รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2554 เวลา 14.30 – 16.45 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิลแกรนด
คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ขารวมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ
2. ดร.พิบลู ย ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท /1
รองกรรมการผูจัดการ (สายบริหาร)
7. นายรังสรรค นันทกาวงศ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 2)
/1
หมายเหตุ : นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูบริหารสูงสุดของสายการเงิน
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสาวโชติมา กิจศิรกร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7318

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มี ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 72 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ได ทั้ ง สิ้ น
972,948,576 หุน คิดเปนรอยละ 82.04 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียก
ชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,185,985,052 หุ น ) ครบเป น องค ป ระชุ ม ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานที่ประชุม จึงกลาวเปดการประชุม โดยประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมเชาว
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุม
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ก อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้
1.
ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือใหนับหนึ่ง
หุนเปนหนึ่งเสียง โดยบริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนใชในการออกเสียงลงคะแนน
และไดมอบใหผูถือหุนพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว บัตรลงคะแนนจะมีชองใหผูถือหุนเลือกวาเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทาน
ผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ใหใชบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง
และผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนั้นเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตร
ลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไวเปนหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือ
มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนนั้น บริษัทได
นํ า คะแนนเห็ น ด ว ย ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง ตามความประสงค ข องผู ถื อ หุ น บั น ทึ ก รวมไว ใ นเครื่ อ ง
คอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว
2.
เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นขอใหแนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย โดย
คําถามหรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระที่กําลังพิจารณา
3.
บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน โดยการ
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 2 มกราคม 2554 ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2554 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
เว็บไซตของบริษัท ผลปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ๆ เขามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามรายละเอียดของสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสง
ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม
ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความคิดเห็น
หรือสอบถามเพิ่มเติม
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ระหวางการประชุมวาระที่ 1 มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 2 ราย จํานวน 249,900 หุน
ทําใหมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 74 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 973,198,476 หุน คิดเปนรอยละ 82.05
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของบริษัท
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
มติ
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 2

973,198,476

973,198,476

รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบป 2553 และรายงานประจํ า ป ข อง
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 บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขายบานเดี่ยว
รอยละ 67 บานแฝด รอยละ 26 ทาวเฮาส รอยละ 6และอื่น ๆ รอยละ 1 ในขณะที่ในป 2552 บริษัทมีสัดสวน
รายไดจากการขาย ประเภทบานเดี่ยว รอยละ 72 บานแฝด รอยละ 13 ทาวนเฮาส รอยละ 6 และอื่น ๆ รอยละ 9
ตามลําดับ
รายไดจากการขายตามลักษณะการสั่งซื้อของลูกคา บริษัทมีสัดสวนรายไดจากประเภทบาน
พรอมอยู รอยละ 71 บานสรางกอนขาย รอยละ 14 เเละบานสั่งสราง รอยละ 15 ในขณะที่ป 2552 บริษัทมี
สัดสวนรายไดจากประเภทบานพรอมอยู รอยละ 62 บานสั่งสราง 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 วัน ที่ 31 ธั น วาคม 2553 บริษั ท และบริ ษัท ยอ ย มี โ ครงการที่ เ ปดดํา เนิน การทั้ง สิ้ น 12
โครงการ (ไมรวมโครงการที่อยูระหวางพัฒนา) โดยเปนมูลคาที่ทําสัญญาซื้อขายแลวทั้งสิ้น 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 และแนวทางการบริหารความเสี่ยงของบริษัทใหอยูในระดับที่ยอมรับได
5.
กํากับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกฎหมายที่เกี่ยวของกับ
การดําเนินธุรกิจ
6.
การสอบทานและประเมินผลการปฏิบัติงานของตนเอง ตามที่ไดกําหนดไวในกฎบัตรของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ
7.
พิจารณาคัดเลือก เสนอแตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีความเปนอิสระ และกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2554
คณะกรรมการสรรหา
1
สรรหากรรมการที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อพิจารณาแตงตั้งใหดํารงตําแหนงแทนกรรมการที่ออก
ตามวาะในป 2554
2
เสนอแตงตั้งเลขานุการบริษัท เลขานุการคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการคณะอนุกรรมการบริษัท
แทนเลขานุการคนเดิมที่ลาออกจากตําแหนง
3
พิจารณาทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
1
พิจารณาโครงสราง และอัตราคาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท คณะอนุกรรมการบริษัท และ
กรรมการผูจัดการ ประจําป 2554
2
พิจารณาทบทวนกฎบัตรคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
และด ว ยนโยบายการดํ า เนิ น งานที่ ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และตระหนั ก ถึ ง ความรั บ ผิ ด ชอบ
ตอสังคม ทําให ในป 2552 – ป 2553 บริษัทฯ ไดรับโลประกาศเกียรติคุณผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยติดดาว
จากสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) อยางตอเนื่อง รวมทั้ง 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 คาดวาในชวงครึ่ง
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
คูเเขงซึ่งเปนผูประกอบการทองถิ่นมีความไดเปรียบในการเเขงขันสูง อยางไรก็ตามบริษัทฯ ยังคงนโยบายในการ
ขยายตลาด ขยายกลมลู กคา ใหม บนทําเลที่มีศั ก ยภาพอยา งตอ เนื่อ ง เพื่อสรา งรายไดใ ห บ ริ ษั ท ฯ ทดเเทน
โครงการเกาที่ปดการขาย เเละสรางความสามารถในการเเขงขัน
คุ ณ ชั ย ณรงค โรจจวั ฒ น ขอให ก รรมการชี้ เ เจงความคื บ หน า โครงการ เดอะ รอยั ล กรี น พาร ค
กาญจนาภิเษก ใหที่ประชุมทราบ
คุณรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริษัท กลาวชี้เเจงวา :
โครงการ เดอะ รอยัล กรีนพารค กาญจนาภิเษก เปนการซื้อโครงการเกาเพื่อมาพัฒนาใหม ตั้งเปาที่
กลุมลูกคาระดับสูง ตั้งเเตระดับราคาสิบลานบาทขึ้นไป ปจจุบันไดเริ่มเปดการขายเเลว เเตความชัดเจนดาน
ยอดขายจะมากขึ้นในอีก 2 – 3 เดือนขางหนา
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คุณมานพ เกราะทอง ผูถือหุน ขอใหคณะกรรมการบริษัทชี้เเจง นโยบายในการกอสรางที่กําหนด
จํานวนหนวยในเเตละโครงการ/เฟส ไวไมเกิน 500 หนวย ซึ่งจะมีผลตอขอกําหนดในการจัดทําบอบําบัดน้ําเสีย
คุณรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา :
บริษัทฯ ยึดมั่นในการบริหารงานกอสรางควบคูกับการสรางคุณภาพชีวิตที่ดีของลูกบาน การกําหนดให
จํานวนหนวยในการกอสรางไวไมเกิน 500 หนวยตอโครงการ/เฟสนั้น ถือวาเปนเเผนผังโครงการที่ดี มีความ
เหมาะสมตอ คุณภาพชีวิตความเปนอยูของลูกบา น ไมสรางความแออัดในการอยูอาศัย เเละไมสรางภาระ
คาใชจายสวนกลางใหเเกลูกบานจนเกินไป ซึ่งเปนจุดขายอยางหนึ่งที่ทําใหลูกคาตัดสินใจซื้อสินคาของบริษัทฯ
เเละปจจุบันบริษัทฯ มีระบบการควบคุม ตรวจสอบคุณภาพน้ําที่มีมาตรฐานอยูเเลว
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรับทราบรายงานประจําป
มติ
ของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทประจํา ป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามรายละเอียดที่ไดจัดสงใหแก
ผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม
คุณอังคนา ณ สงขลา สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา :
บริษัทฯ มีนโยบายบริหารความเสี่ยงจากการผันผวนของอัตราดอกเบี้ยหรือไม อยางไร
คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา :
บริษัทฯ มีการควบคุมอัตราหนี้สินตอทุนใหอยูในระดับที่เหมาะสม เงินกูสวนใหญมาจาก
สถาบั น การเงิ น ขนาดใหญ ที่ มี อั ต ราดอกเบี้ ย ต่ํ า เเละเน น การชํ า ระเงิ น กู โ ดยเร็ ว ทั้ ง นี้ คาดว า การผั น ผวน
ของอัตราาดอกเบี้ยจะไมกระทบตอบริษัทฯ อยางมีนัยสําคัญ
ระหวางการประชุมวาระที่ 3 มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน 7 ราย จํานวน 69,900 หุน
ทําใหมีผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 81 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 973,268,376 หุน คิดเปนรอยละ 82.06
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดเเลวทั้งหมดของบริษัท
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
มติ
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลง
มติดังนี้
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เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 4

973,268,376

973,268,376

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2553 และการจายเงินปนผล

ประธานกรรมการบริ ห ารเสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารจั ด สรรกํ า ไรจากผลการ
ดําเนินงานป 2553 และการจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบ ริษัทมหาชนจํา กัด พ.ศ. 2535 และขอ บัง คับของ
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)
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี และ
สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ มาพิจารณาประกอบ เชน
ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอง การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวของในการ
บริหารงานของบริษัท โดยอยูภายใตเงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัท
และผูถือ หุนของบริษัท จากผลการดํา เนินงานในป 2553 ที่ผานมางบการเงินรวมของบริษัท มีผลกําไรสุท ธิ
จํานวน 91,819,375.56 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงิน
ปนผลในอัตราหุนละ 0.03 บาท โดยกําหนดจายปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2554
ผู ถื อ หุ น ขอให ค ณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณากํ า หนดการจ า ยเงิ น ป น ผลก อ นวั น ที่ 20
พฤษภาคม 2554
คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริษัท ไดชี้เเจงวา :
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเห็นวา เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดในการบริหารการเงินของ
บริษัท จึงเห็นควรกําหนดใหจายเงินปนผลในวันดังกลาวตามรายละเอียดที่ไดเเจงใหทราบ ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ถูกตองตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยเเลว อยางไรก็ตาม สําหรับการจายเงินปนผลครั้งตอไป บริษัทฯ อาจจะ
พิจารณาจายเงินปนผลใหเร็วขึ้นตามความเหมาะสมเพื่อประโยชนสูงสุดของผูถือหุน
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรกําไร และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียง
ลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

รวม
วาระที่ 5

973,268,376

973,268,376

100.00

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการ
ที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 โดยแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตาม
ขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งกรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอย
จํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการแบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับ
สวนหนึ่งในสาม กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธีจับสลาก
สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง โดยกรรมการซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่ออกตามวาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.
2.
3.

ดร.พิบูลย
นายกอบศักดิ์
นายสมเชาว

ลิมประภัทร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
พงศพนรัตน
กรรมการ และกรรมการอิสระ
ตันฑเทอดธรรม กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณาคุณสมบัติ
และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววา เปนบุคคลที่มีคุณสมบัติการเปนกรรมการ
ครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวขอ ง และมีความรูความสามารถอันจะเปนประโยชนตอ การ
ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3
ทาน ดังกลาว กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
เเละเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการสําหรับ
ป 2554 โดยมีรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
คาเบี้ยประชุมกรรมการ
(โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ)
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
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50,000 บาท ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม

5.
6.
7.
8.
9.
10.

คาตอบเเทนรายปประธานกรรมการ
440,000 บาท ตอป
คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ
200,000 บาท ตอคน ตอป
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม

ประธานกรรมการบริหารแจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับวาระนี้ กระผม นายสมเชาว
ตันฑเทอดธรรม ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระและเปนผูถือหุนของบริษัทของดออกเสียง ในการเลือกตั้ง
ตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งเปนจํานวนเสียงทั้งสิ้น 13,513,000 เสียง
ผูถือหุนขอใหกรรมการบริษัทชี้เเจงเหตุผลในการปรับเพิ่มขึ้นของคาตอบเเทนกรรมการบริษัท
คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา :
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณา
เห็นควรปรับเพิ่มคาตอบเเทนกรรมการตามรายละเอียดที่ไดเเจงใหทราบ เนื่องจาก การกําหนดคาตอบเเทนในป
ที่ผานมานั้น เปนอัตราเดิมที่ถือปฏิบัติมาตั้งเเตป 2547 สําหรับอัตราคาตอบเเทนใหมนั้นไดพิจารณาถึงความ
เหมาะสมตามบทบาท ภาระหนาที่ของกรรมการ เเละอยูในระดับที่สามารถเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม เพื่อเปน
การดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่บริษัทตองการ
มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2553 จํานวน 3
ทาน ไดแก 1) ดร.พิบูลย ลิมประภัทร 2) นายกอบศักดิ์ พงษพนรัตน และ 3) นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กลับเขา
ดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแตละทาน ดังนี้
กรรมการ กรรมการอิสระ

1) ดร.พิบูลย ลิมประภัทร

เห็นดวย

973,268,376

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม

973,268,376

กรรมการ กรรมการอิสระ

2) นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน

เห็นดวย

973,268,376

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม

973,268,376
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3) นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม

เห็นดวย

959,755,376

เสียง

คิดเปนรอยละ

98.61

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

13,513,000

เสียง

คิดเปนรอยละ

1.39

973,268,376

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

-

และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 ตามที่เสนอมา
โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 6

973,268,376

973,268,376

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารแต ง ตั้ ง ผู สอบบั ญ ชี และกํา หนดค า ตอบแทนของผู สอบบั ญ ชี
ประจําป 2554

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2554 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
สามั ญ ผู ถื อ หุ น แต ง ตั้ ง ผู ส อบบั ญ ชี แ ละกํ า หนดค า สอบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ทุ ก ป และโดยการเสนอแนะจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งให
บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาววันนิสา งามบัวทอง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6838 หรือนาย
พิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 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 ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจ
กอใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 930,000 บาทตอป เพิ่มขึ้นจากป 2553
จํานวน 69,000 บาท
ผูถือหนขอใหคณะกรรมการบริษัทชี้เเจงเหตุผลในการปรับขึ้นคาตอบเเทนผูสอบบัญชี
คุณวิเชียร ศิลาพัชรนันท กรรมการบริษัท ชี้เเจงวา :
- 10 -

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ ไดพิจารณาเห็นควร
ปรับขึ้นคาตอบเเทนผูสอบบัญชีตามรายละเอียดที่ไดเเจงใหทราบ สาเหตุหลักมาจากในป 2554 จะมีปริมาณ
งานที่เพิ่มมากขึ้น เเละเปนการปรับตามภาวะอัตราเงินเฟอ
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี ประจําป 2554 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 7

973,268,376

973,268,376

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเรื่องตาง ๆ
ผูถือหุนขอใหคณะกรรมการบริษัทชี้เเจงเเผนการดําเนินงานในป 2554
คุณสมเชาว ตันฑเทอดธรรม กรรมการบริษัท ชี้เเจงเเเผนการดําเนินงานป 2554 ใหที่ประชุม

รับทราบ ดังนี้
ในป 2554 บริษัทฯ ตั้งเปายอดขายเเละเปายอดรับรูรายไดโตกวาป 2553 รอยละ 20 เเละ
รอยละ 37 ตามลํา ดับ 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 หรือใหคําเเนะนําในการซื้อขายหุนเเตอยางใด อยางไรก็ตาม
คณะกรรมการบริ ษั ท ตระหนั ก ถึ ง ภาระหน า ที่ ความรั บ ผิ ด ชอบในการบริ ห ารงานเพื่ อ สร า งผลกํ า ไรเเละ
ผลตอบเเทนสูงสุดใหเเกผูถือหุนเปนสําคัญ
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดตอที่ประชุมเพื่อ
พิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม
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ปดประชุมเวลา 16.45 น.

ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ )

ลงชื่อ ___________________________ผูรับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท )

ผูบันทึกรายงานการประชุม

ลงชื่อ
( นางสาววนิตา รอดดํา )
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