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เริ่มการประชุม เวลา 14.45 น.
มี ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 94 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ได ทั้ ง สิ้ น
922,560,625 หุน คิดเปนรอยละ 77.79 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียก
ชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,185,985,052 หุ น ) ครบเป น องค ป ระชุ ม ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานที่ประชุม จึงกลาวเปดการประชุม โดยประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมเชาว
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุม
-1-

ก อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้
1.
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง โดยบริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนใชในการออกเสียงลงคะแนน
และไดมอบใหผูถือหุนพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว บัตรลงคะแนนจะมีชองใหผูถือหุนเลือกวาเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทาน
ผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ใหใชบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไวเปนหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนนั้น บริษัทได
นํ า คะแนนเห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ตามความประสงค ข องผู ถื อ หุ น บั น ทึ ก รวมไว ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว
2.
เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอใหแนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย โดย
คําถามหรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระที่กําลังพิจารณา
3.
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน โดยการ
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 22 ธันวาคม 2554
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ 2555 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท ผลปรากฏวา ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ๆ เขามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2554 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม
ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
มติ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้
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เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 2

922,560,717

922,560,717

รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบป 2554 และรายงานประจํ า ป ข อง
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน
รอบป 2554 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป
ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
ในชวงป 2552 – ป 2554 บริษัทและบริษัทยอยมียอดการจองเติบโตอยางตอเนื่อง คือ เติบโต
รอยละ 41 ในป 2553 และรอยละ 19 ในป 2554 โดยป 2554 มียอดการจองรวม 2,479 ลานบาท เปนไปตาม
เปาหมายการขายที่ตั้งไว และสูงสุดในรอบหลายปที่ผานมา
พิจารณายอดการจองรายไตรมาสป 2554 พบวา ไตรมาส 1-2 มียอดการจองประมาณ 521
ลานบาท , 729 ลานบาท และสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ประมาณ 847 ลานบาท ตามลําดับ แตลดลงในไตรมาส 4 ที่
ประมาณ 382 ลานบาท เนื่องจากผลกระทบในเหตุการณอุทกภัยเมื่อปลายปที่ผานมา
สําหรับยอดการโอน บริษัทมียอดการโอนเติบโตอยางตอเนื่องสอดคลองกับยอดการจอง คือ
เติบโตรอยละ 41 ในป 2553 และรอยละ 25 ในป 2554 โดยป 2554 มียอดการโอนที่ประมาณ 1,489 ลานบาท
ยอดการโอนรายไตรมาสป 2554 พบวา ไตรมาส 1 – 2 มียอดการจองประมาณ 293 ลานบาท
, 449 ลานบาท และสูงสุดในไตรมาส 3 ที่ 466 ลานบาท ตามลําดับ แตลดลงในไตรมาส 4 ที่ประมาณ 280 ลาน
บาท เนื่องจากผลกระทบในเหตุการณอุทกภัยเมื่อปลายปที่ผานมาเชนกัน
พิจารณารายไดจากการขายตามประเภทผลิตภัณฑ พบวา ป 2553 มีสัดสวนรายไดจากบาน
เดี่ยวสูงสุด คือ รอยละ 67 บานแฝด ทาวนเฮาส และอื่นๆ มีสัดสวนอยูที่รอยละ 26 รอยละ 6 และรอยละ 1
ตามลําดับ ในขณะที่ป 2554 สัดสวนบานเดี่ยวลดลงอยูที่รอยละ 43 และสัดสวนรายไดจากการขายอื่น ๆ เพิ่มขึ้น
ที่รอยละ 28 จากการขายที่ดินที่พัทยา
พิจารณารายไดจากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อจากลูกคา พบวา ป 2553 และป 2554 มี
สัดสวนใกลเคียงกัน คือ รอยละ 71 เปนประเภทบานพรอมอยู ในขณะที่บานสั่งสราง และบานสรางกอนขาย มี
สัดสวนรอยละ 15 และรอยละ 13 ตามลําดับ
ในป 2554 บริษัทมีการเปดโครงการใหม 1 โครงการ คือ โครงการ เดอะรอยัล กรีนพารค
กาญจนาภิเษก เปนประเภทบานเดี่ยว มูลคาโครงการ 800 ลานบาท จํานวน 59 ยูนิต ปจจุบันสามารถปดการ
ขายแลวกวารอยละ 44
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ณ สิ้นป 2554 บริษัท มีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น 11 โครงการ (ไมรวมโครงการที่อยู
ระหวางพัฒนา) โดยเปนมูลคาที่ทําสัญญาซื้อขายแลวทั้งสิ้น 6,793 ลานบาท คิดเปนรอยละ 79 และโอนรับรูเปน
รายไดแลว 6,401 ลานบาท คิดเปนรอยละ 75 ของมูลคาโครงการรวม ทั้งนี้ บริษัทยังมีนโยบายการลงทุนใน
โครงการใหมอยางตอเนื่อง เพื่อขยายตลาด และฐานลูกคา สรางรายไดและการเติบโตใหบริษัท
นอกจากนี้ในป 2554 บริษัทยังไดพัฒนาระบบโครงสรางสํา เร็จรูป หรือ Precast เพื่อ
ความสามารถดานการผลิต ลดตนทุนในระยะยาว
สรุปแนวทางการบริหารงานหลัก ในป 2555
1. เปนผูนําตลาดในโซนเหนือ โดยการพัฒนา Product Line ใหมากขึ้น ปจจุบันบริษัทมีโครงการที่
เปดดําเนินงานมาแลวกวา 20 โครงการ
2. ขยายตลาดไปยังหัวเมืองเศรษฐกิจ เชน พัทยา ชลบุรี
3. สรางความแตกตางสินคาราคาสูง Luxury Segment เชน โครงการใหม เอ็น.ซี. รอยัล ปนเกลา
4. ขยาย Segment ใหมในกลุมตลาดแนวสูง คอนโดมิเนียม ซึ่งจะมีการเปดโครงการใหมในปนี้
5. การสราง Customer Value ใหกับลูกคา สรางคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบานภายใตสังคมที่อบอุน
เปยมสุข
ในป 2555 บริษัทตั้งเปาการจองที่ 2,700 ลานบาท โตจากปที่ผานมารอยละ 10 และตั้งเปาการโอนที่
1,700 ลานบาท โตจากปที่ผานมารอยละ 14 สําหรับการลงทุนในโครงการใหม บริษัทไดวางแผนเปด 6 โครงการ
ใหม มูลคาโครงการรวมกวา 4,500 ลานบาท โดยวางแผนเปดในครึ่งปแรก 3 โครงการ ไดแก 1) โครงการ เอ็น.ซี.
รอยัล ปนเกลา ประเภทบานเดี่ยว จํานวน 61 ยูนิต มูลคาโครงการ 800 ลานบาท 2) โครงการ บานฟากรีนเนอรี่
พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี ประเภทบานเดี่ยวและบานแฝด จํานวน 212 ยูนิต มูลคาโครงการ 716 ลานบาท และ3)
โครงการบานฟาปยรมย เนสโต ประเภทบานเดี่ยวและบานแฝด จํานวน 321 ยูนิต มูลคาโครงการ 831 ลานบาท
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรับทราบรายงานประจําป
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจํา ป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดที่ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม ครอบคลุมรายละเอียดดังนี้
1. รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงิน
2. รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
3. รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสด
4. สรุปอัตราสวนที่สําคัญทางการเงิน
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลง
มติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 4

922,587,731

922,587,731

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรจากผลการ
ดําเนินงานป 2554 และการจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และขอ บัง คับของ
บริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ
ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน
จดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
จากผลการดําเนินงานในป 2554 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน
189,175,630.97 บาท ดั งนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงิ น
สํารองตามกฎหมาย จํานวน 12 ลานบาท สําหรับผลประกอบการป 2554 ทําใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุน
สํารองตามกฎหมาย 43,750,000 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 3.64 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท)
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาประกอบ เชน
ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
และผูถือ หุนของบริษัท จากผลการดํา เนินงานในป 2554 ที่ผานมางบการเงินรวมของบริษั ทมีผลกําไรสุท ธิ
จํานวน 192,601,150.95 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 0.07 บาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 18 พฤษภาคม 2555
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติ
อนุมัติการจัดสรรกําไร และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียง
ลงมติดังนี้
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เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

รวม
วาระที่ 5

922,607,747

922,607,747

100.00

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 โดยแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตาม
ขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก
สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.
2.
3.

นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท
นายรังสรรค นันทกาวงศ
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววา เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง และมีความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอ การ
ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3
ทาน ดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และเนื่องจากกรรมการทั้งสามเปนผูถือหุนของบริษัทจึงของด
ออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเขามาดํารงตําแหนง
เเละเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการสําหรับ
ป 2555 ในอัตราเดียวกับป 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ)
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
คาตอบเเทนรายปประธานกรรมการ
คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ
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50,000 บาท ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
440,000 บาท ตอป
200,000 บาท ตอคน ตอป

7.
8.
9.
10.

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2555 จํานวน 3
ทาน ไดแก 1) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท 2) นายรังสรรค นันทกาวงศ และ 3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแตละทาน ดังนี้
1) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท

เห็นดวย

922,117,747

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.95

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

500,000

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.05

922,617,747

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

เสียง

คิดเปนรอยละ

99.89

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

1,000,000

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.11

922,617,747

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

เสียง

คิดเปนรอยละ

97.85

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

19,810,800

เสียง

คิดเปนรอยละ

2.15

922,617,747

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

-

2) นายรังสรรค นันทกาวงศ

เห็นดวย

921,617,747

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

-

กรรมการ

3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

902,806,947
-

และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 ตามที่เสนอมา
โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้
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เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 6

922,659,647

922,659,647

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู สอบบั ญ ชี และกํา หนดค า ตอบแทนของผู สอบบั ญ ชี
ประจําป 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2554 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
สามั ญ ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ป และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งให
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนาย
พิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2554 และใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะกําหนดผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตทานอื่นใหเปนผูดําเนินงานแทน
เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่ไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณในการตรวจสอบบริษัทใน
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี
และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีป 2555 เปนจํานวนเงิน 980,000 บาทตอป เพิ่มขึ้นจาก
ป 2554 จํานวน 50,000 บาท
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
มติ
ของผูสอบบัญชี ประจําป 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

922,662,647

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม

922,662,647

-8-

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแกไขบังคับของบริษัท ขอ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท
ขอ 63 เกี่ยวกับดวงตราของบริษัท โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้
ตั้งแตเริ่มกอตั้งบริษัทในป 2537 จนถึงปจจุบัน บริษัทไดมีการเปลี่ยนแปลงสัญลักษณ (Logo)
รวม 3 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในป 2537 – 2542 ครั้งที่ 2 ในป 2543 – 2548 และครั้งที่ 3 ในป 2548 – 2554 สําหรับป
2555 บริษัทไดพิจารณาถึงความเหมาะสมในการปรับเปลี่ยนภาพลักษณสัญลักษณ (Logo) ใหมเพื่อสรางความ
โดดเดน ทันสมัย สรางการจดจําในแบรนด และความสอดคลองกับการดําเนินธุรกิจที่อยูอาศัยในสังคมที่อบอุน
โดยบริษัทมี Brand Positioning “We Build Your Home with Our Heart” เอ็น.ซี. สรางบานดวยใจ และ
Brand Vision : A Happy Living Community สัญลักษณ (Logo) ใหม ดังนี้

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นวาเพื่อใหดวงตราบริษัทมีลักษณะเชนเดียวกับ
สัญลักษณ (Logo) ใหม จึงขอเสนอใหแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 63 โดยยกเลิกดวงตราของบริษัทในลักษณะ
เดิม และใหใชดวงตราใหม ดังนี้
ดวงตราบริษัทลักษณะเดิม

ดวงตราบริษัทลักษณะใหม

ทั้งนี้ ตามขอบังคับขอ 43 ไดกําหนดใหการแกไขขอบังคับของบริษัทใหเปนไปตามมติของที่ประชุมผูถือ
หุน ประกอบดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขบังคับของบริษัท ขอ 63 เกี่ยวกับดวงตรา
มติ
ของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

922,662,647

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม

922,662,647
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วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ

ในระหวางการประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทําใหมีผูเขารวมประชุมดวยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 109 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 922,662,647 หุน คิดเปนรอยละ 77.80 ของจํานวน
หุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม

ปดประชุมเวลา 15.45 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ )

ลงชื่อ ___________________________ผูรับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท )

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
( นางสาววนิตา รอดดํา )
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