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รายงานการประชมุวสิามญัผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2564  
 บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดีเวลลอปเมน้ท ์จ ากดั (มหาชน) 

วันศกุรท์ี ่19 กมุภาพนัธ ์2564 เวลา 14.00 น.  
โดยวิธกีารจดัประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์(E-EGM) 

ถา่ยทอดสดการประชมุจาก บรษิทั ออลล ์อนิสไปร ์ดเีวลลอปเมน้ท์ จ ากดั (มหาชน) 
เลขที ่4345 อาคารภริชัทาวเวอร ์แอท ไบเทค ชัน้ 18 ถนนสขุมุวทิ 

แขวงบางนาใต ้เขตบางนา กรงุเทพมหานคร 
 

กรรมการทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
 

1.  นางเกศรา มัญชุศร ี ต าแหน่ง   ประธานกรรมการ 
2.  นายมนัส แจ่มเวหา ต าแหน่ง   กรรมการบริษัท/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายชาตรี ศิริพานิชกร ต าแหน่ง กรรมการบริษัท/ประธานคณะกรรมการสรรหา 
   และพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายธนากร ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง   กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
5. นายดุษฎี เล็กยิ้ม ต าแหน่ง   กรรมการบริษัท/ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
6. นางสาวชวนา ธนวริทธิ ์ ต าแหน่ง   กรรมการบริษัท/ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการจัดการ 
 

ผูบ้รหิารทีเ่ขา้รว่มประชมุ  
 

1. นายรวิสุต บุญอาภา ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการตลาด 
2.  นางสาวสุธิดา พันไพศาล ต าแหน่ง   ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
 

 นางเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในท่ีประชุม (“ประธาน”) และนายธราดล ธารีสาร เลขานุการ
บริษัท ท าหน้าที่เลขานุการในท่ีประชุม โดยมีที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมายเข้ร่วมประชุมดังนี้ 
 

ทีป่รกึษาทางการเงนิทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
 

1. คุณวรชาติ ทวยเจริญ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากดั (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
2.  คุณทวิ ถวัลยกิจด ารงค ์ บริษัท ฟินเน็กซ์ แอ๊ดไวเซอร่ี จ ากัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส)์ 
3.    คุณศาวิน เหล่าเศรษฐกุล บริษัท เอสวันวิน คอนซลัแต้นท์ จ ากัด 

 

ทีป่รกึษากฎหมายทีเ่ขา้รว่มประชมุ 
1.    คุณจงทิพ ต้ังศรีไพโรจน์ บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
2.    คุณประทุมพร สมบูรณ์พูลผล บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด (ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์) 
3.    คุณสิริรัตน์ กีรติบุตร บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากัด ท าหน้าที่เป็นสักขีพยานใน

การดูแลการประชุมและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงให้เป็นไปอย่างโปร่งใส 
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท รวมทั้งเป็นไปตามหลักเกณฑ์การ
ก ากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน   

 

เริ่มการประชุม เวลา 14.00 น.  
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ประธานฯ ได้กล่าวตอนรับผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมการประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโรคโควิด-19 คณะกรรมการบริษัทจึงมีมติในการประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 12 
มกราคม 2564 ให้จัดการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งท่ี 1/2564 โดยวิธีการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-EGM)  

 

ในการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 ของ บริษัท ออลล์ อินสไปร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) 
ครั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม (Record Date) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 โดย
ปัจจุบัน บริษัทมีทุนจดทะเบียนช าระแล้ว 560,000,000.00 บาท คิดเป็นจ านวนหุ้นทั้งหมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมจ านวน 
560,000,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทั้งหมด 3,719 ราย โดยมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจ านวน 19 ราย นับจ านวนหุ้น
รวมกันได้ 394,946,401 หุ้น และมีผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมจ านวน 39 ราย นับจ านวนหุ้นรวมกันได้ 16,421,714 
หุ้น รวมจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 58 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 411,368,115 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.4586 ของหุ้นที่ออก
และช าระแล้วของบริษัท ถือว่าเป็นการครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ประธานจึงได้กล่าวเปิดการประชุมวิสามัญผู้ถือ
หุ้นและมอบหมายให้นายธราดล ธารีสาร เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียงในแต่ละ
วาระการประชุมครั้งน้ีให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ     
 

 นายธราดล ธารีสาร เลขานุการบริษัท ชี้แจงขั้นตอน วิธีการลงคะแนนและการนับผลคะแนนเสียง ในแต่ละวาระการ
ประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดด้ังนี้    
  

1. เนื่องจากการประชุมในครั้งนี้เป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จึงไม่มีการพิมพ์บัตรลงคะแนนเสียง ในการ
ลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นไปที่แถบหน้าต่าง E-Voting เพื่อท าการลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลาที่
ก าหนด (1 นาที) หลังจากกดเลือกการลงคะแนนแล้ว ระบบจะมีข้อความ Pop-Up สอบถามอีกครั้งหนึ่งว่า 
“ยืนยันการลงคะแนนหรือไม่” จากนั้นให้ผู้ถือหุ้นกดตกลงเพื่อยืนยันการลงคะแนน ทั้งนี้หากท่านผู้ถือถือหุ้น
ต้องการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถท าได้ด้วยการกดเลือกการลงคะแนนใหม่อีกครั้ง ทั้งนี้ หากวาระได้ถูก
ปิดให้ลงคะแนนเสียงไปแล้ว ผู้ถือหุ้นจะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนแปลงการลงคะแนนได้ 
 

2. ส าหรับการลงคะแนเสียงในแต่ละวาระผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนได้ตามจ านวนหุ้นที่มีหรือตาม
จ านวนหุ้นที่ได้รับมอบฉนัทะมา โดยถือว่า 1 หุ้นเท่ากับ 1 คะแนนเสียง โดยในการลงคะแนนเสียงไม่สามารถแบ่ง
คะแนนได้ ยกเว้นกรณีผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับแบบฟอร์มการมอบฉันทะเป็นแบบฟอร์ม ค. คือ Custodian ที่ท า
หน้าที่ดูแลหลักทรัพย์ให้กับนักลงทุนต่างชาติ ส าหรับผู้ที่ได้รับมอบฉันทะแบบ ข . ซึ่งผู้มอบฉันทะได้ระบุการ
ลงคะแนนมาแล้ว ผู้รับมอบฉันทะจะต้องลงคะแนนตามที่ผู้มอบฉันทะระบุไว้ โดยในการลงคะแนนสามารถเลือก
ได้ดังนี้ คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  
 

3. ก่อนที่จะท าการเรียกให้ลงคะแนนเพื่อท าการอนุมัติในแต่ละวาระท่านผู้เข้าร่วมประชุมสามารถสอบถาม
รายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับวาระนั้น ๆ ได้ โดยท่านผู้เข้าร่วมประชุมที่ประสงค์จะสอบถามค าถามใดๆ สามารถ
ถามค าถามได้ด้วยวิธีการพิมพ์ค าถาม โดยให้ท่านไปท่ีเมนู CHAT ในหน้าต่าง E-Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
และส่งเข้ามาในระบบ ทั้งนี้ ใหผู้้เข้าร่วมประชุมทีต้่องการจะสอบถามค าถามใดๆ แจ้งชื่อ-นามสกุล พร้อมระบุว่า 
ท่านมาด้วยตนเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนเริ่มถามค าถามทุกครั้ง เพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการ
ประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน 
 

4. ผลการนบัคะแนนจะถูกประกาศหลังจากที่ประธานร้องขอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่ละวาระ โดยผลการนับคะแนนจะ
เป็นผลการนับคะแนนรวมจากผู้ถือหุ้นที่มาด้วยตนเอง ผู้รับมอบฉันทะที่ได้รับสิทธิให้ลงคะแนนแทนและรวมถึง
กรณีที่ผู้มอบฉันทะระบุคะแนนไว้ล่วงหน้าผ่านทางผู้รับมอบฉันทะ  
 

5. ในกรณีท่ีผลการลงคะแนนเท่ากัน ประธานจะท าการลงคะแนนเสียงเพิ่มอีก 1 เสียงเพื่อเป็นการชี้ขาด  
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6. ส าหรับเง่ือนไขการอนุมัติในแต่ละวาระมีดังน้ี  
6.1 วาระที่จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน มี

ทั้งหมด 3 วาระ คือ วาระที่ 1, 3 และวาระที่ 5 บริษัทจะค านวณฐานเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือ
หุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วยเท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของ
ผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 

6.2 วาระที่ต้องได้รับนั้น อนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน มี 2 วาระ คือ วาระที่ 2 และ วาระที่ 4 บริษัทจะค านวณฐาน
เสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งออกเสียงลงคะแนน เฉพาะที่ออกเสียงเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย
เท่านั้น แต่ไม่นับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีงดออกเสียง 
 

 จากนั้น ประธานน าที่ประชุมเข้าสู่การพิจารณาระเบียบวาระตามที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุมวิสามัญผู้
ถือหุ้น ดังต่อไปนี้ 

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563  
 ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ซึ่งประชุมเมื่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม 2563 โดยมีรายละเอียดปรากฎในส าเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ประจ าปี 2563 ตามเอกสารแนบ 1 ซึ่งบริษัทได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นทุกท่านพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ว 

 

 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียง  

   

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2563 ด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ดังนี้  

 

  เห็นด้วย   410,627,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  ไม่เห็นด้วย       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  บัตรเสีย        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  รวม   410,627,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  งดออกเสียง         745,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
 

หมายเหต ุ ในวาระนี้มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่ม 1 ราย รวมทั้งสิ้น 4,400 หุ้น รวม ณ ขณะนีเ้ข้าร่วมประชุม 59 ราย 
รวม 411,372,515 หุน้ 

 

วาระที่ 2  พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท 
 

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอมอบหมายให้ คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม  
 

นายดุษฎี เล็กยิ้ม ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ เป็น เรื่องการ
พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพที่ออกใหม่ของบริษัท โดยมีมูลค่าการเสนอขายรวม
ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ Advance Opportunities Fund (“AO Fund”) 
และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”) โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี้ 
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หวัขอ้ รายละเอยีด 
ประเภทหุ้นกู้แปลงสภาพ 
 

หุ้นกู้แปลงสภาพที่ให้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ประเภทไม่ด้อยสิทธิและไม่มี
หลักประกัน 

จ านวนตน้เงนิรวมของหุน้กู้
แปลงสภาพทัง้หมด 

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น 4 ชุด ดังต่อไปนี ้
(1)  หุ ้นกู ้แปลงสภาพชุดที ่ 1 (Tranche 1) มีมูลค่าไม่เกิน 200 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 20.00 ล้านบาท  
(2)  หุ ้นกู ้แปลงสภาพชุดที ่ 2 (Tranche 2) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง 

ออกเป็น 10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 25.00 ล้านบาท  
(3)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 3 (Tranche 3) มีมูลค่าไม่เกิน 250 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น

10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 25.00 ล้านบาท 
(4)  หุ้นกู้แปลงสภาพชุดที่ 4 (Tranche 4) มีมูลค่าไม่เกิน 300 ล้านบาท โดยแบ่ง ออกเป็น 

10 ชุดย่อย ชุดละเท่าๆ กัน ชุดละ 30.00 ล้านบาท 
เงื ่อนไขในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพ 

บริษัทจะทยอยออกหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นชุดๆ ทีละชุดตามล าดับ และในการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพในแต่ละชุด บริษัทจะทยอยออกเป็นชุดย่อยแต่ละชุดตามความต้องการใช้เงินของบรษิัท
ในแต่ละคราว  

สกลุเงนิ  เสนอขายในสกุลเงินบาท  
อัตราดอกเบีย้ ร้อยละ 2.00 ต่อปี โดยช าระดอกเบี้ยเป็นรายไตรมาสนับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ 
อาย ุ หุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดมีอายุ 3 ปี นับจากวันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุด 
การช าระคนืเงนิตน้ ช าระงวดเดียวเมื่อครบก าหนดไถ่ถอนหุ้นกู้แต่ละชุด ตามข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลง

สภาพแต่ละชุด  
อัตราสว่นการแปลงสภาพ จ านวนเงินต้นของหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะใช้สิทธิหารด้วยราคาแปลงสภาพ 
ราคาแปลงสภาพ ราคาแปลงสภาพจะไม่ต ่ากว่าร้อยละ 90 ของราคาตลาด  

 
ระยะเวลาการใชส้ทิธแิปลง
สภาพ 

ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพแต่ละชุดสามารถใช้สิทธิแปลงสภาพหุ้นกู้แปลงสภาพได้ทุกวันนับจาก
วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพจนถึงเวลาปิดท าการของวันท าการก่อนวันครบก าหนดอายุหุ้นกู้
แปลงสภาพ 1 สัปดาห ์

จ านวนหุน้สามญัทีจ่ดัสรรไว้
เพือ่รองรบัการแปลงสภาพ 

183,052,299 หุ้น (คิดเป็นร้อยละ 24.64 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ 
ภายหลังการจดทะเบียนเพิ่มทุนช าระแล้วของบริษัทบนสมมติฐานว่ามีการใช้สิทธิแปลงสภาพ
หุ้นกู้แปลงสภาพนั้นทั้งจ านวน) 

ขอ้จ ากดัในการโอนหุน้กูแ้ปลง
สภาพ 

เนื่องจากการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพของบริษัทในครั้งนี้เข้าข่ายเป็นการเสนอขาย
ต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงซึ่งมีจ านวนไม่เกิน 10 รายในรอบระยะเวลา 4 เดือนใดๆ ดังนั้น 
การโอนหุ้นกู้แปลงสภาพในทอดใดๆ ตลอดอายุของหุ้นกู้แปลงสภาพ ต้องมีลักษณะที่ไม่ท าให้
จ านวนผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพที่เสนอขายในวงจ ากัดเกินกว่า 10 ราย ในรอบระยะเวลา 4 เดือน
ใด ๆ  

วธิกีารจดัสรร จัดสรรต่อบุคคลในวงจ ากัดในคราวเดียวหรือหลายคราวให้แก่ Advance Opportunities 
Fund (“AO Fund”) และ Advance Opportunities Fund 1 (“AO Fund 1”)  

เหตกุารณท์ีบ่รษิทัจะตอ้งออก
หุน้ใหมเ่พิม่เตมิเพือ่รองรบัการ

บริษัทอาจด าเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพ โดยอาศัยมติ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัท หรือเลือกที่จะชดเชยส่วนต่างเป็นเงินสดให้แก่ผู้ถือหุ้น
แปลงสภาพตามหลักเกณฑ์ที่จะได้ระบุไว้ในข้อก าหนดสิทธิของหุ้นกู้แปลงสภาพ 
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เปลีย่นแปลงการใชส้ทิธแิปลง
สภาพ 
ผลกระทบตอ่ผูถ้อืหุน้ โดยในกรณีที่มีการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัททั้งจ านวน

จะเกิดผลกระทบต่อราคาตลาดของหุ้น (Price Dilution) ร้อยละ 2.46  
ส่วนการลดลงของสัดส่วนการถือหุ้น (Control Dilution) ของผู้ถือหุ้นจะคิดเป็นอัตราร้อยละ 
24.64 

 

  คณะกรรมการบริษัท เห็นว่า การออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพในจ านวนไม่เกิน 1,000 ล้านบาท โดย
เสนอขายแก ่AO Fund และ AO Fund 1 นั้น เป็นไปเพื่อให้บริษัทใช้เป็นเงินทุนหมุนเวยีนในบริษัท ในการลงทุนโครงการของบริษัท
ฯ ที่ก าลังด าเนินการอยู่และโครงการของบริษัท ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต และเพื่อความสะดวกในการด าเนินการ เห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการมอบอ านาจให้ คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธาน
เจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัท หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธา นเจ้าหน้าที่บริหาร
มอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด แก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
แปลงสภาพ เพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียงอ านาจในการด าเนินการดังต่อไปนี้   
 

 (1) ก าหนดหรือแก้ไขรายละเอียด วิธีการและเงื่อนไขอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลง
สภาพ ตามความเหมาะสม ไม่ว่าจะเป็นการออกและเสนอขายคราวเดียว หรือเสนอขายหลายคราว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จ ากัดเพียง
ข้อก าหนดและเงื่อนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพ วันที่ออกหุ้นกู้แปลงสภาพ มูลค่าที่ตราไว้ของหุ้นกู้แปลงสภาพ ราคาเสนอขาย 
จ านวนหุ้นสามัญเพื่อรองรับการแปลงสภาพของหุ้นกู้แปลงสภาพ อัตราดอกเบี้ย การค านวณและวิธีการช าระดอกเบี้ย ราคา
แปลงสภาพ อัตราแปลงสภาพ ระยะเวลาในการใช้สิทธิแปลงสภาพ ราคาไถ่ถอน ระยะเวลาไถ่ถอน วันสิ้นสุดของการใช้สิทธิ
แปลงสภาพ วิธีการจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือการก าหนดเหตุการณ์ที ่บริษัทต้องออกหุ้นใหม่เพิ่มเติมเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิแปลงสภาพ เง่ือนไขการปรับสิทธิแปลงสภาพ 
 

 (2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาและบุคคลต่าง ๆ (เช่น ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย) ที่เกี่ยวข้องกับ
การติดต่อให้ข้อมูล และยื่นเอกสาร ค าขอ ค าขอผ่อนผัน หลักฐานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง หรือ ในกรณีอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ ตามที่เห็นสมควร   
 

  (3) เจรจา ตกลง เข้าท า แก้ไข เพิ่มเติม ลงนามในสัญญา ค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผย
ข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง ๆ ที่จ าเป็นและเกี่ยวข้องกับการออกเสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ และการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งรวมถึงการติดต่อ การยื่น การ
แก้ไข การเพิ่มเติม การลงนามในค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผัน หลักฐาน การเปิดเผยข้อมูล รายงานผลการขาย และเอกสารต่าง 
ๆ ต่อส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์ฯ หน่วยงานราชการ และ/หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับ
การออกและเสนอขาย หุ้นกู้แปลงสภาพ การน าหุ้นสามัญเพิ่มทุนจากการใช้สิทธิแปลงสภาพเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ฯ และ   
 (4) ด าเนินการอื่นใดอันจ าเป็นและสมควรที่เกี่ยวข้องกับการออก เสนอขาย และจัดสรรหุ้นกู้แปลงสภาพ 
เพื่อให้การด าเนินการตามที่ระบุไว้ข้างต้นส าเร็จลุล่วง   
 

  ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทได้ออกหุ้นกู้แปลงสภาพและผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพไม่ได้ใช้สิทธิแปลงสภาพในเวลาที่
ก าหนด คณะกรรมการมีความเห็นว่า บริษัท ยังมีความสามารถที่จะช าระหนี้ให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้แปลงสภาพได้ โดยพิจารณาจาก
รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการต่างๆ ของบริษัท โดย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 กลุ่มบริษัทมียอดที่รอการรับรู้
รายได้ (Backlog) จ านวน 9,584.36 ล้านบาท ซึ่งจะทยอยรับรู้รายได้ในช่วงปี 2564 ถึงปี 2566  
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  นอกจากนี้ เพื่อเป็นข้อมูลแก่ผู้ถือหุ้นและเพื่อให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ในกรณีที่กรรมการของ
บริษัทไม่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและระมัดระวังรักษาผลประโยชน์ของบริษัทในเรื่องที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้แปลง
สภาพในวาระนี้ และการเพิ่มทุนจดทะเบียนในวาระที่ 4 และการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนในวาระที่ 5 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่
ดังกล่าวก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท ผู้ถือหุ้นสามารถฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากกรรมการคนดังกล่าวแทนบริษัทได้
ตามมาตรา 85 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และหากการไม่ปฏิบัติหน้าที่นั้นเป็นเหตุให้กรรมการหรือ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องได้ประโยชน์ไปโดยมิชอบ ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิฟ้องเรียกคืนประโยชน์จากกรรมการนั้นแทนบริษัทได้
ตามมาตรา 89/18 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 
 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

 ค าถามจากคุณสถาพร โคธีรานรุักษ์  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
1.  ผู้ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพเป็นบุคคลที่เกีย่วโยงกับบริษัทหรือไม่ 
2.  การออกหุ้นกู้แปลงสภาพมีประโยชน์ต่อบริษัทในอนาคตอย่างไร 
3.  ราคาแปลงสภาพเหมาะสมหรือไม่ เพราะราคาแปลงสภาพต ่ากว่าราคาตลาด 
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ  ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
1.  ผู้ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพไมไ่ด้เปน็บุคคลทีเ่กี่ยวโยงกับบริษัทแต่อย่างใด 
2.  ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 และสภาพของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในปัจจุบัน บริษัท
ได้พิจารณาแล้วว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพจะเป็นการช่วยส่งเสริมสภาพคล่องส าหรับธุรกิจของบริษัท 
 

ในส่วนของค าถามข้อที่ 3 ของคุณสถาพร โคธีรานุรักษ์ คุณธนากร ธนวริทธิ์ กรรมการ ขอมอบหมายให้   
คุณศาวิน เหล่าเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิน คอนซัลแต้นท์ จ ากัด เป็นผู้ตอบค าถามใน
ข้อนี ้ 
 

3.  คุณศาวิน เหล่าเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิน คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ได้ชี้แจงว่า ราคา
หุ้นกู้แปลงสภาพราคาเฉลี่ยอยู่ที่ 5.46 บาท และราคาหุ้นของบริษัทในปัจจุบันอยู่ที่ 3.58 บาท ซึ่งถือได้ว่า
ราคาแปลงสภาพเฉลี่ยสูงกว่าราคาหุ้นของบริษัท ไม่ได้ต ่ากว่าราคาตลาด 
 

ค าถามจากคุณอดิเรก อาสาพิทักษ์สิทธิ  (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถามเพิ่มเติม
ว่า การออกหุ้นกู้แปลงสภาพนี้ดีกว่าการออกหุ้นกู้แบบเดิมอย่างไร และเหตุใดบริษัทจึงเลือกที่จะออกหุ้นกู้
แปลงสภาพ 
 

คุณศาวิน เหล่าเศรษฐกุล ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เอสวันวิน คอนซัลแต้นท์ จ ากัด ได้ชี้แจงว่า  
การออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพเป็นการจัดสรรความเสี่ยงของบริษัท โดยการออกหุ้นกู้แบบเดิมจะมีอัตราดอกเบี้ย
อยู่ที่ 6 – 8% ต่อปี โดยมีข้อก าหนดที่จะต้องคืนเป็นเงินต้นครบจ านวน ในขณะที่หุ้นกู้แปลงสภาพมีอัตรา
ดอกเบี้ยอยู่ที่ 2% ต่อปี ซึ่งท าให้ภาระในเรื่องอัตราดอกเบี้ยนั้นต ่ากว่า และภายในระยะ 3 ปี หุ้นกู้แปลงสภาพ
จะถูกแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ท าให้บริษัทไม่จ าเป็นต้องใช้กระแสเงินสดในการช าระคืนเงินต้น 
และสามารถน าเงินทั้งจ านวนไปลงทุนระยะยาว หรือลงทุนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อ่ืนได้ 
 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการได้เรียนชี้แจงเพิ่มเติมว่า ทางบริษัทเองก็ได้พิจารณาในเรื่องของ
เงินทุน (Funding) ของบริษัทว่า บริษัทจะสามารถหาเงินทุนจากช่องทางใดเพิ่มเติม เช่น บริษัทควรกู้เงินจาก
ธนาคารในลักษณะโครงการจัดหาเงินทุน (Project Financing) หรือควรออกหุ้นกู้แบบปกติ อย่างไรก็ดี การ
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ออกหุ้นกู้แปลงสภาพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะท าให้บริษัท เงินทุนเพิ่มเติม เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยที่
เหมาะสม โดยบริษัทสามารถน าเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้แปลงสภาพไปด าเนินการขยายกิจการในเรื่องอ่ืนๆ 
ได ้
 

ค าถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามเพิ่มเติมว่า  
บริษัทมีแผนจะออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิหรือไม่ 
 

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมการ  ชี้แจงว่า บริษัทเองไม่ได้ปิดโอกาสในเรือ่งนี้ แต่ทั้งนีข้ึ้นอยู่กับสถานการณ์ในแต่ละ
ช่วงของตลาดว่า มีความเหมาะสมหรือไม่ อย่างไร 

 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่  
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

มตทิีป่ระชมุ ที่ประชุมผู้ถือหุน้ได้มีมติอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไมเ่กิน 1,000 ล้าน
บาท ให้แก่ผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง ได้แก่ AO Fund และ AO Fund 1 และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัท 
หรือกรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหาร หรือบุคคลทีค่ณะกรรมการบริษัท หรือ
กรรมการผู้มีอ านาจของบริษัท หรือประธานเจ้าหน้าที่บริหารมอบหมาย มีอ านาจในการก าหนดรายละเอียด 
แก้ไข หรือด าเนินการใด ๆ อันจ าเป็นและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพตามที่เสนอ
ข้างต้น โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน ดังนี ้

 

  เห็นด้วย   410,627,415  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  ไม่เห็นด้วย   100  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  บัตรเสีย        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  รวม   410,627,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  งดออกเสียง         745,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลด้วยหุ้นปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานสะสมของบริษัท และผล
การด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับวาระนี้ขอมอบหมายให้ คุณดุษฎี เล็กยิ้ม ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่
บริหารรายงานรายละเอียดต่อที่ประชุม  
 

 นายดุษฎี เล็กยิ้ม ผู้ช่วยรองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร รายงานต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากผลด าเนินงานของ
บริษัทในรอบ 9 เดือนแรกของปี 2563 บริษัทมีรายได้สะสมอยู่ที่ 1,592 ล้านบาท ซึ่งเป็นก าไรขั้นต้นอยู่ที่ 674 
ล้านบาท หรือคิดเป็น 45.2% เมื่อเทียบกับรายได้รวม และมีก าไรสุทธิของ 9 เดือนแรกอยู่ที่ 219 ล้านบาท 
คิดเป็น 13.8% ของรายได้รวม 

 

 ด้วยเหตุนี้ คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลด้วย
หุ้นปันผลและเงินสดจากผลการด าเนินงานสะสมของบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 
30 กันยายน 2563 คิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้นจ านวนไม่เกิน 84,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนของบริษัทบางส่วน และเงินสดบางส่วน ดังนี้ 
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3.1   อนุมัติจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 
56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 56,000,000 บาท หรือคิด
เป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น  

 

 ทั้งนี้  ในกรณีที่มีเศษของหุ้นเดิมจากการค านวณตามอัตราการจ่ายหุ้นปันผลดังกล่าว บริษัทจะจ่าย
ปันผลในส่วนของเศษของหุ้นน้ันเป็นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท 

 

3.2   อนุมัติจ ่ายปันผลเป็นเงินสดในอัตราหุ ้นละ  0.05 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั ้งสิ้นไม่เกิน 
28,000,000 บาท  

 

 ทั้งนี้ บริษัทได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 
2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564  

 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณสถาพร โคธีรานรุักษ์  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
การจ่ายปันผลเป็นการจ่ายปันผลจากรอบบัญชีใด และมีอัตราภาษีเท่าใด 
 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
การจ่ายปันผลเป็นการจ่ายปันผลจากรอบบัญชี 9 เดือน ต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 – 30 กันยายน 2563 
และในส่วนอัตราภาษีของบริษัทจะอยู่ที่ 20% เนื่องจากบริษัทไม่มี BOI แต่ถ้าเป็นอัตราภาษีของผู้ถือหุ้น
ขึน้อยู่กับโครงสร้างของแต่ละท่าน 
 

ค าถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
การจ่ายเงินปันผลหุ้นมี 2 ส่วน คอืจ่ายเป็นหุ้นปันผล และจ่ายเป็นเงินสดใช่หรือไม่ 
 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  ได้ชี้แจงว่า 
การจ่ายปันผลในครั้งน้ี จะเป็นการจ่ายปันผลเป็นหุ้นส่วนหน่ึง และเป็นเงินสดอีกส่วนหน่ึง โดยการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นจะมีอัตราการค านวณอยู่ที่ 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นใหม่ และในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นมีหุ้นไม่ครบ 10 หุ้น เชน่ 
มี 9 หุ้น ท่านจะไม่ได้หุ้นใหม่จ านวน 1 หุ้น แต่จะได้รับเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ในจ านวน 9 หุ้นนั้น และ
จะได้ปันผลเป็นเงินสดอีกส่วนหน่ึง ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาทของจ านวนหุ้นที่ท่านม ี
 

ค าถามจากคุณสถาพร โคธีรานรุักษ์  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
หลังจากการจ่ายปันผลแล้ว บริษัทยังมีก าไรสะสมอยู่ในอัตราสูงอยู่หรือไม่ 
 

คุณดุษฎี เล็กยิ้ม กรรมการ  ชี้แจงว่าก าไรสะสมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ปกติ 
 

 ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่  
 

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  
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มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายปันผลด้วยหุ้นปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานสะสมของ
บริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 โดยคิดเป็นการจ่ายปันผลทั้งสิ้น
จ านวนไม่เกิน 84,000,000 บาท โดยจ่ายเป็นหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทบางส่วนในอัตรา 10 หุ้นเดิม ต่อ 1 
หุ้นปันผล รวมเป็นจ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ หุ้นละ 1 บาท รวมเป็นมูลค่าทั้งสิ้นไม่เกิน 
56,000,000 บาท หรือคิดเป็นอัตราการจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาทต่อหุ้น และจ่ายเป็นเงินสดบางส่วน 
ในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้นไม่เกิน 28,000,000 บาท โดยก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ี
มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 17 
มีนาคม 2564 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

 

  เห็นด้วย   410,872,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  ไม่เห็นด้วย       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  บัตรเสีย        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  รวม   410,872,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  งดออกเสียง         500,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ  4. เรื่อง
ทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท  

 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 เรื่องการ
พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลคา่รวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท และวาระที่ 3 
เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลดว้ยหุ้นปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานสะสมของบริษัท
และผลการด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 นั้น บริษัทจึงจ าเป็นต้องมีการเพิ่มทุนจด
ทะเบียน 
  

 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียน จ านวน 
239,052,299 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 700,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบยีนใหม่ 939,052,299 บาท 
โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวน 239,052,299 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ และการจ่ายเงินปันผลดว้ยหุ้นปันผล 

 

 และเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบยีนของบริษัท เห็นควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความดังต่อไปนี้แทน 

 

ข้อ 4 ทุนจดทะเบยีน   939,052,299 บาท  (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสองพันสอง
        ร้อยเก้าสิบเก้าบาท)  

แบ่งออกเป็น   939,052,299 หุ้น   (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านหา้หมื่นสองพันสอง
       ร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)  

มูลค่าหุ้นละ    1.00 บาท  (หนึ่งบาท)  
โดยแบ่งออกเป็น  
หุ้นสามัญ   939,052,299 หุ้น   (เก้าร้อยสามสิบเก้าล้านห้าหมื่นสองพันสอง

       ร้อยเก้าสิบเก้าหุ้น)  
หุ้นบุริมสิทธิ          - หุ้น 

   

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  
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 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็น ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง และแจ้งให้
ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จ านวน 239,052,299 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิม 700,000,000 บาท เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 939,052,299 บาท โดยเป็นการออกหุ้นสามัญเพิ่ม
ทุนจ านวน 239,052,299 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1.00 บาท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทดังกล่าว ด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

 

  เห็นด้วย   410,872,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  ไม่เห็นด้วย       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  บัตรเสีย        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  รวม   410,872,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  งดออกเสียง         500,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 
 ประธานแจ้งต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาว่า เพื่อให้สอดคล้องกับมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นในวาระที่ 2 เรื่องการ

พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพ โดยมีมูลค่ารวมไม่เกิน 1,000 ล้านบาท , วาระที่ 3 
เรื่องการพิจารณาอนุมัติการจ่ายปันผลด้วยหุ้นปันผลและเงินสด ส าหรับผลการด าเนินงานสะสมของบริษัท
และผลการด าเนินงานของบริษัทสิ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2563 และวาระที่ 4 เรื่องการพิจารณาอนุมัติ
การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เรื่องทุนจดทะเบียน 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทนั้น   
 

  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จ านวน
ไม่เกิน 239,052,299 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
 

ก.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 56,000,000 หุ้น เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลด้วยหุ้นปันผล 
ให้แก่ผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) 
ในวันพุธที่ 27 มกราคม 2564 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 

 

ข.  จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนจ านวนไม่เกิน 183,052,299 หุ้น เพื่อรองรับการใช้สิทธิแปลงสภาพของหุ้นกู้
แปลงสภาพให้กับ AO Fund และ AO Fund 1  

 
  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องนี้หรือไม่  

 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
การจ่ายเงินหุ้นปันผลมีผลต่อการจดทะเบยีนเพิ่มทุนหรือไม ่
 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  ได้ชี้แจงว่า 
ตามทีท่่านผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นปันผล และอนุมัติการเพิ่มทุนเพื่อรองรับการจ่าย
หุ้นปันผลจ านวน 56 ล้านหุ้นไปแล้วนั้น บริษัทมีความจ าเป็นต้องน าวาระการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุนมาให้ท่านผู้
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ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติอีกครั้ง เพื่อให้สามารถน าหุ้นเพิ่มทุนดังกล่าวมาจัดสรรให้แก่ท่านผู้ถือหุ้น ตาม
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติมในเรื่องนี้หรือไม่  
 

เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนนเสียง 
และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมติอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัท โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

 

  เห็นด้วย   410,872,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  ไม่เห็นด้วย       0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  บัตรเสีย        0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  
  รวม   410,872,515  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.0000  
  งดออกเสียง         500,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ      0.0000  

 

วาระที ่6  เรือ่งอืน่ๆ  
ประธานได้สอบถามกับท่ีประชุมว่า มีผู้ถือหุ้นท่านใดต้องการเสนอวาระการประชุมใด ๆ เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นพิจารณาหรือไม่ 
 

ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระอ่ืนๆ ให้พิจารณา  
 

  ประธานได้สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นในเรื่องอ่ืนๆ นี้หรือไม่  
 

ค าถามและความเหน็จากผูถ้อืหุน้ 
 

ค าถามจากคุณปภพ พัสวียศธีรนพ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
โครงการ ดิ เอ็กเซล สุขุมวิท 71 ไม่มีความคืบหน้า และยังไม่มีท่าทวี่าจะเสร็จ บริษัทจะมีแนวทางหรือสามารถ
ด าเนนิการอย่างไรเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว 
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
โครงการ ดิ เอ็กเซล สุขุมวิท 71 ทางบริษัทยืนยันได้ว่า โครงการเสร็จไปแล้ว 99% ผู้อาศัยไดเ้ข้าพกั และมี
การจัดต้ังนิติบุคคลเป็นท่ีเรยีบร้อยแล้ว ยังคงเหลือส่วนกลางเพียงบางส่วนที่อยู่ระหว่างการส่งมอบ 
 

ค าถามจากคุณอดิเรก อาสาพิทักษ์สิทธิ   (ผู ้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) สอบถาม
เพิ่มเติมว่า ตามที่ประธานได้จัดการประชุม Meeting Online แบบ 100% นั้น ถือว่าจัดได้เรียบร้อยเป็น
อย่างดี มีระบบลงทะเบียน ระบบยืนยันตัวตน มีระบบลงคะแนนทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย มีระบบให้ผู้ถือหุ้น
สามารถซักถามได้ และผู้ถือหุ้นสามารถเข้าถึงได้ทั้งโทรศัพท์มือถือ และเครื่องคอมพิวเตอร์ (PC) อย่างไรก็ดี 
ประธานจะสังเกตได้ว่า จ านวนผู้ถือหุ้นท่ีเข้ามาประชุมมีจ านวนน้อยมาก ถึงแม้จะมีระบบอ านวยความสะดวก 
ซึ่งปีที่แล้วสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยได้ท าการศึกษาและวิจัยในเรื่องนี้ และพบว่าผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่อยากให้
ทางบริษัทจัดแบบไฮบริด (Hybrid) คือ มีการก าหนดให้ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมแบบ Physical ด้วย แต่อาจจะ
จ ากัดจ านวน เช่น ไม่เกิน 50 คน โดยจัดที่นั่งแบบเว้นระยะห่าง ไม่ทราบว่าจะเป็นไปได้หรือไม่ 

 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  ได้ชี้แจงว่า 
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ประธานกล่าวขอบคุณความคิดเห็นของคุณอดิเรก และขอเรียนว่า บริษัทก็ประสงค์ที่จะด าเนินการเช่นนั้น 
อย่างไรก็ดี เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ยังเกิดขึ้นตามที่ต่างๆ อยู่ และครั้งนี้เป็นการ
ประชุม EGM อย่างไรก็ตาม บริษัทจะน าความคิดเห็นนี้ไปพิจารณาและหากว่าส่วนราชการไม่มีข้อติดขัด
ประการใด ส าหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (AGM) ที่จะเกิดขึ ้นในอีก 2-3 เดือนข้างหน้า บริษัทอาจ
พิจารณาจัดการประชุมแบบ Hybrid  
 

ค าถามจากคุณสถาพร โคธีรานรุักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
ทางผู้บริหารมนีโยบายในการบริหารงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควดิ-19 นี้อย่างไร 
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
ทางบริษัทมีแผนการในการบริหารจัดการตามที่ได้เคยเรียนไปแล้วเมื่อครั้งก่อน และบริษัทได้ด าเนินการมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งในเรื่องของการดูแลต้นทุน, ประสิทธิภาพ (efficiency) ในเรื่องต่างๆ การเพิ่มศักยภาพของ
พนักงาน รวมถึง การเร่งการโอน การเร่งการขาย เพื่อเพิ่มกระแสเงินสด และพิจารณาในเรื่องการลงทุน
อย่างระมัดระวัง และเน้นไปที่ธุรกิจหลักของบริษัท อย่างเช่น คอนโดมิเนียมที่พร้อมโอนที่จะท าให้บริษัทรับรู้
รายได้ในปีน้ีเป็นหลัก โดยบริษัทมุ่งเน้นในเรื่องความสามารถสร้างรายได้ 
 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ  ได้ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 
บริษัทต้องขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นให้การสนับสนุนบริษัทมาโดยตลอด โดยขอเรียนว่า ทางทีมผู้บริหารตามที่
คุณธนากร ธนวริทธิ์ ได้เรียนไปเมื่อสักครู่ ได้ด าเนินธุรกิจอย่างระมัดระวัง เพื่อให้บริษัทมีความยั่งยืน จะเห็น
ได้ว่า ในวันนีบ้ริษัทได้ขออนุมัติในเรื่องเพิ่มทุนเพื่อที่จะปันผลให้กับผู้ถือหุ้น และการจัดสรรในเรื่องโครงสร้าง
ต่างๆ เช่น เรื่องหุ้นกู้แปลงสภาพ ซึ่งเป็นการเตรียมการเพื่ออนาคตด้วย 
 

ค าถามจากคุณปิยะพงษ์ ประสาททอง (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
บริษัทมีแผนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในพ้ืนที่จังหวัดชานเมืองเพื่อรองรับรถไฟฟ้าหรือไม่ 
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
บริษัทขอให้ความส าคัญส าหรับการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในกรุงเทพมหานครเป็นหลักก่อน และมุ่งเน้นใน
ธุรกิจที่สามารถสร้างรายได้ได้เร็ว ในส่วนของการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ส าหรับชานเมือง บริษัทจะ
พิจารณาเป็นห่ึงในแผนธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่จะเกิดข้ึนต่อไป 
 

ค าถามจากคุณสถาพร โคธีรานรุักษ์ (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
ขอรายละเอียดของผู้ที่จะซื้อหุ้นกูแ้ปลงสภาพคือใคร มีเง่ือนไขพิเศษอะไรบ้าง เช่น มีการส่งคนเข้ามาเป็น
กรรมการหรือไม่ 
 

คุณเกศรา มัญชุศรี ประธานกรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
ตามรายละเอียดสาระส าคัญของข้อก าหนดและเง่ือนไขของหุ้นกู้แปลงสภาพทีอ่อกใหม่ ที่ได้น าเสนอไป ผู้ที่จะ
ซื้อหุ้นกู้แปลงสภาพคือ AO 1 Fund และ AO Find 1 โดยมีเงื่อนไขหลักคือ อัตราดอกเบี้ย 2% , อายุหุ้นกู้
แปลงสภาพรวม 3 ปี การแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญอยู่ในอัตราพิเศษที่สูงกว่าราคาตลาด ส าหรับเง่ือนไขใน
การที่จะมีกรรมการเข้ามาใหม่นั้น ณ ปัจจุบันบริษัทไม่มีเงื่อนไขดังกล่าว 
 

ค าถามจากคุณอนุชา เสริมศิลปกุล  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีผลกระทบกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดหรือไม่ 
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
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บริษัทต้องยอมรับว่าในช่วงแรกนั้นบริษัทก็ได้รับผลกระทบ เนื่องจากการโอนกรรมสิทธิจะขึ้นอยู่กับธนาคาร
ทีใ่หส้ินเชื่อรายย่อยจะเปิดด าเนินการหรือไม่ ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่ที่ธนาคาร WORK FROM HOME จึงท าให้
ขั้นตอนการส่งเอกสารมีขั้นตอนเพิ่มเติมขึ้น ท าให้ล่าช้าไป แต่ปัจจุบันบริษัทเห็นว่าก็ไม่ได้เป็นอุปสรรคมาก
เท่าเดิม เพราะทางธนาคารและบริษัทได้มีการปรับกลยุทธ์ร่วมกันเพื่อห้สามารถท างานได้เร็วขึ ้น และ
ด าเนินการใหก้ารโอนกรรมสิทธิเกิดข้ึนไดต้ามปกติ 
  
ค าถามจากคุณวิเชียร ปริตรมงคล  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
ขอสอบถามคุณธนากรว่า เมื่อปีที่แล้วที่มีการออกใบส าคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น (Warrants) แทนการจ่าย
ปันผล อยากทราบว่าท าไมผู้ถือหุ้นใหญ่ถึงได้ขายหุ้นจากการใช้สิทธิ Warrants ทั้งหมด 
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
บริษัทขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตามที่ตระกูลธนวริทธิ์ถือหุ้นอยู่เกือบ 70% นั้น การพิจารณาขายหุ้นจากการใช้
สิทธิ Warrants เป็นการตัดสินใจขายเพื่อเพิ่มสภาพคล่องในตลาด ให้มีจ านวนหุ้นหมุนเวียนในตลาดมาก
ขึ้น ซึ่งก็จะเห็นได้ว่า Warrants ในปัจจุบัน ราคาก็จะขึ้นไปอยู่ที่หนึ่งบาทกว่าๆ และหลังจากนั้นผมก็ได้ซื้อหุ้น
สามัญของบริษัทเพิ่มในช่วงเดือนกันยายนที่ผ่านมา 
 

ค าถามจากคุณอนุชา เสริมศิลปกุล  (ผู้ถือหุ้น) สอบถามมาว่า 
จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ท าให้ลูกค้าหันมาซื้อบ้านเดี่ยวมากกว่าคอนโดมเนียม
หรือไม ่
 

คุณธนากร ธนวริทธิ ์กรรมการ ได้ตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
เนื ่องจากบริษัทมีลูกค้าหลายกลุ ่มครับ ทั ้งกลุ ่มที ่สนใจบ้านเดี ่ยวและคอนโดมิเนียม แต่เนื ่องจาก
คอนโดมิเนียมของบริษัทอยู่ในเมืองอยู่แล้ว รวมถึงมีโครงการแนวราบอยู่อีกหนึ่งโครงการ ด้วยราคา
คอนโดมิเนียมของบริษัท รวมถึงท าเลที่อยู่ใกล้รถไฟฟ้า จึงยังคงมีการโอนกรรมสิทธิ์ได้ตามปกติ ซึ่งกลุ่ม
ลูกค้าทีส่นใจบ้านเดี่ยวชานเมืองจะเป็นคนละ Segment กัน 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดสอบถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม 
 

ประธานไดก้ล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2564 และกล่าวปิดประชุมในเวลา 
15.15 น. 

 

 
 
 

     ลงชื่อ  -ลายมือชื่อ-  (ประธานในท่ีประชุม) 
                                 (นางเกศรา มัญชุศรี) 
                         ประธานกรรมการ 
 
 
 
     ลงชื่อ  -ลายมือชื่อ-           (ผู้บันทึกรายงานการประชุม) 
                                 (นายธราดล ธารีสาร) 
                                                                       เลขานุการบริษัท 


