รายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
ประชุ มเมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิ กา
ณ ห้ อง Sky Park ชั้น 14 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3
เลขที่ 1010 ถนนวิภาวดีรังสิ ต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
--------------------------------------------------------------------ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี 2556 ครั้งนี้ มีผถู ้ ือหุ น้ เข้าร่ วมประชุมด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิ ดการประชุ มรวม 806 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น
562,625,871 หุ ้น (ห้าร้อยหกสิ บสองล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิ บเอ็ดหุ ้น) คิดเป็ น
อัตราร้อยละ 85.2948 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมี
จํานวน 659,625,000 หุ ้น (หกร้อยห้าสิ บเก้าล้านหกแสนสองหมื่นห้าพันหุ ้น) และคิดเป็ นอัตราร้อย
ละ 85.2870 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ณ ปั จจุบนั ซึ่ งมีจาํ นวน 659,685,000
หุ น้ (หกร้อยห้าสิ บเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ น้ ) จากการเพิ่มทุนชําระแล้วในการใช้สิทธิซ้ื อ
หุ น้ สามัญของบริ ษทั ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ณ วันที่
2 เมษายน 2556 ระหว่างการประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นมาเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ
อีก 56 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 7,565,549 หุ ้น (เจ็ดล้านห้าแสนหกหมื่นห้าพันห้าร้อยสี่ สิบ
เก้าหุน้ ) รวมการประชุมครั้งนี้มีผถู ้ ือหุน้ เข้าร่ วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้ น
862 ราย นับรวมจํานวนหุ ้นได้ท้ งั สิ้ น 570,191,420 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิ บล้านหนึ่ งแสนเก้าหมื่นหนึ่ ง
พันสี่ ร้อยยีส่ ิ บหุ น้ ) คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 86.4418 ของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้แล้วทั้งหมด ณ วันปิ ด
สมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมีจาํ นวน จํานวน 659,625,000 หุ น้ (หกร้อยห้าสิ บเก้าล้านหกแสนสองหมื่น
ห้าพันหุ ้น) และคิดเป็ นอัตราร้ อยละ 86.4339 ของจํานวนหุ ้นที่จาํ หน่ ายได้ท้ งั หมดของบริ ษทั ณ
ปั จจุบนั ซึ่ งมีจาํ นวน 659,685,000 หุ น้ (หกร้อยห้าสิ บเก้าล้านหกแสนแปดหมื่นห้าพันหุ น้ ) ครบเป็ น
องค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) (“บริ ษทั ”) โดยมี
นายรัฐ กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม และมีกรรมการเข้าร่ วมประชุม
ครบ จํานวน 9 คน โดยกรรมการบางคนได้ดาํ รงตําแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั ด้วย ซึ่ง
ปั จจุบนั บริ ษทั มีคณะกรรมการชุ ดย่อย จํานวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและความ
รับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง โดยมีรายนาม ดังนี้
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1. นายรัฐ กิตติเวชโอสถ

ประธานกรรมการบริ ษทั และกรรมการอิสระ

2. นางบุษบา ดามาพงศ์

กรรมการ/ประธานกรรมการบริ หาร/กรรมการ
บรรษัท ภิ บ าลและความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม และรั กษาการประธานเจ้าหน้าที่
บริ หาร

3. นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน
และกรรมการอิสระ
4. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการบรรษัท
ภิ บ า ล แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม
สิ่ งแวดล้อม และรองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร

5. นายปรี ชา เศขรฤทธิ์

กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษัทภิบาลและ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อ สั ง คม สิ่ งแวดล้ อ ม/
กรรมการสรรหาและกํา หนดค่ า ตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์

กรรมการ/กรรมการบริ หาร และกรรมการ
บรรษัท ภิ บ าลและความรั บ ผิด ชอบต่ อ สั ง คม
สิ่ งแวดล้อม

7. นางแน่งน้อย ณ ระนอง

กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ
กําหนดค่าตอบแทน

8. นายประเสริ ฐ สัมนาวงศ์

กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ
อิสระ

9. นายณัฎฐ์พฒั น์ เอื้อใจ

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
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โดยการประชุ มวันนี้ นอกจากคณะกรรมการแล้ว ยังมีผูบ้ ริ หารระดับสู งซึ่ งกํากับ
ดูแลสายงานและดํารงตําแหน่ งระดับบริ หาร 4 รายแรกของบริ ษทั จํานวน 4 คน และเลขานุ การ
บริ ษทั เข้าร่ วมประชุมด้วย โดยผูบ้ ริ หารระดับสู งบางคนได้ดาํ รงตําแหน่ งในคณะกรรมการบริ หาร
ความเสี่ ยง ซึ่งถือเป็ นคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษทั โดยมีรายนาม ดังนี้
1. เรื ออากาศเอกกรี เดชชัย

ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นปฏิบตั ิการ และประธาน
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง

2. นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าที่ดา้ นการเงินและ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นางปรารถนา แพทย์สมาน

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานักการเงิน

4. นายวิทิต วิศาลพัฒนะสิ น

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานักบัญชี และกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยง

5. นายสมบูรณ์ คุปติมนัส

ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานัก กฎหมาย
เลขานุการบริ ษทั

และ

และบริ ษทั ได้เชิ ญนางสาวยุพิน ชุ่ มใจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8622 ซึ่ งเป็ น
ตัวแทนของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มาร่ วมประชุมเพื่อตอบข้อสงสัย
เกี่ยวกับงบการเงินของบริ ษทั ให้กบั ผูถ้ ือหุน้ ด้วย
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงในแต่ละวาระการประชุ มที่กาํ หนดใน
วันนี้ บริ ษทั ได้เชิญนายสุ เมธี อินทร์หนู ที่ปรึ กษากฎหมายอิสระ ซึ่งมีความเป็ นอิสระ ไม่มีประโยชน์
ส่ วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั เป็ นตัวแทนของผูถ้ ือหุน้ ทําหน้าที่ในการตรวจสอบการลงคะแนนเสี ยงใน
ที่ประชุม เพื่อก่อให้เกิดความโปร่ งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสี ยง รวมทั้งดูแลให้การประชุมผูถ้ ือ
หุน้ เป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้องตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริ ษทั
ในการลงทะเบียนและนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้นาํ ระบบ barcode มาใช้เพื่อช่วย
อํานวยความสะดวกแก่การประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดังกล่าวให้รวดเร็ วยิง่ ขึ้น
โดยบริ ษทั จะแสดงคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นในทุกวาระที่มีการลงมติให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบผลทันที ซึ่ ง
วิธีการออกเสี ยงลงคะแนนในวาระการประชุม บริ ษทั ได้แจ้งขั้นตอนให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนทราบก่อน
การประชุม ดังนี้

-4-

1. การออกเสี ยงลงคะแนนจะใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่เจ้าหน้าที่ได้จดั เตรี ยมให้
ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซึ่งผูถ้ ือหุน้ แต่ละคนมีคะแนนเสี ยงเท่าจํานวนหุ น้ ที่ถืออยู่ โดยถือว่า
หนึ่ งหุ ้นมีหนึ่ งเสี ยง สําหรับผูร้ ับมอบฉันทะซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นได้ออกเสี ยงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็น
ด้วย หรื อไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระการประชุม บริ ษทั จะถือตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ ผูร้ ับมอบฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในที่ประชุมอีก
2. เมื่อจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม
ผูถ้ ือหุ ้นและเปิ ดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถ้ ือหุ ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้
ยกมือขึ้น พร้อมแจ้งชื่อ-นามสกุล และจํานวนหุ ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผถู ้ ือหุ ้นคน
ใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง
ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณาเรื่ องในวาระถัดไป โดยถือว่าผูถ้ ือหุ ้นมีมติเป็ นเอกฉันท์เห็นด้วย หรื อ
อนุมตั ิตามที่คณะกรรมการนําเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริ ษทั จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละ
วาระการประชุม
3. หากมีผถู ้ ือหุ ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการนําเสนอ หรื อต้องการงด
ออกเสี ยงในวาระใด ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นคนนั้นยกมือขึ้นเมื่อประธานฯ ที่ประชุมกล่าวสอบถามผูถ้ ือหุ ้น
จบ ในกรณี น้ ี ประธานฯ จะให้ผถู ้ ือหุ น้ ผูซ้ ่ ึ งไม่เห็นด้วย หรื อต้องการงดออกเสี ยง ส่ งบัตรลงคะแนน
เสี ย งที่ เ จ้าหน้า ที่ ไ ด้จ ัด เตรี ย มให้ข ณะลงทะเบี ย นก่ อ นการประชุ ม เฉพาะวาระที่ พิ จ ารณานั้น ให้
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั เพื่อจะนํามารวมคะแนนเสี ยงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสี ยงเห็นด้วยเท่าไร ไม่
เห็นด้วยเท่าไร และงดออกเสี ยงเท่าไร แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ
ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษทั จะนําคะแนนเสี ยงที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง
หักออกจากคะแนนเสี ยงทั้งหมด ส่ วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาํ หนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและได้
ออกเสี ยงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง บริ ษทั จะบันทึก
การออกเสี ยงตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ รวมไว้ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสี ยงการลง
มติในแต่ละวาระ
4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้นจากตําแหน่ งตามวาระ ผูถ้ ือหุ ้น
อาจไม่เ ห็ น ด้วยกับกรรมการบางคนที่ บริ ษ ทั เสนอแต่ งตั้ง ดังนั้น เพื่อ ให้ผูถ้ ื อหุ ้นสามารถแสดง
ความเห็นได้โดยอิสระ บริ ษทั จะเชิญกรรมการผูถ้ ูกเสนอแต่งตั้งออกนอกห้องประชุม และเพื่อความ
โปร่ งใสบริ ษทั ขอให้ผถู ้ ือหุ ้นทุกคนที่เข้าร่ วมประชุมลงคะแนนเสี ยงแบบใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงว่า
จะลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยใช้บตั ร
ลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั ได้แจกให้แก่ผถู ้ ือหุน้ แล้วในขณะที่ลงทะเบียน
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และเพื่ อ ให้ก ระบวนการประชุ ม เป็ นไปด้ว ยความรวดเร็ ว ในวาระเลื อ กตั้ง
กรรมการแทนกรรมการซึ่ งพ้น จากตํา แหน่ งตามวาระ บริ ษ ทั จะขอเก็บบัต รลงคะแนนเลื อ กตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคลภายหลังจากผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้วใน
คราวเดี ยวกัน ซึ่ งจะช่ วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบัตรและการรวมคะแนนจาก
ผูถ้ ือหุน้ ได้รวดเร็ วขึ้น
5. ผูถ้ ือหุ น้ คนใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสี ยงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซ่ ึง
จะคอยอํานวยความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้
โดยการประชุ ม ผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งนี้ บริ ษ ัท จัด ให้มี ก ารถ่ า ยทอดสดการประชุ ม และ
บันทึกภาพการประชุมเผยแพร่ เป็ น clip file ผ่านทางเว็บไซด์ของบริ ษทั www.scasset.com เพื่อ
ให้ บ ริ ก ารแก่ ผูถ้ ื อ หุ ้ น ที่ ส นใจ และไม่ มี โ อกาสเข้า ร่ ว มประชุ ม โดยจะดํา เนิ น การประชุ ม เป็ น
ภาษาไทยเพื่อให้ผถู ้ ือหุ น้ ทุกท่านได้เข้าใจตรงกัน ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นบุคคลต่างชาติและประสงค์
จะสอบถามเป็ นภาษาอังกฤษขอให้ติดต่อฝ่ ายลงทะเบียนเพื่อบริ ษทั จะจัดเจ้าหน้าที่เป็ นล่ามแปล
คําถาม-คําตอบเป็ นภาษาไทยให้ต่อไป
ประธานฯ กล่าวเปิ ดการประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1

ประธานแจ้ งให้ ทปี่ ระชุ มทราบ

ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ ริ หาร และพนักงาน
บริ ษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จํากัด (มหาชน) ขอต้อนรับผูถ้ ือหุ น้ ทุกคนด้วยความยินดียงิ่ และ
ขอขอบคุณที่กรุ ณาสละเวลาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ โดยก่อนการประชุมนี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้
ผูถ้ ือหุ น้ สามารถส่ งคําถามล่วงหน้ามายังบริ ษทั ก่อนวันประชุม เพื่อสอบถามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการ
ประชุมในแต่ละวาระ หรื อข้อมูลอื่นที่สาํ คัญได้ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั คือ www.scasset.com หมวด
Corporate นับตั้งแต่วนั ที่ 20 กันยายน 2555 - 31 มีนาคม 2556 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นส่ งคําถาม
ล่ ว งหน้า มายัง บริ ษ ัท ก่ อ นวัน ประชุ ม ซึ่ งเมื่ อ วัน ที่ 1 เมษายน 2556 บริ ษ ัท ได้แ จ้ง ผลให้ ต ลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและผูถ้ ือหุน้ รับทราบแล้ว
ที่ประชุมรับทราบ

-6-

วาระที่ 2

พิจารณารั บรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 20
เมษายน 2555

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ประจําปี 2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซึ่ งส่ งให้ผถู ้ ือหุ น้
รับทราบพร้อมหนังสื อเชิญประชุม)
มติรับรองจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี
2555 เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 562,324,720 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 98.6203 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 7,866,700 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 1.3797 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณารั บรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2555

นางบุษบา ดามาพงศ์ ประธานกรรมการบริ หาร และนายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ รอง
ประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร ร่ วมกันรายงานสรุ ปเกี่ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ประจําปี 2555
ซึ่งมีสาระสําคัญ ดังนี้
รายได้ รวม
-

ปี 2555 มีรายได้รวม 8,427 ล้านบาท เติบโต 14% YoY เมื่อเทียบกับปี 2554 มี
รายได้รวม 7,375 ล้านบาท
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รายได้ จากการดําเนินงาน
- ปี 2555 มี รายได้จากการดําเนิ นงาน 8,358 ล้านบาท เติ บโต 14% YoY โดย
แบ่งเป็ น
รายได้จ ากการขาย 7,555 ล้า นบาท (90% ของรายได้จ ากการดํา เนิ น งาน)
เติบโต 16% YoY
รายได้จากค่าเช่าและบริ การ 803 ล้านบาท ลดลง 3% เมื่อเทียบกับปี 2554 มี
รายได้จากค่าเช่าและบริ การ เท่ากับ 828 ล้านบาท
กําไรสุทธิ
-

ปี 2555 มีกาํ ไรสุ ทธิจากการดําเนินงาน 1,108 ล้านบาท

-

ณ 31 ธันวาคม 2555 ราคาตามบัญชีต่อหุน้ เท่ากับ 15.30 บาท สู งขึ้น 1.01 บาท
เมื่อเทียบกับ ณ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเท่ากับ 14.29 บาท

ยอดขาย
-

ปี 2555 มียอดขายรวม 12,249 ล้านบาท เติบโต 51% YoY เมื่อเทียบกับปี 2554
มียอดขายรวม 8,103 ล้านบาท

-

สัดส่ วนโครงการแนวราบ : โครงการแนวสู ง เท่ากับ 48% : 52% ทั้งนี้ ใน
โครงการแนวสู งได้เปิ ดขายคอนโดมิเนี ยม 3 โครงการ ซึ่ งได้รับการตอบรับ
อย่างดีท้ งั ในประเทศและต่างประเทศ (สิ งคโปร์ และฮ่องกง)

โครงการเปิ ดใหม่
-

ปี 2555 มีโครงการเปิ ดใหม่ 14 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,500 ล้านบาท
แบ่งเป็ นโครงการแนวราบ 11 โครงการ และโครงการแนวสูง 3 โครงการ

การดําเนินงานด้ านสังคม สิ่ งแวดล้ อม
บริ ษทั มีเป้ าหมายในการดําเนินธุรกิจที่ชดั เจน โดยเน้นการเติบโตอย่างยัง่ ยืนทั้งด้าน
กําไร ยอดขาย ควบคู่กบั การให้ความสําคัญและรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม โดยในปี 2555 ที่
ผ่านมาบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมเพื่อการดําเนิ นธุ รกิจที่ยงั่ ยืน
ซึ่ งได้เปิ ดเผยไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี 2555 (แบบ56-1) และรายงานประจําปี 2555
(Annual Report) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี้
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(1) โครงการ “ห้องสมุดสี ส้ม” เพื่อให้เป็ นแหล่งเรี ยนรู ้ทางการศึกษา และการ
ค้น คว้า หาความรู ้ โดยบริ ษัท ได้ส ร้ า งโครงการห้ อ งสมุ ด สี ส้ ม แห่ ง ที่ 1
ณ โรงเรี ยนวัด บ้า นโห้ ง อํา เภอสั น กํา แพง จัง หวัด เชี ย งใหม่ แห่ ง ที่ 2
ณ โรงเรี ย นบ้า นคลองฝรั่ ง อํา เภอไทรน้อ ย จัง หวัด นนทบุ รี และแห่ ง ที่ 3
ณ โรงเรี ยนละเอียดอุปถัมภ์ อําเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม
(2) การบริ จาคให้มูลนิธิต่างๆ อาทิเช่น
: การบริ จ าคสนับสนุ น มูลนิ ธิดวงตะวัน เพื่อซื้ อเครื่ องมื อแพทย์แ ละเพื่อ
ประโยชน์ดา้ นการวิจยั ให้กบั โรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช
: การบริ จาคสนับสนุนมูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ
: โครงการแข่งขันกอล์ฟการกุศล เพื่อนํารายได้บริ จาคให้แก่มูลนิธิศุภนิมิตร
แห่ งประเทศไทย เพื่อสนับสนุ นโครงการ “มื้อเช้าเพื่อน้องท้องอิ่ม” และ
มอบให้แก่วดั พระบาทนํ้าพุ
(3) จัดกิจกรรมจิตอาสาร่ วมกับพนักงานบริ ษทั อาทิเช่น
: การรับบริ จาคโลหิ ตร่ วมกับสภากาชาดไทยทุก 3 เดือน/ครั้ง (ปี ละ 4 ครั้ง)
ณ อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 1 และ 3
: การสร้างฝายชะลอนํ้า ณ เขื่อนแก่งกระจาน อําเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
เพื่ อ ส่ งเสริ มให้ มี ก ารช่ ว ยกั น ดู แ ล ป้ องกั น ฟื้ นฟู ส ภาพแวดล้ อ ม
ทางธรรมชาติ มี จิ ตสํานึ ก รั ก ษาสิ่ ง แวดล้อ ม เพื่อ ป้ องกัน อุ ท กภัย นํ้าป่ า
ไหลหลาก
: การคัดแยกขยะเพื่อสิ่ งแวดล้อม “รั กษ์โลก...รวมใจ Recycle” ณ อาคาร

ชินวัตรทาวเวอร์ 3 โดยจัดนิ ทรรศการและรณรงค์ให้พนักงาน ผูเ้ ช่า และ
ประชาชนผู ้ม าติ ด ต่ อ ทราบถึ ง การช่ ว ยลดมลภาวะเป็ นพิ ษ ให้ กั บ
สิ่ งแวดล้อมได้ดว้ ยวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง
ข้อมูลการดําเนิ นงานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อมข้างต้นเป็ นเพียง
รายละเอียดส่ วนหนึ่ งเท่านั้น ข้อมูลเพิ่มเติมนอกเหนื อจากนี้ สามารถดูรายละเอียดได้ที่รายงานการ
ดําเนิ นงานด้านสังคม สิ่ งแวดล้อมเพื่อการดําเนิ นธุรกิจที่ยงั่ ยืนในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี
2555 (แบบ 56-1) และรายงานประจําปี 2555 (Annual Report)
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แผนการดําเนินธุรกิจของบริ ษทั ในปี 2556
-

เป้ ายอดขาย 15,000 ล้านบาท เติบโต > 20%

-

เป้ ารายได้ 10,000 ล้านบาท เติบโต > 20%

-

แผนเปิ ดโครงการใหม่ 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 20,000 ล้านบาท แบ่งเป็ น
โครงการแนวราบ 9 โครงการ และโครงการแนวสู ง 4 โครงการ (ทําเลใน
กรุ งเทพมหานคร ปริ มณฑล 11 โครงการ และเมืองท่องเที่ยว 2 โครงการ)

-

โครงการเปิ ดขาย ปี 2556 รวม 37 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 37,000 ล้าน
บาท

ในที่ประชุมมีผถู ้ ือหุ ้น จํานวน 2 ราย ได้แก่ นางอังคนา ณ สงขลา ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่ งเสริ มผูล้ งทุนไทย และผูถ้ ือหุ ้นรายอื่น สอบถามก่อนการลงมติ โดยมี
สาระสําคัญ ดังนี้
1. จากรายงานผลการดํา เนิ น งานของบริ ษ ัทประจําปี 2555 ที่ ไ ด้นํา เสนอนั้น
ยอดรายได้จ ากโครงการคอนโดมิ เ นี ย มเพิ่ มขึ้ น อยากทราบว่าทิ ศ ทางรายได้ข องบริ ษ ัท จะเน้น
โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ้นเท่าไร
2. ตามข่ า วเศรษฐกิ จ ที่ ค าดการณ์ ว่ า อาจเกิ ด ปั ญ หาฟองสบู่ ข้ ึ น กับ โครงการ
คอนโดมิเนียม อยากทราบว่าบริ ษทั มองปั ญหาเรื่ องนี้อย่างไร
3. จากแผนการเปิ ดโครงการใหม่ปี 2556 ที่ได้นาํ เสนอว่าในไตรมาส 2 บริ ษทั จะ
เปิ ดโครงการคอนโดมิเนี ยม “Centric” อีก 3 ทําเล อยากทราบว่าอยูบ่ ริ เวณใด และมีมูลค่าโครงการ
ประมาณเท่าไร
4. อยากทราบว่าบริ ษทั มีมุมมองในการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์โครงการแนวราบ
และโครงการแนวสู งใน 1-2 ปี ข้างหน้า อย่างไร
5. บริ ษทั วางแผนสร้าง brand ของบริ ษทั ให้แตกต่างจากคู่แข่งทางการค้าอย่างไร
นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่า
1. บริ ษทั ตั้งเป้ าหมายรายได้ไว้ที่โครงการแนวราบ 70% และโครงการแนวสู ง
(คอนโดมิเนียม) 30%
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2. สาเหตุหลักที่ จะทําให้เ กิ ดฟองสบู่ในอสังหาริ มทรั พย์ คื อ การเก็งกําไรจน
ส่ ง ผลให้ ร าคาอสั ง หาริ มทรั พ ย์เ พิ่ ม สู ง ขึ้ นเกิ น กว่ า มู ล ค่ า ที่ เ หมาะสม ในขณะที่ น โยบายการ
บริ หารธุรกิจของบริ ษทั เดินสวนทางกับการก่อให้เกิดฟองสบู่นนั่ คือ
2.1 กลุ่มลูกค้าหลักคือ real buyer ซึ่งซื้อเพื่อการอยูอ่ าศัยเป็ นหลัก
2.2 เป็ นกลุ่มลูกค้าที่มองหาสิ นค้าเกรดพรี เมี่ยม และมีศกั ยภาพในการผ่อน
ชําระ
2.3 มีการบริ หารความเสี่ ยงด้วยการพัฒนาโครงการแนวราบ : แนวสู ง ใน
สัดส่ วน 70 : 30 และมีการเฝ้ าระวังสัดส่ วนหนี้สินต่อทุนโดยตลอด ทําให้
บริ ษทั มีสุขภาพทางการเงินที่แข็งแรง และยืดหยุน่
2.4 การเลือกซื้ อที่ดิน บริ ษทั จะให้ความสําคัญอย่างสู งในการเลือกทําเลที่มี
ศักยภาพดีเพื่อให้มูลค่าของที่ดินจะไม่ลดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ
จากเหตุผลอย่างน้อย 4 ข้อที่กล่าวมา ถ้าต้องเกิดสภาวะฟองสบู่จริ งๆ บริ ษทั จะ
เป็ นบริ ษทั ที่ได้รับความเสี ยหายน้อยที่สุด
3. จากแผนการเปิ ดโครงการคอนโดมิเนี ยม “Centric” ใหม่ในไตรมาส 2 ของปี
2556 อีก 3 ทําเลนั้น โครงการแรกจะเปิ ดที่พทั ยา โครงการที่สองเปิ ดที่สถานี รถไฟฟ้ าอารี ย ์ และ
โครงการที่สามเปิ ดที่สถานี รถไฟฟ้ าห้วยขวาง โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,000 กว่าล้าน
บาท
4. มุ ม มองของบริ ษ ัท ในการพัฒ นาโครงการแนวราบและแนวสู ง ใน 1-2 ปี
ข้างหน้า คือ โครงการแนวราบบริ ษทั จะเน้นลูกค้าที่มีศกั ยภาพ และผลิตสิ นค้าในระดับพรี เมี่ยมของ
ทุก segment โดยมีการขยายไปยังทําเลใหม่ๆ เพิ่มเติม และสําหรับโครงการแนวสู งบริ ษทั จะเน้น
ทําเลที่ต้ งั ที่ดี และใกล้สถานี รถไฟฟ้ า โดยยังรักษาสัดส่ วนที่โครงการแนวราบ : โครงการแนวสู ง
เท่ากับ 70 : 30
5. บริ ษทั มีการสร้าง brand อย่างต่อเนื่ องมาเป็ นเวลาเกือบ 10 ปี แล้ว ในรู ปแบบที่
มีความเฉพาะตัว โดยหัวใจสําคัญ คือ เน้นการเติบโตอย่างยัง่ ยืน และความจริ งใจที่ให้กบั ลูกบ้าน
พนักงาน และคู่คา้ แต่สิ่งที่จะต่างไปนับตั้งแต่ปีนี้ เป็ นต้นไป คือ การสื่ อสารภาพลักษณ์และบุคลิก
ขององค์กรจะชัดเจนและเป็ นเชิงรุ ก โดยผ่านหลักของ CEM (customer experience management)
ในปี นี้ ซ่ ึ งเป็ นปี ครบรอบ 10 ปี ของการอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย บริ ษทั ก็มีแผนจัด
กิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่ม brand awareness ในวงกว้าง
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และในที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นแสดงความคิดเห็ น จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ คือ
ในอนาคตสังคมผูส้ ู งอายุในประเทศไทยจะเพิ่มจํานวนสู งขึ้น ดังนั้น จึงขอให้บริ ษทั พัฒนาโครงการ
ขนาดใหญ่ท้ งั แนวราบและแนวสู งสําหรับผูส้ ู งอายุ และเน้นให้มีส่ิ งอํานวยความสะดวกในโครงการ
ให้เพียงพอและเหมาะสมเพื่อจะได้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุ ข
นายณัฐพงศ์ คุ ณากรวงศ์ แจ้งต่ อที่ ประชุ มว่าจะขอรั บข้อคิ ดเห็ นของผูถ้ ื อหุ ้นไว้
พิจารณา
มติ รับรองจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั เกี่ยวกับผล
การดําเนินงานของบริ ษทั ประจําปี 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,820 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 4

อนุมัติงบการเงินประจําปี 2555 สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

นายอรรถพล สฤษฎิ พ นั ธาวาทย์ ประธานเจ้า หน้า ที่ ด้า นการเงิ น รายงานสรุ ป
งบการเงินของบริ ษทั ประจําปี 2555 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่ งผ่านการตรวจสอบโดย
นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4664 จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
โดยได้แ สดงความเห็ น แบบไม่ มี เ งื่ อ นไขและงบการเงิ น ดัง กล่ า วได้ผ่ า นความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุ ปข้อมูลทางการเงินจาก
รายงานประจําปี 2555 ซึ่ งได้ส่งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบพร้อมหนังสื อเชิญประชุม) โดยมีสาระสําคัญ
ดังนี้
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(หน่ วย : บาท)
งบการเงินเฉพาะกิจการ
2555
2554

งบการเงินรวม
2555
2554
งบแสดงฐานะการเงิน
รวมสิ นทรัพย์

22,751,296,377 18,420,594,088 21,892,117,883 17,567,733,254

รวมหนี้สิน

12,680,563,412

รวมส่ วนของผูถ้ ือหุน้ 10,070,732,965
รวมหนี้สินและ
ส่ วนของผูถ้ ือหุ น้

9,033,418,842 12,609,716,634
9,387,175,246

8,927,722,719

9,282,401,249 8,640,010,535

22,751,296,377 18,420,594,088 21,892,117,883 17,567,733,254

งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
7,353,773,886

8,196,167,167 7,181,316,596

รวมรายได้
จากการดําเนินงาน

8,358,434,158

รวมต้นทุน
จากการดําเนินงาน

(5,338,021,039) (4,552,926,988) (5,323,695,966) (4,540,947,430)

กําไรเบ็ดเสร็ จรวม
สําหรับปี

1,101,583,143 1,079,310,164 1,060,416,138 1,044,184,578

กําไรต่อหุ น้ ขั้นพื้นฐาน

1.68

1.66

1.62

1.60

กําไรต่อหุ น้ ปรับลด

1.68

1.65

1.62

1.60

ในที่ประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามก่อนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ คือ
จากข้อมูลในงบการเงิ นประจําปี 2555 อัตรากําไรสุ ทธิ ของบริ ษทั มีแนวโน้มลดลง อยากทราบว่า
แนวโน้มอัตรากําไรสุ ทธิของบริ ษทั ในปี 2556 คาดว่าจะเป็ นอย่างไร
นายอรรถพล สฤษฎิ พ นั ธาวาทย์ ชี้ แจงข้อ สอบถามต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า จากข้อ มู ล
ยอดขายและยอดรายได้ที่ได้นาํ เสนอในวาระที่ 3 นั้น จะเห็นได้ว่าบริ ษทั มียอดขายที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปี
2553-2555 เป็ นอย่างมาก โดยยอดขายที่เพิ่มขึ้นมากเป็ นยอดขายของโครงการแนวสู ง ซึ่ งยอดขาย
ดังกล่าวจะทยอยรับรู ้ รายได้ในปี 2554-2558 ดังนั้น ในแต่ละปี ค่าใช้จ่ายในการขายและค่าใช้จ่าย
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การตลาดได้เกิดขึ้นแล้วแต่ยอดรายได้จะทยอยรับรู ้ตามที่กล่าว ดังนั้น จึงทําให้อตั รากําไรในปี ที่มี
การขายและก่อสร้างลดลง แต่ในปี ที่มีการโอนโครงการแนวสู งกําไรในปี นั้นก็จะเพิ่มขึ้น อย่างไรก็
ตามบริ ษทั จะรักษาอัตรากําไรสุ ทธิในระดับ 13-14% ต่อปี
มติอนุมตั ิจากผูถ้ ือหุ น้ คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินประจําปี 2555 สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,819 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 1 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 5

อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่ เกิน 3,000,000,000 บาท
(สามพันล้ านบาท)

นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ รายงานว่าบริ ษทั มีความประสงค์ออกและเสนอ
ขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อใช้ในการประกอบธุ รกิจทัว่ ไป และ/หรื อ ชําระคืนเงินกู้
และ/หรื อใช้ในการลงทุนของบริ ษทั อีกทั้งเป็ นการเสริ มความแข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษทั เพื่อ
เพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซึ่งปั จจุบนั ใช้แหล่งเงินทุนส่ วนใหญ่จากเงินกูส้ ถาบันการเงินสําหรับใช้
เป็ นเงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการดํา เนิ น ธุ รกิ จ ของบริ ษ ทั ทั้ง ระยะสั้น และระยะยาว เพื่ อเสริ ม ความ
แข็งแกร่ งทางการเงินของบริ ษทั ในวงเงินรวมของหุ น้ กูข้ ณะใดขณะหนึ่ งไม่เกิน 3,000,000,000 บาท
(สามพันล้านบาท) ทั้งนี้ เมื่อบริ ษทั มีความต้องการใช้เงินและภาวะด้านตลาดเงินเอื้ออํานวย โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
ประเภทหุน้ กู้

วงเงิน

หุ ้นกู้ทุกประเภทและทุกรู ปแบบ (มี หลักประกันหรื อไม่ มีหลักประกัน) ทั้งนี้
ขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ ้นกูใ้ น
แต่ละครั้ง
มูลค่ารวมของหุ น้ กู้ (ตามมูลค่าที่ตราไว้) ที่เสนอขายในแต่ละครั้ง รวมกันไม่เกิน
3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) หรื อสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
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สกุลเงิน
อายุของหุ น้ กู้
การเสนอขาย

เสนอขายในสกุลเงินบาท และ/หรื อ ในสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่าภายในวงเงิน
ไม่เกิน 5 ปี นับแต่วนั ออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
เสนอขายหุน้ กูใ้ นคราวเดียวหรื อหลายคราว และ/หรื อเป็ นโครงการ และ/หรื อใน
ลักษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ ไป และ/หรื อ ให้แก่ผลู ้ งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผูล้ งทุนประเภทสถาบันในประเทศ และ/หรื อใน
ต่างประเทศในคราวเดียวกัน หรื อต่างคราวกัน ตามประกาศคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรื อ กฎระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุน้ กูน้ ้ นั
การไถ่ถอนก่อนกําหนด ผูถ้ ือหุน้ กูอ้ าจมีหรื อไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุ น้ กูค้ ืนก่อนกําหนด ทั้งนี้ เป็ นไปตาม
ข้อตกลงและเงื่อนไขในการออกหุน้ กูใ้ นแต่ละคราว
อัตราดอกเบี้ย
ขึ้นอยู่กบั สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้นกู้ หรื อตามข้อตกลงและ
เงื่ อนไขของหุ ้นกู้ที่ได้ออกในคราวนั้น ทั้งนี้ ให้อยู่ภายใต้บงั คับของประกาศ
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และ/หรื อประกาศ
หรื อกฏระเบียบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มีผลใช้บงั คับในขณะที่ออกและเสนอขายหุ ้น
กูใ้ นแต่ละคราว
การมอบอํานาจ
ข้อจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดต่างๆ อันจําเป็ นและเกี่ยวข้องกับการออกและ
เสนอขายหุ ้นกู้ เช่น ชื่ อ ประเภท มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขายต่อหน่ วย อัตรา
ดอกเบี้ย การแต่งตั้งผูแ้ ทนผูถ้ ือหุ น้ กู้ จํานวนที่เสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม
อายุ วิธีชาํ ระคืนเงินต้น วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกําหนด และ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็ นต้น
ตลอดจนการดําเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การแต่งตั้งที่ปรึ กษา
หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกู้ การเข้าเจรจาตกลงลงนาม
ในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ที่เกี่ ยวข้อง และการดําเนิ นการใดๆ ตามที่จาํ เป็ น
และเกี่ ยวเนื่ องกับการออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ให้อยู่ในอํานาจของ
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อ กรรมการผูม้ ีอาํ นาจกระทําการแทนบริ ษทั และ/หรื อ
บุ คคลที่ ได้รับมอบหมายจากกรรมการผูม้ ี อาํ นาจกระทําการแทนบริ ษ ทั ที่ จ ะ
พิจารณาและกําหนดต่อไป
เงื่อนไขพิเศษ
สําหรับหุน้ กูร้ ะยะสั้นไม่เกิน 270 วันนั้น ในกรณี ที่บริ ษทั ได้ไถ่ถอนหรื อชําระคืน
เงิ นต้นของหุ ้นกูท้ ี่ ได้ออกภายในจํานวนเงิ นรวมที่ ได้รับอนุ มตั ิขา้ งต้น บริ ษทั
สามารถออกหุน้ กูร้ ะยะสั้นทดแทนเพิม่ เติมได้ภายในเงื่อนไขและวงเงินที่กาํ หนด
ไว้ขา้ งต้น
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มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้ออกและเสนอขายหุ ้นกูข้ องบริ ษทั ใน
วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพันล้านบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสาม
ในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 6

อนุมัติการจ่ ายเงินปันผลประจําปี 2555

ประธานฯ รายงานว่าบริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ในอัตราไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิ หลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล การจ่ายเงินปั นผลอาจมีการเปลี่ยนแปลง
ขึ้นอยูก่ บั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความเหมาะสมอื่นๆ ใน
อนาคต และจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ผถู ้ ือหุ น้ เป็ นหลัก
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจําปี 2555 บริ ษทั มีการจ่ายเงินปั นผลสําหรับผล
การดําเนิ นงานสิ้ นสุ ด ณ ปี 2554 ในอัตรา 0.65 บาท (หกสิ บห้าสตางค์) ทั้งนี้ จากผลประกอบการ
ของบริ ษทั สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มีกาํ ไรสุ ทธิ ปี 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ
จํานวน 1,066,852,885 บาท (หนึ่ งพันหกสิ บหกล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อยแปดสิ บห้า
บาท) โดยกําไรดังกล่าวได้รวมกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อการลงทุน
จํานวน 65,915,525 บาท (หกสิ บห้าล้านเก้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันห้าร้อยยีส่ ิ บห้าบาท) ซึ่งเป็ นกําไร
ที่ยงั ไม่เกิดขึ้นจริ งหากหักรายการกําไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมดังกล่าวแล้ว กําไรสุ ทธิ จากการ
ดําเนินงานเท่ากับ จํานวน 1,000,937,360 บาท (หนึ่งพันล้านเก้าแสนสามหมื่นเจ็ดพันสามร้อยหกสิ บ
บาท) ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึ งเห็ นสมควรให้จ่ายเงิ นปั นผลประจําปี 2555 จากกําไรสุ ทธิ
ดังกล่าวในอัตราหุ ้นละ 0.787 บาท จากจํานวนหุ ้นของบริ ษทั จํานวน 659,685,000 หุ ้น ซึ่ งคิดเป็ น
ร้อยละ 51.78 ของกําไรสุ ทธิ จากการดําเนิ นงาน โดยเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษทั
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กําหนดไว้ คือ ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุ ทธิหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล รวมเป็ นเงินจํานวน
ทั้งสิ้ น 519,172,095 บาท (ห้าร้อยสิ บเก้าล้านหนึ่ งแสนเจ็ดหมื่นสองพันเก้าสิ บห้าบาท) โดยจ่ายเงิน
ปันผลเป็ นหุ น้ สามัญบางส่ วนและเงินสดบางส่ วน ดังนี้
(1) จ่ายเงินปั นผลบางส่ วนเป็ นหุ ้นสามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั ในอัตรา 8 หุ ้น
เดิมต่อ 1 หุ น้ ปั นผล อัตราการจ่ายเงินปั นผลคิดคํานวณเป็ นเงินเท่ากับ 0.625 บาท ต่ อหุ้น จํานวนหุ ้น
ปั น ผลที่ จ่ า ย 82,460,625 หุ้ น มู ล ค่ า ที่ ต ราไว้ ห้ ุ น ละ 5 บาท (ห้ า บาท) คิ ด เป็ นมู ล ค่ า เงิ น ปั น ผล
412,303,125 บาท (สี่ ร้อยสิ บสองล้านสามแสนสามพันหนึ่ งร้อยยี่สิบห้าบาท) ซึ่ งเพิ่มขึ้นมากกว่าที่
ประมาณไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุน้ เนื่องจากการใช้สิทธิซ้ือหุน้ สามัญของบริ ษทั ที่ออกให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 60,000 หุน้
ทั้ง นี้ ในกรณี ผูถ้ ื อ หุ ้น รายใดมี เ ศษหุ ้น เดิ ม ที่ ไ ม่ ส ามารถจัด สรรหุ ้น ปั น ผลได้ใ ห้
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดแทนการจ่ายเป็ นหุน้ ปันผลในอัตราหุ น้ ละ 0.625 บาท
(2) จ่ ายเงิ น ปั นผลบางส่ วนเป็ นเงิ น สดในอัตราหุ้ น ละ 0.162 บาท หรื อคิ ด เป็ น
จํานวน 106,868,970 บาท (หนึ่ งร้ อยหกล้านแปดแสนหกหมื่ นแปดพันเก้าร้ อยเจ็ดสิ บบาท) ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นมากกว่าที่ประมาณไว้ในหนังสื อเชิญประชุมผูถ้ ือหุ ้น เนื่ องจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของ
บริ ษทั ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2556
จํานวน 60,000 หุ น้
ทั้งนี้ บริ ษทั จะหักภาษี ณ ที่จ่าย สําหรับเงินปั นผลทั้งหมดทั้งที่เป็ นหุ ้นปั นผลและ
เงินสดปันผลในอัตราร้อยละ 10 ตามอัตราที่กฎหมายกําหนด โดยหักจากจํานวนเงินปั นผลที่ผถู ้ ือหุ น้
ได้รับเป็ นเงินสด
ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นได้อนุ มตั ิให้บริ ษทั เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นจากเดิม หุ ้นละ 5 บาท
(ห้ า บาท) เป็ นหุ ้ น ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) ตามที่ เ สนอในวาระที่ 12 และบริ ษ ัท ได้ด ํา เนิ น การ
จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ที่ตราไว้ จากเดิมหุ น้ ละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็ นหุ ้นละ 1
บาท (หนึ่ งบาท) ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อย และตลาดหลักทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทยอนุ ญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยแล้ว
การจ่ายเงินปันผลเป็ นหุน้ สามัญและการจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดจะเปลี่ยนเป็ นดังนี้
- การจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ น้ สามัญจะคิดคํานวณเป็ นเงินเท่ากับ 0.125 บาท ต่อหุ ้น
จํา นวนหุ ้ น ปั น ผลที่ จ่ า ย 412,303,125 หุ ้น มู ล ค่ า หุ ้น ที่ ต ราไว้หุ้ น ละ 1 บาท
(หนึ่งบาท)
- การจ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดจะเปลี่ยนเป็ นอัตราหุน้ ละ 0.0324 บาท

-17-

บริ ษทั กําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 และ
ให้รวบรวมรายชื่ อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้นในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
ทั้งนี้ การปรั บสิ ทธิ ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในโครงการ
ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุน้ สามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั โดยเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) จะ
มีผลบังคับทันทีต้ งั แต่วนั แรกที่ผถู ้ ือหุ ้นสามัญจะไม่มีสิทธิ รับหุ ้นปั นผล (วันแรกที่ตลาดหลักทรัพย์
แห่ งประเทศไทยขึ้นเครื่ องหมาย XD คือวันที่ 2 พฤษภาคม 2556) ตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1 = Price 0 x (A)
(A+B)
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
= Ratio 0 x (A+B)
A
โดยที่

Price 1 คือ ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Price 0 คือ ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
Ratio 1 คือ อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
Ratio 0 คือ อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
A

คือ จํานวนหุ ้นสามัญที่ ได้เ รี ยกชําระเต็มมูลค่าแล้ว ณ
วันก่อนปิ ดสมุดทะเบียนผูถ้ ือหุ ้นเพื่อสิ ทธิในการรับ
หุน้ ปันผล

B

คือ จํา นวนหุ ้ น สามัญ ที่ อ อกใหม่ ใ นรู ป แบบของหุ ้ น
สามัญปั นผล
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การปรับสิ ทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ ใหม่ หากคํานวณตามสู ตร
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว ราคาการใช้สิทธิต่าํ กว่าราคามูลค่าหุ น้ ที่จดทะเบียน (Par) ให้ใช้ราคามูลค่าหุ น้ ที่
จดทะเบียนเป็ นราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง ตามที่พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 มาตรา 52 กําหนด
มติอนุ มตั ิ จากผูถ้ ื อหุ ้น คื อ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและออกเสี ยง
ลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 อัตราหุ น้ ละ
0.787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิ บเจ็ดสตางค์) ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก
ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,820 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาจัดสรรกําไรสุ ทธิประจําปี 2555 เป็ นเงินทุนสํ ารองตามกฎหมาย

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
116 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 47. กําหนดว่าในกรณี ที่บริ ษทั มีกาํ ไรจากการประกอบการ บริ ษทั
ต้องจัด สรรกํา ไรสุ ทธิ ป ระจําปี ส่ ว นหนึ่ ง ไว้เ ป็ นทุ น สํา รองไม่ น้อ ยกว่าร้ อ ยละห้า ของกํา ไรสุ ท ธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าเงินทุนสํารองนี้ จะมีจาํ นวนไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน จากงบการเงินเฉพาะกิจการสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 บริ ษทั มี
กําไรสุ ทธิจาํ นวน 1,066,852,885 บาท (หนึ่งพันหกสิ บหกล้านแปดแสนห้าหมื่นสองพันแปดร้อย
แปดสิ บห้าบาท)
จากข้อกําหนดนี้ทางคณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรอนุมตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ
ประจําปี 2555 เป็ นเงินทุนสํารองตามกฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 53,400,000 บาท (ห้าสิ บสามล้านสี่
แสนบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ 5.005 ของกําไรสุ ทธิ ซึ่ งจะทําให้บริ ษทั มีเงินทุนสํารองสะสมตาม
กฎหมายรวม จํานวน 341,500,000 บาท (สามร้อยสี่ สิบเอ็ดล้านห้าแสนบาท) หรื อคิดเป็ นร้อยละ
9.76 ของทุนจดทะเบียน
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มติจดั สรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินทุนสํารองจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรกําไรสุ ทธิ เป็ นเงินทุนสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มขึ้นอีก จํานวน 53,400,000 บาท (ห้าสิ บสามล้านสี่ แสนบาท) หรื อร้อยละ 5.005 ของ
กําไรสุ ทธิ ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,920 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9954 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0046 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 8

อนุ มัติลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 3,500,000,000 บาท (สามพันห้ าร้ อยล้ าน
บาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ นําออกจําหน่ าย ซึ่งขณะนี้ (18 มีนาคม
2556) มีอยู่จํานวน 40,375,000 หุ้น มูลค่ าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 5 บาท (ห้ าบาท) (ทั้งนี้
การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้ นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ นําออกจําหน่ ายอาจมี
จํานวนลดลงจากการใช้ สิทธิซื้อหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ออก
ให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2556
ก่อนการมีมติจากทีป่ ระชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556)

ประธานฯ รายงานว่ า ปั จ จุ บ ัน ทุ น จดทะเบี ย นที่ เ หลื อ อยู่ มี หุ้ น ที่ ย ัง ไม่ ไ ด้ นํ า
ออกจําหน่ ายไม่เพียงพอกับการรองรั บการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ ในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และรองรับการจัดสรรจําหน่าย
หุ ้นโดยจะนําเสนอรายละเอี ยดต่อที่ ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นอี กครั้ งหนึ่ ง แต่ท้ งั นี้ พระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ได้กาํ หนดว่า บริ ษทั จะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้ว
ได้โดยการออกหุ ้นใหม่เพิ่มขึ้น เมื่อหุ ้นทั้งหมดได้ออกจําหน่ ายและได้รับชําระเงินค่าหุ ้นครบถ้วน
แล้ว หรื อในกรณี หุ้นยังจําหน่ ายไม่ครบ หุ ้นที่เหลือต้องเป็ นหุ ้นที่ออกเพื่อรองรับหุ ้นกูแ้ ปลงสภาพ
หรื อใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้น ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรอนุ มตั ิให้ลดทุนจด
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ทะเบียนของบริ ษทั โดยวิธีตดั หุน้ จดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาํ ออกจําหน่าย เพื่อวัตถุประสงค์ในการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ออกหุ ้นสามัญใหม่ในจํานวนที่เพียงพอกับการจัดสรรจ่ายเงินปั นผลเป็ น
หุ น้ สามัญ การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่
จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ฯ ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั ฯ (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4
และ 5) และรองรับการจัดสรรจําหน่ายหุน้ ที่จะนําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้งหนึ่ง
นอกจากนั้นเดิมคณะกรรมการบริ ษทั ได้กาํ หนดวาระการประชุมในหนังสื อเชิ ญ
ประชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น ประจํา ปี 2556 เพื่ อ เสนอขออนุ ม ัติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก
3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาํ ออกจําหน่ าย
ในขณะนั้น (18 มีนาคม 2556) ซึ่งมีอยูจ่ าํ นวน 40,375,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
ให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นพิจารณา พร้ อมแจ้งเงื่ อนไขว่าจํานวนการลดทุนจดทะเบี ยนโดยการตัดหุ ้น
จดทะเบี ยนที่ ย งั ไม่ ไ ด้นําออกจําหน่ า ยนี้ อาจลดลงจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษ ทั ตาม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั โครงการ ESOP ประจําเดือน
มีนาคม 2556 ซึ่งในเดือนมีนาคม 2556 ที่ผา่ นมาปรากฏว่ามีพนักงานของบริ ษทั ใช้สิทธิตามโครงการ
ESOP จํานวน 60,000 หุ ้น ทําให้จาํ นวนการตัดหุ ้นลดทุนของบริ ษทั ที่เสนอให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
พิจารณาอนุมตั ิเปลี่ยนแปลงไป โดยลดลงจากเดิมจํานวน 40,375,000 หุ ้น เหลือจํานวน 40,315,000
หุ ้ น ดัง นั้ น คณะกรรมการบริ ษัท จึ ง เห็ น สมควรอนุ ม ัติ ใ ห้ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษัท จาก
3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบียน ที่ยงั ไม่ได้นาํ ออกจําหน่าย
ในขณะนี้ (23 เมษายน 2556) จํานวน 40,315,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท) ซึ่งเมื่อ
ลดทุนแล้วจะเหลือทุนจดทะเบียน จํานวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิ บแปดล้านสี่
แสนสองหมื่นห้าพันบาท)
มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ อ นุ ม ัติ ใ ห้ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษ ัท จาก
3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท) โดยวิธีตดั หุ ้นจดทะเบียนที่ยงั ไม่ได้นาํ ออกจําหน่ าย
ในขณะนี้ (23 เมษายน 2556) จํานวน 40,315,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท) ซึ่งเมื่อ
ลดทุนแล้วจะเหลือทุนจดทะเบียน จํานวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิ บแปดล้านสี่
แสนสองหมื่นห้าพันบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,160,920 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9947 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 30,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0053 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 9

อนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4. ของบริ ษัท เรื่ อง ทุนจดทะเบียน
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ในวาระ
ที่ 8 ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็ นสมควรอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4.
ของบริ ษทั เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ใหม่ โดยมีรายละเอียดดังนี้
(1) ก่ อนการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น 700,000,000 หุน้
มูลค่าหุ น้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ น้ สามัญ 700,000,000 หุ น้
หุ น้ บุริมสิ ทธิ - หุ น้ (-)”
(2) ภายหลังการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิ บ
แปดล้านสี่ แสนสองหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็ น 659,685,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุน้ สามัญ 659,685,000 หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ - หุน้ (-)”
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ทั้งนี้ การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน มีจาํ นวน
ลดลงจากการใช้สิทธิ ซ้ื อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออกให้แก่ กรรมการและ
พนักงานของบริ ษทั โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 60,000 หุ น้ ซึ่งสอดคล้องกับ
การลดทุนจดทะเบียนในวาระที่ 8
มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4.
ของบริ ษทั เรื่ อง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วน
ใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,920 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9954 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0046 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 10

อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษัทภายหลังจากที่ลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ ได้ นําออกจําหน่ ายในวาระก่ อนนี้ (วาระที่ 8) ซึ่งจะเหลือ
ทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ 3,298,125,000 บาท (สามพันสองร้ อยเก้ าสิ บแปดล้ าน
หนึ่งแสนสองหมื่นห้ าพันบาท) เป็ น 4,000,000,000 บาท (สี่ พันล้ านบาท) โดยการ
ออกหุ้ นสามัญใหม่ อีกจํานวน ประมาณ 140,375,000 หุ้ น มูลค่ าที่ตราไว้ หุ้ นละ 5
บาท (ห้ าบาท) เพือ่ รองรับการจ่ ายเงินปันผลเป็ นหุ้นสามัญ การใช้ สิทธิตามใบสํ าคัญ
แสดงสิ ทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญของ
บริ ษัทให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษัท (โครงการ ESOP ครั้ งที่ 4 และ 5)
และรองรับการจัดสรรจําหน่ ายหุ้น โดยจะนําเสนอรายละเอียดต่ อที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
อี ก ครั้ ง หนึ่ ง (ทั้ ง นี้ หุ้ น เพิ่ ม ทุ น ที่ ป ระมาณการออกหุ้ น สามั ญ ใหม่ อี ก จํ า นวน
140,375,000 หุ้น อาจมีจํานวนลดลงจากการใช้ สิทธิซื้อหุ้ นสามัญของบริ ษัท ตาม
ใบสํ าคัญแสดงสิ ทธิที่ออกให้ แก่ กรรมการและพนักงานของบริ ษัทโครงการ ESOP
ประจําเดือนมีนาคม 2556 ก่ อนการมีมติจากทีป่ ระชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556)
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ประธานฯ รายงานว่าสื บเนื่ องจากวาระที่ 8 ได้มีมติอนุ มตั ิให้ลดทุนจดทะเบียนใน
ปั จจุบนั เหลือ 3,298,425,000บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนสองหมื่นห้าพันบาท) โดย
ทุนที่เพิ่มขึ้น 300,000 บาท (สามแสนบาท) เกิดขึ้นจากการใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2556 จํานวน 60,000
หุน้ ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,298,425,000 บาท
(สามพันสองร้อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนสองหมื่นห้าพันบาท) เป็ น 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้าน
บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่ จํานวน 140,315,000 หุน้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญ การใช้สิทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในโครงการออก
และเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่ กรรมการและพนักงานของ
บริ ษทั (โครงการ ESOP ครั้ งที่ 4 และ 5) และรองรั บการจัดสรรจําหน่ ายหุ ้นโดยจะนําเสนอ
รายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อีกครั้งหนึ่ง ซึ่งมีรายละเอียดการจัดสรร ดังนี้
1. เพื่อรองรับการจ่ายเงินปั นผลบางส่ วนเป็ นหุ ้นสามัญให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นของบริ ษทั
ในอัตรา 8 หุน้ เดิม ต่อ 1 หุน้ ปั นผล จํานวน 82,460,625 หุน้
2. เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิในโครงการออกและเสนอขาย
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงาน
ของบริ ษทั (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) จํานวน 1,407,000 หุ น้
3. เพื่อรองรั บการจัดสรรจําหน่ ายหุ ้น โดยจะนําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุ ม
ผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งหนึ่ง จํานวน 56,447,375 หุน้
ในที่ประชุมมีผถู ้ ือหุ ้นสอบถามก่อนการลงมติ จํานวน 1 ราย โดยมีสาระสําคัญ คือ
ตามที่บริ ษทั ขออนุ มตั ิเพิ่มทุนโดยการออกหุ น้ สามัญใหม่ เพื่อรองรับการจัดสรรจําหน่ายหุ น้ โดยจะ
นําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นอีกครั้ งหนึ่ ง จํานวน 56,447,375 หุ ้น นั้น อยากทราบว่า
หุน้ เพิ่มทุนดังกล่าวมีมูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละเท่าไร
นายสมบูรณ์ คุปติมนัส ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย และเลขานุ การบริ ษทั
ได้ช้ ี แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่าการออกหุ ้นสามัญเพื่อรองรับการจัดสรรจําหน่ ายหุ ้น จํานวน
56,447,375 หุ น้ นั้น มีมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) แต่หากภายหลังบริ ษทั ได้ดาํ เนินการจด
ทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ตามที่จะขออนุ มตั ิในวาระที่ 12 จากหุ ้นละ 5 บาท (ห้า
บาท) เป็ นหุ ้นละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้ อย และ
ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอนุ ญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ในตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยแล้ว มูลค่าหุน้ ที่ตราไว้ของบริ ษทั จะเปลี่ยนเป็ นหุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
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มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้ น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้เพิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,298,425,000 บาท
(สามพันสองร้อยเก้าสิ บแปดล้านสี่ แสนสองหมื่นห้าพันบาท) เป็ น 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้าน
บาท) โดยการออกหุ น้ สามัญใหม่ จํานวน 140,315,000 หุ น้ มูลค่าที่ตราไว้หุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
เพื่อรองรั บ การจ่ า ยเงิ น ปั นผลบางส่ ว นเป็ นหุ ้น สามัญให้แ ก่ ผูถ้ ื อหุ ้นของบริ ษ ทั การใช้สิทธิ ต าม
ใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ น้ สามัญของบริ ษทั
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั (โครงการ ESOP ครั้งที่ 4 และ 5) และการจัดสรรจําหน่าย
หุ น้ โดยจะนําเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ อีกครั้งหนึ่ ง ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้นใน
ข้อ 1-3 ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,160,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9946 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 30,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0054 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 11

อนุ มัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสื อบริ คณห์ สนธิ ข้อ 4. ของบริ ษัทเรื่ องทุนจดทะเบียน
เพือ่ ให้ สอดคล้ องกับการเพิม่ ทุนจดทะเบียน

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ใน
วาระที่ 10 ดังนั้น คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้
4. ของบริ ษทั เรื่ องทุนจดทะเบียนของบริ ษทั ใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
(1) ก่ อนการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิข้อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียนของ
บริษัท
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 3,298,425,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิ บ
แปดล้านสี่ แสนสองหมื่นห้าพันบาท)
แบ่งออกเป็ นประมาณ 659,685,000 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
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โดยแยกออกเป็ น
หุ น้ สามัญประมาณ 659,685,000 หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ - หุน้ (-)”
(2) ภายหลังการแก้ ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องทุนจดทะเบียน
ของบริษัท
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น 800,000,000 หุ น้
มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ น้ สามัญ 800,000,000 หุน้
หุ น้ บุริมสิ ทธิ - หุ น้ (-)”
มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ขอ้ 4.
ของบริ ษทั เรื่ องทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วน
ใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,160,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9946 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 30,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0054 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 12

อนุ มัติเปลี่ยนแปลงมูลค่ าหุ้ นของบริ ษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้ นละ 5 บาท (ห้ าบาท)
เป็ นหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท)

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อช่วยเพิ่มสภาพคล่องจากจํานวนหุ น้ ที่หมุนเวียนในการซื้ อ
ขายหุ ้นของบริ ษทั ให้สูงขึ้น โดยไม่กระทบต่อทุนหรื อฐานะทางการเงินใดๆ ดังนั้น คณะกรรมการ
บริ ษทั จึงเห็ นสมควรอนุ มตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ที่ตราไว้จากเดิ มหุ ้นละ 5 บาท
(ห้าบาท) เป็ นหุ ้นละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) หรื อเป็ นการแบ่งแยกหุ ้นเดิม 1 หุ ้น ออกเป็ นหุ ้นใหม่ 5 หุ ้น
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ที่ตราไว้ และการแบ่งแยกหุ ้นดังกล่าวไม่ทาํ ให้สัดส่ วน
ความเป็ นเจ้าของของผูถ้ ื อหุ ้นเดิ มเปลี่ ยนไป โดยมูลค่ารวมของทุ นจดทะเบี ยนของบริ ษ ทั ยังคง
จํานวนเท่าเดิม คือ 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้านบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ก่อนการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นของบริษัททีต่ ราไว้
- ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้านบาท)
แบ่งออกเป็ นหุน้ สามัญ 800,000,000 หุน้
มูลค่าหุ น้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
(2) ภายหลังการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นของบริษัททีต่ ราไว้
- ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น 4,000,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
ภายหลังจากบริ ษทั ได้ดาํ เนิ นการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ ตราไว้ของ
บริ ษทั จากเดิ มหุ ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็ นหุ ้นละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) ต่อกรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์เรี ยบร้อย และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอนุ ญาตให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้น
ของบริ ษทั ในตลาดหลัก ทรั พย์แ ห่ งประเทศไทยแล้ว การจ่ ายเงิ นปั นผลเป็ นหุ ้นสามัญและการ
จ่ายเงินปั นผลเป็ นเงินสดจะเปลี่ยนแปลงไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 6 ข้างต้น
ทั้งนี้ การเปลี่ยนแปลงราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ
(Exercise Ratio) ในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้อหุ น้ สามัญบริ ษทั ให้แก่
กรรมการและพนักงานของบริ ษทั จะมีผลบังคับทันที ภายหลังจากดําเนิ นการจดทะเบียนต่อกรม
พัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยอนุญาตให้เปลี่ยนแปลง
มูลค่าหุ ้นแล้ว โดยสิ ทธิ ตามใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญของบริ ษทั ในโครงการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิ ทธิ ที่จะซื้ อหุ ้นสามัญบริ ษทั ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริ ษทั จะ
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ปรับราคาการใช้สิทธิ (Exercise Price) และอัตราการใช้สิทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทน
ใด ๆ ที่ผถู ้ ือใบสําคัญแสดงสิ ทธิจะได้รับไม่ดอ้ ยไปกว่าเดิม ทั้งนี้ ราคาและอัตราการใช้สิทธิสามารถที่
จะเปลี่ยนแปลงได้ตลอดอายุของใบสําคัญแสดงสิ ทธิตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
ราคาการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสูตรการคํานวณ ดังนี้
Price 1
= Price 0 x (Par 1)
(Par 0)
อัตราการใช้สิทธิจะเปลี่ยนแปลงตามสู ตรการคํานวณ ดังนี้
Ratio 1
= Ratio 0 x (Par 0)
(Par 1)
โดยที่

Price 1
Price 0
Ratio 1
Ratio 0
Par 1
Par 0

คือ
คือ
คือ
คือ
คือ
คือ

ราคาการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
ราคาการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิใหม่หลังการเปลี่ยนแปลง
อัตราการใช้สิทธิเดิมก่อนการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญหลังการเปลี่ยนแปลง
มูลค่าที่ตราไว้ของหุน้ สามัญก่อนการเปลี่ยนแปลง

มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้เปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั ที่ตราไว้
จากเดิมหุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็ นหุ น้ ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า
สามในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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วาระที่ 13

อนุมัติแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัทเรื่องมูลค่ าหุ้น เพื่อให้
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั
ที่ ตราไว้ จากเดิ มหุ ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็ นหุ ้นละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) ในวาระที่ 12 ดังนั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรอนุ มตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4. เรื่ องมูลค่า
หุ น้ ของบริ ษทั ใหม่ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
(1) ก่อนการแก้ไขเพิม่ เติมหนังสื อบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่องมูลค่ าหุ้นของบริษัท
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น 800,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 5 บาท (ห้าบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ น้ สามัญ 800,000,000 หุน้
หุ น้ บุริมสิ ทธิ - หุน้ ( - )”
(2) ภายหลังการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์ สนธิ ข้ อ 4. เรื่ องมูลค่ าหุ้ นของ
บริษัท
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน 4,000,000,000 บาท (สี่ พนั ล้านบาท)
แบ่งออกเป็ น 4,000,000,000 หุน้
มูลค่าหุน้ ละ 1 บาท (หนึ่งบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ น้ สามัญ 4,000,000,000 หุน้
หุน้ บุริมสิ ทธิ - หุน้ ( - )”
มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้ น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ่มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 4.
ของบริ ษทั เรื่ องมูลค่าหุ ้น เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสี ยง
ส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ดังนี้
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- เห็นด้วย 570,164,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 14

อนุ มั ติ แ ก้ ไ ขข้ อ บั ง คั บ ข้ อ 5. เรื่ อ งมู ล ค่ า หุ้ น ของบริ ษัท เพื่อ ให้ ส อดคล้ องกับ การ
เปลีย่ นแปลงมูลค่ าหุ้นทีต่ ราไว้

ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นของบริ ษทั
ที่ ต ราไว้ จากเดิ ม หุ ้ น ละ 5บาท (ห้า บาท) เป็ นหุ ้ น ละ 1 บาท (หนึ่ งบาท) ในวาระที่ 12 ดัง นั้น
คณะกรรมการบริ ษทั จึงเห็นสมควรอนุมตั ิให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่ องมูลค่าหุน้ ของบริ ษทั ใหม่ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
(1) ก่อนการแก้ไขข้ อบังคับข้ อ 5. เรื่องมูลค่ าหุ้นของบริษัท
ข้อ 5. หุ ้นของบริ ษทั เป็ นหุ ้นสามัญมีมูลค่าหุ ้นละ ห้า (5) บาท ซึ่ งต้อง
ชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าหุ ้นด้วยตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
และเป็ นหุน้ ชนิดระบุชื่อในใบหุน้
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะออก และเสนอขายหุ ้น หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
(2) ภายหลังการแก้ไขข้ อบังคับข้ อ 5. เรื่องมูลค่ าหุ้นของบริษัท
ข้อ 5. หุน้ ของบริ ษทั เป็ นหุ น้ สามัญมีมูลค่าหุ น้ ละ หนึ่ง (1) บาท ซึ่งต้อง
ชําระค่าหุ ้นเต็มมูลค่าหุ ้นด้วยตัวเงินหรื อทรัพย์สินอื่นนอกจากตัวเงิน
และเป็ นหุ น้ ชนิดระบุชื่อในใบหุ น้
บริ ษทั มีสิทธิ ที่จะออก และเสนอขายหุ ้น หุ ้นบุริมสิ ทธิ หุ ้นกู้ ใบสําคัญ
แสดงสิ ทธิ หรื อหลักทรัพย์อื่นใดก็ได้ตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์อนุญาต
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มติ อ นุ ม ัติ จ ากผูถ้ ื อ หุ ้ น คื อ คะแนนเสี ย งไม่ น้อ ยกว่ า สามในสี่ ข องจํา นวนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้แก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เรื่ องมูลค่าหุ ้นของ
บริ ษทั เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ ้นที่ตราไว้ ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ย
กว่าสามในสี่ ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9953 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0047 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 15

พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556

ประธานฯ รายงานว่ า ตามพระราชบัญ ญัติ บ ริ ษัท มหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535
มาตรา 120 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 41 (5) กําหนดว่า กิจการที่ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี
พึ ง เรี ยกประชุ ม คื อ พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ง ผู ้ส อบบัญ ชี แ ละกํา หนดจํา นวนเงิ น ค่ า สอบบัญ ชี และ
จากประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ ที่ กลต.ช.(ว) 43/2548 เรื่ อง
การหมุ น เวีย นผูส้ อบบัญ ชี กํา หนดให้บริ ษ ัท จดทะเบี ย นต้อ งจัด ให้มีก ารหมุ น เวี ย นผูส้ อบบัญ ชี
(ที่ลงลายมือชื่ อรั บรองงบการเงิ น) ทุก 5 รอบปี บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผูส้ อบบัญชี
รายอื่นในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได้ และประกอบกับในปี 2556 นี้ นางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
ผูส้ อบบัญ ชี ค นเดิ ม ได้ล งลายมื อ ชื่ อ รั บ รองงบการเงิ น ของบริ ษ ัท มาครบ 5 รอบปี บัญ ชี บริ ษ ัท
สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จึงเสนอผูส้ อบบัญชี ที่ได้รับอนุ ญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เพื่อลงนามรับรองในงบการเงินของ
บริ ษทั จํานวน 2 คน คณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีประจําปี
2556 คนใหม่ จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ซึ่ งเป็ นสํานักงานสอบบัญชีเดิมเป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั ประจําปี 2556 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวมี
ความเป็ นอิสระ และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อไม่มีผลประโยชน์ส่วนได้เสี ยใดๆ กับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย
บริ ษทั ร่ วม ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั โดยขอแต่งตั้ง ดังนี้
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(1) นายอําพล จํานงวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4663 ซึ่ งยังไม่เคยลงลายมือ
ชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาก่อน หมุนเวียนแทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา
ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 4664 จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด
เนื่ องจากนางสาวประภาศรี ลีลาสุ ภา ได้ลงลายมือชื่ อรับรองงบการเงินของ
บริ ษทั มาตั้งแต่ปี 2551-2555 (ครบ 5 รอบปี บัญชีแล้ว) หรื อ
(2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาตเลขที่ 8622 ซึ่ งยังไม่เคยลงลายมือ
ชื่ อในงบการเงินของบริ ษทั มาก่อน แทนนางสาวซู ซาน เอี่ยมวณิ ชชา ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4306 จากบริ ษทั เอส พี ออดิท จํากัด เพื่อให้เป็ นผูส้ อบ
บัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับใน (1)
ทั้งนี้ กําหนดให้ผสู ้ อบบัญชีคนใดคนหนึ่งข้างต้น เป็ นผูท้ าํ การตรวจสอบ สอบทาน
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั สองคนไม่สามารถปฏิบตั ิงาน
ได้ให้บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม
ซี จํากัด ทําหน้าที่ ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็ นต่ องบการเงิ นของบริ ษ ทั แทน โดย
กําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 และรายไตรมาส ภายในวงเงิน 1,100,000 บาท (หนึ่ งล้านหนึ่ ง
แสนบาท) ซึ่ งมากกว่าปี 2555 จํานวน 195,000 บาท (หนึ่ งแสนเก้าหมื่นห้าพันบาท) เนื่ องจาก
ปริ มาณงานที่เพิ่มขึ้น ซึ่งค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นอัตราที่ใกล้เคียงกับบริ ษทั อื่นที่อยูใ่ นธุรกิจเดียวกัน
ในกรณี ที่บริ ษทั ใช้ผสู ้ อบบัญชีจากบริ ษทั สํานักงาน เอ็ม ซี จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี
ของบริ ษทั บริ ษทั จะใช้ผสู ้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันเป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย/
บริ ษทั ร่ วม เช่นกัน โดยบริ ษทั บริ ษทั ย่อย/บริ ษทั ร่ วมไม่ได้ใช้บริ การอื่นจากสํานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้องกับผูส้ อบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชี
สังกัดด้วย
มติแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีจากผูถ้ ือหุ น้ คือ เสี ยงข้าง
มากของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิแต่งตั้งนายอําพล จํานงวัฒน์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4663 จากบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด หรื อนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 8622 ซึ่งเป็ นผูส้ อบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน และในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีท้ งั
สองคนไม่สามารถปฏิบตั ิงานได้ให้บริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
อื่นของบริ ษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จํากัด ทําหน้าที่ตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริ ษทั แทน พร้อมกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 รวมงบไตรมาส ภายในวงเงิน
1,100,000 บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
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- เห็นด้วย 570,160,820 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9946 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 30,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0054 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 16

พิจารณาเลือกตั้ งกรรมการแทนกรรมการซึ่ ง พ้ น จากตําแหน่ งตามวาระ พร้ อม
กํา หนดชื่ อ กรรมการซึ่ ง มีอํา นาจลงนามผู กพัน บริ ษัท และกํา หนดค่ า ตอบแทน
กรรมการประจําปี 2556
16.1 เลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้ นจากตําแหน่ งตามวาระ

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71
และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 20. กําหนดว่าในการประชุมผูถ้ ือหุ น้ สามัญประจําปี ทุกครั้ง ให้กรรมการ
ออกจากตําแหน่ งจํานวนหนึ่ งในสาม (1/3) ของจํานวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการที่พน้ จาก
ตําแหน่งอาจถูกเลือกเข้ามารับตําแหน่งใหม่กไ็ ด้ โดยในปี นี้มีกรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สุดต้อง
ออกจากตําแหน่ง จํานวน 3 คน คือ
1. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์
2. นายณัฎฐ์พฒั น์ เอื้อใจ
3. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
เพื่อให้ผถู ้ ือหุ ้นได้มีอิสระในการพิจารณา ขอเรี ยนเชิ ญกรรมการทั้งสามคน ซึ่ งถือ
เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยในวาระนี้ ออกจากห้องประชุมเป็ นการชัว่ คราว
ทั้งนี้ ก่อนการประชุมบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ สามารถเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้า
รับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการได้ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั คือ www.scasset.com หมวด Corporate
ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นคนใดเสนอชื่ อ
บุคคลอื่นเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ โดยเมื่อวันที่ 2 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้แจ้งผลให้ตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูถ้ ือหุน้ รับทราบแล้ว ในวาระนี้ขอ้ บังคับของบริ ษทั ได้กาํ หนดการ
ออกเสี ยงลงคะแนนเลื อกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสี ยงข้างมาก โดยบริ ษทั ใช้วิธีการเลื อกตั้ง
กรรมการเป็ นรายบุคคลให้ผถู ้ ือหุน้ ได้พิจารณา
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ในการเลือกตั้งกรรมการครั้ งนี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้
ร่ วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่ากรรมการทั้งสามคนที่พน้ จากตําแหน่งตามวาระมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
มาตรา 68 แห่ งพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลกั ษณะที่แสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมที่ จ ะได้รับ ความไว้ว างใจให้บ ริ ห ารจัด การกิ จ การที่ มี ม หาชนเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น ตามที่
คณะกรรมการกํา กับ หลัก ทรั พ ย์แ ละตลาดหลัก ทรั พ ย์ป ระกาศกํา หนด และเป็ นผู ้ที่ มี ค วามรู ้
ความสามารถ และมีประสบการณ์อนั เป็ นประโยชน์ต่อการดําเนิ นธุรกิจ และได้ทาํ ประโยชน์ให้กบั
บริ ษ ัท เป็ นอย่า งดี ยิ่ง มี ค วามตั้ง ใจ มี จ ริ ย ธรรมในการดํา เนิ น ธุ ร กิ จ สามารถใช้ดุ ล ยพิ นิ จ อย่า ง
ตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาให้บริ ษทั ที่ตนเป็ นกรรมการได้อย่างเพียงพอ และเอาใจใส่ ใน
การปฏิบตั ิหน้าที่ตามความรับผิดชอบของตน จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้งสามคนกลับเข้ามา
ดํารงตําแหน่ งอี กวาระหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งมีความเห็ นเสนอต่อที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นว่าควร
เลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนที่พน้ จากตําแหน่ งตามวาระกลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริ ษทั ใหม่อีกวาระ
หนึ่ ง ซึ่ งบริ ษทั ได้แสดงรายละเอี ยดเกี่ ยวกับอายุ ที่อยู่ปัจจุ บนั ที่ติดต่อได้ ตําแหน่ งปั จจุ บนั คุณวุฒิ
การศึกษาสู งสุ ด การอบรมหลักสู ตรของสถาบันกรรมการบริ ษทั ไทย (IOD) ประสบการณ์ทาํ งาน
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการในบริ ษทั การดํารงตําแหน่งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิจการอื่นที่เป็ นบริ ษทั จด
ทะเบี ยน การดํารงตําแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่ ไม่ใช่ บริ ษทั จดทะเบียน การดํารง
ตําแหน่ งกรรมการ/ผูบ้ ริ หารในกิ จการอื่นที่อาจทําให้เกิ ดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริ ษทั
ประวัติการทําผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปี ที่ผ่านมา จํานวนครั้งที่ร่วมประชุม/จํานวนครั้งที่มีสิทธิ
เข้าร่ วมประชุมในรอบปี ที่ผา่ นมา การมีส่วนร่ วมสร้างประโยชน์ให้บริ ษทั (การปฏิบตั ิหน้าที่ในรอบปี
ที่ผา่ นมา) การถือหุ น้ ในบริ ษทั การมีส่วนได้เสี ยในวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจําปี
2556 และการเป็ นญาติสนิ ทกับผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ของบริ ษทั /บริ ษทั ย่อย (รายละเอียดปรากฏ
บนจอภาพของห้องประชุ มนี้ และตามเอกสารแนบ 6 ซึ่ งส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นรับทราบพร้อมหนังสื อเชิ ญ
ประชุม)
โดยการออกเสี ยงลงคะแนนขอให้ผถู ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล โดยใช้บตั รลงคะแนนเสี ยงที่บริ ษทั แจกให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นแล้วในขณะลงทะเบียน และเพื่อให้
กระบวนการประชุมเป็ นไปด้วยความรวดเร็ ว บริ ษทั จะขอเก็บบัตรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลัง
จากผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลเสร็ จเรี ยบร้อยทั้งสามคนแล้วเพื่อนําไปรวมคะแนน และ
บริ ษทั จะแจ้งผลคะแนนให้ผถู ้ ือหุ ้นทราบภายหลังจากลงคะแนนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้วเป็ นรายบุคคลทั้ง
สามคน โดยเริ่ มจาก
1. นางเพ็ญโสม ดามาพงศ์
2. นายณัฎฐ์พฒั น์ เอื้อใจ
3. นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์
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มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและ
ออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคลด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ดังนี้
1. อนุ ม ัติ เ ลื อ กตั้ง ให้ น างเพ็ ญ โสม ดามาพงศ์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,156,820 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9939 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 34,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0061 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
2. อนุ มตั ิเลือกตั้งให้นายณัฎฐ์ พัฒน์ เอือ้ ใจ กรรมการ/กรรมการบริ หาร/กรรมการ
ผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนนเสี ยงข้าง
มาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,156,820 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9939 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 34,600 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 0.0061 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
3. อนุ ม ัติ เ ลื อ กตั้ง ให้ น ายณั ฐ พงศ์ คุ ณ ากรวงศ์ กรรมการ/กรรมการบริ หาร
กรรมการบรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม สิ่ งแวดล้อม/กรรมการผูม้ ีอาํ นาจลงนามผูกพัน
บริ ษทั (รองประธานเจ้าหน้าที่บริ หาร) กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง ด้วยคะแนน
เสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,156,820 หุ น้ คิดเป็ นร้อยละ 99.9939 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 34,600 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0061 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
16.2 กําหนดชื่อกรรมการซึ่งมีอํานาจลงนามผูกพันบริ ษทั
ประธานฯ รายงานว่าด้วยในวาระที่ 16.1 ที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้นได้มีมติเสี ยงข้างมาก
เลือกตั้งกรรมการเดิ มทั้งสามคนกลับเข้ามาเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง คณะกรรมการบริ ษทั จึ งมี
ความเห็นให้กาํ หนดชื่ อกรรมการซึ่ งมีอาํ นาจลงนามผูกพันบริ ษทั ฯ คงเดิมตามที่จดทะเบียนไว้กบั
กระทรวงพาณิ ชย์ ดังนี้
“นางบุ ษ บา ดามาพงศ์ นางเพ็ ญ โสม ดามาพงศ์ นายณั ฐพงศ์ คุ ณ ากรวงศ์
นายณั ฎฐ์ พัฒน์ เอือ้ ใจ สองในสี่ คนนีล้ งลายมือชื่ อร่ วมกัน และประทับตราสําคัญของบริ ษทั ”
มติกาํ หนดชื่ อกรรมการจากผูถ้ ือหุ ้น คือ เสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งมาประชุ ม
และออกเสี ยงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุ มตั ิให้กาํ หนดชื่อกรรมการซึ่ งมีอาํ นาจลงนาม
ผูกพันบริ ษทั คงเดิมตามที่คณะกรรมการบริ ษทั เสนอด้วยคะแนนเสี ยงข้างมาก ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,920 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9954 ของจํานวนหุ น้ ทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- ไม่เห็ นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
- งดออกเสี ยง 26,500 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0046 ของจํานวนหุ ้นทั้งหมดของผูถ้ ือ
หุน้ ซึ่งมาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน
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16.3 กําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานฯ รายงานว่าในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจําปี 2555 ที่ประชุ มมีมติ
อนุ มตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการไว้ภายในวงเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ซึ่ ง
บริ ษัท มี ก ารจ่ า ยค่ า ตอบแทนจริ ง จํา นวน 6,970,000 บาท (หกล้า นเก้ า แสนเจ็ ด หมื่ น บาท)
ประกอบด้วยเงินเดือน โบนัส และค่าเบี้ยประชุมของกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิ ประโยชน์อื่นๆ) ซึ่ งไม่
รวมของกรรมการผูซ้ ่ ึงมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั
ในปี 2556 นี้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ
บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณากลั่น กรองอย่า งละเอี ย ดถึ ง ความเหมาะสมประการต่ า งๆ โดยเที ย บเคี ย งกับ
อุตสาหกรรมเดียวกัน แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 รวมถึงการขยายตัว
ทางธุ รกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริ ษทั จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นให้พิจารณา
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสน
บาท) ซึ่งเท่ากับที่กาํ หนดไว้ในปี 2555 และได้ชาํ ระไปจริ ง จํานวน 6,970,000 บาท (หกล้านเก้าแสน
เจ็ดหมื่นบาท) โดยมีรายละเอียด ดังนี้
-

กรรมการอิสระ หรื อกรรมการบุคคลภายนอกจะได้รับค่าเบี้ยประชุ มในการ
ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาท) และ
กรรมการอิ ส ระ หรื อกรรมการบุ ค คลภายนอกซึ่ งดํ า รงตํ า แหน่ งใน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นของบริ ษทั จะได้รับเบี้ยประชุมในการประชุม ครั้งละ
25,000 บาท (สองหมื่ น ห้ า พัน บาท) (ปี 2555 ได้รั บ ค่ า เบี้ ย ประชุ ม ครั้ งละ
20,000 บาท (สองหมื่นบาท))

-

กรรมการอิ สระซึ่ งดํารงตําแหน่ งเป็ นประธานคณะกรรมการ หรื อประธาน
คณะกรรมการชุดย่อยอื่นจะได้รับค่าเบี้ยประชุมครั้งละ 30,000 บาท (สามหมื่น
บาท) (ปี 2555 ได้รับค่าเบี้ยประชุม ครั้ งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาท))

-

กรรมการผูซ้ ่ ึงมีฐานะเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษทั จะไม่ได้รับเบี้ยประชุม

มติกาํ หนดค่าตอบแทนจากผูถ้ ือหุ ้น คือ คะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
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ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิกาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556
ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจ็ดล้านแปดแสนบาท) ด้วยคะแนนเสี ยงส่ วนใหญ่ไม่นอ้ ยกว่า
สองในสาม ดังนี้
- เห็นด้วย 570,164,920 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 99.9954 ของจํานวนคะแนนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
- ไม่เห็นด้วย 0 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจํานวนคะแนนเสี ยงทั้งหมดของ
ผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม
- งดออกเสี ย ง 26,500 หุ ้น คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 0.0046 ของจํา นวนคะแนนเสี ย ง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุ มว่าที่ประชุ มได้พิจารณาวาระครบถ้วนแล้ว ส่ วนการ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ นั้น บริ ษทั ไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอื่นนอกเหนื อจากที่ระบุไว้ในหนังสื อ
นัดประชุม โดยบริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นสามารถเสนอเพิ่มวาระการประชุมได้ทางเว็บไซด์
ของบริ ษทั คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวันที่ 13 กันยายน 2555 ถึงวันที่
31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหน้าแต่อย่างใด ซึ่ งเมื่อวันที่
2 มกราคม 2556 บริ ษทั ได้แจ้งผลให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และผูถ้ ือหุน้ รับทราบแล้ว
อย่างไรก็ดีพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง
กําหนดว่าผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสามของจํานวนหุ น้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเรื่ องอื่น นอกจากที่กาํ หนดไว้ในหนังสื อนัดประชุมอีกก็ได้
ในที่ ป ระชุ ม มี ผู ้ถื อ หุ ้ น สอบถามก่ อ นปิ ดการประชุ ม จํา นวน 1 ราย โดยมี
สาระสําคัญ คือ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของบริ ษทั อยากทราบว่าบริ ษทั จะพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
พิเศษให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นหรื อไม่ เนื่ องจากในงบการเงิ นประจําปี 2555 บริ ษทั มี กาํ ไรสะสมยังไม่ ไ ด้
จัดสรร จํานวน 5,330,711,063 บาท (ห้าพันสามร้อยสามสิ บล้านเจ็ดแสนหนึ่ งหมื่นหนึ่ งพันหกสิ บ
สามบาท)
นายอรรถพล สฤษฎิพนั ธาวาทย์ ชี้แจงข้อสอบถามต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษทั มี
เป้ าหมายที่จะสร้างยอดรายได้ให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่ งจากเดิมบริ ษทั มียอดรายได้ยงั ไม่ถึง 10,000
ล้านบาท แต่เป้ าหมายรายได้ในปี นี้และปี ต่อๆ ไปของบริ ษทั จะเริ่ มจาก 10,000 ล้านบาท และเพิ่มขึ้น
ทุกปี โดยบริ ษทั มีความจําเป็ นต้องใช้เงินลงทุนซื้ อที่ดิน เพื่อนํามาสร้างยอดรายได้ตามที่ได้กล่าว
ข้างต้น ดังนั้น ทางบริ ษทั จึงยังไม่สามารถจ่ายเงินปันผลพิเศษในปี นี้ตามที่ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม
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เมื่ อ ไม่ มี ผูถ้ ื อ หุ ้ น เสนอเรื่ อ งอื่ น ให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาและไม่ มี ข ้อ สอบถามอี ก
ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกคนที่สละเวลามาเข้าร่ วมประชุมในวันนี้ และขอปิ ดประชุม
ปิ ดประชุ ม เวลา 16.20 นาฬิกา

ลงชื่อ ________________________________ ประธานที่ประชุม
(นายรัฐ กิตติเวชโอสถ)

ลงชื่อ ________________________________ เลขานุการบริ ษทั
(นายสมบูรณ์ คุปติมนัส)

