รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ ตี & ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานทีประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2555 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชัน" 24 เลขที 555
ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจกั ร เขตจตุจกั ร กรุ งเทพมหานคร
กรรมการบริษัทที-เข้ าร่ วมประชุม
1. รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต
2. นายเลิศชัย ลีลายนกุล
3. นายปั ญจะ
4.
5.
6.
7.
8.

เสนาดิสยั

นางสุดจิต ทิวารี
นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี
นายโกวิท
ไววัฒนา
นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน
นายรพิ
พินิจชอบ

กรรมการบริษัทที-ไม่ เข้ าร่ วมประชุม
นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน/
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการผู้จดั การ

กรรมการอิสระ ( เนืองจากติดภารกิจสําคัญ )

ที-ปรึกษากฎหมายของบริษัทที-เข้ าร่ วมประชุม
นายปั ญญา จันทร์ เหมือนเผือก
ทีปรึกษากฎหมาย จากบริ ษัท จันทร์ โฮลดิ "ง จํากัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัทที-เข้ าร่ วมประชุม
นางสุมาลี โชคดีอนันต์
ผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
เริ-มการประชุม
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานฯ แถลงว่ามี
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 57 ราย นับหุ้นได้ จํานวน 207,018,800 หุ้น
จากจํานวนหุ้นทังหมด
"
400,000,000 หุ้น คิดเป็ น 51.75 % ซึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท

ก่อนเข้ าสู่ระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ขอให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุน
สัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน อธิบายให้ ผ้ ูถือหุ้นทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนน และการแจ้ ง
ผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ ดังนี "
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียง 1 เสียง ต่อ 1 หุ้น และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมี
ส่วนได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื องใดซึงทีประชุมจะลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านนัน" ไม่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในเรื องนัน"
นอกจากวาระการออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการ
"
2. วาระในการประชุมครัง" นี " จะต้ องได้ รับคะแนนเสียงเห็นด้ วยจากเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับ
มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน ยกเว้ นวาระที 5 เรื องการอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียน
เพือรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์ สนธิ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ต้ องได้ รับ
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
3. ประธานในทีประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะสอบถาม
ว่าผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ท่านกรอกชือผู้ถือหุ้น จํานวนหุ้นที
ถืออยู่ และการออกเสียงว่า ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง พร้ อมลงนามในบัตรลงคะแนนทีท่านได้ รับเมือตอน
ลงทะเบียน พร้ อมแสดงตนโดยการยกมือขึ "น จะมีเจ้ าหน้ าทีเข้ าไปรับบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้น เพือนําไปนับ
คะแนนต่อไป โดยบริ ษัทจะใช้ วิธีนําจํ านวนเสียงทีไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงไปหักจากจํานวนคะแนนเสียง
ทังหมด
"
จะเท่ากับคะแนนเสียงทีเห็นด้ วย และเพือไม่ให้ เป็ นการเสียเวลาของผู้ถือหุ้น ระหว่างทีรอผลการนับ
คะแนนในแต่ละวาระ ประธานจะดําเนิ นการประชุมในวาระอืน ๆ ต่อไปตามลําดับก่อน และจะแจ้ งผลให้ ที
ประชุมทราบเมือนับคะแนนเสร็ จ
4. สําหรับวาระที 7 การเลือกตังกรรมการเข้
"
าดํารงตําแหน่งแทนกรรมการซึงจะต้ องออกตามวาระ 3 ท่าน
ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ และส่งบัตรลงคะแนนทัง" 3 ใบ ให้ กบั เจ้ าหน้ าที
5. สําหรับการนับคะแนนเสียง บริ ษัทฯ ขอให้ นายปั ญญา จันทร์ เหมือนเผือก ทีปรึ กษากฎหมายจาก
บริ ษัท จันทร์ โฮลดิ "ง จํากัด เป็ นพยานในการนับคะแนน
สําหรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมทีประสงค์จะซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุ ณาให้ แนะนํ า
ตนเองต่อทีประชุมก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น เพือจะได้ บนั ทึกไว้ ในรายงานการประชุมต่อไป
หลังจากนัน" ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี " :1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึงได้
ประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2554 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ปรากฏในสิงทีส่ง
มาด้ วย 1 หน้ า 7-15 ทีส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เมือวันที 12 เมษายน 2555
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และขอแก้ ไขหากมีข้อผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ อง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ ไข หรื อแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2554 ซึงประชุมเมือวันที 28 เมษายน 2554
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
207,018,800
207,018,800

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

2. พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2554
ประธานฯ มอบหมายให้ นายรพิ พิ นิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทฯ ระหว่างวันที 1 มกราคม 2554 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2554 ซึงเป็ นวันสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษัทฯ ให้ ทีประชุมรับทราบ โดยนายรพิ พินิจชอบ ได้ รายงานดังนี "
การดําเนินโครงการ
ในปี 2554 ทีผ่านมา บริ ษัทมีโครงการทีอยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ เป็ นบ้ านจัดสรร 1 โครงการ
และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี "
บ้ านจัดสรร
1. โครงการ รสา พาร์ คเลน ตังอยู
" ่ทีซอยวัชรพล จํานวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ 650
ล้ านบาท ณ วันสิ "นงวดบัญชีปี 2554 มียอดขายและทําสัญญาจะซื "อจะขายแล้ ว 86% โอนกรรมสิทธิQให้ ลกู ค้ า
แล้ วจํานวน 86 ยูนิต
อาคารชุด
1. โครงการ เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ ตังอยู
" ่ทีถนนสาธร-เจริ ญนคร มูลค่าขายโครงการ ประมาณ 1,270 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ น 2 ส่วน คือ อาคารชุดพักอาศัย 297 ยูนิต ส่วนพลาซ่าสําหรับให้ เช่า จํานวน 3,200 ตารางเมตร
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและโอนให้ ลกู ค้ าแล้ วตังแต่
" วนั ที 19 พฤศจิกายน 2553 ณ วันสิ "นงวดบัญชีปี 2554 มียอดขาย
ประมาณ 85 % โอนกรรมสิทธิQให้ ลกู ค้ าแล้ วจํานวน 235 ยูนิต
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2. โครงการ อินโทร ตังอยู
" ่ทีถนนพหลโยธิน-ประดิพทั ธ์ จํานวน 450 ยูนิต มูลค่าขายโครงการประมาณ
1,450 ล้ านบาท ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จและโอนให้ ลกู ค้ าแล้ วตังแต่
" เดือนกรกฎาคม 2554 ณ วันสิ "นงวดบัญชีปี 2554
มียอดขายประมาณ 68 % โอนกรรมสิทธิQให้ ลกู ค้ าแล้ วจํานวน 211 ยูนิต
การดําเนินงานทางการเงิน
ในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 1,233 ล้ านบาท เพิมขึ "นจากปี 2553 จํานวน 449 ล้ านบาท เป็ น
รายรับจากการขายห้ องชุด 1,083 ล้ านบาท และจากการขายบ้ านเดียว 150 ล้ านบาท และเมือเทียบกับรายได้
จะพบว่าบริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
" น 30.50% ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 11% และกําไรสุทธิเท่ากับ 14%
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
มีผ้ สู อบถาม แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี "
- นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
: ขอเสนอแนะให้ เพิมเติมข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ (Financial Highlight) ไว้ ในวาระ
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานในหนังสือเชิญประชุมด้ วย
ประธานฯ : ขอรับเรื องไว้ เพือพิจารณา
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมรับทราบผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2554 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี " เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
มติ

ทีประชุมรับทราบรายงานเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2554 ตามทีนายรพิ พินิจชอบ
เสนอ โดยวาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมขึ "นจํานวน 69,200,900 หุ้น รวมเป็ น 276,219,700 หุ้น

3. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี-ยวกับงบการเงินของบริษัท สําหรั บรอบปี
บัญชี สิน& สุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้เสนองบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกียวกับงบการเงินของบริ ษัทสําหรั บรอบปี บัญชี สิ "นสุด ณ
วันที 31 ธันวาคม 2554 ต่อทีประชุมเพือพิจารณา นายจารึก เอกอินทุมาศ ได้ รายงานดังนี "
งบการเงินของบริ ษัท พร้ อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจําปี รู ปแบบซีดีรอม หน้ า
40-67 โดยเป็ นงบทีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ซึงรายการในปี
2554 เมือเทียบกับปี 2553 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี "
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งบดุล
• สินทรัพย์รวม
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมในปี 2554 ทัง" สิ "น 1,531 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 144 ล้ านบาท
เนืองจากการโอนอาคารชุดโครงการ เดอะ ไลท์ เฮ้ าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม จํานวนมากจึงทําให้ ทรั พย์ สิน
ลดลง
• หนี "สินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีหนี "สินรวม 859 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2553 จํานวน 293 ล้ านบาท
ซึงส่วนใหญ่เกิดจากการนําเงินทีได้ รับจากการโอนห้ องชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม ไป
ชําระคืนเงินกู้
• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 บริ ษัทมีสว่ นของผู้ถือหุ้นทังสิ
" "น 672 ล้ านบาท เพิมขึ "นจากปี 2553 จํานวน
149 ล้ านบาท จากกําไรสุทธิของปี 2554 จํานวน 173 ล้ านบาท หักด้ วยเงินปั นผลของปี 2553 จํานวน 24 ล้ าน
บาท
งบกําไรขาดทุน
• รายได้
ในปี 2554 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 1,233 ล้ านบาท เพิมขึ "นจากปี 2553 จํานวน 822 ล้ านบาท
เนืองจากการเพิมขึ "นของการรับรู้ รายได้ และการโอนกรรมสิทธิQห้องชุดของโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ และ อินโทร
คอนโดมิเนียม และการเปลียนแปลงการรับรู้ รายได้ ใหม่ตามเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
• กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2554 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 173.63 ล้ านบาท เพิมขึ "นจากปี 2553 ประมาณ 172.51 ล้ านบาท คิดเป็ น
กําไรต่อหุ้น 0.43 บาทต่อหุ้น เป็ นผลจากรายได้ ทีเพิมขึน" มูลค่าตามบัญชีเท่ากับ 1.68 บาทต่อหุ้น อัตราส่วน
หนี "สินต่อทุน (DE Ratio) เท่ากับ 1.28 เท่า
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองงบการเงิน และรายงานของผู้สอบบัญชีเกียวกับงบการเงินของ
บริ ษัทฯ สําหรับรอบปี บัญชีสิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
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มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

4.

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
276,219,700
276,219,700

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และอนุมัตจิ ่ ายเงินปั นผล

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้เสนอการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงิ นปั นผลต่อที ประชุม นายจารึ ก เอกอินทุมาศ
นําเสนอดังนี "
บริ ษัทได้ กําหนดนโยบายในการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกําไร
สุทธิ ภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบุคคล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอืน ๆ ทัง" นี " การจ่ายเงินปั นผล
ดังกล่าวอาจเปลียนแปลงได้ ขึ "นอยู่กบั ผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจําเป็ น และความ
เหมาะสมอืนๆ ในอนาคต โดยบริ ษัทจะให้ อํานาจคณะกรรมการของบริ ษัทในการพิจารณา ซึงการดําเนินการ
ดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้น
ในปี 2554 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 173,631,670 บาท คณะกรรมการได้ พิจารณาจากประมาณการกระแส
เงินสด และจํานวนเงินทีต้ องสํารองใช้ สําหรับลงทุนในโครงการใหม่แล้ ว เห็นสมควรเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ
การจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปั นผล ประจําปี 2554 ดังนี "
1. จัดสรรเงินกําไรสุทธิ จํานวนร้ อยละ 5 เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย คิดเป็ นเงินจํานวน 8,745,815
บาท ซึงเมือรวมกับทุนสํารองตามกฎหมายทีได้ จดั สรรไว้ แล้ ว จํานวน 18,409,995 บาท รวมเป็ นทุนสํารองตาม
กฎหมายทังสิ
" "น 27,155,810 บาท ทังนี
" " จนกว่าทุนสํารองตามกฎหมายจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุน
จดทะเบียนของบริ ษัท
2. ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2554 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในรู ปของหุ้นปั นผลและเงิน
สดในอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท (อ้ างอิงจากมูลค่าหุ้นทีตราไว้ 1 บาท/หุ้น) คิดเป็ นร้ อยละ 63.99 ของกําไร
สุทธิของงบการเงินรวม ทังนี
" " สามารถเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับปี ทีผ่านมาได้ ดงั นี "
รายละเอียดการจัดสรรกําไร

ปี 2554 (บาท)

ปี 2553 (บาท)

กําไรสุทธิ
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
จํานวนหุ้น (หุ้น)
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
" "น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

173,631,670
8,745,815
400,000,000
0.2777777777
111,111,111
63.99

114,217,476
5,710,874
80,000,000
0.30
24,000,000
21.01
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อัตราการจ่ ายเงินปั นผลปี 2554
หุ้นปั นผล(อัตรา 4 หุ้นเดิม : 1 หุ้นปั นผล)
เงินสดปั นผล
รวมเงินปั นผลจ่าย
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
" "น

0.2500000000
0.0277777777
0.2777777777
111,111,111

บาท/หุ้น
บาท/หุ้น
บาท/หุ้น
บาท

โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที 21 มีนาคม 2555
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที 22 มีนาคม 2555 และกําหนดจ่ายในวันที 9 พฤษภาคม 2555
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
- นายไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)
: บริ ษัทฯ จัดสรรเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมายไว้ แล้ วเป็ นจํานวนเงินเท่าไร
และคิดเป็ นร้ อยละเท่าไรของทุนจดทะเบียน
นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)
: บริ ษัทฯ จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายสําหรับปี 2554 จํานวน 8,745,815 บาท
รวมกับทีมีอยู่เดิม 18,409,995 บาท ปั จจุบนั มีทนุ สํารองตามกฎหมายทังสิ
" "น
27,155,810 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.79 ของทุนจดทะเบียน
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ จดั สรรร้ อยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นเงิน
จํานวน 8,745,815 บาท และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด สําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2554 ในอัตราหุ้นละ 0.2777777777 บาท สําหรับ 400,000,000 หุ้น เป็ นเงินรวมไม่เกิน
111,111,111 บาท (โดยจ่ายเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทไม่เกิน 100,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ ละ 1
บาท ในอัตรา 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล หรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงินปั นผล 0.25 บาทและจ่ายเงินปั นผล
เป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.0277777777 บาท) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

280,419,700

100.00

-

-

280,419,700

100.00

หมายเหตุ วาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ "น จํานวน 4,200,000 หุ้น
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5. พิจารณาอนุมัตใิ ห้ เพิ-มทุนจดทะเบียนจํานวน 100,000,000 หุ้น เพื-อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล และ
แก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ-มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้นําเสนอการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิต่อทีประชุม นายจารึ ก เอก
อินทุมาศ นําเสนอดังนี "
จากการที บริ ษัทจะจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล บริ ษัทฯต้ องมีห้ ุนสามัญเพื อรองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล
จํานวน 100,000,000 หุ้น และในขณะนีบ" ริ ษัทไม่มีห้ ุนสามัญเหลือเพียงพอ จึงต้ องเพิมทุนจดทะเบียนสําหรั บ
รองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าทีประชุมควรอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษั ท เพื อรองรั บ การจ่ า ยหุ้ น ปั น ผล โดยเพิ มทุ น จดทะเบี ย นจาก 400,000,000 หุ้ น (สี ร้ อยล้ า นหุ้ น ) เป็ น
500,000,000 หุ้น (ห้ าร้ อยล้ านหุ้น) โดยออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 100,000,000 หุ้น (หนึงร้ อยล้ านหุ้น) มูลค่า
หุ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจด
ทะเบียน ดังนี "
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000,000 บาท (ห้ าร้ อยล้ านบาท)
แบ่งออกเป็ น

500,000,000 หุ้น (ห้ าร้ อยล้ านหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ
หุ้นสามัญ

1 บาท (หนึงบาท) โดยแยกออกเป็ น
500,000,000 หุ้น (ห้ าร้ อยล้ านหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ

- หุ้น ( - )

ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณา สอบถาม หรื อแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ ที ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมัติให้ เพิ มทุน จดทะเบี ย นของบริ ษัท จาก 400,000,000 หุ้น เป็ น
500,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้
สอดคล้ องกับการเปลียนแปลงมูลค่าหุ้นสามัญตามทีนายจารึก เอกอินทุมาศ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

280,445,800

100.00

-

-

280,445,800

100.00

หมายเหตุ วาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ "น จํานวน 26,100 หุ้น
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6. พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ-มทุนเพื-อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้ นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน เป็ นผู้
เสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลต่อทีประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นําเสนอดังนี "
คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่า ทีประชุมควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทจํานวน 100,000,000 หุ้น เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลตามรายละเอียด ดังนี "
ก. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่ จํานวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม/ใหม่)
ผู้ถือหุ้นเดิม 100,000,000
4:1

ราคาขายต่อหุ้น
(บาท)
-

วัน เวลา จองซื "อและ
ชําระค่าหุ้น
เพือรองรับการจ่ายหุ้น
ปั นผล

หมายเหตุ
หุ้นปั นผล

ข. การดําเนินการของบริ ษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น
ในกรณีทีหุ้นสามัญทีเกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษหุ้น บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินสด
ให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
ค. จํานวนหุ้นคงเหลือทียังไม่ได้ จดั สรร
- ไม่มี –
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณา สอบถาม หรื อแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ ที ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มัติ ใ ห้ จั ด สรรหุ้ นสามัญ เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท จํ า นวน
100,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 4 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล และกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินสดให้ แทนการจ่ายหุ้นปั น
ผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท ตามทีนายจารึก เอกอินทุมาศ เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

280,445,800

100.00

-

-

280,445,800

100.00
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7. พิจารณาเลือกตัง& กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการซึ-งจะต้ องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
จํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง& หมด
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปั ญจะ เสนาดิสยั ประธานกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ทําหน้ าที
เป็ นประธานทีประชุมในวาระนี " โดยนายปั ญจะ เสนาดิสยั เสนอต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18
กําหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจําปี ทุกครั ง" กรรมการจะต้ องออกจากตําแหน่งอย่างน้ อย 1 ใน 3 โดยอัตรา
ซึงกรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนัน" อาจจะเลือกเข้ ารั บตําแหน่งอีกก็ได้ รายชือกรรมการที จะต้ องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระในปี นี "รวม 3 ท่าน ได้ แก่
1) รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต กรรมการ
2) นายรพิ พินิจชอบ
กรรมการ
3) นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี
กรรมการอิสระ
กรรมการทัง" 3 ท่าน ทีได้ รับการเสนอชือให้ ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกลั
" บเข้ ามาดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึง ถือว่าเป็ นผู้มีสว่ นได้ เสียในวาระนี " จึงขอออกจากห้ องประชุม
บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
" น
กรรมการ ในช่วงวันที 9 มกราคม - 9 กุมภาพันธ์ 2555 ตามหลักเกณฑ์ทีได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์ของบริ ษัท แต่ไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชือมายังบริ ษัท
คณะกรรมการซึงไม่ร วมกรรมการผู้มี ส่วนได้ เ สี ย ได้ พิ จ ารณาถึ ง ความเหมาะสมในด้ านคุณ สมบัติ
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของกรรมการทัง" 3 ท่านทีครบวาระแล้ ว เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ทีมี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ บริ ษัท มหาชนจํ ากัด และไม่มีลักษณะต้ องห้ ามในการแต่งตัง" ให้ เป็ น
กรรมการบริ ษัทตามหลักเกณฑ์ของสํานักงาน ก.ล.ต. นอกจากนี " ยังเป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความเชียวชาญ และ
มีประสบการณ์ ในธุรกิจทีเกียวข้ องกับการดําเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ สามารถช่วยพัฒนาบริ ษัทฯ ได้ ซึงข้ อมูล
สังเขปของผู้ทีได้ รับการเสนอชือปรากฏในสิงทีส่งมาด้ วย 3 หน้ า 16-18 ทีจัดส่งให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือ
เชิญประชุมครัง" นี "แล้ ว เมือวันที 12 เมษายน 2555 คณะกรรมการจึงขอเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง"
กรรมการทัง" 3 ท่าน ทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึง
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการ
"
ทัง" 3 ท่าน ทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทใหม่อีกวาระหนึง โดยจะ
เลือกตังเป็
" นรายบุคคล
มติ

ทีประชุมมีมติเลือกตังบุ
" คคลดังต่อไปนี "เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี "
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ชื-อกรรมการ
1 ร.ศ.มานพ พงศทัต
2 นายรพิ พินิจชอบ
3 นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี

เห็นด้ วย

%

279,045,800
206,740,800

99.82
73.72

280,235,800

99.93

ไม่ เห็นด้ วย

%

งดออกเสียง

%

-

0.00
0.00

500,000
73,705,000

0.18
26.28

-

0.00

210,000

0.07

หลังจากลงมติเรี ยบร้ อยแล้ ว ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง" 3 ท่าน เข้ าห้ องประชุม
6. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปั ญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้นําเสนอวาระนี "ต่อทีประชุม
นายปั ญจะ เสนาดิสยั เสนอต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมตามภาระหน้ าทีและความรับผิดชอบ และ
เปรี ยบเทียบกับข้ อมูลอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมทัง" พิจารณาจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
และการเติ บโตของผลกํ าไรของบริ ษัทแล้ ว เห็ นควรเสนอที ประชุมผู้ถือหุ้นเพื อพิ จารณากํ าหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ในรู ปของเบี "ยประชุม และเงิน
บําเหน็จ สําหรับปี 2555 ในอัตราเท่ากับค่าตอบแทนในปี 2554 ดังนี "
รายละเอียดค่ าตอบแทนของกรรมการและกรรมการชุดย่ อย
เบี "ยประชุม
(บาท/คน/ครัง" )
คณะกรรมการบริ ษัท
ประธาน
10,000
กรรมการ
5,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
7,000
กรรมการ
5,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธาน
7,000
กรรมการ
5,000
เงินบําเหน็จ ให้ คณะกรรมการเป็ นผู้พิจารณากําหนดตามความเหมาะสม โดย
พิจารณาประกอบกับผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี นัน"
ทังนี
" " เมือรวมกับเบี "ย
ประชุมแล้ วต้ องไม่เกิน 2 ล้ านบาท
คณะกรรมการ

สําหรับค่าตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยทีจ่ายสําหรับปี 2553 และ 2554 เท่ากับ
1,756,000 บาท และ 1,713,000 บาท ตามลําดับ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
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- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชือ)
: ค่าตอบแทนทีระบุวา่ ไม่เกิน 2 ล้ านบาท นัน" เป็ นค่าตอบแทนต่อกรรมการหนึงท่าน
หรื อเป็ นค่าตอบแทนของกรรมการทุกคณะ
นายปั ญจะ เสนาดิสยั (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
: เป็ นค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ทุกคณะรวมกัน
- นายไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)
: กรรมการชุดย่อยทีไม่ได้ เป็ นกรรมการบริ หาร จะได้ รับเบี "ยประชุมอย่างไร
นายปั ญจะ เสนาดิสยั (ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน)
: กรรมการชุดย่อยจะได้ รับค่าเบี "ยประชุมตามตําแหน่ง ถ้ าเป็ นกรรมการ 2 ชุด จะได้
รับเบี "ยประชุม 2 ตําแหน่ง โดยได้ รับทุกครัง" ทีมีการประชุม ซึงเป็ นการปฏิบตั ิสําหรับ
บริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ทุกแห่ง
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานจึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ กํ าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจํ าปี 2555 ตามที ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
113,490,800
113,490,800

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

หมายเหตุ กรรมการทีเป็ นผู้ถือหุ้นทีมีสว่ นได้ เสีย ไม่มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน จํานวน 166,955,000 หุ้น

9.

พิจารณาแต่ งตัง& ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้เสนอวาระนี "ต่อที
ประชุม นายเลิศชัย ลีลายนกุล นําเสนอดังนี "
คือ

สําหรับปี 2555 คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอขอแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด
1) นางสุมาลี โชคดีอนันต์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 3322 เป็ นผู้สอบบัญชีรายเดิม สอบบัญชีของ
ของบริ ษัทมาแล้ ว 4 ปี หรื อ
2) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที 2785 ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริ ษัท
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ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน" เป็ นผู้สอบบัญชี จากสํานักสอบบัญชี รายเดิม ซึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นว่าปฏิ บัติห น้ าที ได้ อย่ างมีป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเพื อให้ มีค วามต่อเนื องเรื องการ
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงิน ทัง" นี " ผู้สอบบัญชีตามรายชือดังกล่าวไม่มีความสัมพันธ์ หรื อ
ส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าที
อย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
และเสนอให้ กําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรับปี 2555 เป็ นเงิน 675,000 บาท เพิมขึ "น 25,000
บาท เมือเทียบกับปี 2554 มีรายละเอียดดังนี "
ค่ าตอบแทน (บาท)

รายการ

ปี 2555

ปี 2554

ค่าสอบบัญชีประจําปี

360,000.-

350,000.-

ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส

315,000.-

300,000.-

รวมทัง& สิน&

675,000.-

650,000.-

ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
- นายทองอินทร์ แสงงาม ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ
: การเพิมค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จํานวน 25,000 บาท เนืองจากเหตุผลใด
นายเลิศชัย ลีลายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
: เนืองจากไม่ได้ เพิมค่าสอบบัญชีมา 2 ปี แล้ ว และบริ ษัทได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทน
กับผู้สอบบัญชีรายอืนแล้ ว เห็นว่าเป็ นราคาทีมีความเหมาะสม
นางสุดจิต ทิวารี (กรรมการตรวจสอบ) ชี "แจงเพิมเติมว่า
: นอกจากภาวะเงินเฟ้อแล้ ว การทีบริ ษัทต้ องปฏิบตั ิตามมาตรฐานบัญชีใหม่ในปี 2555
ทําให้ ผ้ สู อบบัญชีต้องทํางานเพิมขึ "นเพือให้ เป็ นตามข้ อกําหนดของมาตรฐานใหม่
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ ที ประชุม ได้ พิ จารณาแล้ ว มี มติ อ นุมัติ ใ ห้ บ ริ ษัท ฯ แต่งตัง" นางสุม าลี โชคดีอ นันต์ ผู้สอบบัญ ชี รั บ
อนุญาตเลขที 3322 หรื อนายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2785 ของสํานักงานผู้สอบบัญชี
จากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม
2555 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นเงิน 675,000.- บาท ต่อปี ตามทีประธานกรรมการตรวจสอบ
เสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
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มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

280,445,800

100.00

-

-

280,445,800

100.00

10. เรื- องอื-น ๆ
ประธานฯ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื องใดให้ ทีประชุมพิจารณา หรื อต้ องการซักถาม
แสดงความเห็น หรื อมีข้อเสนอแนะใดๆ หรื อไม่
มีผ้ สู อบถาม แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี "
- นายไกรวัลย์ คทวณิช (ผู้ถือหุ้น)
: ในหนังสือเชิญประชุมควรจะมีรูปของกรรมการทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ ารับตําแหน่ง
กรณีผ้ ถู ือหุ้นทีไม่ได้ เข้ าประชุมหรื อประสงค์จะมอบฉันทะ จะได้ ทราบว่าเป็ นท่านไหน
: การแสดงข้ อมูลทัวไปของบริ ษัทในรายงานประจําปี ซึงแสดงข้ อมูลของปี ทีผ่านมา
ควรระบุชือผู้ทีสอบบัญชีสําหรับปี นันเพี
" ยงคนเดียว เพือไม่ให้ เกิดความสับสน
: การแจ้ งผลการนับคะแนนเสียง ควรแสดงให้ ชดั เจนว่ามีผ้ ทู ีเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง จํานวนกีคน มีบตั รเสียกีใบ เพือความโปร่ งใส
- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ)
: การประชุมผู้ถือหุ้นในคราวถัดไป ควรเริ มประชุมให้ เร็ วขึ "นจาก 10.00 น. เป็ น 9.30 น.
ประธานฯ : ขอรับเรื องไว้ เพือพิจารณา
- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น และผู้รับมอบฉันทะ)
: ขอให้ กรรมการผู้จดั การ หรื อ CEO แสดงวิสยั ทัศน์ สําหรับการดําเนินงานในอนาคต
นายรพิ พินิจชอบ (กรรมการผู้จดั การ)
: บริ ษัทพิจารณาเรื องความเสียงเป็ นหลัก ขนาดของโครงการทีสร้ างจะไม่ใหญ่มาก
การดําเนินโครงการเป็ นไปอย่างรอบคอบ เพือพัฒนาโครงการทีดีมีศกั ยภาพ เน้ นการ
สร้ างจุดขายทีดีสําหรับแต่ละโครงการ
- นายประเสริ ฐ วิสทุ ธิชาติ (ผู้ถือหุ้น)
: ลักษณะของโครงการของบริ ษัทในอนาคตจะเป็ นอย่างไร
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นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน (ประธานกรรมการบริ หาร)
: บริ ษัทเน้ นการกระจายความเสียง โดยโครงการทีสร้ างจะมีทงแนวราบ
ั"
(บ้ านเดียว
และทาวเฮ้ าส์) และแนวดิง(อาคารชุด) ทังนี
" " การจะสร้ างแนวราบหรื อแนวดิง
จํานวนเท่าไร จะพิจารณาจากภาวะเศรษฐกิจและปั จจัยอืนๆ ทีเกียวข้ อง

ไม่มีผ้ ซู กั ถามเรื องอืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านทีได้ สละเวลาเพือเข้ า
ร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเมือเวลา 11.30 นาฬิกา

ลงชือ ………
...........ประธานทีประชุม
( รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต )
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