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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 
บริษัท เอควิ เอสเตท จาํกัด (มหาชน) 

วันจันทร์ที่ 30 เมษายน 2561 เวลา 14.17 - 17.00 น. 
 

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561   ในวนัท่ี 30 เมษายน 2561    เร่ิมประชมุเวลา 14.17 น. ณ ห้อง
จตรุทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้น ทิวลปิ เลขท่ี 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง 
กรุงเทพฯ 

การประชมุครัง้นีมี้กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 8 ทา่น ถือวา่กรรมการฯ เข้าร่วมประชมุ 100% 
ประกอบด้วย 

1. นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ           ประธานกรรมการ 
2. นายอภิวฒุ ิทองคํา   รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 
3. นายสมชาย มีเสน            กรรมการบริหาร 
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวนิ            กรรมการบริหาร 
5. ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง   กรรมการบริหาร 
6. นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั           กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ   กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
8. นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
โดยมีผู้สอบบญัชี ปี 2560  คือ  นายเจษฎา หงัสพฤกษ์ ผู้สอบบญัชี   และนางสาวพนิดา วิจิตสรัตน์ ผู้ช่วย 

ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั เข้าร่วมประชมุด้วย 
เวลา 14.17 น. ตามกําหนดเวลาประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิธีกรกลา่วแนะนําคณะกรรมการ

บริษัทฯ และแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่สําหรับการประชมุในวนันี ้ บริษัทได้เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชมุ
ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2561 ดงันัน้ จงึขออธิบายวิธีการนบัคะแนนในการประชมุผู้ ถือ
หุ้นฯ โดย 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง ซึง่การนบัคะแนนทางบริษัทฯ จะทําการนบัคะแนนเสียงผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วยและ
งดออกเสียง ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เดนิไปรับใบลงคะแนนจากทา่นผู้ ถือหุ้น และทางบริษัทฯ จะนําผล
คะแนนดงักลา่วไปหกัจากจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุ ผลลพัธ์ท่ีเหลือดงักลา่ว บริษัทฯ จะถือวา่เป็นคะแนน
เสียงเห็นด้วยโดยในแตล่ะวาระคะแนนเสียงอาจจะไมเ่ทา่กนั เน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นมาเข้ามาร่วมประชมุภายหลงัจาก
การเปิดประชมุไปแล้ว สว่นใบลงคะแนนในสว่นท่ีผู้ ถือหุ้นพิจารณาเห็นด้วย ขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นนําสง่ให้
ทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีกลอ่งรับใบลงคะแนนหน้าประตทูางออกเพ่ือเก็บเป็นหลกัฐานในการประชมุตอ่ไป 
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จากนัน้ นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ  ประธานคณะกรรมการและประธานท่ีประชมุ ได้กลา่วเปิดการประชมุฯ 
และได้แจ้งท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้หมดรวม 128 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ทัง้สิน้ 46,758,732,093 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 54.8074% ถือวา่ครบองค์ประชมุ ดงันัน้ ประธานฯ จงึขอเปิด
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 อยา่งเป็นทางการ เพ่ือพิจารณาระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญ ผู้ถือหุ้ น  ครั้งที่  2/2560 เม่ือวันที่  21 

กรกฎาคม 2560 
  คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ผู้ ถือหุ้นรับรองรายงานการประชมุ

วิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 2560  ซึ่งบริษัทฯ ได้แนบสําเนารายงาน
การประชุมให้ผู้ ถือหุ้ นล่วงหน้าพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2561  จึง
ขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดงักล่าว โดยลงคะแนนในใบลงคะแนนท่ีฝ่าย
ลงทะเบียนได้จดัเตรียมไว้ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะคน 

  โดยในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม ดงันี ้
  1.นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบผลการดําเนินงานเร่ืองท่ีดิน 

เพราะหุ้นของผู้ ถือหุ้นเสียหายมาก จึงอยากสอบถามว่าท่ีดินแปลงนี ้บริษัทฯ มีนโยบายจะซือ้
กลบัมาหรือไม ่

  นายอภิวฒุิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ขอตอบคําถามนีใ้นวาระผลการ
ดําเนินงานจะเหมาะสมกวา่ เพราะวาระนีเ้ป็นเร่ืองของการรับรองรายงานการประชมุ 

 
  ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
 เห็นด้วย                46,714,388,374 เสียง ร้อยละ  99.7937 
 ไมเ่ห็นด้วย              6,581,000 เสียง ร้อยละ    0.0141 
 งดออกเสียง            89,970,426 เสียง ร้อยละ    0.1922 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  46,810,939,800 เสียง   ร้อยละ 100.0000 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 2/2560 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 

2560  ด้วยคะแนนเสียง 46,714,388,374 เสียง ร้อยละ 99.7937 
 
วาระที่ 2 รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ตัง้แต่วันที่  1 มกราคม 2560 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560   
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  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้รายงาน
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยสรุปผลการดําเนินงานในรอบปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
ของ บริษัท เอควิ เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทยอ่ย  

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ รายงานว่า สําหรับผลการดําเนินงานของ
ปี 2560 บริษัทฯ ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีแล้ว ซึง่อยู่ในรายงานประจําปี 2560 หน้า 
117-198  โดยบริษัทฯ ได้ส่งในรูปของ CD พร้อมทัง้หนังสือเชิญประชุมและมีได้ออนไลน์ตาม
ระบบตลาดหลกัทรัพย์แล้ว ตัง้แตว่นัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2561 สรุปผลการดําเนินงานได้ดงันี ้  

บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ ขายท่ีดิน
พร้อมสิ่งปลูกสร้างปี 2560 มี 127.65 ล้าน ปี 2559 มี 301.70 ล้าน ลดลงจากปีท่ีแล้ว 174.05 
ล้าน บริษัทย่อยมีรายได้จากการขายท่ีดินพร้อมสิ่งปลกูสร้าง ปี 2560 มี 208.14 ล้าน ปี 2559 มี 
230.44 ล้าน ลดลง 22.30 ล้าน 

สําหรับโครงการในปี 2560  ในสว่นท่ี AQ บริหารจะมีรังสิต บีช พาร์ค 11% โครงการเชด ิ
ชลบุรี 13% โครงการเอคิว วีร่า สวนสยาม 24 มี 13% ท่ีเหลือจะเป็นของบริษัทย่อย ในส่วนของ
บริษัทย่อยมีโครงการอาเบอร์ อยู่ ท่ีถนนสวนหลวง ร.9 มี  39% โครงการ 15Gates มี  5% 
และกฤษดา แกรนด์พาร์ค เชด ิรังสติ มี 19%   

รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์สําหรับปี 2560 ของ AQ ในส่วนของคอนโดจะมี
จํานวน 8 ล้าน ปี 2559 จํานวน 7 ล้านกวา่ สว่นบริษัทยอ่ยจะมีรายได้จากการขายคอนโดมิเนียม
ในปี 2560 จะมีจํานวน 194.85 ล้าน มาจากการรับรู้รายได้ของคอนโด ALIX ท่ีซอยศูนย์วิจัย 
คอนโดทัง้หมดของปีท่ีแล้วท่ีทํารายได้จะมี  The Kris 6 มี  2% The Kris 7 มี  4% โครงการ 
Garden มี 24% อยูท่ี่สํานกังานใหญ่ AQ และ AQ ALIX ซอยศนูย์วิจยัตดิกบัธนาคารกรุงเทพฯ มี 
70%  รายได้ของกิจการโรงแรมในปี 2560 จะมีทัง้หมด 83.50 ล้าน ปีท่ีแล้วมี 75.30 ล้าน บริษัท 
มีโรงแรมทัง้หมด 3 แห่ง คือ Flora Creek อยู่เชียงใหม่มี 24% มาลีบอูยู่ท่ีสมยุ 29% และโรงแรม
ชาซา่อยูท่ี่สมยุ 47% 

กําไรขัน้ต้นของบริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) ในปี 2560 มี 31.21 ล้าน ปี 2559 
จะมี 93.08 ล้าน ในสว่นของบริษัทยอ่ย ปี 2560 จะมีกําไรขัน้ต้น 67.73 ล้าน ปี 2559 จะมี 67.94 
ล้าน  ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร ทัง้บริษัท เอคิว เอสเตท จํากดั (มหาชน) และบริษัทย่อย
รวมกนั ในส่วนของค่าใช้จ่าย ปี 2560 จะมี 361.06 ล้าน ปี 2559 จะมี 469.45 ล้าน ซึ่งลดลงมา 
มีรายการพิเศษโดยมีการตัง้ด้อยค่าจากสินทรัพย์และสํารองคดีฟ้องร้อง ซึ่งปี 2559 มีการตัง้
สํารองสงูในเร่ืองคดีธนาคารกรุงไทยฯ ซึง่ปีนีจ้ะมีประมาณ 3.81 ล้าน 
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ในส่วนของกําไรขาดทุน ขาดทุนในปี  2560 บริษัทฯ ขาดทุน 164.71 ล้าน ปี  2559 
ขาดทุน 3,744.51 ล้าน เหตุผลเน่ืองมาจากคดีอาญาของผู้ ดํารงตําแหน่งทางการเมืองท่ีบริษัท
ต้องชดใช้ทัง้หมด 10,004 ล้าน ร่วมกบัจําเลยทัง้ 26 ราย รวม AQ ด้วยเป็น 27 ราย  เพราะฉะนัน้ 
ทําให้บริษัทลงทนุก่อสร้างอย่างระมดัระวงั สว่นใหญ่จะเป็นเงินทนุท่ีบริษัทขายสินค้าออกไปได้ก็
จะกลบัมาหมนุเวียน  เพราะฉะนัน้ แตล่ะรอบในการปลกูสร้างบ้านจะใช้เวลาประมาณ 6-8 เดือน 
ฉะนัน้ปีหนึ่งก็จะขายได้ครัง้เดียว สําหรับคอนโดถ้าเป็นขนาดเล็กอย่างน้อยก็ต้องใช้เวลา 2 ปี ซึง่
จริงๆ แล้วในปี 2560 บริษัทฯ ได้เงินเพิ่มทุนมาก็นําไปจ่ายให้ธนาคารกรุงไทยฯ จํานวน 1,635 
ล้าน ส่วนท่ีเหลือนําไปฝากเป็นตัว๋แลกเงินและรอในส่วนของคดีกรุงไทย ถ้าขายหลกัประกันกับ
ธนาคารกรุงไทยฯ ได้ บริษัทก็จะทราบจํานวนเงินท่ีบริษัทจ่ายเพิ่มอีกจํานวนเท่าไร ถ้ากรณีได้รับ
เงินคา่ขายหลกัประกนัได้น้อยกว่า 8,300 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทจึงต้องใช้เงินอย่างจํากดัท่ีสดุใน
การท่ีจะลงทุน เพราะฉะนัน้ มีผลต่อรายได้ของบริษัทฯ ในปี 2560 และนีคื้อผลการดําเนินงาน
ของปี 2560 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ จากท่ีท่านได้รับฟังผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ท่ีผ่านมา ซึง่การ
ดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ ก็ดําเนินการโดยปกติ ในภาวะท่ีบริษัทฯ มีข้อจํากดัในเร่ืองของการ
แก้ปัญหาเร่ืองหนีค้ดีกรุงไทยฯ ยังไม่เรียบร้อย ซึ่งวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 คงจะมีการขายท่ีดิน
แปลงนี ้ถ้าไมมี่ความขดัข้องก็จะได้ความชดัเจนอีกระดบัหนึง่  

  โดยในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม ดงันี ้
  นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ผู้ รับมอบอํานาจจากผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า จากผลการ

ดําเนินงานท่ีบริษัทฯ รายงาน ได้เปิดเผยไว้ในหนังสือรายงานประจําปี 2560 หน้าท่ี 91 รายได้
จากการขายอสังหาริมท รัพ ย์ใน ปี  2560 มีอยู่  538.90 ล้าน  แต่ เม่ื อไปดูถึ งต้นทุนขาย
อสงัหาริมทรัพย์ในปี 2560 มีต้นทุนการขายสงูถึง 423.19 ล้าน ถ้าดแูล้วเป็นต้นทุนท่ีสงูมากถึง 
69% เท่ากับกําไรเบือ้งต้นบริษัทฯ เหลืออยู่น้อยมาก จึงถามว่าเม่ือเทียบกับอุตสาหกรรมแล้ว 
ปกตกํิาไรเบือ้งต้นจะอยูท่ี่ 30% บริษัทฯ ทําไมถึงมีต้นทนุขายท่ีสงูมากและจะแก้ไขได้อยา่งไรบ้าง 

  นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ 1) เหตผุลท่ีต้นทนุขายของบริษัท
ฯ สงู เพราะว่าท่ีดินท่ีได้มาเป็นท่ีดินชิน้เก่า ซึง่ลงทนุพร้อมด้วยตวัดอกเบีย้จากบริษัทแม่ท่ีลงทุน 
จึงทําให้ยอดนัน้สูง  2) บริษัทฯ ลงทุนในการก่อสร้าง อย่างบ้านท่ีขนาดเล็กต้นทุนเต็มท่ี 20% 
บ้านประมาณ 3 ล้าน บริษัทฯ จะไม่ได้กําไรสงูเหมือนบ้านหลงัใหญ่ จริงๆ ในทางธุรกิจอยูท่ี่ 30% 
คือ บ้านหลงัใหญ่ ถ้าบ้านขนาดเล็กต้นทุนจะสงูจะทําให้กําไรน้อยจะไม่สูงมาก เพราะว่าราคา
ท่ีดินหรือราคาการก่อสร้างบ้านจะสงู  ซึ่งบริษัทฯ พยายามท่ีจะขายให้ได้กําไรมากท่ีสดุเท่าท่ีจะ
ทําได้ แตท่ัง้นีต้้องขึน้อยูก่บัทําเลและปัจจยัอ่ืนหลายๆ อยา่งด้วย 
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  นายสมศกัดิ์ เหรียญเครือ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ในงบจะมีสว่นกนัสํารอง สมมตุวิ่าถ้าขาย
ท่ีดนิได้จะมีกลบัรายการอะไร ยอดเท่าไรบ้าง และมีการได้รับคืนเงินอะไรบ้างหรือไม ่

  นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า สําหรับตวัสํารองตอนนีเ้หลืออยู่
ประมาณ 3,000 ล้าน  ซึง่ตรงนีถ้้าเกิดขายท่ีดินได้เกิน 8,300 ล้าน  แล้วธนาคารกรุงไทยฯ ไปตดั
เงินต้นหมด และบริษัทฯ ไม่ต้องชดใช้สว่นสํารองจํานวน 3,000 ล้าน ก็จะกลบัมาเป็นกําไร แตถ้่า
ขายได้เกินเท่าไรก็เป็นส่วนต่างท่ีธนาคารกรุงไทยฯ ต้องรับชําระทัง้หมด เพราะยังมีในส่วน
ดอกเบีย้ท่ียงัค้างชําระอยู ่

  นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ เพิ่มทุนแล้ว มีนโยบายท่ีจะไปซือ้
ท่ีดนิแปลงนีก้ลบัจากธนาคารกรุงไทยฯ หรือไม ่

  นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า จากท่ีได้ตามข่าว ศาลสัง่ให้ AQ 
ชดใช้ 1,000 กว่าล้าน ท่ีเหลือจะเป็นหลายๆ รายรวมกนั ในปกติเวลาประมลูท่ีดินถ้าเกินสมมตุิ
ประมูลได้ 10,000 กว่าล้าน ปกติส่วนเกินธนาคารฯ ต้องคืนเจ้าของทรัพย์ไม่ใช่หรือ และราคา
ประเมินปัจจบุนันี ้4,300 ไร่ อยู่ไร่ละ 3-4 ล้าน แต่ถ้านําไปพฒันาจะตกไร่ละ 8-10 ล้าน จึงคิดว่า
น่าจะประเมินได้ 10,000 กว่าล้านอยู่แล้ว ซึง่น่าจะมีสว่นเป็นกําไร Book เงินสํารองกลบัคืน และ
ในสว่น 1,635 ล้าน น่าจะได้คืนด้วย ในกรณีท่ีขายท่ีดนิได้เกิน จงึขอความชดัเจน 

  นายกู้ เกียรติ พชัรนฤมล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ท่ีดินแปลงนีเ้วลาขายทอดตลาดจะมีราคา
ประเมินของกรมท่ีดิน ว่าประเมินราคาเท่าไร ขัน้ต่ําในการขายขัน้ต้น ไม่ทราบว่าราคาประเมิน
ของกรมท่ีดินราคาเท่าไร และราคาขายครัง้แรกจะลดราคามาประมาณ 90% ของราคาประเมิน 
เร่ิมต้นท่ี 90 และจะลดลงมา 80, 70 ถ้าราคาต่ําบริษัทฯ จะเข้าไปซือ้หรือไม ่

  นายสมชาย เจนสถิรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ต้องการให้ระบไุปเลยได้ไหมว่า กรณีไหน
ท่ีขายได้เท่าไรถึงจะได้คืนบริษัท และกรณีขายได้เท่าไรธนาคารกรุงไทยฯ ถึงยึดไปหมด ต้องการ
จํานวนท่ีแน่นอน 

  นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า การประมูลนีถ้้าเกิดว่าประมูลแล้วมี
บคุคลภายนอกเข้ามา ราคาท่ียงัไม่เหมาะสม บริษัทฯ สามารถคดัค้านได้ไหม ก่ีครัง้ ในเม่ือบริษัท
ฯ เป็นลกูหนีต้้องการทราบวา่บริษัทฯ จะไปค้านหรือไมแ่ละจะซือ้ไหม 

  นายอภิวฒุิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า เร่ืองท่ีเกิดขึน้นีเ้ป็นผลมาจากคํา
พิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ ดํ ารงตําแหน่ งทางการเมืองท่ี เก่ียวเน่ืองกับ
ธนาคารกรุงไทย สําหรับหลายท่านท่ีไม่ทราบรายละเอียด จะขอเล่ารายละเอียดให้ท่านได้
รับทราบวา่ตัง้แตเ่กิดเหตกุารณ์ดงักลา่วมาจนถึงวนันีไ้ด้เกิดอะไรขึน้บ้าง  

  เม่ือวนัท่ี 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎีกาฯ ได้มีคําพิพากษาให้จําเลยรวมทัง้หมด 27 คน 
(บริษัทฯ เป็นหนึ่งในจําเลยทัง้หมด) ร่วมกันชําระค่าเสียหายให้แก่ธนาคารฯ เป็นเงินทัง้สิน้ 
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10,004 ล้านบาท (จําเลยแต่รายจะมีความรับผิดแตกต่างกันโดยบริษัทฯ มีความรับผิดเต็ม
จํานวน 10,004 ล้านบาท ซึง่หากบริษัทฯ ชําระค่าเสียหายดงักล่าวบริษัทฯ มีสิทธิไล่เบีย้เอาจาก
จําเลยรายอ่ืนๆ ได้ตามสว่นของความรับผิด)  

  ภายหลงัจากท่ีศาลฎีกาฯ มีคําพิพากษา เม่ือวนัท่ี 9 กนัยายน 2558 ศาลฎีกาฯ ได้ออกคํา
บงัคบัให้ชําระหนีค้า่เสียหายตามคําพิพากษา หลงัจากนัน้ได้มีการประชมุหารือกนัภายในบริษัทฯ 
โดยคณะกรรมการบริษัทฯ ชดุเดมิได้มีการหารือถึงแนวทางการแก้ปัญหาวา่จะแก้ไขปัญหาเร่ืองนี ้
อย่างไร เน่ืองจากเม่ือถูกออกคําบงัคบั ทําให้บริษัทฯ อาจถูกบงัคบัยึดทรัพย์ได้ ซึ่งจะก่อให้เกิด
ความเสียหายตอ่สถานะของบริษัทฯ และท่านผู้ ถือหุ้นโดยรวมทัง้หมด ดงันัน้ ทางคณะกรรมการ
และผู้บริหารจึงเข้าร่วมประชุมหารือกับธนาคารฯ หลายครัง้ ตัง้แต่ช่วงเดือนตุลาคม 2558 มา
จนถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งท่ีผ่านมามีความพยายามในการประมลูขายท่ีดิน 4,300 ไร่โดยตรง 
ซึ่งผลท่ีออกมามีผู้มาเสนอราคาท่ีต่ํามาก ทําให้ไม่สามารถดําเนินการขายท่ีดินฯ ได้ บริษัทฯ ก็
ดําเนินการเจรจากับธนาคารฯ ต่อเน่ือง ซึ่งธนาคารฯ แจ้งว่า ให้บริษัทฯ ยอมความในคดีแพ่ง  
ท่ีบจ.โกลเด้นฯ (หนึ่งในจําเลยตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ) เป็นจําเลย ซึ่งมีมูลหนีป้ระมาณ 
20,000 กว่าล้าน ซึ่งบริษัทฯ ปฎิเสธการยอมความดงักล่าว เน่ืองจากจะทําให้บริษัทฯ เสียหาย
อย่างมาก เพราะบริษัทฯไม่ใช่ลกูหนีใ้นคดีดงักล่าว เป็นแต่เพียงผู้ ท่ีต้องชําระค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาฯ เท่านัน้ ตอ่มาบริษัทฯ ก็ยงัคงดําเนินการเจรจากบัธนาคารฯ อย่างตอ่เน่ืองจน
จนกระทัง่ ได้ข้อยตุิวา่ ในเม่ือธนาคารฯ มีสทิธิยดึทรัพย์ท่ีดินฯ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ อยูแ่ล้ว 
ก็ให้ธนาคารฯ ดําเนินการยึดท่ีดินฯ เพ่ือขายทอดตลาด ซึง่หากการขายทอดตลาดสามารถชําระ
ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ ได้ 8,300 ล้าน บริษัทฯ จะดําเนินการชําระค่าเสียหาย
ส่วนต่างอีก 1,635 ล้าน ให้แก่ธนาคารฯ ทันที โดยมีเง่ือนไขว่าในระหว่างดําเนินการขาย
ทอดตลาดท่ีดินฯ ธนาคารฯ จะต้องไม่ยดึทรัพย์ของบริษัทฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ต้องดําเนินการเพิ่ม
ทุนในช่วงท่ีผ่านมาเพ่ือนําเงินบางส่วนไปชําระค่าเสียหายส่วนต่างจํานวน 1,635 ล้าน ให้แก่
ธนาคารฯ 

  ต่อมา ธนาคารฯ ได้ดําเนินการยึดท่ีดินฯ เพ่ือขายทอดตลาด โดยกําหนดวันขาย
ทอดตลาดครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 27 ธนัวาคม 2560 และกําหนดราคาประเมินท่ีดินเป็นจํานวน 8,850 
ล้าน (ธนาคารฯ ยึดท่ีดินฯ ขาดไป 2 แปลง) ซึ่งประมาณวนัท่ี 21 ธันวาคม 2560 มีจําเลยท่าน
หนึง่ย่ืนคําร้องขอให้ศาลฯ งดการขายทอดตลาด โดยอ้างวา่การขายทอดตลาดจะทําให้เกิดความ
เสียหาย ศาลฎีกาฯ จงึได้มีคําสัง่งดการบงัคบัคดี และนดัไตส่วนคําร้องของจําเลยดงักลา่วในวนัท่ี 
5 และ 8 มีนาคม 2561 ส่งผลให้กําหนดวนัขายทอดตลาดครัง้ท่ี 1 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2560 
ถกูยกเลิกไป ต่อมาศาลฎีกาฯ ได้ไต่สวนคําร้องของดการขายทอดตลาดและได้มีคําสัง่ยกคําร้อง
ดงักล่าว และยกเลิกคําสัง่งดการบงัคบัคดี ทําให้ต้องมีการกําหนดวนัขายทอดตลาดใหม่ โดย
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กําหนดวนัขายทอดตลาดครัง้ท่ี 1 ในวนัท่ี 6 มิถนุายน 2561 ครัง้ท่ี 2 ในวนัท่ี 27 มิถนุายน 2561 
ครัง้ท่ี 3 ในวนัท่ี 18 กรกฎาคม 2561 และครัง้ท่ี 4 ในวนัท่ี 8 สิงหาคม 2561 และกําหนดราคา
ประเมินท่ีดนิใหม่เป็น 9,000 ล้าน (เพิ่มขึน้เน่ืองจากนําท่ีดิน 2 แปลงท่ียดึขาดไปเม่ือครัง้ท่ีแล้วมา
รวมขายทอดตลาดในครัง้นี)้ ทัง้นีใ้นสว่นของการโต้แย้งราคาขายทอดตลาด หากบคุคลใดเห็นว่า
ราคาขายทอดตาดมีราคาต่ํากว่าความเป็นจริง บุคคลนัน้ต้องหาผู้ซือ้ท่ีเสนอราคาสงูกว่ามาร่วม
ในการขายทอดตลาดจะมาโต้แย้งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ในส่วนของการซือ้ท่ีดินฯ บริษัทฯ  ไม่
สามารถซือ้ท่ีดนิฯ แปลงนีไ้ด้เน่ืองจากบริษัทฯ ไมมี่เงินเพียงพอ 

  นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ  อ้างว่าไม่ซือ้ท่ีดินฯ แปลงนีเ้พราะ
ไม่มีเงิน แต่ว่าบริษัทฯ มีหลกัประกนั ซึง่บริษัทฯ สามารถกู้ เงินเพ่ือมาซือ้ท่ีดินฯ แปลงนีไ้ด้ เพราะ
ท่ีดินฯ แปลงนีมี้มูลค่า บริษัมฯ มวัแต่มาทําโครงการอะไรไม่รู้ ขายได้ยอดปีหนึ่งได้เท่าไร คณะ
กรรมการฯ มีแผนไหม ถ้าราคาไม่ดีจะค้านหรือจะทําอย่างไร ในการประชุมครัง้ท่ีแล้ว บริษัทฯ 
แจ้งวา่ขอเพิ่มทนุเพ่ือจะนําไปซือ้ท่ีดนิฯ แปลงนี ้แต ่ณ วนันีแ้จ้งวา่ไมซ่ือ้ท่ีดนิฯ ดงักลา่วแล้วเพราะ
ไมมี่เงิน 

  นายอภิวฒุิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีปัญหาจากคํา
พิพากษาศาลฎีกาฯ ส่งผลให้บริษัทฯ ถูกระงับการใช้วงเงินสินเช่ือทัง้หมดจากสถาบนัการเงิน 
ไมใ่ช่บริษัทฯ ไมพ่ยายามหากู้ เงิน แตไ่มมี่ธนาคารฯ อนมุตัใิห้ 

  นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ แบบนี ้ถ้าหาคนมาซือ้ได้จะตดิตอ่ใครได้ 
  นายอภิวฒุิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า สามารถไปร่วมประมลูได้ในวนัท่ี 

6 มิถนุายน 2561 ได้เลย 
  นางสุดใจ วุฒิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า และแบบนีท่ี้ดินเป็นทองบริษัทฯ  ไม่สู้แต่

เงินเพิ่มทนุมา 1,000 กวา่ล้าน เอาไปปลอ่ยให้บริษัทฯ อะไรไมรู้่กู้ ได้ดอกเบีย้ 5% พร้อมจะเป็นหนี ้
สญูตลอดเวลา คณะกรรมการทําอะไรกนัอยู ่

                             ประธานฯ ชีแ้จงว่า ต้องการมารายงานผลการดําเนินงานให้ท่านผู้ ถือหุ้ นได้ทราบ ซึ่ง
รายละเอียดทัง้หมดท่ีคณุอภิวุฒิได้รายงานไปนัน้ เป็นปัญหาท่ีทางคณะกรรมการมาช่วยแก้ไข
ปัญหา กระทัง่ถึงวนันีว้า่มาถึงจดุนีแ้ล้วในความเข้าใจของผมหรือของคณะกรรมการเอง ผมถือว่า
ดีท่ีสุดแล้ว แต่ท่านผู้ ถือหุ้นอาจจะไม่เข้าใจในกระบวนการหรือวิธีการทํางานนับตัง้แต่วนัท่ี 26 
สิงหาคม 2558 มีคําพิพากษาให้บริษัทฯ ชดใช้เงินกบัจําเลยอีก 26 คน ตอนนัน้กรรมการลาออก 
บริษัทถูกตัดถูกปิดอะไรทัง้หมด ผมถูกขอร้องให้มาทําหน้าท่ีประธานกรรมการบริษัทฯ ซึ่ง
กรรมการหลายท่านในท่ีนีย้งัไม่มาพึ่งมากนัใหม่ ผมได้เรียนท่านผู้ ถือหุ้นครัง้แรกต้นปี 2559 จะ
พยายามแก้ไขปัญหาตรงนีใ้ห้ได้ เพราะบริทฯ วนันัน้ถึงวนันีท้รัพย์สนิมีทัง้หมด 5,000-6,000 ล้าน 
ถ้าทางผมและคณะไม่มีความพยายามแก้ไขปัญหาตรงนีใ้ห้ดี คงจะจบไปนานแล้ว จบไปตัง้แต่
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ปลายเดือนธันวาคม 2559 อัยการทําหนังสือขอให้ธนาคารกรุงไทยฯ ยึดทรัพย์บังคับคดีมา
ทัง้หมด ผมเข้ามาต้นปี 2559 ได้ไปติดต่อทัง้อยัการและธนาคารกรุงไทยฯ ซึง่คิดว่าจะจบก็ไม่จบ 
ซึง่ท่ีดินดงักล่าวไม่ใช่ของบริษัทฯ เป็นของจําเลยร่วมในคดีอาญากบับริษัทฯ จําเลยร่วมเป็นผู้ ไป
กู้ ยืมเงินจากธนาคารฯ มา 8,000 กว่าล้าน แล้วสว่นท่ีไปออกหุ้นบริุมสิทธ์ิอีก รวมเป็นหนีธ้นาคาร 
10,004 ล้าน คือ จําเลยท่ีไปกู้ ยืมธนาคารฯ มา และเป็นกลุม่เดียวกบัผู้บริหารชดุเก่า เม่ือปี 2547 
ในปี 2549 ท่ีไปกู้และผิดนดัธนาคารฯ ก็ฟ้องคดีแพง่ ในปี 2555-2556 เขาก็ไปฟ้องคดีอาญา ฟ้อง
คนกู้หลกัๆ ก็มีผู้บริหารชุดเก่าไปร่วมด้วย ท่ีวนันีท้ัง้หมดถูกจําคกุ ผลจากตรงนีทํ้าให้บริษัทฯ มี
ภาระต้องไปรับผิดชอบชดใช้หนีค้่าเสียหายทัง้หมด 10,004 ล้าน ซึง่ธนาคารฯ ก็ต้องเรียกเอากบั
บริษัทฯ ทัง้นี  ้พยายามเจรจามาโดยตลอดจนสุดท้ายมาเพิ่มทุน โดยจ่ายส่วนหนึ่งแต่อย่ายึด
ทรัพย์บริษัทฯ บริษัทฯ ก็ดําเนินธุรกิจตอ่ไปได้ เพราะบริษัทฯเป็นลกูหนีต้ามคําพิพากษา ทกุสิ่งผม
และคณะกรรมการไมมี่อะไรท่ีจะเป็นเง่ือนไขซ้อนเร้น 

  นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า จากท่ีบริษัทฯ เพิ่มทุน PP เข้ามา
เป็นผู้ ถือหุ้น 90% เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ อยากทราบวา่ก่อนท่ีบริษัทฯ จะไปติดตอ่ให้เขามาเพ่ิมทนุ PP 
เขาต้องรู้ว่าถ้าลงทุนจะต้องได้ผลตอบแทนอะไร ก่อนท่ีจะเอาเงินมาลง อยากทราบว่าบริษัทฯ 
เสนออะไรให้กบัผู้ ท่ีเข้ามาเพิ่มทนุ PP ซึง่ผู้ ถือหุ้นใหญ่เดิมน่าจะค้านเพราะเกิดความเสียหายกนั
มาก 

  ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผู้ลงทุนไม่ได้เก่ียวอะไรกับบริษัทฯ เลย เป็นนักลงทุนใหม่ๆ ทัง้หมด 
เขาตัง้ใจท่ีจะเข้ามาลงทุนเพราะเขาเห็นว่าบริษัทฯ นีจ้ะมีการดําเนินธุรกิจและจะสามารถแก้ไข
ปัญหาตรงนีจ้บ 

  นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ผู้ ถือหุ้นอนัดบัหนึ่งท่ีเป็นสิงคโปร์ 
ZICO เป็นผู้ ถือหุ้นแทนคนไทยท่ีเข้าไปถือหรือไม ่ 

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงว่า ตรงนีไ้ม่ทราบ เพราะเขาส่ง
หนงัสือชีช้วนกลบัมาท่ีบริษัทฯ 

นายศาลทลู วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ครัง้ท่ีแล้วผู้ ถือหุ้นรายเดิมท่ีมาประชมุขอ
ซือ้ PP ท่ี 0.05 สตางค์ คณะกรรมการไมย่อม แตก่ลบัให้คนใหมห่มดเลยเพราะอะไร และทําไมไม่
ทํา RO ไปก่อน 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เป็นหลกัเกณฑ์ท่ีทาง ก.ล.ต. กําหนดว่าการทํา PP ไม่สามารถเสนอ
ขายให้ผู้ ถือหุ้นเดมิหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องเดมิได้ และถ้าทํา RO ก่อนก็ไม่สามารถทําสําเร็จได้ เพราะจะ
ได้เงินมาไมม่ากพอ 
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นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า จากท่ีได้ทราบชนะ 90% ในการ
โหวตเพิ่มทุน PP ถ้าจะชนะได้ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่เดิมจะต้องเป็นคนยกมือสนบัสนุนถึงจะผ่าน จึง
สงสยัวา่นกัลงทนุ PP ท่ีมาจากสงิค์โปร์ น่าจะมาจากรายใหญ่เดมิถือ 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ต้องสงสยัเลย รายใหญ่เดิมกบันกัลงทนุ 
PP เป็นคนเดียวกนั 

ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้คณุสภุาพสตรีถอนคําพูด ไม่มีเร่ืองแบบท่ีกล่าวหามาเพราะมี
นกัลงทนุอยู ่2-3 คน ท่ีผมเป็นผู้แนะนํา การพดูแบบนีทํ้าให้เกิดความเสียหายและถ้านกัลงทนุ PP 
กบัรายใหญ่เดิมเป็นคนเดียวกนัจะเป็นเร่ืองท่ีเสียหายมาก เน่ืองจากผมได้ยืนยนักบัทาง ก.ล.ต. 
และผมเอาเกียรตเิป็นประกนั 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ขอถอนคําพูดค่ะ และท่านประธานฯ บอกว่า
ท่านเสียสละมาไม่งัน้บริษัทฯ จะถกูยดึ ถ้ารู้ว่าบริษัทฯ จะมีสภาพเป็นอย่างนีเ้รายอมให้เขายึดไป
ดีกวา่ ไมต้่องให้นกัลงทนุ PP เป็นไอ้โมง่มาขายทิง้ กวาดเงินไปเป็นก้อนแบบนี ้

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ในเร่ืองการเลน่หุ้นผมไม่สนัทดั แตผ่มห่วงอยูย่งัถามอยูว่า่ผู้ ถือหุ้นราย
ใหญ่ท่ี PP เข้ามา ถึงวันนีเ้ขายังถือหุ้ นกันอยู่หรือไม่ ซึ่งเขาถืออยู่ 80% ยังไม่ได้ขาย มีประวัติ
รายละเอียดมีข้อมลูอยู่ ส่วนการท่ีท่านมาพูดว่ามีไอ้โม่งมาขายทิง้แล้วจะให้เข้าใจอย่างไร ท่าน
พดูแบบไมมี่ข้อมลู 

  
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุรับทราบ 
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 

สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560   
  ประธานฯ มอบหมายให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ช่วยสรุปผลการ

ดําเนินงานเพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ 
ประจําปี 2560 

  นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ กล่าวว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีสินทรัพย์
หมนุเวียน 4,774.31 ล้าน ถ้าเทียบกบัปี 2559 มี 3,581.29 ล้าน เพิ่มขึน้ 1,193.02 ล้าน สนิทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในปี 2560 มี 2,162.86 ล้าน เป็นสินทรัพย์รวม 6,937.17 ล้าน หนีส้ินหมนุเวียน ปี 
2560 มี 3,290.31 ล้าน หนีส้ินไม่หมนุเวียน มี 54.53 ล้าน หนีส้ินรวม 3,344.84 ล้าน ส่วนของผู้
ถือหุ้น ปี 2560 มี 3,592.33 ล้าน รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 
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  รายได้จากการขายและบริการ ปี 2560 มี 639.95 ล้าน ต้นทุนจากการขายและบริการ 

541.01 ล้าน เพราะฉะนัน้ จะมีกําไรขัน้ต้น 98.94 ล้าน มี GP 15% รายได้อ่ืนๆ 125.84 ล้าน มี
คา่ใช้จ่ายในการจดัจําหนา่ย 49.97 ล้าน คา่ใช้จ่ายในการบริหาร 310.49 ล้าน คา่เสียหายจากคดี
ฟ้องร้อง 3.81 ล้าน เพราะฉะนัน้  ขาดทุนก่อนหักต้นทุนทางการเงิน -140.09 ล้าน ต้นทุนทาง
การเงิน 16.95 ล้าน ขาดทุนก่อนภาษีเงินได้ -157.04 ล้าน ภาษีเงินได้ -7.67 ล้าน รวมแล้ว
ขาดทนุของปีนี ้-164.71 ล้าน รายละเอียดตามตารางด้านลา่ง 
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โดยในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม ดงันี ้
  1.นายสมชาย เจนสถิรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ มีข้อสงสยัท่ีชีแ้จงเร่ืองต้นทนุขายรายได้

การขาย ในวาระท่ี 2 บอกวา่ต้นทนุการขาย 361 ล้าน แตใ่นวาระนี ้541.01 ล้าน จงึสงสยัวา่ทําไม
แตกต่างกนั และรายได้จากการขายก็หมือนกนัรวมแล้วได้ประมาณ 300 กว่าล้าน แต่ในวาระนี ้
600 กว่าล้าน ทําไมแตกต่างกนั และต้นทนุบริการของปีท่ีแล้ว 295 ล้าน แต่ยอดขาย 1,100 กว่า
ล้าน แต่ว่าปีนีย้อดขาย 600 กว่าล้าน  แต่ค่าใช้จ่ายบริหาร 300 กว่าล้าน แสดงว่าไม่มีการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายหรือไม่และยอดการขายลดลงไป ไม่ทราบว่าทางบริษัทฯ มีการควบคุม
ค่าใช้จ่ายอย่างไร และขอเรียนถามค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมผู้ ถือหุ้นครัง้นีห้รือแต่ละครัง้ 
ประมาณเท่าไร และมีทางจะไปหาโรงแรมอ่ืนๆ ท่ีถกูกวา่นีห้รือไม ่
  นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ สําหรับข้อมลูในวาระท่ี 2 จะเป็น
ในเร่ืองของการขายท่ีดนิพร้อมอสงัหาริมทรัพย์และคอนโด แตต่รงนีจ้ะมีรายได้คา่ท่ีปรึกษาบริการ
การขาย ในรายงานวาระท่ี 2 จะอธิบายยอดรายได้จากธุรกิจหลกัของบริษัท จึงไม่ได้รวมค่าท่ี
ปรึกษาและบริหารการขาย สว่นตวัคา่ใช้จ่ายและบริการจริงแล้วเพิ่มมาประมาณ 20 กวา่ล้าน ซึง่
จริงๆ แล้วส่วนท่ีเป็น Fixed Cost ถึงแม้รายได้จะลดลง แต่ตวั Fixed Cost อยู่ตามโครงการก็ยงั
ต้องดแูลอยู่ ซึ่งบริษัทฯ ได้ประหยดัในเร่ืองของค่าใช้จ่ายลงไปจาก 142 ล้าน เหลือ 49 ล้าน ถ้า
รวมหมดค่าใช้จ่ายและการขายบริหารจะลดลงไป สําหรับเร่ืองโรงแรมท่ีจดัการประชุมนัน้ จริง
แล้วบริษัทฯ ได้สํารวจโรงแรมบริเวณแถวนีห้มด ซึง่คา่ใช้จ่ายจะแพงกว่าท่ีนีม้าก และในการเลือก
โรงแรมนีเ้พราะทางโรงแรมฯ ได้เช่าท่ีจอดรถของบริษัท บริษัทฯ จึงได้บาร์เทอร์จากโรงแรมฯ เพ่ือ
นํามาเป็นสว่นลดคา่โรงแรมได้ ทําให้บริษัทฯ ประหยดัคา่ใช้จ่ายในสว่นนีล้งไป 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสําหรับปีสิน้สุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2560  ซึง่ได้ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบญัชีรับอนุญาต บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั เรียบร้อย
แล้ว จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินดงักลา่ว 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย                47,362,408,782 เสียง ร้อยละ  99.9863 
 ไมเ่ห็นด้วย              3,211,000 เสียง ร้อยละ    0.0068 
 งดออกเสียง              3,300,853 เสียง ร้อยละ    0.0070 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  47,368,920,635 เสียง   ร้อยละ 100.0000 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี 2560 

สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียง 47,362,408,782 เสียง ร้อยละ 99.9863 
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วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต่ 1 มกราคม 2560 
ถงึ 31 ธันวาคม 2560 

  จากงบการเงินของบริษัทฯ มียอดขาดทุนสะสม ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 จํานวน 
164.71 ล้านบาท ตามพระราชบญัญัติ บริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตราท่ี 115 การจ่ายเงินปัน
ผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร กระทํามิได้ ในกรณีท่ีบริษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู ่
ห้ามมิให้จ่ายเงินปันผล  ดงันัน้ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเพ่ืออนมุตัิการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับ
รอบการดําเนินงานตัง้แต ่1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธนัวาคม 2560 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย              47,402,408,824 เสียง ร้อยละ  99.9863 
 ไมเ่ห็นด้วย        3,211,000 เสียง ร้อยละ    0.0068 
 งดออกเสียง          3,300,853 เสียง ร้อยละ    0.0070 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  47,408,920,677 เสียง    ร้อยละ 100.0000 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตักิารงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานตัง้แต ่1 มกราคม 2560 ถึง 31 

ธนัวาคม 2560  ด้วยคะแนนเสียง 47,402,408,824 เสียง ร้อยละ 99.9863 
 
วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 
  ปัจจุบันกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระจํานวน 2 ท่าน คือ นายสมชาย คูวิจิตร

สวุรรณ และนายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั และเพ่ือให้เป็นไปตาม พรบ.บริษัทมหาชนในมาตรา 71 
วงเลบ็ 2 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 จะต้องแตง่ตัง้กรรมการ 1 ใน 3 ของกรรมการ
ทัง้หมดในปีนี ้จึงขอเล่ือนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562 มาครบกําหนดออก
ตามวาระในปีนีจํ้านวน 1 ท่าน คือ นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ โดยวิธีจบัสลาก 

  ทัง้นี  ้ทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษัทฯ ได้พิจารณา
คุณสมบัติของกรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ว กรรมการทัง้ 3 ท่าน มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีจะดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ ต่อไป จึงได้นําเสนอกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่ 

  1.นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ      ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริษัทฯ 
  2.นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั           ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  3.นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ   ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ   
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  รองประธานฯ ได้รายงานตอ่ท่ีประชมุว่า ในวาระนีผู้้ ถือหุ้นสามารถเสนอบคุคลเพ่ือเข้ารับ
ตําแหน่งกรรมการได้ ซึง่ทางบริษัทฯ ได้เผยแพร่ผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์ฯ ผู้ ถือหุ้นสามารถท่ีจะ
ส่งตวัแทนเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกในตําแหน่งกรรมการได้  โดยเสนอช่ือผ่านทางเว็ปไซต์ ปรากฎ
วา่ ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดสง่รายช่ือตวัแทนเพ่ือเข้ารับการคดัเลือก เพ่ือดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท 
ในปีนี ้ ดงันัน้ ทางบริษัทฯ จึงขอใช้วิธีการลงคะแนนแบบปกติ คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง  จึงขอให้ท่ี
ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่ 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  สรุปผลลงคะแนนเลือก นายสมชาย ควูิจิตรสวุรรณ เป็นกรรมการ 
 เห็นด้วย        47,109,528,455 เสียง ร้อยละ  99.3685 
 ไมเ่ห็นด้วย        299,165,484 เสียง ร้อยละ    0.6310 
 งดออกเสียง         226,853 เสียง ร้อยละ    0.0005 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง    47,408,920,792 เสียง    ร้อยละ 100.0000 
 

ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
  สรุปผลลงคะแนนเลือก นายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั เป็นกรรมการ 
 เห็นด้วย        47,109,528,455  เสียง ร้อยละ  99.3685 
 ไมเ่ห็นด้วย         299,166,337  เสียง ร้อยละ    0.6310 
 งดออกเสียง                 226,000 เสียง ร้อยละ    0.0005 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  47,408,920,792 เสียง   ร้อยละ 100.0000 
 

ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
  สรุปผลลงคะแนนเลือก นางสาวประภสัสร มงคลมะไฟ เป็นกรรมการ 
 เห็นด้วย        47,109,528,455  เสียง ร้อยละ  99.3685 
 ไมเ่ห็นด้วย         299,166,337  เสียง ร้อยละ    0.6310 
 งดออกเสียง         226,000 เสียง ร้อยละ    0.0005 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง   47,408,920,792 เสียง     ร้อยละ 100.0000 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ 

นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ด้วยคะแนนเสียง 47,109,528,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3685 
และนายวฒุิพงษ์ อิสระมาลยั ด้วยคะแนนเสียง 47,109,528,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.3685 
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และนางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ ด้วยคะแนนเสียง 47,109,528,455 เสียง คิดเป็นร้อยละ 
99.3685 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ตามมติคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 มีจาํนวน 3.5 ล้านบาท  
  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2561 มีจํานวน 

3.5 ล้านบาท โดยเพิ่มขึน้จากปีก่อนจํานวน 300,000.- บาท 
  ทัง้นี ้รายละเอียดเก่ียวกับค่าตอบแทนได้แนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ ถือหุ้น หน้าท่ี 35 

ค่าตอบแทนดงักล่าว ประกอบด้วย ค่าตอบแทนประจําและค่าเบีย้ประชุม ครัง้ละ 6,000.- บาท  
จงึขอให้ท่ีประชมุฯ พิจารณาอนมุตัคิา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามท่ีเสนอมา 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 เห็นด้วย        47,402,949,762  เสียง ร้อยละ  99.9864 
 ไมเ่ห็นด้วย          6,211,853  เสียง ร้อยละ    0.0131 
 งดออกเสียง         226,000 เสียง ร้อยละ    0.0005 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง   47,409,387,615 เสียง     ร้อยละ 100.0000 

 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิคา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2561 จํานวน 3.5 ล้านบาท ด้วย

คะแนนเสียง 47,402,949,762 เสียง คดิเป็นร้อยละ 99.9864 
 
วาระที่ 7 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจาํปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย  
  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าสอบบญัชีประจําปี 2561 

ของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย โดยมีรายละเอียดดงันี ้
  1.นายเจษฏา หงัสพฤกษ์  ทะเบียน 3759 หรือ 
  2.นายจิโรจ ศริิโรโรจน์  ทะเบียน 5113 หรือ 
  3.นางสาวกรรณิการ์ วิภานรัุตน์ ทะเบียน 7305 
  ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ท่าน เป็นผู้สอบบญัชี บริษัท กรินทร์ ออดทิ จํากดั ท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากสํานกังาน ก.ล.ต. และเป็นผู้สอบบญัชีท่ีมีประสบการณ์และความสามารถ ประกอบกบัไม่มี
ความสมัพันธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ หรือบริษัทย่อยหรือผู้บริหารหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง 
กําหนดค่าสอบบัญชีรายไตรมาสบริษัทฯ งบการเงินรวมและงบการเงินประจําปีบริษัทฯ และ
บริษัทย่อย 11 บริษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชีบริษัทและบริษัทย่อย (AUDIT FEE) จํานวน 
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5,387,900.- บาท ( ห้าล้านสามแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัเก้าร้อยบาทถ้วน ) คา่สอบบญัชีเพิ่มขึน้จาก
ปีก่อน จํานวน 129,900.- บาท คิดเป็นร้อยละ 2.47 ผู้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีได้ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทวา่คา่สอบบญัชีมีความเหมาะสม
และผู้สอบบญัชีมีคณุสมบตัิท่ีจะเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทและบริษัทย่อยในปี 2561 ดงันัน้ จึง
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่สอบบญัชี ประจําปี 2561 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้   

 เห็นด้วย       42,402,749,762 เสียง  ร้อยละ  99.9860 
 ไมเ่ห็นด้วย         11,000 เสียง  ร้อยละ    0.0000 
 งดออกเสียง       6,626,853 เสียง  ร้อยละ    0.0140 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง 47,409,387,615   เสียง  ร้อยละ 100.0000  
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิแต่งตัง้ให้ บริษัท กรินทร์ ออดิท จํากดั โดยมี นายเจษฏา หงัสพฤกษ์ เลขท่ี

ผู้ สอบบัญชี 3759,  นายจิโรจ ศิริโรโรจน์  เลขท่ีผู้ สอบบัญชี 5113       และนางสาวกรรณิการ์ 
วิภานุรัตน์ เลขท่ีผู้สอบบญัชี 7305 เป็นผู้สอบบญัชีของ บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) 
และบริษัทย่อย ประจําปี 2561 โดยมีค่าสอบบญัชีจํานวน 5,387,900.- บาท ด้วยคะแนนเสียง 
47,402,749,762 เสียง ร้อยละ 99.9860 

 
วาระที่ 8 พจิารณาแก้ไขข้อบังคับข้อที่ 4 และข้อที่ 5 วรรค 2  
  ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาแก้ไขข้อบงัคบัข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 วรรค 2 ของบริษัทฯ 

ดงันี ้
 
 ข้อบังคับข้อที่ 4 
 เดิม  หุ้นทัง้หลายของบริษัทเป็นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพเป็นหุ้นสามัญได้ 

และต้องลงเงินครัง้เดียวเตม็มลูคา่ท่ีตราไว้ 
 แก้ไขเป็น  หุ้นทัง้หลายของบริษัทเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ

เป็นหุ้นสามญัได้ชนิดระบุช่ือ และต้องลงเงินครัง้เดียวเตม็มลูคา่ท่ีตราไว้ 
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 ข้อบังคับข้อที่ 5 วรรคที่ 2 แก้ไขเพ่ือให้เกิดความชดัเจนในการปฎิบตัิงานนายทะเบียนหุ้นของ 
บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั 

 เดิม  ในกรณีหุ้นของบริษัทได้รับการจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือ ศนูย์
ซือ้ขายหลกัทรัพย์หรือศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ล่วงหน้า การออกใบหุ้นให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้ 

 แก้ไขเป็น  ในกรณีท่ีบริษัทมอบหมายให้บริษัท ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากดั เป็น
นายทะเบียนหุ้นของบริษัท วิธีปฎิบตัิท่ีเก่ียวกบังานนายทะเบียนของบริษัทให้เป็นไปตามท่ีนาย
ทะเบียนหุ้นกําหนด 

 
  ทัง้นี ้การแก้ไขข้อบงัคบัครัง้นีเ้พ่ือให้สอดคล้องกับกฎระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นควรให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการ
แก้ไขข้อบงัคบัของบริษัท ข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 ตามท่ีเสนอ 

 
ท่ีประชมุได้พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้   

 เห็นด้วย        47,402,649,762 เสียง ร้อยละ  99.9860 
 ไมเ่ห็นด้วย             3,211,000 เสียง ร้อยละ    0.0068 
 งดออกเสียง                       3,426,853 เสียง ร้อยละ    0.0072 
 จํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  47,409,187,615 เสียง ร้อยละ 100.0000 
 
มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมตอินมุตัแิก้ไขข้อบงัคบัข้อท่ี 4 และข้อท่ี 5 วรรค 2  ด้วยคะแนนเสียง 47,402,649,762 

เสียง ร้อยละ 99.9860 
 
วาระที่ 9 เร่ืองอ่ืนๆ 
  ประธานฯ เปิดโอกาสให้ท่านผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม โดยมีผู้ ถือหุ้นสอบถาม ดงันี ้

นายสมชาย เจนสถิรพนัธุ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ท่ีสอบถามไปยงัไม่ได้คําตอบในเร่ืองของ
คา่ใช้จ่ายในการจดัประชมุ คา่ Organizer เท่าไร และท่ีมีการนําเงินท่ีได้จากการเพิ่มทนุไปซือ้ตรา
สารหนีก้บัโซลาริสข้อเท็จจริงเป็นอยา่งไร เปิดเผยได้หรือไม ่ถ้าไมไ่ด้เพราะอะไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า หลักสําคญัท่ีเพิ่มทุนไป เพ่ือแก้ไขปัญหาของบริษัทฯ คือ 1) นําไป
ชําระหนีใ้ห้กบัธนาคารฯ        2) นําไปเสริมสภาพคลอ่งของบริษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ ทกุสิง่ทกุ 
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อย่างทําไปเพ่ือประโยชน์ของบริษัทฯ ในเร่ืองของการซือ้ตราสารหนี ้คณะกรรมการก็ได้ดูว่ามี
ความมัน่คงแค่ไหนอย่างไร อย่างท่ีท่านเป็นห่วง แต่สําหรับรายละเอียดขอให้คุณปราณีแจ้งให้
ทราบตอ่ไป 

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า สําหรับค่าใช้จ่ายในการจดังาน
ในสว่นของ Organizer กบับริษัทฯ ทําการตลาดมาด้วยกนั ซึง่เขาได้เข้ามาช่วยในสว่นนี ้จึงได้ใน
ราคาท่ีต่ํากว่าตลาด ประมาณ 15,000.- บาท ไม่เกิน 20,000.- บาท  ส่วนเร่ืองของตัว๋แลกเงิน
ของบริษัทฯ ไปลงอยู่ท่ี Planet Energy ซึง่เป็นบริษัทผลิตไฟฟ้าในพม่า โซลาริสเป็นเพียงผู้บริหาร
จดัการกองทนุ   

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น ขอสอบถามกรรมการ ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน และ ดร.
สทุัศน์ จนัก่ิงทอง ท่ีได้เสนอรายงานแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ ขอถามว่าตอนนีเ้งิน 1,800 ล้าน ท่ีไป
ปลอ่ยกู้ตอนนีก้ลบัคืนมาบ้างหรือยงั มีตอ่ขยายหรือไม่ หรือยงัเหมือนตามท่ีแจ้งตลาดหลกัทรัพย์ 
ขอให้ทัง้ 2 ท่านช่วยตอบ 

ดร.สทุศัน์ จนัก่ิงทอง กรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า จริงๆ แล้ว เร่ืองตัว๋แลกเงินทางคณุปราณี 
กําลงัจะตอบข้อนีใ้ห้อยูค่รับ 

ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริหาร ชีแ้จงว่า ในเร่ืองของตัว๋แลกเงิน บริษัทฯ ยงัต่อ
ขยายอยูใ่นช่วง 3 เดือน 

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ ได้ขยายระยะเวลาไปถึง 
30 กันยายน 2561  เพราะบริษัทฯ คิดว่า บริษัทจะทราบผลการขายท่ีดินประมาณช่วงเดือน
มิถุนายน 2561 ซึ่งกว่าจะดําเนินการในเร่ืองการขายท่ีดินฯ แล้วเสร็จ ก็น่าอยู่ในช่วงกันยายน 
2561 ซึง่จะทราบสว่นตา่งๆ ท่ีบริษัทต้องจ่ายชําระให้ธนาคารกรุงไทยฯ 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า โดยสามญัสํานึกหรือการทําธุรกิจ จะต้องนํา
เงินเพิ่มทนุจาก PP 0.05 สตางค์ มาซือ้ท่ีดินแปลงนี ้แต่พอมีเงินเอาไปปล่อยกู้  ถ้าตามความเป็น
จริงแล้ว ทําไมไม่เก็บเงินก้อนนีไ้ว้ เพ่ือจะไปประมลูท่ีดินแปลงนี ้ถึงเวลาก็อ้างว่าเวลายงัเหลืออยู ่
และทําไมไม่เตรียมเงินไว้เผ่ือการทําธุรกิจของการท่ีจะไปประมลูท่ีดิน ไปปล่อยให้ไทยฟิลาเท็กซ์ 
200 ล้าน ส่วนของทนุมีแค่ 100 กว่าล้าน และปล่อยให้ Planet Energy เกือบ 1,000 กว่าล้าน ซึง่
เป็นบริษัทพึง่ตัง้ยงัไม่มีรายได้เลย มีแตค่วามเส่ียงทัง้นัน้ ถ้าเป็นเงินของพวกคณุ คณุจะทําแบบนี ้
ไหม และหลกัประกนัไม่มีเลย ถึงเวลาถ้าคณุต้องการไปประมลูท่ีดิน อาจจะอ้างได้เงินท่ีปล่อยกู้
ไปเรียกกลบัคืนมาไมท่นัหรือยงัคืนไมไ่ด้ ต้องไปฟ้องร้อง คณะกรรมการฯ ได้ดแูลเร่ืองนีห้รือไม ่ทกุ
อยา่งคือเกมส์การเงินท่ีเดนิเร่ืองไว้ทัง้หมด สดุท้ายบริษัทฯ นีต้้องขาย 
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นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์  ผู้ ถือหุ้ น ผมว่าประเด็นนี  ้ผิดปกติกรรมการตรวจสอบได้
ตรวจสอบหรือไม่ ต้องการให้กรรมการตรวจสอบเข้าไปตรวจสอบคนท่ีปล่อย หรือคนท่ีเสนอเร่ือง
มาได้อยา่งไร มีเกณฑ์อะไร 

นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ต้องการทราบผู้ ถือหุ้น PP ท่ีมาใหม ่
ปัจจบุนัเขายงัถือหุ้นอยูเ่หมือนเดมิหรือขายออกไปแล้ว 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า  ในเร่ืองของความเส่ียง หรือการไปปล่อยกู้  คิดว่าจะได้คืนหรือไม่คืน
อย่างไร ในประเด็นนีจ้ริงๆ แล้ว ทางด้านตรวจสอบ ทางฝ่ายบริหารได้ดแูละได้รายงานว่ามีความ
เส่ียงแคไ่หนอยา่งไร  แตก็่มีความเช่ือมัน่วา่การปลอ่ยกู้แบบนีเ้ป็นการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ  
ในระยะสัน้ ดแูล้วไม่มีความเสี่ยงถึงขนาดหายไปเลย เพราะมีสญัญากนัอยูร่ะดบัหนึ่ง ซึง่ประเด็น
เร่ืองความเสี่ยงกรรมการฯ ได้ดอูยู่ ขอบคณุท่ีท่านเป็นห่วง บริษัทฯ จะไปเร่งรัดดแูลเพ่ือไม่ให้เกิด
ความเสียหาย 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ถ้าเสียหายละ่คะ่ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผู้ ดําเนินการก็ต้องรับผิดชอบ และท่ีสอบถามว่าผู้ ถือหุ้ นใหม่ท่ีมา

ลงทนุ 10 กวา่ราย ณ วนันีส้ดัสว่นยงัคงอยูไ่หมหรือเหลือเท่าไร ขอให้คณุสทุธิศกัดิ์ฯ ช่วยให้ข้อมลู
ด้วย 

นายสทุธิศกัดิ์ วจีปิยนนัทานนท์ ท่ีปรึกษาการเงิน แจ้งว่า จากการปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือ
หุ้น ยงัคงมีผู้ ถือหุ้นท่ีเพิ่มทนุ PP ถืออยู ่90% 

นายศาลทูล วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น แจ้งว่า การประมาณการซือ้ขายวันท่ีเปิดตลาด
หลักทรัพย์มา 2 สัปดาห์ มีคนขายหุ้ นไป 39,000 ล้านหุ้ น ใครขาย เพราะสัดส่วนหุ้ นเดิมมีแค ่
1,000 กวา่ล้านหุ้น นีเ้ป็นข้อมลูชดัเจน 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ใครขายบ้าง คงตอบไมไ่ด้ 
นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ท่ีปล่อยให้กู้  กลุม่ท่ีให้กู้ออกตัว๋แลก

เงิน มีความสมัพนัธ์กบัผู้ ถือหุ้น PP รายใหมห่รือไม ่
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า จริงๆ แล้ว โซลาริสเป็นผู้บริหาร

กองทนุ ไมมี่ความสมัพนัธ์กบักลุม่ PP ใหม ่เป็นคนละกลุม่ไมเ่ก่ียวกนัเลย 
นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ ผลดําเนินการปี 59 ยอดขาย 1,100 

ล้านบาท ปี 60 ยอดขาย 639 ล้านบาท ในปี 61 คาดว่าบริษัทฯ น่าจะมีรายได้จากการขาย
ประมาณเท่าไร พอประมาณการได้ไหมในช่วงไตรมาสแรกรายรับประมาณเท่าไร 
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นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้ จัดการ ชีแ้จงว่า งบการเงินยังไม่ได้ส่งตลาด
หลกัทรัพย์ เพราะฉะนัน้ ไมส่ามารถเปิดเผยข้อมลูได้ 

นายอภิวฒุิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ขออธิบายเร่ืองท่ีดินฯ เพิ่มเติม ท่ี
ดินฯ แบ่งเป็นหลายโฉนด น่าจะประมาณ 200 กว่าโฉนด ผู้ ถือหุ้นถามว่าถ้าซือ้บางสว่นได้หรือไม ่
ข้อเท็จจริงปรากฎว่าคดีนีธ้นาคารฯ เป็นผู้ รับจํานองของท่ีดินฯ ทัง้หมด 4,300 ไร่ และธนาคารฯ 
เป็นผู้ขอให้ขายทอดตลาดรวมทัง้หมดไม่ได้ขายแยกแปลง เจ้าพนกังานบงัคบัคดีจึงการประกาศ
ขายทอดตลาดรวมหมดทุกแปลงในคราวเดียว เพราะธนาคารฯ มองว่านักลงทุนจะซือ้ท่ีดินฯ 
ทัง้หมดรวมกนัในราคาท่ีดีกว่าราคาขายแยกแปลง เพราะท่ีดินไม่ได้เป็นส่ีเหล่ียมซึง่ติดถนนบาง
นาตราดยาวไปจนถึงมอเตอร์เวย์ ซึง่การขายรวมทัง้หมด 4,300 ไร่ คาดวา่จะต้องใช้เงินประมาณ 
9,000 ล้านบาท  ซึ่งหากบริษัทฯ  จะหาเงิน  9,000 ล้านบาท  มาซื อ้ ท่ีดินฯ  ในเวลานี  ้ทาง
คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็นไปได้ยาก หากเพียงสามารถแก้ไขปัญหาได้ บริษัทฯ มีเงินเหลือไป
ดําเนินกิจการต่อน่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่งหากบริษัทฯ จะไปเป็นหนีใ้หม่อีก ทําอาจให้เกิดปัญหา
ทางการเงินอีก  

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น ขอสอบถามคณุอภิวฒุิ ทองคํา ถ้าเกิดว่าตรงท่ีปล่อยกู้
เส่ียงกว่านี ้และการมีช่ือคณะกรรมการซ้อนกนัของ Planet Energy กบั VTE คือช่ือ คณุศภุสิทธ์ิ 
โพคนิจารุรักษ์ เหมือนกนัทัง้ 2 บริษัท เร่ืองนีมี้อะไรกนัหรือไม ่เพราะการมีช่ือกรรมการคนเดียวกนั
เป็นความเส่ียงมหาศาล จําได้ว่าคราวท่ีแล้วท่ีประชุม คุณอภิวุฒิ  ทองคํา บอกว่า ได้ไปทํา
ข้อตกลงเร่ืองเงินท่ีวางประกนักบั บจ.โกลเด้นฯ ท่ีซือ้สมยั 10 กว่าปีก่อนจํานวน 600 กว่าล้าน ซึง่
ศาลมีคําพิพากษาให้คืนบวกดอกเบีย้ แต่ทางบริษัทฯ จะไม่เรียกคืน ตรงนีย้ังเป็นเหมือนเดิม
หรือไม ่

นายอภิวุฒิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร  ชีแ้จงว่า เร่ืองบจ.โกลเด้นฯ เกิดจาก
แนวทางท่ีจะนําท่ีดินฯ ออกขายโดยตรง ซึ่งมีการเจรจากับเจ้าของ บจ.โกลเด้นฯ ว่า   (เพราะ
บริษัทฯ ฟ้องบจ. โกลเด้นฯ เพ่ือเรียกเงินก้อนนีบ้วกดอกเบีย้ประมาณ 700 ล้าน) เพ่ือให้บริษัทฯ 
สามารถเอาท่ีดินแปลงนีอ้อกขายได้โดยเร็ว เพ่ือแก้ปัญหาให้กับบริษัทฯ ซึ่งผู้บริหารในขณะนัน้
โดยไมเ่ก่ียวกบัผม ได้มีการทําสญัญาฉบบัหนึง่ กบัทางเจ้าของ บจ.โกลเด้นฯ ตกลงกนัว่า บริษัทฯ 
ยอมจะไม่เรียกเก็บเงิน 700 ล้าน กบัทางบจ.โกลเด้นฯ ซึ่งเง่ือนไขในวนันัน้ ปัจจบุนัเปล่ียนแปลง
ไปแล้วเน่ืองจากไม่มีการนําท่ีดินฯ ออกขายโดยตรง ปัจจุบนัท่ีดินฯ ถกูระหว่างการบงัคบัคดี ซึ่ง
บริษัทฯ ได้นําหนีก้้อนนีไ้ปย่ืนขอรับชําระหนีแ้ล้วเช่นกนั 
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นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น สอบถามว่า ในการขายทอดตลาด คณะกรรมการ
ทัง้หมดได้มีการพิจารณาร่วมกันไหม ว่าเกิดราคานีข้ึน้มาบริษัทฯ จะค้าน ฐานของราคาอยู่ท่ี
เท่าไร บริษัทฯ ถึงจะคดัค้านหรือจะไมค่ดัค้าน 

นายอภิวฒุิ ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ถ้าค้านจะต้องหาคนมาซือ้ให้ได้
แพงกว่า จะค้านราคาแต่เพียงแย่งเดียวไม่ได้แต่ต้องหาคนมาซือ้แพงกว่าด้วย ซึ่งเปล่ียนกติกา
ใหมแ่ล้ว เม่ือก่อนค้านได้แตเ่ด๋ียวนีค้้านไมไ่ด้ ต้องหาคนท่ีซือ้แพงกวา่มาด้วย 

นายศาลทูล วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นท่ีเหลือ 90% และปริมาณการขายท่ี
เกิดขึน้จริงๆ มาจากไหน 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผมได้ตอบไปแล้วว่าผมไม่ทราบ ผมจะรู้ได้อย่างไรว่าใครซือ้ ราคาหุ้น
เป็นเร่ืองของกลไกตลาด ผมไมส่นัทดัในเร่ืองของราคาหุ้น 

นางวิไลลกัษณ์ ประฎิภาณวตัร ผู้ ถือหุ้น แจ้งว่า ขอฝากในเร่ืองของการประมลูท่ีดิน อย่า
ให้บริษัทฯ ต้องเสียหายในเงินท่ีตัง้สํารองไว้ 3,000 ล้าน 

นายอภิวุฒิ  ทองคํา ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ราคาเปิดขาย 9,000 ล้าน 
ธนาคารฯ จะได้รับชําระเฉพาะหนี ้8,300 จาก บจ.โกลเด้นฯ เพราะฉะนัน้ ส่วนต่างท่ีขายได้ต้อง
คืน บจ.โกลเด้นฯ บริษัทฯ ก็ไปตามคืนจาก บจ.โกลเด้นฯ ได้ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในส่วนนัน้เป็นไปตามท่ีท่านเข้าใจ ณ วนันีบ้ริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ คือ 1,635 ล้าน ส่วนต่าง 8,300 ล้าน เขาก็ไปยึดเอากบัท่ีดินขาย แต่
ถ้าเขาขายเกินกว่าราคา บริษัทฯ สามารถไปไล่เบี ย้กับบางคนได้ ตามท่ีได้เรียนแล้วว่า 
คณะกรรมการตัง้ใจจะแก้ปัญหาไม่ให้บริษัทฯถกูยึดทรัพย์ ณ วนันัน้ ไม่ให้ต้องถูกอายดัทัง้หมด 
เพราะวนันัน้เขาเตรียมการไว้หมดแล้ว 

เน่ืองจากบริษัทฯ พยายามแก้ปัญหาตรงนีใ้ห้ได้ดีท่ีสุดแล้ว ทํายังไงให้หุ้ นกลับเข้ามา 
Trade ได้ ปัจจบุนัธุรกิจตา่งๆ ทกุโครงการ บริษัทฯ ยงัดําเนินการอยู่ทําได้ไม่เต็มท่ี เพราะเงินน้อย
ธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้ เลย การจะลงทุนทําอะไรก็ต้องมีความเส่ียง บางครัง้เส่ียงมากไปก็ไม่รอด 
และจุดประสงค์หลกัถ้าท่านจําได้เม่ือปี 59 ในท่ีประชุมผมพูดว่า ผมรับอาสาผู้ ใหญ่เข้ามาเป็น
ประธาน เพ่ือมาแก้ปัญหาให้ท่าน วนันัน้ทุกท่านท่ีนัง่อยู่ในท่ีประชุมไม่มีใครร่วมรับผิดชอบ ไม่มี
ใครไปก่อหนีนี้ข้ึน้มา เพราะมนัเป็นเร่ืองท่ีไม่คาดคิดว่าปี 47 ท่ีเขากู้หนียื้มสินกนัแล้ว มาปี 58 คน
ให้กู้กบัคนกู้ทัง้หมดต้องมาร่วมรับผิดในคดีอาญาฯ ร่วมกนัติดคกุกนัหมด กฤษดามหานครสมยั
นัน้ไปทําอะไร ต้องมารับผิดชอบ 1,000 กว่าล้าน โดยคําพิพากษาต้องรับผิดชอบถึง 10,000 ล้าน 
ดงันัน้ จึงเข้ามาเพ่ือกอบกู้ ให้อยู่รอดได้ อย่าถูกปิดอย่าถูกยึดทรัพย์ จากนัน้ก็ลากยาวมาปี 58, 
59, 60  ปีนี  ้61 ภาวนาขอให้จบ ถ้าจบได้ธนาคารฯ ได้เงินคืน 10,000 กว่าล้าน บริษัทฯ หมด
ภาระตรงนีใ้นเร่ืองหนีส้นิก็จบ 
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นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ จบคะ่ นกัลงทนุก็หายหมดเลย เงินหายหมด 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผมพูดในข้อมูลท่ีเป็นข้อเท็จจริงแบบนี ้ๆ  แต่ท่านจะมองว่าเงินหาย

หมด ผมไมรู้่จะทําอยา่งไร การลงทนุในหุ้นมนัก็มีความเส่ียง 
นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ถ้าบริหารเป็นก็อาจจะไมเ่ส่ียงอยา่งนี ้
ประธานฯ ชีแ้จงว่า หลายท่านท่ีไม่เข้าใจ ผมอยากจะพูดให้เข้าใจว่าเจตนารมย์ผมเป็น

อย่างนี ้กรรมการทัง้หมดท่ีมาวันนี  ้ไม่มีใครอยู่ในวันนัน้เลย พึ่งเข้ามาใหม่หลายท่าน เขาต้อง
มาร่วมเสี่ยงร่วมรับผิดชอบอยู่ในฐานะคณะกรรมการบริษัทฯ เพราะฉะนัน้ ถ้าจะทําอะไรไปมนัก็
ต้องมีความเส่ียง มีความรอบครอบในทกุๆ อยา่ง ต้องทําให้ชดัเจนอยูแ่ล้วไมต้่องห่วง แตท่ี่ท่านให้
คําแนะนํามามีข้อเสนอมา บริษัทฯ ทราบและต้องขอบคุณ  บริษัทฯ เป็นกังวลอยู่ แต่ถ้าไม่ทํา
อะไรเลยก็จะเกิดความเสียหายขึน้ 

นายศาลทลู วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบเร่ืองตัว๋แลกเงินว่ากรรมการทุก
คนในชดุนี ้อยูใ่นยคุตัว๋แลกเงินทัง้หมด ขอสอบถามเร่ืองนีดี้กวา่ 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศลิป์ ผู้ ถือหุ้น แจ้งวา่ เม่ือกีมี้นกัลงทนุผู้หญิงท่านหนึง่บอกว่า เป็นห่วง
เร่ืองเงินท่ีจะได้กลบัมา อันนัน้เป็นเร่ืองอนาคตไม่ทราบว่าประมูลเท่าไร แต่เงินท่ีอยู่ในมือของ
บริษัทฯ 1,800 ล้าน บริษัทฯ ไปปล่อยกู้  บอกว่าระยะเวลายงัไม่มีความแน่นอน ปัจจุบนัมีความ
แน่นอนออกมาแล้ว ว่าจะประมลูท่ีดินวนัท่ี 6 มิถุนายน 2561 เตรียมเงินเพ่ือการนีห้รือไม่ ถ้าไม ่
เงินก้อนนีเ้พิ่มทุน PP มา เพ่ือจะมาเอา 5% แค่นีห้รือ และทําไมต้องเลือกโซลาริสมาดูแล ทัง้ท่ี
ปัจจบุนัโซลาริสก็ไมร่อดอยูแ่ล้ว 

นายศาลทูล วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ช่วงท่ีท่านประธานบอกว่า ไม่สามารถขยบั
ขยายกิจการได้ เพราะไมมี่เงินทนุ พอมีเงินทนุมาท่านก็ไปปลอ่ยกู้  มนัขดัแย้งกนัครับท่าน  

ประธานฯ ชีแ้จงว่า  ไม่ขัดแย้งครับ เพราะเอามาลงทุนไม่จําเป็นต้องไปซือ้ท่ีดินมา
ก่อสร้างอยา่งเดียว การลงทนุในภาวะท่ีบริษัทฯ มีปัญหาอยูท่ี่เคลียร์หนีย้งัไมจ่บ มีความเสี่ยงด้าน
อ่ืน ซึ่งพูดมากไปก็ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ต้องพิจารณาด้วยความเหมาะสม ด้วยเหตุด้วยผลว่าจะ
ลงทุนอะไร และการไปลงทุนด้านนีถ้้ามนัมีความเสี่ยง ถามว่ามีความรับผิดชอบไหม ตอบว่ามี
ต้องมีความรับผิดชอบ ต้องจัดการได้ถ้าจัดการไม่ได้จะปล่อยแบบนีไ้ม่ได้ ส่วนจะได้แค่ไหน
อยา่งไรเป็นเร่ืองอนาคต 

 นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า การไม่มีหลกัประกนั ท่านจะจดัการได้อย่างไร 
ท่านเป็นนกักฎหมาย 

 
 
 



 หน้า 22 / 25 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า จริงๆ มีความเสี่ยงทุกด้าน แต่ต้องพิจารณาด้วยความรอบครอบ ณ 
ขณะนัน้ และต้องมีข้อมลูพร้อมเพรียง ไม่ใช่เอาเหตกุารณ์ 3 เดือนท่ีแล้วมาพดูวนันี ้ เพราะฉะนัน้ 
การลงทนุก็ดีต้องอยู่ภายใต้ข้อเท็จจริงท่ีมีอยูใ่นขณะนัน้ และมีความระมดัระวงั ผมตอบให้ได้ว่าท่ี
ทําไปทัง้หมด เขาต้องรับผิดชอบลงทนุก็ต้องได้มาไมใ่ช่ลงทนุแล้วหายไป และกรรมการตรวจสอบ
ได้ดูแล้ว รับประกันท่านว่าถ้ามีความเสียหายเกิดขึน้ บริษัทฯ ต้องรับผิดชอบ กรรมการหรือ
ผู้บริหารก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย  

นายศาลทูล วุฒิศักดิ์ศิลป์  ผู้ ถือหุ้ น  กล่าวว่า รับผิดชอบยังไงครับ  ระหว่างท่ีท่าน
รับผิดชอบมนัก็เสียไปแล้ว หลกัการและเหตผุลในการเลือกบริษัทฯ เหล่านีคื้ออะไร ขอถามคณุ
ประภสัสร/กรรมการตรวจสอบ ครับ 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า หลกัการและเหตผุลท่ีผมเรียนให้ทราบว่าเราต้องลงทนุ ผมตอบแทน
ได้ไม่ต้องถามกรรมการตรวจสอบเพราะเหตุผมรับผิดชอบอยู่แล้วในฐานะประธานกรรมการฯ 
ท่านจะหายข้องใจหรือยงัท่ีท่านถามมา 

นายศาลทูล วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า ผมยงัไม่หายข้องใจว่าหลกัการและเหตผุล
คืออะไร ท่านพดูมาเพียงกว้างๆ กรรมการตรวจสอบรับหน้าท่ีนีโ้ดยตรงครับ 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า กรรมการตรวจสอบก็ต้องตอบได้ กรรมการมา 
7 คน พดูอยูค่นสองคนเท่านัน้เองหรือ 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ไมมี่กฎหมายไหนบอกวา่ต้องให้ทกุคนพดูครับ 
นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ถกู แตเ่ราเป็นผู้ ถือหุ้นก็สามารถซกัได้ ทําไมเรา

จะต้องฟังท่านคนเดียว เราอาจจะไมเ่ช่ีอท่านก็ได้ 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ท่ีท่านถามมาผมตอบให้หมดแล้ว 
นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ เรายงัไมเ่คลียร์ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผมจะไม่อนุญาตให้ใครตอบแล้ว ถ้าท่านไม่ถามอะไรเพิ่มเติมจะให้

ท่านนัง่แล้ว 
นายศาลทลู วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ หลกัการและเหตผุลท่านยงัไมต่อบเลย 
ประธานฯ ชีแ้จงวา่  ท่ีได้ดําเนินการไปนัน้ด้วยความรอบครอบและมีเหตมีุผลแล้วครับ 
นายศาลทลู วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ เหตผุลคืออะไร 
 
(ประธานฯ ได้เชิญท่านผู้ ถือหุ้ นทัง้ 2 คน คือ นางสุดใจ วุฒิศกัดิ์ศิลป์ และนายศาลทูล 

วฒุิศกัดิศ์ลิป์ นัง่ลงก่อน) 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผมเป็นประธานท่ีประชุม ผมต้องกํากับท่ีประชุมให้อยู่ในความ
เรียบร้อย เม่ือเปิดโอกาสให้ท่านถาม 3-4 ครัง้แล้ว ซึง่ทางฝ่ายบญัชีได้ตอบแล้ว เชิญนัง่ก่อนครับ 
ไมเ่ช่ือฟังประธานไมไ่ด้น่ะครับ 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ไลเ่ราออกก็ได้  
ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ถ้าไมเ่ช่ือผม ผมก็ต้องเชิญออกครับ เชิญเจ้าหน้าท่ีพาออกครับ 
นายศาลทูล วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่า หลักการและเหตุผลในการเลือกสถาบัน

เหลา่นีใ้นการลงทนุ หลกัการและเหตผุล คือ ท่านประธานตอบวา่รอบครอบแล้ว 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า หลกัการและเหตุผล ผมได้ตอบมากกว่านัน้ว่า มีการพิจารณาโดย

ละเอียดรอบครอบแล้วว่า เป็นการลงทุนชนิดหนึ่ง ในขณะท่ีบริษัทฯ ยงัมีภาวะท่ีจะต้องเคลียร์
ปัญหาหนีส้ินกับธนาคารฯ อยู่ ในขณะเดียวกนันัน้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ดําเนินการในเร่ืองนี ้
พิจารณาโดยความละเอียดรอบครอบ โดยอาศยัข้อเท็จจริงข้อมลูประกอบ ณ ขณะนัน้แล้ว ถึงได้
มีการดําเนินการในเร่ืองการปลอ่ยกู้ตรงนีไ้ป 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า มีหลกัประกนัไหม สว่นของทนุมี 100 กว่าล้าน 
ปลอ่ยกู้ ไปตัง้เท่าไร 

ประธานฯ ชีแ้จงวา่ ท่านจะแย้งแบบนีไ้มไ่ด้ เพราะเป็นดลุพินิจท่ีดําเนินการแล้ว 
นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ คณุอภิวฒุิ ช่วยตอบหน่อยคะ่ 
นายศาลทูล วุฒิศกัดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้น กล่าวว่า กรรมการตรวจสอบน่าจะรู้ดีท่ีสดุ ทําไมถึง

เลือกอนันี ้รบกวนขอความรู้ด้วยครับ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผมขอเรียนให้ทราบว่า การดําเนินการเร่ืองนีม้นัไม่ใช่หน้าท่ีโดยตรง

ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะคณะกรรมการตรวจสอบ เพียงแต่สอบทานความน่าเช่ือถือ 
ความถกูต้องของการดําเนินการ เร่ืองการดําเนินการเป็นส่วนหนึ่งของฝ่ายบริหารท่ีเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ 

นางสดุใจ วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ แล้วต้องถามใครคะ่ 
ประธานฯ ชีแ้จงว่า ผมก็ตอบแล้วว่า เขาได้ดําเนินการโดยชอบแล้ว ตรวจสอบไปสอบ

ทานแล้ว กรรมการฯ ก็ทราบแล้ว ดําเนินการไปด้วยเหตุผลข้อเท็จจริงท่ีเช่ือได้ว่ามันไม่มีความ
เส่ียงท่ีจะทําให้หนีม้นัเสีย ผมก็ตอบข้อเท็จจริงให้ท่านทราบหมดแล้ว 3 ครัง้แล้ว  

นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่า ท่านตอบเหมือนไม่ได้ตอบ อาจจะเป็นนัก
กฎหมายท่านตอบคลมุไปเลย 

นายศาลทลู วฒุิศกัดิศ์ลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่ววา่ ท่านตอบกว้าง ขอรายละเอียดเพิ่มเตมิ 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า ไม่เป็นไร ผมถือว่าผมตอบแล้ว ถ้าท่านไม่นัง่ผมเชิญออกเด๋ียวนีเ้ลย
ครับ 

นางสุดใจ วุฒิศักดิ์ศิลป์ ผู้ ถือหุ้ น กล่าวว่า ออกก็ได้ แล้วบันทึกลงไปด้วยว่าเราไม่ได้
คําตอบ 

นายศาลทลู วฒุิศกัดิ์ศลิป์ ผู้ ถือหุ้น กลา่วว่า ลงบนัทกึการประชมุไว้ด้วยครับ วา่สาเหตใุน
การเชิญออกเป็นเพราะถามคําถามหลกัการและเหตผุลคืออะไร 

(จากนัน้เจ้าหน้าท่ีได้เชิญท่านผู้ ถือหุ้นทัง้ 2 ท่าน ออกจากห้องประชมุ) 
นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ผู้ รับมอบจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ขออนญุาตถามเก่ียวกบัตัว๋

แลกเงินเช่นกนั เพราะยงัได้คําตอบไม่ชดัเจน คือ ท่านผู้บริหารฝ่ายการเงินได้บอกว่า ตอนนีเ้งิน
ของตั๋วแลกเงินเหลือหลังจากเพิ่มทุน PP อยู่ประมาณ  1,900 ล้าน ปัจจุบันไปลงอยู่ Planet 
Energy  แต่ว่าดร.รัญชนา รัชตะนาวิน บอกว่า มีการต่อตัว๋แลกเงินอยู่ ถ้าดขู้อมลูเดิมตัว๋แลกเงิน
เดมิไปลงไว้ท่ี บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากดั (มหาชน)    และบริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากดั  
และบริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากดั อยากถามคณะกรรมการฯ ว่า จริงๆ แล้ว ขณะนี ้
เงินท่ีสํารองเตรียมท่ีจะไปจ่ายธนาคารกรุงไทยฯ ซึง่เงินตวันีไ้ม่ควรเป็นเงินท่ีเส่ียง ขณะนีอ้ยู่ท่ีแต่
ละบริษัทจํานวนก่ีล้านบาทครับ 

นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงว่า ปัจจุบนัตอนนีต้ัว๋แลกเงินอยู่ท่ี
บริษัท กรุงไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด จํานวน 500 ล้านบาท อยู่ท่ีบริษัท ไทยฟิลาเท็กซ์ 
จํากดั (มหาชน) จํานวน 200 ล้านบาท และอยู่ท่ี Planet Energy ทัง้หมด 1,142 ล้านบาท (คือตวั
ท่ีไปลงทุนโรงไฟฟ้าในพม่า)     สําหรับบริษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน)    และบริษัท 
อีสต์โคสท์ เฟอร์นิเทค จํากดั ได้รับคืนแล้ว 

นายอดิเรก พิพฒัน์ปัทมา ผู้ รับมอบจากผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้าสมมติว่าตัว๋แลกเงินท่ีไป
ลง บริษัทใดบริษัทหนึง่เกิดผิดนดัไมส่ามารถท่ีจะจ่ายได้ จะสง่ผลกระทบอยา่งไรให้กบับริษัทฯ กบั
แผนการเงินท่ีจะชําระหนีธ้นาคารกรุงไทยฯ จะมีผลกระทบร้ายแรงหรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ถ้าถามว่ากระทบไหม คือ กระทบ แต่จะมากน้อยแค่ไหน จะเสียหาย
ร้ายแรงอย่างไรก็ยงัคํานึงอยู่ แต่ไม่ถึงขนาดนัน้ ถ้าจะมีมนัเป็นเร่ืองอนาคต มนัต้องคาดการณ์
ทัง้นัน้ว่าจะกระทบมากกระทบน้อยอย่างไร ก็ต้องคํานึงอยู่แล้ว ณ เวลานัน้ท่ีกระทํา มนัก็ตอบ
ไม่ได้ 100% ขณะนี  ้ แต่คิดว่ามันไม่น่าจะเกิดขึน้ แต่ถามว่าถ้าเกิดขึน้จริงๆ ในอนาคตจะทํา
อยา่งไร บริษัทฯ ก็ต้องหาทางแก้ไข แตค่ดิวา่คงเสียหายไมร้่ายแรงถึงขนาดนัน้ 

ประธานฯ กล่าวว่า เราได้ประชุมกันครบทัง้ 9 วาระแล้ว  กรรมการบริษัทฯ ก็ต้อง
ขอขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นท่ีเสียสละเวลามาร่วมประชุมในครัง้นี ้และคิดว่าในครัง้ต่อไปคงได้รับ
ความร่วมมือจากท่านอีก ขอขอบคณุและขอปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครับ 




