รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2556
บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ ซ'งิ จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที'ประชุม
ประชุมเมือวันพฤหัสบดีที 25 เมษายน 2556 เวลา 14.30 – 16.00 น. ณ ห้ องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล
แกรนด์ คอนเวนชัน เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการที'เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
2. ดร.พิบลู ย์ ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
3. นายกอบศักดิ8 พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดั การ
/1
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์
รองกรรมการผู้จดั การ (สายบริหาร)
7. นายรังสรรค์ นันทกาวงศ์
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ 2)
/1
หมายเหตุ : นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ เป็ นผู้บริหารสูงสุดของสายการเงิน
ผู้สอบบัญชีท' เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง
2. นางสาวณัฐวดี จอมชนะ

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6838
ผู้ช่วยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด

เริ' มการประชุม เวลา 14.30 น.
มี ผ้ ูถื อ หุ้น เข้ า ร่ ว มประชุม ด้ ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 50 ราย นั บ จํ า นวนหุ้ นได้ ทังI สิ นI
923,028,339 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.83 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายได้ แล้ ว ทั Iงหมดของบริ ษัท (หุ้นสามัญทีเรี ย ก
ชํ า ระแล้ วของบริ ษั ท มี จํ า นวนทั งI สิ นI 1,185,985,052 หุ้ น) ครบเป็ นองค์ ป ระชุ ม ตามข้ อบั ง คั บ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานทีประชุม จึงกล่าวเปิ ดการประชุม โดยประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายสมเชาว์
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
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ก่ อ นเริ มพิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได้ ชี แI จงให้ ที ประชุม รั บ ทราบเรื อง
ดังต่อไปนี I
1.
ในการประชุมครังI นี I บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้ นับ
หนึงหุ้น เป็ นหนึงเสีย ง โดยบริ ษั ท ได้ จัด เตรี ย มบัต รลงคะแนนในแต่ ละวาระไว้ ใ ห้ ผ้ ูถื อ หุ้น ใช้ ใ นการออกเสีย ง
ลงคะแนนและได้ มอบให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมการลงทะเบียนเข้ าประชุมแล้ ว บัตรลงคะแนนจะมีช่องให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกว่า
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง และถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่า
ท่าน ผู้ถือหุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้ วยตามมติทีนําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
ให้ ใช้ บตั รลงคะแนนทีบริษัทฯ จัดให้ โดยหลังจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีมาประชุมด้ วยตนเอง
และผู้รับมอบฉัน ทะทีมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั Iนเจ้ าหน้ าทีจะทํา การจัดเก็บบัต ร
ลงคะแนนของทุกท่านเพือทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพือความรวดเร็ วบริ ษัทฯ จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั Iงหมดของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ถือหุ้นทีทําหนังสือ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนเข้ าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ของผู้ถือหุ้นนั Iน บริ ษัทฯ
ได้ นํ า คะแนนเห็ นด้ ว ย ไม่เ ห็ น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง ตามความประสงค์ ของผู้ถื อ หุ้น บัน ทึกรวมไว้ ในเครื อง
คอมพิวเตอร์ เพือการลงมติตามวาระไว้ แล้ ว
2.
เพือให้ การประชุมเป็ นไปด้ วยความเรียบร้ อยจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีมีข้อสงสัยจะซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็นขอให้ แนะนําตัวโดยบอกชือ – สกุล หากเป็ นผู้ทีรับมอบฉันทะขอให้ แจ้ งชือของผู้มอบฉันทะด้ วย โดย
คําถามหรือข้ อเสนอแนะขอให้ อยู่ในวาระทีกําลังพิจารณา
3.
บริ ษัทฯ ได้ ปฏิ บัติตามหลักการกํา กับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแ ลสิทธิ ของผู้ถือหุ้น โดย
การเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือ หุ้นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญ ผู้ถือ หุ้นประจํ าปี 2556 และชื อบุค คลที มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตั Iงเป็ นกรรมการบริ ษัทล่วงหน้ า ระหว่างวันที 19 ธันวาคม 2555
ถึงวันที 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยแจ้ งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ ของตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย และ
เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏว่า ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรืองใด ๆ เข้ ามา
หลังจากจบการชี Iแจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริมประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี I
วาระที' 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจําปี 2555

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจําปี 2555 ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2555 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมทีได้ จัดส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นทัก ท้ วง หรื อขอแก้ ไ ขรายงานการประชุม และไม่มี ผ้ ถู ือ หุ้น แสดงความคิ ดเห็ น
หรือสอบถามเพิมเติม
มติ
ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
ซึงประชุมเมือวันที 25 เมษายน 2555 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี I
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เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที' 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 ทราบผลการดํ าเนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบปี 2555 และรายงานประจํา ปี ของ
คณะกรรมการ

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯใน
รอบปี 2555 และรับทราบรายงานประจําปี ของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี
ซึงได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อนการประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี I
• ผลการดําเนินงานด้ านยอดขายรายปี : ในรอบ 3 ปี ทีผ่านมา บริ ษัทฯ มีอตั ราการเติบโต
ด้ านยอดขายอย่างต่อเนือง ในอัตราร้ อยละ 41 ร้ อยละ 19 และร้ อยละ 12 ในปี 2553 ปี 2555 และสูงสุดในปี ทีผ่านมา โดยมียอดขายอยู่ที 2,787 ล้ านบาท เป็ นไปตาม
เป้าหมายทีตั Iงไว้
• ผลการดําเนินงานด้ านการโอน : มีอัตราการเติบโตในช่วง 3 ปี ทีผ่านมา อย่างต่อเนือง
เช่นเดียวกัน ในอัตราร้ อยละ 41 ร้ อยละ 25 และร้ อยละ 3 ในปี 2553 - ปี 2555 โดยปี ที
ผ่านมามียอดโอนรวมกว่า 1,539 ล้ านบาท สูงสุดในรอบหลายปี ทีผ่านมา
• ปี 2555 บริ ษัท ฯมี ก ารขยายการลงทุนใน 4 โครงการใหม่ มูลค่า รวม 2,953 ล้ า นบาท
ดังนี I 1.) โครงการ เอ็นซี รอยัล ปิ นเกล้ า ประเภทบ้ านเดียว 61 หน่วย มูลค่าโครงการ 800
ล้ านบาท 2)โครงการบ้ านฟ้ากรีนเนอรี พัทยาเหนือ ชัยพรวิถี ประเภทบ้ านเดียว และบ้ าน
แฝด 212 หน่ ว ย มูลค่ า โครงการ 716 ล้ า นบาท 3) โครงการบ้ า นฟ้ า ปิ ยรมย์ เนสโต้
ประเภทบ้ านเดียว และบ้ านแฝด 321 หน่วย มูลค่าโครงการ 831 ล้ านบาท 4)โครงการ
เนทูเรซ่า พัทยาเหนือ ประเภทคอนโดมิเนียม 406 หน่วย มูลค่าโครงการ 606 ล้ านบาท
ซึงทุกโครงการได้ รับการตอบรับทีดีจากลูกค้ า
• ณ สิ Iนปี 2555 บริษัทฯ มีโครงการทีเปิ ดดําเนินการทั Iงสิ Iน 13 โครงการ (ไม่รวมโครงการที
อยู่ระหว่างพัฒนา) โดยเป็ นมูลค่าทีทําสัญญาซื Iอขายแล้ วทั Iงสิ Iน 8,098 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 71 ของมูลค่าโครงการรวม
• เป้าหมายการดํา เนิ นงานปี 2556 : บริ ษัท ฯตั Iงเป้ าหมายยอดขายที 3,200 ล้ านบาท
โตจากปี ทีผ่านมาร้ อยละ 15 และตังI เป้าการโอน ที 1,800 ล้ า นบาท โตจากปี ทีผ่านมา
ร้ อยละ 17 ขยายการลงทุน ในโครงการใหม่ 5 โครงการใหม่ มูลค่ า โครงการ 3,000
ล้ านบาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ ทีประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2555 และรับทราบรายงาน
ประจําปี ของคณะกรรมการตามทีเสนอมา
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วาระที' 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริ ษัท ประจําปี สิน9 สุด ณ วันที' 31 ธันวาคม 2555

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที ประชุม พิ จ ารณาอนุมัติ ง บการเงิน ของบริ ษั ท ประจํ า ปี
สิ Iนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 สรุปสาระสําคัญดังนี I
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ได้ ทําการตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี 2555 สิ Iนสุดวันที
31 ธันวาคม 2555 ตามมาตรฐานการบัญชีทีรับรองทัวไป และได้ ให้ ความเห็นว่า “งบการเงิ นแสดงฐานะการเงิ น
ผลการดํ าเนิ นงาน การเปลี ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงิ นสด ถูกต้องตามที ควรในสาระสํ าคัญตาม
มาตรฐานการรายงานทางการเงิ น” ตามรายละเอียดทีได้ จัดส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ วก่อน
การประชุม ครอบคลุมรายละเอียดเกียวกับ
-

รายการทีส ําคัญในงบแสดงฐานะการเงิ น

-

รายการทีส ําคัญในงบกํ าไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ

-

รายการทีส ําคัญในงบกระแสเงิ นสด

-

สรุปอัตราส่วนทีส ําคัญทางการเงิ น

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ
ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
อนุมตั ิงบการเงินของบริษัท ประจําปี สิ Iนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลง
มติดงั นี I

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที' 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

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานปี 2555 และการจ่ ายเงินปั นผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให้ ที ประชุม พิ จ ารณาอนุ มัติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรจากผลการ
ดําเนินงานปี 2555 และการจ่ายเงินปั นผล โดยแถลงต่อทีประชุมดังนี I
ตามมาตรา 116 แห่ ง พระราชบัญ ญั ติบ ริ ษั ทมหาชนจํ า กัด พ.ศ. 2535 และข้ อ บังคับ ของ
บริษัทข้ อ 51 บริ ษัทต้ องจัดสรรกําไรสุทธิ ประจําปี ส่วนหนึงไว้ เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้ อยละห้ าของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสํารองนี Iจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบของทุน
จดทะเบียน เว้ นแต่บริษัทจะมีข้อบังคับหรือกฎหมายอืนกําหนดให้ ต้องมีทนุ สํารองมากกว่านั Iน
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จากผลการดําเนินงานในปี 2555 ทีผ่านมา งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมีผลกําไรสุทธิ จํานวน
101,250,193.78 บาท ดัง นันI คณะกรรมการบริ ษั ทจึง เห็น ควรเสนอให้ ที ประชุม ผู้ถื อหุ้น พิ จารณาจัด สรรเงิ น
สํารองตามกฎหมาย จํานวน 5.1 ล้ านบาท สําหรับผลประกอบการปี 2555 ทําให้ งบการเงินเฉพาะของบริ ษัทมี
ทุนสํารองตามกฎหมาย 48,850,000 บาท คิดเป็ นอัตราร้ อยละ 4.07 ของทุนจดทะเบียน (บริ ษัทมีทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท)
บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลในอัตราไม่ตํากว่าร้ อยละ 40 ของกําไรสุทธิ หลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั Iงนี I การจ่ายเงินปั นผลให้ นําปั จ จัยต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ เช่ น
ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริ ษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปั จจัยอืน ๆ ทีเกียวข้ องในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยู่ภายใต้ เงือนไขทีการดําเนินการดังกล่าวจะต้ องก่อให้ เกิดประโยชน์ สงู สุดต่อบริ ษัท
และผู้ถื อ หุ้นของบริ ษั ท จากผลการดํ า เนิ น งานในปี 2555 ที ผ่า นมางบการเงิ น รวมของบริ ษั ท มี ผลกํ า ไรสุท ธิ
จํานวน 100,075,901.56 บาท ดังนั Iน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงิน
ปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.035 บาท โดยกําหนดจ่ายปั นผลในวันที 20 พฤษภาคม 2556
คุณสุริยา สรรพอาษา ผู้ถือหุ้นได้ แสดงความเห็นว่า : เพือประโยชน์ของผู้ถือหุ้น บริษัทฯควร
พิจารณาทบทวนขั Iนตอน กระบวนการปิ ดบัญชีเพือให้ สามารถปิ ดงบการเงินได้ รวดเร็ วยิงขึ Iน และควรพิจารณา
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลให้ เร็วกว่าวันทีขอเสนอนุมตั คิ รั Iงนี I
ประธานกรรมการบริหาร ได้ กล่าวขอบพระคุณในข้ อเสนอแนะ พร้ อมทั Iงแจ้ งว่าจะรับ
ข้ อเสนอแนะดังกล่าวไปพิจารณาในโอกาสต่อไป
มติ
ทีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
อนุมตั ิการจัดสรรกําไร และจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานปี 2555 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียง
ลงมติดงั นี I

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม
วาระที' 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

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง9 กรรมการแทนกรรมการที'ต้องออกตามวาระและกําหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการประจําปี 2556

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั Iงกรรมการแทนกรรมการ
ทีต้ อ งออกตามวาระและกํ า หนดค่ า ตอบแทนกรรมการประจํ า ปี 2556 โดยแถลงให้ ทีประชุมทราบว่า ตาม
ข้ อบังคับ ของบริ ษัทข้ อ 18 ในการประชุมสามัญ ประจําปี ทุกครังI กรรมการจะต้ องออกจากตํา แหน่งอย่างน้ อ ย
จํานวนหนึงในสาม (1/3) ถ้ าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้ เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ เคียงทีสุดกับ
ส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจากตําแหน่งในปี แรก และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัท ให้ ใช้ วิธีจับสลาก
ส่วนปี หลัง ๆ ต่อ ไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุด เป็ นผู้ออกจากตํ าแหน่ ง โดยกรรมการซึงพ้ นจาก
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ตําแหน่งอาจได้ รับเลือกตั Iงใหม่ได้ โดยในปี นี Iมีกรรมการทีออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอให้ กลับเข้ าดํารง
ตําแหน่งอีกวาระหนึง ดังนี I
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์
ประธานกรรมการบริษัท
2. นายกอบศักดิ8 พงศ์พนรัตน์
กรรมการอิสระ
3.
นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการอิสระ
ทั Iงนี I คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิ บัติงานของกรรมการดังกล่าวเป็ นรายบุคคลแล้ วว่า เป็ นบุคคลทีมีคุณ สมบัติการเป็ นกรรมการ
ครบถ้ วนตามที ได้ กํา หนดไว้ ใ นกฎหมายที เกี ยวข้ อ ง และมี ค วามรู้ ความสามารถอัน จะเป็ นประโยชน์ ต่ อ การ
ดําเนินงานของบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ ที ประชุมผู้ถื อหุ้นเลือกตังI กรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทั Iง 3
ท่าน ดังกล่าว กลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง และเนืองจากกรรมการทั Iงสามเป็ นผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจึงของด
ออกเสียงในการเลือกตนเองกลับเข้ ามาดํารงตําแหน่ง
และเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั คิ ่าเบี Iยประชุมและค่าตอบแทนกรรมการสําหรับ
ปี 2556 ในอัตราเดียวกับปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี I
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ค่าเบี Iยประชุมประธานกรรมการ
50,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
ค่าเบี Iยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
(โดยไม่มีค่าตอบแทนรายปี สําหรับกรรมการ)
ค่าเบี Iยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
ค่าเบี Iยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
ค่าตอบเเทนรายปี ประธานกรรมการ
440,000 บาท ต่อปี
ค่าตอบแทนรายปี กรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ต่อคน ต่อปี
ค่าเบี Iยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
ค่าเบี Iยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
ค่าเบี Iยประชุมประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 30,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม
ค่าเบี Iยประชุมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
20,000 บาท ต่อครั Iงการประชุม

มติ
ทีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตั Iงกรรมการทีต้ องออกตามวาระในปี 2556 จํานวน 3
ท่าน ได้ แก่ 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท 2) นายกอบศักดิ8 พงศ์ พนรัต น์ กรรมการอิสระ
3) นายวิ จิตร วิ ชัยสาร กรรมการอิสระกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมี รายละเอียดคะแนนเสียงของ
กรรมการแต่ละท่าน ดังนี I
1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

ประธานกรรมการบริษัท

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) นายกอบศักดิ8 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 กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2556 ตามทีเสนอมา
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี I

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รวม

วาระที' 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

พิ จารณาอนุ มัติ ก ารแต่ งตั ง9 ผู้ สอบบั ญชี และกํ าหนดค่ าตอบแทนของผู้ สอบบั ญ ชี
ประจําปี 2556

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั Iงผู้สอบบัญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556 โดยแถลงต่อทีประชุม ดังนี I
เพือให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ บริ ษัทมหาชนจํา กัด มาตรา 120 ซึงกํ าหนดให้ ทีประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ นแต่ ง ตั งI ผู้ สอบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค่ า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ปี และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั Iงให้
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6838 หรื อนาย
พิชัย ดัชณาภิ รมย์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 2421 เป็ นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทประจําปี 2556 และใน
กรณีทีผู้สอบบัญชีดงั กล่าวไม่สามารถปฏิบตั ิหน้ าทีได้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะกําหนดผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตท่านอืนให้ เป็ นผู้ดําเนินงานแทน
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เนืองจากมีความเห็นว่า บริ ษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีทีได้ รับความ
เห็น ชอบจากคณะกรรมการกํา กับหลัก ทรัพ ย์ แ ละตลาดหลักทรั พย์ มีป ระสบการณ์ ในการตรวจสอบบริ ษั ทใน
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้ าใจลักษณะการประกอบธุรกิจของบริ ษัทเป็ นอย่างดี
และผู้สอบบัญ ชี ทั Iง 2 ราย ตลอดจนบริ ษั ท สอบบัญชี ธ รรมนิ ติ จํ า กัด ไม่ มี ความสัม พันธ์ ห รื อ รายการที อาจ
ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์กบั บริษัทแต่อย่างใด
ทั Iงนี I กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีปี 2556 เป็ นจํานวนเงิน 1,030,000 บาทต่อปี เพิมขึ Iน
จากปี 2555 จํานวน 50,000 บาท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม
มติ
ทีประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมัติการแต่งตั Iงผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทน
ของผู้สอบบัญชี ประจําปี 2556 ตามทีเสนอมา โดยมีผ้ ถู ือหุ้นออกเสียงลงมติดงั นี I

วาระที' 7

เห็นด้ วย
923,203,655
ไม่เห็นด้ วย
26,702
งดออกเสียง
รวม
923,230,357
พิจารณาเรื' องอื'นๆ

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

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

99.9971
0.0029
100.0000

ประธานกรรมการบริหารเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะในเรืองต่าง ๆ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นร่วมสอบถาม แสดงความคิดเห็น และข้ อเสนอแนะจํานวน 3 ราย ดังนี I
1) คุณ ทรงวิ ทย์ แก้ วพรรณา ได้ สอบถามเกี ยวกับแผนการดํ า เนิ นงานของบริ ษัท ฯในอนาคต
ข้ อมูลทีดินทีรอการพัฒนาของบริษัทฯ และแนวทางการควบคุมต้ นทุนการก่อสร้ าง
ประธานกรรมการบริ ห าร ได้ ตอบคํ า ถาม สรุ ป สาระสํ า คั ญ ดั ง นี I : โดยเฉลี ยบริ ษั ท ฯ
ตั Iงเป้าหมายการขายเติบโตจากปี ทีผ่านมาไม่ตํากว่าร้ อยละ 15 มีแผนขยายการลงทุนในโครงการ
ใหม่ ควบคู่กบั การจัดสรรทีดินใหม่ในทําเลทีมีศกั ยภาพอย่างต่อเนือง จากเดิมจะเห็นว่าบริ ษัทฯมี
ทีดินหลักในเขตรังสิต - ลําลูกกา จังหวัดปทุมธานี ปั จจุบันได้ มีการขยายการลงทุนไปยังพัทยา
ชลบุรี และซื Iอที ดิ นเพิ มในจัง หวัด อุดรธานี และจัง หวัด เชี ยงใหม่ม ากขึ Iน เพือขยายตลาดและ
รองรับการเติบโตในอนาคต ซึงอยู่บนหลักการบริหาร วิเคราะห์การลงทุน และบริ หารความเสียงที
เหมาะสมกับโครงสร้ างทางการเงินของบริษัทฯ
นอกจากนี บI ริ ษั ท ฯ ยัง ใช้ กลยุท ธ์ ด้ า นการตลาดด้ ว ยการผลิต สิ น ค้ า ที หลากหลายเพื อให้
ครอบคลุมกลุม่ ลูกค้ าเป้าหมาย เช่น กลุม่ สินค้ าระดับราคาทีตํากว่า 5 ล้ านบาท กลุ่มสินค้ าระดับ
ราคาตั Iงแต่ 5 ล้ านบาทขึ Iนไป และกลุม่ สินค้ าแนวสูงประเภทคอนโดมิเนียม รวมถึงการกระจาย
สินค้ าไปในทําเลต่างๆ เช่น ในพื Iนทีพัทยา ชลบุรี
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สําหรับการบริหารต้ นทุนก่อสร้ างนั Iน บริษัทฯ ได้ พฒ
ั นาระบบโครงสร้ างสําเร็ จรู ป หรื อ Prefab
เพือสร้ างความสามารถในการแข่งขันในระยะยาวทั Iงด้ านต้ นทุนและระยะเวลาในการผลิต
2) คุณสุริยา สรรพอาษา ได้ สอบถามเกียวกับ มาตรการในการป้องกัน ภาวะฟองสบู่ในตลาด
อสังหาริมทรัพย์ และโอกาสในการขยายการลงทุนในต่างประเทศ
ประธานกรรมการบริ หาร ได้ ต อบคําถาม สรุ ปสาระสํา คัญ ดัง นี I : คณะผู้บริ หารได้ ติด ตาม
วิเคราะห์ ประเมินความเสียงภาวะฟองสบู่ในตลาดอสังหาริ มทรัพย์ อย่างสมําเสมอ ซึงมองว่ายัง
ไม่มีข้อบ่งชี Iถึงโอกาสทีจะเกิดเหตุการณ์ดงั กล่าวอย่างมีนัยสําคัญมากนัก ปั จจุบันบริ ษัทฯ มีอัตรา
หนี Iสินต่อทุนที 0.65 เท่า สูงกว่าปี ทีผ่านมาจากการกู้เงินลงทุนเพิม แต่ถือว่ายังตํากว่าค่าเฉลียของ
บริษัทฯ อสังหาริมทรัพย์ ในตลาดหลักทรัพย์ ฯ และมองว่าบริ ษัทฯ ยังมีโอกาสทีจะสามารถขยาย
การลงทุนได้ อีกในอนาคต
สํ า หรั บ ประเด็ น การขยายการลงทุ น ในต่ า งประเทศนั นI จากที คณะผู้ บริ ห ารได้ มี ก าร
ทําการศึก ษาวิจัยพบว่ า หลายประเทศมีศักยภาพการลงทุน แต่ ยัง มีอุปสรรคในการเข้ าไปทํ า
ตลาดอยู่ ห ลายประการ เช่ น ด้ านกฎหมายของต่ า งประเทศซึ งแตกต่ า งจากกฎหมาย
ภายในประเทศไทยมาก การลงทุนทีต้ องใช้ เงินลงทุนสูง ด้ านพันธมิตรคู้ค้าเนืองจากบริ ษัทฯไม่
สามารถเป็ นเจ้ า ของกรรมสิท ธิ8 ที ดิ น ในต่ า งประเทศได้ ระบบสาธารณูป โภคและเสถี ย รภาพ
ภายในประเทศนั Iนๆ ทีอาจจะยังไม่เอื Iอต่อการลงทุน เป็ นต้ น
3) คุณชัยณรงค์ โรจจวัฒ น์ ได้ สอบถามเกียวกับอัตรากําไรของสินค้ าประเภทบ้ านเดียว และ
ทาวน์เฮ้ าส์
ประธานกรรมการรบริหาร ชี Iแจงข้ อมูลให้ ทราบ ดังนี I : ในกลุ่มบ้ านเดียว มีอัตรากําไรขั Iนต้ นที
ประมาณร้ อยละ 30 – ร้ อยละ 32 ขึ Iนอยู่กับแต่ละโครงการ ซึงบางโครงการอาจจะมีอัตรากําไร
ขั Iนต้ นสูง ถึงร้ อยละ 35 และร้ อยละ 36 สําหรับกลุ่มทาวน์ เฮ้ าส์นันI มี อัตรากํ าไรขั Iนต้ นตํากว่ า
ประเภทบ้ านเดียว ค่าเฉลียอยู่ทีร้ อยละ 20 ขึ Iนไป
ในระหว่างการประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมเพิมเติม ทําให้ มีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเองและ
โดยการมอบฉันทะรวมทั Iงสิ Iน 60 ราย นับจํานวนหุ้นได้ ทั Iงสิ Iน 923,230,357 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.85 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายได้ แล้ วทั Iงหมดของบริษัท
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม หรือเสนอเรืองอืนใดต่อทีประชุมเพือ
พิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดการประชุม
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ปิ ดประชุมเวลา 16.00 น.

ลงชือ

ประธานทีประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ์ )

ลงชือ ___________________________ผู้รับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท์ )

ลงชือ

ผู้บนั ทึกรายงานการประชุม
( นางสาววนิตา รอดดํา )
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