ที SN/SET/IR 2019.00166
วันที 26 เมษายน 2562
62
เรื อง

แจ้ งมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562

เรี ยน

กรรมการและผู้จดั การ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

มหาชน) (“บริ ษัทฯ”) เมือ
ด้ วยทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ของ บริ ษัท เสนาดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน
วันที 26 เมษายน 2562 ซึงในขณะทีเริ มการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมทังด้
< วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม
ทังสิ
< <น 94 ราย ถือหุ้นรวมกันได้ 835,968,086 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 58.83 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายแล้ วทังหมด
<
ได้ มีมติที
สําคัญสรุปได้ ดงั นี <
1.

มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2561

ทีประชุ
ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้
ง างมากของจํ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
คะแนนเสียงดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
851,259,977
0
761,753
0
852,021,730

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ <นจากเมือตอนเริ มเปิ ดประชุมจํานวน 17 ราย นับเป็ น
จํานวนหุ้นได้ 16,053,644 หุ้น
2.

รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ
รายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561
หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ <นจากวาระก่อนจํานวน 20 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
1,630,312 หุ้น
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3.
มีมติอนุมตั ิงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวมของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยสํ
ย าหรับรอบบัญชี
สิ <นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
ทีประชุ
ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้
ง างมากของจํ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
คะแนนเสียงดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
851,936,088
0
1,742,172

คิดเป็ นร้ อยละ
99.80%
0.00%
0.20%

0
853,678,260

0.00%
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ <นจากวาระก่อนจํานวน 4 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
26,218 หุ้น
4.
มีมติอนุมตั ิการจั
การจัดสรรกําไรจํานวน 20,367,332.00 บาท เป็ นเงินสํารองตามกฎหมายและอนุมตั ิการ
จ่ายเงินปั นผลจากผลประกอบการของบริ
ารของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น สําหรับผลการดําเนินงานงวดวันที 1 มกราคม 2561– 31
ธันวาคม 2561 จํานวนประมาณ 384,051,888.40 บาท หรื อคิดเป็ นอัตราหุ้นละ 0.270310 บาท โดยจ่ายจากกําไรของ
บริ ษัทฯ ทีไม่ได้
ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน จํานวนประมาณ 384,051,888.40 บาท
ซึงบริ ษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้
งกาล
วรวม 155,924,872.77 บาท หรื อคิดเป็ น 0.109757 บาทต่อหุ้น ตามที
ได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมคณะกรรมการของบริ ษัทฯ ครัง< ที 6/2561 เมือวันที 14 สิงหาคม 2561 ดังนัน< บริ ษัทฯ จึงเหลือเงิน
ปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2561
256 ทีต้องจ่ายเพิมเติมในครัง< นี <อีกประมาณ 228,127,367.71 บาท ในอัตราหุ้นละ
0.160553 บาทต่อหุ้น
ทังนี
< < บริ ษัทฯ จะหักภาษี หกั ณ ที จ่ายสําหรับเงินได้ จากการได้ รับเงินปั นผลในอัตราตามทีกฎหมายกําหนด โดย
กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั
นปั นผลในวันที 8 พฤษภาคม 2562 ซึงเป็ นวันให้ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น (Record Date) และ
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที 24 พฤษภาคม 2562
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้
ง างมากของจํจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
คะแนนเสียงดังนี <
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
853,102,541
331
761,758
0
853,864,630

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ <นจากวาระก่อนจํานวน 7 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 186, 370 หุ้น
5.
มีมติอนุมตั กิ ารแต่
แต่งตังนายวิ
ง<
เชียร รัตนะพีระพงศ์ พลตํารวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช นายสัมมาคีตสิน
และนางวีรพรไชย สิริยะสวัสดิZ ซึงเป็ นกรรมการครบกํ
น
าหนดออกจากตําแหน่งตามวาระกลั
กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ต่อไปอีกวาระหนึง
ทีประชุ
ประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้
ง างมากของจํ
งจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
คะแนนเสียงดังนี <
1)

นายวิเชียร รัตนะพีระพงศ์ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
853,238,616
158
803,066
0
854,041,840

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ูถือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึน< จากวาระก่อนจํ านวน 6 ราย นับเป็ นจํ านวนหุ้นได้
177,210 หุ้น
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2)

พลตํารวจเอกอชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิ
กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

3)

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

นายสัมมา คีตสิน ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท/กรรมการอิสระ อีกวาระหนึง
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

4)

จํานวน (เสียง)
853,238,774
1,000
802,066
0
854,041,840

จํานวน (เสียง)
853,239,774
0
802,066
0
854,041,840

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิZ ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท อีกวาระหนึง
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
853,239,774
0
802,066
0
854,041,840

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%
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6.
มีมติอนุมตั ใิ ห้ กํกําหนดค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการบริ ษัท และกรรมการตรวจสอบของบริ
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ สําหรับปี
2562 เป็ นจํานวนเงินทังสิ
< <นไม่เกิน 3,88
880,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี <
ค่ าเบีย1 ประชุม
บาท/คน/ครั
ครัง1 ที7เข้ าร่ วมประชุม
ค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
60,000 บาท
กรรมการอิสระ
40,000 บาท
กรรมการ และเลขานุนุการคณะกรรมการบริ ษัท
10,000 บาท
ค่ าตอบแทนกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
40,000 บาท
กรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท
ค่ า ตอบแทนกรรมการสรรหาและกํ
ตอบแทนกรรมการ
า หนด
ค่ าตอบแทน
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ส ร ร ห า แ ล ะ กํ า ห น ด
20,000 บาท
ค่าตอบแทน
กรรมการสรรหาและกํ
สรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
10,000 บาท
ค่ าตอบแทนกรรมการบริ
ตอบแทนกรรมการ หารความเสี7ยง
ประธานกรรมการบริ
บริ หารความเสีย ง
20,000 บาท
กรรมการบริ
บริ หารความเสีย ง
10,000 บาท
ค่ าตอบแทนกรรมการกํากับดูแลกิจการ
ประธานกรรมการกํกํากับดูแลกิจการ
20,000 บาท
กรรมการกํกํากับดูแลกิจการ
10,000 บาท
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3ของจํ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
853,958,771
0
803,069
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ถู ื อหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ <นจากวาระก่อนจํานวน 1 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้
720,000 หุ้น
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7.
มีมติอนุมตั ใิ ห้ แต่
แต่งตัง< นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3759 และ/หรื อ นาย
จิโรจน์ ศิริโรโรจน์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5113 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ
กรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญาตเลขทะเบียน 7305 แห่ง บริ ษัท กริ นทร์ ออดิท จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจํ
ประจําปี 2562 และกําหนด
ค่าตอบแทนในการตรวจสอบบัญชี สําหรับรอบปี บัญชี 2562 รวมทังสิ
< <น 2,080,000 บาท
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้
ง างมากของจํ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน เป็ นดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
853,987,629
0
774,211
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

8.
มีมติอนุมตั แิ ก้ ไขข้ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ22 ข้ อ23 ข้ อ 24 และข้ อ30ก โดยให้
ให้ ยกเลิกข้ อความเดิมและ
แ
ใช้ ข้อความใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี <
ข้ อ
ข้ อบังคับฉบับปั จจุบัน
22 การประชุมคณะกรรมการของบริษัท ให้
จัดขึ <น ณ ท้ องทีอนั เป็ นทีตงสํ
ั < านักงาน
ใหญ่ของบริษัท หรื อ จังหวัดใกล้ เคียง
หรื อ ณ ทีอืนใดตามทีประธานกรรมการ
หรื อผู้ซงึ ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนด
23 ในการเรี ย กประชุ ม คณะกรรมการ ให้
ป ร ะ ธ า น ก ร ร ม ก า ร ห รื อ ผู้ ซึ ง ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากประธานกรรมการจัดส่ง
หนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อย
กว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้ นแต่ใน
กรณี จํ า เป็ นรี บ ด่ว นเพื อ รั ก ษาสิท ธิ ห รื อ
ประโยชน์ ข องบริ ษั ท จะแจ้ งการนั ด
ประชุ ม โดยวิ ธี อื น และกํ า หนดวั น นั ด
ประชุมเร็ วกว่านันก็
< ได้

ข้ อบังคับฉบับแก้ ไขเพิ7มเติม
การประชุมคณะกรรมการของบริ
ะกรรมการของบริ ษัท ให้ จัดขึ <น ณ ท้ องทีอันเป็ นทีตงสํ
ั < านักงาน
ใหญ่ของบริ ษัท หรื อ จังหวัดใกล้ เคียง หรื อ ณ ทีอืนใดตามทีประธานกรรมการ
หรื อผู้ซงึ ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการจะกําหนด
อนึง การประชุมคณะกรรมการ หากประธานกรรมการหรื อผู้ซึงได้ รับมอบหมาย
จากประธานกรรมการเห็
รรมการเห็นสมควร จะกําหนดให้ กรรมการของบริ ษัทเข้ าประชุม
และดําเนินการใดๆ ในการประชุ
ะชุมดังกล่าวผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
ในการเรี ยกประชุมคณะกรรมการ ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้ วยตนเองหรื
ยตนเองห อการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ให้
ให้ ประธานกรรมการหรื
ระธานกรรมการห อผู้ซึงได้ รับมอบหมายจาก
ประธานกรรมการจัดส่งหนังสือนัดประชุมไปยังกรรมการไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน
ก่อนวันประชุม เว้ นแต่ในกรณี จําเป็ นรี บด่วนเพือรั กษาสิทธิ หรื อประโยชน์ ของ
บริ ษัท จะแจ้ งการนัดประชุมโดยวิธีอืนและกําหนดวันนัดประชุมเร็ วกว่านันก็
< ได้
ทังนี
< < หากเป็ นการเรี
ารเรี ยกประชุมคณะกรรมการผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ การส่งหนังสือ
เชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะส่งโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ก็
ได้
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24

ในการประชุ ม คณะกรรมการต้ องมี
กรรมการมาประชุมไม่น้อ ยกว่ากึง หนึง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
<
งจะ
ครบเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็
รรมการเป็ นประธานที
ประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยู่
ในทีประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที
ได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธาน
ทีประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการ
หรื อมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีได้ ให้
กรรมการซึงมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึง เป็ นประธานในทีประชุม

30ก ผู้ถืถื อ หุ้น ซึ ง ถื อ หุ้ นนับ รวมกัน ได้ ไม่ น้ อ ย
กว่ า หนึ ง ในห้ า (1/5) ของจํ า นวนหุ้ นที
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั<
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่ายีสบิ ห้ า (25) คน ซึง ถือหุ้นนับรวมกัน
ได้ ไม่ น้ อยกว่ า หนึ ง ในสิ บ (1/10) ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั<
อาจร้ อง
ขอเป็ นหนัง สื อ ให้ คณะกรรมการเรี ย ก
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้ โดยใน
หนังสือร้ องขอนัน< จะต้ อ งระบุเ หตุผลใน
การขอให้ เรี ยกประชุมไว้ อย่างชัดเจน ใน
กรณีเช่นนี < ให้ คณะกรรมการจัดให้ มีการ
ประชุมวิสามัญผู้ถื อหุ้นภายในหนึง (1)
เดื อ นนั บ แต่ วั น ที ไ ด้ รั บ หนั ง สื อ ร้ องขอ
ดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น

ในการประชุมคณะกรรมการแต่
แต่ละครัง< ไม่ว่าจะเป็ นการประชุมด้ วยตนเองหรื อ
การประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ต้ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึงหนึง
(1/2) ของจํานวนกรรมการทังหมดจึ
<
งจะครบเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานทีประชุม ในกรณีทีประธานกรรมการไม่อยูใ่ นที
ประชุมหรื อไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ ให้ รองประธานกรรมการเป็ นประธานที
ประชุม ถ้ าไม่มีรองประธานกรรมการหรื อมีแ ต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้ าทีไ ด้ ให้
กรรมการซึง มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึง เป็ นประธานในทีประชุม
ในกรณีทีมีการประชุมคณะกรรมการผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ การดําเนินการจะต้ อง
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และมาตรฐานการรั กษาความมันคงปลอดภัยของการ
ประชุมผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์ทีกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือสาร
กําหนด หรื อตามทีหน่วยงานราชการทีเกียวข้ องประกาศกําหนด
กรรมการบริ ษัทซึง เข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสือ อิเล็กทรอนิกส์ด้วยวิธีการ
และเป็ นไปตามเงือนไขทีกล่าวมาข้ างต้ นถือว่าเป็ นการเข้ าร่วมประชุมอันสามารถ
นับเป็ นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการผ่านสืออิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าวมี ผลเช่นเดียวกับการประชุม ตามวิธีก ารทีบัญญัติ ไว้ ในกฎหมายและ
ข้ อบังคับฉบับนี <
ผู้ถือหุ้นคนหนึง หรื อหลายคนซึง มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของ
จํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด
ั<
อาจเข้ าชือกันร้ องขอเป็ นหนังสือให้ คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมือใดก็ได้ โดยในหนังสือร้ องขอนันจะต้
<
องระบุเรื อง
และเหตุ
เหตุ ผ ลในการขอให้ เรี ยกประชุ ม ไว้ อย่ า งชั ด เจน ในกรณี เ ช่ น นี < ให้
คณะกรรมการจัดให้ มีการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นภายในสี
ภายใน สิบห้ า(45) วันนับแต่
วันทีได้ รับหนังสือร้ องขอดังกล่าวจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีทีคณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรค
หนึง ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
<
ง เข้ าชือกันหรื อผู้ถืถือหุ้นคนอืนๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที
บังคับไว้ นนจะเรี
ั<
ยกประชุมเองก็ได้ ภายในสีสิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนด
ระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี เ ช่ น นี < ให้ ถื อ ว่ า เป็ นการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ นที
คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นทีเกิด
จากการจั
รจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีทีปรากฏว่ว่าการประชุมผู้ถือหุ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตาม
วรรคสองครัง< ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึงมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที
กําหนดไว้ ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้ องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ ค่าใช้ จ่ายทีเกิดจาก
การให้ มีการประชุมในครัง< นันให้
< แก่บริ ษัท
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ทังนี
< < ให้ บุคคลทีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ ไขเพิมเติมข้ อบังคับของบริ ษัทต่อกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์มีอํานาจแก้ ไขและเพิมเติมถ้ อยคําเพือให้ เป็ นไปตามคําสัง ของนายทะเบียน และมีอํานาจ
ดําเนินการตามคําสัง ของนายทะเบียนเพือให้ การจดทะเบียนเสร็ จสมบูรณ์
แนนเสียงไม่
ง น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
ทีป ระชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
853,999,082
0
762,758
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
99.91%
0.00%
0.09%
0.00%
100.00%

9.
มีมติอนุมตั ิให้ ออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง< ที 11 (SENA-WK) โดยไม่คิดมูลค่า ซึง มีรายละเอียดดั
ด งต่อไปนี <
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ
< ้ นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวนไม่เกิน 3,050,000 หน่วยมูลค่าที
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท มีอายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ปี นับจากวันทีออกและเสนอขาย โดยเสนอขายครัง< เดียวให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
และพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อบริ ษัทย่อย จํานวน 18 ราย ซึงมีผ้ บู ริ หารและพนักงานทีทีได้ รับสิทธิมากกว่า 5 % ของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK จํานวน 7 ราย และไม่มีมกี รรมการได้ รับการจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ SENA-WK
รวมทัง< มอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัทหรื อบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจ
ดังต่อไปนี <
(ก) พิจารณากําหนดและแก้ ไขเปลียนแปลงข้
นแปลงข้ อกําหนด เงือนไข และรายละเอียดอืนๆ ทีเกียวข้ องกับการออก
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง< ที 11(SENA-WK) เท่าทีกฎหมายกําหนดให้ กระทําได้
และอยู่ในส่วนทีไม่ใช่สาระสําคัญ เช่น วัน เวลา และวิธีการในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิ
วิธีการใช้ สทธิ
ทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ เป็ นต้ น
(ข) เข้ าเจรจา ตกลงลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆ ทีเกียวข้ อง
(ค) ลงนามในเอกสารคํา ขออนุญาต คําขอผ่อนผันต่างๆ และหลักฐานทีจํ าเป็ นทีเกี ยวข้ อ งกับ การจัดสรร
ใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ครัง< ที 11 (SENA-WK) ดังกล่าว ซึง รวมถึงการติดต่อ และ
การยืนคําขออนุญาตหรื อขอผ่อนผันเอกสารและหลักฐานดังกล่าวต่อหน่วยงานราชการหรื อหน่วยงานที
เกียวข้ อง และ
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(ง) ดําเนินการอืนใดทีจําเป็ นและเกียวข้ องกับการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทฯ ครัง< ที 11 (SENA-WK)
(SENA
ตามความสมควร
ทังนี
< < ทีประชุมมีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และ
พนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อบริ ษัทย่อยครั
ย ง< ที ครัง< ที 11 (SENA-WK) ดังนี <
(9.1) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร และพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื
หรื อบริ ษัทย่อย โดยผู้บริ หารและพนักงานแต่ละท่าน จะมีสิทธิ ได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ไม่เกิน 5%
ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั<
ทีประชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
ง น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 10 ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงคัดค้ านด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
840,981,342
12,970,428
810,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) ให้ แก่ผ้ บู ริ หาร
า และพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อบริ ษัทย่อย ให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานจํ
งาน านวน 7 ราย ทีแต่ละรายได้
รายได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิเกิน
กว่า 5% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมด
ั<
โดยมีรายชือและรายละเอียดการจัดสรรตามทีระบุข้างล่างนี <
ทีประชุ
ป ระชุมอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน และไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซึงถือหุ้นรวมกันเกินร้ อยละ 5 ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสี
และ
ยงคัดค้ านด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นดังนี <
(9.2.1) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นายชัยยศ แซ่จงุ
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
841,182,358
12,768,412
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.41%
1.49%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2.2) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นางสาวพรภัส บุญวงศ์
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
841,182,358
12,768,412
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.41%
1.49%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2.3) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นางสาวภรดี รัตนรุจิกร
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
840,981,342
12,969,428
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2.4) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นางสาวปราณีต ติจนั ทึก
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
841,182,358
12,768,412
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.41%
1.49%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2.5) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นางสาวศศินนั ท์ วิโชติคนั ธพงษ์
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
841,182,358
12,768,412
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.41%
1.49%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2.6) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นางมาริ ษา ภูมิจิตร
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
840,981,342
12,969,428
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%

(9.2.7) จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญ ครัง< ที 11 (SENA-WK) จํานวน 200,000 หน่วย หรื อคิด
เป็ น 6.6% ของจํานวนใบสําคัญแสดงสิทธิทงหมดที
ั<
ออกในครัง< นี < ให้ แก่ นายสมปอง รัตนเอกภาพ
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
840,981,342
12,969,428
811,070
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%

10.
มีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ลงจํ านวน 1,276,965 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม
1,446,152,603 บาท เป็ นทุทุนจดทะเบียน 1,444,875,638 บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญจํานวน 1,444,875,638 หุ้น
มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท โดยวิธีการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนทีบริ ษัษัทฯ ยังมิได้ นําออกจําหน่ายซึ
ย งเหลือจากการรองรับ
การใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัทฯ และ/หรื อ
บริ ษัทย่อย ครัง< ที 3 (SENA-WC) จํานวน 968,680 หุ้น และ ครัง< ที 4 (SENA-WD) จํานวน 21,680 หุ้น และตัดหุ้นสามัญที
เหลือจากการจัดสรรหุ้นปั นผลตามมติทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2561 จํานวน 286,605 หุ้น รวมทังสิ
< <น จํานวน
1,276,965 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี <
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน 1,444,875,638 บาท
แบ่งออกเป็ น

1,444,875,638

หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
1.00
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
1,444,875,638

หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

หุ้น

-

บาท

(หนึ ง พั น สี ร้ อยสี สิ บ สี ล้ า นแปดแสนเจ็
แปดแสนเจ็ ด หมื น ห้ าพัน หกร้
หก อย
สามสิบแปดบาท)
(หนึ
หนึ ง พั น สี ร้ อยสี สิ บ สี ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื น ห้ าพัน หกร้ อย
สามสิบแปดหุ้น)
(หนึง บาท)
(หนึ
หนึ ง พัน สี ร้ อยสี สิ บ สี ล้ า นแปดแสนเจ็ ด หมื น ห้ า พัน หกร้ อย
สามสิบแปดหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )”

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่
ง น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็ นดังนี <
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ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
841,030,654
12,969,428
761,758
0
854,761,840

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%

11.
มีมติ อนุมัติ การเพิม ทุน จดทะเบี ยนของบริ ษัท ฯ ขึน< อีก 3,050,000 บาท จากทุ
จาก น จดทะเบี ยนเดิ ม
1,444,875,638 บาท เป็ น1,447,925,638
1,447,925,638 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 3,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท เพือรองรับการใช้ สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิทธิ ทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัททีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของ
บริ ษัทฯ และ/หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง< ที 11 (SENA-WK)
(SENA
และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 เพือให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุน
จดทะเบียนของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี <
“ข้ อ 4.

ทุนจดทะเบียน 1,447,925,638 บาท
แบ่งออกเป็ น

1,447,925,638 หุ้น

มูลค่าหุ้นละ
1.00 บาท
โดยแยกออกเป็ น
1,447,925,638 หุ้น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(หนึ ง พัน สี ร้ อยสี สิ บ เจ็ ด ล้ า นเก้ าแสนสองหมื น ห้ า พัน หกร้ อย
สามสิบแปดบาท)
(หนึ
หนึ ง พัน สี ร้ อยสี สิ บ เจ็ ด ล้ า นเก้ าแสนสองหมื น ห้ า พัน หกร้ อย
สามสิบแปดหุ้น)
(หนึง บาท)
(หนึ
หนึ ง พัน สี ร้ อยสี สิ บ เจ็ ด ล้ า นเก้ าแสนสองหมื น ห้ า พัน หกร้ อย
สามสิบแปดหุ้น)
(ศูนย์ห้ นุ )”

ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน เป็ นดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
840,982,344
12,969,428
810,070
0
854,761,842

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%
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หมายเหตุ ในวาระนี < มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ <นจากวาระก่อนจํานวน 2 ราย นับเป็ นจํานวนหุ้นได้ 2 หุ้น
มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิมทุนจํานวนไม่เกิน 3,050,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพือ
12.
รองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิทีจะซื <อหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ ทีออกให้ แก่ผ้ บู ริ หารและพนักงานของบริ ษัท และ/
และ
หรื อ บริ ษัทย่อย ครัง< ที 11 (SENA-WK)
WK)
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้
ง างมากของจํ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุ
า
มและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน เป็ นดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
840,989,345
12,969,428
803,069
0
854,761,842

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%

13
มีมติอนุมตั การขายสิ
กิ ารขายสิทธิในการซื <อทีดินโครงการพั
โ
ทยาคันทรี คลับจํานวน 111 แปลง ให้ แก่ บริ ษัท เสนา
วณิช ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด ซึงเป็ นบริ ษัทย่อยของบริ ษัทฯรวมถึ
ฯ
งการมอบอํานาจให้ คณะกรรมการบริ
คณะกรรมการบริ ษัท รวมถึงบุคคล
หรื อคณะบุคคลทีได้ รัรับมอบอํานาจจากคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นผู้กําหนดรายละเอียดต่างๆ ทีเกียวข้ องกับการขายสิ
การขา ทธิใน
การซื <อทีดินโครงการพัทยาคันทรี คลับ ตลอดจนจัดหาและแต่งตังบุ
< คคลอืนใดๆ ทีกฎหมาย กฎเกณฑ์ทีเกียวข้ องกําหนดให้
ต้ องมี หรื อแต่งตัง< หรื อกรณีอืนใดทีเห็นสมควร รวมทังมี
< อํานาจในการมอบอํานาจให้ บคุ คลหนึงบุคคลใดเข้ าติดต่อ เจรจา
ตกลง เข้ าทํา ลงนาม แก้ ไขในสัญญา
ญญา และเอกสารต่างๆ ทีเกียวข้ อง รวมทังดํ
< าเนินการต่างๆ อันจําเป็ นและสมควรอัน
เกียวเนืองกับการขายสิทธิ ในการซื <อทีดินโครงการพัทยาคันทรี คลับ และให้ แจ้ งผลการขายสิทธิ ในการซื <อทีดินโครงการ
พัทยาคั
าคันทรี คลับให้ คณะกรรมการบริ ษัท หรื อบุคคลหรื อคณะบุคคลทีได้ รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริ
มายจากคณะกรรมการบริ ษัททราบ
ทีประชุมมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจํานวนเสียงทังหมดของผู
<
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออก
เสียงลงคะแนน เป็ นดังนี <
ผู้ถอื หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รวม

จํานวน (เสียง)
841,009,202
12,969,428
783,212
0
854,761,842

คิดเป็ นร้ อยละ
98.39%
1.52%
0.09%
0.00%
100.00%
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จึงเรี ยนมาเพือโปรดทราบ
บริ ษัทฯ หวังเป็ นอย่างยิงว่าข้ อมูลดังกล่าวข้ างต้ นจะเป็ นประโยชน์ตอ่ นักลงทุนทัว ไป

ขอแสดงความนับถือ

นางวีรพร ไชยสิริยะสวัสดิZ
รองประธานเจ้ าหน้ าทีบริ หารและเลขานุการบริ ษัท

ส่วนงานกํากับดูแลกิจการ
โทร .02-5414642- ต่อ 10406
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