
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556 
    ของ 

บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรช่ัน จํากดั (มหาชน) 
ประชุมเม่ือวนัองัคารที ่23 เมษายน 2556 เวลา 14.00 นาฬิกา 

ณ ห้อง Sky Park ช้ัน 14 อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 3  
เลขที ่1010 ถนนวภิาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 

 
         --------------------------------------------------------------------- 
 
 

 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2556 คร้ังน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะในขณะเปิดการประชุมรวม 806 ราย นับรวมจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 
562,625,871 หุ้น (ห้าร้อยหกสิบสองลา้นหกแสนสองหม่ืนห้าพนัแปดร้อยเจ็ดสิบเอ็ดหุ้น) คิดเป็น
อตัราร้อยละ 85.2948 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นซ่ึงมี
จาํนวน 659,625,000 หุ้น (หกร้อยห้าสิบเกา้ลา้นหกแสนสองหม่ืนห้าพนัหุ้น) และคิดเป็นอตัราร้อย
ละ 85.2870 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ณ ปัจจุบนั ซ่ึงมีจาํนวน 659,685,000 
หุน้ (หกร้อยหา้สิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืนหา้พนัหุน้) จากการเพ่ิมทุนชาํระแลว้ในการใชสิ้ทธิซ้ือ
หุน้สามญัของบริษทัตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั ณ วนัท่ี 
2 เมษายน 2556 ระหว่างการประชุมมีผูถื้อหุ้นมาเขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะ
อีก 56 ราย นบัรวมจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 7,565,549 หุ้น (เจด็ลา้นห้าแสนหกหม่ืนห้าพนัหา้ร้อยส่ีสิบ
เกา้หุน้) รวมการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งส้ิน
862 ราย นบัรวมจาํนวนหุ้นไดท้ั้งส้ิน 570,191,420 หุ้น (ห้าร้อยเจ็ดสิบลา้นหน่ึงแสนเกา้หม่ืนหน่ึง
พนัส่ีร้อยยีสิ่บหุน้) คิดเป็นอตัราร้อยละ 86.4418 ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด ณ วนัปิด
สมุดทะเบียนผูถื้อหุน้ซ่ึงมีจาํนวน จาํนวน 659,625,000 หุน้ (หกร้อยหา้สิบเกา้ลา้นหกแสนสองหม่ืน
ห้าพนัหุ้น) และคิดเป็นอตัราร้อยละ 86.4339 ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั ณ 
ปัจจุบนั ซ่ึงมีจาํนวน 659,685,000 หุน้ (หกร้อยหา้สิบเกา้ลา้นหกแสนแปดหม่ืนหา้พนัหุน้) ครบเป็น
องคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) (“บริษทั”) โดยมี
นายรัฐ   กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชุม และมีกรรมการเขา้ร่วมประชุม
ครบ จาํนวน 9 คน โดยกรรมการบางคนไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัดว้ย ซ่ึง
ปัจจุบนับริษทัมีคณะกรรมการชุดย่อย จาํนวน 5 คณะ คือ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการบรรษทัภิบาลและความ
รับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง โดยมีรายนาม ดงัน้ี 
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1.   นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
 

 2.   นางบุษบา ดามาพงศ ์ กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ
บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม และรักษาการประธานเจา้หน้าท่ี
บริหาร 

 
 3.   นายคุโณดม ธรรมาภรณ์พิลาศ กรรมการ /ประธานกรรมการตรวจสอบ /          

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน            
และกรรมการอิสระ  

 
 4.  นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการบรรษทั  

ภิ บ า ล แ ล ะ ค ว า ม รั บ ผิ ด ช อ บ ต่ อ สั ง ค ม 
ส่ิงแวดลอ้ม และรองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  

 
 5. นายปรีชา เศขรฤทธ์ิ กรรมการ/ประธานกรรมการบรรษทัภิบาลและ

ความ รับผิดชอบต่อสั งคม  ส่ิ งแวดล้อม / 
กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน/ 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

 
6.  นางเพญ็โสม  ดามาพงศ ์ กรรมการ/กรรมการบริหาร และกรรมการ

บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคม 
ส่ิงแวดลอ้ม 

 
7. นางแน่งนอ้ย ณ ระนอง กรรมการ และประธานกรรมการสรรหาและ

กาํหนดค่าตอบแทน  
 
8.  นายประเสริฐ สมันาวงศ ์ กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ

อิสระ 
 
9.  นายณฎัฐพ์ฒัน์  เอ้ือใจ กรรมการ และกรรมการบริหาร  
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โดยการประชุมวนัน้ีนอกจากคณะกรรมการแลว้ ยงัมีผูบ้ริหารระดบัสูงซ่ึงกาํกบั
ดูแลสายงานและดาํรงตาํแหน่งระดบับริหาร 4 รายแรกของบริษทั จาํนวน 4 คน และเลขานุการ
บริษทั เขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยผูบ้ริหารระดบัสูงบางคนไดด้าํรงตาํแหน่งในคณะกรรมการบริหาร
ความเส่ียง ซ่ึงถือเป็นคณะกรรมการชุดยอ่ยของบริษทัโดยมีรายนาม ดงัน้ี 

  
1. เรืออากาศเอกกรี เดชชยั ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นปฏิบติัการ และประธาน

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
2.  นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ประธานเจา้หนา้ท่ีดา้นการเงินและ

กรรมการบริหารความเส่ียง 
 
3.  นางปรารถนา แพทยส์มาน ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกัการเงิน 
 
4.  นายวิทิต วิศาลพฒันะสิน ผูอ้าํนวยการอาวโุสสาํนกับญัชี  และกรรมการ 

บริหารความเส่ียง 
 

5.  นายสมบูรณ์ คุปติมนสั ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย และ
เลขานุการบริษทั 

 

และบริษทัไดเ้ชิญนางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8622 ซ่ึงเป็น
ตวัแทนของบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั ผูส้อบบญัชีของบริษทัมาร่วมประชุมเพื่อตอบขอ้สงสยั
เก่ียวกบังบการเงินของบริษทัใหก้บัผูถื้อหุน้ดว้ย 

 
สําหรับการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมท่ีกาํหนดใน

วนัน้ี บริษทัไดเ้ชิญนายสุเมธี อินทร์หนู ท่ีปรึกษากฎหมายอิสระ ซ่ึงมีความเป็นอิสระ ไม่มีประโยชน์
ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั เป็นตวัแทนของผูถื้อหุน้ทาํหนา้ท่ีในการตรวจสอบการลงคะแนนเสียงใน
ท่ีประชุม เพื่อก่อใหเ้กิดความโปร่งใสในขั้นตอนการลงคะแนนเสียง รวมทั้งดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อ
หุน้เป็นไปอยา่งโปร่งใส ถูกตอ้งตามกฎหมาย และขอ้บงัคบัของบริษทั 

 
ในการลงทะเบียนและนบัคะแนนเสียง บริษทัไดน้าํระบบ barcode มาใชเ้พื่อช่วย

อาํนวยความสะดวกแก่การประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงช่วยลดระยะเวลาในขั้นตอนดงักล่าวใหร้วดเร็วยิง่ข้ึน 
โดยบริษทัจะแสดงคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นในทุกวาระท่ีมีการลงมติให้ผูถื้อหุ้นทราบผลทนัที ซ่ึง
วิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุม บริษทัไดแ้จง้ขั้นตอนให้ผูถื้อหุ้นทุกคนทราบก่อน
การประชุม ดงัน้ี 
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1.   การออกเสียงลงคะแนนจะใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีเจา้หน้าท่ีไดจ้ดัเตรียมให้
ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุม ซ่ึงผูถื้อหุน้แต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจาํนวนหุน้ท่ีถืออยู ่โดยถือว่า
หน่ึงหุ้นมีหน่ึงเสียง สาํหรับผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงผูถื้อหุ้นไดอ้อกเสียงมาในใบมอบฉนัทะแลว้ว่าเห็น
ดว้ย หรือไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษทัจะถือตามความประสงค์
ของผูถื้อหุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชุมอีก 

 

2.  เม่ือจบการช้ีแจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถาม          
ผูถื้อหุ้นและเปิดโอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผูถื้อหุ้นคนใดประสงคจ์ะแสดงความคิดเห็นให ้          
ยกมือข้ึน พร้อมแจง้ช่ือ-นามสกุล และจาํนวนหุ้นท่ีถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผูถื้อหุ้นคน
ใด มีความเห็นแตกต่างจากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง 
ประธานฯ จะผา่นไปพิจารณาเร่ืองในวาระถดัไป โดยถือว่าผูถื้อหุ้นมีมติเป็นเอกฉนัทเ์ห็นดว้ย หรือ
อนุมติัตามท่ีคณะกรรมการนาํเสนอในวาระนั้น ทั้งน้ี บริษทัจะแสดงผลคะแนนใหรั้บทราบในแต่ละ
วาระการประชุม 

 

3.  หากมีผูถื้อหุ้นคนใดไม่เห็นดว้ยตามท่ีคณะกรรมการนาํเสนอ หรือตอ้งการงด
ออกเสียงในวาระใด ขอให้ผูถื้อหุ้นคนนั้นยกมือข้ึนเม่ือประธานฯ ท่ีประชุมกล่าวสอบถามผูถื้อหุ้น
จบ  ในกรณีน้ีประธานฯ จะให้ผูถื้อหุน้ผูซ่ึ้งไม่เห็นดว้ย หรือตอ้งการงดออกเสียง ส่งบตัรลงคะแนน
เสียงท่ีเจ้าหน้าท่ีได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระท่ีพิจารณานั้ นให้
เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพื่อจะนาํมารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นดว้ยเท่าไร ไม่
เห็นดว้ยเท่าไร และงดออกเสียงเท่าไร แจง้ใหท่ี้ประชุมรับทราบ 

 
ในการรวบรวมผลคะแนน บริษทัจะนาํคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 

หกัออกจากคะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและได้
ออกเสียงลงคะแนนมาในแต่ละวาระแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง บริษทัจะบนัทึก
การออกเสียงตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้รวมไวใ้นเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพื่อนบัคะแนนเสียงการลง
มติในแต่ละวาระ 

 

4. ในวาระเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ ผูถื้อหุ้น
อาจไม่เห็นด้วยกับกรรมการบางคนท่ีบริษทัเสนอแต่งตั้ ง ดังนั้น เพื่อให้ผูถื้อหุ้นสามารถแสดง
ความเห็นไดโ้ดยอิสระ บริษทัจะเชิญกรรมการผูถู้กเสนอแต่งตั้งออกนอกหอ้งประชุม และเพื่อความ
โปร่งใสบริษทัขอให้ผูถื้อหุ้นทุกคนท่ีเขา้ร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงว่า
จะลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล โดยใชบ้ตัร
ลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัไดแ้จกใหแ้ก่ผูถื้อหุน้แลว้ในขณะท่ีลงทะเบียน 
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  และเพื่อให้กระบวนการประชุมเป็นไปด้วยความรวดเร็ว ในวาระเลือกตั้ ง
กรรมการแทนกรรมการซ่ึงพน้จากตาํแหน่งตามวาระ บริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนเลือกตั้ ง
กรรมการเป็นรายบุคคลภายหลงัจากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนเสร็จเรียบร้อยแลว้ใน  
คราวเดียวกนั ซ่ึงจะช่วยลดระยะเวลาให้สามารถรวบรวมการเก็บบตัรและการรวมคะแนนจาก         
ผูถื้อหุน้ไดร้วดเร็วข้ึน  

 

5. ผูถื้อหุน้คนใดไม่เขา้ใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจา้หนา้ท่ีซ่ึง
จะคอยอาํนวยความสะดวก และอธิบายใหเ้ขา้ใจได ้

 

โดยการประชุมผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี บริษัทจัดให้มีการถ่ายทอดสดการประชุมและ
บนัทึกภาพการประชุมเผยแพร่เป็น clip file ผา่นทางเวบ็ไซดข์องบริษทั www.scasset.com เพื่อ
ให้บริการแก่ผูถื้อหุ้นท่ีสนใจ และไม่มีโอกาสเข้าร่วมประชุม โดยจะดําเนินการประชุมเป็น
ภาษาไทยเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านไดเ้ขา้ใจตรงกนั ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้เป็นบุคคลต่างชาติและประสงค์
จะสอบถามเป็นภาษาองักฤษขอให้ติดต่อฝ่ายลงทะเบียนเพ่ือบริษทัจะจดัเจา้หน้าท่ีเป็นล่ามแปล
คาํถาม-คาํตอบเป็นภาษาไทยใหต่้อไป 

 

  ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
 
 

วาระที ่1  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 
 
 

 ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าในนามของคณะกรรมการ ผูบ้ริหาร และพนักงาน 
บริษทั เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั (มหาชน) ขอตอ้นรับผูถื้อหุน้ทุกคนดว้ยความยนิดียิง่ และ
ขอขอบคุณท่ีกรุณาสละเวลาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี โดยก่อนการประชุมน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให ้   
ผูถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามล่วงหนา้มายงับริษทัก่อนวนัประชุม เพื่อสอบถามขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
ประชุมในแต่ละวาระ หรือขอ้มูลอ่ืนท่ีสาํคญัไดท้างเวบ็ไซดข์องบริษทั คือ www.scasset.com หมวด 
Corporate นบัตั้งแต่วนัท่ี 20 กนัยายน 2555 - 31 มีนาคม 2556  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นส่งคาํถาม
ล่วงหน้ามายงับริษัทก่อนวันประชุม ซ่ึงเม่ือวันท่ี 1 เมษายน 2556 บริษัทได้แจ้งผลให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและผูถื้อหุน้รับทราบแลว้  
     
 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
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วาระที ่2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เม่ือวันที่ 20 
เมษายน 2555 

 

ประธานฯ เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
ประจาํปี 2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ 1 ซ่ึงส่งใหผู้ถื้อหุน้
รับทราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม)  

 

มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 
2555 เม่ือวนัท่ี 20 เมษายน 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

  
- เห็นดว้ย 562,324,720 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 98.6203 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 7,866,700 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 1.3797 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

 

วาระที ่3           พิจารณารับรองรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทประจําปี 2555 

   
 

นางบุษบา ดามาพงศ ์ประธานกรรมการบริหาร และนายณัฐพงศ ์คุณากรวงศ ์รอง
ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร ร่วมกนัรายงานสรุปเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2555 
ซ่ึงมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 

    
รายได้รวม 
 
- ปี 2555 มีรายไดร้วม 8,427 ลา้นบาท เติบโต 14% YoY เม่ือเทียบกบัปี 2554 มี

รายไดร้วม 7,375 ลา้นบาท 
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รายได้จากการดาํเนินงาน 
 
- ปี 2555 มีรายไดจ้ากการดาํเนินงาน 8,358 ลา้นบาท เติบโต 14% YoY โดย

แบ่งเป็น 
 

รายได้จากการขาย 7,555 ลา้นบาท (90% ของรายได้จากการดาํเนินงาน) 
เติบโต 16% YoY  

 

รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ 803 ลา้นบาท ลดลง 3% เม่ือเทียบกบัปี 2554 มี
รายไดจ้ากค่าเช่าและบริการ เท่ากบั 828 ลา้นบาท  
 

 กาํไรสุทธิ  
 

- ปี 2555 มีกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน 1,108 ลา้นบาท  
 
 

- ณ 31 ธนัวาคม 2555 ราคาตามบญัชีต่อหุน้ เท่ากบั 15.30 บาท สูงข้ึน 1.01 บาท 
เม่ือเทียบกบั ณ 31 ธนัวาคม 2554 ซ่ึงเท่ากบั 14.29 บาท   

 

 ยอดขาย 
 

- ปี 2555 มียอดขายรวม 12,249 ลา้นบาท เติบโต 51% YoY เม่ือเทียบกบัปี 2554 
มียอดขายรวม 8,103 ลา้นบาท  
 
 

- สัดส่วนโครงการแนวราบ : โครงการแนวสูง เท่ากบั 48% : 52%  ทั้งน้ี ใน
โครงการแนวสูงไดเ้ปิดขายคอนโดมิเนียม 3 โครงการ ซ่ึงไดรั้บการตอบรับ
อยา่งดีทั้งในประเทศและต่างประเทศ (สิงคโปร์ และฮ่องกง)  

 

โครงการเปิดใหม่ 
 

- ปี 2555 มีโครงการเปิดใหม่ 14 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 17,500 ลา้นบาท 
แบ่งเป็นโครงการแนวราบ 11 โครงการ และโครงการแนวสูง 3 โครงการ 

 

การดาํเนินงานด้านสังคม ส่ิงแวดล้อม 
 

 บริษทัมีเป้าหมายในการดาํเนินธุรกิจท่ีชดัเจน โดยเนน้การเติบโตอยา่งย ัง่ยนืทั้งดา้น
กาํไร ยอดขาย ควบคู่กบัการให้ความสาํคญัและรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้ม โดยในปี 2555 ท่ี
ผา่นมาบริษทัไดด้าํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มเพ่ือการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืน 
ซ่ึงไดเ้ปิดเผยไวใ้นแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 2555 (แบบ56-1) และรายงานประจาํปี 2555 
(Annual Report) โดยมีสาระสาํคญั ดงัน้ี 
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(1) โครงการ “ห้องสมุดสีส้ม” เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา และการ
ค้นคว้าหาความรู้  โดยบริษัทได้สร้างโครงการห้องสมุดสีส้มแห่งท่ี  1             
ณ  โรงเรียนวัดบ้านโห้ง  อําเภอสันกําแพง  จังหวัดเชียงใหม่  แห่งท่ี  2               
ณ โรงเรียนบ้านคลองฝร่ัง อาํเภอไทรน้อย จังหวดันนทบุรี และแห่งท่ี 3         
ณ โรงเรียนละเอียดอุปถมัภ ์อาํเภอดอนตูม จงัหวดันครปฐม 

 

(2) การบริจาคใหมู้ลนิธิต่างๆ อาทิเช่น  
: การบริจาคสนับสนุนมูลนิธิดวงตะวนั เพื่อซ้ือเคร่ืองมือแพทยแ์ละเพื่อ

ประโยชน์ดา้นการวิจยัใหก้บัโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช  
 

: การบริจาคสนบัสนุนมูลนิธิสากลเพ่ือคนพิการ 
 

: โครงการแข่งขนักอลฟ์การกุศล เพื่อนาํรายไดบ้ริจาคใหแ้ก่มูลนิธิศุภนิมิตร
แห่งประเทศไทย เพื่อสนบัสนุนโครงการ “ม้ือเชา้เพื่อนอ้งทอ้งอ่ิม” และ
มอบใหแ้ก่วดัพระบาทนํ้าพ ุ 

 

(3) จดักิจกรรมจิตอาสาร่วมกบัพนกังานบริษทั อาทิเช่น 
: การรับบริจาคโลหิตร่วมกบัสภากาชาดไทยทุก 3 เดือน/คร้ัง (ปีละ 4 คร้ัง) 

ณ อาคารชินวตัรทาวเวอร์ 1 และ 3 
 

: การสร้างฝายชะลอนํ้ า ณ เข่ือนแก่งกระจาน อาํเภอท่ายาง จงัหวดัเพชรบุรี 
เพื่ อ ส่ง เส ริมให้ มีการ ช่วยกัน ดูแล  ป้องกัน  ฟ้ืนฟูสภาพแวดล้อม                     
ทางธรรมชาติ มีจิตสํานึกรักษาส่ิงแวดลอ้ม เพื่อป้องกันอุทกภัย นํ้ าป่า          
ไหลหลาก 

 

 : การคดัแยกขยะเพ่ือส่ิงแวดลอ้ม “รักษโ์ลก...รวมใจ Recycle” ณ อาคาร  
ชินวตัรทาวเวอร์ 3 โดยจดันิทรรศการและรณรงคใ์ห้พนกังาน ผูเ้ช่า และ
ประชาชนผู ้มาติดต่อ  ทราบถึงการช่วยลดมลภาวะเป็นพิษให้กับ
ส่ิงแวดลอ้มไดด้ว้ยวิธีการคดัแยกขยะก่อนท้ิง    

 

ขอ้มูลการดาํเนินงานดา้นความรับผิดชอบต่อสังคม ส่ิงแวดลอ้มขา้งตน้เป็นเพียง
รายละเอียดส่วนหน่ึงเท่านั้น ขอ้มูลเพิ่มเติมนอกเหนือจากน้ีสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้รายงานการ
ดาํเนินงานดา้นสังคม ส่ิงแวดลอ้มเพื่อการดาํเนินธุรกิจท่ีย ัง่ยืนในแบบแสดงรายการขอ้มูลประจาํปี 
2555 (แบบ 56-1) และรายงานประจาํปี 2555 (Annual Report) 
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แผนการดาํเนินธุรกิจของบริษทัในปี 2556 
 

 - เป้ายอดขาย 15,000 ลา้นบาท เติบโต > 20%  
 

 - เป้ารายได ้10,000 ลา้นบาท เติบโต > 20% 
 

 - แผนเปิดโครงการใหม่ 13 โครงการ มูลค่ารวมกว่า 20,000 ลา้นบาท แบ่งเป็น
โครงการแนวราบ 9 โครงการ และโครงการแนวสูง 4 โครงการ (ทาํเลใน
กรุงเทพมหานคร ปริมณฑล 11 โครงการ และเมืองท่องเท่ียว 2 โครงการ) 

 

 - โครงการเปิดขาย ปี 2556 รวม 37 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 37,000 ลา้น
บาท  

  
  ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้น จาํนวน 2 ราย ไดแ้ก่ นางองัคนา ณ สงขลา ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะจากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย และผูถื้อหุ้นรายอ่ืน สอบถามก่อนการลงมติ โดยมี
สาระสาํคญั ดงัน้ี 
 

1.  จากรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทประจาํปี 2555 ท่ีได้นําเสนอนั้ น    
ยอดรายได้จากโครงการคอนโดมิเนียมเพ่ิมข้ึน อยากทราบว่าทิศทางรายได้ของบริษัทจะเน้น
โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มข้ึนเท่าไร 

 

 

2. ตามข่าวเศรษฐกิจท่ีคาดการณ์ว่าอาจเกิดปัญหาฟองสบู่ข้ึนกับโครงการ
คอนโดมิเนียม อยากทราบวา่บริษทัมองปัญหาเร่ืองน้ีอยา่งไร 

 

 

3. จากแผนการเปิดโครงการใหม่ปี 2556 ท่ีไดน้าํเสนอว่าในไตรมาส 2 บริษทัจะ
เปิดโครงการคอนโดมิเนียม “Centric” อีก 3 ทาํเล อยากทราบว่าอยูบ่ริเวณใด และมีมูลค่าโครงการ
ประมาณเท่าไร 

 

4. อยากทราบว่าบริษทัมีมุมมองในการพฒันาอสังหาริมทรัพยโ์ครงการแนวราบ
และโครงการแนวสูงใน 1-2 ปี ขา้งหนา้ อยา่งไร 

 

 

5. บริษทัวางแผนสร้าง brand ของบริษทัใหแ้ตกต่างจากคู่แข่งทางการคา้อยา่งไร 
 
 

นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์ช้ีแจงขอ้สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ 
 

1. บริษทัตั้งเป้าหมายรายไดไ้วท่ี้โครงการแนวราบ 70% และโครงการแนวสูง 
(คอนโดมิเนียม) 30% 
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2. สาเหตุหลกัท่ีจะทาํให้เกิดฟองสบู่ในอสังหาริมทรัพย  ์คือ การเก็งกาํไรจน
ส่งผลให้ราคาอสังหาริมทรัพย์เพิ่มสูงข้ึนเกินกว่ามูลค่าท่ีเหมาะสม ในขณะท่ีนโยบายการ
บริหารธุรกิจของบริษทัเดินสวนทางกบัการก่อใหเ้กิดฟองสบู่นัน่คือ 

  

  2.1 กลุ่มลูกคา้หลกัคือ real buyer ซ่ึงซ้ือเพื่อการอยูอ่าศยัเป็นหลกั 
 

  2.2 เป็นกลุ่มลูกคา้ท่ีมองหาสินคา้เกรดพรีเม่ียม และมีศกัยภาพในการผ่อน
ชาํระ 

 

  2.3 มีการบริหารความเส่ียงดว้ยการพฒันาโครงการแนวราบ : แนวสูง ใน
สดัส่วน 70 : 30 และมีการเฝ้าระวงัสดัส่วนหน้ีสินต่อทุนโดยตลอด ทาํให้
บริษทัมีสุขภาพทางการเงินท่ีแขง็แรง และยดืหยุน่ 

 

  2.4 การเลือกซ้ือท่ีดิน บริษทัจะให้ความสําคญัอย่างสูงในการเลือกทาํเลท่ีมี
ศกัยภาพดีเพื่อใหมู้ลค่าของท่ีดินจะไม่ลดลงในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ 
 

จากเหตุผลอยา่งนอ้ย 4 ขอ้ท่ีกล่าวมา ถา้ตอ้งเกิดสภาวะฟองสบู่จริงๆ บริษทัจะ
เป็นบริษทัท่ีไดรั้บความเสียหายนอ้ยท่ีสุด 

 

3. จากแผนการเปิดโครงการคอนโดมิเนียม “Centric” ใหม่ในไตรมาส 2 ของปี 
2556 อีก 3 ทาํเลนั้น โครงการแรกจะเปิดท่ีพทัยา โครงการท่ีสองเปิดท่ีสถานีรถไฟฟ้าอารีย ์และ
โครงการท่ีสามเปิดท่ีสถานีรถไฟฟ้าห้วยขวาง โดยมีมูลค่าโครงการรวมประมาณ 7,000 กว่าลา้น
บาท 

4. มุมมองของบริษัทในการพฒันาโครงการแนวราบและแนวสูงใน 1-2 ปี
ขา้งหนา้ คือ โครงการแนวราบบริษทัจะเนน้ลูกคา้ท่ีมีศกัยภาพ และผลิตสินคา้ในระดบัพรีเม่ียมของ
ทุก segment โดยมีการขยายไปยงัทาํเลใหม่ๆ เพิ่มเติม และสาํหรับโครงการแนวสูงบริษทัจะเนน้
ทาํเลท่ีตั้งท่ีดี และใกลส้ถานีรถไฟฟ้า โดยยงัรักษาสัดส่วนท่ีโครงการแนวราบ : โครงการแนวสูง 
เท่ากบั 70 : 30  

 

5. บริษทัมีการสร้าง brand อยา่งต่อเน่ืองมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแลว้ ในรูปแบบท่ี
มีความเฉพาะตวั โดยหัวใจสําคญั คือ เน้นการเติบโตอย่างย ัง่ยืน และความจริงใจท่ีให้กบัลูกบา้น 
พนักงาน และคู่คา้ แต่ส่ิงท่ีจะต่างไปนับตั้งแต่ปีน้ีเป็นตน้ไป คือ การส่ือสารภาพลกัษณ์และบุคลิก
ขององคก์รจะชดัเจนและเป็นเชิงรุก โดยผา่นหลกัของ CEM (customer experience management) 
ในปีน้ีซ่ึงเป็นปีครบรอบ 10 ปี ของการอยู่ในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย บริษทัก็มีแผนจดั
กิจกรรมตลอดทั้งปี เพื่อเพิ่ม brand awareness ในวงกวา้ง  
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และในท่ีประชุมผูถื้อหุ้นแสดงความคิดเห็น จาํนวน 1 ราย โดยมีสาระสําคญั คือ           
ในอนาคตสังคมผูสู้งอายใุนประเทศไทยจะเพ่ิมจาํนวนสูงข้ึน ดงันั้น จึงขอใหบ้ริษทัพฒันาโครงการ
ขนาดใหญ่ทั้งแนวราบและแนวสูงสาํหรับผูสู้งอาย ุและเนน้ใหมี้ส่ิงอาํนวยความสะดวกในโครงการ
ใหเ้พียงพอและเหมาะสมเพื่อจะไดใ้ชชี้วิตอยา่งมีความสุข 

 

นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าจะขอรับขอ้คิดเห็นของผูถื้อหุ้นไว้
พิจารณา 

 

 มติรับรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผล
การดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 570,164,820 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 
 

วาระที ่4 อนุมัติงบการเงินประจําปี 2555  ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2555 
 

 นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย์ ประธานเจ้าหน้าท่ีด้านการเงิน รายงานสรุป       
งบการเงินของบริษทัประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ซ่ึงผา่นการตรวจสอบโดย
นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 จากบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั 
โดยได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเ ง่ือนไขและงบการเงินดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้ (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบ สรุปขอ้มูลทางการเงินจาก
รายงานประจาํปี 2555 ซ่ึงไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อมหนงัสือเชิญประชุม) โดยมีสาระสาํคญั 
ดงัน้ี 
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                                                                                                           (หน่วย : บาท)     
      งบการเงินรวม                             งบการเงินเฉพาะกจิการ  

              2555                       2554                        2555                    2554 
 

งบแสดงฐานะการเงิน 
  
รวมสินทรัพย ์    22,751,296,377  18,420,594,088  21,892,117,883   17,567,733,254 
 
รวมหน้ีสิน                  12,680,563,412  9,033,418,842   12,609,716,634     8,927,722,719 
 
รวมส่วนของผูถื้อหุน้  10,070,732,965  9,387,175,246  9,282,401,249     8,640,010,535 
 
รวมหน้ีสินและ     22,751,296,377  18,420,594,088     21,892,117,883   17,567,733,254 
ส่วนของผูถื้อหุน้      
 
งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ  
 
รวมรายได ้    8,358,434,158    7,353,773,886     8,196,167,167    7,181,316,596 
จากการดาํเนินงาน 
 

รวมตน้ทุน              (5,338,021,039)  (4,552,926,988)   (5,323,695,966)  (4,540,947,430) 
จากการดาํเนินงาน 
  
กาํไรเบด็เสร็จรวม      1,101,583,143      1,079,310,164     1,060,416,138     1,044,184,578 

       สาํหรับปี 
   

กาํไรต่อหุน้ขั้นพื้นฐาน            1.68   1.66 1.62                  1.60 
  
กาํไรต่อหุน้ปรับลด  1.68  1.65 1.62              1.60 
 
 

 ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ จาํนวน 1 ราย โดยมีสาระสาํคญั คือ 
จากขอ้มูลในงบการเงินประจาํปี 2555 อตัรากาํไรสุทธิของบริษทัมีแนวโน้มลดลง อยากทราบว่า
แนวโนม้อตัรากาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2556 คาดวา่จะเป็นอยา่งไร  

 

 นายอรรถพล   สฤษฎิพนัธาวาทย์ ช้ีแจงข้อสอบถามต่อท่ีประชุมว่า จากข้อมูล
ยอดขายและยอดรายไดท่ี้ไดน้าํเสนอในวาระท่ี 3 นั้น จะเห็นไดว้่าบริษทัมียอดขายท่ีเพิ่มข้ึนตั้งแต่ปี 
2553-2555 เป็นอย่างมาก โดยยอดขายท่ีเพิ่มข้ึนมากเป็นยอดขายของโครงการแนวสูง ซ่ึงยอดขาย
ดงักล่าวจะทยอยรับรู้รายไดใ้นปี 2554-2558 ดงันั้น ในแต่ละปีค่าใชจ่้ายในการขายและค่าใชจ่้าย
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การตลาดไดเ้กิดข้ึนแลว้แต่ยอดรายไดจ้ะทยอยรับรู้ตามท่ีกล่าว ดงันั้น จึงทาํให้อตัรากาํไรในปีท่ีมี
การขายและก่อสร้างลดลง แต่ในปีท่ีมีการโอนโครงการแนวสูงกาํไรในปีนั้นก็จะเพิ่มข้ึน อยา่งไรก็
ตามบริษทั  จะรักษาอตัรากาํไรสุทธิในระดบั 13-14% ต่อปี 

 

  มติอนุมติัจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2555 ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2555 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 570,164,819 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 1 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 
 

วาระที ่5 อนุมัติออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริษัทในวงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท 
(สามพนัล้านบาท) 

 

  นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์รายงานว่าบริษทัมีความประสงคอ์อกและเสนอ
ขายหุ้นกูข้องบริษทัโดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อใชใ้นการประกอบธุรกิจทัว่ไป และ/หรือ ชาํระคืนเงินกู ้
และ/หรือใชใ้นการลงทุนของบริษทั อีกทั้งเป็นการเสริมความแขง็แกร่งทางการเงินของบริษทัเพ่ือ
เพิ่มช่องทางหาแหล่งเงินทุน ซ่ึงปัจจุบนัใชแ้หล่งเงินทุนส่วนใหญ่จากเงินกูส้ถาบนัการเงินสาํหรับใช ้
เป็นเงินทุนหมุนเวียนในการดาํเนินธุรกิจของบริษทัทั้ งระยะสั้ นและระยะยาว เพื่อเสริมความ
แขง็แกร่งทางการเงินของบริษทัในวงเงินรวมของหุน้กูข้ณะใดขณะหน่ึงไม่เกิน 3,000,000,000 บาท 
(สามพนัลา้นบาท) ทั้งน้ี เม่ือบริษทัมีความตอ้งการใชเ้งินและภาวะดา้นตลาดเงินเอ้ืออาํนวย โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี 
 
 

ประเภทหุน้กู ้ หุ้นกู้ทุกประเภทและทุกรูปแบบ (มีหลกัประกันหรือไม่มีหลกัประกัน) ทั้งน้ี 
ข้ึนอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะออกและเสนอขายหุ้นกูใ้น  
แต่ละคร้ัง 

วงเงิน มูลค่ารวมของหุน้กู ้(ตามมูลค่าท่ีตราไว)้ ท่ีเสนอขายในแต่ละคร้ัง รวมกนัไม่เกิน 
3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท) หรือสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่า 
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สกลุเงิน เสนอขายในสกลุเงินบาท และ/หรือ ในสกลุเงินอ่ืนท่ีเทียบเท่าภายในวงเงิน 
อายขุองหุน้กู ้ ไม่เกิน 5 ปี นบัแต่วนัออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

การเสนอขาย เสนอขายหุน้กูใ้นคราวเดียวหรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือใน
ลกัษณะหมุนเวียน (revolving) ให้แก่ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ ให้แก่ผูล้งทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูล้งทุนประเภทสถาบนัในประเทศ และ/หรือใน
ต่างประเทศในคราวเดียวกนั หรือต่างคราวกนั ตามประกาศคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือ  กฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 
ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุน้กูน้ั้น 

การไถ่ถอนก่อนกาํหนด 
 

ผูถื้อหุน้กูอ้าจมีหรือไม่มีสิทธิขอไถ่ถอนหุน้กูคื้นก่อนกาํหนด ทั้งน้ี เป็นไปตาม 
ขอ้ตกลงและเง่ือนไขในการออกหุน้กูใ้นแต่ละคราว 

อตัราดอกเบ้ีย 
 
 
 
 

ข้ึนอยู่กบัสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู ้หรือตามขอ้ตกลงและ
เง่ือนไขของหุ้นกู้ท่ีได้ออกในคราวนั้น ทั้งน้ี ให้อยู่ภายใตบ้งัคบัของประกาศ
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์(ก.ล.ต.) และ/หรือประกาศ 
หรือกฏระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ท่ีมีผลใชบ้งัคบัในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้น
กูใ้นแต่ละคราว 

การมอบอาํนาจ ขอ้จาํกดั เง่ือนไข และรายละเอียดต่างๆ อนัจาํเป็นและเก่ียวขอ้งกบัการออกและ
เสนอขายหุ้นกู ้เช่น ช่ือ ประเภท มูลค่าท่ีตราไว ้ราคาเสนอขายต่อหน่วย อตัรา
ดอกเบ้ีย การแต่งตั้งผูแ้ทนผูถื้อหุน้กู ้จาํนวนท่ีเสนอขายในแต่ละคราว มูลค่ารวม 
อายุ วิธีชาํระคืนเงินตน้ วิธีการจดัสรร ประเภทหลกัประกนั รายละเอียดในการ
เสนอขาย การไถ่ถอนก่อนกาํหนด และ การจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เป็นตน้ 
ตลอดจนการดาํเนินการขออนุญาตต่อหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง การแต่งตั้งท่ีปรึกษา 
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู ้การเขา้เจรจาตกลงลงนาม
ในเอกสาร และสัญญาต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และการดาํเนินการใดๆ ตามท่ีจาํเป็น
และเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทั ให้อยู่ในอาํนาจของ
คณะกรรมการบริษทั หรือ กรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทั และ/หรือ 
บุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากกรรมการผูมี้อาํนาจกระทาํการแทนบริษทัท่ีจะ
พิจารณาและกาํหนดต่อไป 

เง่ือนไขพิเศษ สาํหรับหุน้กูร้ะยะสั้นไม่เกิน 270 วนันั้น ในกรณีท่ีบริษทัไดไ้ถ่ถอนหรือชาํระคืน
เงินตน้ของหุ้นกูท่ี้ได้ออกภายในจาํนวนเงินรวมท่ีได้รับอนุมติัขา้งตน้ บริษทั
สามารถออกหุน้กูร้ะยะสั้นทดแทนเพ่ิมเติมไดภ้ายในเง่ือนไขและวงเงินท่ีกาํหนด
ไวข้า้งตน้ 
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มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น   คือ   คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกูข้องบริษทัใน
วงเงินรวมไม่เกิน 3,000,000,000 บาท (สามพนัลา้นบาท) ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกว่าสาม
ในส่ี ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

 - งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

 
 

วาระที ่6 อนุมัติการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 
 

ประธานฯ รายงานว่าบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถื้อหุน้ในอตัราไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหักภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล การจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลง
ข้ึนอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจาํเป็น และความเหมาะสมอ่ืนๆ ใน
อนาคต และจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้เป็นหลกั 
  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2555 บริษทัมีการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผล
การดาํเนินงานส้ินสุด ณ ปี 2554 ในอตัรา 0.65 บาท (หกสิบห้าสตางค)์ ทั้งน้ี จากผลประกอบการ
ของบริษทัส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมีกาํไรสุทธิปี 2555 จากงบการเงินเฉพาะกิจการ 
จาํนวน 1,066,852,885 บาท (หน่ึงพนัหกสิบหกลา้นแปดแสนห้าหม่ืนสองพนัแปดร้อยแปดสิบห้า
บาท) โดยกาํไรดงักล่าวไดร้วมกาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมในอสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน 
จาํนวน  65,915,525  บาท  (หกสิบหา้ลา้นเกา้แสนหน่ึงหม่ืนหา้พนัหา้ร้อยยีสิ่บหา้บาท)  ซ่ึงเป็นกาํไร   

ท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริงหากหักรายการกาํไรจากการปรับมูลค่ายุติธรรมดงักล่าวแลว้ กาํไรสุทธิจากการ
ดาํเนินงานเท่ากบั จาํนวน 1,000,937,360 บาท (หน่ึงพนัลา้นเกา้แสนสามหม่ืนเจด็พนัสามร้อยหกสิบ
บาท) ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรให้จ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 จากกาํไรสุทธิ
ดงักล่าวในอตัราหุ้นละ 0.787 บาท จากจาํนวนหุ้นของบริษทั จาํนวน 659,685,000 หุ้น ซ่ึงคิดเป็น
ร้อยละ 51.78 ของกาํไรสุทธิจากการดาํเนินงาน โดยเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษทั
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กาํหนดไว ้คือ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล รวมเป็นเงินจาํนวน
ทั้งส้ิน 519,172,095 บาท (ห้าร้อยสิบเกา้ลา้นหน่ึงแสนเจ็ดหม่ืนสองพนัเกา้สิบห้าบาท) โดยจ่ายเงิน
ปันผลเป็นหุน้สามญับางส่วนและเงินสดบางส่วน ดงัน้ี 

 

 (1) จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทัในอตัรา 8 หุ้น
เดิมต่อ 1 หุน้ปันผล อตัราการจ่ายเงินปันผลคิดคาํนวณเป็นเงินเท่ากบั 0.625 บาท ต่อหุ้น จาํนวนหุ้น
ปันผลท่ีจ่าย 82,460,625 หุ้น  มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ  5  บาท   (ห้าบาท)   คิดเป็นมูลค่าเงินปันผล 
412,303,125 บาท (ส่ีร้อยสิบสองลา้นสามแสนสามพนัหน่ึงร้อยยี่สิบห้าบาท) ซ่ึงเพิ่มข้ึนมากกว่าท่ี
ประมาณไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุน้ เน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุน้สามญัของบริษทัท่ีออกใหแ้ก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั โครงการ ESOP ประจาํเดือนมีนาคม 2556 จาํนวน 60,000 หุน้ 
 

  ทั้ งน้ี ในกรณีผูถื้อหุ้นรายใดมีเศษหุ้นเดิมท่ีไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ให้
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายเป็นหุน้ปันผลในอตัราหุน้ละ 0.625 บาท  
 

 (2) จ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.162 บาท หรือคิดเป็น
จํานวน 106,868,970 บาท (หน่ึงร้อยหกลา้นแปดแสนหกหม่ืนแปดพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบบาท) ซ่ึง
เพิ่มข้ึนมากกว่าท่ีประมาณไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมผูถื้อหุ้น เน่ืองจากการใชสิ้ทธิซ้ือหุ้นสามญัของ
บริษทัท่ีออกให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั โครงการ ESOP ประจาํเดือนมีนาคม 2556 
จาํนวน 60,000 หุน้ 
  

 ทั้งน้ี บริษทัจะหักภาษี ณ ท่ีจ่าย สาํหรับเงินปันผลทั้งหมดทั้งท่ีเป็นหุ้นปันผลและ
เงินสดปันผลในอตัราร้อยละ 10 ตามอตัราท่ีกฎหมายกาํหนด โดยหกัจากจาํนวนเงินปันผลท่ีผูถื้อหุน้
ไดรั้บเป็นเงินสด 
 

 ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นไดอ้นุมติัให้บริษทัเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นจากเดิม หุ้นละ 5 บาท 
(ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ตามท่ีเสนอในวาระท่ี 12 และบริษัทได้ดําเนินการ             
จดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัท่ีตราไว ้จากเดิมหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) เป็นหุ้นละ 1 
บาท (หน่ึงบาท) ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทยอนุญาตให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้ 
การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัและการจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปล่ียนเป็นดงัน้ี  
 

- การจ่ายเงินปันผลเป็นหุน้สามญัจะคิดคาํนวณเป็นเงินเท่ากบั 0.125 บาท ต่อหุ้น 
จาํนวนหุ้นปันผลท่ีจ่าย 412,303,125 หุ้น มูลค่าหุ้นท่ีตราไวหุ้้นละ 1 บาท              
(หน่ึงบาท) 
 

- การจ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปล่ียนเป็นอตัราหุน้ละ 0.0324 บาท 
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บริษทักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2556 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์พ.ศ. 2535 
(แกไ้ขเพิ่มเติม พ.ศ. 2551) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2556 และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2556 

 

 ทั้งน้ี การปรับสิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในโครงการ
ออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทัใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของ
บริษทั โดยเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ (Exercise Price) และอตัราการใชสิ้ทธิ (Exercise Ratio) จะ
มีผลบงัคบัทนัทีตั้งแต่วนัแรกท่ีผูถื้อหุ้นสามญัจะไม่มีสิทธิรับหุ้นปันผล (วนัแรกท่ีตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยข้ึนเคร่ืองหมาย XD คือวนัท่ี 2 พฤษภาคม 2556) ตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
 

 ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
   Price 1 = Price 0 x (A) 
    (A+B) 
 
 
 อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
   Ratio 1 = Ratio 0 x (A+B) 
              A 

 
 
 โดยท่ี  Price 1  คือ ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 

   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  A  คือ จาํนวนหุ้นสามญัท่ีได้เรียกชาํระเต็มมูลค่าแลว้ ณ 
วนัก่อนปิดสมุดทะเบียนผูถื้อหุ้นเพื่อสิทธิในการรับ
หุน้ปันผล 

 B  คือ จํานวนหุ้นสามัญท่ีออกใหม่ในรูปแบบของหุ้น
สามญัปันผล 
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 การปรับสิทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิใหม่ หากคาํนวณตามสูตร
ดงักล่าวขา้งตน้แลว้ ราคาการใชสิ้ทธิตํ่ากว่าราคามูลค่าหุน้ท่ีจดทะเบียน (Par) ใหใ้ชร้าคามูลค่าหุน้ท่ี
จดทะเบียนเป็นราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง ตามท่ีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั 
พ.ศ.2535 มาตรา 52 กาํหนด 
  

มติอนุมติัจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2555 อตัราหุน้ละ 
0.787 บาท (เจ็ดร้อยแปดสิบเจ็ดสตางค)์ ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก 
ดงัน้ี  

- เห็นดว้ย 570,164,820 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 

 - งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   
 
 

วาระที ่7 พจิารณาจัดสรรกาํไรสุทธิประจําปี 2555 เป็นเงินทุนสํารองตามกฎหมาย  
 

  ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
116 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 47. กาํหนดว่าในกรณีท่ีบริษทัมีกาํไรจากการประกอบการ บริษทั
ตอ้งจัดสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาํไรสุทธิ
ประจาํปีหกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าเงินทุนสาํรองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน จากงบการเงินเฉพาะกิจการส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 บริษทัมี
กาํไรสุทธิจาํนวน 1,066,852,885 บาท (หน่ึงพนัหกสิบหกลา้นแปดแสนหา้หม่ืนสองพนัแปดร้อย
แปดสิบหา้บาท)  
 

จากขอ้กาํหนดน้ีทางคณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัใหจ้ดัสรรกาํไรสุทธิ
ประจาํปี 2555 เป็นเงินทุนสาํรองตามกฎหมายเพ่ิมข้ึนอีก จาํนวน 53,400,000 บาท (หา้สิบสามลา้นส่ี
แสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 5.005 ของกาํไรสุทธิ ซ่ึงจะทาํใหบ้ริษทัมีเงินทุนสาํรองสะสมตาม
กฎหมายรวม จาํนวน 341,500,000 บาท (สามร้อยส่ีสิบเอ็ดลา้นห้าแสนบาท) หรือคิดเป็นร้อยละ 
9.76 ของทุนจดทะเบียน 
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มติจดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสาํรองจากผูถื้อหุ้น คือ เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้จดัสรรกาํไรสุทธิเป็นเงินทุนสาํรองตาม
กฎหมายเพิ่มข้ึนอีก จาํนวน 53,400,000 บาท (ห้าสิบสามลา้นส่ีแสนบาท) หรือร้อยละ 5.005 ของ
กาํไรสุทธิ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 570,164,920 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
 
 

วาระที ่8 อนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 3,500,000,000 บาท (สามพันห้าร้อยล้าน
บาท) โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่าย ซ่ึงขณะนี้ (18 มีนาคม 
2556) มีอยู่จํานวน 40,375,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) (ทั้งนี ้ 
การลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายอาจมี
จํานวนลดลงจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัทตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออก
ให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท โครงการ ESOP ประจําเดือนมีนาคม 2556 
ก่อนการมีมติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556)  

 
  ประธานฯ  รายงานว่าปัจจุบันทุนจดทะเบียนท่ีเหลืออยู่ มี หุ้นท่ีย ังไม่ได้นํา
ออกจาํหน่ายไม่เพียงพอกบัการรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั การใชสิ้ทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่
กรรมการและพนกังานของบริษทั (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 4 และ 5)  และรองรับการจดัสรรจาํหน่าย
หุ้นโดยจะนําเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ังหน่ึง แต่ทั้งน้ี พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 136 ไดก้าํหนดว่า บริษทัจะเพิ่มทุนจากจาํนวนท่ีจดทะเบียนไวแ้ลว้
ไดโ้ดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มข้ึน เม่ือหุ้นทั้งหมดไดอ้อกจาํหน่ายและไดรั้บชาํระเงินค่าหุ้นครบถว้น
แลว้ หรือในกรณีหุ้นยงัจาํหน่ายไม่ครบ หุ้นท่ีเหลือตอ้งเป็นหุ้นท่ีออกเพื่อรองรับหุ้นกูแ้ปลงสภาพ 
หรือใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้น ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัให้ลดทุนจด



 -20-

ทะเบียนของบริษทั โดยวิธีตดัหุน้จดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย เพื่อวตัถุประสงคใ์นการเพิ่ม
ทุนจดทะเบียนของบริษทัออกหุ้นสามญัใหม่ในจาํนวนท่ีเพียงพอกบัการจดัสรรจ่ายเงินปันผลเป็น
หุน้สามญั การใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ี
จะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัฯ ให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทัฯ (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 4 
และ 5) และรองรับการจดัสรรจาํหน่ายหุน้ท่ีจะนาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง 
 
 

  นอกจากนั้นเดิมคณะกรรมการบริษทัไดก้าํหนดวาระการประชุมในหนังสือเชิญ
ประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจําปี 2556 เพื่อเสนอขออนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จาก 
3,500,000,000 บาท (สามพนัห้าร้อยลา้นบาท) โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย
ในขณะนั้น (18 มีนาคม 2556) ซ่ึงมีอยูจ่าํนวน 40,375,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา พร้อมแจง้เง่ือนไขว่าจาํนวนการลดทุนจดทะเบียนโดยการตดัหุ้น     
จดทะเบียนท่ียงัไม่ได้นําออกจาํหน่ายน้ี อาจลดลงจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่กรรมการและพนกังานของบริษทั โครงการ ESOP ประจาํเดือน
มีนาคม 2556 ซ่ึงในเดือนมีนาคม 2556 ท่ีผา่นมาปรากฏวา่มีพนกังานของบริษทัใชสิ้ทธิตามโครงการ
ESOP จาํนวน 60,000 หุ้น ทาํให้จาํนวนการตดัหุ้นลดทุนของบริษทัท่ีเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
พิจารณาอนุมติัเปล่ียนแปลงไป โดยลดลงจากเดิมจาํนวน 40,375,000 หุ้น เหลือจาํนวน 40,315,000 
หุ้น  ดังนั้ น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
3,500,000,000 บาท (สามพนัห้าร้อยลา้นบาท) โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียน ท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย
ในขณะน้ี (23 เมษายน 2556) จาํนวน 40,315,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท (หา้บาท) ซ่ึงเม่ือ
ลดทุนแลว้จะเหลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 3,298,425,000 บาท (สามพนัสองร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ี
แสนสองหม่ืนหา้พนับาท) 
 

  มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

   ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทจาก 
3,500,000,000 บาท (สามพนัห้าร้อยลา้นบาท) โดยวิธีตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัไม่ไดน้าํออกจาํหน่าย
ในขณะน้ี (23 เมษายน 2556) จาํนวน 40,315,000 หุน้ มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5 บาท  (หา้บาท) ซ่ึงเม่ือ
ลดทุนแลว้จะเหลือทุนจดทะเบียน จาํนวน 3,298,425,000 บาท (สามพนัสองร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ี
แสนสองหม่ืนหา้พนับาท) ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 570,160,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9947 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 30,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0053 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 

วาระที ่9 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท เร่ือง ทุนจดทะเบียน
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการลดทุนจดทะเบียน 

 

  ประธานฯ รายงานว่าเพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนของบริษทัในวาระ
ท่ี 8 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. 
ของบริษทัเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัใหม่ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
 

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของ 
บริษัท  
 

 “ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,500,000,000 บาท (สามพนัหา้ร้อยลา้นบาท)  
 แบ่งออกเป็น 700,000,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 700,000,000 หุน้  

หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ (-)” 
 

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,298,425,000 บาท (สามพนัสองร้อยเกา้สิบ
แปดลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหา้พนับาท)  

 แบ่งออกเป็น 659,685,000 หุน้  
 มูลค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 659,685,000 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ (-)” 
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   ทั้งน้ี การแกไ้ขเพ่ิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน มีจาํนวน
ลดลงจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออกให้แก่กรรมการและ
พนกังานของบริษทัโครงการ ESOP ประจาํเดือนมีนาคม 2556 จาํนวน 60,000 หุน้ ซ่ึงสอดคลอ้งกบั
การลดทุนจดทะเบียนในวาระท่ี 8 

 

  มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. 
ของบริษทั เร่ือง ทุนจดทะเบียนเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

  - ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

 

วาระที ่10 อนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทภายหลังจากที่ลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีการ
ตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่ายในวาระก่อนนี้ (วาระที่ 8) ซ่ึงจะเหลือ
ทุนจดทะเบียนอยู่ประมาณ 3,298,125,000 บาท (สามพันสองร้อยเก้าสิบแปดล้าน
หน่ึงแสนสองหม่ืนห้าพันบาท) เป็น 4,000,000,000 บาท (ส่ีพันล้านบาท) โดยการ
ออกหุ้นสามัญใหม่อีกจํานวน ประมาณ 140,375,000 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 5 
บาท (ห้าบาท) เพือ่รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญ การใช้สิทธิตามใบสําคญั
แสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซ้ือหุ้นสามัญของ
บริษัทให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัท (โครงการ ESOP คร้ังที่ 4 และ 5) 
และรองรับการจัดสรรจําหน่ายหุ้น โดยจะนําเสนอรายละเอยีดต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
อีกคร้ังหน่ึง (ทั้ งนี้ หุ้นเพิ่มทุนที่ประมาณการออกหุ้นสามัญใหม่อีก จํานวน 
140,375,000 หุ้น อาจมีจํานวนลดลงจากการใช้สิทธิซ้ือหุ้นสามัญของบริษัท ตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่ออกให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษัทโครงการ ESOP 
ประจําเดือนมีนาคม 2556 ก่อนการมีมติจากทีป่ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556)  
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 ประธานฯ รายงานว่าสืบเน่ืองจากวาระท่ี 8 ไดมี้มติอนุมติัให้ลดทุนจดทะเบียนใน
ปัจจุบนัเหลือ 3,298,425,000บาท (สามพนัสองร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหา้พนับาท) โดย
ทุนท่ีเพิ่มข้ึน 300,000 บาท (สามแสนบาท) เกิดข้ึนจากการใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีออก
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั โครงการ ESOP ประจาํเดือนมีนาคม 2556 จาํนวน 60,000 
หุน้ ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,298,425,000 บาท 
(สามพนัสองร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ีแสนสองหม่ืนห้าพนับาท) เป็น 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้น
บาท)  โดยการออกหุน้สามญัใหม่ จาํนวน  140,315,000  หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 5  บาท (หา้บาท)  
เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั การใชสิ้ทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิในโครงการออก
และเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของ
บริษทั (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 4 และ 5) และรองรับการจดัสรรจาํหน่ายหุ้นโดยจะนาํเสนอ
รายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีรายละเอียดการจดัสรร ดงัน้ี 
 

1. เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั
ในอตัรา 8 หุน้เดิม ต่อ 1 หุน้ปันผล จาํนวน 82,460,625 หุน้ 
 
 

2. เพื่อรองรับการใชสิ้ทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัให้แก่กรรมการและพนกังาน
ของบริษทั (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 4 และ 5) จาํนวน 1,407,000 หุน้ 

 

3. เพื่อรองรับการจดัสรรจาํหน่ายหุ้น โดยจะนาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุม          
ผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง จาํนวน 56,447,375 หุน้ 

 

 ในท่ีประชุมมีผูถื้อหุ้นสอบถามก่อนการลงมติ จาํนวน 1 ราย โดยมีสาระสาํคญั คือ
ตามท่ีบริษทัขออนุมติัเพิ่มทุนโดยการออกหุน้สามญัใหม่ เพื่อรองรับการจดัสรรจาํหน่ายหุน้ โดยจะ
นาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอีกคร้ังหน่ึง จาํนวน 56,447,375 หุ้น นั้น อยากทราบว่า    
หุน้เพิ่มทุนดงักล่าวมีมูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละเท่าไร 
 

นายสมบูรณ์ คุปติมนัส ผูอ้าํนวยการอาวุโสสํานักกฎหมาย และเลขานุการบริษทั 
ไดช้ี้แจงขอ้สอบถามต่อท่ีประชุมว่าการออกหุ้นสามญัเพื่อรองรับการจดัสรรจาํหน่ายหุ้น จาํนวน 
56,447,375 หุน้ นั้น มีมูลค่าท่ีตราไวหุ้้นละ 5 บาท (ห้าบาท) แต่หากภายหลงับริษทัไดด้าํเนินการจด
ทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัตามท่ีจะขออนุมติัในวาระท่ี 12 จากหุ้นละ 5 บาท (ห้า
บาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อย และ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัในตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทยแลว้ มูลค่าหุน้ท่ีตราไวข้องบริษทัจะเปล่ียนเป็นหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท)  
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มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหเ้พิ่มทุนจดทะเบียนจาก 3,298,425,000 บาท 
(สามพนัสองร้อยเกา้สิบแปดลา้นส่ีแสนสองหม่ืนห้าพนับาท) เป็น 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้น
บาท) โดยการออกหุน้สามญัใหม่  จาํนวน 140,315,000 หุน้  มูลค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ  5  บาท  (หา้บาท) 
เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลบางส่วนเป็นหุ้นสามญัให้แก่ผูถื้อหุ้นของบริษทั การใช้สิทธิตาม
ใบสาํคญัแสดงสิทธิในโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญัของบริษทั
ใหแ้ก่กรรมการและพนกังานของบริษทั (โครงการ ESOP คร้ังท่ี 4 และ 5) และการจดัสรรจาํหน่าย
หุน้ โดยจะนาํเสนอรายละเอียดต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังหน่ึง ตามรายละเอียดดงักล่าวขา้งตน้ใน
ขอ้ 1-3 ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ดงัน้ี 

 

- เห็นดว้ย 570,160,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 30,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 
 

วาระที ่11 อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัทเร่ืองทุนจดทะเบียน 
เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่ทุนจดทะเบียน 

 

  ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษทัใน
วาระท่ี 10 ดงันั้น คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัใหแ้กไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 
4. ของบริษทัเร่ืองทุนจดทะเบียนของบริษทัใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยมี
รายละเอียด ดงัน้ี  

(1) ก่อนการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียนของ
บริษัท  
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 3,298,425,000 บาท (สามพนัสองร้อยเกา้สิบ
แปดลา้นส่ีแสนสองหม่ืนหา้พนับาท)  

 แบ่งออกเป็นประมาณ 659,685,000 หุน้  
 มูลค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
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 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญัประมาณ 659,685,000 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ (-)” 
 
 

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองทุนจดทะเบียน
ของบริษัท 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียนจาํนวน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้นบาท)  
 แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุน้  
 มูลค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
 โดยแยกออกเป็น  
 หุน้สามญั 800,000,000 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ   -  หุน้ (-)” 

 
 
 

   มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้แกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิขอ้ 4. 
ของบริษทัเร่ืองทุนจดทะเบียนเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียน ดว้ยคะแนนเสียงส่วน
ใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 570,160,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 30,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่12 อนุมัติเปลี่ยนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัทที่ตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) 
เป็นหุ้นละ 1 บาท  (หน่ึงบาท) 

 
 

  ประธานฯ รายงานว่าเพื่อช่วยเพ่ิมสภาพคล่องจากจาํนวนหุน้ท่ีหมุนเวียนในการซ้ือ
ขายหุ้นของบริษทัให้สูงข้ึน โดยไม่กระทบต่อทุนหรือฐานะทางการเงินใดๆ ดงันั้น คณะกรรมการ
บริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัท่ีตราไวจ้ากเดิมหุ้นละ 5 บาท       
(ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) หรือเป็นการแบ่งแยกหุ้นเดิม 1 หุ้น ออกเป็นหุ้นใหม่ 5 หุ้น 
ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัท่ีตราไว ้และการแบ่งแยกหุ้นดงักล่าวไม่ทาํให้สัดส่วน
ความเป็นเจ้าของของผูถื้อหุ้นเดิมเปล่ียนไป โดยมูลค่ารวมของทุนจดทะเบียนของบริษทัยงัคง
จาํนวนเท่าเดิม คือ 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้นบาท) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

 (1)  ก่อนการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัททีต่ราไว้  

- ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 800,000,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 
 
 

(2) ภายหลงัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นของบริษัททีต่ราไว้  

- ทุนจดทะเบียน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้นบาท) 

แบ่งออกเป็น 4,000,000,000 หุน้  

มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 
 
 

 ภายหลงัจากบริษทัไดด้าํเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไวข้อง
บริษทัจากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ต่อกรมพฒันาธุรกิจการคา้ 
กระทรวงพาณิชยเ์รียบร้อย และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้น
ของบริษทัในตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยแลว้  การจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญัและการ
จ่ายเงินปันผลเป็นเงินสดจะเปล่ียนแปลงไปตามรายละเอียดท่ีปรากฏในวาระท่ี 6 ขา้งตน้  
 

 ทั้งน้ี การเปล่ียนแปลงราคาการใชสิ้ทธิ (Exercise Price) และอตัราการใชสิ้ทธิ 
(Exercise Ratio) ในโครงการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุน้สามญับริษทัใหแ้ก่
กรรมการและพนกังานของบริษทัจะมีผลบงัคบัทนัที ภายหลงัจากดาํเนินการจดทะเบียนต่อกรม
พฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยอนุญาตใหเ้ปล่ียนแปลง
มูลค่าหุ้นแลว้  โดยสิทธิตามใบสาํคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญัของบริษทัในโครงการออกและ
เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุ้นสามญับริษทัให้แก่กรรมการและพนักงานของบริษทัจะ
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ปรับราคาการใชสิ้ทธิ (Exercise Price) และอตัราการใชสิ้ทธิ (Exercise Ratio) เพื่อรักษาผลตอบแทน
ใด ๆ ท่ีผูถื้อใบสาํคญัแสดงสิทธิจะไดรั้บไม่ดอ้ยไปกวา่เดิม ทั้งน้ี ราคาและอตัราการใชสิ้ทธิสามารถท่ี
จะเปล่ียนแปลงไดต้ลอดอายขุองใบสาํคญัแสดงสิทธิตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 

 

 ราคาการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
   Price 1 = Price 0 x (Par 1) 
           (Par 0) 
 

 อตัราการใชสิ้ทธิจะเปล่ียนแปลงตามสูตรการคาํนวณ ดงัน้ี 
   Ratio 1 = Ratio 0 x (Par 0) 
           (Par 1)  
 
 

 โดยท่ี  Price 1  คือ  ราคาการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Price 0  คือ ราคาการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 1  คือ อตัราการใชสิ้ทธิใหม่หลงัการเปล่ียนแปลง 
   Ratio 0  คือ อตัราการใชสิ้ทธิเดิมก่อนการเปล่ียนแปลง 

  Par 1  คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัหลงัการเปล่ียนแปลง 
 Par 0  คือ มูลค่าท่ีตราไวข้องหุน้สามญัก่อนการเปล่ียนแปลง 

  
 

   มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้เปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทัท่ีตราไว ้
จากเดิมหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) เป็นหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกว่า
สามในส่ี ดงัน้ี 

- เห็นดว้ย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
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วาระที ่13    อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  ของบริษัทเร่ืองมูลค่าหุ้น เพื่อให้
สอดคล้องกบัการเปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

 

  ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทั     
ท่ีตราไว  ้จากเดิมหุ้นละ 5 บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ในวาระท่ี 12 ดังนั้น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัให้แกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 4. เร่ืองมูลค่า
หุน้ของบริษทัใหม่ โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี 
 

(1) ก่อนการแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4.  เร่ืองมูลค่าหุ้นของบริษัท 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้นบาท)  
  แบ่งออกเป็น 800,000,000 หุน้  
  มูลค่าหุน้ละ 5 บาท (หา้บาท) 

 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 800,000,000 หุน้  

หุน้บุริมสิทธิ   -   หุน้ (    -    )” 
 
 

(2) ภายหลังการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เร่ืองมูลค่าหุ้นของ
บริษัท 
 
 

“ขอ้ 4. ทุนจดทะเบียน จาํนวน 4,000,000,000 บาท (ส่ีพนัลา้นบาท)  
  แบ่งออกเป็น 4,000,000,000 หุน้  
  มูลค่าหุน้ละ 1 บาท (หน่ึงบาท) 

 โดยแยกออกเป็น 
 หุน้สามญั 4,000,000,000 หุน้  
 หุน้บุริมสิทธิ   -     หุน้ (    -    )”  
 

   มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

   ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัใหแ้กไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ    ขอ้ 4. 
ของบริษทัเร่ืองมูลค่าหุ้น เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ดว้ยคะแนนเสียง
ส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกวา่สามในส่ี ดงัน้ี 
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- เห็นดว้ย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

 

วาระที ่14   อนุมัติแก้ไขข้อบังคับข้อ 5. เร่ืองมูลค่าหุ้นของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เปลีย่นแปลงมูลค่าหุ้นทีต่ราไว้ 

 

 ประธานฯ รายงานว่าเพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นของบริษทั     
ท่ีตราไว้ จากเดิมหุ้นละ 5บาท (ห้าบาท) เป็นหุ้นละ 1 บาท (หน่ึงบาท) ในวาระท่ี 12 ดังนั้ น 
คณะกรรมการบริษทัจึงเห็นสมควรอนุมติัใหแ้กไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 5. เร่ืองมูลค่าหุน้ของบริษทัใหม่ โดย
มีรายละเอียด ดงัน้ี 
 
 
 

(1) ก่อนการแก้ไขข้อบังคบัข้อ 5. เร่ืองมูลค่าหุ้นของบริษัท 
 

 ขอ้ 5. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัมีมูลค่าหุ้นละ ห้า (5) บาท ซ่ึงตอ้ง
ชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน
และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือในใบหุน้ 

 
 บริษทัมีสิทธิท่ีจะออก และเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดก็ไดต้ามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 

 
 

 (2) ภายหลงัการแก้ไขข้อบังคบัข้อ 5. เร่ืองมูลค่าหุ้นของบริษัท  
 

 ขอ้ 5. หุน้ของบริษทัเป็นหุน้สามญัมีมูลค่าหุน้ละ หน่ึง (1) บาท ซ่ึงตอ้ง
ชาํระค่าหุ้นเต็มมูลค่าหุ้นดว้ยตวัเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน
และเป็นหุน้ชนิดระบุช่ือในใบหุน้ 

 
 บริษทัมีสิทธิท่ีจะออก และเสนอขายหุ้น หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นกู ้ใบสาํคญั

แสดงสิทธิ หรือหลกัทรัพยอ่ื์นใดก็ไดต้ามท่ีกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพยอ์นุญาต 
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  มติอนุมัติจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจาํนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  

  ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้แกไ้ขขอ้บงัคบัขอ้ 5. เร่ืองมูลค่าหุ้นของ
บริษทั เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการเปล่ียนแปลงมูลค่าหุ้นท่ีตราไว ้ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ย
กวา่สามในส่ี ดงัน้ี 
 

- เห็นดว้ย 570,164,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9953 ของจาํนวนเสียงทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 26,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0047 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ  
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน   
 
 

วาระที ่15 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีประจําปี 2556 
 

  ประธานฯ  รายงานว่าตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ .ศ .  2535        
มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41 (5) กาํหนดว่า กิจการท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปี
พึงเรียกประชุม  คือ  พิจารณาแต่งตั้ งผู ้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี  และ              
จากประกาศคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ท่ี กลต.ช.(ว) 43/2548 เร่ือง       
การหมุนเวียนผูส้อบบญัชี กาํหนดให้บริษัทจดทะเบียนตอ้งจัดให้มีการหมุนเวียนผูส้อบบญัชี        
(ท่ีลงลายมือช่ือรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบปีบญัชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใช้ผูส้อบบญัชี       
รายอ่ืนในสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัได ้ และประกอบกบัในปี 2556 น้ี นางสาวประภาศรี ลีลาสุภา  
ผูส้อบบัญชีคนเดิมได้ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทมาครบ 5 รอบปีบัญชี บริษัท 
สาํนักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั จึงเสนอผูส้อบบญัชีท่ีไดรั้บอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ห้เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัเพื่อลงนามรับรองในงบการเงินของ
บริษทัจาํนวน 2 คน คณะกรรมการบริษทัพิจารณาแลว้เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจาํปี 
2556 คนใหม่ จากบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั ซ่ึงเป็นสาํนกังานสอบบญัชีเดิมเป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทัประจาํปี 2556 ตามความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ โดยผูส้อบบญัชีดงักล่าวมี
ความเป็นอิสระ และไม่มีความสัมพนัธ์ หรือไม่มีผลประโยชน์ส่วนไดเ้สียใดๆ กบับริษทั บริษทัยอ่ย 
บริษทัร่วม ผูบ้ริหาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั โดยขอแต่งตั้ง ดงัน้ี 
 



 -31-

(1) นายอาํพล จาํนงวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4663 ซ่ึงยงัไม่เคยลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน หมุนเวียนแทนนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4664 จากบริษทั สํานักงาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั 
เน่ืองจากนางสาวประภาศรี ลีลาสุภา ไดล้งลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษทัมาตั้งแต่ปี  2551-2555  (ครบ 5 รอบปีบญัชีแลว้) หรือ 

(2) นางสาวยุพิน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 8622 ซ่ึงยงัไม่เคยลงลายมือ
ช่ือในงบการเงินของบริษทัมาก่อน แทนนางสาวซูซาน เอ่ียมวณิชชา ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4306 จากบริษทั เอส พี ออดิท จาํกดั เพื่อให้เป็นผูส้อบ
บญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกบัใน (1) 

 

ทั้งน้ี กาํหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูท้าํการตรวจสอบ สอบทาน 
และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั ในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้งสองคนไม่สามารถปฏิบติังาน
ไดใ้หบ้ริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ 
ซี จาํกัด ทาํหน้าท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัแทน โดย
กาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 และรายไตรมาส ภายในวงเงิน 1,100,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึง
แสนบาท) ซ่ึงมากกว่าปี 2555 จาํนวน 195,000 บาท (หน่ึงแสนเกา้หม่ืนห้าพนับาท) เน่ืองจาก
ปริมาณงานท่ีเพิ่มข้ึน ซ่ึงค่าสอบบญัชีดงักล่าวเป็นอตัราท่ีใกลเ้คียงกบับริษทัอ่ืนท่ีอยูใ่นธุรกิจเดียวกนั  

 

ในกรณีท่ีบริษทัใชผู้ส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอ็ม ซี จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชี
ของบริษทั บริษทัจะใชผู้ส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนัเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ย/
บริษทัร่วม เช่นกนั โดยบริษทั บริษทัย่อย/บริษทัร่วมไม่ไดใ้ชบ้ริการอ่ืนจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสงักดั บุคคลหรือกิจการท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูส้อบบญัชีและสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชี
สงักดัดว้ย 

 

 มติแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีจากผูถื้อหุน้ คือ เสียงขา้ง
มากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งนายอาํพล จาํนงวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 4663 จากบริษทั สาํนกังาน เอ เอม็ ซี จาํกดั หรือนางสาวยพุิน ชุ่มใจ ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 8622 ซ่ึงเป็นผูส้อบบญัชีจากสาํนกังานสอบบญัชีเดียวกนั และในกรณีท่ีผูส้อบบญัชีทั้ง
สองคนไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้ห้บริษทั สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
อ่ืนของบริษทั สาํนกังาน เอ เอ็ม ซี จาํกดั ทาํหนา้ท่ีตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษทัแทน พร้อมกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2556 รวมงบไตรมาส ภายในวงเงิน 
1,100,000 บาท (หน่ึงลา้นหน่ึงแสนบาท) ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
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- เห็นดว้ย 570,160,820 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9946 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

  

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

- งดออกเสียง 30,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0054 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของ    
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน   

 

วาระที ่16 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ พร้อม
กําหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัท และกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการประจําปี 2556 

 
 

 16.1  เลอืกต้ังกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากตําแหน่งตามวาระ 
 

ประธานฯ รายงานว่าตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 
และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 20. กาํหนดวา่ในการประชุมผูถื้อหุน้สามญัประจาํปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการ
ออกจากตาํแหน่งจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ของจาํนวนกรรมการในขณะนั้น กรรมการท่ีพน้จาก
ตาํแหน่งอาจถูกเลือกเขา้มารับตาํแหน่งใหม่กไ็ด ้โดยในปีน้ีมีกรรมการท่ีอยูใ่นตาํแหน่งนานท่ีสุดตอ้ง
ออกจากตาํแหน่ง จาํนวน 3 คน คือ 

 

1.  นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์
 

2.  นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอ้ือใจ 
 

3. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์
 

 

 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นไดมี้อิสระในการพิจารณา ขอเรียนเชิญกรรมการทั้งสามคน ซ่ึงถือ
เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในวาระน้ี ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราว 
 

 

ทั้งน้ี ก่อนการประชุมบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถเสนอช่ือบุคคลอ่ืนเขา้
รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการไดท้างเวบ็ไซด์ของบริษทั คือ www.scasset.com หมวด Corporate 
ระหว่างวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นคนใดเสนอช่ือ
บุคคลอ่ืนเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยเม่ือวนัท่ี 2 มกราคม 2556 บริษทัไดแ้จง้ผลให้ตลาด
หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหุน้รับทราบแลว้ ในวาระน้ีขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดการ 
ออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการโดยใช้คะแนนเสียงขา้งมาก โดยบริษทัใช้วิธีการเลือกตั้ง
กรรมการเป็นรายบุคคลใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา 
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ในการเลือกตั้งกรรมการคร้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนได้
ร่วมกนัพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการทั้งสามคนท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระมีคุณสมบติัครบถว้นตาม
มาตรา 68 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 รวมทั้งไม่มีลกัษณะท่ีแสดงถึงการขาด
ความเหมาะสมท่ีจะได้รับความไวว้างใจให้บริหารจัดการกิจการท่ีมีมหาชนเป็นผูถื้อหุ้นตามท่ี
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ประกาศกําหนด และเป็นผู ้ท่ี มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินธุรกิจ และไดท้าํประโยชน์ให้กบั
บริษัทเป็นอย่างดียิ่ง  มีความตั้ งใจ  มีจริยธรรมในการดาํเนินธุรกิจ   สามารถใช้ดุลยพินิจอย่าง
ตรงไปตรงมา รวมทั้งสามารถอุทิศเวลาใหบ้ริษทัท่ีตนเป็นกรรมการไดอ้ยา่งเพียงพอ และเอาใจใส่ใน
การปฏิบติัหน้าท่ีตามความรับผิดชอบของตน จึงเห็นชอบให้เสนอกรรมการทั้งสามคนกลบัเขา้มา
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหน่ึง  คณะกรรมการบริษทัจึงมีความเห็นเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นว่าควร
เลือกตั้งกรรมการทั้งสามคนท่ีพน้จากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้มาเป็นกรรมการบริษทัใหม่อีกวาระ
หน่ึง ซ่ึงบริษทัไดแ้สดงรายละเอียดเก่ียวกบัอายุ ท่ีอยู่ปัจจุบนัท่ีติดต่อได ้ตาํแหน่งปัจจุบนั คุณวุฒิ
การศึกษาสูงสุด การอบรมหลกัสูตรของสถาบนักรรมการบริษทัไทย (IOD) ประสบการณ์ทาํงาน 
จาํนวนปีท่ีเป็นกรรมการในบริษทั การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีเป็นบริษทัจด
ทะเบียน การดาํรงตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีไม่ใช่บริษทัจดทะเบียน  การดาํรง
ตาํแหน่งกรรมการ/ผูบ้ริหารในกิจการอ่ืนท่ีอาจทาํให้เกิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ต่อบริษทั 
ประวติัการทาํผิดทางกฎหมายในระยะ 10 ปีท่ีผ่านมา จาํนวนคร้ังท่ีร่วมประชุม/จาํนวนคร้ังท่ีมีสิทธิ
เขา้ร่วมประชุมในรอบปีท่ีผา่นมา การมีส่วนร่วมสร้างประโยชน์ใหบ้ริษทั (การปฏิบติัหนา้ท่ีในรอบปี
ท่ีผา่นมา) การถือหุน้ในบริษทั การมีส่วนไดเ้สียในวาระท่ีเสนอในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 
2556 และการเป็นญาติสนิทกบัผูบ้ริหาร/ผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทั/บริษทัยอ่ย (รายละเอียดปรากฏ       
บนจอภาพของห้องประชุมน้ี และตามเอกสารแนบ 6 ซ่ึงส่งให้ผูถื้อหุ้นรับทราบพร้อมหนังสือเชิญ
ประชุม)  
 

โดยการออกเสียงลงคะแนนขอให้ผูถื้อหุ้นใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล โดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงท่ีบริษทัแจกให้แก่ผูถื้อหุ้นแลว้ในขณะลงทะเบียน และเพื่อให้
กระบวนการประชุมเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว บริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนในคราวเดียวภายหลงั
จากผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเสร็จเรียบร้อยทั้งสามคนแลว้เพื่อนาํไปรวมคะแนน และ
บริษทัจะแจง้ผลคะแนนให้ผูถื้อหุ้นทราบภายหลงัจากลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้เป็นรายบุคคลทั้ง
สามคน โดยเร่ิมจาก 
 

1. นางเพญ็โสม ดามาพงศ ์
2.   นายณฎัฐพ์ฒัน์ เอ้ือใจ 
3. นายณฐัพงศ ์คุณากรวงศ ์
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มติเลือกตั้งกรรมการจากผูถื้อหุ้น  คือ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มีมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มาก ดงัน้ี 

1. อนุมัติ เ ลือกตั้ งให้นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ์  กรรมการ /กรรมการบริหาร         
กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม/กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั
บริษทั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึงดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี  

 

  - เห็นดว้ย 570,156,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน    
 

  - ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  - งดออกเสียง 34,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
  2.  อนุมติัเลือกตั้งให้นายณัฎฐ์พัฒน์ เอือ้ใจ กรรมการ/กรรมการบริหาร/กรรมการ  
ผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนับริษทั กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนนเสียงขา้ง
มาก ดงัน้ี  
  - เห็นดว้ย 570,156,820 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  - ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  - งดออกเสียง 34,600 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 
 3.  อนุมัติเลือกตั้ งให้นายณัฐพงศ์ คุณากรวงศ์  กรรมการ/กรรมการบริหาร
กรรมการบรรษทัภิบาลและความรับผดิชอบต่อสงัคม ส่ิงแวดลอ้ม/กรรมการผูมี้อาํนาจลงนามผกูพนั 
บริษทั (รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร) กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหน่ึง ดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

  -  เห็นดว้ย 570,156,820 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 99.9939 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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  -  ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  -  งดออกเสียง 34,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0061 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมด
ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

 

16.2  กาํหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอํานาจลงนามผกูพนับริษทั 
 
ประธานฯ รายงานว่าดว้ยในวาระท่ี 16.1 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติเสียงขา้งมาก

เลือกตั้งกรรมการเดิมทั้งสามคนกลบัเขา้มาเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง คณะกรรมการบริษทัจึงมี
ความเห็นให้กาํหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนามผูกพนับริษทัฯ คงเดิมตามท่ีจดทะเบียนไวก้บั
กระทรวงพาณิชย ์ ดงัน้ี 

 

 “นางบุษบา  ดามาพงศ์  นางเพ็ญโสม  ดามาพงศ์  นายณัฐพงศ์  คุณากรวงศ์             
นายณัฎฐ์พัฒน์ เอือ้ใจ สองในส่ีคนนีล้งลายมือช่ือร่วมกัน และประทับตราสาํคัญของบริษทั”  

 
 

มติกาํหนดช่ือกรรมการจากผูถื้อหุ้น  คือ  เสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้น ซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน 

 
 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัให้กาํหนดช่ือกรรมการซ่ึงมีอาํนาจลงนาม
ผกูพนับริษทัคงเดิมตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี   

 

 - เห็นดว้ย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมดของ   
ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

 - ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อหุ้น  
ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
 

  - งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจาํนวนหุ้นทั้งหมดของผูถื้อ
หุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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   16.3  กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
          

           ประธานฯ รายงานว่าในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจาํปี 2555 ท่ีประชุมมีมติ
อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการไวภ้ายในวงเงิน 7,800,000 บาท (เจ็ดลา้นแปดแสนบาท) ซ่ึง
บริษัทมีการจ่ายค่าตอบแทนจริง  จํานวน  6,970,000 บาท  (หกล้านเก้าแสนเจ็ดหม่ืนบาท) 
ประกอบดว้ยเงินเดือน โบนสั และค่าเบ้ียประชุมของกรรมการ (โดยไม่มีสิทธิประโยชน์อ่ืนๆ) ซ่ึงไม่
รวมของกรรมการผูซ่ึ้งมีฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทั  

  
ในปี 2556 น้ี คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ โดยเทียบเคียงกับ
อุตสาหกรรมเดียวกนั แผนการประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะในปี 2556 รวมถึงการขยายตวั
ทางธุรกิจและการเติบโตทางผลกาํไรของบริษทั จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นให้พิจารณา
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจด็ลา้นแปดแสน
บาท) ซ่ึงเท่ากบัท่ีกาํหนดไวใ้นปี 2555 และไดช้าํระไปจริง จาํนวน 6,970,000 บาท (หกลา้นเกา้แสน
เจด็หม่ืนบาท) โดยมีรายละเอียด ดงัน้ี   

 

-   กรรมการอิสระ หรือกรรมการบุคคลภายนอกจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมในการ
ประชุมคณะกรรมการบริษทัคร้ังละ 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพนับาท) และ
กรรมการอิสระ  หรือกรรมการบุคคลภายนอกซ่ึงดํารงตําแหน่งใน
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนของบริษทัจะไดรั้บเบ้ียประชุมในการประชุม คร้ังละ 
25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพนับาท) (ปี 2555 ได้รับค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 
20,000 บาท (สองหม่ืนบาท))    

 

- กรรมการอิสระซ่ึงดาํรงตาํแหน่งเป็นประธานคณะกรรมการ หรือประธาน
คณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนจะไดรั้บค่าเบ้ียประชุมคร้ังละ 30,000 บาท (สามหม่ืน
บาท) (ปี 2555 ไดรั้บค่าเบ้ียประชุม คร้ังละ 25,000 บาท (สองหม่ืนห้าพนั
บาท))   

 

 - กรรมการผูซ่ึ้งมีฐานะเป็นผูบ้ริหารของบริษทัจะไม่ไดรั้บเบ้ียประชุม 
 
 

มติกาํหนดค่าตอบแทนจากผูถื้อหุ้น คือ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของ
จาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 
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ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2556 
ภายในวงเงินไม่เกิน 7,800,000 บาท (เจด็ลา้นแปดแสนบาท) ดว้ยคะแนนเสียงส่วนใหญ่ไม่นอ้ยกว่า
สองในสาม ดงัน้ี  

 

- เห็นดว้ย 570,164,920 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 99.9954 ของจาํนวนคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

- ไม่เห็นดว้ย 0 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจาํนวนคะแนนเสียงทั้งหมดของ
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 

- งดออกเสียง 26,500 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.0046 ของจาํนวนคะแนนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุม 

 
 
ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมว่าท่ีประชุมไดพ้ิจารณาวาระครบถว้นแลว้ ส่วนการ

พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ นั้น บริษทัไม่มีการเพิ่มวาระการประชุมอ่ืนนอกเหนือจากท่ีระบุไวใ้นหนังสือ    
นดัประชุม โดยบริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นสามารถเสนอเพ่ิมวาระการประชุมไดท้างเวบ็ไซด์
ของบริษทั คือ www.scasset.com หมวด Corporate ระหว่างวนัท่ี 13 กนัยายน 2555 ถึงวนัท่ี           
31 ธนัวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้เสนอเพิ่มวาระการประชุมล่วงหนา้แต่อยา่งใด ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 
2 มกราคม 2556 บริษทัไดแ้จง้ผลใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และผูถื้อหุน้รับทราบแลว้ 
 

อย่างไรก็ดีพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรคสอง 
กาํหนดวา่ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด
จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืน นอกจากท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ด ้ 
 

ในท่ีประชุมมีผู ้ถือหุ้นสอบถามก่อนปิดการประชุม  จํานวน  1 ราย  โดยมี
สาระสาํคญั คือ ในโอกาสครบรอบ 10 ปี ของบริษทั อยากทราบว่าบริษทัจะพิจารณาจ่ายเงินปันผล
พิเศษให้แก่ผูถื้อหุ้นหรือไม่ เน่ืองจากในงบการเงินประจาํปี 2555 บริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรร จาํนวน 5,330,711,063 บาท (ห้าพนัสามร้อยสามสิบลา้นเจ็ดแสนหน่ึงหม่ืนหน่ึงพนัหกสิบ
สามบาท) 
 

นายอรรถพล สฤษฎิพนัธาวาทย ์ช้ีแจงขอ้สอบถามต่อท่ีประชุมวา่ เน่ืองจากบริษทัมี
เป้าหมายท่ีจะสร้างยอดรายไดใ้หเ้ติบโตอยา่งต่อเน่ือง ซ่ึงจากเดิมบริษทัมียอดรายไดย้งัไม่ถึง 10,000 
ลา้นบาท แต่เป้าหมายรายไดใ้นปีน้ีและปีต่อๆ ไปของบริษทัจะเร่ิมจาก 10,000 ลา้นบาท และเพิ่มข้ึน
ทุกปี โดยบริษทัมีความจาํเป็นตอ้งใชเ้งินลงทุนซ้ือท่ีดิน เพื่อนาํมาสร้างยอดรายไดต้ามท่ีไดก้ล่าว
ขา้งตน้ ดงันั้น ทางบริษทัจึงยงัไม่สามารถจ่ายเงินปันผลพิเศษในปีน้ีตามท่ีผูถื้อหุน้สอบถาม 
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เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณาและไม่มีข้อสอบถามอีก 

ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกคนท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี และขอปิดประชุม 
 

 
ปิดประชุม   เวลา 16.20 นาฬิกา 
                                                                      
                                                                       
                                                                                    
      

ลงช่ือ ________________________________ 
(นายรัฐ  กิตติเวชโอสถ) 

 
 

ประธานท่ีประชุม 

ลงช่ือ ________________________________ 
 (นายสมบูรณ์ คุปติมนสั) 

เลขานุการบริษทั 

 


