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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้ าส์ ซ่ ิง จากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษำยน 2558 เวลำ 14.30 – 15.40 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิรำเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน่ เลขที่ 99 ถนนวิภำวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหำนคร
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นำยสุธรรม ชัชวำลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธำนกรรมกำร
กรรมกำรอิสระ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรสรรหำ และ
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
3. นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และกรรมกำรสรรหำ
4. นำยวิจิตร วิชยั สำร
กรรมกำรอิสระ กรรมกำรตรวจสอบ และ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
5. นำยสมเชำว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมกำร ประธำนกรรมกำรบริ หำร
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และกรรมกำรผู้จดั กำร
6. นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ /1
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร และ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร (สำยบริ หำร)
7. นำยรังสรรค์ นันทกำวงศ์
กรรมกำร กรรมกำรบริ หำร และ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร (สำยปฏิบตั ิกำร 1)
8. นำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมกำร กรรมกำรสรรหำ กรรมกำรบริ หำร และ
รองกรรมกำรผู้จดั กำร (สำยปฏิบตั ิกำร 2)
หมำยเหตุ : /1 นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ เป็ นผู้บริ หำรสูงสุดของสำยกำรเงิน
ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นำงสำววันนิสำ งำมบัวทอง
2. นำงสำวณัฐวดี จอมชนะ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด
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เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มีผ้ ูถื อหุ้น เข้ ำร่ ว มประชุมด้ ว ยตนเองและโดยกำรมอบฉันทะรวม 102 รำย นับจำนวนหุ้น ได้ ทัง้ สิน้
872,153,298 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.54 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท (หุ้นสำมัญที่เรี ยก
ช ำระแล้ ว ของบริ ษั ท มี จ ำนวนทัง้ สิ น้ 1,185,985,052 หุ้ น) ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตำมข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท
นำยสุธรรม ชัชวำลวงศ์ ประธำนที่ประชุม จึงกล่ำวเปิ ดกำรประชุม โดยประธำนฯ ได้ มอบหมำยให้ นำยสมเชำว์
ตันฑเทอดธรรม ประธำนกรรมกำรบริ หำร เป็ นผู้ดำเนินกำรประชุม
ก่ อ นเริ่ ม พิ จ ำรณำวำระกำรประชุ ม ประธำนกรรมกำรบริ ห ำรได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม รั บ ทรำบเรื่ อ ง
ดังต่อไปนี ้
1. ในกำรประชุมครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีกำรนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้ นบั หนึ่งหุ้น
เป็ นหนึง่ เสียง โดยบริ ษัทได้ จดั เตรี ยมบัตรลงคะแนนในแต่ละวำระไว้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นใช้ ในกำรออกเสียงลงคะแนนและ
ได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกำรลงทะเบียนเข้ ำประชุมแล้ ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกว่ำเห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียง และถ้ ำไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด คัด ค้ ำน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่ำท่ำน ผู้ถือหุ้น
เห็นชอบ หรื อเห็นด้ วยตำมมติที่นำเสนอ หำกมีผ้ ถู ือหุ้นท่ำนใด คัดค้ ำน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ บตั ร
ลงคะแนนที่บริ ษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบกำรพิจำรณำในแต่ละวำระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มำประชุมด้ วยตนเองและผู้รับ
มอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจำกนันเจ้
้ ำหน้ ำที่จะทำกำรจัดเก็บบัตรลงคะแนน
ของทุกท่ำนเพื่อทำกำรรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้ เป็ นหลักฐำน
ในกำรรวบรวมผลคะแนน เพื่อควำมรวดเร็ วบริ ษัทฯ จะนำคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจำกคะแนนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทำหนังสือ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ ำร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัท ฯ
ได้ นำคะแนนเห็นด้ วย ไม่เ ห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ตำมควำมประสงค์ ของผู้ถือ หุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ อ ง
คอมพิวเตอร์ เพื่อกำรลงมติตำมวำระไว้ แล้ ว
2. เพื่อให้ กำรประชุมเป็ นไปด้ วยควำมเรี ยบร้ อยจึงขอให้ ผ้ ูถือหุ้นที่มีข้อสงสัยจะซักถำมหรื อแสดง
ควำมคิดเห็นขอให้ แนะนำตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หำกเป็ นผู้ที่รับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชื่อของผู้มอบฉันทะด้ วย โดย
คำถำมหรื อข้ อเสนอแนะขอให้ อยูใ่ นวำระที่กำลังพิจำรณำ
3. บริ ษัทฯ ได้ ปฏิบตั ิตำมหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดีเกี่ยวกับกำรดูแลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดยกำร
เปิ ดโอกำสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอระเบีย บและวำระกำรประชุม สำมัญผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2558 และชื่ อ บุคคลที่ มี
คุณสมบัติเหมำะสมเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตังเป็
้ นกรรมกำรบริ ษัทล่วงหน้ ำ ระหว่ำงวันที่ 25 ธันวำคม 2557
ถึงวันที่ 13 กุมภำพันธ์ 2558 โดยแจ้ งรำยละเอียดผ่ำนทำงเว็บไซต์ของตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ผลปรำกฏว่ำ ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องใด ๆ เข้ ำมำ
หลังจำกจบกำรชี ้แจง ประธำนกรรมกำรบริ หำรจึงเริ่ มประชุมตำมระเบียบวำระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2557

ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น
ประจำปี 2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 ตำมรำยละเอียดสำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนกำรประชุม
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นทักท้ วง หรื อขอแก้ ไขรำยงำนกำรประชุม และไม่มีผ้ ถู ือหุ้น แสดงควำมคิดเห็น
หรื อสอบถำมเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2557
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2557 ตำมที่เสนอมำ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9987
0.0013
100.0000

รั บ ทราบผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2557 และรายงานประจ าปี ของ
คณะกรรมการ

ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทฯใน
รอบปี 2557 และรับทรำบรำยงำนประจำปี ของคณะกรรมกำร ดังรำยละเอียดตำมที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี
ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนกำรประชุม โดยสรุปสำระสำคัญดังนี ้
 ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนยอดขำยรำยปี : บริ ษั ทฯ มียอดขำย ปี 2557 เท่ำกับ 3,466 ล้ ำน
บำท เป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั ้ แต่เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2556 ซึ่งมียอดขำย 3,803
ล้ ำนบำท ลดลงร้ อยละ 9
 ผลกำรดำเนินงำนด้ ำนกำรโอน : มีอตั รำกำรเติบโตในช่วง 3 ปี ที่ผ่ำนมำ อย่ำงต่อเนื่อง
คือ โตร้ อยละ 3 ร้ อยละ 7 และร้ อยละ 11 ในปี 2555-ปี 2557 โดยในปี 2557 มียอดโอน
รวม 1,816 ล้ ำนบำท สูงสุดในรอบหลำยปี ที่ผำ่ นมำ
 ปี 2557 บริ ษัทฯ มีกำรขยำยกำรลงทุนใน 3 โครงกำรใหม่ มูลค่ำรวม 2,757 ล้ ำนบำท
ดังนี ้ 1.) โครงกำรดิอำมองต์ ประเภทคอนโดมิเนียม 227 หน่วย มูลค่ำโครงกำร 483
ล้ ำนบำท 2)โครงกำรบ้ ำนฟ้ ำปิ ยรมย์ นีวำ ประเภทบ้ ำนเดี่ยว และบ้ ำนแฝด 231 หน่วย
มูลค่ำโครงกำร 669 ล้ ำนบำท 3) โครงกำรบ้ ำนฟ้ ำกรี นเนอรี่ ปิ่ นเกล้ ำ สำย 5 ประเภท
บ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝด และทำวน์เฮ้ ำส์ 466 หน่วย มูลค่ำโครงกำร 1,605 ล้ ำนบำท ซึ่งทุก
โครงกำรได้ รับกำรตอบรับที่ดีจำกลูกค้ ำ
 เป้ำหมำยกำรดำเนินงำนปี 2558 : บริ ษัทฯตังเป
้ ้ ำหมำยยอดขำยที่ 3,400 ล้ ำนบำท
และตังเป
้ ้ ำกำรโอน ที่ 2,200 ล้ ำนบำท ขยำยกำรลงทุนในโครงกำรใหม่ 3 โครงกำรใหม่
ได้ แ ก่ โครงกำรบ้ ำ นระดับ รำคำต่ ำ กว่ำ 5 ล้ ำ น จำนวน 1 โครงกำร ได้ แก่ โครงกำร
บ้ ำนฟ้ ำกรี นเนอรี่ ปำกเกร็ ด -รำชพฤกษ์ ประเภทบ้ ำนเดี่ยว และบ้ ำนแฝด จำนวน 128
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หน่วย มูลค่ำโครงกำร 674 ล้ ำนบำท และโครงกำรบ้ ำนระดับรำคำสูงกว่ำ 5 ล้ ำน จำนวน
2 โครงกำร ได้ แก่ โครงกำรธัญธำนี โฮมออนกรี น วิลเลจ 3 และ วิลเลจ 4
มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมเพิ่มเติม จำนวน 2 รำย ดังนี ้
1) นำยนรำ ศรี เพชร สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ สอบถำมเกี่ยวกับกำรผลกำรดำเนินงำน
ที่ผ่ำนมำ ดังนี ้ 1. ปั จจัยหลักที่ทำให้ ยอดขำยลดลง 9% และ 2. จำกรำยงำนประจำปี หน้ ำ 39 พบว่ำมีรำยได้
หลัก 3 ทำง คือ บ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝด ทำวน์เฮ้ ำส์ ซึ่งในปี นี ้ บ้ ำนเดี่ยว บ้ ำนแฝด มียอดขำยลดลงเนื่องจำกสำเหตุ
ใด หรื อบริ ษัทฯ เน้ นขำยบ้ ำนประเภททำวน์เฮ้ ำส์ มำกขึ ้น
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุปสำระสำคัญดังนี ้ : บริ ษัทฯ มียอดขำยบ้ ำนเดี่ยว
บ้ ำนแฝด ลดลง เนื่องจำกควำมไม่เสถียรภำพทำงกำรเมืองเมื่อต้ นปี 2557 ที่ผ่ำนมำ แต่ทงนี
ั ้ ้ในช่วงครึ่ งปี หลังมี
กำรปรับตัวดีขึ ้นทำให้ ยอดขำยลดลงเพียงเล็กน้ อย โดยลดลงร้ อยละ 9 และสำหรับสัดส่วนยอดขำยของสินค้ ำที่
ลดลงส่วนหนึ่งเกิ ดจำกทำเลที่ตงของโครงกำร
ั้
ซึ่งในกำรเปิ ดโครงกำรแต่ละโครงกำรบริ ษัทจะศึกษำว่ำ ทำเล
ดังกล่ำวนันเหมำะสมกั
้
บสินค้ ำประเภทใด เพื่อตอบสนองควำมต้ องกำรของตลำด และสำมำรถขำยสินค้ ำได้
อย่ำงต่อเนื่อง โดยในแต่ละปี จะมีกำรเปลีย่ นทำเลใหม่ สืบเนื่องจำกปิ ดโครงกำร ทำให้ ต้องจัดหำซื ้อที่ดินใหม่ โดย
ในปี ที่ผ่ำนมำพบว่ำทำเลที่เปิ ดใหม่นนั ้ มีควำมต้ องกำรบ้ ำนประเภททำวเฮ้ ำส์สงู บริ ษัทฯ จึงเปิ ดโครงกำรบ้ ำน
ประเภทที่มีทำวเฮ้ ำส์มำกขึ ้น จึงส่งผลให้ มียอดขำยบ้ ำนประเภททำวน์เฮ้ ำส์สงู ขึ ้น
2) นำยทรงวิทย์ แก้ วพรรณำ ผู้ถือหุ้น : ได้ สอบถำมว่ำ จำกภำวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว กำลัง
ซื ้อที่ลดลง กำรแข่งขันในตลำดที่ค่อนข้ ำงรุ นแรง และสินค้ ำบ้ ำนล้ นสต๊ อก บริ ษัทฯ มีควำมมัน่ ใจเพียงใดว่ำผล
กำรดำเนินงำนจะเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุ ปสำระสำคัญดังนี ้ : ในปี ที่ผ่ำนมำ จำกควำมไม่
เสถี ย รภำพทำงกำรเมื อ งท ำให้ ต ลำดอสัง หำริ ม ทรั พ ย์ ซ บเซำ แต่ ห ลัง จำกที่ ส ถำนกำรณ์ เ ข้ ำ สู่ส ภำวะปกติ
บริ ษัทฯ มีกำรทำกำรตลำดใหม่ โดยปรับรู ปแบบสินค้ ำ ทำให้ มียอดขำยเพิ่มขึ ้น และจำกกำรประเมินสถำนกำรณ์
ของปี 2558 คำดว่ำเศรษฐกิจยังไม่ดีขึ ้นมำกนัก แต่อย่ำงไรก็ตำม บริ ษัทฯ ไม่ได้ วำงเป้ำหมำยที่สงู มำกเกินไป มี
ควำมเหมำะสมกับสภำวะตลำด รวมถึงมีกำรปรับรู ปแบบสินค้ ำด้ วยเช่นกัน อีกทังโครงกำรใหม่
้
ที่จะเปิ ดได้ มีกำร
ปรับรูปแบบสินค้ ำให้ เหมำะสมกับตลำดที่ยงั มีควำมต้ องกำรอยู่ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงมองว่ำตลำดน่ำจะเป็ นตัวบ่งบอก
ที่ดี ที่จะนำไปสูเ่ ป้ำหมำยที่ตงไว้
ั้
คุณสมนึก ตันฑเทอดธรรม รองกรรมกำรผู้จดั กำร สำยปฏิบตั ิกำร 2 ได้ ตอบคำถำมเพิ่มเติม
สรุ ปสำระสำคัญดังนี ้ : สำหรับปี 2558 บริ ษัทฯ จะเปิ ดโครงกำรใหม่ จำนวน 3 โครงกำร ซึ่งเป็ นประเภทแนวรำบ
ทังหมด
้
โดยยอดขำยในปี นี ้คำดว่ำน่ำจะเป็ นยอดขำยประเภทแนวรำบประมำณร้ อยละ 70 อีกทังโครงกำรที
้
่เปิ ดใน
ประเภทแนวรำบเป็ นทำเลที่บริ ษัทฯ เปิ ดขำยอยู่ต่อเนื่อง ซึ่งในปี ที่ผ่ำนมำมียอดขำยค่อนข้ ำงดี โดยในปั จจุบนั เมื่อ
เปรี ยบเทียบกับไตรมำสเดียวกันของปี ที่ ผ่ำนมำ พบว่ำมีกำรเติบโต และมียอดขำยดีขึ ้น ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงคำดว่ำ
ยอดขำยน่ำจะเป็ นไปตำมเป้ำหมำยที่วำงไว้
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริ ษัทในรอบปี 2557 และรับทรำบรำยงำน
ประจำปี ของคณะกรรมกำรตำมที่เสนอมำ
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วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจาปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิ น ของบริ ษัทประจำปี
สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 สรุปสำระสำคัญดังนี ้
บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ได้ ทำกำรตรวจสอบงบกำรเงิ น ประจำปี 2557 สิ ้นสุดวันที่
31 ธันวำคม 2557 ตำมมำตรฐำนกำรบัญชีที่รับรองทัว่ ไป และได้ ให้ ควำมเห็นว่า “งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น
ผลการดาเนิ นงาน การเปลี ่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงิ นสด ถูกต้องตามที ่ควรในสาระสาคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น” ตำมรำยละเอียดที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อน
กำรประชุม ครอบคลุมรำยละเอียดเกี่ยวกับ
-

รายการทีส่ าคัญในงบแสดงฐานะการเงิ น

-

รายการทีส่ าคัญในงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

-

สรุปอัตราส่วนทีส่ าคัญทางการเงิ น

มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น และสอบถำมเพิ่มเติม จำนวน 3 รำย ดังนี ้
1) นำยทรงวิทย์ แก้ วพรรณำ ผู้ถือหุ้น : ได้ สอบถำมเกี่ยวกับงบกำรเงิน ประจำปี 2557 ดังนี ้
1. บริ ษัทมีกำรกำหนดสัดส่วนหนี ้สินต่อทุนหรื อไม่ว่ำจะต้ องมีสดั ส่วนไม่เกินเท่ำไร 2. ที่ดินที่รอกำรพัฒนำในแต่
ละจังหวัด มีทำเลที่ตงที
ั ้ ่ไหนบ้ ำง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุปสำระสำคัญดังนี ้ : บริ ษัทฯ กำหนดหนี ้สินต่อทุน
ไว้ ไม่เกิน 1.5 เท่ำ ทังนี
้ ้ หนี ้สินต่อทุนทีเ่ พิ่มมำเป็ น 1.2 เท่ำ เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีกำรลงทุนและขยำยโครงกำรมำก
ขึ ้น ซึ่งกำรขยำยโครงกำรในแต่ละโครงกำรต้ องมีกำรกู้ยืมเงิ นเพิ่มขึ ้น สำหรับกำรลงทุนเรื่ องกำรถมดิน สร้ ำง
สำธำรณูปโภคล่วงหน้ ำ ทำบ้ ำนตัวอย่ำง เป็ นต้ น อีกทังบริ
้ ษัทฯ จะมีกำรขยำยกิจกำรหรื อเปิ ดโครงกำรใหม่ จึงทำ
ให้ อตั รำส่วนหนี ้สินต่อทุนสูงขึ ้น อย่ำงไรก็ตำมไม่มีควำมเสีย่ งมำกนัก ยังอยูใ่ นระดับที่สำมำรถยอมรับได้
สำหรั บสต๊ อกที่ดินที่มี อยู่ บริ ษัทฯ มีกำรซือ้ ใหม่เพิ่มขึน้ ในปี ที่ ผ่ำนมำเป็ นที่ดินที่ซือ้ มำเพื่อ
พัฒนำต่อเนื่อง เช่น ที่ดินทีพ่ ทุ ธมณฑล สำย 5 ซึ่งเปิ ดโครงกำรแล้ วเมื่อปี ที่ผ่ำนมำ และได้ รับกำรตอบรับที่ดีจำก
ลูกค้ ำ ขณะนี ้มียอดขำยมำกกว่ำร้ อยละ 60 และเริ่ มมีกำรทยอยโอนกรรมสิทธิ์อย่ำงต่อเนื่อง คำดว่ำภำยในสิ ้นปี นี ้
จะมีสนิ ค้ ำคงเหลืออยูไ่ ม่มำกนัก ฉะนันบริ
้ ษัทฯ จึงเตรี ยมเปิ ดโครงกำรใหม่ เนื่องจำกควำมต้ องกำรบ้ ำนในทำเล
ดังกล่ำวค่อนข้ ำงสูง และสำหรับในส่วนที่ดนิ ในพื ้นที่อื่นๆ ได้ แก่ ที่ดินลำลูกกำ คลอง 4 และที่ดินลำลูกกำ คลอง 6
ซึง่ เป็ นโครงกำรที่เปิ ดขำยอยูแ่ ล้ วและกำลังพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง และที่ดินพัทยำ จ.ชลบุรี และที่ดินรังสิตคลอง 3
ซึง่ เป็ นที่ดินที่มีทำเลศักยภำพทีด่ ี
2) นำยชัยณรงค์ โรจจวัฒน์ ผู้ถือหุ้น : ได้ สอบถำมเกี่ยวกับที่ดินที่พทั ยำว่ำมีกำรพัฒนำ
อย่ำงไรบ้ ำง
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุปสำระสำคัญดังนี ้ : บริ ษัทฯ มีที่ดินที่พทั ยำ 22 ไร่
ซึง่ ขณะนี ้พัฒนำประเภทคอนโดมิเนียมไปแล้ ว 4 ตึก โดยแบ่งเป็ น 2 เฟส เฟสแรก จำนวน 2 ตึก ใช้ ที่ดินกว่ำ 4 ไร่
ซึ่งสร้ ำงเสร็ จแล้ วในเดือนมีนำคม ขณะนี ้มียอดขำยแล้ ว 90% และเริ่ มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ คำดว่ำจะสำมำรถ
โอนกรรมสิทธิ์ได้ หมดภำยในปี นี ้ ส่วนเฟส 2 ดำเนินกำรเปิ ดขำยแล้ วใช้ ที่ดินประมำณ 4 ไร่ เศษ ซึ่งขณะนี ้กำลัง
ก่อสร้ ำง และสำหรับในส่วนของที่ดินทีค่ งเหลืออยูจ่ ะดำเนินกำรพัฒนำเฟส 3 เฟส 4 ต่อไป
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3) นำยนรำ ศรี เพชร สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ สอบถำมเกี่ยวกับกำรกู้ยืมเงินระยะสัน้
จำกในรำยงำนประจำปี หน้ ำ 124 บริ ษัท ฯ มีกำรกู้ยืมเงินระยะสันจำกกรรมกำรเนื
้
่องจำกสำเหตุใดและมีข้อดี
ข้ อเสียอย่ำงไร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุ ปสำระสำคัญดังนี ้ : บริ ษัทฯ มีกำรกู้ยืมเงินระยะ
สันจำกกรรมกำร
้
ในกรณี เร่ งด่วน เนื่องจำกกำรกู้ยืมจำกสถำบันกำรเงินค่อนข้ ำงใช้ เวลำในกำรพิจำรณำอนุมตั ิ
ในขณะเดียวกัน บริ ษัทฯ ก็ได้ มีกำรติดต่อกับสถำบันกำรเงินเพื่อเปลี่ยนจำกกำรกู้ยืมกรรมกำรเป็ นกู้ยืมสถำบัน
กำรเงินแทน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมตั ิงบกำรเงินของบริ ษัท ประจำปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2557 ตำมที่เสนอมำ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลง
มติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9987
0.0013
100.0000

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรจากผลการดาเนินงานปี 2557 และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธำนกรรมกำรบริ ห ำรเสนอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ำรณำอนุมัติ ก ำรจัด สรรก ำไรจำกผลกำร
ดำเนินงำนปี 2557 และกำรจ่ำยเงินปั นผล โดยแถลงต่อที่ประชุมดังนี ้
ตำมมำตรำ 116 แห่งพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้ อบังคับของ
บริ ษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกำไรสุทธิ ประจำปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสำรองไม่น้อยกว่ำร้ อยละห้ ำ ของกำไรสุทธิ
ประจำปี หักด้ วยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถ้ ำมี) จนกว่ำทุนสำรองนี ้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่ำร้ อยละสิบของทุน
จดทะเบียน เว้ นแต่บริ ษัทจะมีข้อบังคับหรื อกฎหมำยอื่นกำหนดให้ ต้องมีทนุ สำรองมำกกว่ำนัน้
จำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2557 ที่ผำ่ นมำ งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทมีผลกำไรสุทธิจำนวน
118,174,415.63 บำท ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำจัด สรรเงิ น
สำรองตำมกฎหมำย จำนวน 5.9 ล้ ำนบำท สำหรับผลประกอบกำรปี 2557 ทำให้ งบกำรเงินเฉพำะของบริ ษัทมี
ทุนสำรองตำมกฎหมำย 60,250,000 บำท คิดเป็ นอัตรำร้ อยละ 5.02 ของทุนจดทะเบียน (บริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน
1,200,000,000 บำท)
บริ ษัทฯ มีนโยบำยจ่ำยเงินปั นผลในอัตรำไม่ต่ำกว่ำร้ อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักภำษี และ
สำรองตำมกฎหมำยของงบกำรเงินรวม ทังนี
้ ้ กำรจ่ำยเงินปั นผลให้ นำปั จจัยต่ำง ๆ มำพิจำรณำประกอบ เช่น
ผลกำรดำเนินงำน และฐำนะกำรเงินของบริ ษัท สภำพคล่อง กำรขยำยธุรกิจ และปั จจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ องในกำร
บริ หำรงำนของบริ ษัท โดยอยูภ่ ำยใต้ เงื่อนไขที่กำรดำเนินกำรดังกล่ำวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดต่อบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นของบริ ษัท จำกผลกำรดำเนินงำนในปี 2557 ที่ผ่ำนมำงบกำรเงิ น รวมของบริ ษัทมีผลกำไรสุท ธิ
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จำนวน 114,065,789.61 บำท ดังนัน้ คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำจ่ำยเงิน
ปั นผลในอัตรำหุ้นละ 0.037 บำท โดยกำหนดจ่ำยปั นผลในวันที่ 11 พฤษภำคม 2558
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ ำงมำกของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
อนุมตั ิกำรจัดสรรกำไร และจ่ำยเงินปั นผลจำกผลกำรดำเนินงำนปี 2557 ตำมที่เสนอมำ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
ลงมติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 5

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

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9987
0.0013
100.0000

พิจารณาอนุ มัติการแต่ งตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจาปี
2558

ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังกรรมกำรแทนกรรมกำร
้
ที่ต้องออกตำมวำระ ประจำปี 2558 โดยแถลงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 18 ในกำรประชุม
สำมัญประจำปี ทุกครัง้ กรรมกำรจะต้ องออกจำกตำแหน่งอย่ำงน้ อยจำนวนหนึง่ ในสำม (1/3) ถ้ ำจำนวนกรรมกำร
แบ่งออกให้ เป็ นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจำนวนใกล้ เคียงที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสำม กรรมกำรที่ออกจำกตำแหน่ง
ในปี แรก และปี ที่สองภำยหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจับสลำก ส่วนปี หลัง ๆ ต่อไปให้ กรรมกำรคนที่อยู่ใน
ตำแหน่งนำนที่สดุ เป็ นผู้ออกจำกตำแหน่ง โดยกรรมกำรซึง่ พ้ นจำกตำแหน่งอำจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ โดยในปี นี ้มี
กรรมกำรที่ออกตำมวำระ และคณะกรรมกำรเสนอให้ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่ ดังนี ้
1. นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ
2. นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์
กรรมกำร
3. นำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมกำร
ทังนี
้ ้ บริ ษัท ขอชี ้แจงเหตุผลในกำรเสนอให้ ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตังกรรมกำร
้
อิสระที่ดำรงตำแหน่งกรรมกำรมำเกิน 9 ปี เป็ นกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง ได้ แก่นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ โดย
คณะกรรมกำรบริ ษัทได้ พิจำรณำตำมควำมเห็นของคณะกรรมกำรสรรหำแล้ ว เห็นว่ำ นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์
เป็ นผู้มีคณ
ุ สมบัติกำรเป็ นกรรมกำรตำมที่กฎหมำยกำหนด ตลอดจนมีควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์
ในธุรกิจอสังหำริ มทรัพย์ รวมถึงธุรกิจสถำบันกำรเงิน ซึ่งคุณสมบัติดงั กล่ำว มีควำมสำคัญกับบริ ษัทเป็ นอย่ำง
มำก ตลอดระยะเวลำของกำรดำรงตำแหน่งเป็ นกรรมกำร นำยกอบศักดิ์ พงศ์ พนรั ตน์ ได้ ให้ ควำมเห็นและ
ข้ อเสนอแนะที่เป็ นประโยชน์แก่บริ ษัทมำโดยตลอด และเพื่อมิให้ บริ ษัทสูญเสียโอกำสในกำรเลือกตังกรรมกำรที
้
่มี
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ที่เกี่ยวกับธุรกิจของบริ ษัท คณะกรรมกำรบริ ษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ที่
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นแต่งตัง้ นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึง่
อี ก ทัง้ บริ ษั ท ได้ พิ จ ำรณำคุณ สมบัติ และผลกำรปฏิ บัติ ง ำนของกรรมกำรดัง กล่ำ วเป็ น
รำยบุคคลแล้ วว่ำ เป็ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติกำรเป็ นกรรมกำรครบถ้ วนตำมที่ได้ กำหนดไว้ ในกฎหมำยที่เกี่ ยวข้ อง
และมีควำมรู้ควำมสำมำรถอันจะเป็ นประโยชน์ตอ่ กำรดำเนินงำนของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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เลือกตัง้ กรรมกำรที่ครบกำหนดออกตำมวำระทัง้ 3 ท่ำน ดังกล่ำว กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง และ
เนื่องจำกกรรมกำรจำนวนสองท่ำน ได้ แก่ นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ และนำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม เป็ นผู้ถือหุ้น
ของบริ ษัทจึงของดออกเสียงในกำรเลือกตนเองกลับเข้ ำมำดำรงตำแหน่ง
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิ่มเติม
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิกำรแต่งตังกรรมกำรที
้
่ต้องออกตำมวำระในปี 2558 จำนวน 3
ท่ำน ได้ แก่ 1) นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์ กรรมกำรและกรรมกำรอิสระ 2) นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ กรรมกำร
3) นำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมกำร กลับเข้ ำดำรงตำแหน่งอีกวำระหนึ่ง โดยมีรำยละเอียดคะแนนเสียงของ
กรรมกำรแต่ละท่ำน ดังนี ้
1) นำยกอบศักดิ์ พงศ์พนรัตน์

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

กรรมกำร และกรรมกำรอิสระ

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

2) นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

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

99.9987
0.0013
100.0000

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

99.9414
0.0586
100.0000

กรรมกำร

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

3) นำยสมนึก ตันฑเทอดธรรม

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
กรรมกำร

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

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

96.7654
3.2346
100.0000

วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติการกาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2558

ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร
ประจำปี 2558 โดยแถลงให้ ที่ประชุมทรำบว่ำ ตำมข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 34 กำหนดให้ กรรมกำรมีสิทธิได้ รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริ ษัทในรูปของเงินรำงวัล เบี ้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
ตำมข้ อ บังคับ หรื อ ตำมที่ ที่ป ระชุม หรื อ ผู้ถือ หุ้น จะพิ จำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็ นจ ำนวนแน่น อนหรื อ วำงเป็ น
หลักเกณฑ์ และจะกำหนดไว้ เป็ นครำว ๆ ไป หรื อจะให้ มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลงก็ ได้ และ
นอกจำกนันให้
้ ได้ รับเบี ้ยเลี ้ยงและสวัสดิกำรต่ำง ๆ ตำมระเบียบของบริ ษัท
ทัง้ นี ้ คณะกรรมกำรบริ ษั ท โดยควำมเห็ น ชอบของคณะกรรมกำรพิ จ ำรณำค่ำ ตอบแทน
ได้ พิจำรณำแล้ ว จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมตั ิค่ำเบี ้ยประชุมและค่ำตอบแทนกรรมกำร
สำหรับปี 2558 ในอัตรำเดียวกับปี 2557 โดยมีรำยละเอียดดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่ำเบี ้ยประชุมประธำนกรรมกำร
50,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำร
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
(โดยไม่มีคำ่ ตอบแทนรำยปี สำหรับกรรมกำร)
ค่ำเบี ้ยประชุมประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
30,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรตรวจสอบ
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
ค่ำตอบเเทนรำยปี ประธำนกรรมกำร
440,000 บาท ต่อปี
ค่ำตอบแทนรำยปี กรรมกำรตรวจสอบ
200,000 บำท ต่อคน ต่อปี
ค่ำเบี ้ยประชุมประธำนกรรมกำรสรรหำ
30,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรสรรหำ
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
ค่ำเบี ้ยประชุมประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 30,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม
ค่ำเบี ้ยประชุมกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
20,000 บำท ต่อครัง้ กำรประชุม

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิม่ เติม
มติ ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ กำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจำปี 2558 ตำมที่
เสนอมำ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

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

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

99.9987
0.0013
100.0000

วาระที่ 7

พิจารณาอนุ มั ติก ารแต่ งตั ง้ ผู้ สอบบั ญชี และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี
ประจาปี 2558

ประธำนกรรมกำรบริ หำรเสนอให้ ที่ประชุมพิจำรณำอนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกำหนด
ค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 โดยแถลงต่อที่ประชุม ดังนี ้
เพื่อให้ เป็ นไปตำมพระรำชบัญญัติบริ ษัทมหำชนจำกัด มำตรำ 120 ซึ่งกำหนดให้ ที่ประชุม
สำมัญ ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ง ตัง้ ผู้ สอบบัญ ชี แ ละก ำหนดค่ ำ สอบบัญ ชี ของบริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยกำรเสนอแนะจำก
คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรบริ ษัทพิจำรณำแล้ วเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำแต่งตังให้
้
บริ ษัท สอบบัญชี ธรรมนิติ จำกัด โดยนำงสำววันนิสำ งำมบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 6838 หรื อ
นำยพีระเดช พงศ์ เสถี ยรศักดิ์ ผู้สอบบัญชี รับอนุญำตเลขที่ 4752 หรื อนำยพจน์ อัศวสันติชัย ผู้สอบบัญชี รับ
อนุญำตเลขที่ 4891 เป็ นผู้สอบบัญชี งบกำรเงิ น บริ ษัท ประจ ำปี 2558 และในกรณี ที่ผ้ ูสอบบัญชี ดัง กล่ำ ว
ไม่สำมำรถปฏิบตั ิหน้ ำที่ได้ บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด จะกำหนดผู้สอบบัญชีรับอนุญำตท่ำนอื่นให้ เป็ นผู้
ดำเนินงำนแทน
เนื่ อ งจำกมี ค วำมเห็ น ว่ำ บริ ษั ท สอบบัญ ชี ธ รรมนิ ติ จ ำกัด เป็ นบริ ษั ท สอบบัญ ชี ที่ ไ ด้ รั บ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ มีประสบกำรณ์ในกำรตรวจสอบบริ ษัท
ในตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลำยแห่ง และมีควำมเข้ ำใจลักษณะกำรประกอบธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่ำง
ดี และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รำย ตลอดจนบริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่มีควำมสัมพันธ์ หรื อรำยกำรที่อำจ
ก่อให้ เกิดควำมขัดแย้ งทำงผลประโยชน์กบั บริ ษัทแต่อย่ำงใด
ทังนี
้ ้ กำหนดค่ำตอบแทนผู้สอบบัญชี ปี 2558 เป็ นจำนวนเงิน 1,190,000 บำทต่อปี เพิ่มขึ ้น
จำกปี 2557 จำนวน 120,000 บำท
มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิ่มเติม จำนวน 1 รำย ดังนี ้
1) นำยนรำ ศรี เพชร สมำคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย : ได้ สอบถำมเกี่ ยวกับค่ำสอบบัญชี ซึ่ง
เพิ่มขึ ้นประมำณ 120,000 บำท หรื อมำกกว่ำร้ อยละ 10 อยำกทรำบว่ำมีสำเหตุมำจำกอะไร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุปสำระสำคัญดังนี ้ : ค่ำสอบบัญชีของบริ ษัทที่เพิ่ม
สูงขึ ้น เนื่องจำกบริ ษัทฯ มีผลประกอบกำรเพิ่มขึ ้น ทำให้ รำยกำรทำงบัญชีหรื อภำระทำงบัญชีมำกขึ ้น
มติ
ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิกำรแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกำหนดค่ำตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2558 ตำมที่เสนอมำ โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี ้

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

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

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

99.9976
0.0011
0.0013
100.0000

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธำนกรรมกำรบริ หำรเปิ ดโอกำสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเรื่ องต่ำง ๆ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมสอบถำม แสดงควำมคิดเห็น และข้ อเสนอแนะจำนวน 2 รำย ดังนี ้

1) คุณวิชัย รตะไพบูลย์ ผู้ถือหุ้น : ได้ สอบถำมเกี่ยวกับ แนวคิดหรื อนโยบำยที่พัฒนำโครงกำร
แนวรำบและแนวสูงในเขตกรุงเทพมหำนครหรื อไม่
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุปสำระสำคัญดังนี ้ : บริ ษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในกำร
พัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ แนวรำบมำก่อน ซึ่งแนวรำบเป็ นที่ต้องกำรมำกกว่ำแนวสูง แต่อย่ำงไรก็ตำมปั จจุบนั บริ ษัทฯ
เริ่ มพัฒนำอสังหำริ มทรัพย์ แนวสูงด้ วยเช่นกัน และพร้ อมที่จะพัฒนำทัง้ 2 รู ปแบบ โดยคำนึงถึงควำมเหมำะสมของ
กำรตลำดและทำเลที่ตงของที
ั้
่ดิน
บริ ษัทฯ มีควำมเชี่ยวชำญในเขตปริ มณฑล แต่ ณ ปั จจุบนั รำคำที่ดินภำยในกรุ งเทพฯ ค่อนข้ ำงสูง
ไม่เหมำะสมที่จะพัฒนำเป็ นแนวรำบ บริ ษัทฯ จึงมีกระจำยควำมเสีย่ งไปในแต่ละพื ้นทีท่ ี่ดีกว่ำ โดยพัฒนำโครงกำรใน
เขตปริ มณฑลเป็ นหลัก สำหรับในเขตกรุงเทพฯ จะพิจำรณำในลำดับต่อไป ถ้ ำหำกมีทำเลทีด่ ี และมีศกั ยภำพ
2) คุณทรงวิทย์ แก้ วพรรณนำ ผู้ถือหุ้น : ได้ สอบถำมเกี่ยวกับกำรเจรจำหำพันธมิตรตำมที่เป็ นข่ำว
หน้ ำหนังสือพิมพ์ และมีหลักเกณฑ์ในกำรพิจำรณำเลือกพันธมิตรอย่ำงไร
ประธำนกรรมกำรบริ หำร ได้ ตอบคำถำม สรุ ปสำระสำคัญดังนี ้ : บริ ษัทฯ มีหลักเกณฑ์ ในกำร
พิจำรณำพันธมิตรร่ วมลงทุน โดยพิจำรณำจำกกำรเพิ่มศักยภำพให้ กับบริ ษัทมำกขึ ้น และผู้ถือหุ้นได้ รับประโยชน์
เพิ่มขึ ้นมำกกว่ำที่จะเสียประโยชน์ หรื อมิให้ ผ้ ทู ี่มำร่วมทุนได้ รับประโยชน์แต่ฝ่ำยเดียว อย่ำงไรก็ตำมบริ ษัทฯ พิจำรณำ
และคำนึงถึงภำพรวมของผู้ถือหุ้นควรได้ รับประโยชน์ไปด้ วยกัน แต่เนื่องจำกขณะนี ้ยังเป็ นเพียงกำรเจรจำ ยังไม่มี
ควำมคืบหน้ ำใดๆ จึงไม่สำมำรถสรุปหรื อให้ รำยละเอียดได้
ในระหว่ำงกำรประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ ำร่วมประชุมเพิ่มเติม ทำให้ มีผ้ เู ข้ ำร่วมประชุมด้ วยตนเองและโดย
กำรมอบฉันทะรวมทังสิ
้ ้น 111 รำย นับจำนวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 872,173,306 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.54 ของจำนวนหุ้นที่
จำหน่ำยได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงควำมคิดเห็น หรื อสอบถำมเพิม่ เติม หรื อเสนอเรื่ องอื่นใดต่อที่ประชุมเพื่อ
พิจำรณำ ประธำนฯ จึงกล่ำวปิ ดกำรประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 15.40 น.

ลงชื่อ

ประธำนที่ประชุม
( นำยสุธรรม ชัชวำลวงศ์ )

ลงชื่อ ___________________________ผู้รับรองรำยงำนกำรประชุม
( นำยวิเชียร ศิลำพัชรนันท์ )

ลงชื่อ

ผู้บนั ทึกรำยงำนกำรประชุม
( นำงฐำปนีย์ สีตภวังค์)
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