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เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 66 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 881,369,463
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.31 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียกชํา ระแล้วของบริษัทมี
จํานวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่
ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร
เป็นผู้ดําเนินการประชุม
ก่อนเริ่มพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชี้แจงให้ที่ประชุมรับทราบเรื่องดังต่อไปนี้
1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้นเป็น
หนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและได้มอบให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออก
เสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตาม
มติที่นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลัง
จบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนใน
บัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บ
ไว้เป็นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ฯ ได้นําคะแนนเห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่ อการลงมติตามวาระ
ไว้แล้ว
2. เพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นขอให้แนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดยคําถามหรือ
ข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กําลังพิจารณา
3. บริษัทฯ ได้ปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น โดยการเปิดโอกาส
ให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2559 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้ า ระหว่างวันที่ 21 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย
แจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือ
หุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณารั บ รองรายงานการประชุ ม สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น
ประจําปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือ
หุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชุม และไม่มีผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็น หรือ
สอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติ เป็นเอกฉันท์ รับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ประจําปี 2558ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผถู้ ือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

881,354,463
30,000
881,384,463

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9966
0.0034
100.0000

พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจาปีของ
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี
2558 และรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้
ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
 ผลการดําเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษั ทฯ มียอดขาย ปี 2558 เท่ากับ 2,523 ล้านบาท
เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ และเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2557 ซึ่งมียอดขาย 3,464 ล้านบาท
ลดลงร้อยละ 27
 ผลการดําเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง คือ
โตร้อยละ 16 ร้อยละ 11 และร้อยละ 7 ในปี 2556 - ปี 2558 โดยในปี 2558 มียอดโอนรวม
2,107 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
 ปี 2558 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม่ ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์
ประเภทบ้านเดี่ยว จํานวน 128 หน่วย มูลค่าโครงการ 695 ล้านบาท ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับ
การตอบรับที่ดีจากลูกค้า
 เป้าหมายการดําเนินงานปี 2559 : บริษัทฯตั้งเป้าหมายยอดขายที่ 2,600 ล้านบาท และตั้งเป้า
การโอน ที่ 2,000 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการ มูลค่ารวม 3,700 ล้าน
บาท ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาต่ํากว่า 5 ล้านบาท จํานวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการบ้ าน
ฟ้าปิยรมย์ Townee ประเภททาวน์เฮ้าส์ จํานวน 492 หน่วย มูลค่าโครงการ 800 ล้านบาท และ
โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ดอนหวาย ประเภทบ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 535 หน่วย
มูลค่าโครงการ 2,000 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้านบาท จํานวน 1
โครงการ ได้แก่ โครงการเอ็นซี ออน กรีน ฌาร์ม ประเภทบ้านเดี่ยว จํานวน 109 หน่วย มูลค่า
โครงการ 900 ล้านบาท
-3-

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย ดังนี้
1) คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี้ 1. ผลการดําเนินงานชอง
บริษัท สําหรับไตรมาสแรก ปี 2559 เป็นไปตามเป้าหมายแล้วกี่เปอร์เซ็น ต์ 2. เนื่องจากปีนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดี บริษัท
คาดว่าจะขายบ้านที่สร้างได้มากน้อยเพียงใด และ3. บริษัทวางแผนจะได้รับใบรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นเมื่อใด
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสําคัญดังนี้ : สําหรับไตรมาสแรก ปี 2559 ใน
เดือนมกราคม ผลการดําเนินงานด้านยอดขายยังไม่เป็นไปตามเป้า หมายที่วางไว้ เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลปีใหม่ แต่
อย่างไรก็ตามในเดือนกุมภาพันธ์ และเดือนมีนาคม เริ่มมียอดขายดีขึ้นตามลําดับ ซึ่งในขณะนี้ยังไม่สามารถเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นตัวเลขได้
ในปีนี้คาดว่าสภาวะเศรษฐกิจยังไม่ดีมากนัก ซึ่งจะเห็นได้จากยอดขายในปีที่ผ่านมาลดลงเมื่อ
เปรี ย บเที ย บกั บ ปี 2557 แต่ ใ นเวลาเดี ย วกั น ก็ มี ม าตรการภาครั ฐ เข้ า มาช่ ว ยกระตุ้ น เศรษฐกิ จ ผ่ า นทางภาค
อสังหาริมทรัพย์ ส่งผลให้มีผู้สนใจเข้ามาดูโครงการมากขึ้น จึงทําให้ยอดขายในเดือนมี นาคมเริ่มปรับตัวสูงขึ้น เมื่อ
เทียบกับเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ซึ่งน่าจะเป็นทิศทางที่ดีขึ้น โดยมีภาคอสังหาริมทรัพย์เป็นตัวนําที่
จะดึงให้เศรษฐกิจค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้น
และสําหรับ โครงการแนวร่วมปฏิบั ติของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้ านการทุ จริตคอรั ปชั่น นั้ น
ปัจจุบันบริษัท ได้เข้าร่วมโครงการดังกล่าวและประกาศเจตนารมณ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยในลําดับต่อไปจะเป็นการ
ดําเนินการในเรื่องของการจัดทําแบบประเมินตนเองในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น และสําหรับการได้รับการรับรอง
นั้น ขึ้นอยู่กับการพิจาณาแบบประเมินจาก IOD แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ก็จะดําเนินการและปฏิบัติ ตามขั้นตอน
ดังกล่าว
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรับทราบรายงานประจําปี
ของคณะกรรมการ ตามทีเ่ สนอมา
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ของบริษัทประจําปีสิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สรุปสาระสําคัญดังนี้
บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จํ า กั ด ได้ ทํ าการตรวจสอบงบการเงิ น ประจํ า ปี 2558 สิ้ น สุ ดวั น ที่ 31
ธันวาคม 2558 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็น ว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผลการ
ดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตร ฐานการ
รายงานทางการเงิน” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม ครอบคลุม
รายละเอียดเกี่ยวกับ
-

รายการที่สาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

-

รายการที่สาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

สรุปอัตราส่วนที่สาคัญทางการเงิน

 งบแสดงฐานะทางการเงิน
สินทรัพย์
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,014 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 จํานวน 199 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 4 เนื่องจากที่ดินรอการพัฒนาและต้นทุนการพัฒนาที่ดินลดลง
บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาที่ดินและที่ดินรอการพัฒนารวมจํานวน 4,135 ล้านบาท (คิดเป็น
สัดส่วนต้นทุนการพัฒนาที่ดินร้อยละ 51 และที่ดินรอการพัฒนาร้อยละ 32 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 234ล้านบาท หรือ
ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2557
ในระหว่างปีบริษัทฯ ได้ซื้อที่ดินเพื่อใช้ในการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ที่ดินที่คลองสี่
จังหวัดปทุมธานี รวมมูลค่า 43.3 ล้านบาท ซึ่งโอนกรรมสิทธิ์ในปี 2558
ที่ดินรอพัฒนาที่โอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาที่ดินระหว่างปี 2558 ได้แก่ โครงการบ้านฟ้า
กรีนเนอรี่ ปากเกร็ด-ราชพฤกษ์ มูลค่ารวม 159 ล้านบาท
หนี้สิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทมีหนี้สินรวม 2,563 ล้านบาท ลดลงจาก ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 จํานวน 280 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 10 เนื่องจากเงินกู้ยืมจากสถาบันการเงินลดลง
โดยมีหนี้สินหมุนเวียนเพิ่มขึ้น 377 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 25 เนื่องจากเงินเบิกบัญชี
และเงินกู้ยืมระยะสั้นจากสถาบันการเงินเพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247 จากการออกตั๋วแลกเงิน (B/E)
จํานวน 600 ล้านบาท และเงินกู้ระยะสั้นจากสถาบันการเงิน
ส่วนของผู้ถือหุ้น
บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 และ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เท่ากับ
2,452ล้านบาท และ 2,370 ล้านบาท ตามลําดับ หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 3
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 งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
รายได้ของบริษัททั้งจํานวนมาจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้านจัดสรร
พร้อมที่ดินเป็นหลัก
ปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดนิ ประเภทบ้านเดีย่ วเป็นหลักที่
ร้อยละ 40 รองลงมา คือประเภททาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 27 , อาคารชุด ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15
ขณะที่ในปี 2557 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากประเภทบ้านเดีย่ วทีร่ ้อยละ 51 บ้านแฝด ร้อยละ
27 และทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 22
ในปี 2558 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคําสั่ง ซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่
บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามลําดับ
ขณะที่ในปี 2557 มีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคําสั่งซื้อของลูกค้า บ้านพร้อมอยู่
บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสั่งสร้าง เท่ากับร้อยละ 75 ร้อยละ 6 และร้อยละ 14 ตามลําดับ
ปี 2558 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้รวม 2,137 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้รวม
1,844 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 16
รายได้จากการขาย 2,107 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2557 ซึ่งมีรายได้จากการขาย 1,816 ล้านบาท
หรือเพิ่มขึ้น ร้อยละ 16 เนื่องจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิ์เพิ่มขึ้น ได้แก่ โครงการบ้านฟ้ากรีนเนอรี่ปิ่นเกล้า สาย 5 ,โครงการเนทูเรซ่า เฟส 1 ,โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ เทอร์เร่ , โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 2 และโครงการ
บ้านฟ้าปิยรมย์ นีว่า
อัตราต้นทุนขายเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 66.13 ในปี 2557 เป็นร้อยละ 66.84 ในปี 2558
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 411 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 17 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 4 จากปี
2557 เนื่องจากค่าใช้จ่ายภาษีธุรกิจเฉพาะ,ค่าธรรมเนียมโอนกรรมสิทธิ์ ,ค่าใช้จ่ายส่งเสริมการขาย,เงินเดือนและค่า
ซ่อมแซมสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น
ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้เพิ่มขึ้น 6 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 จากปี 2557 เนื่องจากมีกําไรสุทธิ
เพิ่มขึ้นจากปี 2557
บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลการดําเนินงานกําไรสุทธิ 125 ล้านบาท เทียบกับ ปี 2557 ซึ่งมีผล
การดําเนินงานกําไรสุทธิ 114 ล้านบาท บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีผลกําไรสุทธิเพิ่มขึ้น 11 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ
10
อัตราส่วนทางการเงินที่สําคัญ ได้แก่ อัตราส่วนหนี้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ในปี 2558 อยู่ที่
1.05 จาก 1.20 เท่า ในปี 2557 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสี่ ยงที่บริษัทยอมรับได้ ไม่สูง
กว่าค่าเฉลี่ยกลุ่มบริษัทอสังหาริมทรัพย์ และอัตรากําไรขั้นต้น ปี 2558 มีอัตราอยู่ที่ 33%
มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย ดังนี้
1) คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับ งบการเงินของบริษัท
ประจําปี 2558 ดังนี้ 1. หนี้สินระยะสั้นที่เพิ่มขึ้น 612 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 247% เป็นหนี้สินระยะสั้นที่ ใช้กับ
โครงการใด และ 2. รายได้หลักของบริษัท มีสัดส่วนมาจากบ้านประเภทใด
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ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสําคัญดังนี้ : หนี้สินระยะสั้นที่เพิม่ ขึ้นเกิดจากการ
กู้ ยื ม เพื่ อ เป็ น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ย นในการก่ อ สร้ า งบ้ า น เนื่ อ งจากในปี ที่ ผ่า นมา บริ ษั ท มี เ ร่ ง ในส่ ว นของการก่ อ สร้ า ง
คอนโดมิเนียม เพื่อให้แล้วเสร็จตามกําหนดเวลา อีกทั้งการก่อสร้างบ้านที่ต้องสร้างใหม่เพิ่มขึ้นอีกด้วย
บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายบ้านจัดสรรพร้อมที่ดินประเภทบ้านเดี่ยวเป็นหลักที่ร้อยละ 40
รองลงมา คือ ประเภททาวน์เฮ้าส์ร้อยละ 27, อาคารชุดร้อยละ 18 และบ้านแฝดร้อยละ 15
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติ
งบการเงินของบริษัท ประจําปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

881,354,663
30,000
881,384,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9966
0.0034
100.0000

พิจารณาอนุมัติเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับการจ่ายปันผล ดังนี้
วาระที่ 4.1 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรเพื่อเป็นทุนสารองตามกฏหมาย และการจ่าย
ปันผลสาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตาม
กฏหมาย และการจ่ายปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
เนื่องจาก พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ.
บริษัทมหาชนจํากัด”) มาตรา 116 กําหนดให้บริษัทต้องจัดสรรกําไรสุทธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกว่า
ร้อยละห้าของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดให้ต้องมีทุนสํารองมากกว่านั้น ดังนั้น
บริษัทจึงจําเป็นต้องดําเนินการจัดสรรกําไรเพื่อ เป็นทุนสํารองตามกฏหมาย จํานวน 6,500,000 บาท สําหรับผล
ประกอบการปี 2558 รวมเป็นเงินทุนสํารองสะสม จํานวน 66,750,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.56 ของทุนจด
ทะเบียน
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารอง
ตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยคํานึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ประโยชน์ของผู้ถือหุ้นเป็นหลัก จากผลการดําเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ
จํานวน 124,927,171.37 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นควรที่จะจ่ายปันผลจากผลการดําเนินงานตั้งแต่วันที่
1 มกราคม 2558 ถึง 31 ธันวาคม 2558 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทสําหรับหุ้นจํานวน 1,185,985,052 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นที่
ออกจํ า หน่ า ยแล้ ว ทั้ ง หมดของบริ ษั ท คิ ด เป็ น จํ า นวนรวมทั้ ง สิ้ น ประมาณ 65,888,058.44 บาท ในอั ต ราหุ้ น ละ
0.0555555555518081 บาท คิดเป็นร้อยละ 55.64 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และสํารองตามกฎหมายของงบการเงิน
รวมตามนโยบายการจ่ายปันผลที่บริษัทกําหนดไว้ โดยจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดังนี้
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1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัทจํานวนไม่เกิน 59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ
1 บาท ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัทในอัตรา 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคํานวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวม
เป็นมูลค่าเงินปันผลประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ ไม่สามารถจัดสรรหุ้น
ปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
2) จ่ายปันผลบางส่วนเป็ นเงินสดในอัตราหุ้นละ 0.00555555555180808 บาท หรือคิด เป็น
มูลค่าประมาณ 6,588,805.84 บาท
ในการนี้ บริษัทกําหนดให้วันที่ 14 มีนาคม 2559 เป็นวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปัน
ผล (Record Date) และให้ร วบรวมรายชื่ อ ตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญญั ติ ห ลั กทรั พ ย์ แ ละตลาดหลั ก ทรั พ ย์
พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 15 มีนาคม 2559 โดยบริษัท
จะจ่ายปันผลดังกล่าวทั้งที่เป็นเงินสด และเป็นหุ้นสามัญของบริษัทในวันที่ 9 พฤษภาคม 2559
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการจัดสรรกําไรเพื่อเป็นทุนสํารองตามกฏหมาย และ
จ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงาน ประจําปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
881,354,663
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9966
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
30,000
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0034
รวม
881,384,663
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
วาระที่ 4.2 พิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นาออกจาหน่าย
ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
ไม่ได้นําออกจําหน่าย โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
จากการที่ บ ริษัท มีค วามประสงค์แ ละเห็น สมควรที่จ ะจ่า ยปัน ผลทั้ง ที่เ ป็น เงิน สด และเป็นหุ้น
สามัญของบริษัทให้แก่ผู้ถือหุ้นของบริษัท บริษัทจึงต้องดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียน และจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อ
รองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท ปัจจุบันทุนจดทะเบียนที่เหลืออยู่ของบริษัทมีหุ้นสามัญที่ยังมิได้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 14,014,948 หุ้น ซึ่งเป็นหุ้นสามัญที่ได้จดทะเบียนไว้เพื่อรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิ
ที่จะซื้อหุ้นสามัญของบริษัท ตามมติที่ประชุม วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 3/2547 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2547 ซึ่งปัจจุบัน
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้นสามัญดังกล่าวสิ้นอายุไปแล้ว ทั้งนี้ ภายใต้บทบัญญัติมาตรา 136 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจํากัด ได้กําหนดไว้ว่า บริษัทจะเพิ่มทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไว้แล้วโดยการออกหุ้นใหม่เพิ่มขึ้นได้เมื่อหุ้น
ทั้งหมดได้ออกจําหน่ายและได้รับชําระเงินค่าหุ้นครบถ้วนแล้ว เว้นแต่ กรณีหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายนั้นเป็นหุ้นที่ออก
เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุ้น ดังนั้น เพื่อให้บริษัทสามารถดําเนินการเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท และเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด บริษัทจึงต้องดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํ า นวน 14,014,948 บาท จากทุ น จดทะเบี ย นเดิ ม จํ า นวน 1,200,000,000 บาท เป็ น ทุ น จดทะเบี ย นจํ า นวน
1,185,985,052 บาท โดยการตัดหุ้นที่ยังไม่ได้ออกจําหน่ายของบริษัท จํานวน 14,014,948 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท
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ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติ การลดทุนโดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นํ า
ออกจําหน่าย ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

881,403,663
31,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0035
100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4.3 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
สืบเนื่องจากการที่บริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยัง
มิได้นําออกจําหน่ายทั้งหมดตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.2 ข้างต้น บริษัทจึงต้อง
ดําเนินการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนี้แทน
ทั้ง นี้ ให้ บุค คลที่ คณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบี ยนแก้ ไขหนัง สือ บริ ค ณห์ สนธิที่ ก รมพัฒ นาธุ รกิ จการค้ า
กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคําเพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4. ทุนจดทะเบียน จํานวน

1,185,985,052 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
ห้าพันห้าสิบสองบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น

1,185,985,052 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
ห้าพันห้าสิบสองหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท (หนึ่งบาท)

โดยแยกออกเป็น:
หุ้นสามัญ

1,185,985,052 หุ้น (หนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบ
ห้าล้านเก้าแสนแปดหมื่น
ห้าพันห้าสิบสองหุ้น)

หุ้นบุริมสิทธิ
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หุ้น ( - )”

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้อง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

881,403,663
31,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0035
100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4.4 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดย
แถลงต่อที่ประชุมดังนี้
หลังจากที่ได้ทําการลดทุนจดทะเบียน โดยวิธีตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังไม่ได้นําออกจําหน่าย บริษัทมี
ความประสงค์จะเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 59,299,253 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,185,985,052 บาท
รวมเป็นทุนจดทะเบียน 1,245,284,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญจํานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1
บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษัท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามที่เสนอมา โดย
มีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
881,403,663
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 99.9965
ไม่เห็นด้วย
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
งดออกเสียง
31,000
เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.0035
รวม
881,434,663
เสียง
คิดเป็นร้อยละ 100.0000
หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4.5 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิเพื่อให้สอดคล้องกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
สืบเนื่ องจากการที่บริษั ทจะดํ าเนิน การเพิ่มทุน จดทะเบียนของบริษัทตามที่ได้เสนอให้ที่ ประชุ ม
พิจ ารณาอนุ มัติ ในระเบี ย บวาระที่ 4.4 ข้ างต้ น บริ ษัท จึง ต้อ งดํ าเนิน การแก้ ไขหนัง สือ บริค ณห์ส นธิ ข้อ 4. เพื่อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน โดยให้ใช้ข้อความต่อ ไปนี้ แทน ทั้งนี้ ให้บุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายในการ
จดทะเบียนแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอํานาจแก้ไขและเพิ่มเติมถ้อยคํา
เพื่อให้เป็นไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
“ข้อ 4.

ทุนจดทะเบียน
จํานวน

1,245,284,305 บาท

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
ส อ ง แ ส น แ ป ด ห มื่ น สี่ พั น
สามร้อยห้าบาทถ้วน)

แบ่งออกเป็น

1,245,284,305 หุ้น

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
ส อ ง แ ส น แ ป ด ห มื่ น สี่ พั น
สามร้อยห้าหุ้น)

มูลค่าหุ้นละ

1 บาท

(หนึ่งบาท)

1,245,284,305 หุ้น

(หนึ่งพันสองร้อยสี่สิบห้าล้าน
ส อ ง แ ส น แ ป ด ห มื่ น สี่ พั น
สามร้อยห้าหุ้น)

โดยแยกออกเป็น
หุ้นสามัญ

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

( - )”

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ ป ระชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ อ นุ มั ติ ก ารแก้ ไขเพิ่ ม เติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ สนธิ เ พื่ อ ให้
สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

881,403,663
31,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0035
100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 4.6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล
ประธานกรรมการบริหารได้แจ้งให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่าย
ปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
เนื่อ งจากบริษัท มีค วามประสงค์ ที่จ ะจ่า ยปัน ผลเป็น หุ้น สามัญ ด้ว ยการออกหุ้น สามัญ เพิ่ม ทุน
จํานวน 59,299,253 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท ตามที่ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในระเบียบวาระที่ 4.1
และวาระที่ 4.4 ข้างต้น ตามลําดับ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทดังกล่าว จํานวน
59,299,253 หุ้น มูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามัญของบริษทั ให้แก่ผู้ถือหุ้นของ
บริษัทในอัตราจัดสรร 20 หุ้นเดิม ต่อ 1 หุ้นปันผล คิดคํานวณเป็นเงินเท่ากับ 0.05 บาท ต่อหุ้น รวมเป็นมูลค่าเงินปันผล
ประมาณ 59,299,252.60 บาท ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอัตราหุ้นละ 0.05 บาท
ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ และ/หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริหารและ/หรือ กรรมการผู้จัดการ มีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จํากัดเพียง (1) การกําหนดระยะเวลาการจ่ายปันผล
การเปลี่ยนแปลงวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับปันผล (Record Date) รวมถึงเงื่อนไขและรายละเอียดอื่น ๆ ที่
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อจ่ายปันผลดังกล่าว (2) การเข้าเจรจา ทําความตกลง และลงนามในเอกสาร
และสัญญาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว รวมทั้งดําเนินการต่าง ๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการ
จัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าว และ (3) ลงนามในคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผันต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นที่
เกี่ยวข้องกับการจัดสรรและเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน รวมถึงการจัดการและการยื่นคําขออนุญาตต่าง ๆ คําขอผ่อนผัน
ต่าง ๆ และหลักฐานที่จําเป็นที่เกี่ยวข้องต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานที่เกีย่ วข้อง และการนําหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ
บริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอํานาจในการดําเนินการอื่นใดอันจําเป็นและสมควร
เกี่ยวกับการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนดังกล่าวข้างต้น
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติการการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนเพื่อการจ่ายปันผล
ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

881,403,663
31,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0035
100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน
1,000 ล้านบาท โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
บริษัทมีความจําเป็นที่จะต้องใช้เงินทุนเพื่อหมุนเวียนในบริษัท และพัฒนาโครงการปัจจุบันและ
โครงการใหม่ที่จะมีขึ้นในปี 2559 และต้นทุนเงินทุนของหุ้นกู้ตํ่ากว่าแหล่งเงินทุนอื่น อันจะส่งผลให้ผลประกอบการของ
บริษัทเพิ่มสูงขึ้น บริษัทจึงมีความจําเป็นที่จะต้องระดมเงินทุนโดยการออกหุ้นกู้ ซึ่งมีรายละเอียดตราสารดังนี้
ประเภท

:

หุ้นกู้ทุกประเภท ชนิดระบุชื่อผู้ถือหรือไม่ระบุชื่อผู้ถือ ประเภท
ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ ซึ่งอาจมีหรือไม่มีประกัน และอาจมี หรือไม่มี
ผู้ถือแทนผู้ถือหุ้นกู้

สกุลเงิน

:

เงินบาท

จํานวนเงินรวม

:

ไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

อัตราดอกเบี้ย
อายุ

:
:

ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและ เสนอขาย
ไม่เกิน 3 ปี

วิธีการจัดสรร

:

เสนอขายในประเทศให้แก่ประชาชนทั่วไป และ/หรือผู้ลงทุน
สถาบัน และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ และ/หรือผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง
โดยอาจแบ่ ง ขายเป็ น รุ่ น เดี ย ว หรื อ หลายรุ่ น และ/หรื อ ในลั ก ษณะ
หมุนเวียน (Revolving) และสามารถออกและเสนอขายแยกต่างหาก
จากกั นก็ได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบั ติตามกฎหมาย กฎเกณฑ์ข้อ บังคับ หรื อ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆที่
เกี่ยวข้อง

การชําระคืนเงินต้น :

ทยอยคืนเงินต้นหรือชําระงวดเดียวเมื่อครบกําหนด

การไถ่ถอนก่อน :
ครบกําหนดอายุ

ผู้ถือหุ้นอาจมีสิทธิหรือไม่มีสิทธิขอให้บริษัทไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกําหนดและ/หรือบริษัทอาจมีสิทธิหรือไม่มี สิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อน
ครบกําหนด ทั้งนี้ให้เป็นไปตามข้อตกลงและเงื่อนไขของ หุ้นกู้ที่จะออก
ในแต่ ล ะคราว โดยปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย กฎเกณฑ์ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ
ประกาศที่เกี่ยวข้อง รวมถึงขออนุญาตจากหน่วยงานราชการใดๆ ที่
เกี่ยวข้อง

การขึ้นทะเบียน
ตราสารหนี้

:

บริษัทอาจขึ้นทะเบียนหุ้นกู้ กับสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย
และ/หรือศูนย์ซื้อขายตราสารหนี้อื่นใด

เงื่อนไขพิเศษ

:

ในกรณีที่บริษัทได้ไถ่ถอนหรือชําระคืนหุ้นกู้ที่ได้ออกภายใน
วงเงินที่ได้รับอนุมตินี้ บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ทดแทนเพิ่มเติมได้อีก
ตามจํานวนที่ได้ไถ่ถอนหรือชําระคืน
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วัตถุประสงค์

:

1. เพื่อชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทาง
การเงินของบริษัท
2. เพื่อ เป็นเงินทุน หมุนเวียนสํ าหรับพัฒนาโครงการปั จจุบัน และ
โครงการใหม่ และรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท

ทั้งนี้ ให้กรรมการผู้จัดการบริษัท หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายจากกรรมการผู้จัดการของบริษัทมี
อํานาจดังต่อไปนี้
(1) การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆที่เกี่ยวข้องกั บการออกและเสนอขายหุ้นกู้ เช่น การ
กํ า หนดชื่ อ ลั ก ษณะการขายหุ้ น กู้ จํ า นวนหุ้ น กู้ ที่ จ ะออกขายในแต่ ล ะคราว ประเภทของหุ้ น กู้
หลักประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วยอายุ ระยะเวลาไถ่ถอน การไถ่ถอนก่อนกําหนดอัตราดอกเบี้ย
วิธีการชําระเงินต้นและดอกเบี้ย วิธีการจัดสรร และรายละเอียดการเสนอขาย เป็นต้น
(2) การแต่งตั้งที่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรือ ผู้จัดจําหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรือสถาบันจัดอันดับ
ความน่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
(3) การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่ างๆที่ เกี่ย วข้ อง และมี อํา นาจในการ
ดําเนินการใดๆตามที่จําเป็น และเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ รวมถึงการนําหุ้น
กู้ดั ง กล่ า วไปจดทะเบี ยนเป็ น หลั ก ทรั พ ย์ จ ดทะเบี ย นกั บ ตลาดหลั ก ทรั พ ย์แ ห่ ง ประเทศไทย หรื อ
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย หรือ ตลาดรองอื่ นๆ ตลอดจนให้มี อํา นาจดํ าเนิน การขออนุญ าต
เปิดเผยข้อมูลและดําเนินการอื่นใดกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จํานวน 1 ราย ดังนี้
คุณทิพาภรณ์ อุนศิริ สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดั ง นี้ 1). บริ ษั ท มี อั ต ราดอกเบี้ ย ที่ เ ป็ น Rate หรื อ benchmark ว่ า อั ต ราดอกเบี้ ย หุ้ น กู้ เ ป็ น กี่ เ ปอร์ เ ซ็ น ต์ และตาม
วัตถุประสงค์ของการออกหุ้นกู้เพื่อใช้ชําระคืนหนี้เดิม ซึ่งจะเป็นการลดภาระต้นทุนทางการเงินของบริษัท นั้น โดยเป็น
การลดหนี้เงินกู้ ยืมใด, ชําระคืนเงินกู้ ยืมและตั๋วแลกเงิน (BE)จํานวนเท่าไหร่, สัดส่วนที่เหลือเป็น working capital
จํานวนเท่าไหร่ และมีระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกู้อย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสําคัญดังนี้ : สําหรับอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้คง
เป็นไปตามสภาพตลาดในเวลานั้นๆ ซึ่งไม่สามารถระบุ อัตราดอกเบี้ยที่แน่นอนได้ เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของหุ้นกู้ใน
ตลาดมีอัตราที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อย่างไรก็ตาม การออกหุ้นกู้มีต้นทุนทางการเงินที่ต่ํากว่าแหล่งเงินทุนอื่น ซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งที่อาจส่งผลให้อัตรากําไรของบริษัท และอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้นเพิ่มสูงขึ้น โดยที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ออก
ตั๋วแลกเงิน (BE) จํานวน 600 ล้านบาท ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยต่ํากว่ าเงินกู้จากสถาบันการเงิน แต่เนื่องจากตั๋วแลกเงิน
(BE) เป็นตั๋วระยะสั้น ซึ่งบริษัทฯ มีความต้องการระดมทุน โดยให้มีระยะยาวมากขึ้น เพื่อความสามารถในการบริหาร
ทางการเงินที่ดีขึ้น และเพิ่มความสามารถในการขยายโครงการให้ดีขึ้น และสําหรับการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ จะทยอย
ออกเป็นระยะ ๆ ซึ่งส่วนหนึ่งจะนําไปชําระคืนตั๋วแลกเงิน (BE) ที่มีอยู่ (บางส่วน) ด้วย และสําหรับจํานวนเงินในแต่ละ
ระยะของการออกและเสนอขายหุ้นกูน้ ั้น ขึ้นอยู่กับคําแนะนําของที่ปรึกษาทางการเงิน ที่จะเข้ามาช่วยพิจารณาว่าแต่ละ
ช่วงควรจะออกอย่างไร แต่ทั้งนี้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับตลาดเงิน ณ ขณะนั้นด้วย
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 1,000 ล้านบาท ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

881,403,163
500
31,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9964
0.0001
0.0035
100.0000

หมายเหตุ มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือ
หุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี
2559

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ป ระชุ ม พิ จารณาอนุมั ติ ก ารแต่ ง ตั้ ง ผู้ สอบบั ญ ชี และกํ า หนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดให้ที่ประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด
โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศักดิ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรือ นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4891 เป็นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท
ประจําปี 2559 และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดัง กล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะ
กําหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้ดําเนินงานแทน
เนื่องจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็นบริษัทสอบบัญชีที่ได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพย์แห่ง
ประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่างดี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ราย
ตลอดจนบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์
กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2559 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้นจากปี
2558 จํานวน 60,000 บาท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อ นุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกํา หนดค่าตอบแทนของ
ผู้สอบบัญชี ประจําปี 2559 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้
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เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

881,403,663
1,000
30,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0001
0.0034
100.0000

พิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่ง ตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้อง
ออกตามวาระ ประจําปี 2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึง่
ในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม
กรรมการที่ออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไปให้
กรรมการคนที่อยู่ในตําแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
โดยในปีนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการ
2. นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
3. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคุณสมบัติ และ
ผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่
ได้กําหนดไว้ในกฎหมายที่เกีย่ วข้อง และมีความรู้ความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของบริษทั จึงเห็น
ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน ดังกล่าว กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีก
วาระหนึ่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในปี 2559 จํานวน 3 ท่าน ได้แก่
1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการ และกรรมการอิสระ 3) นายรังสรรค์
นันทกาวงศ์ กรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

ประธานกรรมการ

881,404,663
30,000
881,434,663
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9966
0.0034
100.0000

2) นายวิจิตร วิชัยสาร

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ และกรรมการอิสระ

881,404,163
500
30,000
881,434,663

3) นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 8

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0001
0.0034
100.0000

กรรมการ

881,404,663
30,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9966
0.0034
100.0000

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2559

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
2559 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจาก
บริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือ
ตามที่ที่ประชุมหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็น
คราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการ
ต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณา
แล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2559 ใน
อัตราเดียวกับปี 2558 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
2. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสําหรับกรรมการ)
3. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
4. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
5. ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ
่อป
6. ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
7. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
8. ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
9. ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
10.ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
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ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิม่ เติม
มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2559 ตามที่เสนอ
มา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 9

881,403,663
31,000
881,434,663

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9965
0.0035
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ

ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุ มเพิ่มเติม ทําให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 69 ราย นับจํานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 881,434,663 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 74.32 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
แล้วทั้งหมดของบริษัท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณา
ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม
ปิดประชุมเวลา 16.04 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางฐาปนีย์ สีตภวังค์)
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