รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2556
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ ิง จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดั การ
/1
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายบริ หาร)
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริ หาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 2)
/1
หมายเหตุ : นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็ นผู้บริ หารสูงสุดของสายการเงิน
ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง
2. นางสาวณัฐวดี จอมชนะ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉัน ทะรวม 50 ราย นับ จ านวนหุ้น ได้ ทัง้ สิ น้
923,028,339 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.83 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้นสามัญที่เรี ยก
ช าระแล้ ว ของบริ ษั ท มี จ านวนทัง้ สิ น้ 1,185,985,052 หุ้ น) ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานที่ประชุม จึงกล่าวเปิ ดการประชุม โดยประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสมเชาว์
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้ดาเนินการประชุม
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ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้
1.
ในการประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้ นบั
หนึ่งหุ้น เป็ นหนึ่งเสียง โดยบริ ษัทได้ จัดเตรี ยมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ ให้ ผ้ ูถื อหุ้นใช้ ในการออกเสีย ง
ลงคะแนนและได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมการลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกว่า
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง และถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่า
ท่าน ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตามมติที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ให้ ใช้ บตั รลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง
และผู้รับมอบฉันทะที่มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าที่จะทาการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนของทุกท่านเพื่อทาการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็ วบริ ษัทฯ จะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัท ฯ
ได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เ ห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตามความประสงค์ ของผู้ถือ หุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
2.
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นขอให้ แนะนาตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเป็ นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชื่อของผู้มอบฉันทะด้ วย โดย
คาถามหรื อข้ อเสนอแนะขอให้ อยูใ่ นวาระที่กาลังพิจารณา
3.
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดย
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2556 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ล่วงหน้ า ระหว่างวันที่ 19 ธันวาคม 2555
ถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแจ้ งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องใด ๆ เข้ ามา
หลังจากจบการชี ้แจง ประธานกรรมการบริ หารจึงเริ่ มประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2555

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2555 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดสาเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้น ทักท้ วง หรื อขอแก้ ไขรายงานการประชุม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้น แสดงความคิดเห็น
หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2555
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

923,230,091
923,230,091

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
100.0000

รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2555 และรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯใน
รอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจาปี ของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสาคัญดังนี ้
 ผลการดาเนินงานด้ านยอดขายรายปี : ในรอบ 3 ปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯ มีอตั ราการเติบโต
ด้ านยอดขายอย่างต่อเนื่อง ในอัตราร้ อยละ 41 ร้ อยละ 19 และร้ อยละ 12 ในปี 2553 ปี 2555 และสูงสุดในปี ทีผ่ า่ นมา โดยมียอดขายอยูท่ ี่ 2,787 ล้ านบาท เป็ นไปตาม
เป้าหมายที่ตงไว้
ั้
 ผลการดาเนินงานด้ านการโอน : มีอตั ราการเติบโตในช่วง 3 ปี ที่ผ่านมา อย่างต่อเนื่อง
เช่นเดียวกัน ในอัตราร้ อยละ 41 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ 3 ในปี 2553 - ปี 2555 โดยปี ที่
ผ่านมามียอดโอนรวมกว่า 1,539 ล้ านบาท สูงสุดในรอบหลายปี ที่ผา่ นมา
 ปี 2555 บริ ษัทฯมีการขยายการลงทุนใน 4 โครงการใหม่ มูลค่ารวม 2,953 ล้ านบาท
ดังนี ้ 1.) โครงการ เอ็นซี รอยัล ปิ่ นเกล้ า ประเภทบ้ านเดี่ยว 61 หน่วย มูลค่าโครงการ 800
ล้ านบาท 2)โครงการบ้ านฟ้ ากรี นเนอรี่ พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ าน
แฝด 212 หน่วย มูลค่า โครงการ 716 ล้ า นบาท 3) โครงการบ้ านฟ้ า ปิ ยรมย์ เนสโต้
ประเภทบ้ านเดี่ยว และบ้ านแฝด 321 หน่วย มูลค่าโครงการ 831 ล้ านบาท 4)โครงการ
เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ ประเภทคอนโดมิเนีย ม 406 หน่วย มูลค่าโครงการ 606 ล้ านบาท
ซึง่ ทุกโครงการได้ รับการตอบรับที่ดีจากลูกค้ า
 ณ สิ ้นปี 2555 บริ ษัทฯ มีโครงการที่เปิ ดดาเนินการทังสิ
้ ้น 13 โครงการ (ไม่รวมโครงการที่
อยูร่ ะหว่างพัฒนา) โดยเป็ นมูลค่าที่ทาสัญญาซื ้อขายแล้ วทังสิ
้ ้น 8,098 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 71 ของมูลค่าโครงการรวม
 เป้าหมายการดาเนินงานปี 2556 : บริ ษัทฯตังเป
้ ้ าหมายยอดขายที่ 3,200 ล้ านบาท
โตจากปี ที่ผ่านมาร้ อยละ 15 และตังเป
้ ้ าการโอน ที่ 1,800 ล้ านบาท โตจากปี ที่ผ่านมา
ร้ อยละ 17 ขยายการลงทุน ในโครงการใหม่ 5 โครงการใหม่ มูลค่า โครงการ 3,000
ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิม่ เติม
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทในรอบปี 2555 และรับทราบรายงาน
ประจาปี ของคณะกรรมการตามที่เสนอมา
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติง บการเงิ น ของบริ ษัทประจาปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สรุปสาระสาคัญดังนี ้
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ได้ ทาการตรวจสอบงบการเงิ น ประจาปี 2555 สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ ให้ ความเห็นว่า “งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น
ผลการดาเนิ นงาน การเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงิ นสด ถูกต้องตามที ่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น” ตามรายละเอียดที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกี่ยวกับ
-

รายการทีส่ าคัญในงบแสดงฐานะการเงิ น

-

รายการทีส่ าคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

-

รายการทีส่ าคัญในงบกระแสเงิ นสด

-

สรุปอัตราส่วนทีส่ าคัญทางการเงิ น

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมตั ิงบการเงินของบริ ษัท ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลง
มติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

923,230,357
923,230,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100.0000
100.0000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2555 และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ก ารจัด สรรก าไรจากผลการ
ดาเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปั นผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี ้
ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ า ของกาไรสุทธิ
ประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุน
จดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมายอื่นกาหนดให้ ต้องมีทนุ สารองมากกว่านัน้
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จากผลการดาเนินงานในปี 2555 ที่ผา่ นมา งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีผลกาไรสุทธิจานวน
101,250,193.78 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจัด สรรเงิ น
สารองตามกฎหมาย จานวน 5.1 ล้ านบาท สาหรับผลประกอบการปี 2555 ทาให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมี
ทุนสารองตามกฎหมาย 48,850,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.07 ของทุนจดทะเบียน (บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
1,200,000,000 บาท)
บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่น
ผลการดาเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในการ
บริ หารงานของบริ ษัท โดยอยูภ่ ายใต้ เงื่อนไขที่การดาเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จากผลการดาเนินงานในปี 2555 ที่ผ่านมางบการเงิ น รวมของบริ ษัทมีผลกาไรสุท ธิ
จานวน 100,075,901.56 บาท ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยกาหนดจ่ายปั นผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นว่า : เพื่อประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯควร
พิจารณาทบทวนขันตอน
้
กระบวนการปิ ดบัญชีเพื่อให้ สามารถปิ ดงบการเงินได้ รวดเร็วยิ่งขึ ้น และควรพิจารณา
กาหนดวันจ่ายเงินปั นผลให้ เร็ วกว่าวันทีข่ อเสนอนุมตั คิ รัง้ นี ้
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ กล่าวขอบพระคุณในข้ อเสนอแนะ พร้ อมทังแจ้
้ งว่าจะรับ
ข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาในโอกาสต่อไป
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมตั ิการจัดสรรกาไร และจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานปี 2555 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
ลงมติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

923,203,655
26,702
923,230,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9971
0.0029
100.0000

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและกาหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการ
้
ที่ต้องออกตามวาระและกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2556 โดยแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18 ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ กรรมการจะต้ องออกจากตาแหน่งอย่างน้ อย
จานวนหนึง่ ในสาม (1/3) ถ้ าจานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ เคียงที่สดุ กับ
ส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการที่ออกจากตาแหน่งในปี แรก และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจบั สลาก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมการคนที่อยู่ในตาแหน่ งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดยกรรมการซึ่งพ้ นจาก
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ตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งอีกวาระหนึง่ ดังนี ้
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการบริ ษัท
2. นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ
3.
นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการอิสระ
ทังนี
้ ้ คณะกรรมการบริ ษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบตั ิงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ วว่า เป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที่ได้ กาหนดไว้ ในกฎหมายที่เกี่ ยวข้ อง และมีความรู้ ความสามารถอันจะเป็ นประโยชน์ ต่อการ
ดาเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ และเนื่องจากกรรมการทังสามเป็
้
นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจึงของด
ออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ ามาดารงตาแหน่ง
และเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิคา่ เบี ้ยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสาหรับ
ปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
(โดยไม่มีคา่ ตอบแทนรายปี สาหรับกรรมการ)
ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ค่าตอบเเทนรายปี ประธานกรรมการ
440,000
อ่ ปี
ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ค่าเบี ้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม
ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครัง้ การประชุม

มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิการแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระในปี 2556 จานวน 3
ท่าน ได้ แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริ ษัท 2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ
3) นายวิจิตร วิชัยสาร กรรมการอิสระกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี ้
1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

ประธานกรรมการบริ ษัท

923,203,655
26,702
923,230,357
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9971
0.0029
100.0000

2) นายกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการอิสระ

923,203,655
26,702
923,230,357

3) นายวิจิตร วิชยั สาร

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9971
0.0029
100.0000

กรรมการอิสระ

923,203,655
26,702
923,230,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9971
0.0029
100.0000

และมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ กาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2556 ตามที่เสนอมา
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

วาระที่ 6

922,203,655
26,702
1,000,000
923,230,357

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8888
0.0029
0.1083
100.0000

พิจารณาอนุ มั ติก ารแต่ งตั ง้ ผู้ สอบบั ญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี
ประจาปี 2556

ประธานกรรมการบริ หารเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2556 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 120 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุม
สามัญ ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี แ ละก าหนดค่ า สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังให้
้
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรื อนาย
พิชยั ดัชณาภิรมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2421 เป็ นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทประจาปี 2556 และใน
กรณีที่ผ้ สู อบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด จะกาหนดผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตท่านอื่นให้ เป็ นผู้ดาเนินงานแทน
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เนื่องจากมีความเห็นว่า บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่ได้ รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรั พย์ มีประสบการณ์ ในการตรวจสอบบริ ษัทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี
และผู้สอบบัญชี ทงั ้ 2 ราย ตลอดจนบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จากัด ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อรายการที่อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ กาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2556 เป็ นจานวนเงิน 1,030,000 บาทต่อปี เพิ่มขึ ้น
จากปี 2555 จานวน 50,000 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2556 ตามที่เสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้

วาระที่ 7

เห็นด้ วย
923,203,655
ไม่เห็นด้ วย
26,702
งดออกเสียง
รวม
923,230,357
พิจารณาเรื่องอื่นๆ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.9971
0.0029
100.0000

ประธานกรรมการบริ หารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเรื่ องต่าง ๆ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะจานวน 3 ราย ดังนี ้
1) คุณทรงวิทย์ แก้ วพรรณา ได้ สอบถามเกี่ ยวกับแผนการดาเนินงานของบริ ษัท ฯในอนาคต
ข้ อมูลที่ดินที่รอการพัฒนาของบริ ษัทฯ และแนวทางการควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ าง
ประธานกรรมการบริ ห าร ได้ ตอบค าถาม สรุ ป สาระส าคัญ ดั ง นี ้ : โดยเฉลี่ ย บริ ษั ท ฯ
ตังเป
้ ้ าหมายการขายเติบโตจากปี ที่ผา่ นมาไม่ต่ากว่าร้ อยละ 15 มีแผนขยายการลงทุนในโครงการ
ใหม่ ควบคูก่ บั การจัดสรรที่ดินใหม่ในทาเลที่มีศกั ยภาพอย่างต่อเนื่อง จากเดิมจะเห็นว่าบริ ษัทฯมี
ที่ดินหลักในเขตรังสิต - ลาลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปั จจุบนั ได้ มีการขยายการลงทุนไปยังพัทยา
ชลบุรี และซือ้ ที่ดินเพิ่มในจังหวัด อุดรธานี และจังหวัดเชี ยงใหม่มากขึน้ เพื่อขยายตลาดและ
รองรับการเติบโตในอนาคต ซึง่ อยูบ่ นหลักการบริ หาร วิเคราะห์การลงทุน และบริ หารความเสี่ยงที่
เหมาะสมกับโครงสร้ างทางการเงินของบริ ษัทฯ
นอกจากนี บ้ ริ ษัท ฯ ยัง ใช้ ก ลยุทธ์ ด้ านการตลาดด้ ว ยการผลิต สิน ค้ าที่ หลากหลายเพื่อ ให้
ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เช่น กลุม่ สินค้ าระดับราคาที่ต่ากว่า 5 ล้ านบาท กลุม่ สินค้ าระดับ
ราคาตังแต่
้ 5 ล้ านบาทขึ ้นไป และกลุ่มสินค้ าแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม รวมถึงการกระจาย
สินค้ าไปในทาเลต่างๆ เช่น ในพื ้นที่พทั ยา ชลบุรี
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สาหรับการบริ หารต้ นทุนก่อสร้ างนัน้ บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบโครงสร้ างสาเร็ จรูป หรื อ Prefab
เพื่อสร้ างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทังด้
้ านต้ นทุนและระยะเวลาในการผลิต
2) คุณสุริยา สรรพอาษา ได้ สอบถามเกี่ยวกับมาตรการในการป้องกันภาวะฟองสบู่ในตลาด
อสังหาริ มทรัพย์ และโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ตอบคาถาม สรุ ปสาระสาคัญ ดังนี ้ : คณะผู้บริ หารได้ ติดตาม
วิเคราะห์ ประเมินความเสี่ยงภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์อย่างสม่าเสมอ ซึ่งมองว่ายัง
ไม่มีข้อบ่งชี ้ถึงโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างมีนยั สาคัญมากนัก ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีอตั รา
หนี ้สินต่อทุนที่ 0.65 เท่า สูงกว่าปี ที่ผา่ นมาจากการกู้เงินลงทุนเพิ่ม แต่ถือว่ายังต่ากว่าค่าเฉลีย่ ของ
บริ ษัทฯ อสังหาริ มทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์ฯ และมองว่าบริ ษัทฯ ยังมีโอกาสที่จะสามารถขยาย
การลงทุนได้ อีกในอนาคต
ส าหรั บ ประเด็ น การขยายการลงทุ น ในต่ า งประเทศนั น้ จากที่ ค ณะผู้ บริ ห ารได้ มี ก าร
ทาการศึกษาวิจัยพบว่า หลายประเทศมีศกั ยภาพการลงทุน แต่ ยงั มีอุปสรรคในการเข้ าไปทา
ตลาดอยู่ ห ลายประการ เช่ น ด้ านกฎหมายของต่ า งประเทศซึ่ ง แตกต่ า งจากกฎหมาย
ภายในประเทศไทยมาก การลงทุนที่ต้องใช้ เงินลงทุนสูง ด้ านพันธมิตรคู้ค้าเนื่องจากบริ ษัทฯไม่
สามารถเป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ์ ที่ ดิ นในต่า งประเทศได้ ระบบสาธารณูป โภคและเสถี ย รภาพ
ภายในประเทศนันๆ
้ ที่อาจจะยังไม่เอื ้อต่อการลงทุน เป็ นต้ น
3) คุณชัยณรงค์ โรจจวัฒน์ ได้ สอบถามเกี่ยวกับอัตรากาไรของสินค้ าประเภทบ้ านเดี่ยว และ
ทาวน์เฮ้ าส์
ประธานกรรมการรบริ หาร ชี ้แจงข้ อมูลให้ ทราบ ดังนี ้ : ในกลุม่ บ้ านเดี่ยว มีอตั รากาไรขันต้
้ นที่
ประมาณร้ อยละ 30 – ร้ อยละ 32 ขึ ้นอยู่กบั แต่ละโครงการ ซึ่งบางโครงการอาจจะมีอตั รากาไร
ขันต้
้ นสูงถึงร้ อยละ 35 และร้ อยละ 36 สาหรับกลุม่ ทาวน์เฮ้ าส์นนั ้ มีอตั รากาไรขัน้ ต้ นต่ากว่า
ประเภทบ้ านเดี่ยว ค่าเฉลีย่ อยูท่ ี่ร้อยละ 20 ขึ ้นไป
ในระหว่างการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิ่ม เติม ทาให้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 60 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 923,230,357 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.85 ของจานวนหุ้น
ที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรื อสอบถามเพิม่ เติม หรื อเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
( นางสาววนิตา รอดดา )
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