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ประกอบการพิจารณาวาระที่ 1 : พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 31/2553 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

ครั้งท่ี 31/2553 

วันพฤหัสบดีท่ี 22 เมษายน พ.ศ. 2553 

ณ หองควีนส ปารค 3 ช้ัน  2  โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส ปารค    

เลขท่ี 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110    

____________________________________________________________________________________ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น.  

 

นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม   

 

 ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป

ในครั้งน้ี โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 26 ราย และมีผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 30 ราย ถือหุน

รวมกันทั้งส้ิน 488,745,172 หุน คิดเปนรอยละ 63.91 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด เกินกวา 1 ใน 3 ของ

จํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ เขารวมประชุม ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 31/2553 โดยกอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอแนะนํากรรมการของ

บริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนครั้งน้ี ดังนี้ 

  1.   คุณสุวิทย  จินดาสงวน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 

          กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

   2.  คุณนรรัตน  ลิ่มนรรัตน   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 

           กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

   3. คุณฐาปน   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 

           กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

   4. คุณปณต   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

   5. คุณสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการบริหาร 

   6. คุณอรฤดี  ณ ระนอง   กรรมการ/ประธานอํานวยการ/เลขานุการ  

           คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 

   7. คุณธนพล  ศิริธนชัย   กรรมการ/กรรมการผูจัดการ  

 

นอกจากน้ีไดแนะนํา   1. คุณอลงกรณ  ประธานราษฎรนิกร  เลขานุการบริษัท 

      2. คุณปรารถนา อุดมสิน   ผูอํานวยการฝายบัญชี 

     3. คุณรชฎ   นันทขวาง   ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ 

4.    อาจารยนิรันดร ลีลาเมธวัฒน  ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ในป 2552 

5. คุณวรรณาพร   จงพีรเดชานนท       ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด  

6. คุณเนรมิต  ตรงพรอมสุข  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท DN 36 จํากัด 

        ซ่ึงทําหนาท่ีเปน inspector 
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           นอกจากนี้ ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมถึงการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนการ

ปฏิบัติตอผูถอืหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอนการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน

ของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก

เปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑที่บริษัทฯ กําหนด โดยผานทาง website ของบริษัทฯ ภายในวันท่ี 22 กุมภาพันธ 

2553 แตปรากฏวาไมมีทานผูถือหุนรายใดไดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัท  

  

  ประธานอํานวยการไดเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนทุก

ทานทราบวา หากในวาระใดไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอสรุปวาระนั้น ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันท

อนุมัติ แตถามีผูถือหุนใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวยกาเครื่องหมาย  ลง

ในกรอบส่ีเหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหสีชมพู และผูประสงคจะงดออกเสียงขอใหกาเครื่องหมาย  ลง

ในกรอบส่ีเหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหสีฟา และขอใหทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออก

เสียงยกมือขึ้น เพ่ือใหเจาหนาที่ของบริษัทฯ เก็บบัตรเพ่ือนํามานับคะแนน สําหรับทานผูถือหุนท่ีเห็นดวยหรือไมงด

ออกเสียงจะถือวาอนุมัติ ยกเวนในวาระท่ี 2 ซ่ึงเปนการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552 จะเปน

การรับรองวาระเทานั้น ไมมีการออกเสียงลงมติ นอกจากน้ี ในวาระที่ 5 ซ่ึงพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่

ออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2553 ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือความโปรงใส 

โดยใชหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนเหมือนเชนดังกลาวขางตน และเพ่ือไมใหท่ีประชุมตองรอผลการลงคะแนน

ของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา จึงจะขอดําเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อพิจารณาในวาระ

การประชุมถัดไปเสร็จแลว จะยอนกลับมาแจงผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมกอนหนานี้ 

 

 ตอจากนั้น ประธานท่ีประชุม ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ท่ีได

จัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว ดังตอไปน้ี    

 

วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 30/2552 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2552    

 

ประธานท่ีประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 30/2552       

ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 23 เมษายน 2552 ตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมคําบอกกลาวเรียก

ประชุมในครั้งน้ีแลว   

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 30/2552 ซึ่ง

ประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้   
  

                 มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,745,172 100.00% 

ไมเห็นดวย        -   - 

งดออกเสียง        -   - 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552  

 

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหประธานอํานวยการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 

2552 ท่ีผานมา ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2552 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุน

พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนื้ 

 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 สินทรัพยรวมตามงบการเงินรวม มีจํานวน 3,764 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากป

กอน 1,313 ลานบาท หรือรอยละ 54 โดยมีรายการท่ีเพิ่มขึ้นอยางมีสาระสําคัญ ไดแก การเพิ่มขึ้นของ

มูลคาโครงการอสังหาริมทรัพยซ่ึงเปนของโครงการ ยู สบาย คอนโดมิเนียม และโครงการ ยู ดีไลท 

คอนโดมิเนียม แอท บางซื่อ สเตชั่น จํานวน 563 ลานบาท และอีกสวนหนึ่งคือการเพ่ิมข้ึนของมูลคา

โครงการในระหวางการพัฒนาไดแกโครงการปารค เวนเชอร (โครงการพัฒนาท่ีดินบริเวณส่ีแยกถนน

เพลินจิต - วิทยุ) จํานวน 624 ลานบาท ในสวนของหนี้สินรวม มีจํานวน 1,625 ลานบาท เพิ่มข้ึนจากป

กอน 1,190 ลานบาท เน่ืองจากไดมีการบันทึกคาเชารับลวงหนาจากกิจการที่เก่ียวของกันตามภาระ

ผูกพันของสัญญาเชาท่ีดินระยะยาวบริเวณส่ีแยกถนนเพลินจิต – วิทยุ สําหรับโครงการปารค เวนเชอร 

จํานวน 800ลานบาท และเงินกูยืมระยะยาวเพ่ิมข้ึนจํานวน 128 ลานบาท จากการกูยืมจากสถาบัน

การเงินเพื่อนํามาพัฒนาโครงการยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท บางซื่อ สเตชั่น และสวนของผูถือหุนมี

จํานวน 2,138 ลานบาท เพ่ิมจากปกอน 123 ลานบาท หรือรอยละ 6 ซึ่งเปนผลสวนใหญมาจากการที่

บริษัทฯ ไดเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด จํานวน 220 ลานบาท 

รวมเปนทุนจดทะเบียนที่ชําระแลว 600 ลานบาท เพ่ือรองรับการขยายตัวของธุรกิจตามแผนการ

ดําเนินงานของบริษัทฯ 

 

สําหรับรายไดรวมของบริษัทฯ และบริษัทยอยในป 2552 มีรายได 1,361 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 

144 ลานบาท หรือรอยละ 11.87 โดยในสวนของธุรกิจสังกะสีออกไซดในป 2552 มีรายไดลดลง 230 

ลานบาทจากป 2551 เนื่องจากวิกฤติเศรษฐกิจในสหรัฐอเมริกาและการชะลอตัวทางเศรษฐกิจของทั่ว

โลก โดยเฉพาะในระหวางไตรมาส 1 ป 2552 ประกอบกับการปรับตัวท่ีสูงข้ึนอยางรวดเร็วของราคา

สังกะสี แมวาจะมีปริมาณการขายเพิ่มขึ้น 860 ตัน เมื่อเปรียบเทียบกับชวงเดียวกันของ ป 2551 โดยใน

ป 2552 บริษัทฯ มียอดขายเปนจํานวน 14,086 ตัน ในสวนของธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีรายไดเทากับ 

463 ลานบาท คิดเปนสัดสวนรอยละ 34.08 ของรายไดรวมทั้งหมด เพ่ิมขึ้น 398 ลานบาท จากป 2551 

ซ่ึงในป 2552 บริษัทฯ มีการรับรู รายไดจากโครงการพารควิว วิภาวดี 4 โครงการ ยู สบาย 

คอนโดมิเนียม และโครงการ ยู ดีไลท คอนโดมิเนียม แอท บางซ่ือ สเตชั่น ซ่ึงไดกอสรางแลวเสร็จ  

โดยเริ่มโอนหองชุดใหแกลูกคาไดในระหวางไตรมาสท่ี 3 และ ไตรมาสท่ี 4 ของป  2552 จึงสงผลให

รายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพยเพ่ิมขึ้นอยางมีนัยสําคัญ ในสวนคาใชจายรวมเพิ่มขึ้น 167  ลานบาท 

จาก 1,161 ลานบาทในป 2551 โดยเพ่ิมขึ้นจากตนทุนขายสินคาและตนทุนหนวยอาคารชุด 142  ลาน

บาท จากป 2551 ซึ่งเปนไปตามทิศทางเดียวกับรายได และคาใชจายในการขายและบริหาร 25 ลาน

บาท 
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ดังนั้น ในป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวม 8.24 ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 54 ลานบาท มี

กําไรสุทธิตอหุน 0.011 บาทตอหุน ขณะที่บริษัทฯ มีมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value) ณ ส้ินป 

2552 เทากับ 2.80 บาทตอหุน   

 

นอกจากน้ี ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายให คุณธนพล ศิริธนชัย กรรมการผูจัดการ รายงานความ

คืบหนาโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยแบงเปน 2 สวน คือ ในสวนแรก คือ โครงการปารค เวน

เชอร ภายใตบริษัท เลิศรัฐการ จํากัด ซ่ึงบริษัทฯ เปนผูถือหุนในสัดสวนรอยละ 100 ตั้งอยูบริเวณส่ีแยก

ถนนเพลินจิต-วิทยุ ปจจุบันอยูระหวางดําเนินการกอสรางเปนอาคารสํานักงานโรงแรม และรานคายอย 

สูง 33 ชั้น พ้ืนท่ีรวมประมาณ 81,000 ตารางเมตร ซึ่งมีบริษัท นันทวัน จํากัด เปนผูรับเหมากอสราง

หลัก โดยในสวนของพื้นที่โรงแรม บริษัทฯ ไดให บริษัท ทีซีซี ลักซชูรี่โฮเทล แอนด รีสอรท จํากัด 

เชาพ้ืนท่ี ซึ่งจะมี Hotel Okura เปนผูบริหารจัดการ และในสวนของพ้ืนที่อาคารสํานักงาน บริษัทฯ คาด

วาจะสามารถเปดใหเชาพ้ืนท่ีไดประมาณเดือนกันยายน 2554 และในสวนที่สอง คือ ธุรกิจพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเปนอาคารชุดที่พักอาศัย ภายใต บริษัท แกรนด ยู ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งบริษัทฯ 

เปนผูถือหุนรายใหญและดําเนินการเอง โดยในป 2552 ไดมีโครงการจํานวน 3 โครงการ คือ โครงการ 

ยู สบาย โครงการ ยู ดีไลท แอท บางซื่อ สเตชั่น และโครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตชั่น และ

ในตนป 2553 ไดเปดโครงการใหมอีก 1 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตชั่น โดยมี

มูลคาโครงการรวมประมาณ 4,600 ลานบาท ท้ังนี้ บริษัทฯ มีกลุมลูกคาเปาหมายคือ ลูกคาระดับกลาง 

โดยคํานึงถึงราคาและการออกแบบผลิตภัณฑใหตรงกับความตองการของลูกคา ซึ่งปจจุบันท้ัง 4 

โครงการมียอดขายอยูที่ประมาณรอยละ 96 รอยละ 98 รอยละ 68 และรอยละ 98 ตามลําดับ สําหรับใน

ป 2553 บริษัทฯ ไดมีแผนงานในการลงทุนเพื่อเปดตัวโครงการอาคารชุดอยางตอเนื่อง เพ่ือรองรับใน

การขยายตัวของความตองการของลูกคาและรับรูรายไดอยางตอเน่ืองของบริษัทฯ ในปถัดไป  

  

นอกจากน้ี ประธานอํานวยการไดรายงานผลประเมินและการจัดอันดับของบริษัทฯ ในป 2552 ใหแก      

ท่ีประชุมรับทราบ ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี 

 -    การจัดอันดับความนาเช่ือถือองคกร โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด บริษัทฯ ไดระดับ “BBB”/Stable 

หรือ “คงท่ี” 

 -   การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

บริษัทฯ ไดรอยละ 89 ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากป 2551 ซ่ึงไดรอยละ 83 

 -    การจัดการประชุมสามัญผูถือหุน โดยสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย   

ไดรอยละ 98.13 ซึ่งเพ่ิมขึ้นจากป 2551 ซึ่งไดรอยละ 94.75 

 

เมื่อไมมีคําถามเพ่ิมเติมอ่ืนใด ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบป 2552 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2552      
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

ประธานท่ีประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31

ธันวาคม 2552 ซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานทางการบัญชีเปนที่ยอมรับ และผานการตรวจสอบและรับรอง

จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2552 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงให   

ผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งน้ีแลว และในรูปเลมซึ่งไดมอบใหแกผูถือหุนกอนการเขา

ประชุม 

 

เม่ือไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับ

ปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 

ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง

ดังนี้ 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,759,473 100.00% 

ไมเห็นดวย   -  - 

งดออกเสียง   -   - 

 

 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพ่ือเปนทุนสํารองตาม

กฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

 

ประธานที่ประชุม ไดขอใหประธานอํานวยการเปนผูดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ

จัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล โดยประธานอํานวยการไดแจง

ท่ีประชุมวา ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนไดกําหนดอัตราไมต่ํากวารอยละ 

50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใตเงื่อนไขของ

แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เวนแตเปน

การจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวให

รายงานท่ีประชุมผูถือหุนคราวตอไป  

 

  จากผลการดําเนินงานประจําป 2552 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 8.25 ลานบาท และมีกําไรตอหุน หุนละ 

0.011 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวมีมติเห็นขอบใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล ดังนี้  
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1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 

500,000 บาท 

2. จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.01 บาท หรือคิดเปนรอยละ 92.73 ของกําไรสุทธิ รวมเปนจํานวน

เงิน 7,647,706 บาท โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏอยูในสมุด

ทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันอังคารท่ี 16 มีนาคม 2553 เพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล

และกําหนดปดสมุดทะเบียนในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคาร

ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553  

 

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการ

ดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2552 

เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 500,000 บาท และ

การจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.01 บาท เปนจํานวนเงิน 7,647,706 บาทใหแกผูถือหุนท่ีมีช่ือปรากฏ

อยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันอังคารท่ี 16 มีนาคม 2553 เพ่ือสิทธิในการรับเงินปน

ผลและกําหนดปดสมุดทะเบียนในวันพุธท่ี 17 มีนาคม 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันอังคารที่ 

11 พฤษภาคม พ.ศ. 2553 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,759,473 100.00% 

ไมเห็นดวย   -  - 

งดออกเสียง   -   - 

 

 

วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2553 

 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน 

จํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 15 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําป 

ทุกคราว ใหกรรมการจะตองพนจากตําแหนง 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท่ีมีอยูทั้งหมด โดยกรรมการ

ท่ีพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมได” สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระใน

การประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งนี้ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้  

1. นายสุวิทย จินดาสงวน 

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

3. นายธนพล ศิริธนชัย   
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ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ออกจากตําแหนง

ตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากมีคุณสมบัติ

ความรูความสามารถท่ีเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีกฎหมายกําหนด ซ่ึงประวัติโดยยอของ

กรรมการดังกลาว ปรากฎอยูในเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอก

กลาวเรียกประชุมในครั้งน้ี  

 
ถึงแมวา พระราชบัญญัติกฎหมายมหาชนไมไดระบุวากรรมการที่ไดรับการเสนอช่ือจะตองออกจากหอง

ประชุม แตกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 3 ทาน ขอออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาตามวาระนี้ 

  

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด ประธานที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระในป 

2553 จํานวน 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง และเพ่ือความ

โปรงใส ขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระในป 2553 จํานวน 3 คน กลับ

เขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคล ดังตอไปนี้  

 

 1. นายสุวิทย จินดาสงวน 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,259,475 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

 

 

2. นายสิทธิชัย ชัยเกรียงไกร 

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,759,475 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 
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 3. นายธนพล ศิริธนชัย   

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,759,475 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

 
 ประธานท่ีประชุมไดเรียนเชิญกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาหองประชุม 

วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2553 

 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามขอบังคับขอ 28 ของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดให

กรรมการไดรับคาตอบแทนตามจํานวนท่ีที่ประชุมผูถือหุนกําหนด โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 

ครั้งที่ 30/2552 ไดมีมติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอยไวแลว และใหมีผลตั้งแต

วันที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนเปนตนไป ซ่ึงรายละเอียดอยูในเอกสารแนบ 4 ของหนังสือบอก

กลาวเรียกประชุม ดังนี้ 

 

 ประธาน สมาชิก 

 คาเบี้ยประชุม 

(บาท) 

คาตอบแทน   

รายเดือน(บาท) 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท) 

คาตอบแทน     

รายเดือน(บาท) 

� คณะกรรมการบริษัท 22,000 16,000 18,000 8,000 

� คณะกรรมการบริหาร - 25,000 - 20,000* 

� คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 

� คณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

 

การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย ประจําป 2553 คณะกรรมการบริษัทฯ ได

พิจารณาอยางรอบคอบโดยเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา ซึ่ง

มีหลักเกณฑและนโยบายในการพิจารณา ดังน้ี 

   1.  ผลประกอบการของบริษัทฯ 

2. ขอบเขตหนาท่ีความรับผิดชอบของคณะกรรมการแตละชุด 

3. ประสบการณ ความรู และความสามารถของกรรมการ 

4. เปรียบเทียบกับบริษัทอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน 

 



��ก�����	 1 

 

 
 

14 

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด ประธานท่ีประชุม เสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรม 

การชุดยอย ประจําป 2553 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยเห็นสมควรคงคาตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ตามอัตราเดิมตามที่

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งท่ี 30/2552 ไดมีมติอนุมัติไวและมิไดมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป 2549 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย ประจําป 

2553 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้  

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,759,475 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 

 

ประธานท่ีประชุม ไดขอให นายสุวิทย จินดาสงวน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการเสนอให

ท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 ซึ่งประธานกรรมการ

ตรวจสอบไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด 

พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 35 ของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบ

บัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท       

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชี และแสดง

ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 9 บริษัท ประจําป 2553  

(1) นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ 

(2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ 

(3) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ 

    (4) นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4795 

 

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด และอยูในสังกัดของบริษัทผูสอบบัญชีซ่ึงมีช่ือเสียงและมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ

ในมาตรฐานท่ัวไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ติดตอกันมาแลว 2 ป และไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับ บริษัทฯ บริษัทยอย กรรมการ 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได

กลาวถึงประวัติ ประสบการณ และความสามารถของผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายใหแกท่ีประชุมทราบ 
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พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม

สามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 9 บริษัท ประจําป 

2553 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 2,782,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ซึ่ง

สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน และลดลงจากป 2552 จํานวน 95,000 บาท  

 

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และ

กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2553 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด โดย นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา 

เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบ

บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

4795 เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 9 บริษัท 

ประจําป 2553 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,782,000 บาท (สองลาน

เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันบาทถวน) ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,759,475 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 

 

 

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่มิไดจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 

179,757,875 หุน 

 

 ประธานที่ประชุม ไดขอใหประธานอํานวยการเปนผูดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ  

ลดทุนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่มิไดจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 179,757,875 หุน ซ่ึง

ประธานอํานวยการไดแจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามมาตรา 140 แหงพระราชบัญญัติบริษัท

มหาชนจํากัด ซ่ึงกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนอาจลงมติใหลดทุนโดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่จําหนาย

ไมไดหรือที่ยังมิไดนําออกจําหนายได โดยที่บริษัทฯ ไดเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน

สามัญใหแกผูถือหุนเดิม ครั้งที่ 1 (UV-W1) และใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการ

และพนักงาน (ESOP-W3) และบริษัทฯ ไดจดทะเบียนจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ เพ่ือรองรับ

การใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทั้ง 2 ดังกลาว แตเนื่องจาก ณ ปจจุบันไดพนกําหนดการใชสิทธิ

ครั้งสุดทายของการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท้ัง 2 ดังกลาวแลว เม่ือวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2553 

และวันท่ี 30 กันยายน 2551 ตามลําดับ คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจากฝายจัดการของบริษัทฯ 

เห็นควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีมิได

จําหนายของบริษัทฯ จํานวน 179,757,875 หุน เนื่องจากไมมีการใชสิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะ
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ซ้ือหุนสามัญใหแกผูถือหุนเดิม ครั้งท่ี 1 (UV-W1) จํานวน 177,523,385 หุน และใบสําคัญแสดงสิทธิ

ท่ีจะซ้ือหุนสามัญใหแกกรรมการและพนักงาน (ESOP-W3) จํานวน 2,234,490 หุน โดยหลังจากการ

ลดทุนดังกลาวแลว บริษัทฯ จะมีทุนจดทะเบียนคงเหลือ 764,770,615 บาท (ชําระเต็มมูลคา) 

 

ท้ังนี้ จะถือวาวาระนี้ไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมเมื่อที่ประชุมลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนสามัญ

จดทะเบียนท่ีมิไดจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 179,757,875 หุน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่มิได

จําหนายของบริษัทฯ จํานวน 179,757,875 หุน ดวยคะแนนเสียงดังนี้   

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,770,575 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 

 

 

วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติหลักการการทําประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหาร

ของบริษัทฯ 

 

    ประธานท่ีประชุม ไดขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูดําเนินการเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติหลักการ

การทําประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเลขานุการบริษัท

ไดแจงตอท่ีประชุมวา ถึงแมวาการทํารายการทําประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบของกรรมการและ

ผูบริหารของบริษัทฯ จะไมอยูในหลักเกณฑที่จะตองขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน เนื่องจากขนาด

ของรายการและจํานวนเบ้ียประกันภัยมีจํานวนเล็กนอยเม่ือเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยรวมของ

บริษัทฯ แตเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการบริษัทจึงไดเห็นชอบให

เสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติหลักการการทําประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบของ

กรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ที่อาจเกิดข้ึนจากการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีโดยตําแหนง 

โดยหลักการดังกลาวจะพิจารณาถึง (1) เงื่อนไขความคุมครองความรับผิด (2) จํานวนทุนประกัน และ 

(3) อัตราเบ้ียประกันภัยแกกรรมการและผูบริหารใหเหมาะสมและสอดคลองกับมูลคาโครงการ

อสังหาริมทรัพยและธุรกิจอ่ืน ๆ ภายใตการบริหารของบริษัทฯ 

 

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติหลักการการทําประกันภัยสําหรับ

ความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ 

 



��ก�����	 1 

 

 
 

17 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมั ติหลักการการทําประกันภัยสําหรับความ

รับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ โดยพิจารณาถึง (1) เงื่อนไขความคุมครองความรับ

ผิด (2) จํานวนทุนประกัน และ (3) อัตราเบี้ยประกันภัยแกกรรมการและผูบริหารใหเหมาะสมและ

สอดคลองกับมูลคาโครงการอสังหาริมทรัพยและธุรกิจอ่ืน ๆ ภายใตการบริหารของบริษัทฯ ดวย

คะแนนเสียงดังนี้   

 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,770,575 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 

 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงผูถือหุนทราบวาการพิจารณาวาระตาง ๆ ตามที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

ไดดําเนินไปจบครบทุกวาระแลว จะมีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอ่ืนที่ไมไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมอีกหรือไม 

ปรากฏวามีผูถือหุนไดเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาเพิ่มเติมเปนวาระท่ี 10 ดังน้ี  

 

วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจด

ทะเบียน 

 

 นายประมุท ฐิตะฐาน ผูรับมอบฉันทะของ บริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึงถือหุนของบริษัทฯ จํานวน 

431,297,126 หุน หรือคิดเปนรอยละ 56.40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดท้ังหมดของบริษัทฯ ไดแจง

ตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนการสอดคลองกับการที่ท่ีประชุมไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนโดยวิธี

ตัดหุนสามัญจดทะเบียนที่มิไดจําหนายของบริษัทฯ จํานวน 179,757,875 หุน ตามวาระที่ 8 จึงขอ 

เสนอเพ่ิมวาระการประชุมใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 

เปนดังน้ี 

 

    ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน       764,770,615 บาท (เจ็ดรอยหกสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ด 

                                    หม่ืนหกรอยสิบหาบาท) 

                          แบงออกเปน             764,770,615 หุน   (เจ็ดรอยหกสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ด 

                             หมื่นหกรอยสิบหาหุน) 

   มูลคาหุนละ                         1 บาท  (หนึ่งบาท) 

                              โดยแบงออกเปนหุนสามัญ    764,770,615 หุน   (เจ็ดรอยหกสิบส่ีลานเจ็ดแสนเจ็ด 

                             หมื่นหกรอยสิบหาหุน) 

                         หุนบุริมสิทธิ                         -ไมมี-   หุน   (- หุน) 
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ประธานท่ีประชุม ไดแจงท่ีประชุมวา ตามท่ีผูรับมอบฉันทะของบริษัท อเดลฟอส จํากัด ซ่ึงถือหุนของ

บริษัทฯ จํานวน 431,297,126 หุน หรือคิดเปนรอยละ 56.40 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของ

บริษัทฯ ไดเสนอเพ่ิมวาระการประชุมนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมนั้นสามารถกระทําได

ตามท่ีพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2544 มาตรา 105 วรรค 2 

กําหนดไว  

 

เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานที่ประชุมเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว 

 

ท้ังนี้ จะถือวาวาระนี้ไดรับการอนุมัติจากท่ีประชุมเมื่อท่ีประชุมลงมติเห็นชอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา

สามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 

 

   ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 

เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนโดยวิธีตัดหุนสามัญจดทะเบียนท่ีมิไดจําหนายของบริษัทฯ 

จํานวน 179,757,875 หุน ตามวาระท่ี 8 ดวยคะแนนเสียงดังน้ี   

 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 488,770,575 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 

 

 

ประธานท่ีประชุม ไดแจงผูถือหุนทราบวา การพิจารณาวาระตาง ๆ ไดดําเนินครบทุกวาระแลว เมื่อไมมีผูถือ

หุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมอีก จึงกลาวปดประชุม และตอไปไดขอเชิญผูถือหุน

สอบถามหรือแสดงความเห็นในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีผูถือหุนสอบถาม ดังนี้   

 

นายปกรณ พรลีแสงสุวรรณ: ขอใหคณะกรรมการบริษัทขยายความถึงรายละเอียดของการทํา

ประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบของกรรมการและผูบริหารของ

บริษัทฯ ตามวาระที่ 9 ซึ่งไมเคยพบจากบริษัทอ่ืน ๆ วาจะตองนํา

เรื่องดังกลาวขออนุมัติท่ีประชุมผูถือหุน 

 

ประธานท่ีประชุม :  ตามปกติแลวการทําประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบของกรรมการ

และผูบริหารของบริษัทจดทะเบียนไมมีกฎหมายกําหนดวาจะตอง

ขออนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุน แตเนื่องจากคณะกรรมการบริษัท
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พิจารณาเห็นวา ถึงแมวาบริษัทฯ จะไดบริหารจัดการความเส่ียงใน

การดําเนินธุรกิจเปนอยางดี และมีการตัดสินใจดวยความรอบคอบ

และสุจริตของกรรมการหรือผูบริหาร แตในอนาคตก็อาจมี

เหตุการณท่ีเปนผลกระทบตาง ๆ ซึ่งไมอาจคาดการณได ดังนั้น 

บริษัทใหญ ๆ มักจะทําประกันภัยดังกลาวเพื่อโอนความเส่ียงให

บริษัทประกันภัย โดยที่คณะกรรมการบริษัทไดคํานึงถึงความ

โปรงใสในการทํารายการดังกลาว จึงไดขอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติในหลักการการทําประกันภัยสําหรับความรับผิดชอบ

ของกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ขางตน 

   

  นายปกรณ พรลีแสงสุวรรณ:  ขอทราบประมาณการของผลการดําเนินงานของป 2553 

 

  ประธานอํานวยการ:  สําหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ คาดวาในป 2553 จะ

สามารถรับรูรายไดจากโครงการ ยู ดีไลท แอท บางซื่อ สเตช่ัน 

ประมาณ 1,000 ลานบาท และทะยอยรับรูรายไดจากโครงการ ยู 

ดีไลท แอท หวยขวาง สเตช่ัน และโครงการ ยู ดีไลท แอท 

จตุจักร สเตช่ัน ในป 2554 และในสวนของธุรกิจสังกะสีออกไซด 

ปจจุบันสังกะสีออกไซดมีราคาสูงขึ้นและบริษัทฯ มียอดส่ังซ้ือ

สังกะสีออกไซดเพื่อนําไปผลิตยางรถยนตเพ่ิมขึ้นหลังจากเกิด

เหตุการณเศรษฐกิจตกต่ําในสหรัฐอเมริกา เม่ือปลายป 2551 

จนถึงป 2552 ซ่ึงทําใหยอดส่ังซื้อนอยลง จึงจะทําใหบริษัทฯ มี

รายไดในธุรกิจสังกะสีออกไซดในป 2553 เพ่ิมข้ึน 

 

  นายสรสรรค คูหรัตนพิศาล: ขอทราบวาสัดสวนการตลาดของธุรกิจสังกะสีออกไซดที่เพ่ิมข้ึน

ตามที่ระบุในหนา 19 ของรายงานประจําป เพิ่มขึ้นเปนเทาไร 

  

  ประธานอํานวยการ :  สัดสวนการตลาดของธุรกิจสังกะสีออกไซดในป 2552 เพิ่มขึ้นเปน

ประมาณรอยละ 55 

    

  นายสรสรรค คูหรัตนพิศาล:  เหตุใดตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยตามท่ีระบุในหมายเหตุ

ประกอบงบการเงิน หนา 104 จึงสูงกวารายได 

      

  กรรมการผูจัดการ :  ตนทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่ระบุอยูในหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน หนา 104 จะเปนตนทุนของโครงการท่ีอยูระหวางการ

กอสราง และเม่ือกอสรางแลวเสร็จและโอนขายหองชุดใหลูกคา 

ตนทุนของหองชุดดังกลาวก็จะถูกตัดออกไป ดังนั้น ตนทุนที่เหลืออยู

จะเปนตนทุนของหองชุดที่ยังมิไดมีการโอน 
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 เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานท่ีประชุม จึงขอปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุน

ที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดสอบถามและเสนอขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนอยางยิ่งตอบริษัทฯ  

 

ปดประชุมเวลา 15:20 น. 

      

 

ลงช่ือ นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ 

            ( นางสาวพจนีย ธนวรานิช ) /ประธานที่ประชุม 

   

ลงช่ือ นางอรฤดี ณ ระนอง  ประธานอํานวยการ 

 ( นางอรฤดี ณ ระนอง )  

  

 

 

ลงช่ือ นายอลงกรณ ประธานราษฎรนิกร เลขานุการบริษัท/ 

      (นายอลงกรณ ประธานราษฎรนิกร) ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 
 


