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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซ่ิง จาํกัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่  21 เมษายน  2554  เวลา 14.30 – 16.45 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด 

คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 
กรรมการทีเ่ขารวมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ  ประธานกรรมการ  

2. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายกอบศักด์ิ  พงศพนรัตน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

4. นายวิจิตร  วิชัยสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการ 

6. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท /1 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจัดการ (สายบริหาร) 

7. นายรังสรรค  นันทกาวงศ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 1) 

8. นายสมนึก  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 2) 

หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูบริหารสูงสุดของสายการเงิน 
 
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 

1. นางสาวโชติมา  กิจศิรกร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318  
 
เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 72 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 

972,948,576 หุน คิดเปนรอยละ 82.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียก

ชําระแลวของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 1,185,985,052 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท           

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานที่ประชุม จึงกลาวเปดการประชุม โดยประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมเชาว 

ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุม 
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 กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบเร่ือง

ดังตอไปนี้  

1. ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือใหนับหนึ่ง

หุนเปนหนึ่งเสียง โดยบริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนใชในการออกเสียงลงคะแนน

และไดมอบใหผูถือหุนพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว บัตรลงคะแนนจะมีชองใหผูถือหุนเลือกวาเห็นดวย 

ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทาน       

ผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง     

ใหใชบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง

และผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากน้ันเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตร

ลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไวเปนหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง   

หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือ

มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนนั้น บริษัทได

นําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน บันทึกรวมไวในเคร่ือง

คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว 

2. เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นขอใหแนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย โดย

คําถามหรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระท่ีกําลังพิจารณา 

3. บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน โดยการ

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และช่ือบุคคลท่ีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 2 มกราคม 2554 ถึง

วันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ

เว็บไซตของบริษัท ผลปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ๆ เขามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2553 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดของสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสง

ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม 

ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความคิดเห็น 

หรือสอบถามเพิ่มเติม 
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ระหวางการประชุมวาระท่ี 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 2 ราย จํานวน 249,900 หุน 

ทําใหมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ิน 74 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 973,198,476 หุน คิดเปนรอยละ 82.05  

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของบริษัท 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 973,198,476      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 973,198,476      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําปของ

คณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทใน

รอบป 2553 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 

ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

 

บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดจากการขาย 1,241 ลานบาท รายไดรวม 1,271 ลานบาท เเละ

กําไรสุทธิ 92 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2552 รอยละ 51  รอยละ  47 เเละรอยละ 64 ตามลําดับ 

รายไดจากการขายตามประเภทผลิตภัณฑ บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานเด่ียว   

รอยละ 67 บานแฝด รอยละ 26 ทาวเฮาส รอยละ 6และอื่น ๆ รอยละ 1 ในขณะท่ีในป 2552 บริษัทมีสัดสวน

รายไดจากการขาย ประเภทบานเด่ียว รอยละ 72 บานแฝด รอยละ 13 ทาวนเฮาส รอยละ 6 และอื่น ๆ รอยละ 9 

ตามลําดับ  

รายไดจากการขายตามลักษณะการส่ังซื้อของลูกคา บริษัทมีสัดสวนรายไดจากประเภทบาน

พรอมอยู รอยละ 71 บานสรางกอนขาย รอยละ 14 เเละบานส่ังสราง รอยละ 15 ในขณะท่ีป 2552 บริษัทมี

สัดสวนรายไดจากประเภทบานพรอมอยู รอยละ 62 บานส่ังสราง รอยละ 28 เเละบานสรางกอนขาย รอยละ 10 

ตามลําดับ 

รายไดจากการขายรายโครงการ รายไดจากการขายประมาณรอยละ 82 มาจากการขายบาน

จัดสรร ในโครงการ ธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ เฟส 2, โครงการบานฟาปยรมย เฟส 10, โครงการบานฟากรีน

พารค รอยัล พุทธมลฑล สาย 1, โครงการบานฟา กรีนพารค ประชาอุทิศ, โครงการกรีนพารครังสิต คลอง 3 และ 

โครงการบานฟาปยรมย เฟส 9  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการที่เปดดําเนินการท้ังส้ิน 12 

โครงการ (ไมรวมโครงการท่ีอยูระหวางพัฒนา) โดยเปนมูลคาที่ทําสัญญาซ้ือขายแลวทั้งส้ิน 6,224 ลานบาท      

คิดเปน รอยละ 64 และโอนรับรูเปนรายไดแลว 5,731 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59 ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน  
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  บริษัทฯ มีคณะกรรมการชุดยอยรวม 3 คณะ ไดแก คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการ

สรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน สรุปภาระกิจที่สําคัญของคณะกรรมการชุดยอย ดังนี้ 

   
คณะกรรมการตรวจสอบ 
1. การสอบทานงบการเงิน ประจําป 2553 

2. อนุมัติ กํากับดูแล แผนการตรวจสอบภายใน ประจําป 2553 และการปฏิบัติงานของฝายตรวจสอบและ 

พัฒนาระบบ 

3. สอบทานระบบการควบคุมภายใน และความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 

4. สอบทานนโยบาย และแนวทางการบริหารความเส่ียงของบริษัทใหอยูในระดับที่ยอมรับได 

5. กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เก่ียวของกับ

การดําเนินธุรกิจ 

6. การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ 

ตรวจสอบ 

7. พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงต้ังผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2554 

 
คณะกรรมการสรรหา  
1 สรรหากรรมการท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสม เพื่อพิจารณาแตงต้ังใหดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออก 

ตามวาะในป 2554 

2 เสนอแตงต้ังเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริษัท 

แทนเลขานุการคนเดิมที่ลาออกจากตําแหนง 

3 พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา 

 
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
1  พิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และ

กรรมการผูจัดการ ประจําป 2554 

2 พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

 

และดวยนโยบายการดําเนินงานท่ียึดหลักคุณธรรม จริยธรรม และตระหนักถึงความรับผิดชอบ         

ตอสังคม ทําให ในป 2552 – ป 2553 บริษัทฯ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยติดดาว 

จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) อยางตอเนื่อง รวมท้ัง ไดรับการจัดอันดับอยูในกลุม       

“ดีเลิศ” ในรายงานผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคมสถาบันกรรมการ

บริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพย ในป 2553 

  

 คุณอังคนา ณ สงขลา สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา : 

จากสถานการณราคาวัสดุกอสรางที่ปรับตัวสูงขึ้น มีผลกระทบตอความสามารถในการทํากําไรของบริษัทฯ 

หรือไม อยางไร 
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 คุณรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา : 

 บริษัทฯ ไดกําหนดมาตราการรองรับกรณีการปรับขึ้นของราคาวัสดุกอสรางมาอยางตอเนื่อง ไมวาจะ

เปนการประกันราคากับผูรับเหมา การวางเเผนควบคุมการกอสรางใหมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คาดวาในชวงคร่ึง

ปเเรกสถานการณดังกลาวจะไมสงผลกระทบตอบริษัทฯ มากนัก อยางไรก็ตาม หากราคาวัสดุกอสรางมีการ

ปรับตัวขึ้นมากอยางมีนัยสําคัญ บริษัทฯ อาจจะพิจารณาปรับราคาผลิตภัณฑตามความเหมาะสมตอไป 

 

 คุณสุริยา สรรพอาษา ผูถือหุน สอบถามวา :  

บริษัทฯ มีนโยบายทําธุรกิจประเภทอาคารพาณิชย เเละขยายตลาดไปยังกลมลูกคาตางจังหวัด เชน 

เชียงใหม บางหรือไม อยางไร 

 

 คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา :  

 ปจจุบันบริษัทฯ กําหนดกลยุทธโดยการกระจายผลิตภัณฑในหลายรูปเเบบ เพื่อปองกันผลกระทบจาก

การเเขงขันในตลาด ที่ผานมาไดทําธุรกิจประเภทอาคารพาณิชยในทําเลที่เหมาะสม เเตยังไมมีนโยบายในการทํา

อาคารพาณิชยเพื่อใหเชา 

 

 คุณรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริษัท กลาวเพิ่มเติมวา : 

 บริษัทฯ ไดมีการขยายโครงการในตางจังหวัดมากขึ้น โครงการที่ปดการขายไปเเลว ไดเเก โครงการ

คอนโด จังหวัดขอนเเกน โครงการบานสวนลลนา โครงการบานฟา ริมหาดจอมเทียน จังหวัดชลบุรี เเละโครงการ

ที่กําลังเปดดําเนินการ ซึ่งคาดวาจะสามารถปดการขายไดภายในปนี้ ไดเเก โครงการเดอะกรีนพารค จอมเทียน 

จังหวัดชลบุรี สําหรับพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม นั้น บริษัทฯ ไดศึกษาเเนวทางในการทําตลาดเชนกัน เเตพบวา     

คูเเขงซึ่งเปนผูประกอบการทองถ่ินมีความไดเปรียบในการเเขงขันสูง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการ

ขยายตลาด ขยายกลมลูกคาใหม บนทําเลที่มีศักยภาพอยางตอเนื่อง เพื่อสรางรายไดใหบริษัทฯ ทดเเทน  

โครงการเกาที่ปดการขาย เเละสรางความสามารถในการเเขงขัน 

 

 คุณชัยณรงค โรจจวัฒน ขอใหกรรมการชี้ เเจงความคืบหนาโครงการ เดอะ รอยัล กรีนพารค    

กาญจนาภิเษก ใหที่ประชุมทราบ 

 

 คุณรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริษัท กลาวช้ีเเจงวา :  

โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพารค กาญจนาภิเษก เปนการซ้ือโครงการเกาเพื่อมาพัฒนาใหม ต้ังเปาที่

กลุมลูกคาระดับสูง ต้ังเเตระดับราคาสิบลานบาทขึ้นไป ปจจุบันไดเร่ิมเปดการขายเเลว เเตความชัดเจนดาน

ยอดขายจะมากขึ้นในอีก 2 – 3 เดือนขางหนา 
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 คุณมานพ เกราะทอง ผูถือหุน ขอใหคณะกรรมการบริษัทช้ีเเจง นโยบายในการกอสรางที่กําหนด

จํานวนหนวยในเเตละโครงการ/เฟส ไวไมเกิน 500 หนวย ซึ่งจะมีผลตอขอกําหนดในการจัดทําบอบําบัดน้ําเสีย 

 

 คุณรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา : 

 บริษัทฯ ยึดม่ันในการบริหารงานกอสรางควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบาน การกําหนดให

จํานวนหนวยในการกอสรางไวไมเกิน 500 หนวยตอโครงการ/เฟสนั้น ถือวาเปนเเผนผังโครงการที่ดี มีความ

เหมาะสมตอคุณภาพชีวิตความเปนอยูของลูกบาน ไมสรางความแออัดในการอยูอาศัย เเละไมสรางภาระ

คาใชจายสวนกลางใหเเกลูกบานจนเกินไป ซึ่งเปนจุดขายอยางหนึ่งที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของบริษัทฯ 

เเละปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่มีมาตรฐานอยูเเลว 

 

 ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรับทราบรายงานประจําป

ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   
 
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจําป

ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดที่ไดจัดสงใหแก   

ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม  

คุณอังคนา ณ สงขลา สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา :                                             

บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเส่ียงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือไม อยางไร 

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา : 

บริษัทฯ มีการควบคุมอัตราหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม เงินกูสวนใหญมาจาก

สถาบันการเงินขนาดใหญที่มีอัตราดอกเบี้ยตํ่า เเละเนนการชําระเงินกูโดยเร็ว ทั้งนี้ คาดวาการผันผวน

ของอัตราาดอกเบี้ยจะไมกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ 

ระหวางการประชุมวาระท่ี 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 7 ราย จํานวน 69,900 หุน 

ทําใหมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งส้ิน 81 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 973,268,376 หุน คิดเปนรอยละ 82.06  

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของบริษัท 

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลง

มติดังนี้  
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เห็นดวย 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 และการจายเงินปนผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ

ดําเนินงานป 2553 และการจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้ 

  ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ

บริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละหาของกําไรสุทธิ

ประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละสิบของทุน

จดทะเบียน เวนแตบริษัทจะมีขอบังคับหรือกฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น 

จากผลการดําเนินงานในป 2553 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไรสุทธิจํานวน 

88,802,549.82 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรเงินสํารอง

ตามกฎหมาย จํานวน 4.45 ลานบาท สําหรับผลประกอบการป 2553 ทําใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุน

สํารองตามกฎหมาย 31,750,000 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.65 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน 

1,200,000,000 บาท)  

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ

สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เชน  

ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เก่ียวของในการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท

และผูถือหุนของบริษัท จากผลการดําเนินงานในป 2553 ที่ผานมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 

จํานวน 91,819,375.56 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน

ปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 

ผู ถือหุนขอใหคณะกรรมการบริษัท พิจารณากําหนดการจายเงินปนผลกอนวันที่ 20 

พฤษภาคม 2554  

คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริษัท ไดชี้เเจงวา : 

คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงินของ

บริษัท จึงเห็นควรกําหนดใหจายเงินปนผลในวันดังกลาวตามรายละเอียดที่ไดเเจงใหทราบ ซึ่งเปนการปฏิบัติ

ถูกตองตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเเลว อยางไรก็ตาม สําหรับการจายเงินปนผลคร้ังตอไป บริษัทฯ อาจจะ

พิจารณาจายเงินปนผลใหเร็วขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน 

 

 ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
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มติ   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติการจัดสรรกําไร และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียง

ลงมติดังนี้  

เห็นดวย 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ -

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนด

คาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการ

ที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 โดยแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตาม

ขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ังกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย

จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ

สวนหน่ึงในสาม กรรมการท่ีออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก 

สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซ่ึงพนจาก

ตําแหนงอาจไดรับเลือกต้ังใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหน่ึง ดังนี้ 

1. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายกอบศักด์ิ   พงศพนรัตน กรรมการ และกรรมการอิสระ 

3. นายสมเชาว   ตันฑเทอดธรรม    กรรมการ 

 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติ 

และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววา เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ

ครบถวนตามท่ีไดกําหนดไวในกฎหมายท่ีเก่ียวของ และมีความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอการ

ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระท้ัง 3 

ทาน ดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง 

 เเละเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการสําหรับ

ป 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 50,000   บาท ตอคร้ังการประชุม 

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ตอคร้ังการประชุม  

                         (โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ) 

3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ตอคร้ังการประชุม 

4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ตอคร้ังการประชุม 
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5. คาตอบเเทนรายปประธานกรรมการ  440,000 บาท ตอป 

6. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ตอคน ตอป 

7. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

8. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา   20,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

9. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

10. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

 

ประธานกรรมการบริหารแจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับวาระนี้  กระผม นายสมเชาว    

ตันฑเทอดธรรม ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระและเปนผูถือหุนของบริษัทของดออกเสียง ในการเลือกต้ัง

ตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึงเปนจํานวนเสียงทั้งส้ิน 13,513,000 เสียง  

 ผูถือหุนขอใหกรรมการบริษัทชี้เเจงเหตุผลในการปรับเพิ่มขึ้นของคาตอบเเทนกรรมการบริษัท 

  คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา : 

  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณา

เห็นควรปรับเพิ่มคาตอบเเทนกรรมการตามรายละเอียดที่ไดเเจงใหทราบ เนื่องจาก การกําหนดคาตอบเเทนในป

ที่ผานมานั้น เปนอัตราเดิมที่ถือปฏิบัติมาต้ังเเตป 2547 สําหรับอัตราคาตอบเเทนใหมนั้นไดพิจารณาถึงความ

เหมาะสมตามบทบาท ภาระหนาที่ของกรรมการ เเละอยูในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเปน

การดูแลและรักษากรรมการท่ีมีคุณสมบัติที่บริษัทตองการ 

มต ิ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระในป 2553 จํานวน 3 

ทาน ไดแก 1) ดร.พิบูลย ลิมประภัทร 2) นายกอบศักด์ิ พงษพนรัตน และ 3) นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กลับเขา

ดํารงตําแหนงอีกวาระหน่ึง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแตละทาน ดังนี้  

1) ดร.พิบูลย ลิมประภัทร   กรรมการ กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

2) นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน กรรมการ กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
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3) นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการ   

เห็นดวย 959,755,376      เสียง คิดเปนรอยละ 98.61        

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง 13,513,000        เสียง คิดเปนรอยละ 1.39          

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ตามที่เสนอมา 

โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประจําป 2554 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนด

คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2554 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้ 

   เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม

สามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังให

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6838 หรือนาย

พิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 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 ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจ

กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด  

    ทั้งนี้ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 930,000 บาทตอป เพิ่มขึ้นจากป 2553 

จํานวน 69,000 บาท  

  ผูถือหนขอใหคณะกรรมการบริษัทชี้เเจงเหตุผลในการปรับขึ้นคาตอบเเทนผูสอบบัญชี 

  คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา : 
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  คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาเห็นควร

ปรับขึ้นคาตอบเเทนผูสอบบัญชีตามรายละเอียดที่ไดเเจงใหทราบ สาเหตุหลักมาจากในป 2554 จะมีปริมาณ

งานที่เพิ่มมากขึ้น เเละเปนการปรับตามภาวะอัตราเงินเฟอ 

 ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มต ิ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี ประจําป 2554  ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 973,268,376      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ืองตาง ๆ  

ผูถือหุนขอใหคณะกรรมการบริษัทชี้เเจงเเผนการดําเนินงานในป 2554 

คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงเเเผนการดําเนินงานป 2554 ใหที่ประชุม

รับทราบ ดังนี้ 

ในป 2554 บริษัทฯ ต้ังเปายอดขายเเละเปายอดรับรูรายไดโตกวาป 2553 รอยละ 20 เเละ

รอยละ 37 ตามลําดับ ขยายโครงการใหม 5 โครงการ มูลคาโครงการรวม 4,000 ลานบาท  ไดเเก                     

1) โครงการเดอะ รอยัล กรีนพารค กาญจนาภิเษก 2) โครงการบานฟาปยรมย เฟส 11 3) โครงการธัญธานี       

วิลเลจ 3  4) โครงการกาญจนาภิเษก ปนเกลา เเละ 5) โครงการบางละมุง ชลบุรี  

ผูถือหุนขอใหคณะกรรมการบริษัทชี้เเจงมาตรการในการดูเเลราคาหลักทรัพยของบริษัทฯ  

  คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา : 

ราคาหลักทรัพยของบริษัทเปนไปตามกลไกการซื้อขายในตลาด คณะกรรมการบริษัทมิไดมี

หนาที่ในการดูเเล รักษา ราคาหุนของบริษัทฯ หรือใหคําเเนะนําในการซ้ือขายหุนเเตอยางใด อยางไรก็ตาม

คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงภาระหนาที่ ความรับผิดชอบในการบริหารงานเพ่ือสรางผลกําไรเเละ             

ผลตอบเเทนสูงสุดใหเเกผูถือหุนเปนสําคัญ  

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อ

พิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม 
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ปดประชุมเวลา 16.45 น. 

 

 

ลงชื่อ        ประธานที่ประชุม 

( นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ ) 

 

 

 

ลงชื่อ ___________________________ผูรับรองรายงานการประชุม 

            ( นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท ) 

 

 

 

ลงชื่อ                                                 ผูบันทึกรายงานการประชุม 

              ( นางสาววนิตา  รอดดํา ) 


