล้านบาท หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 25 สาเหตหุลกัมาจากความคืบหน้าในการก่อสร้าง และ

การลงทนุในโครงการใหม ่ 

• บริษัทมีหนีส้ินรวมสิน้สดุปี 2559 ทัง้สิน้ 6,694 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 4,225 ล้านบาท                  

คิดเป็นเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 58 โดยมีสาเหตหุลกัมาจากการกู้ เงินค่าก่อสร้าง และเงินท่ีรับลว่งหน้า

จากการขายโครงการโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ เงินกู้ ยืมจากจากธนาคารเพ่ือลงทุนในโครงการ                     

โอวิงค์ดีน ฮอลล์ และการออกตัว๋แลกเงินเพ่ิมขึน้  

• บริษัทมีสว่นของผู้ ถือหุ้นสิน้สดุปี 2559 ทัง้สนิ 5,973 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 5,916 

ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ประมาณร้อยละ 1 โดยมีสาเหตุหลักมาจากเงินเพ่ิมทุนในบริษัทย่อย                   

ตามสญัญาร่วมทนุในบริษัท แลนด์มาร์ค โฮลดิง้ส์ จํากดั และผลขาดทนุสทุธิในปี 2559  

ทัง้นี ้อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นเท่ากับ 1.1 ซึ่งถือว่าอยู่ในระดับท่ีตํ่าเมื่อเทียบกับบริษัท                         

จดทะเบียนอ่ืนๆ และอตัราสว่นหนีส้นิท่ีมีภาระดอกเบีย้ต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 0.8  

งบกาํไรขาดทุนและกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอื่น  

• บริษัทมีรายได้ ในปี 2559 ทัง้สิน้จํานวน 590 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 516 ล้านบาท หรือ

คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 สาเหตุหลกัมาจากยอดโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดโครงการอิลีเม้นท์ ศรีนครินทร์ 

ลดลง รายได้เงินปันผลรับจากบริษัทยอ่ย APUK และรายได้จากคา่เช่าโครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์  

• บริษัทมีค่าใช้จ่าย ในปี 2559 ทัง้สิน้จํานวน 739 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 จํานวน 867 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 15 สาเหตุหลกัมาจากต้นทุนขายลดลงตามยอดโอนกรรมสิทธ์ิของโครงการ               

อิลเีม้นท์ ศรีนครินทร์ และคา่ใช้จ่ายในการขายของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท ลดลง  

• ต้นทุนทางการเงินในปี 2559 ทัง้สิน้จํานวน 205 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2558 จํานวน 168 ล้านบาท 

หรือคิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 24  

• บริษัทมีผลประกอบการขาดทุนสทุธิสําหรับปี 2559 ขาดทุนลดลงเมื่อเทียบกับปี 2558 โดยขาดทุน

สทุธิ 276 ล้านบาท คิดเป็นเพ่ิมขึน้ร้อยละ 14  
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   หลังจากนัน้ คุณเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร รายงานถึงสิ่งท่ีจะเกิดขึน้ในปี 2560                   

และปี 2561 ซึ่งเป็นโค้งสดุท้ายของ 4 ปีของการวางรากฐานของโครงการเจ้าพระยา เอสเตท โดยบริษัทจะต้องเน้นไปท่ี

ยอดขายให้ได้มากท่ีสดุ และการก่อสร้างท่ีเป็นไปตามแผนงานอยูใ่นปัจจบุนั ให้แล้วเสร็จตามแผนงานตอ่ไป   

   ทัง้นี ้หากเป็นไปตามแผนงานท่ีบริษัทตัง้ไว้ ในปี 2560 และปี 2561 บริษัทจะมีกิจกรรมจํานวนมาก 

กลา่วคือ  

• ในปี 2560 หากในวาระท่ี 10 ได้รับการอนมุตัิ ในไตรมาสท่ี 4 บริษัทจะเร่ิมโครงการฉะเชิงเทรา  

• ในเดือน  กรกฎาคม  2561 บริษัทจะเปิดตัวอย่างไม่เป็นทางการของคาเพลล่า กรุงเทพ                        

ในเดือนกนัยายน 2561 โครงการโฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์จะก่อสร้างเสร็จ และเดือนตลุาคม 

2561 บริษัทมีเป้าหมายท่ีจะขายโอวิงดีน ฮอลล์ 

• ในเดือน กุมภาพนัธ์ 2562 บริษัทจะเปิดตัวโรงแรมโฟร์ซีซั่นส์ ไพรเวท เรสซิเด้นซ์ อย่างไม่เป็น

ทางการ  

  ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีเ้ป็นเร่ืองรายงานเพ่ือทราบ จึงไม่ต้องมีการลงมติแต่อย่างใด                   

และให้โอกาสผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปีท่ีผ่านมา แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม

แตป่ระการใด  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับทราบ 
 

วาระที่ 4: พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ ประจาํปี 2559 สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559  
 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน ประจําปี 2559 สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2559 โดยได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชมุฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียด  

  เลขาท่ีประชมุฯ แจ้งวา่บริษัทได้จดัสง่งบการเงิน ประจําปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งผ่าน

การพิจารณาเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบญัชีของบริษัท               

ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั โดยมีรายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี 2559 และงบการเงิน 2559 

สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 ท่ีได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นแล้ว ก่อนการประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงบการเงินประจําปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 

ตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย           5,820,672,829 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 100       ของคะแนนเสยีงของ                       

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย            0        เสยีง  

งดออกเสยีง            0        เสยีง  

บตัรเสยี                          0         เสยีง 
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วาระที่ 5: พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการงดจ่ายเงินปันผล
ประจาํปี 2559 

 

  ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิการงดจดัสรรกําไรเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการ                 

งดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2559 ซึ่งมีรายละเอียดของนโยบายจ่ายเงินปันผลปรากฏตามหนงัสือเชิญประชุมท่ีได้จัดส่ง

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นแล้ว โดยได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชมุฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียด  

  เลขาท่ีประชมุฯ แจ้งวา่ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 และข้อบงัคบั

ของบริษัท ข้อ 50 กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีสว่นหนึ่งไว้เป็นทนุสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไร

สทุธิประจําปี จนกว่าทุนสํารองจะมีไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 115 และข้อบงัคบับริษัท ข้อท่ี 49 ได้กําหนดให้การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงิน

กําไรจะกระทํามิได้ และในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู ่ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล 

 เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ตามท่ีปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการ

ของบริษัท ประจําปี 2559 สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 นัน้ บริษัทมีกําไรสทุธิจํานวน 232,945,049 บาท อย่างไรก็ตาม  

ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 บริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสม จํานวน 730,505,824 บาท รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงาน

ประจําปี 2559 ในหมวดงบการเงิน ปรากฎตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั 2 บริษัทจึงไมส่ามารถจดัสรรกําไรเป็นทนุสาํรอง 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุมีมติด้วยเสยีงเป็นเอกฉนัท์ อนมุตัิงดจดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงิน

ปันผล สาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2559 ดงันี ้

เห็นด้วย           5,820,672,829   เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100       ของคะแนนเสยีงของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย            0         เสยีง  

งดออกเสยีง            0       เสยีง  

บตัรเสยี                          0          เสยีง 

 
วาระที่ 6: พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตาํแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ ได้กลา่วนําเสนอพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหน่งตามวาระและ

มอบหมายให้เลขาท่ีประชมุฯ ชีแ้จงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมรับทราบ เลขาท่ีประชุมฯ ได้รายงานต่อท่ีประชุมซึ่ง

สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ดงันี ้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 20 

กําหนดว่า ในการประชุมสามญัประจําปีทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งในอตัรา 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการไม่

สามารถแบ่งออกเป็นสามสว่นได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงท่ีสดุกบัจํานวน 1 ใน 3 อย่างไรก็ดี กรรมการซึ่งออกจาก

ตําแหนง่สามารถได้รับเลอืกเข้ารับตําแหนง่ใหมอี่กได้ สาํหรับในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2560 นี ้มีกรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ จํานวน 4 ทา่น ประกอบด้วย 

1) พล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

     และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

2) นายกวินธร อตัถากร  กรรมการอิสระ 
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3) นายเบน เตชะอบุล  กรรมการ กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

     ประธานกรรมการพิจารณาการลงทนุ 

     และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

4) นางสาวเจแอล องัเคอเจ่ีย กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ดําเนินการตามกระบวนการสรรหาตามหลกัเกณฑ์ 

โดยพิจารณาคณุสมบตัิในด้านต่างๆ เป็นรายบคุคลอย่างรอบคอบ ทัง้ความเหมาะสมในด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์การ

ทํางานในด้านต่างๆ ภาวะความเป็นผู้ นํา วิสยัทศัน์กว้างไกล คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงผลการปฏิบตัิงานในฐานะ

กรรมการบริษัทในช่วงเวลาท่ีผา่นมา  

เพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัท คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมถึงกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือจึงได้

พิจารณาความเหมาะสมของแต่ละบุคคลและเห็นสมควรนําเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้บุคคลทัง้ 4 คน                           

คือพล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี นายกวินธร อตัถากร นายเบน เตชะอุบล และนางสาวเจแอล องัเคอเจ่ียให้กลบัเข้าดํารง

ตําแหนง่กรรมการตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยพล.ต.ท. วีรพงษ์ ช่ืนภกัดี และนายกวินธร อตัถากรเป็นกรรมการอิสระตามนิยาม

กรรมการอิสระซึง่สอดคล้องกบัคณุสมบตัท่ีิตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและสาํนกังาน ก.ล.ต. กําหนด     

ประธานฯ กล่าวว่าเพ่ือให้สอดคล้องกับหลกัธรรมาภิบาลท่ีดีของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย                 

จึงขอเชิญกรรมการท่ีต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระซึง่เป็นผู้มีสว่นได้เสยีจากห้องประชมุก่อนการเร่ิมประชมุในวาระนี ้  

หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมี

คําถามและคําชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้ 

 

คําถาม 1) นายพงษ์ จรูญ ศรีโสวรรณา ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามถึงการเลือกตัง้

กรรมการอิสระ ได้มีการปรึกษาถึงเร่ืองกรรมการอิสระท่ีปฏิบตัิงานเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ ในประเด็นการ

คงไว้ซึ่งความเป็นอิสระ และในอนาคตไม่ทราบว่าทางคณะกรรมการมีการพิจารณาเร่ืองการวาง

จํานวนระยะเวลาในการดํารงตําแหนง่ของกรรมการอิสระไว้หรือไม ่ 

  

คําชีแ้จง  ประธานฯ ชีแ้จงว่าก่อนท่ีจะนําเสนอให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้กรรมการ บริษัทได้นําเสนอให้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนพิจารณากลัน่กรองแล้วว่ามีความเหมาะสมหรือไม ่         

โดยการดํารงตําแหนง่เกินกวา่ 9 ปี ของกรรมการอิสระ ก็อยูใ่นข้อพิจารณาของคณะกรรมการเสมอมา 

เน่ืองจากบริษัทต้องการปฏิบัติตามตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานักงาน ก.ล.ต. และตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยกําหนดอย่างเคร่งครัด อย่างไรก็ตาม มีข้อพิจารณาว่าถ้ากรรมการอิสระดังกล่าว                     

เป็นบคุคลท่ีมีความเหมาะสม เป็นผู้มีความสามารถ และมีความเป็นอิสระตามหลกัเกณฑ์ท่ีสํานกังาน 

ก.ล.ต.และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด บริษัทอาจจะพิจารณาแต่งตัง้ให้กรรมการดํารง

ตําแหนง่ตอ่ไปอีก  
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มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนมุตัิเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้ 

พล.ต.ท. วีรพงษ์ ชื่นภกัด ี ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย  5,489,066,090  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 94.2992     ของคะแนนเสยีงของ 

ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย  331,836,600    เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  5.7008     ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง        15,139   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ       -           ของคะแนนเสยีงของ 

   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                 0  เสยีง  
  

นายกวินธร อัตถากร ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 5,489,066,090  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 94.2992  ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย    331,836,600  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 5.7008 ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง            15,139   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -        ของคะแนนเสยีงของ 

   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                 0  เสยีง 
 

นายเบน เตชะอุบล ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

เห็นด้วย 5,820,657,690  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9955   ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย           245,000  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 0.0042  ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง                 39 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  -         ของคะแนนเสยีงของ 

   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                             15,100  เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.003      ของคะแนนเสยีงของ 

   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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นางสาวเจแอล อังเคอเจี่ย ท่ีประชุมได้เลือกให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระ

หนึง่ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 

เห็นด้วย 5,489,067,090  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 94.2992  ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย    331,835,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  5.7008  ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง            15,139 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ -        ของคะแนนเสยีงของ 

   ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี                                       0 เสยีง 
 

วาระที่ 7: พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2560 
 

ประธานฯ กลา่วนําเสนอพิจารณากําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และมอบหมายให้เลขา

ท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมพิจารณา เลขาท่ีประชุมฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมซึ่งสามารถสรุป

สาระสาํคญัได้ ดงันี ้

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณากลัน่กรองโดย

ละเอียดถึงความเหมาะสมตา่งๆ ตลอดจนได้เปรียบเทียบคา่ตอบแทนกรรมการบริษัทของบริษัทตา่งๆ ในหมวดอตุสาหกรรม

ประเภทเดียวกนัและใกล้เคียงกนั รวมถึงการขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตของผลการดําเนินงานของบริษัท 

ด้วยเหตนีุ ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนและคณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรเสนอ

ให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ไม่ว่าจะเป็นค่าตอบแทนรายเดือนและโบนสั

ประจําปีในวงเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท ซึ่งเท่ากบัค่าตอบแทนในปี 2559 ท่ีผ่านมาโดยรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนนัน้ 

บริษัทได้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานประจําปี 2559 ท่ีได้จดัสง่ไปพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมฯ ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุท่าน

แล้วก่อนการประชมุ 

ตามท่ีประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ  

 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยเสียงข้างมากเกินกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุ อนมุตัิกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 ตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้   

เห็นด้วย 5,820,672,830 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9958   ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

ไมเ่ห็นด้วย       245,000      เสยีง   คิดเป็นร้อยละ        0.0042    ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

งดออกเสยีง                  0     เสยีง   

บตัรเสยี                                    0     เสยีง 
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาํปี 2560 

ประธานฯ กล่าวนําเสนอพิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี

ประจําปี 2560 และมอบหมายให้เลขาท่ีประชมุฯ ชีแ้จงถงึรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชุมพิจารณา เลขาท่ีประชมุฯได้

ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุซึง่สามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาคัดเลือกผู้ สอบบัญชีท่ีได้ผ่านการกลั่นกรองของคณะกรรมการ

ตรวจสอบแล้ว โดยได้พิจารณาจากผลการปฏิบตัิงาน ประสบการณ์ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทัง้

พิจารณาถึงความเป็นอิสระ ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชีและค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี โดยคณะกรรมการบริษัท

เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้บุคคลเป็นผู้ สอบบัญชี ให้มีอํานาจในการตรวจสอบ                  

สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและบริษัทย่อยและอนุมัติค่าตอบแทนของผู้ สอบบัญชี                                  

ดงัรายละเอียดตอ่ไปนี ้   

1. แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงัรายนามตอ่ไปนี ้  

1.1 นางนิสากร ทรงมณี   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5035 หรือ 

1.2 นายนิติ จึงนิจนิรันดร์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3809 หรือ 

1.3 นายเพ่ิมศกัดิ์  วงศ์พชัรปกรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3427 หรือ 

1.4 นายเกียรตินิยม คณุติสขุ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4800  
 

 

แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้ สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 

2560 โดยมีอํานาจในการตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท                 

ในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีตามรายนามข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ ช    

โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ

ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้ปฏิบตัิหน้าท่ีแทนได้  

 

2. อนมุตัิค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 2,130,000 บาท โดยค่าตอบแทน

ดงักลา่วยงัไม่รวมค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องเช่น ค่าท่ีพกั ค่าเดินทาง เป็นต้น ซึ่งจะเรียกเก็บตาม

ความเป็นจริง  

 

ตามท่ีประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นใดซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

  

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติด้วยเสียงข้างมาก ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน อนุมตัิแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจําปี 2560 ตามท่ี

เสนอ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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เห็นด้วย 5,820,657,931   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ 99.9955  ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย         260,100    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0045  ของคะแนนเสยีงของ 

    ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง                  0   เสยีง    

บตัรเสยี                                   0       เสยีง  

 
วาระที่ 9: พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท 
 

   ประธานฯ กลา่วนําเสนอพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัท และมอบหมายให้เลขา

ท่ีประชมุฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดของวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา เลขาท่ีประชุมฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมโดยเพ่ือระดมเงินทนุ

มาใช้ในการดําเนินธุรกิจ การลงทนุโครงการตา่งๆ โดยรวมถึงการขยายธุรกิจ บริษัทจึงประสงค์จะออกและเสนอขายหุ้นกู้

มูลค่ารวมของหุ้นกู้ ท่ียงัไม่ไถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึ่ง กําหนดไว้ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท หรือในสกุลเงินอ่ืนในอตัราท่ี

เทียบเทา่ รายละเอียดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกและเสนอขายมีดงันี ้ 

วัตถุประสงค์ของการใช้เงนิ : เพ่ือระดมเงินทุนมาใช้ในการดําเนินธุรกิจ การลงทุนโครงการต่างๆ โดยรวมถึงการ

ขยายธุรกิจ 

ประเภท : หุ้นกู้ ทกุประเภท/ทกุชนิด ซึ่งอาจเป็นหุ้นกู้ ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ชนิดทยอยคืน

เงินต้น หรือคืนเงินต้นครัง้เดียวเมื่อครบกําหนดไถ่ถอน มีประกันหรือไม่มีประกัน                   

มีหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  หรือหุ้ นกู้ อนุพันธ์ ทัง้นีข้ึน้อยู่กับความเหมาะสมของ

สภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ 

จาํนวน   : มลูคา่รวมของหุ้นกู้ ท่ียงัไมไ่ถ่ถอน ณ ขณะใดขณะหนึง่ กําหนดไว้ไมเ่กิน 5,000 ล้าน

บาท หรือในสกลุเงินอ่ืนในอตัราท่ีเทียบเทา่ 

การเสนอขาย                 : เสนอขายภายในประเทศต่อประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายในกรณีจํากัด                  

และ/หรือเสนอขายให้แก่ผู้ลงทนุประเภทสถาบนัและ/หรือผู้ลงทนุรายใหญ่ทัง้หมด

หรือบางสว่น ซึง่อาจแบง่เป็นการเสนอขายในครัง้เดียวหรือหลายครัง้ก็ได้ 

อัตราดอกเบีย้               : ขึน้อยูก่บัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ ๆ 

อายุ : สาํหรับหุ้นกู้ ระยะสัน้ไมเ่กิน 270 วนั และ 

สาํหรับหุ้นกู้ ระยะยาวไมเ่กิน 10 ปี 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด          : ขึน้อยูก่บัเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีออกในแตล่ะครัง้ 

เงื่อนไขอื่นๆ                 : ข้อจํากดัและเง่ือนไขอ่ืนๆ ของหุ้นกู้  เช่น ประเภทหรือชนิดของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละครัง้ 

มูลค่าท่ีตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัราดอกเบีย้ การแต่งตัง้ผู้ แทนผู้ ถือหุ้นกู้  

วิธีการออกและเสนอขาย วิธีการจัดสรร รายละเอียดการเสนอขาย การไถ่ถอนก่อน

กําหนด และการขึน้หรือจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ (ถ้ามี) ให้อยู่ในอํานาจของ

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร และ/หรือ บุคคลท่ีได้รับ

มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารท่ีจะพิจารณาและ

กําหนดตอ่ไป 
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   นอกจากนี ้ท่ีประชมุได้อนมุตัิการมอบอํานาจให้แก่คณะกรรมการ และ/หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร

และ/หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการหรือประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารในการกําหนดหรือเปลีย่นแปลง เง่ือนไข

และรายละเอียดตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้แตล่ะประเภท/แตล่ะชนิดในแต่ละครัง้ รวมทัง้ให้มีอํานาจ

ในการดําเนินการใด ๆ อนัจําเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้ๆ ให้สําเร็จและเป็นไปตามท่ีกฎหมาย

กําหนด ซึ่งรวมถึงมีอํานาจในการแต่งตัง้ผู้ จัดจําหน่ายและรับประกันการจําหน่าย การเข้าทําและ ลงนามในสญัญา 

Underwriting Agreement หรือสญัญา Placement Agreement และ/หรือสญัญาอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัทําและยื่นคํา

ขอและเอกสารต่างๆ กับสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ หน่วยงานราชการท่ีเก่ียวข้อง 

และ/หรือบคุคลอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องเป็นต้น   

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนมุตัิการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ของบริษัท รวมทัง้อนมุตัิการมอบ

อํานาจตามท่ีเสนอ ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

เห็นด้วย 5,820,724,031  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9958  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย      245,000        เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0042  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง               0           เสยีง  

บตัรเสยี  0          เสยีง  

 

วาระที่ 10: พิจารณาอนุมัติการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท โพรฟิท เวน
เจอร์ส จาํกัด ซึ่งเป็นการเข้าทาํรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการที่เกี่ยวโยงกัน 

 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดตอ่ท่ีประชุม โดยเลขาท่ีประชุมฯ ได้ขอให้

นายอโณทยั ศรีเตียเพ็ชร จากบริษัท ท่ีปรึกษา เอเซีย พลสั จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินของบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดการรับโอน

กิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของบริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากดั ซึ่งเป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์

ของบริษัทและรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงันี ้ 

   เน่ืองจากบริษัท CGD ได้เลง็เห็นถึงโอกาสในการพฒันาโครงการใหมบ่นท่ีดินเปลา่ท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทรา 

ซึง่เป็นสนิทรัพย์ของบริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากดั (“บริษัท PVL”) จึงเห็นควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ืออนมุตัิการเข้า

ทํารายการซือ้และรับโอนกิจการทัง้หมด (EBT) ของ บริษัท PVL รวมทัง้การลงนามในสญัญาท่ีเก่ียวข้อง ทัง้นี ้บริษัท CGD 

จะรับโอนมาซึง่สนิทรัพย์และหนีส้นิทัง้หมดของ บริษัท PVL รวมถึงสทิธิ หน้าท่ี ภาระผกูพนั ความรับผิดชอบท่ี บริษัท PVL 

มี ณ วนัโอนกิจการ ทัง้นี ้บริษัท PVL ไมไ่ด้ประกอบธุรกิจ ถือครองเฉพาะท่ีดนิเปลา่จํานวน 79-3-63 ไร่ (ประกอบด้วยท่ีดิน

จํานวน 7 แปลง เลขท่ีโฉนดดงันี ้2688, 2890, 8555, 14019, 14020, 14031และ 25925) ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางพระ อําเภอ

เมือง จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสารสนเทศสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั 6) (“ที่ดินเปล่าฉะเชิงเทรา”) (รวม

เรียกว่า “การรับโอนกิจการทัง้หมด”) โดยจะชําระค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 1,069,560,703 บาท 

แบง่เป็น 1) มลูคา่การรับโอนกิจการทัง้หมดจํานวน 1,022,816,000 บาท บริษัท CGD จะชําระด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่

ของบริษัทจํานวน 929,832,727 หุ้ น ในราคาเสนอขายหุ้ นละ 1.10 บาท รวมมูลค่าหุ้ นสามัญเพ่ิมทุนใหม่ทัง้สิน้ 
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1,022,816,000 บาท โดยคาดวา่จะทํารายการแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2560 และ 2) คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการ

โอนสินทรัพย์อีกประมาณ 46,744,703 บาท (ถ้ามี) โดยจะชําระเป็นเงินสดของบริษัท CGD ภายหลงัการรับโอนกิจการ

ทัง้หมด บริษัท CGD มีแผนธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์แบบผสมผสาน (Mixed-use Development) ด้วยงบประมาณ

ลงทนุและพฒันาโครงการประมาณ 883.93 ล้านบาท ทัง้นีเ้มื่อรวมมลูค่าการรับโอนกิจการแล้ว จะมีมลูค่ารายการทัง้สิน้

ประมาณ 1,953.49 ล้านบาท  

  ทัง้นี ้การเข้าทํารายการดังกล่าวเป็นรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท ตามประกาศคณะกรรมการ

กํากับตลาดทุนท่ีทจ. 20/2551 เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีมีนัยสําคัญท่ีเข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่ง

ทรัพย์สิน และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ืองการเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัท

จดทะเบียนในการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ พ.ศ. 2547 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (รวมเรียกว่า “ประกาศเร่ืองได้มาหรือ

จําหน่ายไป”) ซึ่งเมื่อคํานวณขนาดของรายการตามเกณฑ์มลูค่ารวมสิ่งตอบแทน มีมลูค่ารวมเท่ากบัร้อยละ 17.17 คํานวณ

จากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 (โดยนบัรวมรายการย้อนหลงั 6 เดือน) ซึ่งเป็นมลูค่ารายการสงูสดุตามเกณฑ์

การคํานวณตามประกาศเร่ืองการได้มาหรือจําหน่ายไป เข้าข่ายเป็นรายการประเภทท่ี 2 ซึ่งขนาดของรายการมีมลูค่าสงูกว่า

ร้อยละ 15 แต่ตํ่ากว่าร้อยละ 50 ซึ่งบริษัท CGD มีหน้าท่ีจัดทํารายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทํารายการต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและสง่หนงัสือแจ้งผู้ ถือหุ้น แต่ไม่ต้องได้รับความเห็นชอบอนุมตัิการเข้าทํารายการจากผู้ ถือหุ้น 

อยา่งไรก็ตาม การรับโอนกิจการดงักลา่วเข้าขา่ยเป็นการรับซือ้หรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนมาเป็นของบริษัท เพ่ือให้เป็นไป

ตามมาตรา 107 (2) (ข) แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และท่ีมีแก้ไขเพ่ิมเติม บริษัท CGD จะต้องได้รับ

อนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีงไมต่ํ่ากวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและ

มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และนอกจากนี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสว่นร่วมในการตดัสนิใจในการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์นี ้ 

บริษัท CGD เห็นสมควรท่ีจะนํารายการนีเ้สนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาอนมุตัิตามหลกัเกณฑ์ของประกาศเร่ืองการ

ได้มาหรือจําหนา่ยไป ดงันัน้ บริษัท CGD มีหน้าท่ีดงันี ้  

   (1) จดัทํารายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  

 (2) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั และ 

 (3) จัดให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิการรับโอนกิจการทัง้หมดจาก บริษัท PVL ด้วยคะแนน

เสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัคะแนน

เสยีงในสว่นของผู้ ถือหุ้น ท่ีมีสว่นได้เสยี และ 

 (4) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ เพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัท

และดําเนินการจดัสง่ความเห็นดงักลา่วไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น  

 นอกจากนี ้รายการรับโอนกิจการดังกล่าว บริษัท CGD จะออกหุ้นสามัญเพ่ิมทุนเพ่ือจ่ายชําระ

คา่ตอบแทนให้แก่ บริษัท PVL ซึง่จดัเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี ทจ. 21/2551 

เร่ืองหลกัเกณฑ์ในการทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั และประกาศคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เร่ือง การ

เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั พ.ศ. 2546 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (รวม

เรียกว่า “เกณฑ์รายการเกี่ยวโยงฯ”) เน่ืองจาก บริษัท PVL มีกลุม่เตชะอบุล ประกอบด้วยนายสดาวธุ เตชะอบุล นาย

เบน เตชะอบุล และนายทอมมี่ เตชะอบุล เป็นผู้ ถือหุ้นและเป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกบับริษัท ซึง่เมื่อคํานวณขนาดของรายการ

มีมลูค่าเท่ากับร้อยละ 49.39 ของมลูค่าสินทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท CGD  (Net Tangible Assets หรือ NTA) 

สําหรับงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ NTA ของบริษัท CGD (โดยนบัรวมรายการ

ย้อนหลงั 6 เดือน) ดงันัน้ บริษัท CGD มีหน้าท่ีดงันี ้  

 (1) จดัทํารายงานและเปิดเผยการตกลงเข้าทํารายการตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และ  

 (2) จดัสง่หนงัสอืนดัประชมุผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนั และ 
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 (3) จดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัิรายการเก่ียวโยงฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สว่นได้เสยี และ 

 (4) จดัให้มีท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงฯ และดําเนินการ

จดัสง่ความเห็นดงักลา่วไปพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุผู้ ถือหุ้น 

 นอกจากนี ้ท่ีประชุมได้อนุมตัิมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท และ  /หรือ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

และ /หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากบุคคลดงักล่าวเป็นผู้ เจรจา ทําความตกลง กําหนด แก้ไข เปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เง่ือนไข และดําเนินการใดๆ ท่ีจําเป็นเก่ียวกบัการรับโอนกิจการทัง้หมดของ  PVL การลงนามในสญัญา บนัทึกข้อตกลง และ

เอกสารตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง รวมถึงการติดตอ่กบัหนว่ยงานตา่งๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนดําเนินการตา่งๆ ท่ีจําเป็นและสมควร 

 รายละเอียดรายการได้มาซึง่สนิทรัพย์และการเข้าทํารายการท่ีเก่ียวโยงกนั มีรายละเอียดตามท่ีระบใุน

หนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารแนบสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั 6  

 นอกจากนี ้คุณฉัตรชัย ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้ จัดการส่วนงานบัญชีและการเงิน ได้นําเสนอ

รายละเอียดเก่ียวกบัโครงการฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดงันี ้ 

โครงการฉะเชิงเทราเป็นโครงการท่ีน่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง มีทําเลท่ีตัง้มีศกัยภาพมาก พืน้ท่ีโครงการติดกบั 

ถนนบางปะกง – ฉะเชิงเทรา มีขนาดพืน้ท่ี 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา เป็นท่ีดินถมแล้วพร้อมพฒันา หน้ากว้างติดถนน 200 

เมตร ถนนหน้าท่ีดินเป็นถนนสายหลกั 8 ช่องทาง ห่างจากตวัเมืองฉะเชิงเทราประมาณ 4 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 

10 นาที และหา่งจากกรุงเทพมหานคร (สนามบินสวุรรณภมูิ) ประมาณ 50 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที  

ต่อจากนัน้ได้ให้ข้อมูลพืน้ฐานเก่ียวกับจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีสําคัญ อาทิเช่น                   

วดัโสธรวรารามวรวิหาร ตลาดบ้านใหมเ่มืองแปดริว้ ตลาดริมนํา้ร้อยปี และวดัสมานรัตนาราม เป็นต้น ซึ่งการเดินทางหลกั

จากมอเตอร์เวย์ หรือจากกรุงเทพจะต้องผ่านโครงการของบริษัท นอกจากนี ้ท่ีตัง้ของโครงการยงัเป็นศนูย์กลางของการ

เดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ ท่ีสําคัญ อาทิเช่น การเดินทางจากกรุงเทพมหานครไปฝ่ังตะวันออก ประเทศเพ่ือนบ้าน                      

เช่น ประเทศกมัพชูา เพ่ือรองรับการ AEC การเดินทางจากประเทศเวียดนาม หรือประเทศกมัพชูามายงักรุงเทพมหานคร    

ก็จะต้องผ่านโครงการฉะเชิงเทราด้วย หรือแม้กระทัง้ การเดินทางจากกรุงเทพหมานครไปยงัจงัหวดัภาคตะวนัออก เช่น 

จังหวัดพัทยา ระยอง ชลบุรี หรือการเดินทางไปยังภาคอีสานท่ีเดินทางผ่านจังหวัดปราจีนบุรี ก็จะต้องผ่านโครงการ

ฉะเชิงเทราด้วยเช่นกนั  

และได้รายงานการเปรียบเทียบปริมาณการจราจรโดยเฉลี่ยของถนนสายหลกัและสายรอง (คนัต่อวนั) 

โดยจะมีรถผ่านโครงการประมาณวันละ 85,244 คันต่อวัน รวมทัง้ท่ีตัง้ยังเป็นศูนย์กลางของนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ                  

เช่น นิคมอตุสาหกรรมเวลโกรว์ และโรงงานโตโยต้า บ้านโพธ์ิ  

ข้อมลูท่ีสาํคญัทางเศรษฐกิจของภาคตะวนัออก และจงัหวดัฉะเชิงเทราในปี 2557 ซึง่เป็นข้อมลูลา่สดุท่ี

บริษัทหาได้ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ผลติภณัฑ์มวลรวมตามภาค ปี 2557 โดยภาคตะวนัออกมีผลติภณัฑ์มวลรวมเทา่กบั 17% สงูเป็น

อนัดบัท่ี 2 รองจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

• ผลติภณัฑ์มวลรวมรายจงัหวดั (ภาคตะวนัออก) ปี 2557 จงัหวดัฉะเชิงเทรามีผลิตภณัฑ์มวลรวม

สงูเป็นอนัดบัท่ี 3 รองจาก จงัหวดัระยอง และจงัหวดัชลบรีุ   

• ผลติภณัฑ์มวลรวมสงูสดุ 20 จงัหวดั ปี 2557 จงัหวดัฉะเชิงเทรามีผลติภณัฑ์มวลรวมสงูเป็นอนัดบัท่ี 8 
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• รายได้เฉลีย่ตอ่หวัของประชากร ของ 20 จงัหวดัสงูสดุ ปี 2557 จงัหวดัฉะเชิงเทรามีประชากรท่ีมี

รายได้ตอ่หวัสงูเป็นอนัดบัท่ี 4 รองจงัหวดัระยอง กรุงเทพมหานคร และชลบรีุ  
 

นอกจากนี ้โครงการยังตัง้อยู่ในเขตพืน้ท่ีเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Thailand’s Eastern 

Economic Corridor (EEC)) ท่ีจะได้รับการสนบัสนนุจากรัฐบาลในด้านต่างๆ อาทิเช่น การเช่ือมโยงทางด้านคมนาคม                 

การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน และพฒันาให้เป็นเมืองสมดลุของสถานท่ีทํางานและท่ีพกัอาศยัอีกด้วย   

หลงัจากนัน้ คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมรับทราบถึงเหตผุลท่ีมา

ของการขออนุมตัิในวาระนี ้เพ่ือให้บริษัทเติบโต บริษัทจึงต้องมองหาการลงทนุในโครงการใหม่ๆ  ซึ่งฝ่ายผู้บริหารมีแผน     

การดําเนินการอยู่หลายโครงการ การท่ีบริษัทจะสามารถดําเนินการในโครงการต่างๆ ได้ บริษัทจําเป็นท่ีจะต้องเพ่ิมฐาน

ทรัพย์สินของบริษัท โดยการรับโอนกิจการทัง้หมดท่ีบริษัทได้นําเสนอในครัง้นี ้เป็นการเพ่ิมทรัพย์สินให้กับบริษัทโดยท่ี

บริษัทไมต้่องใช้เงินสดในการลงทนุ และเป็นสว่นสาํคญัท่ีจะทําให้บริษัทได้เติบโตอีกช่องทางหนึง่ 

   ในส่วนของโครงการท่ีบริษัทจะนําเสนอในครัง้นีเ้ป็นโครงการแบบผสมผสาน ตัง้อยู่ในพืน้ท่ีซึ่ง                          

มีศกัยภาพมาก โครงการมีพืน้ท่ี 79 ไร่ 3 งาน 63 ตารางวา ประกอบไปด้วย 4 สว่น คือ 1) สถานีบริการนํา้มนัขนาดใหญ่                 

มีพืน้ท่ี 10.4 ไร่ หรือพืน้ท่ีรวม 2,869 ตารางเมตร 2) ศนูย์การค้าชุมชน (Community Mall)  มีพืน้ท่ี 15 ไร่ หรือพืน้ท่ีรวม 

17,100 ตารางเมตร 3) พืน้ท่ีค้าปลีก มีพืน้ท่ี 5.2 ไร่ หรือพืน้ท่ีรวม 3,500 ตารางเมตร 4) ตลาดชุมชน มีพืน้ท่ี 48 ไร่                       

หรือพืน้ท่ีรวม 42,170 ตารางเมตร และท่ีเหลอืจะเป็นพืน้ท่ีสเีขียวสว่นกลาง (Communal Green Area) ทัง้นี ้โครงการท่ีจะ

นําเสนอในครัง้นี ้เป็นโครงการท่ีบริษัทไม่ได้ขาย แต่จะนําพืน้ท่ีออกให้เช่าเพ่ือจะสร้างรายได้ต่อเน่ืองให้กบับริษัท CGD 

(Recurring income) และทรัพย์สนิจะอยูก่บับริษัทตอ่ไป    

บริษัทมีแผนท่ีจะแบง่การพฒันาโครงการจะแบง่ออกเป็น 2 phase คือ   

Phaseท่ี 1 พืน้ท่ีโครงการทางด้านหน้าติดกับถนนใหญ่จะจัดทําเป็น ทางเข้า-ออก มีโซนปัม้นํา้มัน

ขนาดใหญ่รวมถึงร้านค้าปลีกภายในบริเวณปัม้นํา้มนั , โซน Community mall ประกอบด้วยผู้ เช่าซึ่งเป็นร้านอาหารและ

ร้านค้า และโซนตลาดสาํหรับให้ผู้ประกอบการเช่าพืน้ท่ีจดับธูตามเทศกาล  

Phase ท่ี 2 ซึง่เป็นสว่นขยายจาก Phase ท่ี 1 โดยจะเป็นโซนตลาดขนาดใหญ่รองรับผู้ เช่าพืน้ท่ีสําหรับ

จําหนา่ยอาหารสด อาหารแห้ง และเคร่ืองดื่ม  

  บริษัทจะใช้งบประมาณลงทนุและพฒันาโครงการประมาณ 883.93 ล้านบาท ซึ่งเมื่อรวมมลูค่าการรับ

โอนกิจการทัง้หมดซึง่ประกอบด้วยค่าท่ีดิน และค่าใช้จ่ายในการดําเนินกรต่างๆ จะเท่ากบั 1,953.49 ล้านบาท โดยอตัรา

ผลตอบแทนในภายในของโครงการ (Project internal rate of return หรือ Project IRR) คาดว่าจะอยู่ท่ีระดบัประมาณ 

23% และมีระยะเวลาในการคืนทนุประมาณ 6 ปี  

 จากนัน้ คณุปิยะภา จงเสถียร จากบริษัท เอส  14 แอดไวเซอร่ี จํากดั ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระได้ชีแ้จง

และให้ความเห็นตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์และรายการท่ีเก่ียวโยงกนั โดยมีรายละเอียดโดย

สรุปคือ  

  การประเมินมลูค่าของบริษัท PVL ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสมท่ีนํามาใช้

ประเมินมลูคา่กิจการของบริษัท PVL คือวิธีมลูคา่ปัจจบุนัของกระแสเงินสดสทุธิเทา่กบัซึง่มีมลูคา่เทา่กบั 2,080.86 ล้านบาท 

สงูกวา่มลูคา่ชําระคา่ตอบแทนท่ี 1,069.56 ล้านบาท เป็นจํานวนเงิน 1,011.30 ล้านบาท หรือสงูกว่าคิดเป็นร้อยละ 94.55 

โดยมีผลตอบแทนของโครงการฉะเชิงเทรา มูลค่าปัจจุบนัสทุธิ (NPV) เท่ากับ 1,011.38 ล้านบาท อตัราผลตอบแทน

ภายใน (IRR) เท่ากบัร้อยละ 15.94 และระยะเวลาคืนทนุ (Payback) เท่ากบั 8.37 ปี จึงถือว่าการรับโอนกิจการทัง้หมด

ของบริษัท PVL มีความเหมาะสม  
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 สําหรับการประเมินมูลค่ากิจการของ CGD ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระมีความเห็นว่าวิธีท่ีเหมาะสม

ท่ีสดุสําหรับการประเมินมลูค่าหุ้นของ CGD คือวิธีรวมสว่นของกิจการ (Sum of the Part) ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 5,861.73 

ล้านบาท หรือ 0.80 บาทตอ่หุ้น ซึง่ตํ่ากวา่ราคาเสนอขายหุ้นเพ่ิมทนุแบบ PP ท่ีราคา 1.10 บาทต่อหุ้น คิดเป็นราคาตํ่ากว่า 

0.30 บาทตอ่หุ้น หรือคิดเป็นตํ่ากวา่ร้อยละ 27.27 

นอกจากนี ้หากเปรียบเทียบมูลค่าท่ี CGD จ่ายซือ้ด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของ CGD ซึ่งมีมูลค่าท่ี

ประเมินด้วยวิธีรวมสว่นของกิจการ (Sum of the Part) ซึ่งมีมลูค่าเท่ากบั 743.87 ล้านบาท (929,832,727 หุ้นคณูด้วย 

0.80 บาทต่อหุ้น) บวกด้วยเงินสดจํานวน 46.74 ล้านบาท รวมเป็นมูลค่าจ่ายซือ้ทัง้หมดเท่ากับ 790.61 ล้านบาท                        

เพ่ือแลกกบัสนิทรัพย์ท่ีบริษัทจะได้รับจากการทํารายการ ซึง่มีมลูค่าท่ีประเมินด้วยวิธีมลูค่าปัจจุบนัของกระแสเงินสดสทุธิ 

(DCF) เท่ากบั 2,080.86 ล้านบาท จะเห็นได้ว่า CGD ออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่เพ่ือจ่ายซือ้กิจการตํ่ากว่ามลูค่าท่ีได้มา

เป็นจํานวน 1,290.25 ล้านบาท หรือตํ่ากว่าเป็นจํานวนร้อยละ 62.01 ดงันัน้ ราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของCGD                

จึงมีความเหมาะสม 

  รายละเอียดความเห็นของท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเก่ียวกบัการเข้าทํารายการ มีรายละเอียดตามท่ี

ระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ และสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบัท่ี 7 

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคําถามและ                 

คําชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้
 

คําถาม 1) ผู้ ถือหุ้น (มิได้แจ้งช่ือ) ได้สอบถามว่า บริษัท PVL มีทรัพย์สินคือท่ีดิน ในจงัหวดัฉะเชิงเทราอย่างเดียว

ใช่หรือไม ่และท่ีดินมีราคาตลาดอยูเ่ทา่ใด การรับโอนกิจการของบริษัท PVL จะรับโอนพนกังานมาด้วย

หรือไม่ หุ้ นของบริษัทซึ่งจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับบริษัท PLV จะมีระยะการห้ามขายหุ้ น                      

(Silent Period) หรือไม ่  
 

คําชีแ้จง  คณุฉัตรชัย ช่อดอกรัก รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการเงินและบญัชี ชีแ้จงว่า บริษัท PVL มีทรัพย์สิน

อยา่งเดียวคือท่ีดิน ซึง่ตัง้อยูใ่นจงัหวดัฉะเชิงเทรา มีราคาประเมินเทา่กบั 1,022  ล้านบาท ประเมินโดย

ผู้ประเมิน 1 รายคือบริษัท ไทยประเมินราคา ลนิน์ ฟิลลปิส์ จํากดั เป็นผู้ประเมินท่ีอยู่ในรายช่ือซึ่งได้รับ

ความเห็นชอบจากสํานกังาน ก.ล.ต. ทัง้นี ้บริษัท PLV ไม่ได้ประกอบธุรกิจ มีสินทรัพย์เป็นท่ีดินอย่าง

เดียวเทา่นัน้ ในสว่นของระยะการห้ามขายหุ้น (Silent Period) คาดว่าจะไม่มีเน่ืองจาก ราคาท่ีเสนอขาย

1.10 บาทตอ่หุ้นนัน้ ยงัสงูกวา่ราคาหุ้นในตลาด  

คําถาม 2) คณุธีธัช วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนแอง ในมุมมองของคณะผู้บริหารคิดว่าความเสียงสงูสดุของ

โครงการฉะเชิงเทรามีด้านไหนบ้าง หากลกูค้า หรือค่าเช่าไมเ่ป็นไปตามเป้า บริษัทจะมีแผนแก้ปัญหา

อยา่งใด    

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้กลา่วเน้นยํา้ว่า แนวคิดของโครงการนี ้บริษัทมิได้ซอย

พืน้ท่ี และขายออกไปเป็นส่วนๆ ซึ่งหากบริษัททําในรูปแบบการลงทนุระยะสัน้ก็จะได้ผลตอบแทนท่ีด ี         

แต่โครงการท่ีนําเสนอในวันนี ้บริษัทมองว่าบริษัทไม่ได้ใช้เงินสดในการซือ้ และเป็นการเพ่ิมฐาน

ทรัพย์สินให้กับบริษัท รวมทัง้ทําให้บริษัทขยายกิจการไปลงทนุในโครงการอ่ืนๆ ได้ด้วย นอกจากนี ้

บริษัทใช้เงินลงทนุค่อนข้างตํ่าเมื่อเทียบกบัโครงการอ่ืนๆ ในอดีต ข้อดีของโครงการคือจะสามารถสร้าง

 19/29



 

 

รายได้ท่ีสมํ่าเสมอให้กับบริษัท ความเสี่ยงของบริษัทท่ีจะเกิดขึน้คือ บริษัทชะลอการลงทุนออกไป              

สว่นทรัพย์สนิก็ยงัอยูก่บับริษัทและมีมลูคา่เพ่ิมสงูขึน้เร่ือยๆ อยา่งไรก็ตาม บริษัทได้ศกึษาถึงแนวทางการ

ลดความเสีย่ง โดยได้มกีารหารือกบัผู้ ร่วมลงทนุรายใหญ่ท่ีสามารถร่วมลงทนุกบับริษัทได้ เช่น การลงทนุ

ในปัม้นํา้มนัขนาดใหญ่ บริษัทก็ได้หารือในเบือ้งต้นอยา่งไมเ่ป็นทางการกบับริษัท ปตท. แล้ว  

 

คําถาม 3) คณุธีธชั วณิชเสถียร ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเองได้สอบถามเพ่ิมเติมว่า บริษัทมีแผนการบริหารกระแสเงินสด 

(Cash flow) อยา่งไรบ้าง     

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้แจ้งว่ากระแสเงินสดอยู่ท่ีบริษัทประมาณ 600 - 700 

ล้านบาท และบริษัทมีอตัราสว่นหนีส้นิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นเทา่กบั 1.1 ซึง่ถือวา่คอ่นข้างตํ่า ทัง้นี ้โครงการ

ฉะเชิงเทราใช้เงินลงทนุตํ่า การลงทนุสว่นใหญ่เป็นท่ีดินซึ่งบริษัทมิได้ใช้เงินสด โดยบริษัทอาจจะใช้การ

ออกหุ้นกู้ เพ่ือนําเงินมาลงทนุ  รวมทัง้ในช่วงปลายปี 2561 บริษัทจะเร่ิมโอน โฟร์ซีซัน่ส์ ไพรเวท เรสซิเดนซ์ 

ซึง่จะทําให้บริษัทมีรายได้ประมาณสองหมื่นกวา่ล้านบาท ซึง่ขณะนีม้ียอดขายเกือบ 60% เมื่อบริษัทเร่ิม

รับรู้รายได้จะทําให้บริษัทมีสถานะทางการเงินท่ีมัน่คงมากขึน้   

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงอนมุตัิการรับโอนกิจการทัง้หมด (Entire Business Transfer) ของ

บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากดั ซึง่เป็นการเข้าทํารายการได้มาซึ่งสินทรัพย์ของบริษัทและรายการท่ี

เก่ียวโยงกนั รวมทัง้อนมุตัิการมอบอํานาจตามท่ีเสนอด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
 

เห็นด้วย 2,084,563,539  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  88.0499  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย          336,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0142  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง    282,581,300    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   11.9359 ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี  0 เสยีง 

ไมร่วมเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี 3,453,793,033 เสยีง  

 

วาระที่ 11: พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้จําหน่ายและการ
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยเลขาท่ีประชุมฯ ได้

ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 (และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม) บริษัทจะต้อง

ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากจํานวน 10,814,953,771 บาท เป็น 7,336,295,227 บาท โดยการยกเลิกหุ้นสามญัท่ียงั

ไม่ได้จําหน่ายจํานวน  3,478,658,544 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท นอกจากนี ้เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย บริษัท

จะต้องทําการแก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้  
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“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 7,336,295,227 บาท (เจ็ดพนัสามร้อยสามสบิหกล้านสองแสนเก้าหมื่น

ห้าพนัสองร้อยยี่สบิเจ็ดบาท) 

 แบง่ออกเป็น 7,336,295,227 หุ้น (เจ็ดพนัสามร้อยสามสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่น

ห้าพนัสองร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 
 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 7,336,295,227 หุ้น (เจ็ดพนัสามร้อยสามสิบหกล้านสองแสนเก้าหมื่น

ห้าพนัสองร้อยยี่สบิเจ็ดหุ้น)  

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 

 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสยีงลงคะแนน แตไ่มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามแต่

ประการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ    

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ย

และการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท

ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย 5,821,026,872  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9958  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย          245,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0042  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง               0 เสยีง   

บตัรเสยี  0 เสยีง  

 

วาระที่ 12: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดต่อท่ีประชุม เลขาท่ีประชุมฯ ได้ชีแ้จง

รายละเอียดดงันี ้

บริษัทจะเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัททัง้สิน้จํานวน 1,629,832,727 บาท จากจํานวน 7,336,295,227 

บาท เป็นจํานวน 8,966,127,954 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 1,629,832,727 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 

บาท เพ่ือรองรับการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุให้กบับคุคลในวงจํากดั (Private Placement) เพ่ือเป็นการชําระค่าตอบแทน

ในการรับโอนกิจการทัง้หมดของบริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากัด (“บริษัท PVL”) และเพ่ือจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบ

มอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ดงันี ้
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วาระที่ 12.1: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบกาํหนดวัตถุประสงค์การใช้เงนิทุน 

 

  เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามท่ีบริษัท CGD จะเข้าทํารายการรับโอนกิจการทัง้หมดของ 

บริษัท PVL โดยบริษัทจะชําระค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ประมาณ 1,069,560,703 บาท แบ่งเป็น 1) มลูค่าการรับโอน

กิจการทัง้หมด รวมจํานวน 1,022,816,000 บาท โดยจะชําระด้วยหุ้นสามญัเพ่ิมทนุใหม่ของบริษัท CGD จํานวน 929,832,727 

หุ้น  ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท (มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท) โดยคาดว่าจะทํารายการแล้วเสร็จภายในเดือน

กรกฎาคม 2560 และ 2) คา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนสนิทรัพย์อีกประมาณ 46,744,703 บาท (ถ้ามี) โดยจะชําระเป็น

เงินสดของบริษัท CGD โดยมีรายละเอียดปรากฏตามวาระท่ี 10 นัน้ บริษัท CGD จึงต้องมีการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของ

บริษัทเพ่ือให้สอดคล้องกบัการชําระคา่ตอบแทนในการรับโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท PVL ดงันัน้ บริษัท CGD จึงเสนอให้ท่ี

ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนจํานวน 929,832,727 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท   

   รายละเอียดของการเพ่ิมทนุจดทะเบียน มีรายละเอียดตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารแนบสิ่ง

ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั 8 แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F 53 - 4) และสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั 9  สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขาย

และจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหมใ่ห้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน ซึ่งมีคําถามและ                 

คําชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้
 

คําถาม 1) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธ์ุ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง ได้สอบถามเร่ืองการเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

เป็นการขอเผ่ือหรือไม่ และโดยปกติของบริษัทจะกําหนดเง่ือนไขในการเพ่ิมทนุจะไม่เป็นราคาตํ่ากว่า

ร้อยละ 90 ของราคาตลาด และไม่ตํ่ากว่า 1 บาท บริษัทจะมีแผนการออกหุ้นเพ่ิมทนุท่ีราคาตํ่ากว่า 1 

บาทหรือไม ่   

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอุบล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร กล่าวชีแ้จงว่าโดยปกติบริษัทจะขอโดยกําหนดเง่ือนไข

กว้างๆ และเป็นการขอเผ่ือ ในกรณีท่ีบริษัทต้องการขยายธุรกิจ ซึง่บริษัทก็จะมองหาพนัธมิตรทางธุรกิจ 

(Strategic Partner) ท่ีสามารถให้ผลประโยชน์ตอบแทนตอ่บริษัท ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นสามารถดูย้อนหลงัท่ี

บริษัทได้ขออนุมัติเพ่ิมทุนในอดีตบริษัทก็ไม่เคยใช้ รวมทัง้บริษัทก็ไม่ได้ขายให้กับผู้ ถือหุ้นรายย่อย                  

หรือขายแก่ผู้ ถือหุ้นรายใดท่ีไม่เกิดประโยชน์แก่บริษัท การพิจารณาหาแหล่งทุนของบริษัททุกครัง้ 

บริษัทจะใช้วิธีเพ่ิมทุนเป็นวิธีสุดท้าย โดยบริษัทจะพิจารณาใช้การออกหุ้ นกู้ หรือตั๋วแลกเงินก่อน                  

ในส่วนการกําหนดราคาของหุ้นจะเปิดกว้างๆ ไว้ และบริษัทก็จะปฏิบัติตามกฎระเบียบของตลาด

หลกัทรัพย์อยา่งเคร่งครัด  
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงอนมุตัิอนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนแบบกําหนดวตัถปุระสงค์การใช้

เงินทนุ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  
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เห็นด้วย 2,084,675,639  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  88.0543  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย          246,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0104  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง   282,566,200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  11.9353 ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี  0 เสยีง  

ไมร่วมเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี 3,453,793,033 เสยีง 

 

วาระที่ 12.2: พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) 

  เลขาท่ีประชมุฯ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า เพ่ือให้บริษัทมีเงินทนุในการลงทนุโครงการต่างๆ โดยรวมถึงการ

ขยายธุรกิจ และให้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท จึงเห็นควรให้บริษัทเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ิมเติมอีกจํานวน 

700,000,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญัใหม่จํานวน 700,000,000 หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยการจดัสรรหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) รายละเอียดของ

การเพ่ิมทนุจดทะเบียน มีรายละเอียดดงัท่ีปรากฏตามท่ีระบใุนหนงัสอืเชิญประชมุ และเอกสารแนบสิง่ท่ีสง่มาด้วยลาํดบั 8 

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F 53 - 4)  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General 

Mandate) ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย 5,538,459,672  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  95.1417  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย          246,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0042  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง   282,566,200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  4.8540   ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี  0 เสยีง  
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วาระที่ 13: พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุน 
  จดทะเบียนของบริษัท 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดต่อท่ีประชุม เลขาท่ีประชุมฯ ได้ชีแ้จง

รายละเอียดดงันี ้ 

   ตามท่ีบริษัท CGD จะต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัททัง้สิน้จํานวน 1,629,832,727 บาท สง่ผลให้ทนุจด

ทะเบียน (ภายหลงัการลดทนุจดทะเบียนโดยวธีิการตดัหุ้นท่ียงัไมไ่ด้จําหนา่ยออก) เพ่ิมจากจํานวน 7,336,295,227 บาท เป็นทนุจด

ทะเบียนใหมจํ่านวน 8,966,127,954 บาท รายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 12    

   ดงันัน้เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท บริษัทจะต้องทําการแก้ไขหนงัสือบริคณห์

สนธิข้อ 4. เร่ืองทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้ 

   

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 8,966,127,954 บาท (แปดพนัเก้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพนั

เก้าร้อยห้าสบิสีบ่าท) 

 แบง่ออกเป็น  8,966,127,954 หุ้น (แปดพนัเก้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพนั

เก้าร้อยห้าสบิสีหุ่้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึง่บาท) 

 โดยแบง่ออกเป็น  

 หุ้นสามญั 8,966,127,954 หุ้น (แปดพนัเก้าร้อยหกสิบหกล้านหนึ่งแสนสองหมื่นเจ็ดพนั

เก้าร้อยห้าสบิสีหุ่้น) 

 หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (- หุ้น)” 
 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 
 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงอนมุตัิการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้อง

กบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย 2,084,675,639  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  88.0543  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย          246,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0104  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง   282,566,200   เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   11.9353 ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี  0 เสยีง  

ไมร่วมเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี 3,453,793,033 เสยีง 
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วาระที่ 14: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขาท่ีประชุมฯ ชีแ้จงถึงรายละเอียดต่อท่ีประชุม โดยเลขาท่ีประชุมฯ          

ได้ชีแ้จงรายละเอียดดงันี ้

ตามท่ีท่ีบริษัท CGD จะดําเนินการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 1,629,832,727 บาท จาก

ทนุจดทะเบียนเดิมจํานวน 7,336,295,227 บาท เป็นจํานวน 8,966,127,954 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 

1,629,832,727 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมายและเพ่ือให้บริษัทได้มาซึ่งสินทรัพย์ท่ี

ประสงค์จะซือ้ตามรายละเอียดในวาระท่ี 10 ข้างต้น บริษัท CGD จะต้องทําการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุน จํานวน 

1,629,832,727 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท ดงันี ้

 

วาระที่ 14.1: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private 
Placement) ซ่ึงเข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกัน   

 

  เลขาท่ีประชุมฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าบริษัท CGD จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุแบบกําหนดวตัถปุระสงค์ 

จํานวน 929,832,727 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท เพ่ือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด (Private Placement) 

ได้แก่บริษัท โพรฟิท เวนเจอร์ส จํากดั (“บริษัท PVL”)  ซึง่เป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนัของบริษัท ในราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 

บาท รวมเป็นมลูคา่ทัง้สิน้ 1,022,816,000 บาท เพ่ือเป็นการชําระคา่ตอบแทนการโอนกิจการทัง้หมดของ บริษัท PVL แทน

การชําระด้วยเงินสด ทัง้นี ้บริษัท PVL ไม่ได้ประกอบธุรกิจ ถือครองเฉพาะท่ีดินเปล่าจํานวน 79-3-63 ไร่ (ประกอบด้วย

ท่ีดินจํานวน 7 แปลง เลขท่ีโฉนดดงันี ้2688, 2890, 8555, 14019, 14020, 14031, 25925) ตัง้อยู่ท่ีตําบลบางพระ อําเภอเมือง 

จงัหวดัฉะเชิงเทรา (ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในสารสนเทศสิ่งที่ ส่งมาด้วยลําดับ 6) (“ท่ีดินเปลา่ฉะเชิงเทรา”) กลา่วอีก

นยัหนึ่งคือ บริษัท CGD จะจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 929,832,727 หุ้น เพ่ือเป็นการตอบแทน บริษัท PVL ท่ีโอน

กิจการทัง้หมด รวมมลูคา่ทัง้สิน้ 1,022,816,000 บาท มาชําระคา่หุ้นออกใหมข่องบริษัทจํานวนดงักลา่วแทนการชําระด้วย

เงินสด โดยคาดว่าจะทํารายการแล้วเสร็จภายในเดือน กรกฎาคม 2560 (และบริษัท CGD จะชําระเป็นเงินสดบางสว่น

ประมาณ 46,744,703 บาท สาํหรับคา่ใช้จ่ายในการโอนทรัพย์สนิกบัหนว่ยงานราชการ (ถ้าม)ี) 

  โดยภายหลงัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนในคราวนี ้บริษัท PVL จะเข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท CGD ใน

จํานวนประมาณร้อยละ 12.67 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท CGD ก่อนการเพ่ิมทนุในครัง้นี ้ โดยการ

จดัสรรหุ้นเพ่ิมทุนดงักล่าวเข้าข่ายเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกัน ซึ่งมีขนาดรายการสงูสดุเท่ากับร้อยละ 49.39 ของมูลค่า

สนิทรัพย์ท่ีมีตวัตนสทุธิของบริษัท (NTA) อ้างอิงจากงบการเงินรวม ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2559 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 3 ของ 

NTA ของบริษัท CGD  (โดยนบัรวมรายการย้อนหลงั 6 เดือน) ซึง่บริษัท CGD มีหน้าท่ีต้องจดัทํารายงานและเปิดเผยเร่ือง

ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และขออนมุตัิการเข้าทํารายการดงักลา่วต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น โดยสง่หนงัสือนดั

ประชุมผู้ ถือหุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้าไม่น้อยกว่า 14 วนั ซึ่งมีสารสนเทศอย่างน้อยตามท่ีประกาศรายการท่ีเก่ียว

โยงกันกําหนด และจะต้องได้รับอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัท CGD ด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ่ากว่า 3 ใน 4 ของ

จํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนโดยไม่นบัคะแนนเสียงในสว่นของผู้ ถือหุ้นท่ีมี

สว่นได้เสยี และแตง่ตัง้ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระเพ่ือแสดงความเห็นเก่ียวกบัรายการเก่ียวโยงของบริษัท  
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  การเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท CGD ให้แก่บคุคลในวงจํากดัในครัง้นี ้เป็นการเสนอขายหุ้น

ท่ีออกใหม่ของบริษัทต่อบุคคลในวงจํากัดโดยท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นมีมติกําหนดราคาเสนอขายไว้ชัดเจนตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 เร่ือง การอนญุาตให้บริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุ้นท่ีออกใหม่ต่อบคุคลใน

วงจํากดั (“ประกาศคณะกรรมการกาํกับตลาดทุน ที่ ทจ. 72/2558”) ดงันัน้ นอกเหนือจากท่ีบริษัท CGD จะต้องได้รับ

อนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัทให้แก่บุคคลในวงจํากัดในครัง้นีแ้ล้ว บริษัท CGD 

จะต้องได้รับอนญุาตให้เสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหมข่องบริษัทตอ่บคุคลในวงจํากดัจากสํานกังานคณะกรรมการ

กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุข้างต้นก่อนการเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิม

ทนุดงักลา่วให้แกบ่คุคลในวงจํากดั   

    นอกจากนี ้เมื่อพิจารณาราคาเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท CGD ท่ีจะออกให้ บริษัท PVL ใน

ราคาเสนอขายหุ้นละ 1.10 บาท ในครัง้นี ้กบัราคาตลาดของหุ้นของบริษัท CGD ซึง่คํานวณจากราคาถวัเฉลี่ยถ่วงนํา้หนกั

ของหุ้นของบริษัท CGD ท่ีซือ้ขายในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์ฯ”) รวม 15 วนัทําการย้อนหลงั

ก่อนวนัประชมุคณะกรรมการ กลา่วคือ ตัง้แตว่นัท่ี 17 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 6 กมุภาพนัธ์ 2560 เทา่กบัราคาหุ้นละ 1.10 

บาท ดงันัน้ ราคาเสนอขายข้างต้นจึงเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากบั

ตลาดทนุ ท่ี ทจ. 72/2558 อย่างไรก็ดี ราคาตลาดของหุ้น CGD ในช่วงท่ีบริษัทเข้าทํารายการ อาจจะมีการเปลี่ยนแปลง

มากกวา่หรือน้อยกวา่ราคาเสนอขายท่ีหุ้นละ 1.10 บาทได้  

   ทัง้นี ้เมื่อ บริษัท PVL ได้รับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท CGD แล้ว บริษัท PVL จะ

ดําเนินการจดทะเบียนเลิกบริษัทเพ่ือให้การรับโอนกิจการทัง้หมดเป็นไปตามเง่ือนไขการยกเว้นภาษีอากรของประมวล

รัษฎากร ซึง่ภายหลงัจากการชําระบญัชีของ บริษัท PVL (ภายใต้กระบวนการชําระบญัชีและดําเนินการแจกจ่ายทรัพย์สิน

ของ บริษัท PVL) จะสง่ผลให้หุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทจํานวน 929,832,727 หุ้นดงักลา่วข้างต้นถกูแจกจ่ายไปยงัผู้ ถือ

หุ้นของ บริษัท PVL ซึง่ได้แก่ นายสดาวธุ เตชะอบุล นายทอมมี่ เตชะอบุล และนายเบน เตชะอบุล ซึง่จะสง่ผลให้กลุม่เตชะ

อบุลถือหุ้นในบริษัทเพ่ิมขึน้เป็นร้อยละ 43.97 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท CGD ภายหลงัจากเพ่ิมทุน        

ซึง่ภายหลงัการได้รับจดัสรรและเสนอขายหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท CGD ดงักลา่ว กลุม่เตชะอบุลไมม่ีหน้าท่ีทําคําเสนอ

ซือ้หลกัทรัพย์ทัง้หมดของบริษัท CGD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ท่ี ทจ.12/2554 เร่ือง หลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และวิธีการในการเข้าถือหลกัทรัพย์เพ่ือครอบงํากิจการ (และท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) (“ประกาศ ทจ. 12/2554”)   

   ทัง้นี ้ท่ีประชุมได้มอบอํานาจให้คณะกรรมการ และ/หรือ บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมาย มีอํานาจ

พิจารณาและดําเนินการในเร่ืองตา่งๆ ท่ีจําเป็นและเก่ียวข้อง และ/หรือ ตอ่เน่ืองกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ

ของบริษัท CGD  ซึง่รวมถึงแตไ่มจํ่ากดัเพียง 1) กําหนดเง่ือนไขและรายละเอียดต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิม

ทุน ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเฉพาะระยะเวลาการเสนอขาย การจองซือ้ การชําระเงินค่าหุ้น ตลอดจนกําหนดเง่ือนไขและ

รายละเอียดอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 2) ลงนามในแบบคําขออนญุาต หนงัสือบอกกลา่ว ตลอดจนตรา

สาร หรือเอกสารใดๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท ซึ่งรวมถึงการรับรองเอกสารต่างๆ 

ท่ีเก่ียวข้อง การติดต่อ และ/หรือ การรับเอกสารต่อเจ้าหน้าท่ีหรือตวัแทนของหน่วยงานใดๆ ท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการนําหุ้น

สามญัเพ่ิมทนุของบริษัท เข้าจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 3) ดําเนินการอ่ืนใดท่ี

จําเป็น เก่ียวข้อง และ/หรือ ต่อเน่ืองกบัการเพ่ิมทนุและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตาม

กฎหมาย และ/หรือ ระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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   ทัง้นี ้รายละเอียดของการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ให้แก่บคุคลในวงจํากดั ปรากฎตามท่ีระบุ

ในหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารแนบสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบั 8 แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F 53 - 4) และสิ่งท่ีสง่มา

ด้วยลําดบั 9  สารสนเทศเก่ียวกบัการเสนอขายและจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุท่ีออกใหม่ ให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private 

Placement) 

   ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทให้แก่บคุคลในวงจํากดั 

(Private Placement) ซึง่เข้าขา่ยเป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย 2,084,585,639  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  88.0505  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย          336,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0142  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง   282,566,200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  11.9353 ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี  0 เสยีง  

ไมร่วมเสยีงของผู้มีสว่นได้เสยี 3,453,793,033 เสยีง  

 

วาระที่ 14.2: พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนแบบมอบอาํนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคล
ในวงจาํกัดซึ่งไม่เป็นบุคคลที่เกี่ยวโยงกัน  

 

  เลขาท่ีประชุมฯ แจ้งให้ท่ีประชุมว่า บริษัท CGD จะจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทัว่ไป 

(General Mandate) จํานวนไมเ่กิน 700,000,000 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (คิดเป็นจํานวนไม่เกินร้อยละ 10 ของทนุชําระ

แล้ว ณ วนัท่ีคณะกรรมการบริษัท CGD มีมติให้เพ่ิมทนุ) เพ่ือเสนอขายให้แก่บคุคลในวงจํากดั (Private Placement) ซึ่งไม่เป็น

บคุคลท่ีเก่ียวโยงกันกบับริษัท โดยกําหนดราคาเสนอขายเป็นราคาท่ีไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาดของหุ้นของบริษัท 

CGD ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน ที่  ทจ. 72/2558 โดยราคาตลาดให้คํานวณจากราคาถัวเฉลี่ยถ่วง

นํา้หนกัของหุ้นของบริษัท CGD ย้อนหลงัไมน้่อยกวา่ 7 วนัทําการติดต่อกนั แต่ไม่เกิน 15 วนัทําการติดต่อกนั ก่อนวนักําหนด

ราคาเสนอขายหุ้นนัน้ โดยราคาท่ีนํามาถวัเฉลี่ยดงักลา่วต้องใช้ราคาเฉลี่ยของการซือ้ขายหุ้นนัน้ในแต่ละวนั ทัง้นี ้วนักําหนด

ราคาเสนอขายหุ้นต้องย้อนหลงัไมเ่กินกวา่ 3 วนัทําการก่อนวนัแรกท่ีเสนอขายตอ่ผู้ลงทนุ  

    โดยมอบอํานาจให้คณะกรรมการบริษัท CGD  มีอํานาจในการพิจารณา กําหนดรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ี

เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว เช่น (1) ราคาเสนอขาย รวมถึงการพิจารณาราคาตลาด ระยะเวลาเสนอขาย

โดยจะพิจารณาเสนอขายในคราวเดียวหรือหลายคราวก็ได้ และจะเสนอขายให้กลุม่บคุคลใดก่อนหรือทกุกลุ่มบคุคลรวมกนัใน

คราวเดียวกนัก็ได้ วนัและเวลาท่ีเสนอขาย รวมถึง เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ (2) การ

เข้าเจรจา ทํา ความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักล่าว รวมทัง้

ดําเนินการต่างๆ อันเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในสญัญาและ/หรือ เอกสารคําขอ

อนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจําเป็นและ เก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึ่งรวมถึงการติดต่อ และการยื่นคํา
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ขออนญุาต เอกสารและหลกัฐานดงักลา่วตอ่หนว่ยงานราชการหรือหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง และการนําหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัท 

CGD เข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอ่ืนใดอนัจําเป็นและสมควรเก่ียวกบัการ

จดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วข้างต้น โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามกฎหมายและ/หรือระเบียบท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป   

  ทัง้นี ้การจัดสรรหุ้นสามัญเพ่ิมทุนแบบมอบอํานาจทั่วไป (General Mandate) ข้างต้น จะต้อง

ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวนัท่ีบริษัท CGD จะจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 

  อนึ่ง เมื่อมีการจัดสรรหุ้นเพ่ิมทุนแล้ว ทุนชําระแล้วในส่วนท่ีเพ่ิมสําหรับการเสนอขายให้แก่บคุคลใน

วงจํากดั (Private Placement) จะมีจํานวนไม่เกิน 700,000,000 หุ้น (คิดเป็นไม่เกินร้อยละ 10 ของทนุชําระแล้ว ณ วนัท่ี

คณะกรรมการบริษัทมีมติให้เพ่ิมทนุ) 

  รายละเอียดเพ่ิมเติมปรากฏตามท่ีระบใุนหนงัสือเชิญประชุม และเอกสารแนบสิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบั 8 

แบบรายงานการเพ่ิมทนุ (แบบ F 53 - 4)  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามเพ่ิมเติมก่อนการออกเสียงลงคะแนน แต่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใด

ซกัถามแตป่ระการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุลงมติ 

 

มตทิีป่ระชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ

และออกเสยีงอนมุตัิการจดัสรรหุ้นเพ่ิมทนุแบบมอบอํานาจทัว่ไป (General Mandate) ให้แก่บคุคลใน

วงจํากดัซึง่ไมเ่ป็นบคุคลท่ีเก่ียวโยงกนั ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้  

เห็นด้วย 5,538,369,672  เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  99.9939  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

ไมเ่ห็นด้วย         336,000    เสยีง  คิดเป็นร้อยละ   0.0061  ของคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึง่ 

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

งดออกเสยีง   282,566,200 เสยีง  คิดเป็นร้อยละ  -   ของคะแนนเสยีงของผู้ถือหุ้นซึง่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

บตัรเสยี  0 เสยีง   

 

วาระที่ 15: พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 
 

  เมื่อท่ีประชมุพิจารณาลงมตใินแตล่ะวาระครบถ้วนตามท่ีกําหนดในหนงัสอืเชิญประประชมุฯ แล้วและ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นคนใดเสนอเร่ือง หรือวาระอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม หรือ

ให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม ซึง่มีคําถามและคําชีแ้จงท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได้ ดงันี ้
 

คําถาม 1) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าในรายงานประจําปี ส่วนของสารจาก

ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารย่อหน้าท่ี 2 ได้ระบุว่า “โครงการด้านการศึกษาซึ่งจะเป็นการสร้างสถาน

ประกอบธุรกิจหลกัขนาดใหญ่ในภาคการศึกษาในประเทศไทย” โครงการท่ีกล่าวถึงนี ้เก่ียวข้องกับ

โครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์หรือไม ่ 
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คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าโครงการด้านการศกึษาท่ีบริษัทลงทนุในปัจจุบนั

มีโครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์ โครงการเดียว ซึง่เป็นโครงการท่ีเก่ียวกบัการศกึษาในต่างประเทศโครงการ

แรกของบริษัท อยา่งไรก็ตาม บริษัทให้ความสนใจธุรกิจด้านการศึกษาเป็นอย่างมาก ในปัจจุบนัก็ได้มี

การเจรจากบัพนัธมิตรทางธุรกิจ แตย่งัไมไ่ด้ข้อสรุป 
 

คําถาม 2) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง แจ้งว่าในช่วงท่ีบริษัทลงทนุในโครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์ 

คา่เงินขององักฤษยงัแข็งคา่อยู ่หากบริษัทจะขายโครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์ ในไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561 

บริษัทน่าจะมีผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนทางการเงินอยู่บางส่วน ทัง้นี ้หากผลขาดทุนจากอตัรา

แลกเปลีย่นทางการเงินมีมากกวา่กําไรท่ีได้จากการขายโครงการ บริษัทจะมีการเปลี่ยนแปลงแผนการ

ทํางานหรือไมอ่ยา่งไร   
 

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงว่าช่วงเวลาท่ีบริษัทลงทนุในโครงการโอวิงค์ดีน ฮอลล์ 

เป็นช่วงเวลาหลงัจากท่ีองักฤษได้ลงประชามตอิอกจากสหภาพยโุรปแล้ว อตัราแลกเปลีย่นอยูท่ี่ประมาณ  

1 ปอนด์สเตอร์ลิง = 44 บาท ซึ่งถือว่าตํ่าแล้ว แต่ทัง้นี ้ความเสีย่งของอตัราแลกเปลี่ยนก็ยงัมีอยู่ โดย

บริษัทก็ได้บริหารความเสีย่งอยูเ่สมอ  

  

คําถาม 3) คณุเอกพล พิทกัษ์พรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามเพ่ืมเติมว่าบริษัทได้ตัง้งบประมาณในปีนี ้

หรือในอีกสองปีข้างหน้า วา่บริษัทจะกลบัมามีกําไรประมาณปีใด  
 

คําชีแ้จง  คณุเบน เตชะอบุล ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ได้ชีแ้จงวา่ผลกําไรจะขึน้อยู่กบัค่าใช้จ่ายจะเท่าไหร่ในปีนัน้ๆ 

ซึง่ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบแล้ววา่ บริษัทยิ่งขายมากเทา่ใด บริษัทก็จะมีคา่ใช้จ่ายในการขายเพ่ิมขึน้ด้วย 

การพิจารณาวา่จะมีกําไรหรือไมข่องปีนีห้รือไมน่ัน้ ก็พิจารณาลาํบากเน่ืองจากขึน้อยูก่บัปัจจยัหลายตวั 

อาทิเช่น ยอดขายของโครงการอิลเิม้นท์ ศรีนครินทร์ ซึง่ยงัมียอดขายคงเหลอืพอสมควร โครงการโอวิงค์ดีน 

ฮอลล์ ซึ่งเร็วสดุท่ีจะขายได้ก็ประมาณปลายปี 2561 และส่วนของโฟร์ซีซัน่ส์ ท่ีจะเร่ิมรับรู้รายได้ก็

ประมาณไตรมาสท่ี 4 ของปี 2561  

 

   ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุมพิจารณาอีก ประธานฯ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วม

ประชมุ และกลา่วปิดประชมุเวลา 12.00 น.  

 

 

ลงช่ือ                         

           (นายวิกรม คุ้มไพโรจน์)  

              ประธานท่ีประชมุ  
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