รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561
บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ท่ ี 30 เมษายน 2561 เวลา 14.17 - 17.00 น.
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ในวันที่ 30 เมษายน 2561 เริ่มประชุมเวลา 14.17 น. ณ ห้ อง
จตุรทิศ ชัน้ 3 โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป เลขที่ 92 ซอยแสงแจ่ม ถนนริมคลองบางกะปิ แขวงบางกะปิ เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพฯ
การประชุมครัง้ นี ้มีกรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 8 ท่าน ถือว่ากรรมการฯ เข้ าร่วมประชุม 100%
ประกอบด้ วย
1. นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
ประธานกรรมการ
ุ ิ ทองคํา
รองประธานกรรมการ และประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร
2. นายอภิวฒ
3. นายสมชาย มีเสน
กรรมการบริหาร
4. ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน
กรรมการบริหาร
5. ดร.สุทศั น์ จันกิ่งทอง
กรรมการบริหาร
6. นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย
กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
7. ดร.สรัณยา แสงหิรัญ
8. นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
โดยมีผ้ สู อบบัญชี ปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชี และนางสาวพนิดา วิจิตสรัตน์ ผู้ช่วย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท กรินทร์ ออดิท จํากัด เข้ าร่วมประชุมด้ วย
เวลา 14.17 น. ตามกําหนดเวลาประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 พิธีกรกล่าวแนะนําคณะกรรมการ
บริษัทฯ และแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าสําหรับการประชุมในวันนี ้ บริษัทได้ เผยแพร่เอกสารระเบียบวาระการประชุม
ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 31 มีนาคม 2561 ดังนัน้ จึงขออธิบายวิธีการนับคะแนนในการประชุมผู้ถือ
หุ้นฯ โดย 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง ซึง่ การนับคะแนนทางบริ ษัทฯ จะทําการนับคะแนนเสียงผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและ
งดออกเสียง ซึง่ จะมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เดินไปรับใบลงคะแนนจากท่านผู้ถือหุ้น และทางบริ ษัทฯ จะนําผล
คะแนนดังกล่าวไปหักจากจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม ผลลัพธ์ที่เหลือดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงเห็นด้ วยโดยในแต่ละวาระคะแนนเสียงอาจจะไม่เท่ากัน เนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นมาเข้ ามาร่วมประชุมภายหลังจาก
การเปิ ดประชุมไปแล้ ว ส่วนใบลงคะแนนในส่วนที่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเห็นด้ วย ขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นนําส่งให้
ทางบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะมีกล่องรับใบลงคะแนนหน้ าประตูทางออกเพื่อเก็บเป็ นหลักฐานในการประชุมต่อไป
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จากนัน้ นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ประธานคณะกรรมการและประธานที่ประชุม ได้ กล่าวเปิ ดการประชุมฯ
และได้ แจ้ งที่ประชุมว่า มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังหมดรวม
้
128 ท่าน นับจํานวน
หุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 46,758,732,093 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 54.8074% ถือว่าครบองค์ประชุม ดังนัน้ ประธานฯ จึงขอเปิ ด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 อย่างเป็ นทางการ เพื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม วิ ส ามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั ้ง ที่ 2/2560 เมื่ อวั น ที่ 21
กรกฎาคม 2560
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับรองรายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ แนบสําเนารายงาน
การประชุมให้ ผ้ ูถือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมกับหนังสือเชิญ ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 จึง
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกล่าว โดยลงคะแนนในใบลงคะแนนที่ฝ่าย
ลงทะเบียนได้ จดั เตรี ยมไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นแต่ละคน
โดยในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี ้
1.นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า อยากทราบผลการดําเนินงานเรื่ องที่ดิน
เพราะหุ้นของผู้ถือหุ้นเสียหายมาก จึงอยากสอบถามว่าที่ดินแปลงนี ้ บริ ษัทฯ มีนโยบายจะซื ้อ
กลับมาหรื อไม่
นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ขอตอบคําถามนี ้ในวาระผลการ
ดําเนินงานจะเหมาะสมกว่า เพราะวาระนี ้เป็ นเรื่ องของการรับรองรายงานการประชุม
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
46,714,388,374 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
6,581,000 เสียง
งดออกเสียง
89,970,426 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 46,810,939,800 เสียง

ร้ อยละ 99.7937
ร้ อยละ 0.0141
ร้ อยละ 0.1922
ร้ อยละ 100.0000

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม
2560 ด้ วยคะแนนเสียง 46,714,388,374 เสียง ร้ อยละ 99.7937
วาระที่ 2

รายงานผลการดําเนิ น งานของบริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ย ตั ง้ แต่ วั น ที่ 1 มกราคม 2560
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
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ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงาน
ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ โดยสรุ ปผลการดําเนินงานในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ของ บริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ รายงานว่า สําหรับผลการดําเนินงานของ
ปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีแล้ ว ซึง่ อยู่ในรายงานประจําปี 2560 หน้ า
117-198 โดยบริ ษัทฯ ได้ ส่งในรู ปของ CD พร้ อมทัง้ หนังสือเชิญ ประชุมและมีได้ ออนไลน์ ตาม
้ วนั ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 สรุปผลการดําเนินงานได้ ดงั นี ้
ระบบตลาดหลักทรัพย์แล้ ว ตังแต่
บริ ษัท เอคิว เอสเตท จํ ากัด (มหาชน) มีรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ ขายที่ดิน
พร้ อมสิ่งปลูกสร้ างปี 2560 มี 127.65 ล้ าน ปี 2559 มี 301.70 ล้ าน ลดลงจากปี ที่ แล้ ว 174.05
ล้ าน บริ ษัทย่อยมีรายได้ จากการขายที่ดินพร้ อมสิ่งปลูกสร้ าง ปี 2560 มี 208.14 ล้ าน ปี 2559 มี
230.44 ล้ าน ลดลง 22.30 ล้ าน
สําหรับโครงการในปี 2560 ในส่วนที่ AQ บริ หารจะมีรังสิต บีช พาร์ ค 11% โครงการเชดิ
ชลบุรี 13% โครงการเอคิว วีร่า สวนสยาม 24 มี 13% ที่เหลือจะเป็ นของบริ ษัทย่อย ในส่วนของ
บริ ษั ท ย่ อ ยมี โ ครงการอาเบอร์ อยู่ ที่ ถ นนสวนหลวง ร.9 มี 39% โครงการ 15Gates มี 5%
และกฤษดา แกรนด์พาร์ ค เชดิ รังสิต มี 19%
รายได้ จ ากการขายอสังหาริ ม ทรัพ ย์ สํ าหรั บ ปี 2560 ของ AQ ในส่ว นของคอนโดจะมี
จํานวน 8 ล้ าน ปี 2559 จํานวน 7 ล้ านกว่า ส่วนบริ ษัทย่อยจะมีรายได้ จากการขายคอนโดมิเนียม
ในปี 2560 จะมี จํานวน 194.85 ล้ าน มาจากการรับรู้ รายได้ ของคอนโด ALIX ที่ ซอยศูน ย์ วิจัย
คอนโดทั ง้ หมดของปี ที่ แ ล้ วที่ ทํ า รายได้ จะมี The Kris 6 มี 2% The Kris 7 มี 4% โครงการ
Garden มี 24% อยูท่ ี่สํานักงานใหญ่ AQ และ AQ ALIX ซอยศูนย์วิจยั ติดกับธนาคารกรุงเทพฯ มี
70% รายได้ ของกิจการโรงแรมในปี 2560 จะมีทงหมด
ั้
83.50 ล้ าน ปี ที่แล้ วมี 75.30 ล้ าน บริ ษัท
มีโรงแรมทังหมด
้
3 แห่ง คือ Flora Creek อยู่เชียงใหม่มี 24% มาลีบอู ยู่ที่สมุย 29% และโรงแรม
ชาซ่าอยูท่ ี่สมุย 47%
กําไรขันต้
้ นของบริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) ในปี 2560 มี 31.21 ล้ าน ปี 2559
จะมี 93.08 ล้ าน ในส่วนของบริษัทย่อย ปี 2560 จะมีกําไรขันต้
้ น 67.73 ล้ าน ปี 2559 จะมี 67.94
้ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน) และบริ ษัทย่อย
ล้ าน ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร ทังบริ
รวมกัน ในส่วนของค่าใช้ จ่าย ปี 2560 จะมี 361.06 ล้ าน ปี 2559 จะมี 469.45 ล้ าน ซึ่งลดลงมา
มี รายการพิ เศษโดยมี การตัง้ ด้ อยค่าจากสินทรัพ ย์ และสํารองคดีฟ้ องร้ อง ซึ่งปี 2559 มี การตัง้
สํารองสูงในเรื่ องคดีธนาคารกรุงไทยฯ ซึง่ ปี นี ้จะมีประมาณ 3.81 ล้ าน
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ในส่ ว นของกํ า ไรขาดทุ น ขาดทุ น ในปี 2560 บริ ษั ท ฯ ขาดทุ น 164.71 ล้ า น ปี 2559
ขาดทุน 3,744.51 ล้ าน เหตุผลเนื่องมาจากคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองที่บริ ษัท
ต้ องชดใช้ ทงหมด
ั้
10,004 ล้ าน ร่วมกับจําเลยทัง้ 26 ราย รวม AQ ด้ วยเป็ น 27 ราย เพราะฉะนัน้
ทําให้ บริ ษัทลงทุนก่อสร้ างอย่างระมัดระวัง ส่วนใหญ่จะเป็ นเงินทุนที่บริ ษัทขายสินค้ าออกไปได้ ก็
จะกลับมาหมุนเวียน เพราะฉะนัน้ แต่ละรอบในการปลูกสร้ างบ้ านจะใช้ เวลาประมาณ 6-8 เดือน
ฉะนันปี
้ หนึ่งก็จะขายได้ ครัง้ เดียว สําหรับคอนโดถ้ าเป็ นขนาดเล็กอย่างน้ อยก็ต้องใช้ เวลา 2 ปี ซึง่
จริ งๆ แล้ วในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ เงินเพิ่มทุนมาก็นําไปจ่ายให้ ธนาคารกรุ งไทยฯ จํานวน 1,635
ล้ าน ส่วนที่เหลือนําไปฝากเป็ นตัว๋ แลกเงินและรอในส่วนของคดีกรุ งไทย ถ้ าขายหลักประกันกับ
ธนาคารกรุ งไทยฯ ได้ บริ ษัทก็จะทราบจํานวนเงินที่บริ ษัทจ่ายเพิ่มอีกจํานวนเท่าไร ถ้ ากรณีได้ รับ
เงินค่าขายหลักประกันได้ น้อยกว่า 8,300 ล้ านบาท ดังนัน้ บริ ษัทจึงต้ องใช้ เงินอย่างจํากัดที่สดุ ใน
การที่จะลงทุน เพราะฉะนัน้ มีผลต่อรายได้ ของบริ ษัทฯ ในปี 2560 และนีค้ ือผลการดําเนินงาน
ของปี 2560
ประธานฯ ชี ้แจงว่า จากที่ท่านได้ รับฟั งผลการดําเนินงานในรอบปี 2560 ที่ผ่านมา ซึง่ การ
ดําเนินการธุรกิจของบริ ษัทฯ ก็ดําเนินการโดยปกติ ในภาวะที่บริ ษัทฯ มีข้อจํากัดในเรื่ องของการ
แก้ ปัญ หาเรื่ องหนี ค้ ดีกรุ งไทยฯ ยังไม่เรี ยบร้ อย ซึ่งวันที่ 6 มิถุนายน 2561 คงจะมีการขายที่ ดิน
แปลงนี ้ ถ้ าไม่มีความขัดข้ องก็จะได้ ความชัดเจนอีกระดับหนึง่
โดยในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี ้
นายอดิ เรก พิ พั ฒ น์ ปั ทมา ผู้ รั บ มอบอํ า นาจจากผู้ ถื อ หุ้ น สอบถามว่ า จากผลการ
ดําเนินงานที่บริ ษัทฯ รายงาน ได้ เปิ ดเผยไว้ ในหนังสือรายงานประจําปี 2560 หน้ าที่ 91 รายได้
จากการขายอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ใ นปี 2560 มี อ ยู่ 538.90 ล้ าน แต่ เ มื่ อ ไปดู ถึ ง ต้ นทุ น ขาย
อสังหาริ มทรัพย์ในปี 2560 มีต้นทุนการขายสูงถึง 423.19 ล้ าน ถ้ าดูแล้ วเป็ นต้ นทุนที่สงู มากถึง
69% เท่ากับกํ าไรเบื ้องต้ นบริ ษัทฯ เหลืออยู่น้อยมาก จึงถามว่าเมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมแล้ ว
ปกติกําไรเบื ้องต้ นจะอยูท่ ่ี 30% บริษัทฯ ทําไมถึงมีต้นทุนขายที่สงู มากและจะแก้ ไขได้ อย่างไรบ้ าง
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า 1) เหตุผลที่ต้นทุนขายของบริษัท
ฯ สูง เพราะว่าที่ดินที่ได้ มาเป็ นที่ดินชิ ้นเก่า ซึง่ ลงทุนพร้ อมด้ วยตัวดอกเบี ้ยจากบริ ษัทแม่ที่ลงทุน
จึงทําให้ ยอดนัน้ สูง 2) บริ ษัทฯ ลงทุนในการก่อสร้ าง อย่างบ้ านที่ ขนาดเล็กต้ นทุนเต็มที่ 20%
บ้ านประมาณ 3 ล้ าน บริ ษัทฯ จะไม่ได้ กําไรสูงเหมือนบ้ านหลังใหญ่ จริ งๆ ในทางธุรกิจอยูท่ ี่ 30%
คือ บ้ านหลังใหญ่ ถ้ าบ้ านขนาดเล็กต้ นทุนจะสูงจะทําให้ กําไรน้ อยจะไม่สูงมาก เพราะว่าราคา
ที่ดินหรื อราคาการก่อสร้ างบ้ านจะสูง ซึ่งบริ ษัทฯ พยายามที่จะขายให้ ได้ กําไรมากที่สดุ เท่าที่จะ
ทําได้ แต่ทงนี
ั ้ ้ต้ องขึ ้นอยูก่ บั ทําเลและปั จจัยอื่นหลายๆ อย่างด้ วย
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นายสมศักดิ์ เหรี ยญเครื อ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในงบจะมีสว่ นกันสํารอง สมมุตวิ ่าถ้ าขาย
ที่ดนิ ได้ จะมีกลับรายการอะไร ยอดเท่าไรบ้ าง และมีการได้ รับคืนเงินอะไรบ้ างหรื อไม่
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า สําหรับตัวสํารองตอนนี ้เหลืออยู่
ประมาณ 3,000 ล้ าน ซึง่ ตรงนี ้ถ้ าเกิดขายที่ดินได้ เกิน 8,300 ล้ าน แล้ วธนาคารกรุ งไทยฯ ไปตัด
เงินต้ นหมด และบริ ษัทฯ ไม่ต้องชดใช้ สว่ นสํารองจํานวน 3,000 ล้ าน ก็จะกลับมาเป็ นกําไร แต่ถ้า
ขายได้ เกิ น เท่ า ไรก็ เป็ นส่ว นต่า งที่ ธ นาคารกรุ งไทยฯ ต้ อ งรั บ ชํ า ระทัง้ หมด เพราะยัง มี ในส่ว น
ดอกเบี ้ยที่ยงั ค้ างชําระอยู่
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทฯ เพิ่มทุนแล้ ว มีนโยบายที่จะไปซื ้อ
ที่ดนิ แปลงนี ้กลับจากธนาคารกรุงไทยฯ หรื อไม่
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ได้ ตามข่าว ศาลสัง่ ให้ AQ
ชดใช้ 1,000 กว่าล้ าน ที่เหลือจะเป็ นหลายๆ รายรวมกัน ในปกติเวลาประมูลที่ดินถ้ าเกินสมมุติ
ประมูลได้ 10,000 กว่าล้ าน ปกติส่วนเกิ นธนาคารฯ ต้ องคืนเจ้ าของทรัพย์ ไม่ใช่หรื อ และราคา
ประเมินปั จจุบนั นี ้ 4,300 ไร่ อยู่ไร่ละ 3-4 ล้ าน แต่ถ้านําไปพัฒนาจะตกไร่ ละ 8-10 ล้ าน จึงคิดว่า
น่าจะประเมินได้ 10,000 กว่าล้ านอยู่แล้ ว ซึง่ น่าจะมีสว่ นเป็ นกําไร Book เงินสํารองกลับคืน และ
ในส่วน 1,635 ล้ าน น่าจะได้ คืนด้ วย ในกรณีที่ขายที่ดนิ ได้ เกิน จึงขอความชัดเจน
นายกู้เกียรติ พัชรนฤมล ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ดินแปลงนี ้เวลาขายทอดตลาดจะมีราคา
้ ่าในการขายขันต้
้ น ไม่ทราบว่าราคาประเมิน
ประเมินของกรมที่ดิน ว่าประเมินราคาเท่าไร ขันตํ
ของกรมที่ดินราคาเท่าไร และราคาขายครัง้ แรกจะลดราคามาประมาณ 90% ของราคาประเมิน
เริ่ มต้ นที่ 90 และจะลดลงมา 80, 70 ถ้ าราคาตํ่าบริษัทฯ จะเข้ าไปซื ้อหรื อไม่
นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้ องการให้ ระบุไปเลยได้ ไหมว่า กรณีไหน
ที่ขายได้ เท่าไรถึงจะได้ คืนบริ ษัท และกรณีขายได้ เท่าไรธนาคารกรุ งไทยฯ ถึงยึดไปหมด ต้ องการ
จํานวนที่แน่นอน
นางสุด ใจ วุฒิ ศัก ดิ์ ศิ ล ป์ ผู้ถื อ หุ้ น สอบถามว่า การประมูล นี ถ้ ้ าเกิ ด ว่ า ประมูล แล้ ว มี
บุคคลภายนอกเข้ ามา ราคาที่ยงั ไม่เหมาะสม บริ ษัทฯ สามารถคัดค้ านได้ ไหม กี่ครัง้ ในเมื่อบริ ษัท
ฯ เป็ นลูกหนี ้ต้ องการทราบว่าบริษัทฯ จะไปค้ านหรื อไม่และจะซื ้อไหม
นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า เรื่ องที่เกิดขึ ้นนี ้เป็ นผลมาจากคํา
พิ พ ากษาศาลฎี ก าแผนกคดี อ าญ าของผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง ทางการเมื อ งที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ
ธนาคารกรุ งไทย สํ า หรั บ หลายท่ า นที่ ไม่ ท ราบรายละเอี ย ด จะขอเล่า รายละเอี ย ดให้ ท่ า นได้
รับทราบว่าตังแต่
้ เกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวมาจนถึงวันนี ้ได้ เกิดอะไรขึ ้นบ้ าง
เมื่ อวัน ที่ 26 สิงหาคม 2558 ศาลฎี กาฯ ได้ มีคําพิพากษาให้ จําเลยรวมทัง้ หมด 27 คน
(บริ ษั ท ฯ เป็ นหนึ่ งในจํ า เลยทัง้ หมด) ร่ ว มกัน ชํ า ระค่า เสี ย หายให้ แก่ ธ นาคารฯ เป็ นเงิน ทัง้ สิ น้
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10,004 ล้ านบาท (จํ า เลยแต่รายจะมี ค วามรับ ผิ ด แตกต่างกัน โดยบริ ษั ท ฯ มี ความรั บ ผิ ด เต็ ม
จํานวน 10,004 ล้ านบาท ซึง่ หากบริ ษัทฯ ชําระค่าเสียหายดังกล่าวบริ ษัทฯ มีสิทธิไล่เบี ้ยเอาจาก
จําเลยรายอื่นๆ ได้ ตามส่วนของความรับผิด)
ภายหลังจากที่ศาลฎีกาฯ มีคําพิพากษา เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2558 ศาลฎีกาฯ ได้ ออกคํา
บังคับให้ ชําระหนี ้ค่าเสียหายตามคําพิพากษา หลังจากนันได้
้ มีการประชุมหารื อกันภายในบริษัทฯ
โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯ ชุดเดิมได้ มีการหารื อถึงแนวทางการแก้ ปัญหาว่าจะแก้ ไขปั ญหาเรื่ องนี ้
อย่างไร เนื่องจากเมื่อถูกออกคําบังคับ ทําให้ บริ ษัทฯ อาจถูกบังคับยึดทรัพย์ได้ ซึ่งจะก่อให้ เกิด
ความเสียหายต่อสถานะของบริ ษัทฯ และท่านผู้ถือหุ้นโดยรวมทังหมด
้
ดังนัน้ ทางคณะกรรมการ
้ ช่วงเดือนตุลาคม 2558 มา
และผู้บริ หารจึงเข้ าร่ วมประชุมหารื อกับธนาคารฯ หลายครัง้ ตังแต่
จนถึงเดือนมีนาคม 2559 ซึ่งที่ผ่านมามีความพยายามในการประมูลขายที่ดิน 4,300 ไร่ โดยตรง
ซึ่งผลที่ออกมามีผ้ มู าเสนอราคาที่ตํ่ามาก ทําให้ ไม่สามารถดําเนินการขายที่ดินฯ ได้ บริ ษัทฯ ก็
ดําเนินการเจรจากับธนาคารฯ ต่อเนื่ อง ซึ่งธนาคารฯ แจ้ งว่า ให้ บริ ษั ทฯ ยอมความในคดีแพ่ง
ที่ บ จ.โกลเด้ น ฯ (หนึ่งในจํ าเลยตามคํ าพิ พ ากษาศาลฎี กาฯ) เป็ นจํ าเลย ซึ่งมี มูลหนี ป้ ระมาณ
20,000 กว่าล้ าน ซึ่งบริ ษัทฯ ปฎิเสธการยอมความดังกล่าว เนื่องจากจะทําให้ บริ ษัทฯ เสียหาย
อย่างมาก เพราะบริ ษัทฯไม่ใช่ลกู หนี ้ในคดีดงั กล่าว เป็ นแต่เพียงผู้ที่ต้องชําระค่าเสียหายตามคํา
พิพากษาศาลฎีกาฯ เท่านัน้ ต่อมาบริษัทฯ ก็ยงั คงดําเนินการเจรจากับธนาคารฯ อย่างต่อเนื่องจน
จนกระทัง่ ได้ ข้อยุติวา่ ในเมื่อธนาคารฯ มีสทิ ธิยดึ ทรัพย์ที่ดินฯ ตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ อยูแ่ ล้ ว
ก็ให้ ธนาคารฯ ดําเนินการยึดที่ดินฯ เพื่อขายทอดตลาด ซึง่ หากการขายทอดตลาดสามารถชําระ
ค่าเสียหายตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ ได้ 8,300 ล้ าน บริ ษัทฯ จะดําเนินการชําระค่าเสียหาย
ส่ ว นต่ า งอี ก 1,635 ล้ า น ให้ แก่ ธ นาคารฯ ทั น ที โดยมี เงื่ อ นไขว่ า ในระหว่ า งดํ า เนิ น การขาย
ทอดตลาดที่ดินฯ ธนาคารฯ จะต้ องไม่ยดึ ทรัพย์ของบริ ษัทฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ต้ องดําเนินการเพิ่ม
ทุนในช่วงที่ ผ่านมาเพื่ อนํ าเงินบางส่วนไปชํ าระค่าเสียหายส่วนต่างจํ านวน 1,635 ล้ าน ให้ แก่
ธนาคารฯ
ต่ อ มา ธนาคารฯ ได้ ดํ า เนิ น การยึ ด ที่ ดิ น ฯ เพื่ อ ขายทอดตลาด โดยกํ า หนดวัน ขาย
ทอดตลาดครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560 และกําหนดราคาประเมินที่ดินเป็ นจํานวน 8,850
ล้ าน (ธนาคารฯ ยึดที่ดินฯ ขาดไป 2 แปลง) ซึ่งประมาณวันที่ 21 ธันวาคม 2560 มีจําเลยท่าน
หนึง่ ยื่นคําร้ องขอให้ ศาลฯ งดการขายทอดตลาด โดยอ้ างว่าการขายทอดตลาดจะทําให้ เกิดความ
เสียหาย ศาลฎีกาฯ จึงได้ มีคําสัง่ งดการบังคับคดี และนัดไต่สวนคําร้ องของจําเลยดังกล่าวในวันที่
5 และ 8 มีนาคม 2561 ส่งผลให้ กําหนดวันขายทอดตลาดครัง้ ที่ 1 เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2560
ถูกยกเลิกไป ต่อมาศาลฎีกาฯ ได้ ไต่สวนคําร้ องของดการขายทอดตลาดและได้ มีคําสัง่ ยกคําร้ อง
ดังกล่าว และยกเลิกคําสัง่ งดการบังคับคดี ทําให้ ต้องมีการกําหนดวันขายทอดตลาดใหม่ โดย
หน้า 6 / 25

กําหนดวันขายทอดตลาดครัง้ ที่ 1 ในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2561 ครัง้ ที่ 2 ในวันที่ 27 มิถนุ ายน 2561
ครัง้ ที่ 3 ในวันที่ 18 กรกฎาคม 2561 และครัง้ ที่ 4 ในวันที่ 8 สิงหาคม 2561 และกํ าหนดราคา
ประเมินที่ดนิ ใหม่เป็ น 9,000 ล้ าน (เพิ่มขึ ้นเนื่องจากนําที่ดิน 2 แปลงที่ยดึ ขาดไปเมื่อครัง้ ที่แล้ วมา
รวมขายทอดตลาดในครัง้ นี ้) ทังนี
้ ้ในส่วนของการโต้ แย้ งราคาขายทอดตลาด หากบุคคลใดเห็นว่า
ราคาขายทอดตาดมีราคาตํ่ากว่าความเป็ นจริ ง บุคคลนันต้
้ องหาผู้ซื ้อที่เสนอราคาสูงกว่ามาร่วม
ในการขายทอดตลาดจะมาโต้ แย้ งแต่เพียงอย่างเดียวไม่ได้ ในส่วนของการซื ้อที่ดินฯ บริ ษัทฯ ไม่
สามารถซื ้อที่ดนิ ฯ แปลงนี ้ได้ เนื่องจากบริ ษัทฯ ไม่มีเงินเพียงพอ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริ ษัทฯ อ้ างว่าไม่ซื ้อที่ดินฯ แปลงนี ้เพราะ
ไม่มีเงิน แต่ว่าบริ ษัทฯ มีหลักประกัน ซึง่ บริ ษัทฯ สามารถกู้เงินเพื่อมาซื ้อที่ดินฯ แปลงนี ้ได้ เพราะ
ที่ดินฯ แปลงนี ้มีมูลค่า บริ ษัมฯ มัวแต่มาทําโครงการอะไรไม่ร้ ู ขายได้ ยอดปี หนึ่งได้ เท่าไร คณะ
กรรมการฯ มีแผนไหม ถ้ าราคาไม่ดีจะค้ านหรื อจะทําอย่างไร ในการประชุมครัง้ ที่แล้ ว บริ ษัทฯ
แจ้ งว่าขอเพิ่มทุนเพื่อจะนําไปซื ้อที่ดนิ ฯ แปลงนี ้ แต่ ณ วันนี ้แจ้ งว่าไม่ซื ้อที่ดนิ ฯ ดังกล่าวแล้ วเพราะ
ไม่มีเงิน
นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีปัญหาจากคํา
พิพากษาศาลฎีกาฯ ส่งผลให้ บริ ษัทฯ ถูกระงับการใช้ วงเงินสินเชื่อทัง้ หมดจากสถาบันการเงิน
ไม่ใช่บริ ษัทฯ ไม่พยายามหากู้เงิน แต่ไม่มีธนาคารฯ อนุมตั ใิ ห้
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า แบบนี ้ ถ้ าหาคนมาซื ้อได้ จะติดต่อใครได้
นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า สามารถไปร่ วมประมูลได้ ในวันที่
6 มิถนุ ายน 2561 ได้ เลย
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า และแบบนีท้ ี่ดินเป็ นทองบริ ษัทฯ ไม่ส้ แู ต่
เงินเพิ่มทุนมา 1,000 กว่าล้ าน เอาไปปล่อยให้ บริ ษัทฯ อะไรไม่ร้ ูก้ ไู ด้ ดอกเบี ้ย 5% พร้ อมจะเป็ นหนี ้
สูญตลอดเวลา คณะกรรมการทําอะไรกันอยู่
ประธานฯ ชี แ้ จงว่า ต้ องการมารายงานผลการดําเนิ นงานให้ ท่ านผู้ถือหุ้นได้ ทราบ ซึ่ง
รายละเอียดทัง้ หมดที่คณ
ุ อภิวุฒิได้ รายงานไปนัน้ เป็ นปั ญหาที่ทางคณะกรรมการมาช่วยแก้ ไข
ปั ญหา กระทัง่ ถึงวันนี ้ว่ามาถึงจุดนี ้แล้ วในความเข้ าใจของผมหรื อของคณะกรรมการเอง ผมถือว่า
ดีที่สุดแล้ ว แต่ท่านผู้ถือหุ้นอาจจะไม่เข้ าใจในกระบวนการหรื อวิธีการทํางานนับตังแต่
้ วนั ที่ 26
สิงหาคม 2558 มีคําพิพากษาให้ บริ ษัทฯ ชดใช้ เงินกับจําเลยอีก 26 คน ตอนนันกรรมการลาออก
้
บริ ษั ท ถูก ตัด ถูก ปิ ดอะไรทัง้ หมด ผมถูก ขอร้ องให้ ม าทํ า หน้ า ที่ ป ระธานกรรมการบริ ษั ท ฯ ซึ่ง
กรรมการหลายท่านในที่นี ้ยังไม่มาพึ่งมากันใหม่ ผมได้ เรี ยนท่านผู้ถือหุ้นครัง้ แรกต้ นปี 2559 จะ
ั้
5,000-6,000 ล้ าน
พยายามแก้ ไขปั ญหาตรงนี ้ให้ ได้ เพราะบริ ทฯ วันนันถึ
้ งวันนี ้ทรัพย์สนิ มีทงหมด
ถ้ าทางผมและคณะไม่มีความพยายามแก้ ไขปั ญหาตรงนี ้ให้ ดี คงจะจบไปนานแล้ ว จบไปตังแต่
้
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ปลายเดื อนธัน วาคม 2559 อัย การทํ า หนังสื อ ขอให้ ธ นาคารกรุ งไทยฯ ยึด ทรัพ ย์ บังคับ คดี ม า
ทังหมด
้
ผมเข้ ามาต้ นปี 2559 ได้ ไปติดต่อทังอั
้ ยการและธนาคารกรุ งไทยฯ ซึง่ คิดว่าจะจบก็ไม่จบ
ซึง่ ที่ดินดังกล่าวไม่ใช่ของบริ ษัทฯ เป็ นของจําเลยร่วมในคดีอาญากับบริ ษัทฯ จําเลยร่วมเป็ นผู้ไป
กู้ยืมเงินจากธนาคารฯ มา 8,000 กว่าล้ าน แล้ วส่วนที่ไปออกหุ้นบุริมสิทธิ์อีก รวมเป็ นหนี ้ธนาคาร
10,004 ล้ าน คือ จําเลยที่ไปกู้ยืมธนาคารฯ มา และเป็ นกลุม่ เดียวกับผู้บริ หารชุดเก่า เมื่อปี 2547
ในปี 2549 ที่ไปกู้และผิดนัดธนาคารฯ ก็ฟ้องคดีแพ่ง ในปี 2555-2556 เขาก็ไปฟ้องคดีอาญา ฟ้อง
คนกู้หลักๆ ก็มีผ้ บู ริ หารชุดเก่าไปร่ วมด้ วย ที่วนั นี ้ทังหมดถู
้
กจําคุก ผลจากตรงนี ้ทําให้ บริ ษัทฯ มี
้
10,004 ล้ าน ซึง่ ธนาคารฯ ก็ต้องเรี ยกเอากับ
ภาระต้ องไปรับผิดชอบชดใช้ หนี ้ค่าเสียหายทังหมด
บริ ษั ท ฯ ทัง้ นี ้ พยายามเจรจามาโดยตลอดจนสุดท้ ายมาเพิ่ มทุน โดยจ่ายส่วนหนึ่งแต่อย่ายึด
ทรัพย์บริ ษัทฯ บริ ษัทฯ ก็ดําเนินธุรกิจต่อไปได้ เพราะบริษัทฯเป็ นลูกหนี ้ตามคําพิพากษา ทุกสิ่งผม
และคณะกรรมการไม่มีอะไรที่จะเป็ นเงื่อนไขซ้ อนเร้ น
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่บริ ษัทฯ เพิ่มทุน PP เข้ ามา
เป็ นผู้ถือหุ้น 90% เป็ นผู้ถือหุ้นใหญ่ อยากทราบว่าก่อนที่บริษัทฯ จะไปติดต่อให้ เขามาเพิ่มทุน PP
เขาต้ องรู้ ว่าถ้ าลงทุนจะต้ องได้ ผลตอบแทนอะไร ก่อนที่ จะเอาเงินมาลง อยากทราบว่าบริ ษัทฯ
เสนออะไรให้ กบั ผู้ที่เข้ ามาเพิ่มทุน PP ซึง่ ผู้ถือหุ้นใหญ่เดิมน่าจะค้ านเพราะเกิดความเสียหายกัน
มาก
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ผู้ลงทุนไม่ได้ เกี่ยวอะไรกับบริ ษัทฯ เลย เป็ นนักลงทุนใหม่ๆ ทังหมด
้
เขาตังใจที
้ ่จะเข้ ามาลงทุนเพราะเขาเห็นว่าบริ ษัทฯ นี ้จะมีการดําเนินธุรกิจและจะสามารถแก้ ไข
ปั ญหาตรงนี ้จบ
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผู้ถือหุ้นอันดับหนึ่งที่เป็ นสิงคโปร์
ZICO เป็ นผู้ถือหุ้นแทนคนไทยที่เข้ าไปถือหรื อไม่
นางปราณี หิ รัญ บรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงว่า ตรงนี ไ้ ม่ทราบ เพราะเขาส่ง
หนังสือชี ้ชวนกลับมาที่บริ ษัทฯ
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ครัง้ ที่แล้ วผู้ถือหุ้นรายเดิมที่มาประชุมขอ
ซื ้อ PP ที่ 0.05 สตางค์ คณะกรรมการไม่ยอม แต่กลับให้ คนใหม่หมดเลยเพราะอะไร และทําไมไม่
ทํา RO ไปก่อน
ประธานฯ ชี ้แจงว่า เป็ นหลักเกณฑ์ที่ทาง ก.ล.ต. กําหนดว่าการทํา PP ไม่สามารถเสนอ
ขายให้ ผ้ ถู ือหุ้นเดิมหรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องเดิมได้ และถ้ าทํา RO ก่อนก็ไม่สามารถทําสําเร็จได้ เพราะจะ
ได้ เงินมาไม่มากพอ
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นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า จากที่ ได้ ทราบชนะ 90% ในการ
โหวตเพิ่มทุน PP ถ้ าจะชนะได้ ผ้ ถู ือหุ้นรายใหญ่เดิมจะต้ องเป็ นคนยกมือสนับสนุนถึงจะผ่าน จึง
สงสัยว่านักลงทุน PP ที่มาจากสิงค์โปร์ น่าจะมาจากรายใหญ่เดิมถือ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ไม่ต้องสงสัยเลย รายใหญ่เดิมกับนักลงทุน
PP เป็ นคนเดียวกัน
ประธานฯ กล่าวว่า ขอให้ คณ
ุ สุภาพสตรี ถอนคําพูด ไม่มีเรื่ องแบบที่กล่าวหามาเพราะมี
นักลงทุนอยู่ 2-3 คน ที่ผมเป็ นผู้แนะนํา การพูดแบบนี ้ทําให้ เกิดความเสียหายและถ้ านักลงทุน PP
กับรายใหญ่เดิมเป็ นคนเดียวกันจะเป็ นเรื่ องที่เสียหายมาก เนื่องจากผมได้ ยืนยันกับทาง ก.ล.ต.
และผมเอาเกียรติเป็ นประกัน
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ขอถอนคําพูดค่ะ และท่านประธานฯ บอกว่า
ท่านเสียสละมาไม่งนบริ
ั ้ ษัทฯ จะถูกยึด ถ้ ารู้ว่าบริ ษัทฯ จะมีสภาพเป็ นอย่างนี ้เรายอมให้ เขายึดไป
ดีกว่า ไม่ต้องให้ นกั ลงทุน PP เป็ นไอ้ โม่งมาขายทิ ้ง กวาดเงินไปเป็ นก้ อนแบบนี ้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ในเรื่ องการเล่นหุ้นผมไม่สนั ทัด แต่ผมห่วงอยูย่ งั ถามอยูว่ า่ ผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ ที่ PP เข้ ามา ถึงวันนี เ้ ขายังถื อหุ้นกันอยู่ห รื อไม่ ซึ่งเขาถื ออยู่ 80% ยังไม่ได้ ขาย มีประวัติ
รายละเอียดมีข้อมูลอยู่ ส่วนการที่ท่านมาพูดว่ามีไอ้ โม่งมาขายทิ ้งแล้ วจะให้ เข้ าใจอย่างไร ท่าน
พูดแบบไม่มีข้อมูล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ประจําปี 2560
สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
ประธานฯ มอบหมายให้ นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ช่วยสรุปผลการ
ดําเนินงานเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจําปี 2560
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ กล่าวว่า ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีสินทรัพย์
หมุนเวียน 4,774.31 ล้ าน ถ้ าเทียบกับปี 2559 มี 3,581.29 ล้ าน เพิ่มขึ ้น 1,193.02 ล้ าน สินทรัพย์
ไม่หมุนเวียนในปี 2560 มี 2,162.86 ล้ าน เป็ นสินทรัพย์รวม 6,937.17 ล้ าน หนีส้ ินหมุนเวียน ปี
2560 มี 3,290.31 ล้ าน หนี ้สินไม่หมุนเวียน มี 54.53 ล้ าน หนี ้สินรวม 3,344.84 ล้ าน ส่วนของผู้
ถือหุ้น ปี 2560 มี 3,592.33 ล้ าน รายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
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รายได้ จากการขายและบริ การ ปี 2560 มี 639.95 ล้ าน ต้ นทุนจากการขายและบริ การ
541.01 ล้ าน เพราะฉะนัน้ จะมีกําไรขันต้
้ น 98.94 ล้ าน มี GP 15% รายได้ อื่นๆ 125.84 ล้ าน มี
ค่าใช้ จ่ายในการจัดจําหน่าย 49.97 ล้ าน ค่าใช้ จ่ายในการบริหาร 310.49 ล้ าน ค่าเสียหายจากคดี
ฟ้องร้ อง 3.81 ล้ าน เพราะฉะนัน้ ขาดทุนก่อนหักต้ นทุนทางการเงิน -140.09 ล้ าน ต้ นทุนทาง
การเงิ น 16.95 ล้ า น ขาดทุ น ก่ อ นภาษี เงิ น ได้ -157.04 ล้ า น ภาษี เงิ น ได้ -7.67 ล้ า น รวมแล้ ว
ขาดทุนของปี นี ้ -164.71 ล้ าน รายละเอียดตามตารางด้ านล่าง
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โดยในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถาม ดังนี ้
1.นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า มีข้อสงสัยที่ชี ้แจงเรื่ องต้ นทุนขายรายได้
การขาย ในวาระที่ 2 บอกว่าต้ นทุนการขาย 361 ล้ าน แต่ในวาระนี ้ 541.01 ล้ าน จึงสงสัยว่าทําไม
แตกต่างกัน และรายได้ จากการขายก็หมือนกันรวมแล้ วได้ ประมาณ 300 กว่าล้ าน แต่ในวาระนี ้
600 กว่าล้ าน ทําไมแตกต่างกัน และต้ นทุนบริ การของปี ที่แล้ ว 295 ล้ าน แต่ยอดขาย 1,100 กว่า
ล้ า น แต่ ว่า ปี นี ย้ อดขาย 600 กว่ า ล้ า น แต่ค่า ใช้ จ่ า ยบริ ห าร 300 กว่ า ล้ า น แสดงว่า ไม่ มี ก าร
ควบคุม ค่ า ใช้ จ่ า ยหรื อ ไม่ แ ละยอดการขายลดลงไป ไม่ ท ราบว่ า ทางบริ ษั ท ฯ มี ก ารควบคุม
ค่าใช้ จ่ายอย่างไร และขอเรี ยนถามค่าใช้ จ่ายในการจัดการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ นีห้ รื อแต่ละครัง้
ประมาณเท่าไร และมีทางจะไปหาโรงแรมอื่นๆ ที่ถกู กว่านี ้หรื อไม่
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า สําหรับข้ อมูลในวาระที่ 2 จะเป็ น
ในเรื่ องของการขายที่ดนิ พร้ อมอสังหาริมทรัพย์และคอนโด แต่ตรงนี ้จะมีรายได้ คา่ ที่ปรึกษาบริการ
การขาย ในรายงานวาระที่ 2 จะอธิ บายยอดรายได้ จากธุรกิจหลักของบริ ษัท จึงไม่ได้ รวมค่าที่
ปรึกษาและบริ หารการขาย ส่วนตัวค่าใช้ จ่ายและบริ การจริ งแล้ วเพิ่มมาประมาณ 20 กว่าล้ าน ซึง่
จริ งๆ แล้ วส่วนที่เป็ น Fixed Cost ถึงแม้ รายได้ จะลดลง แต่ตวั Fixed Cost อยู่ตามโครงการก็ยงั
ต้ องดูแลอยู่ ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ ประหยัดในเรื่ องของค่าใช้ จ่ายลงไปจาก 142 ล้ าน เหลือ 49 ล้ าน ถ้ า
รวมหมดค่าใช้ จ่ายและการขายบริ หารจะลดลงไป สําหรับเรื่ องโรงแรมที่จดั การประชุมนัน้ จริ ง
แล้ วบริ ษัทฯ ได้ สํารวจโรงแรมบริเวณแถวนี ้หมด ซึง่ ค่าใช้ จ่ายจะแพงกว่าที่นี ้มาก และในการเลือก
โรงแรมนี ้เพราะทางโรงแรมฯ ได้ เช่าที่จอดรถของบริ ษัท บริ ษัทฯ จึงได้ บาร์ เทอร์ จากโรงแรมฯ เพื่อ
นํามาเป็ นส่วนลดค่าโรงแรมได้ ทําให้ บริษัทฯ ประหยัดค่าใช้ จ่ายในส่วนนี ้ลงไป
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบการเงินสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2560 ซึง่ ได้ ผ่านการพิจารณาของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เรี ยบร้ อย
แล้ ว จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณารับรองงบการเงินดังกล่าว
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
47,362,408,782 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
3,211,000 เสียง
งดออกเสียง
3,300,853 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,368,920,635 เสียง

ร้ อยละ 99.9863
ร้ อยละ 0.0068
ร้ อยละ 0.0070
ร้ อยละ 100.0000

มติท่ ปี ระชุม ที่ ป ระชุม มี ม ติ อนุมัติ งบแสดงฐานะทางการเงิน และงบกํ าไรขาดทุน เบ็ด เสร็ จ ประจํ าปี 2560
สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง 47,362,408,782 เสียง ร้ อยละ 99.9863
หน้า 11 / 25

วาระที่ 4

พิจารณาอนุ มัติการงดจ่ ายเงินปั นผลสําหรั บผลการดําเนิ นงานตัง้ แต่ 1 มกราคม 2560
ถึง 31 ธันวาคม 2560
จากงบการเงิน ของบริ ษั ท ฯ มี ย อดขาดทุน สะสม ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 จํ า นวน
164.71 ล้ านบาท ตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชน พ.ศ. 2535 มาตราที่ 115 การจ่ายเงินปั น
ผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกํ าไร กระทํ ามิได้ ในกรณี ที่บริ ษัทยังมีผลขาดทุนสะสมอยู่
ห้ ามมิให้ จ่ายเงินปั นผล ดังนัน้ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับ
รอบการดําเนินงานตังแต่
้ 1 มกราคม 2560 ถึง 31 ธันวาคม 2560
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
47,402,408,824 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
3,211,000 เสียง
งดออกเสียง
3,300,853 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,408,920,677 เสียง

ร้ อยละ 99.9863
ร้ อยละ 0.0068
ร้ อยละ 0.0070
ร้ อยละ 100.0000

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั กิ ารงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานตังแต่
้ 1 มกราคม 2560 ถึง 31
ธันวาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียง 47,402,408,824 เสียง ร้ อยละ 99.9863
วาระที่ 5

พิจารณาแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ปั จจุบันกรรมการที่ ครบกํ าหนดออกตามวาระจํ านวน 2 ท่าน คือ นายสมชาย คูวิจิตร
สุวรรณ และนายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย และเพื่อให้ เป็ นไปตาม พรบ.บริ ษัทมหาชนในมาตรา 71
วงเล็บ 2 แห่ง พรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 จะต้ องแต่งตังกรรมการ
้
1 ใน 3 ของกรรมการ
้
นี ้ จึงขอเลื่อนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในปี 2562 มาครบกําหนดออก
ทังหมดในปี
ตามวาระในปี นี ้จํานวน 1 ท่าน คือ นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ โดยวิธีจบั สลาก
ทัง้ นี ้ ทางคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนของบริ ษั ท ฯ ได้ พิ จ ารณา
คุณ สมบัติ ของกรรมการทัง้ 3 ท่ านแล้ ว กรรมการทัง้ 3 ท่ า น มี คุณ สมบัติ ค รบถ้ ว นที่ จ ะดํ า รง
ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไป จึงได้ นําเสนอกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึง่
1.นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ
ตําแหน่ง ประธานกรรมการบริ ษัทฯ
2.นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย
ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ
3.นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ
ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ
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รองประธานฯ ได้ รายงานต่อที่ประชุมว่า ในวาระนี ้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับ
ตําแหน่งกรรมการได้ ซึง่ ทางบริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ ผ่านทางตลาดหลักทรัพย์ฯ ผู้ถือหุ้นสามารถที่จะ
ส่งตัวแทนเพื่อเข้ ารับการคัดเลือกในตําแหน่งกรรมการได้ โดยเสนอชื่อผ่านทางเว็ปไซต์ ปรากฎ
ว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งรายชื่อตัวแทนเพื่อเข้ ารับการคัดเลือก เพื่อดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
ในปี นี ้ ดังนัน้ ทางบริ ษัทฯ จึงขอใช้ วิธีการลงคะแนนแบบปกติ คือ 1 หุ้น มี 1 เสียง จึงขอให้ ที่
้
ง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังกรรมการทั
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
สรุปผลลงคะแนนเลือก นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ เป็ นกรรมการ
เห็นด้ วย
47,109,528,455 เสียง
299,165,484 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
226,853 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,408,920,792 เสียง

ร้ อยละ 99.3685
ร้ อยละ 0.6310
ร้ อยละ 0.0005
ร้ อยละ 100.0000

ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
สรุปผลลงคะแนนเลือก นายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย เป็ นกรรมการ
เห็นด้ วย
47,109,528,455 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
299,166,337 เสียง
งดออกเสียง
226,000 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,408,920,792 เสียง

ร้ อยละ 99.3685
ร้ อยละ 0.6310
ร้ อยละ 0.0005
ร้ อยละ 100.0000

ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
สรุปผลลงคะแนนเลือก นางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ เป็ นกรรมการ
47,109,528,455 เสียง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
299,166,337 เสียง
งดออกเสียง
226,000 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,408,920,792 เสียง

ร้ อยละ 99.3685
ร้ อยละ 0.6310
ร้ อยละ 0.0005
ร้ อยละ 100.0000

ง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังกรรมการทั
้
นายสมชาย คูวิจิตรสุวรรณ ด้ วยคะแนนเสียง 47,109,528,455 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.3685
และนายวุฒิพงษ์ อิสระมาลัย ด้ วยคะแนนเสียง 47,109,528,455 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.3685
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และนางสาวประภัสสร มงคลมะไฟ ด้ วยคะแนนเสีย ง 47,109,528,455 เสี ย ง คิด เป็ นร้ อยละ
99.3685
วาระที่ 6

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ค่ า ตอบแทนกรรมการ ตามมติ ค ณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
ค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2561 มีจาํ นวน 3.5 ล้ านบาท
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจําปี 2561 มีจํานวน
3.5 ล้ านบาท โดยเพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนจํานวน 300,000.- บาท
ทังนี
้ ้ รายละเอียดเกี่ยวกับค่าตอบแทนได้ แนบในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้น หน้ าที่ 35
ค่าตอบแทนดังกล่าว ประกอบด้ วย ค่าตอบแทนประจําและค่าเบี ้ยประชุม ครัง้ ละ 6,000.- บาท
จึงขอให้ ที่ประชุมฯ พิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทตามที่เสนอมา
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
47,402,949,762 เสียง
6,211,853 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
226,000 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,409,387,615 เสียง

ร้ อยละ 99.9864
ร้ อยละ 0.0131
ร้ อยละ 0.0005
ร้ อยละ 100.0000

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนของกรรมการบริ ษัทฯ ประจําปี 2561 จํานวน 3.5 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียง 47,402,949,762 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9864
วาระที่ 7

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและค่ าสอบบัญชีประจําปี 2561 ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีประจําปี 2561
ของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.นายเจษฏา หังสพฤกษ์
ทะเบียน 3759 หรื อ
2.นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ทะเบียน 5113 หรื อ
3.นางสาวกรรณิการ์ วิภานุรัตน์ ทะเบียน 7305
ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน เป็ นผู้สอบบัญชี บริษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด ที่ได้ รับความเห็นชอบ
จากสํานักงาน ก.ล.ต. และเป็ นผู้สอบบัญชีที่มีประสบการณ์และความสามารถ ประกอบกับไม่มี
ความสัมพันธ์ ห รื อมีส่วนได้ เสียกับบริ ษั ทฯ หรื อบริ ษั ทย่อยหรื อผู้บริ หารหรื อบุคคลที่ เกี่ ยวข้ อง
กํ าหนดค่าสอบบัญ ชีรายไตรมาสบริ ษัทฯ งบการเงินรวมและงบการเงินประจําปี บริ ษั ทฯ และ
บริ ษั ท ย่ อ ย 11 บริ ษั ท โดยกํ า หนดค่า สอบบัญ ชี บ ริ ษั ท และบริ ษั ท ย่อ ย (AUDIT FEE) จํ า นวน
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5,387,900.- บาท ( ห้ าล้ านสามแสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อยบาทถ้ วน ) ค่าสอบบัญชีเพิ่มขึ ้นจาก
ปี ก่อน จํ านวน 129,900.- บาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.47 ผู้สอบบัญ ชี และค่าสอบบัญ ชี ได้ ผ่านการ
พิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทว่าค่าสอบบัญชีมีความเหมาะสม
และผู้สอบบัญชีมีคณ
ุ สมบัติที่จะเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยในปี 2561 ดังนัน้ จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าสอบบัญชี ประจําปี 2561
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
42,402,749,762 เสียง
ไม่เห็นด้ วย
11,000 เสียง
งดออกเสียง
6,626,853 เสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,409,387,615 เสียง

ร้ อยละ 99.9860
ร้ อยละ 0.0000
ร้ อยละ 0.0140
ร้ อยละ 100.0000

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิแต่งตังให้
้ บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด โดยมี นายเจษฏา หังสพฤกษ์ เลขที่
ผู้สอบบัญ ชี 3759, นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ เลขที่ ผ้ ูสอบบัญ ชี 5113 และนางสาวกรรณิ การ์
วิภานุรัตน์ เลขที่ ผ้ ูสอบบัญชี 7305 เป็ นผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
และบริ ษัทย่อย ประจําปี 2561 โดยมีค่าสอบบัญชีจํานวน 5,387,900.- บาท ด้ วยคะแนนเสียง
47,402,749,762 เสียง ร้ อยละ 99.9860
วาระที่ 8

พิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 4 และข้ อที่ 5 วรรค 2
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาแก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 4 และข้ อที่ 5 วรรค 2 ของบริ ษัทฯ
ดังนี ้
ข้ อบังคับข้ อที่ 4
เดิม หุ้นทัง้ หลายของบริ ษัทเป็ นหุ้นสามัญและหุ้นบุริมสิทธิ ชนิดแปลงสภาพเป็ นหุ้นสามัญได้
และต้ องลงเงินครัง้ เดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้
แก้ ไขเป็ น หุ้นทังหลายของบริ
้
ษัทเป็ นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ ือและหุ้นบุริมสิทธิชนิดแปลงสภาพ
เป็ นหุ้นสามัญได้ ชนิดระบุช่ ือ และต้ องลงเงินครัง้ เดียวเต็มมูลค่าที่ตราไว้
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ข้ อบังคับข้ อที่ 5 วรรคที่ 2 แก้ ไขเพื่อให้ เกิดความชัดเจนในการปฎิบตั ิงานนายทะเบียนหุ้นของ
บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด
เดิม ในกรณีห้ นุ ของบริ ษัทได้ รับการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรื อ ศูนย์
ซื ้อขายหลักทรัพย์หรื อศูนย์ซื ้อขายหลักทรัพย์ล่วงหน้ า การออกใบหุ้นให้ เป็ นไปตามกฎหมายว่า
ด้ วยการนัน้
แก้ ไขเป็ น ในกรณีที่บริ ษัทมอบหมายให้ บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จํากัด เป็ น
นายทะเบียนหุ้นของบริ ษัท วิธีปฎิบตั ิที่เกี่ยวกับงานนายทะเบียนของบริ ษัทให้ เป็ นไปตามที่นาย
ทะเบียนหุ้นกําหนด
ทังนี
้ ้ การแก้ ไขข้ อบังคับครัง้ นี ้เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทย คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นควรให้ ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการ
แก้ ไขข้ อบังคับของบริษัท ข้ อที่ 4 และข้ อที่ 5 ตามที่เสนอ
ที่ประชุมได้ พิจารณาและสรุปผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
เห็นด้ วย
47,402,649,762 เสียง ร้ อยละ 99.9860
ไม่เห็นด้ วย
3,211,000 เสียง ร้ อยละ 0.0068
3,426,853 เสียง ร้ อยละ 0.0072
งดออกเสียง
จํานวนผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง 47,409,187,615 เสียง ร้ อยละ 100.0000
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตั แิ ก้ ไขข้ อบังคับข้ อที่ 4 และข้ อที่ 5 วรรค 2 ด้ วยคะแนนเสียง 47,402,649,762
เสียง ร้ อยละ 99.9860
วาระที่ 9

เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ท่านผู้ถือหุ้นได้ สอบถาม โดยมีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม ดังนี ้
นายสมชาย เจนสถิรพันธุ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่สอบถามไปยังไม่ได้ คําตอบในเรื่ องของ
ค่าใช้ จ่ายในการจัดประชุม ค่า Organizer เท่าไร และที่มีการนําเงินที่ได้ จากการเพิ่มทุนไปซื ้อตรา
สารหนี ้กับโซลาริ สข้ อเท็จจริงเป็ นอย่างไร เปิ ดเผยได้ หรื อไม่ ถ้ าไม่ได้ เพราะอะไร
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า หลักสําคัญ ที่ เพิ่มทุนไป เพื่อแก้ ไขปั ญ หาของบริ ษัทฯ คือ 1) นํ าไป
ชําระหนี ้ให้ กบั ธนาคารฯ 2) นําไปเสริมสภาพคล่องของบริ ษัทฯ ในการดําเนินธุรกิจ ทุกสิง่ ทุก
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อย่างทํ าไปเพื่อประโยชน์ ของบริ ษัทฯ ในเรื่ องของการซื ้อตราสารหนี ้ คณะกรรมการก็ ได้ ดูว่ามี
ความมัน่ คงแค่ไหนอย่างไร อย่างที่ท่านเป็ นห่วง แต่สําหรับรายละเอียดขอให้ คุณปราณี แจ้ งให้
ทราบต่อไป
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า สําหรับค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน
ในส่วนของ Organizer กับบริ ษัทฯ ทําการตลาดมาด้ วยกัน ซึง่ เขาได้ เข้ ามาช่วยในส่วนนี ้ จึงได้ ใน
ราคาที่ ตํ่ากว่าตลาด ประมาณ 15,000.- บาท ไม่เกิ น 20,000.- บาท ส่วนเรื่ องของตัว๋ แลกเงิน
ของบริ ษัทฯ ไปลงอยู่ที่ Planet Energy ซึง่ เป็ นบริษัทผลิตไฟฟ้าในพม่า โซลาริ สเป็ นเพียงผู้บริหาร
จัดการกองทุน
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามกรรมการ ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน และ ดร.
สุทัศน์ จันกิ่งทอง ที่ได้ เสนอรายงานแจ้ งตลาดหลักทรัพย์ ขอถามว่าตอนนี ้เงิน 1,800 ล้ าน ที่ไป
ปล่อยกู้ตอนนี ้กลับคืนมาบ้ างหรื อยัง มีตอ่ ขยายหรื อไม่ หรื อยังเหมือนตามที่แจ้ งตลาดหลักทรัพย์
ขอให้ ทงั ้ 2 ท่านช่วยตอบ
ดร.สุทศั น์ จันกิ่งทอง กรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า จริ งๆ แล้ ว เรื่ องตัว๋ แลกเงินทางคุณปราณี
กําลังจะตอบข้ อนี ้ให้ อยูค่ รับ
ดร.รัญชนา รัชตะนาวิน กรรมการบริ หาร ชี ้แจงว่า ในเรื่ องของตัว๋ แลกเงิน บริ ษัทฯ ยังต่อ
ขยายอยูใ่ นช่วง 3 เดือน
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า บริษัทฯ ได้ ขยายระยะเวลาไปถึง
30 กัน ยายน 2561 เพราะบริ ษั ท ฯ คิดว่า บริ ษั ทจะทราบผลการขายที่ ดิน ประมาณช่วงเดื อน
มิถุนายน 2561 ซึ่งกว่าจะดําเนินการในเรื่ องการขายที่ ดินฯ แล้ วเสร็ จ ก็ น่าอยู่ในช่วงกันยายน
2561 ซึง่ จะทราบส่วนต่างๆ ที่บริ ษัทต้ องจ่ายชําระให้ ธนาคารกรุงไทยฯ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า โดยสามัญสํานึกหรื อการทําธุรกิจ จะต้ องนํา
เงินเพิ่มทุนจาก PP 0.05 สตางค์ มาซื ้อที่ดินแปลงนี ้ แต่พอมีเงินเอาไปปล่อยกู้ ถ้ าตามความเป็ น
จริ งแล้ ว ทําไมไม่เก็บเงินก้ อนนี ้ไว้ เพื่อจะไปประมูลที่ดินแปลงนี ้ ถึงเวลาก็อ้างว่าเวลายังเหลืออยู่
และทําไมไม่เตรี ยมเงินไว้ เผื่อการทําธุรกิจของการที่จะไปประมูลที่ดิน ไปปล่อยให้ ไทยฟิ ลาเท็กซ์
200 ล้ าน ส่วนของทุนมีแค่ 100 กว่าล้ าน และปล่อยให้ Planet Energy เกือบ 1,000 กว่าล้ าน ซึง่
เป็ นบริ ษัทพึง่ ตังยั
้ งไม่มีรายได้ เลย มีแต่ความเสี่ยงทังนั
้ น้ ถ้ าเป็ นเงินของพวกคุณ คุณจะทําแบบนี ้
ไหม และหลักประกันไม่มีเลย ถึงเวลาถ้ าคุณต้ องการไปประมูลที่ดิน อาจจะอ้ างได้ เงินที่ปล่อยกู้
ไปเรี ยกกลับคืนมาไม่ทนั หรื อยังคืนไม่ได้ ต้ องไปฟ้องร้ อง คณะกรรมการฯ ได้ ดแู ลเรื่ องนี ้หรื อไม่ ทุก
อย่างคือเกมส์การเงินที่เดินเรื่ องไว้ ทงหมด
ั้
สุดท้ ายบริษัทฯ นี ้ต้ องขาย
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นายสมชาย เจนสถิ รพัน ธุ์ ผู้ถื อ หุ้น ผมว่ า ประเด็ น นี ้ ผิ ด ปกติ ก รรมการตรวจสอบได้
ตรวจสอบหรื อไม่ ต้ องการให้ กรรมการตรวจสอบเข้ าไปตรวจสอบคนที่ปล่อย หรื อคนที่เสนอเรื่ อง
มาได้ อย่างไร มีเกณฑ์อะไร
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ต้ องการทราบผู้ถือหุ้น PP ที่มาใหม่
ปั จจุบนั เขายังถือหุ้นอยูเ่ หมือนเดิมหรื อขายออกไปแล้ ว
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ในเรื่ องของความเสี่ยง หรื อการไปปล่อยกู้ คิดว่าจะได้ คืนหรื อไม่คืน
อย่างไร ในประเด็นนี ้จริ งๆ แล้ ว ทางด้ านตรวจสอบ ทางฝ่ ายบริ หารได้ ดแู ละได้ รายงานว่ามีความ
เสี่ยงแค่ไหนอย่างไร แต่ก็มีความเชื่อมัน่ ว่าการปล่อยกู้แบบนี ้เป็ นการดําเนินการธุรกิจของบริษัทฯ
ในระยะสัน้ ดูแล้ วไม่มีความเสี่ยงถึงขนาดหายไปเลย เพราะมีสญ
ั ญากันอยูร่ ะดับหนึ่ง ซึง่ ประเด็น
เรื่ องความเสี่ยงกรรมการฯ ได้ ดอู ยู่ ขอบคุณที่ท่านเป็ นห่วง บริ ษัทฯ จะไปเร่ งรัดดูแลเพื่อไม่ให้ เกิด
ความเสียหาย
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ถ้ าเสียหายล่ะค่ะ
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ผู้ดําเนิ นการก็ ต้องรับผิดชอบ และที่ สอบถามว่าผู้ถือหุ้น ใหม่ที่ ม า
ลงทุน 10 กว่าราย ณ วันนี ้สัดส่วนยังคงอยูไ่ หมหรื อเหลือเท่าไร ขอให้ คณ
ุ สุทธิศกั ดิ์ฯ ช่วยให้ ข้อมูล
ด้ วย
นายสุทธิศกั ดิ์ วจีปิยนันทานนท์ ที่ปรึ กษาการเงิน แจ้ งว่า จากการปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือ
หุ้น ยังคงมีผ้ ถู ือหุ้นที่เพิ่มทุน PP ถืออยู่ 90%
นายศาลทูล วุฒิ ศัก ดิ์ ศิ ล ป์ ผู้ถื อ หุ้ น แจ้ ง ว่า การประมาณการซื อ้ ขายวัน ที่ เปิ ดตลาด
หลักทรัพ ย์ มา 2 สัปดาห์ มี คนขายหุ้น ไป 39,000 ล้ านหุ้น ใครขาย เพราะสัดส่วนหุ้นเดิมมี แค่
1,000 กว่าล้ านหุ้น นี ้เป็ นข้ อมูลชัดเจน
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ใครขายบ้ าง คงตอบไม่ได้
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ที่ปล่อยให้ ก้ ู กลุม่ ที่ให้ ก้ อู อกตัว๋ แลก
เงิน มีความสัมพันธ์กบั ผู้ถือหุ้น PP รายใหม่หรื อไม่
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า จริ งๆ แล้ ว โซลาริ สเป็ นผู้บริ หาร
กองทุน ไม่มีความสัมพันธ์กบั กลุม่ PP ใหม่ เป็ นคนละกลุม่ ไม่เกี่ยวกันเลย
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ผลดําเนินการปี 59 ยอดขาย 1,100
ล้ า นบาท ปี 60 ยอดขาย 639 ล้ า นบาท ในปี 61 คาดว่า บริ ษั ท ฯ น่ า จะมี รายได้ จ ากการขาย
ประมาณเท่าไร พอประมาณการได้ ไหมในช่วงไตรมาสแรกรายรับประมาณเท่าไร
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นางปราณี หิ รัญ บรรเทา รองกรรมการผู้จัดการ ชี แ้ จงว่า งบการเงิน ยังไม่ ได้ ส่งตลาด
หลักทรัพย์ เพราะฉะนัน้ ไม่สามารถเปิ ดเผยข้ อมูลได้
นายอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ขออธิบายเรื่ องที่ดินฯ เพิ่มเติม ที่
ดินฯ แบ่งเป็ นหลายโฉนด น่าจะประมาณ 200 กว่าโฉนด ผู้ถือหุ้นถามว่าถ้ าซื ้อบางส่วนได้ หรื อไม่
ข้ อเท็จจริ งปรากฎว่าคดีนี ้ธนาคารฯ เป็ นผู้รับจํานองของที่ดินฯ ทังหมด
้
4,300 ไร่ และธนาคารฯ
เป็ นผู้ขอให้ ขายทอดตลาดรวมทังหมดไม่
้
ได้ ขายแยกแปลง เจ้ าพนักงานบังคับคดีจึงการประกาศ
ขายทอดตลาดรวมหมดทุกแปลงในคราวเดียว เพราะธนาคารฯ มองว่านักลงทุนจะซือ้ ที่ ดิน ฯ
ทังหมดรวมกั
้
นในราคาที่ดีกว่าราคาขายแยกแปลง เพราะที่ดินไม่ได้ เป็ นสี่เหลี่ยมซึง่ ติดถนนบาง
นาตราดยาวไปจนถึงมอเตอร์ เวย์ ซึง่ การขายรวมทังหมด
้
4,300 ไร่ คาดว่าจะต้ องใช้ เงินประมาณ
9,000 ล้ านบาท ซึ่ ง หากบริ ษั ท ฯ จะหาเงิ น 9,000 ล้ านบาท มาซื อ้ ที่ ดิ น ฯ ในเวลานี ้ ทาง
คณะกรรมการฯ เห็นว่าเป็ นไปได้ ยาก หากเพียงสามารถแก้ ไขปั ญหาได้ บริ ษัทฯ มีเงินเหลือไป
ดําเนินกิจการต่อน่าจะเหมาะสมกว่า ซึ่งหากบริ ษัทฯ จะไปเป็ นหนี ้ใหม่อีก ทําอาจให้ เกิดปั ญหา
ทางการเงินอีก
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น ขอสอบถามคุณอภิวฒ
ุ ิ ทองคํา ถ้ าเกิดว่าตรงที่ปล่อยกู้
เสี่ยงกว่านี ้ และการมีชื่อคณะกรรมการซ้ อนกันของ Planet Energy กับ VTE คือชื่อ คุณศุภสิทธิ์
โพคินจารุรักษ์ เหมือนกันทัง้ 2 บริษัท เรื่ องนี ้มีอะไรกันหรื อไม่ เพราะการมีชื่อกรรมการคนเดียวกัน
เป็ นความเสี่ ย งมหาศาล จํ า ได้ ว่า คราวที่ แ ล้ ว ที่ ป ระชุม คุณ อภิ วุฒิ ทองคํ า บอกว่ า ได้ ไปทํ า
ข้ อตกลงเรื่ องเงินที่วางประกันกับ บจ.โกลเด้ นฯ ที่ซื ้อสมัย 10 กว่าปี ก่อนจํานวน 600 กว่าล้ าน ซึง่
ศาลมี คําพิ พ ากษาให้ คืนบวกดอกเบีย้ แต่ท างบริ ษั ทฯ จะไม่เรี ยกคืน ตรงนี ย้ ังเป็ นเหมือนเดิม
หรื อไม่
นายอภิ วุฒิ ทองคํ า ประธานเจ้ า หน้ า ที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่า เรื่ อ งบจ.โกลเด้ น ฯ เกิ ด จาก
แนวทางที่ จะนํ าที่ ดินฯ ออกขายโดยตรง ซึ่งมีการเจรจากับเจ้ าของ บจ.โกลเด้ นฯ ว่า (เพราะ
บริ ษัทฯ ฟ้องบจ. โกลเด้ นฯ เพื่อเรี ยกเงินก้ อนนี ้บวกดอกเบี ้ยประมาณ 700 ล้ าน) เพื่อให้ บริ ษัทฯ
สามารถเอาที่ดินแปลงนี ้ออกขายได้ โดยเร็ ว เพื่อแก้ ปัญหาให้ กับบริ ษัทฯ ซึ่งผู้บริ หารในขณะนัน้
โดยไม่เกี่ยวกับผม ได้ มีการทําสัญญาฉบับหนึง่ กับทางเจ้ าของ บจ.โกลเด้ นฯ ตกลงกันว่า บริษัทฯ
ยอมจะไม่เรี ยกเก็บเงิน 700 ล้ าน กับทางบจ.โกลเด้ นฯ ซึ่งเงื่อนไขในวันนัน้ ปั จจุบนั เปลี่ยนแปลง
ไปแล้ วเนื่องจากไม่มีการนําที่ดินฯ ออกขายโดยตรง ปั จจุบนั ที่ดินฯ ถูกระหว่างการบังคับคดี ซึ่ง
บริ ษัทฯ ได้ นําหนี ้ก้ อนนี ้ไปยื่นขอรับชําระหนี ้แล้ วเช่นกัน
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นางสุด ใจ วุฒิ ศัก ดิ์ ศิล ป์ ผู้ถื อ หุ้น สอบถามว่า ในการขายทอดตลาด คณะกรรมการ
ทัง้ หมดได้ มีการพิจารณาร่ วมกันไหม ว่าเกิ ดราคานี ข้ ึน้ มาบริ ษั ทฯ จะค้ าน ฐานของราคาอยู่ที่
เท่าไร บริ ษัทฯ ถึงจะคัดค้ านหรื อจะไม่คดั ค้ าน
ุ ิ ทองคํา ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร ชี ้แจงว่า ถ้ าค้ านจะต้ องหาคนมาซื ้อให้ ได้
นายอภิวฒ
แพงกว่า จะค้ านราคาแต่เพียงแย่งเดียวไม่ได้ แต่ต้องหาคนมาซื ้อแพงกว่าด้ วย ซึ่งเปลี่ยนกติกา
ใหม่แล้ ว เมื่อก่อนค้ านได้ แต่เดี๋ยวนี ้ค้ านไม่ได้ ต้ องหาคนที่ซื ้อแพงกว่ามาด้ วย
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า หุ้นที่เหลือ 90% และปริ มาณการขายที่
เกิดขึ ้นจริ งๆ มาจากไหน
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ผมได้ ตอบไปแล้ วว่าผมไม่ทราบ ผมจะรู้ได้ อย่างไรว่าใครซื ้อ ราคาหุ้น
เป็ นเรื่ องของกลไกตลาด ผมไม่สนั ทัดในเรื่ องของราคาหุ้น
นางวิไลลักษณ์ ประฎิภาณวัตร ผู้ถือหุ้น แจ้ งว่า ขอฝากในเรื่ องของการประมูลที่ดิน อย่า
ให้ บริ ษัทฯ ต้ องเสียหายในเงินที่ตงสํ
ั ้ ารองไว้ 3,000 ล้ าน
นายอภิ วุฒิ ทองคํ า ประธานเจ้ าหน้ าที่ บ ริ ห าร ชี แ้ จงว่ า ราคาเปิ ดขาย 9,000 ล้ า น
ธนาคารฯ จะได้ รับชําระเฉพาะหนี ้ 8,300 จาก บจ.โกลเด้ นฯ เพราะฉะนัน้ ส่วนต่างที่ขายได้ ต้อง
คืน บจ.โกลเด้ นฯ บริ ษัทฯ ก็ไปตามคืนจาก บจ.โกลเด้ นฯ ได้
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ในส่วนนัน้ เป็ นไปตามที่ท่านเข้ าใจ ณ วันนีบ้ ริ ษัทฯ ต้ องรับผิดชอบ
ตามคําพิพากษาศาลฎีกาฯ คือ 1,635 ล้ าน ส่วนต่าง 8,300 ล้ าน เขาก็ไปยึดเอากับที่ดินขาย แต่
ถ้ าเขาขายเกิ น กว่ า ราคา บริ ษั ท ฯ สามารถไปไล่ เบี ย้ กั บ บางคนได้ ตามที่ ไ ด้ เรี ย นแล้ วว่ า
คณะกรรมการตังใจจะแก้
้
ปัญหาไม่ให้ บริ ษัทฯถูกยึดทรัพย์ ณ วันนัน้ ไม่ให้ ต้องถูกอายัดทังหมด
้
เพราะวันนันเขาเตรี
้
ยมการไว้ หมดแล้ ว
เนื่ องจากบริ ษั ทฯ พยายามแก้ ปัญ หาตรงนี ใ้ ห้ ได้ ดีที่สุดแล้ ว ทํ ายังไงให้ ห้ ุนกลับเข้ ามา
Trade ได้ ปั จจุบนั ธุรกิจต่างๆ ทุกโครงการ บริ ษัทฯ ยังดําเนินการอยู่ทําได้ ไม่เต็มที่ เพราะเงินน้ อย
ธนาคารก็ไม่ปล่อยกู้เลย การจะลงทุนทําอะไรก็ต้องมีความเสี่ยง บางครัง้ เสี่ยงมากไปก็ไม่รอด
และจุดประสงค์หลักถ้ าท่านจําได้ เมื่อปี 59 ในที่ ประชุมผมพูดว่า ผมรับอาสาผู้ใหญ่ เข้ ามาเป็ น
ประธาน เพื่อมาแก้ ปัญหาให้ ท่าน วันนันทุ
้ กท่านที่นงั่ อยู่ในที่ประชุมไม่มีใครร่ วมรับผิดชอบ ไม่มี
ใครไปก่อหนี ้นี ้ขึ ้นมา เพราะมันเป็ นเรื่ องที่ไม่คาดคิดว่าปี 47 ที่เขากู้หนี ้ยืมสินกันแล้ ว มาปี 58 คน
ให้ ก้ กู บั คนกู้ทงหมดต้
ั้
องมาร่ วมรับผิดในคดีอาญาฯ ร่ วมกันติดคุกกันหมด กฤษดามหานครสมัย
นันไปทํ
้ าอะไร ต้ องมารับผิดชอบ 1,000 กว่าล้ าน โดยคําพิพากษาต้ องรับผิดชอบถึง 10,000 ล้ าน
ดังนัน้ จึงเข้ ามาเพื่อกอบกู้ให้ อยู่รอดได้ อย่าถูกปิ ดอย่าถูกยึดทรัพย์ จากนัน้ ก็ลากยาวมาปี 58,
59, 60 ปี นี ้ 61 ภาวนาขอให้ จบ ถ้ าจบได้ ธนาคารฯ ได้ เงินคื น 10,000 กว่าล้ าน บริ ษั ท ฯ หมด
ภาระตรงนี ้ในเรื่ องหนี ้สินก็จบ
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นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า จบค่ะ นักลงทุนก็หายหมดเลย เงินหายหมด
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ผมพูดในข้ อมูลที่เป็ นข้ อเท็จจริ งแบบนีๆ้ แต่ท่านจะมองว่าเงินหาย
หมด ผมไม่ร้ ูจะทําอย่างไร การลงทุนในหุ้นมันก็มีความเสี่ยง
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ถ้ าบริ หารเป็ นก็อาจจะไม่เสี่ยงอย่างนี ้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า หลายท่านที่ไม่เข้ าใจ ผมอยากจะพูดให้ เข้ าใจว่าเจตนารมย์ผมเป็ น
อย่างนี ้ กรรมการทัง้ หมดที่ มาวันนี ้ ไม่มีใครอยู่ในวันนัน้ เลย พึ่งเข้ ามาใหม่หลายท่าน เขาต้ อง
มาร่ วมเสี่ยงร่ วมรับผิดชอบอยู่ในฐานะคณะกรรมการบริ ษัทฯ เพราะฉะนัน้ ถ้ าจะทําอะไรไปมันก็
ต้ องมีความเสี่ยง มีความรอบครอบในทุกๆ อย่าง ต้ องทําให้ ชดั เจนอยูแ่ ล้ วไม่ต้องห่วง แต่ที่ท่านให้
คําแนะนํ ามามีข้อเสนอมา บริ ษัทฯ ทราบและต้ องขอบคุณ บริ ษัทฯ เป็ นกังวลอยู่ แต่ถ้าไม่ทํา
อะไรเลยก็จะเกิดความเสียหายขึ ้น
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขอทราบเรื่ องตัว๋ แลกเงินว่ากรรมการทุก
คนในชุดนี ้ อยูใ่ นยุคตัว๋ แลกเงินทังหมด
้
ขอสอบถามเรื่ องนี ้ดีกว่า
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศลิ ป์ ผู้ถือหุ้น แจ้ งว่า เมื่อกี ้มีนกั ลงทุนผู้หญิงท่านหนึง่ บอกว่า เป็ นห่วง
เรื่ องเงินที่ จะได้ กลับมา อันนัน้ เป็ นเรื่ องอนาคตไม่ทราบว่าประมูลเท่าไร แต่เงินที่อยู่ในมือของ
บริ ษัทฯ 1,800 ล้ าน บริ ษัทฯ ไปปล่อยกู้ บอกว่าระยะเวลายังไม่มีความแน่นอน ปั จจุบนั มีความ
แน่นอนออกมาแล้ ว ว่าจะประมูลที่ดินวันที่ 6 มิถุนายน 2561 เตรี ยมเงินเพื่อการนี ้หรื อไม่ ถ้ าไม่
เงินก้ อนนีเ้ พิ่มทุน PP มา เพื่อจะมาเอา 5% แค่นีห้ รื อ และทําไมต้ องเลือกโซลาริ สมาดูแล ทัง้ ที่
ปั จจุบนั โซลาริ สก็ไม่รอดอยูแ่ ล้ ว
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ช่วงที่ท่านประธานบอกว่า ไม่สามารถขยับ
ขยายกิจการได้ เพราะไม่มีเงินทุน พอมีเงินทุนมาท่านก็ไปปล่อยกู้ มันขัดแย้ งกันครับท่าน
ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า ไม่ ขัด แย้ ง ครั บ เพราะเอามาลงทุ น ไม่ จํ า เป็ นต้ อ งไปซื อ้ ที่ ดิ น มา
ก่อสร้ างอย่างเดียว การลงทุนในภาวะที่บริษัทฯ มีปัญหาอยูท่ ี่เคลียร์ หนี ้ยังไม่จบ มีความเสี่ยงด้ าน
อื่น ซึ่งพูดมากไปก็ไม่ได้ เพราะฉะนัน้ ต้ องพิจารณาด้ วยความเหมาะสม ด้ วยเหตุด้วยผลว่าจะ
ลงทุนอะไร และการไปลงทุนด้ านนีถ้ ้ ามันมีความเสี่ยง ถามว่ามีความรับผิดชอบไหม ตอบว่ามี
ต้ องมี ความรั บ ผิ ด ชอบ ต้ องจัดการได้ ถ้ าจัด การไม่ได้ จ ะปล่อ ยแบบนี ไ้ ม่ ได้ ส่วนจะได้ แค่ไหน
อย่างไรเป็ นเรื่ องอนาคต
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า การไม่มีหลักประกัน ท่านจะจัดการได้ อย่างไร
ท่านเป็ นนักกฎหมาย
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ประธานฯ ชี ้แจงว่า จริ งๆ มีความเสี่ยงทุกด้ าน แต่ต้องพิจารณาด้ วยความรอบครอบ ณ
ขณะนัน้ และต้ องมีข้อมูลพร้ อมเพรี ยง ไม่ใช่เอาเหตุการณ์ 3 เดือนที่แล้ วมาพูดวันนี ้ เพราะฉะนัน้
การลงทุนก็ดีต้องอยู่ภายใต้ ข้อเท็จจริงที่มีอยูใ่ นขณะนัน้ และมีความระมัดระวัง ผมตอบให้ ได้ ว่าที่
ทําไปทังหมด
้
เขาต้ องรับผิดชอบลงทุนก็ต้องได้ มาไม่ใช่ลงทุนแล้ วหายไป และกรรมการตรวจสอบ
ได้ ดูแล้ ว รั บ ประกัน ท่ านว่า ถ้ ามี ความเสี ย หายเกิ ด ขึน้ บริ ษั ท ฯ ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบ กรรมการหรื อ
ผู้บริ หารก็ต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
นายศาลทู ล วุ ฒิ ศัก ดิ์ ศิ ล ป์ ผู้ ถื อ หุ้ น กล่ า วว่ า รั บ ผิ ด ชอบยัง ไงครั บ ระหว่ า งที่ ท่ า น
รับผิดชอบมันก็เสียไปแล้ ว หลักการและเหตุผลในการเลือกบริ ษัทฯ เหล่านี ้คืออะไร ขอถามคุณ
ประภัสสร/กรรมการตรวจสอบ ครับ
ประธานฯ ชี ้แจงว่า หลักการและเหตุผลที่ผมเรี ยนให้ ทราบว่าเราต้ องลงทุน ผมตอบแทน
ได้ ไม่ต้องถามกรรมการตรวจสอบเพราะเหตุผมรับผิดชอบอยู่แล้ วในฐานะประธานกรรมการฯ
ท่านจะหายข้ องใจหรื อยังที่ท่านถามมา
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ผมยังไม่หายข้ องใจว่าหลักการและเหตุผล
คืออะไร ท่านพูดมาเพียงกว้ างๆ กรรมการตรวจสอบรับหน้ าที่นี ้โดยตรงครับ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กรรมการตรวจสอบก็ต้องตอบได้ กรรมการมา
7 คน พูดอยูค่ นสองคนเท่านันเองหรื
้
อ
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ไม่มีกฎหมายไหนบอกว่าต้ องให้ ทกุ คนพูดครับ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ถูก แต่เราเป็ นผู้ถือหุ้นก็สามารถซักได้ ทําไมเรา
จะต้ องฟั งท่านคนเดียว เราอาจจะไม่เชี่อท่านก็ได้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ที่ท่านถามมาผมตอบให้ หมดแล้ ว
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เรายังไม่เคลียร์
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ผมจะไม่อนุญาตให้ ใครตอบแล้ ว ถ้ าท่านไม่ถามอะไรเพิ่มเติมจะให้
ท่านนัง่ แล้ ว
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หลักการและเหตุผลท่านยังไม่ตอบเลย
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ที่ได้ ดําเนินการไปนันด้
้ วยความรอบครอบและมีเหตุมีผลแล้ วครับ
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า เหตุผลคืออะไร
(ประธานฯ ได้ เชิญท่านผู้ถือหุ้นทัง้ 2 คน คือ นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ และนายศาลทูล
วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ นัง่ ลงก่อน)
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ประธานฯ ชี แ้ จงว่ า ผมเป็ นประธานที่ ป ระชุม ผมต้ อ งกํ า กับ ที่ ป ระชุม ให้ อ ยู่ในความ
เรี ยบร้ อย เมื่อเปิ ดโอกาสให้ ท่านถาม 3-4 ครัง้ แล้ ว ซึง่ ทางฝ่ ายบัญชีได้ ตอบแล้ ว เชิญนัง่ ก่อนครับ
ไม่เชื่อฟั งประธานไม่ได้ น่ะครับ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ไล่เราออกก็ได้
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ถ้ าไม่เชื่อผม ผมก็ต้องเชิญออกครับ เชิญเจ้ าหน้ าที่พาออกครับ
นายศาลทูล วุฒิ ศักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า หลักการและเหตุผลในการเลือกสถาบัน
เหล่านี ้ในการลงทุน หลักการและเหตุผล คือ ท่านประธานตอบว่ารอบครอบแล้ ว
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า หลักการและเหตุผล ผมได้ ตอบมากกว่านัน้ ว่า มีการพิจารณาโดย
ละเอียดรอบครอบแล้ วว่า เป็ นการลงทุนชนิดหนึ่ง ในขณะที่บริ ษัทฯ ยังมีภาวะที่จะต้ องเคลียร์
ปั ญหาหนี ้สินกับธนาคารฯ อยู่ ในขณะเดียวกันนัน้ ทางคณะกรรมการฯ ได้ ดําเนินการในเรื่ องนี ้
พิจารณาโดยความละเอียดรอบครอบ โดยอาศัยข้ อเท็จจริ งข้ อมูลประกอบ ณ ขณะนันแล้
้ ว ถึงได้
มีการดําเนินการในเรื่ องการปล่อยกู้ตรงนี ้ไป
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า มีหลักประกันไหม ส่วนของทุนมี 100 กว่าล้ าน
ปล่อยกู้ไปตังเท่
้ าไร
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ท่านจะแย้ งแบบนี ้ไม่ได้ เพราะเป็ นดุลพินิจที่ดําเนินการแล้ ว
ุ ิ ช่วยตอบหน่อยค่ะ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า คุณอภิวฒ
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า กรรมการตรวจสอบน่าจะรู้ ดีที่สดุ ทําไมถึง
เลือกอันนี ้ รบกวนขอความรู้ด้วยครับ
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ผมขอเรี ยนให้ ทราบว่า การดําเนินการเรื่ องนี ้มันไม่ใช่หน้ าที่โดยตรง
ของคณะกรรมการตรวจสอบ เพราะคณะกรรมการตรวจสอบ เพียงแต่สอบทานความน่าเชื่อถือ
ความถูกต้ องของการดําเนินการ เรื่ องการดําเนินการเป็ นส่วนหนึ่งของฝ่ ายบริ หารที่เป็ นส่วนหนึ่ง
ของการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ
นางสุดใจ วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า แล้ วต้ องถามใครค่ะ
ประธานฯ ชีแ้ จงว่า ผมก็ ตอบแล้ วว่า เขาได้ ดําเนินการโดยชอบแล้ ว ตรวจสอบไปสอบ
ทานแล้ ว กรรมการฯ ก็ทราบแล้ ว ดําเนินการไปด้ วยเหตุผลข้ อเท็จจริ งที่เชื่อได้ ว่ามันไม่มีความ
เสี่ยงที่จะทําให้ หนี ้มันเสีย ผมก็ตอบข้ อเท็จจริงให้ ท่านทราบหมดแล้ ว 3 ครัง้ แล้ ว
นางสุดใจ วุฒิ ศักดิ์ศิลป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ท่านตอบเหมื อนไม่ได้ ตอบ อาจจะเป็ นนัก
กฎหมายท่านตอบคลุมไปเลย
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิศ์ ลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ท่านตอบกว้ าง ขอรายละเอียดเพิ่มเติม
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ประธานฯ ชี ้แจงว่า ไม่เป็ นไร ผมถือว่าผมตอบแล้ ว ถ้ าท่านไม่นงั่ ผมเชิญออกเดี๋ยวนี ้เลย
ครับ
นางสุดใจ วุฒิ ศัก ดิ์ศิล ป์ ผู้ถื อหุ้น กล่าวว่า ออกก็ ได้ แล้ วบัน ทึก ลงไปด้ วยว่าเราไม่ ได้
คําตอบ
นายศาลทูล วุฒิศกั ดิ์ศลิ ป์ ผู้ถือหุ้น กล่าวว่า ลงบันทึกการประชุมไว้ ด้วยครับ ว่าสาเหตุใน
การเชิญออกเป็ นเพราะถามคําถามหลักการและเหตุผลคืออะไร
(จากนันเจ้
้ าหน้ าที่ได้ เชิญท่านผู้ถือหุ้นทัง้ 2 ท่าน ออกจากห้ องประชุม)
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา ผู้รับมอบจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ขออนุญาตถามเกี่ยวกับตัว๋
แลกเงินเช่นกัน เพราะยังได้ คําตอบไม่ชดั เจน คือ ท่านผู้บริ หารฝ่ ายการเงินได้ บอกว่า ตอนนี ้เงิน
ของตั๋ว แลกเงิ น เหลื อ หลัง จากเพิ่ ม ทุน PP อยู่ป ระมาณ 1,900 ล้ า น ปั จ จุบัน ไปลงอยู่ Planet
Energy แต่ว่าดร.รัญชนา รัชตะนาวิน บอกว่า มีการต่อตัว๋ แลกเงินอยู่ ถ้ าดูข้อมูลเดิมตัว๋ แลกเงิน
เดิมไปลงไว้ ที่ บริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และบริษัท อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จํากัด
และบริ ษัท กรุ งไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํากัด อยากถามคณะกรรมการฯ ว่า จริ งๆ แล้ ว ขณะนี ้
เงินที่สํารองเตรี ยมที่จะไปจ่ายธนาคารกรุ งไทยฯ ซึง่ เงินตัวนี ้ไม่ควรเป็ นเงินที่เสี่ยง ขณะนี ้อยู่ที่แต่
ละบริ ษัทจํานวนกี่ล้านบาทครับ
นางปราณี หิรัญบรรเทา รองกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั ตอนนี ้ตัว๋ แลกเงินอยู่ที่
บริ ษั ท กรุ งไทย แลนด์ ดีวีลอปเมนท์ จํ ากัด จํ านวน 500 ล้ านบาท อยู่ที่ บริ ษั ท ไทยฟิ ลาเท็ ก ซ์
จํากัด (มหาชน) จํานวน 200 ล้ านบาท และอยู่ที่ Planet Energy ทังหมด
้
1,142 ล้ านบาท (คือตัว
ที่ไปลงทุนโรงไฟฟ้าในพม่า) สําหรับบริ ษัท วินเทจ วิศวกรรม จํากัด (มหาชน) และบริ ษัท
อีสต์โคสท์ เฟอร์ นิเทค จํากัด ได้ รับคืนแล้ ว
นายอดิเรก พิพฒ
ั น์ปัทมา ผู้รับมอบจากผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ถ้ าสมมติว่าตัว๋ แลกเงินที่ไป
ลง บริ ษัทใดบริ ษัทหนึง่ เกิดผิดนัดไม่สามารถที่จะจ่ายได้ จะส่งผลกระทบอย่างไรให้ กบั บริ ษัทฯ กับ
แผนการเงินที่จะชําระหนี ้ธนาคารกรุงไทยฯ จะมีผลกระทบร้ ายแรงหรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงว่า ถ้ าถามว่ากระทบไหม คือ กระทบ แต่จะมากน้ อยแค่ไหน จะเสียหาย
ร้ ายแรงอย่างไรก็ยงั คํานึงอยู่ แต่ไม่ถึงขนาดนัน้ ถ้ าจะมีมนั เป็ นเรื่ องอนาคต มันต้ องคาดการณ์
ทัง้ นัน้ ว่าจะกระทบมากกระทบน้ อยอย่างไร ก็ต้องคํานึงอยู่แล้ ว ณ เวลานัน้ ที่กระทํา มันก็ตอบ
ไม่ได้ 100% ขณะนี ้ แต่คิดว่า มัน ไม่ น่ าจะเกิ ด ขึน้ แต่ถ ามว่าถ้ าเกิ ดขึน้ จริ งๆ ในอนาคตจะทํ า
อย่างไร บริษัทฯ ก็ต้องหาทางแก้ ไข แต่คดิ ว่าคงเสียหายไม่ร้ายแรงถึงขนาดนัน้
ประธานฯ กล่ า วว่ า เราได้ ป ระชุม กั น ครบทัง้ 9 วาระแล้ ว กรรมการบริ ษั ท ฯ ก็ ต้ อ ง
ขอขอบคุณ ท่านผู้ถือหุ้นที่เสียสละเวลามาร่ วมประชุมในครัง้ นี ้ และคิดว่าในครัง้ ต่อไปคงได้ รับ
ความร่วมมือจากท่านอีก ขอขอบคุณและขอปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 ครับ
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