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เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มีผู้ถือ หุ้ น เข้ า ร่ ว มประชุ ม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 102 ราย นั บ จ านวนหุ้ น ได้ ทั้ ง สิ้ น
872,153,298 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจานวนหุ้ นที่จาหน่ ายได้แล้ว ทั้งหมดของบริษัท (หุ้นสามัญที่เรียก
ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท มี จ านวนทั้ ง สิ้ น 1,185,985,052 หุ้ น ) ครบเป็ น องค์ ป ระชุ ม ตามข้ อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็นผู้ดาเนินการประชุม
ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได้ ชี้ แ จงให้ ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี้
1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นับหนึ่งหุ้น
เป็นหนึ่งเสียง โดยบริษัทได้จัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนนและ
ได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชุมแล้ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ผู้ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย ไม่เห็น
ด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คัด ค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่าน ผู้ถือหุ้ น
เห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คัดค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้บัตร
ลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเองและผู้รับ
มอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะทาการจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ของทุกท่านเพื่อทาการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัท ฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนั้น บริษัท ฯ
ได้ น าคะแนนเห็ นด้ ว ย ไม่เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสียง ตามความประสงค์ ของผู้ ถือ หุ้น บั น ทึ กรวมไว้ ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
2. เพื่อ ให้การประชุ มเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้ อยจึงขอให้ ผู้ถือ หุ้นที่ มีข้อ สงสั ยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอให้แนะนาตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้แจ้งชื่อของผู้มอบฉันทะด้วย โดย
คาถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระที่กาลังพิจารณา
3. บริษัทฯ ได้ ปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดีเ กี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้ น โดยการ
เปิ ดโอกาสให้ ผู้ถือ หุ้ น เสนอระเบี ยบและวาระการประชุ ม สามั ญผู้ ถือ หุ้ น ประจ าปี 2558 และชื่ อ บุ คคลที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2557
ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องใด ๆ เข้ามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้จั ดส่งให้แก่
ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม
ไม่มีผู้ถือหุ้ นทักท้วง หรื อขอแก้ไ ขรายงานการประชุม และไม่มี ผู้ถือ หุ้น แสดงความคิ ดเห็ น
หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผถู้ ือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

872,142,202
11,097
872,153,299

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9987
0.0013
100.0000

รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี ข อง
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษั ทฯใน
รอบปี 2557 และรับทราบรายงานประจาปีของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสาคัญดังนี้
 ผลการดาเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2557 เท่ากับ 3,466 ล้ าน
บาท เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ แต่เมื่อเปรียบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมียอดขาย 3,803
ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9
 ผลการดาเนินงานด้านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง
คือ โตร้อยละ 3 ร้อยละ 7 และร้อยละ 11 ในปี 2555-ปี 2557 โดยในปี 2557 มียอดโอน
รวม 1,816 ล้านบาท สูงสุดในรอบหลายปีที่ผ่านมา
 ปี 2557 บริษั ทฯ มีก ารขยายการลงทุ นใน 3 โครงการใหม่ มูลค่า รวม 2,757 ล้านบาท
ดังนี้ 1.) โครงการดิอ ามองต์ ประเภทคอนโดมิ เนี ยม 227 หน่ว ย มู ลค่ าโครงการ 483
ล้านบาท 2)โครงการบ้านฟ้าปิยรมย์ นีวา ประเภทบ้านเดี่ยว และบ้านแฝด 231 หน่วย
มูลค่าโครงการ 669 ล้านบาท 3) โครงการบ้านฟ้ากรี นเนอรี่ ปิ่นเกล้า สาย 5 ประเภท
บ้านเดี่ยว บ้านแฝด และทาวน์เฮ้าส์ 466 หน่วย มูลค่าโครงการ 1,605 ล้านบาท ซึ่งทุก
โครงการได้รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้า
 เป้า หมายการดาเนิ นงานปี 2558 : บริ ษัท ฯตั้ง เป้ าหมายยอดขายที่ 3,400 ล้ านบาท
และตั้งเป้าการโอน ที่ 2,200 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 3 โครงการใหม่
ได้ แ ก่ โครงการบ้ า นระดั บ ราคาต่ ากว่ า 5 ล้ า น จ านวน 1 โครงการ ได้ แ ก่ โครงการ
บ้านฟ้ากรีนเนอรี่ ปากเกร็ด -ราชพฤกษ์ ประเภทบ้านเดี่ ยว และบ้านแฝด จานวน 128
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หน่วย มูลค่าโครงการ 674 ล้านบาท และโครงการบ้านระดับราคาสูงกว่า 5 ล้าน จานวน
2 โครงการ ได้แก่ โครงการธัญธานี โฮมออนกรีน วิลเลจ 3 และ วิลเลจ 4
มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จานวน 2 ราย ดังนี้
1) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการผลการดาเนินงาน
ที่ผ่านมา ดังนี้ 1. ปัจจัยหลักที่ทาให้ยอดขายลดลง 9% และ 2. จากรายงานประจาปี หน้า 39 พบว่ามีรายได้
หลัก 3 ทาง คือ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์เฮ้าส์ ซึ่งในปีนี้ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด มียอดขายลดลงเนื่องจากสาเหตุ
ใด หรือบริษัทฯ เน้นขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์ มากขึ้น
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : บริษัทฯ มียอดขายบ้านเดี่ยว
บ้านแฝด ลดลง เนื่องจากความไม่เสถียรภาพทางการเมืองเมื่อต้นปี 2557 ที่ผ่านมา แต่ทั้งนี้ในช่วงครึ่งปีหลังมี
การปรับตัวดีขึ้นทาให้ยอดขายลดลงเพียงเล็กน้อย โดยลดลงร้อยละ 9 และสาหรับสัดส่วนยอดขายของสินค้าที่
ลดลงส่ว นหนึ่ง เกิ ดจากทาเลที่ตั้งของโครงการ ซึ่ งในการเปิ ดโครงการแต่ละโครงการบริ ษัท จะศึกษาว่า ทาเล
ดังกล่า วนั้นเหมาะสมกับสิน ค้าประเภทใด เพื่อ ตอบสนองความต้องการของตลาด และสามารถขายสิ นค้าได้
อย่างต่อเนื่อง โดยในแต่ละปีจะมีการเปลี่ยนทาเลใหม่ สืบเนื่องจากปิดโครงการ ทาให้ต้องจัดหาซื้อที่ดินใหม่ โดย
ในปีที่ผ่านมาพบว่าทาเลที่เปิดใหม่นั้น มีความต้องการบ้านประเภททาวเฮ้าส์สูง บริษัท ฯ จึงเปิดโครงการบ้าน
ประเภทที่มีทาวเฮ้าส์มากขึ้น จึงส่งผลให้มียอดขายบ้านประเภททาวน์เฮ้าส์สูงขึ้น
2) นายทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามว่า จากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กาลัง
ซื้อที่ลดลง การแข่งขันในตลาดที่ค่อนข้างรุนแรง และสินค้าบ้านล้นสต๊อก บริษัทฯ มีความมั่นใจเพียงใดว่าผล
การดาเนินงานจะเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : ในปีที่ผ่านมา จากความไม่
เสถี ย รภาพทางการเมื อ งท าให้ ต ลาดอสั ง หาริ ม ทรั พ ย์ ซ บเซา แต่ ห ลั ง จากที่ ส ถานการณ์ เ ข้ า สู่ ส ภาวะปกติ
บริษัทฯ มีการทาการตลาดใหม่ โดยปรับรูปแบบสินค้า ทาให้ มียอดขายเพิ่มขึ้น และจากการประเมินสถานการณ์
ของปี 2558 คาดว่าเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ้นมากนัก แต่อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่ได้วางเป้าหมายที่สูงมากเกินไป มี
ความเหมาะสมกับสภาวะตลาด รวมถึงมีการปรับรูปแบบสินค้าด้วยเช่นกัน อีกทั้งโครงการใหม่ที่จะเปิด ได้มีการ
ปรับรูปแบบสินค้าให้เหมาะสมกับตลาดที่ยังมีความต้องการอยู่ ดังนัน้ บริษัทฯ จึงมองว่าตลาดน่าจะเป็นตัวบ่งบอก
ที่ดี ที่จะนาไปสู่เป้าหมายที่ตั้งไว้
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมการผู้จัดการ สายปฏิบัติการ 2 ได้ตอบคาถามเพิ่มเติม
สรุปสาระสาคัญดังนี้ : สาหรับปี 2558 บริษัทฯ จะเปิดโครงการใหม่ จานวน 3 โครงการ ซึ่งเป็น ประเภทแนวราบ
ทั้งหมด โดยยอดขายในปีนี้คาดว่าน่าจะเป็นยอดขายประเภทแนวราบประมาณร้อยละ 70 อีกทั้งโครงการที่เปิดใน
ประเภทแนวราบเป็นทาเลที่บริษัทฯ เปิดขายอยูต่ ่อเนื่อง ซึ่งในปีที่ผ่านมามียอดขายค่อนข้างดี โดยในปัจจุบันเมื่อ
เปรียบเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีที่ ผ่านมา พบว่ามีการเติบโต และมียอดขายดีขึ้น ดังนั้นบริษัทฯ จึงคาดว่า
ยอดขายน่าจะเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรับทราบรายงาน
ประจาปีของคณะกรรมการตามที่เสนอมา
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติง บการเงิน ของบริ ษั ท ประจ าปี
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สรุปสาระสาคัญดังนี้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ทาการตรวจสอบงบการเงิ น ประจาปี 2557 สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2557 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทั่วไป และได้ให้ความเห็น ว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน
ผลการดาเนินงาน การเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิน ” ตามรายละเอียดที่ได้จัดส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญ ประชุมแล้วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ
-

รายการที่สาคัญในงบแสดงฐานะการเงิน

-

รายการที่สาคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ

-

สรุปอัตราส่วนที่สาคัญทางการเงิน

มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม จานวน 3 ราย ดังนี้
1) นายทรงวิทย์ แก้วพรรณา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับงบการเงิน ประจาปี 2557 ดังนี้
1. บริษัทมีการกาหนดสัดส่วนหนี้สินต่อทุนหรือไม่ว่าจะต้องมีสัดส่วนไม่เกินเท่าไร 2. ที่ดินที่รอการพัฒนาในแต่
ละจังหวัด มีทาเลที่ตั้งที่ไหนบ้าง
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : บริษัทฯ กาหนดหนี้สินต่อทุน
ไว้ไม่เกิน 1.5 เท่า ทั้งนี้ หนี้สินต่อทุนที่เพิ่มมาเป็น 1.2 เท่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการลงทุนและขยายโครงการมาก
ขึ้น ซึ่ง การขยายโครงการในแต่ ละโครงการต้อ งมี การกู้ยืมเงิน เพิ่ มขึ้น สาหรับ การลงทุน เรื่ องการถมดิน สร้า ง
สาธารณูปโภคล่วงหน้า ทาบ้านตัวอย่าง เป็นต้น อีกทั้งบริษัทฯ จะมีการขยายกิจการหรือเปิดโครงการใหม่ จึงทา
ให้อัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสูงขึ้น อย่างไรก็ตามไม่มีความเสี่ยงมากนัก ยังอยู่ในระดับที่สามารถยอมรับได้
สาหรั บ สต๊ อ กที่ ดินที่ มี อยู่ บริ ษั ทฯ มีการซื้ อ ใหม่ เพิ่ ม ขึ้น ในปี ที่ ผ่า นมาเป็น ที่ ดิน ที่ ซื้อ มาเพื่ อ
พัฒนาต่อเนื่อง เช่น ที่ดินที่พุทธมณฑล สาย 5 ซึ่งเปิดโครงการแล้วเมื่อปีที่ผ่านมา และได้รับการตอบรับที่ดีจาก
ลูกค้า ขณะนี้มียอดขายมากกว่าร้อยละ 60 และเริ่มมีการทยอยโอนกรรมสิทธิ์อย่างต่อเนื่อง คาดว่าภายในสิ้นปีนี้
จะมีสินค้าคงเหลืออยู่ไม่มากนัก ฉะนั้นบริษัทฯ จึงเตรียมเปิดโครงการใหม่ เนื่องจากความต้องการบ้านในทาเล
ดังกล่าวค่อนข้างสูง และสาหรับในส่วนที่ดินในพื้นที่อื่นๆ ได้แก่ ที่ดินลาลูกกา คลอง 4 และที่ดินลาลูกกา คลอง 6
ซึ่งเป็นโครงการที่เปิดขายอยู่แล้วและกาลังพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และที่ดินพัทยา จ.ชลบุรี และที่ดิน รังสิตคลอง 3
ซึ่งเป็นที่ดินที่มีทาเลศักยภาพที่ดี
2) นายชั ยณรงค์ โรจจวั ฒ น์ ผู้ ถือ หุ้ น : ได้ สอบถามเกี่ยวกั บ ที่ดิน ที่พั ท ยาว่า มี การพัฒ นา
อย่างไรบ้าง
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีที่ดินที่พัทยา 22 ไร่
ซึ่งขณะนี้พัฒนาประเภทคอนโดมิเนียมไปแล้ว 4 ตึก โดยแบ่งเป็น 2 เฟส เฟสแรก จานวน 2 ตึก ใช้ที่ดินกว่า 4 ไร่
ซึ่งสร้างเสร็จแล้วในเดือนมีนาคม ขณะนี้มียอดขายแล้ว 90% และเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ คาดว่าจะสามารถ
โอนกรรมสิทธิ์ได้หมดภายในปีนี้ ส่วนเฟส 2 ดาเนินการเปิดขายแล้ว ใช้ที่ดินประมาณ 4 ไร่เศษ ซึ่งขณะนี้กาลัง
ก่อสร้าง และสาหรับในส่วนของที่ดินที่คงเหลืออยู่จะดาเนินการพัฒนาเฟส 3 เฟส 4 ต่อไป
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3) นายนรา ศรีเพชร สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย : ได้สอบถามเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินระยะสั้น
จากในรายงานประจาปีหน้า 124 บริษัท ฯ มีการกู้ ยืมเงินระยะสั้น จากกรรมการเนื่องจากสาเหตุใดและมีข้อ ดี
ข้อเสียอย่างไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีการกู้ยืมเงินระยะ
สั้นจากกรรมการ ในกรณีเร่งด่วน เนื่องจากการกู้ยืมจากสถาบันการเงินค่อนข้างใช้เวลาในการพิจารณาอนุมัติ
ในขณะเดียวกัน บริษัทฯ ก็ได้มีการติดต่อกับสถาบันการเงินเพื่อ เปลี่ยนจากการกู้ยืมกรรมการเป็นกู้ยืมสถาบัน
การเงินแทน
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลง
มติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

872,162,209
11,097
872,173,306

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9987
0.0013
100.0000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ การจั ดสรรกาไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2557 และการจ่ายเงินปันผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบั ญญั ติบ ริ ษั ทมหาชนจ ากั ด พ.ศ. 2535 และข้ อ บั งคั บ ของ
บริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ ของทุน
จดทะเบียน เว้นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอื่นกาหนดให้ต้องมีทุนสารองมากกว่านั้น
จากผลการดาเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน
118,174,415.63 บาท ดั ง นั้ น คณะกรรมการบริ ษั ทจึ ง เห็น ควรเสนอให้ ที่ ประชุม ผู้ ถือหุ้ น พิ จารณาจั ด สรรเงิ น
สารองตามกฎหมาย จานวน 5.9 ล้านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2557 ทาให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมี
ทุนสารองตามกฎหมาย 60,250,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.02 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจ่ายเงินปันผลให้นาปัจ จัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่ น
ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัท
และผู้ ถื อ หุ้ นของบริ ษั ท จากผลการดาเนิ น งานในปี 2557 ที่ ผ่า นมางบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผลกาไรสุ ท ธิ
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จานวน 114,065,789.61 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน
ปันผลในอัตราหุ้นละ 0.037 บาท โดยกาหนดจ่ายปันผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานปี 2557 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียง
ลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

872,162,209
11,097
872,173,306

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9987
0.0013
100.0000

พิจารณาอนุ มัติ ก ารแต่งตั้ งกรรมการแทนกรรมการที่ ต้ องออกตามวาระ ประจาปี
2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี 2558 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุม
สามัญประจาปีทุกครั้งกรรมการจะต้องออกจากตาแหน่งอย่างน้อยจานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถ้าจานวนกรรมการ
แบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่ง
ในปีแรก และปีที่สองภายหลัง จดทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจับ สลาก ส่ว นปีหลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ใ น
ตาแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ โดยในปีนี้มี
กรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการ และกรรมการอิสระ
2. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ
3. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ
ทั้งนี้ บริษัท ขอชี้แจงเหตุผลในการเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
อิสระที่ ดารงตาแหน่ งกรรมการมาเกิ น 9 ปี เป็น กรรมการอีกวาระหนึ่ง ได้ แก่ นายกอบศั กดิ์ พงศ์พ นรัตน์ โดย
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแล้ว เห็นว่า นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
เป็นผู้มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการตามที่กฎหมายกาหนด ตลอดจนมีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์
ในธุรกิจอสังหาริม ทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถาบันการเงิน ซึ่งคุณสมบัติดังกล่าว มีความสาคัญกับบริษัทเป็นอย่า ง
มาก ตลอดระยะเวลาของการดารงตาแหน่ง เป็ น กรรมการ นายกอบศั กดิ์ พงศ์ พ นรั ตน์ ได้ ใ ห้ ความเห็ น และ
ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์แก่บริษัทมาโดยตลอด และเพื่อมิให้บริษัทสูญเสียโอกาสในการเลือกตั้งกรรมการที่มี
ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง
อี ก ทั้ ง บริ ษั ท ได้ พิ จ ารณาคุ ณสมบั ติ และผลการปฏิ บั ติง านของกรรมการดั ง กล่ า วเป็ น
รายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็นกรรมการครบถ้วนตามที่ได้กาหนดไว้ในกฎหมายที่เกี่ ยวข้อง
และมีความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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เลื อกตั้ง กรรมการที่ ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่า น ดัง กล่ าว กลับ เข้ าดารงตาแหน่ งอี กวาระหนึ่ง และ
เนื่องจากกรรมการจานวนสองท่าน ได้แก่ นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ และนายสมนึก ตันฑเทอดธรรม เป็นผู้ถือหุ้น
ของบริษัทจึงของดออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ามาดารงตาแหน่ง
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ป ระชุม มีม ติอ นุมั ติการแต่ งตั้ งกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2558 จ านวน 3
ท่าน ได้แก่ 1) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการและกรรมการอิสระ 2) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ กรรมการ
3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี้
1) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ และกรรมการอิสระ

872,162,209
11,097
872,173,306

2) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9987
0.0013
100.0000

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9414
0.0586
100.0000

กรรมการ

871,662,209
511,097
872,173,306

3) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
กรรมการ

843,962,209
28,211,097
872,173,306

-8-

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

96.7654
3.2346
100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาปี 2558 โดยแถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 34 กาหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ
ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บาเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตามข้ อ บั ง คั บ หรื อ ตามที่ ที่ ป ระชุ ม หรื อ ผู้ ถือ หุ้ น จะพิ จ ารณา ซึ่ ง อาจกาหนดเป็ น จ านวนแน่ น อนหรื อ วางเป็ น
หลั กเกณฑ์ แ ละจะกาหนดไว้ เ ป็ นคราว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ าจะมี การเปลี่ ยนแปลงก็ ได้ และ
นอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท
ทั้ ง นี้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยความเห็ น ชอบของคณะกรรมการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทน
ได้พิจารณาแล้ว จึงเห็น ควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ
สาหรับปี 2558 ในอัตราเดียวกับปี 2557 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปีสาหรับกรรมการ)
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ
่อป
ค่าตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั้งการประชุม
ค่าเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั้งการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558 ตามที่
เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

872,162,209
11,097
872,173,306
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9987
0.0013
100.0000

วาระที่ 7

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารแต่ งตั้ งผู้ ส อบบั ญชี และก าหนดค่ าตอบแทนของผู้ ส อบบั ญ ชี
ประจาปี 2558

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี้
เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ที่ประชุ ม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น แต่ ง ตั้ ง ผู้ ส อบบั ญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งให้
บริ ษั ท สอบบั ญชี ธ รรมนิติ จากั ด โดยนางสาววั นนิ สา งามบั วทอง ผู้ สอบบัญชี รับ อนุญาตเลขที่ 6838 หรื อ
นายพี ระเดช พงศ์ เสถียรศั กดิ์ ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4752 หรื อ นายพจน์ อั ศวสัน ติ ชัย ผู้ สอบบั ญชี รับ
อนุ ญาตเลขที่ 4891 เป็ น ผู้ สอบบั ญชี ง บการเงิ น บริ ษั ท ประจ าปี 2558 และในกรณี ที่ ผู้สอบบั ญชี ดั ง กล่ า ว
ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จะกาหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญาตท่านอื่นให้เป็นผู้
ดาเนินงานแทน
เนื่ อ งจากมี ความเห็ น ว่ า บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ากั ด เป็ น บริ ษั ท สอบบั ญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัท
ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเป็นอย่าง
ดี และผู้สอบบัญชีทั้ ง 3 ราย ตลอดจนบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่มีความสั มพันธ์ หรือรายการที่อาจ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับบริษัทแต่อย่างใด
ทั้งนี้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558 เป็นจานวนเงิน 1,190,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ้น
จากปี 2557 จานวน 120,000 บาท
มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม จานวน 1 ราย ดังนี้
1) นายนรา ศรี เพชร สมาคมส่ง เสริ ม ผู้ ลงทุ นไทย : ได้สอบถามเกี่ ยวกั บ ค่า สอบบั ญชี ซึ่ ง
เพิ่มขึ้นประมาณ 120,000 บาท หรือมากกว่าร้อยละ 10 อยากทราบว่ามีสาเหตุมาจากอะไร
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : ค่าสอบบัญชีของบริษัท ที่เพิ่ม
สูงขึ้น เนื่องจากบริษัทฯ มีผลประกอบการเพิ่มขึ้น ทาให้รายการทางบัญชีหรือภาระทางบัญชีมากขึ้น
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบั ญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558 ตามที่เสนอมา โดยมีผู้ถือหุ้นออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
รวม

872,152,209
10,000
11,097
872,173,306
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9976
0.0011
0.0013
100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรื่องต่าง ๆ
โดยมีผู้ถอื หุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้อเสนอแนะจานวน 2 ราย ดังนี้

1) คุณวิ ชัย รตะไพบูลย์ ผู้ ถือ หุ้น : ได้ สอบถามเกี่ยวกั บ แนวคิ ดหรือ นโยบายที่ พัฒ นาโครงการ
แนวราบและแนวสูงในเขตกรุงเทพมหานครหรือไม่
ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคาถาม สรุปสาระสาคัญดังนี้ : บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในการ
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวราบมาก่อน ซึ่งแนวราบเป็นที่ต้องการมากกว่าแนวสูง แต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันบริษัทฯ
เริ่มพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แนวสูงด้วยเช่นกัน และพร้อมที่จะพัฒนาทั้ง 2 รูปแบบ โดยคานึงถึงความเหมาะสมของ
การตลาดและทาเลที่ตั้งของที่ดิน
บริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญในเขตปริมณฑล แต่ ณ ปัจจุบันราคาที่ดินภายในกรุงเทพฯ ค่อนข้างสูง
ไม่เหมาะสมที่จะพัฒนาเป็นแนวราบ บริษัทฯ จึงมีกระจายความเสี่ยงไปในแต่ละพื้น ที่ที่ดีกว่า โดยพัฒนาโครงการใน
เขตปริมณฑลเป็นหลัก สาหรับในเขตกรุงเทพฯ จะพิจารณาในลาดับต่อไป ถ้าหากมีทาเลที่ดี และมีศักยภาพ
2) คุณทรงวิทย์ แก้วพรรณนา ผู้ถือหุ้น : ได้สอบถามเกี่ยวกับการเจรจาหาพันธมิตรตามที่เป็นข่าว
หน้าหนังสือพิมพ์ และมีหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลือกพันธมิตรอย่างไร
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ตอบคาถาม สรุ ป สาระสาคัญดั งนี้ : บริ ษัท ฯ มี ห ลักเกณฑ์ ในการ
พิจารณาพัน ธมิตรร่วมลงทุน โดยพิ จารณาจากการเพิ่มศักยภาพให้กับ บริษัท มากขึ้ น และผู้ถือ หุ้นได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ้นมากกว่าที่จะเสียประโยชน์ หรือมิให้ผู้ที่มาร่วมทุนได้รับประโยชน์แต่ฝ่ายเดียว อย่างไรก็ตามบริษัทฯ พิจารณา
และคานึงถึงภาพรวมของผู้ถือหุ้นควรได้รับประโยชน์ไปด้วยกัน แต่เ นื่องจากขณะนี้ยังเป็นเพียงการเจรจา ยังไม่ มี
ความคืบหน้าใดๆ จึงไม่สามารถสรุปหรือให้รายละเอียดได้
ในระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติม ทาให้มีผู้เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดย
การมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น 111 ราย นับจานวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 872,173,306 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 73.54 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัท
ไม่มีผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุม
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ปิดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
( นางฐาปนีย์ สีตภวังค์)
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