รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
ของ
บริษัท รสา พร็อพเพอร์ ตี ' ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลาและสถานที.
ประชุมเมือวันที 26 เมษายน 2556 เวลา 10.00 นาฬิกา ณ อาคาร รสาทาวเวอร์ 2 ชัน" 25 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.
9.

เสนาดิสยั

นางสุดจิต ทิวารี
นางสาวสุมิดา พันธุ์กระวี
นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์
นายโกวิท
ไววัฒนา
นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน
นายรพิ
พินิจชอบ

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

ที.ปรึกษากฎหมายของบริษัทที.เข้ าร่ วมประชุม
นายปั ญญา จันทร์ เหมือนเผือก

ทีปรึกษากฎหมาย จากบริ ษัท จันทร์ โฮลดิ "ง จํากัด

ผู้สอบบัญชีของบริษัทที.เข้ าร่ วมประชุม
นายกฤษดา ธีระศักดิFศิลป์

ผู้แทนผู้สอบบัญชีจากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด

เริ.มการประชุม
รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต ประธานกรรมการทําหน้ าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานฯ แถลงว่ามี
ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะจํานวน 58 ราย นับหุ้นได้ จํานวน 299,220,161 หุ้น
จากจํานวนหุ้นทังหมด
"
499,999,986 หุ้น คิดเป็ น 59.84 % 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
มอบฉันทะทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ยกเว้ นวาระที 5 เรื องการอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียน และ
วาระที 6 เรื องการอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียน เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 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 8 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 โฮลดิง" จํ ากัด และขอเชิ ญผู้เข้ าร่ วมประชุมอีก 1 ท่าน เข้ าร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนน ซึง
นางสาวนันทรัตน์ โกวิทคณิต ผู้รับมอบฉันทะ ได้ เข้ าร่ วมเป็ นพยานในการนับคะแนน
สําหรั บผู้เข้ าร่ วมประชุมทีประสงค์จะซักถาม หรื อเสนอความคิดเห็นใด ๆ ขอความกรุ ณาให้ แนะนํ า
ตนเองต่อทีประชุมก่อนซักถามหรื อแสดงความเห็น เพือจะได้ บนั ทึกไว้ ในรายงานการประชุมต่อไป
หลังจากนัน" ประธานฯ จึงได้ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี " :วาระที. 1. พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ประธานฯ เสนอให้ ทีประชุมพิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึงได้
ประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2555 ตามสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ปรากฏในสิงที
ส่งมาด้ วย 1 หน้ า 7-15 ทีส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุม เมือวันที 5 เมษายน 2556
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม และขอแก้ ไขหากมีข้อผิดพลาดหรื อไม่ถกู ต้ อง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถาม ขอแก้ ไข หรื อแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
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มติ

ทีประชุมรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555 ซึงประชุมเมือวันที 27 เมษายน 2555
ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
299,220,161
299,220,161

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที. 2. พิจารณารั บทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี 2555
ประธานฯ มอบหมายให้ นายรพิ พิ นิจชอบ กรรมการผู้จัดการ เป็ นผู้รายงานผลการดําเนิ นงานของ
บริ ษัทฯ ระหว่างวันที 1 มกราคม 2555 ถึงวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึงเป็ นวันสิ "นสุดรอบระยะเวลาบัญชีของ
บริ ษัทฯ ให้ ทีประชุมรับทราบ โดยนายรพิ พินิจชอบ ได้ รายงานดังนี "
การดําเนินโครงการ
อาคารชุด
บริ ษัทมีโครงการอาคารชุดทีสร้ างเสร็ จแล้ ว 2 โครงการ คือ เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม
โดยสร้ างเสร็ จและเริ มรับรู้ รายได้ ในปี 2554 และ ณ สิ "นปี 2555 ทัง" 2 โครงการ สามารถขายได้ แล้ วประมาณ 90%
และ 80% ตามลําดับ ส่วนทีเหลือจะสร้ างรายได้ ให้ กบั บริ ษัทในปี นี " สําหรับโครงการงการพัฒนา 3 โครงการ เป็ น
บ้ านจัดสรร 1 โครงการ และอาคารชุดพักอาศัย 2 โครงการ ดังนี "
บ้ านจัดสรร
1. โครงการ รสา พาร์ คเลน ตังอยู
" ่ทีซอยวัชรพล เป็ นบ้ านเดียวจํานวน 95 ยูนิต มูลค่าขายโครงการ
ประมาณ 650 ล้ านบาท บริ ษัทฯ ปิ ดโครงการแล้ วในไตรมาสที 2 ของปี 2555
2. โครงการ รสา แม็กวิลล์ ตังอยู
" ่ทีถนนพหลโยธินซอย 73 เนื "อทีประมาณ 20 ไร่ เป็ นทาวน์เฮ้ าส์
จํานวน 217 ยูนิต มูลค่าโครงการประมาณ 500 ล้ านบาท เริ มเปิ ดขายในไตรมาสที 4 ปี 2555 มียอดขาย ณ สิ "น
ปี 2555 เท่ากับ 15% และ ณ ปั จจุบนั มียอดขายประมาณ 30%
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการเตรี ยมพัฒนา 2 โครงการ ทีถนนรามอินทรา กม.2 ใกล้ ห้างเซ็นทรัล
สาขารามอินทรา มูลค่ารวม 2 โครงการ ประมาณ 1,000 ล้ านบาท คาดว่าจะเปิ ดการขายช่วงปลายปี 2556 คือ
1. โครงการ รสา โฮมออฟฟิ ศ เนื "อทีประมาณ 5 ไร่ จํานวน 33 ยูนิต ราคาขายเริ มต้ นที 7.99 ล้ าน
บาท มูลค่าโครงการประมาณ 260 ล้ านบาท
2. โครงการอาคารชุด รสา คอนโดแม็กซ์ ห้ องชุดจํานวน 500 ยูนิต พื "นทีประมาณ 25-38 ตาราง
เมตร ราคาขายเริ มต้ นที 1.2 ล้ านบาท มูลค่าโครงการประมาณ 740 ล้ านบาท แนวคิดของโครงการ คือ การใช้
พื "นทีให้ มีศกั ยภาพทีสุด ปั จจุบนั อยู่ในช่วงสุดท้ ายของการออกแบบ และสร้ างห้ องตัวอย่าง
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การดําเนินงานทางการเงิน
ในปี 2555 บริ ษัทมีรายได้ จากการขาย 626 ล้ านบาท เป็ นรายรับจากการขายห้ องชุด 570 ล้ านบาท
และจากการขายบ้ านเดียว 56 ล้ านบาท รายได้ ลดลงจากปี 2554 จํานวน 607 ล้ านบาทเนืองจากในปี 2554
การสร้ างอาคารชุด 2 โครงการเสร็ จพร้ อมกันทําให้ การรับรู้ รายได้ ในปี 2554 มีจํานวนมาก และเมือเทียบกับ
รายได้ จะพบว่าบริ ษัทฯ มีกําไรขันต้
" น 30.9% ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร 18% และกําไรสุทธิเท่ากับ 7.3%
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
มีผ้ สู อบถาม แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี "
- นายจตุรงค์ สัจจะนรพันธ์ (ผู้รับมอบฉันทะ)
: ในส่วนของอาคารชุดทีบริ ษัทฯ ดําเนินการอยู่นนั " มีต้นทุนการขายเท่าไร
นายจารึก เอกอินทุมาศ (ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์และจัดสรรเงินทุน)
: ต้ นทุนการขายของอาคารชุด ประมาณ 65-70%
- นายกฤตย์ เล็กสุขมุ (ผู้รับมอบฉันทะ)
: จากการทีบริ ษัทฯ มียอดขายทียังไม่รับรู้ รายได้ ของอาคารชุด เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ประมาณ
10% อินโทร 20% และบ้ านจัดสรร แม็กวิลล์ 70% จะส่งผลกระทบต่อการทํากําไร
ของบริ ษัทฯ ในปี นี "หรื อไม่
นายรพิ พินิจชอบ (กรรมการผู้จดั การ )
: เนืองจากกําไรในส่วนของอาคารชุดสูงกว่าบ้ านจัดสรร เมือยอดขายอาคารชุดน้ อยกว่า
บ้ านจัดสรร จึงมีผลกระทบต่อส่วนของกําไรบ้ าง แต่คงไม่มากนัก
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมรั บทราบผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2555 โดยไม่มีการลงมติในวาระนี " เนืองจากเป็ นวาระเพือทราบ
มติ

ทีประชุมรับทราบรายงานเกียวกับผลการดําเนินงานของบริ ษัท ประจําปี 2555 ตามทีนายรพิ พินิจชอบ
เสนอ

วาระที. 3. พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินและรายงานของผู้สอบบัญชีเกี.ยวกับงบการเงินของบริษัท สําหรั บ
รอบปี บัญชี ซึ.งสิน' สุด ณ วันที. 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้นําเสนอวาระนี " โดยนายจารึก เอกอินทุมาศ เสนอต่อทีประชุมว่า
งบการเงินของบริ ษัท พร้ อมกับรายงานของผู้สอบบัญชีแสดงอยู่ในรายงานประจําปี ในรู ปแบบซีดีรอม
หน้ า 41-67 โดยเป็ นงบทีคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ ให้ ความเห็นชอบแล้ ว ซึงรายการ
ในปี 2555 เมือเทียบกับปี 2554 มีสาระสําคัญสรุ ปได้ ดงั นี "
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งบแสดงฐานะการเงิน
• สินทรัพย์รวม
บริ ษัทฯ มีสินทรั พย์ รวมในปี 2555 ทัง" สิ "น 1,217 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 314 ล้ านบาท
เนืองจากการโอนอาคารชุดโครงการ เดอะ ไลท์เฮ้ าส์ และ อินโทร คอนโดมิเนียม จํานวนมาก
• หนี "สินรวม
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีหนีส" ินรวม 510 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 348
ล้ านบาท ซึงส่วนใหญ่ เกิ ดจากการนํ าเงิ นที ได้ รับจากการโอนห้ องชุดโครงการ เดอะ ไลท์ เฮ้ าส์ และ อินโทร
คอนโดมิเนียม ไปชําระคืนเงินกู้
• ส่วนของผู้ถือหุ้น
ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัท ฯ มีส่วนของผู้ถือ หุ้นทัง" สิ น" 707 ล้ านบาท เพิ มขึน" จากปี 2554
จํานวน 35 ล้ านบาท จากกํ าไรสุทธิ ของปี 2555 หักด้ วยเงิ นปั นผลส่วนที เป็ นเงิ นสดของปี 2554
คิดเป็ น
อัตราส่วนหนี "สินต่อทุน (DE Ratio) เท่ากับ 0.72 เท่า
งบกําไรขาดทุน
• รายได้
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีรายได้ จากการขาย 626 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2554 จํานวน 607 ล้ านบาท
เนื องจากในปี 2554 มี การโอนกรรมสิ ท ธิF ห้ อ งชุด ของโครงการ เดอะ ไลท์ เ ฮ้ าส์ และ อิ น โทร คอนโดมิ เ นี ย ม
ประกอบกับมีการเปลียนวิธีรับรู้ รายได้ ใหม่ตามเกณฑ์ของมาตรฐานการบัญชี จากการรับรู้ ตามสัดส่วนของงานที
ทําเสร็ จ เป็ นการรับรู้ เมือโอนกรรมสิทธิF
• กําไร (ขาดทุน) สุทธิ
ในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 46 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.092 บาทต่อหุ้น
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 2555 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
299,220,161
299,220,161

5

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

วาระที. 4. 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
สุทธิภายหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คล เงินสํารองตามกฎหมาย และเงินสํารองอืน ๆ
ในปี 2555 บริ ษัทมีกําไรสุทธิ 45.87 ล้ านบาท คณะกรรมการได้ พิจารณาจากประมาณการกระแสเงินสด
ของบริ ษัทแล้ ว เห็นสมควรเสนอขออนุมตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้น ดังนี "
1. จัดสรรเงินกําไรสุทธิ จํานวน 5% เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย คิดเป็ นเงินจํานวน 2,293,705 บาท
2. ขออนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลการดําเนินงานปี 2555 แก่ผ้ ถู ือหุ้น ในรู ปของหุ้นปั นผลและเงินสด
ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท จํานวน 499,999,986 หุ้น เป็ นเงินรวมทัง" สิ "นไม่เกิน 55,555,556 บาท คิด
เป็ น 121% ของกําไรสุทธิ ซึงสูงกว่านโยบายของบริ ษัท โดยเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลกับปี ทีผ่านมาได้ ดงั นี "
รายละเอียดการจัดสรรกําไร
กําไรสุทธิ
จัดสรรเป็ นสํารองตามกฎหมาย
จํานวนหุ้น
เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น
- หุ้นปั นผล 10:1 , 4:1
- เงินสดปั นผล
รวมเงินปั นผลจ่ายทังสิ
" "น
อัตราการจ่ายเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ

ปี 2555 (บาท) ปี 2554 (บาท)
45,874,095 173,631,670
2,293,705
8,745,815
499,999,986 400,000,000
0.1111111111 0.2777777777
0.10
0.25
0.0111111111 0.0277777777
55,555,556 111,111,111
121%
63.99%

โดยคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีมติให้ กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที 11 มีนาคม 2556
และให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุ้นในวันที 12 มีนาคม 2556 และกําหนดจ่ายในวันที 9 พฤษภาคม 2556
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติให้ จดั สรรร้ อยละ 5 ของเงินกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย เป็ นเงิน
จํานวน 2,293,705 บาท และอนุมตั ิจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นปั นผลและเงินสด สําหรั บผลการดําเนินงาน
ประจําปี 2555 ในอัตราหุ้นละ 0.1111111111 บาท เป็ นเงินรวมไม่เกิน 55,555,556 บาท (โดยจ่ายเป็ น
หุ้นสามัญของบริ ษัทไม่เกิน 50,000,000 หุ้น มูลค่าทีตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ในอัตรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้น
ปั นผลหรื อคิดเป็ นอัตราการจ่ายเงิ นปั นผล 0.10 บาท และจ่ายเงิ นปั นผลเป็ นเงิ นสดในอัตราหุ้นละ
0.0111111111 บาท) กําหนดจ่ายในวันที 9 พฤษภาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
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มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

299,220,161

100.00

-

-

299,220,161

100.00

วาระที. 5. พิจารณาอนุมัตลิ ดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นสามัญจดทะเบียน จํานวน 14 หุ้น และแก้ ไข
หนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 4 ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน
ประธานฯ มอบหมายให้ นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน เป็ น
ผู้นําเสนอการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ ต่อทีประชุม นายจารึ ก เอกอินทุมาศ นําเสนอดังนี "
ในการจ่ายหุ้นปั นผลในปี 2555 มีห้ ุนสามัญคงเหลือ 14 หุ้น คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงเห็นสมควรเสนอ
ให้ ทีประชุมอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทจาก 500,000,000 หุ้น เป็ น 499,999,986 หุ้น และแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ดังนี "
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 499,999,986 บาท
แบ่งออกเป็ น
499,999,986 หุ้น
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
499,999,986 หุ้น
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณา สอบถาม หรื อแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนจํานวน 14 หุ้น และแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิ
ข้ อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
302,672,622
302,672,622

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

หมายเหตุ วาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ "น จํานวน 3,452,461 หุ้น
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วาระที. 6. พิจารณาอนุมัตใิ ห้ เพิ.มทุนจดทะเบียนจํานวน 50,000,000 หุ้น เพื.อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
และแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4 ของบริษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิ.มทุนจดทะเบียน
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายจารึ ก เอกอินทุมาศ ผู้จัดการฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน
เป็ นผู้นําเสนอการเพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัท และการแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิต่อทีประชุม นายจารึ ก เอกอินทุมาศ นําเสนอดังนี "
จากการทีบริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลเป็ นหุ้นปั นผล บริ ษัทฯ ต้ องมีห้ ุนสามัญเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล
จํานวน 50,000,000 หุ้น และในขณะนี "บริ ษัทฯ ไม่มีห้ ุนสามัญเหลือเพียงพอ จึงต้ องเพิมทุนจดทะเบียนสําหรั บ
รองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นว่าทีประชุมควรอนุมตั ิการเพิมทุนจดทะเบียนของ
บริ ษัทเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล โดยเพิมทุนจดทะเบียนจาก 499,999,986 หุ้น เป็ น 549,999,986 หุ้น โดย
ออกหุ้นสามัญใหม่ จํานวน 50,000,000 หุ้น มูลค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึงบาท) และแก้ ไขเพิมเติมหนังสือบริ คณห์
สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ดังนี "
ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 549,999,986 บาท (ห้ าร้ อยสีสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนเก้ าพัน
เก้ าร้ อยแปดสิบหกบาท)
แบ่งออกเป็ น
549,999,986 หุ้น (ห้ าร้ อยสีสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนเก้ าพัน
เก้ าร้ อยแปดสิบหกหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึงบาท)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
549,999,986 หุ้น (ห้ าร้ อยสีสิบเก้ าล้ านเก้ าแสนเก้ าหมืนเก้ าพัน
เก้ าร้ อยแปดสิบหกหุ้น)
หุ้นบุริมสิทธิ
- หุ้น ( - )
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณา สอบถาม หรื อแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ เพิมทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุ้น เพือ
รองรั บการจ่ายหุ้นปั นผล โดยเพิมทุนจากเดิม 499,999,986 หุ้น เป็ น 549,999,986 หุ้น และแก้ ไข
เพิมเติมหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ 4 ของบริ ษัทฯ ให้ สอดคล้ องกับการเพิมทุนจดทะเบียน ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี "
มติทีลง
จํานวนเสียงทีลงมติ
ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
302,672,622
100.00
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
302,672,622
100.00
รวม
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วาระที. 7. พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ.มทุนเพื.อรองรั บการจ่ ายหุ้นปั นผล
ประธานฯ มอบหมายให้ นายจารึก เอกอินทุมาศ ผู้จดั การฝ่ ายนักลงทุนสัมพันธ์ และจัดสรรเงินทุน เป็ นผู้
เสนอการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนเพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลต่อทีประชุม นายจารึก เอกอินทุมาศ นําเสนอดังนี "
คณะกรรมการบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ทีประชุมควรอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิมทุนจดทะเบียน
ของบริ ษัทฯ จํานวน 50,000,000 หุ้น เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผลตามรายละเอียด ดังนี "
ก. รายละเอียดการจัดสรร
จัดสรรให้ แก่ จํานวนหุ้น
อัตราส่วน
(เดิม/ใหม่)
ผู้ถือหุ้นเดิม 50,000,000
10:1

ราคาขายต่อ วัน เวลา จองซื "อและชําระค่า
หุ้น (บาท)
หุ้น
เพือรองรับการจ่ายหุ้นปั นผล

หมายเหตุ
หุ้นปั นผล

ข. การดําเนินการของบริ ษัทฯ กรณีมีเศษหุ้น
ในกรณีทีหุ้นสามัญทีเกิดจากการจ่ายหุ้นปั นผลคํานวณได้ ออกมาเป็ นเศษหุ้น บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินสด
ให้ แทนการจ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 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 จัด สรรหุ้น สามัญ เพิ มทุ น จดทะเบี ย นของบริ ษั ท ฯ จํ า นวน
50,000,000 หุ้น ในอัตราส่วน 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปั นผล และกรณีมีเศษหุ้นจะจ่ายเงินสดให้ แทนการ
จ่ายหุ้นปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

302,672,622

100.00

-

-

302,672,622

100.00
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วาระที. 8. พิจารณาเลือกตัง' กรรมการเข้ าดํารงตําแหน่ งแทนกรรมการที.ต้องออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปั ญจะ เสนาดิสยั ประธานกรรมสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
นําเสนอวาระนี " โดยนายปั ญจะ เสนาดิสยั เสนอต่อทีประชุมว่า
ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 18 กําหนดว่า ในวันประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง" กรรมการจะต้ องออก
จากตําแหน่งอย่างน้ อย 1 ใน 3 โดยอัตรา ซึงกรรมการผู้ออกจากตําแหน่งไปนันอาจจะเลื
"
อกเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ซึงรายชือกรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระในปี นี "รวม 3 ท่าน ได้ แก่
1) นางสุดจิต ทิวารี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์
กรรมการอิสระ
3) นายโกวิท ไววัฒนา
กรรมการ
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชือบุคคลทีมีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือรับการพิจารณาเลือกตังเป็
" น
กรรมการ ในช่วงวันที 7 พฤศจิกายน 2555 ถึงวันที 7 มกราคม 2556 ตามหลักเกณฑ์ทีได้ เปิ ดเผยไว้ ในเว็บไซต์
ของบริ ษัทฯ แต่ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอรายชือมายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัทฯ ซึงไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้ เสีย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ซึงเป็ นผู้ดําเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิตามกระบวนการสรรหา ได้ พิจารณาถึงความ
เหมาะสมในด้ านคุณสมบัติ ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ของกรรมการทัง" 3 ท่านทีครบวาระแล้ ว
เห็นว่าบุคคลดังกล่าวเป็ นผู้ทีมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตาม พรบ.มหาชน และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามในการแต่งตังให้
"
เป็ นกรรมการบริ ษัท ตามหลัก เกณฑ์ ข อง กลต. นอกจากนี ย" ัง เป็ นผู้ ท รงคุณ วุฒิ มี ค วามเชี ยวชาญ และมี
ประสบการณ์ ในธุรกิจทีเกียวข้ องกับธุรกิจของบริ ษัทฯ มีทัศนคติทีดีต่อองค์กร และพร้ อมทีจะปฏิบัติหน้ าที ที
ได้ รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ซึงจะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯ ได้ จึงขอเสนอต่อทีประชุมพิจารณาเลือกตัง"
กรรมการทัง" 3 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง โดยแต่งตังให้
"
1) นางสุดจิต ทิวารี
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2) นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์
ดํารงตําแหน่ง กรรมการอิสระ
3) นายโกวิท ไววัฒนา
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ

ซึงประวัติ และข้ อมูลของกรรมการทัง" 3 ท่าน การสรรหากรรมการ และข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริ ษัทฯ ซึงเท่ากับข้ อกําหนดขันตํ
" าของสํานักงาน กลต. รายละเอียดปรากฏตามสิงทีส่งมาด้ วย 3 หน้ า
16-18 ทังนี
" " ขอแจ้ งแก้ ไขข้ อมูลการดํารงตําแหน่งในกิจการทีเป็ นบริ ษัทจดทะเบียน และกิจการทีไม่ใช่บริ ษัท
จดทะเบียนของนางสุดจิต ทิวารี โดยปั จจุบัน ไม่ได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
ของ บมจ.เวฟ เอ็นเตอร์ เทนเม้ นท์ และตําแหน่งกรรมการบริ หาร บจก.ยูไนเต็ดแฟคตอริ ง (1993) แล้ ว
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการ
"
ทัง" 3 ท่าน ทีต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ใหม่อีกวาระหนึง โดยจะ
เลือกตังเป็
" นรายบุคคล
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มติ

ทีประชุมมีมติเลือกตังบุ
" คคลดังต่อไปนี "เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัท ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมาก
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
"
้ ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี "
ชื.อกรรมการ

1 นางสุดจิต ทิวารี
2 นายพิสิฏฐ์ ภัสฐาพงษ์
3 นายโกวิท ไววัฒนา

เห็นด้ วย

%

ไม่ เห็นด้ วย

%

งดออกเสียง

%

302,645,822
302,645,822

99.99
99.99

-

0.00
0.00

26,800
26,800

0.01
0.01

302,573,822

99.97

-

0.00

98,800

0.03

หมายเหตุ กรรมการทัง" 3 ท่านได้ ขออนุญาตออกจากทีประชุมก่อนการพิจารณาวาระนี " และหลังจากลงมติเรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง" 3 ท่าน เข้ าห้ องประชุม

วาระที. 9. พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนของกรรมการ ประจําปี 2556
ประธานฯ มอบหมายให้ นายปั ญจะ เสนาดิสยั ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
เป็ นผู้นําเสนอวาระนี " โดยนายปั ญจะ เสนาดิสยั เสนอต่อทีประชุมว่า
คณะกรรมการบริ ษัท เห็นชอบตามทีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณา โดย
เทียบเคียงค่าตอบแทนกรรมการของบริ ษัท กับบริ ษัททีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ และตลาด MAI ทีอยู่ใน
อุตสาหกรรมเดียวกัน ขนาดธุรกิจใกล้ เคียงกัน รวมถึงสภาวการณ์ทางธุรกิจโดยรวม แล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ เพิม
ค่าตอบแทน สําหรับปี 2556 ซึงอยู่ในรู ปเบี "ยประชุมและเงินบําเหน็จ โดยให้ มียอดรวมกันไม่เกิน 3 ล้ านบาท
เพิมขึ "น 1 ล้ านบาท เมือเทียบกับปี 2555 โดยเบี "ยประชุมยังคงในอัตราเดิม 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 3 ล้ านบาท
คณะกรรมการ

สําหรับค่าตอบแทนรวมของกรรมการและกรรมการชุดย่อยทีจ่ายสําหรับปี 2554 และ 2555 เท่ากับ
1,713,000 บาท และ 1,489,000 บาท ตามลําดับ
ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็น ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
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ที ประชุม พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ กํ าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจํ าปี 2556 ตามที ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เสนอ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )
302,740,622
302,740,622

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100.00
100.00

หมายเหตุ วาระนี " มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมเพิมขึ "น จํานวน 68,000 หุ้น

วาระที. 10. พิจารณาแต่ งตัง' ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บปี 2556
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายเลิศชัย ลีลายนกุล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้นําเสนอวาระนี "
โดยนายเลิศชัย ลีลายนกุล เสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัดทีกําหนด
ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีพร้ อมทังกํ
" าหนดค่าตอบแทน และสําหรับปี 2556 คณะกรรมการ
บริ ษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้ ว
เห็นสมควรทีจะขอแต่งตังผู
" ้ สอบบัญชีจาก
บริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํากัด เป็ นผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัทแทนนางสุมาลี โชคดีอนันต์ จากบริ ษัทเดียวกันซึง
สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว 5 ปี (ปี 2551-2555) โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึงตามรายชือต่อไปนี "เป็ น
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริ ษัท
1) นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที 2785 หรื อ
2) นายโกศล แย้ มลีมลู ผู้สอบบัญชีเลขที 4575 หรื อ
3) นายธีรศักดิF ฉัวศรี สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที 6624
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานัน" ยังไม่เคยสอบบัญชีของบริ ษัท และไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้
เสียกับบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องในลักษณะทีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้ าทีอย่าง
เป็ นอิสระแต่อย่างใด และเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี สําหรั บปี
2556 เป็ นเงิน 675,000 บาท ซึงเท่ากับปี 2555 มีรายละเอียดดังนี "
ค่ าตอบแทน (บาท)

รายการ

ปี 2556

ปี 2555

ค่าสอบบัญชีประจําปี

360,000.-

360,000.-

ค่าสอบทาน 3 ไตรมาส

315,000.-

315,000.-

รวมทัง' สิน'

675,000.-

675,000.-
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ประธานฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น สอบถามและแสดงความเห็น
- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชือ)
: รายชือผู้สอบบัญชีทีเสนอชือมานัน" เป็ นผู้สอบบัญชีจากบริ ษัทเดิมซึงตรวจสอบมาแล้ ว
5 ปี การทีไม่เปลียนบริ ษัทใหม่ อาจถูกมองว่ามีสว่ นเกียวข้ อง หรื อมีความสัมพันธ์กบั
ผู้บริ หารของบริ ษัท จึงเสนอแนะให้ เปลียนบริ ษัทใหม่ ซึงอาจจะได้ ราคาตํากว่านี "
และเพือแสดงถึงความโปร่ งใส
นายเลิศชัย ลีลายนกุล (ประธานกรรมการตรวจสอบ)
: ผู้สอบบัญชีมีความเป็ นอิสระ น่าเชือถือ การตรวจสอบมีประสิทธิภาพ ทันเวลา และ
ไม่มีความสัมพันธ์ใดๆ กับผู้บริ หารของบริ ษัท
นายปั ญจะ เสนาดิสยั (กรรมการตรวจสอบ)
: ปี นี "บริ ษัทฯ ไม่ได้ เปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชี เนืองจากไม่ได้ ปรับราคาเพิม ขณะทีเมือ
ปี ก่อน บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนกับรายอืนแล้ ว เห็นว่าเป็ นราคาทีมีความ
เหมาะสม
เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดสอบถามและแสดงความเห็นเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมลงมติในวาระนี "
มติ

ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ แต่งตัง" นายสมคิด เตียตระกูล ผู้สอบบัญชีเลขที 2785
หรื อนายโกศล แย้ มลีมลู ผู้สอบบัญชีเลขที 4575 หรื อนายธีรศักดิF ฉัวศรี สกุล ผู้สอบบัญชีเลขที 6624
ของ สํ านัก งานผู้ส อบบัญ ชี จ ากบริ ษัท แกรนท์ ธอนตัน จํ า กัด เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษัท ฯ สํ าหรั บ
ระยะเวลาบัญชีสิ "นสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2556 และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีเป็ นเงิน
675,000.- บาท ต่อปี ตามทีประธานกรรมการตรวจสอบเสนอ ด้ วยคะแนนเสียงดังนี "
มติทีลง
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงทีลงมติ
( 1 หุ้นเท่ากับ 1 เสียง )

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่ วมประชุม
และใช้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน

302,740,622

100.00

-

-

302,740,622

100.00

วาระที. 11. พิจารณาเรื. องอื.นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ สอบถามว่า มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดต้ องการเสนอเรื องใดให้ ทีประชุมพิจารณา หรื อต้ องการซักถาม
แสดงความเห็น หรื อมีข้อเสนอแนะใดๆ หรื อไม่
มีผ้ สู อบถาม แสดงความเห็น และให้ ข้อเสนอแนะ ดังนี "
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- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น)
: ขอเสนอแนะให้ เพิมเติมข้ อมูลทางการเงินทีสําคัญ (Financial Highlight) ไว้ ในวาระ
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานในหนังสือเชิญประชุมด้ วย
ประธานฯ : ขอรับข้ อเสนอแนะไว้ เพือพิจารณา
- นายชัยสันต์ เจนเจริ ญพร ผู้ถือหุ้น
: ยอดขายทียังไม่รับรู้ รายได้ ของปี นี " เมือเทียบกับปี ทีแล้ ว มีแนวโน้ มดีขึ "นหรื อลดลง
นายรพิ พินิจชอบ (กรรมการผู้จดั การ)
: คาดว่าผลการดําเนินงานจะใกล้ เคียงกับปี ทีแล้ ว
- นายทองอินทร์ แสงงาม (ผู้ถือหุ้น)
: ขอเสนอให้ บริ ษัทฯ เชิญผู้ถือหุ้นไปชมโครงการต่างๆ ของบริ ษัท
ประธานฯ : ขอรับข้ อเสนอไว้ เพือพิจารณา
- ผู้ถือหุ้น (ไม่ระบุชือ)
: บริ ษัทฯ มีการให้ สว่ นลดแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการซื "อบ้ าน/ห้ องชุดในแต่ละโครงการหรื อไม่
นางสาวอัจฉราพร ศิริไพรวัน (ประธานกรรมการบริ หาร)
: บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่วนลดให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นแล้ ว ซึงแต่ละโครงการจะได้ รับส่วนลดไม่เท่ากัน
หากผู้ถือหุ้นท่านใดสนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดได้ ทีโครงการ
ไม่มีผ้ ซู กั ถามเรื องอืนใดอีก ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผู้เข้ าร่ วมประชุมทุกท่านทีได้ สละเวลาเพือเข้ า
ร่ วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุมเมือเวลา 11.20 นาฬิกา

ลงชือ
ประธานทีประชุม
( รองศาสตราจารย์มานพ พงศทัต )
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