บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
________________________________________

เวลาและสถานที่
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน
ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที่ 92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร
เริ่มการประชุม
ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนของบริษัท
มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 292 ราย นับเปนจํานวนหุน ได 5,373,615,619 หุน
คิดเปนรอยละ 70.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 7,667,826,432 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุม
ตามขอบังคับของบริษัทแลว ประธานจึงกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559
และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิ่มเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 365 ราย นับเปนจํานวนหุนได 5,419,384,181 หุน คิดเปนรอยละ
70.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 7,667,826,432 หุน
กอนที่จะดําเนินการประชุม

ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ไดเขารวมประชุม

ในครั้งนี้ดังนี้
1. ดร. ธวัชชัย
2. นายชายนิด

นาคะตะ
อรรถญาณสกุล

ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
ประธานเจาหนาที่บริหาร และ
รองประธานกรรมการบริหาร
3. นายไพรัตน เสนาจักร
กรรมการบริหาร และ
ที่ปรึกษาประธานเจาหนาที่บริหาร
4. นายวิทยา
เนติวิวัฒน
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
5. นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา
กรรมการบริหาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
ประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน และรักษาการประธาน
เจาหนาที่กลุมสนับสนุน
6. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต
กรรมการบริหาร
7. นายวิชาญ
ศิริเวชวราวุธ
กรรมการบริหาร
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน
กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
10. นายมานิตย สุธาพร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
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สวนนายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจ
ในตางประเทศ จึงไมสามารถเขารวมประชุมในครั้งนี้ได
ทั้งนี้ กรรมการที่เขารวมประชุมในครั้งนี้คิดเปนรอยละ 91.67 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท
และมีผูบริหาร ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและขอสอบถามของผูถือหุนดังนี้
1. นายปราโมทย
2. นายสุรศักดิ์
3. นายศุภชัย

เริ่มยินดี
เลขานุการบริษัท
วัชรพงศปรีชา รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน
ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด

ประธานได แจ ง ให ที่ ประชุ มทราบถึ งรู ปแบบในการประชุ มและวิ ธี การดํ าเนิ นประชุ ม โดยประธาน
ในฐานะประธานกรรมการจะเปน ประธานที่ ประชุม และจะทํ า หน าที่ กํ า กั บการประชุ ม ให เ ปน ไปตามข อ บั ง คั บ
และระเบี ยบวาระที่กํ า หนดไว ในหนัง สือ เชิญประชุม และนายปราโมทย เริ่ ม ยิน ดี เลขานุ ก ารบริ ษัท จะเป น
ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว
กอนเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว ในหนั งสือเชิญประชุม นายปราโมทยไดแจ ง
ใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ใหผูถือหุนทราบ 3 ทางดังนี้
1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกทาน
2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ
3. สงขอความเกี่ยวกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส
ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัท
ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบดังนี้
ผูถือหุนแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ
1 เสี ยง และผูถื อหุนมี สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนในแตละวาระว า เห็ นดวย ไมเห็นดวย หรื องดออกเสี ยง เพียงทางใด
ทางหนึ่งเทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาเปนบัตรเสีย ยกเวนกรณีของผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้ง
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่
ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ


การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก
เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนอยางอื่น และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ และ
เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเวนวาระที่ 7 ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
จะเปนดังนี้


ผูถือหุ นที่คัดคา นหรื อไม เห็น ดวย หรื องดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถื อหุน ลงคะแนน
เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไ ดแจกใหผูถือหุ นทุ กคนกอนเข าหอ งประชุ มแล ว และมอบใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ
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ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนอนุมัติหรือเห็นดวย
ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท
และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนโดยไมจําเปนตองลงคะแนนเสียง
ในใบลงคะแนนเสียง


เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนด
วาระ ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อทําการตรวจนับ อยางไรก็ตาม หากมีผูถือหุนไมนําสงใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวา
ผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท


ในการรวบรวมผลคะแนนในแต ล ะวาระ บริ ษัท จะนํา คะแนนเสี ยงของผู ถื อ หุ นที่ ไ ม เ ห็ น ด วย
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ผลคะแนนเสียงที่ไดจะถือวาเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย สวนผูถือหุนที่ทําหนัง สือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ
ของบริษัทหรื อให บุคคลอื่ นเข าร วมประชุ ม โดยเป นการมอบฉั นทะแบบใหผูรับมอบฉั นทะออกเสี ยงลงคะแนน
ตามความประสงคของผูถือหุนคนนั้น ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค
ของผูมอบฉันทะแลว


หลังจากนั้น ประธานจะเปนผูสรุปผลการลงมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมมีมติ
เปนเอกฉันท หรือมีมติเสียงขางมากเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด งดออกเสียงเทาใด และมีบัตรเสียเทาใด


นอกจากนี้ เพื่อใหการประชุมผูถื อหุนเปนไปอยา งโปรงใส นายปราโมทยไดเชิญผูถือ หุนที่เขารวม
ประชุ ม 2 คนเข า ร วมเป น ผู ต รวจสอบการลงคะแนนเสี ยงและการนั บคะแนนเสี ยงร วมกั บที่ ปรึก ษากฎหมาย
และตัวแทนของบริษัทดวย
ตอจากนั้น นายปราโมทยไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังนี้
วาระที่ 1. เรื่องที่จะแจงใหที่ประชุมทราบ
นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทไมมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุม
ทราบแตอยางใด
วาระที่ 2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558
นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุน
พิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
ประธานไดส อบถามความเห็น จากที่ ประชุ ม และเมื่อไมมีผูถื อหุนทั กทวงหรือขอใหแกไขเพิ่มเติ ม
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ประชุม มีม ติรั บรองรายงานการประชุม สามั ญผู ถือ หุน ของบริษัทประจําป 2558 ซึ่ งประชุ ม
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี้
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มติที่ลง
รับรอง
ไมรับรอง
งดออกเสียง
รวม

% ของจํานวนหุนที่มา

301

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,373,960,985

-

-

-

2
303

546,700
5,374,507,685

0.01
100.00

จํานวนราย

ประชุมและออกเสียง
99.99

วาระที่ 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมาและรายงานประจําป
นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2558 ที่ผานมาใหที่ประชุมทราบและพิจารณา
นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในป 2558 ที่ผานมา เปนอีกปหนึ่งที่สราง
ความทาทายใหกับผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดวยมีหลายๆ ปจจัยที่ทําใหสถานการณตลาดที่อยูอาศัยไมได
ฟนตัวอยางที่คาด ทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางตอเนื่อง ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง ความระมัดระวั ง
ในการปลอ ยสิ น เชื่ อของธนาคารพาณิ ช ย อั ต ราการปฏิ เ สธการให สิ นเชื่ อ ยั ง คงอยู ที่ ระดับ 30-40 % รวมถึ ง
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหผูบริโภคสวนใหญชะลอการตัดสินใจ นอกจากนี้ ราคาที่ดิน
ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาก สงผลใหจํานวนการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2558
ลดลงจากป 2557 ถึง 18% โดยลดลงทั้งสินคาแนวราบและคอนโดมิเนียม อยางไรก็ดี แนวราบที่ชะลอตัวลงในครึ่งแรก
ของปไดเริ่มปรับตัวดีขึ้นในชวงปลายป โดยไดรับปจจัยบวกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย
ของภาครัฐ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนชานเมืองและการคมนาคมที่สะดวกมากขึ้น จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน
ในส วนของบริ ษัท จึ งมี ก ารชะลอการเป ดโครงการ โดยโครงการที่ เ ปด ใหม ทั้ ง หมดเป น โครงการแนวราบรวม
14 โครงการ มูลคา 14,765 ลานบาท ซึ่งสวนใหญจะเปนสวนตอขยายของโครงการเดิมตามแนวรถไฟฟา และสงผลให
ยอดขายลดลง 8% มาอยูที่ระดับ 11,000 ลานบาท โดยเปนสัดสวนบานเดี่ยว ทาวนเฮาส 65% และคอนโดมิเนียม
35% นอกจากนี้ บริษัทยังมีรายไดจากการขายที่ดินมูลคา 501 ลานบาท และรายไดจากธุรกิจโรงแรม 1,524 ลานบาท
อย า งไรก็ ดี คณะกรรมการก็ ไ ด ดํ า เนิ น การเสริ ม สร า งความแข็ ง แกร ง ให กั บบริ ษัท อย า งต อ เนื่ อ ง
กาวสําคัญคือ ความสําเร็จในการเขาซื้อกิจการบริษัท ไทย พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) (“TPROP”) และบริษัท
แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอร ตี้ จํ า กัด (มหาชน) (“GRAND”) ที่ เ ป นจุ ด เริ่ ม ต น ในการเสริ ม
ความแข็งแกรงของฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเพิ่มความมั่นคงของกระแสรายไดจากธุรกิจอาคารสํานักงาน
ใหเ ชาและโรงแรม ลดความเสี่ยงจากการพึ่ง พารายไดจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ยั งสง ผลใหมีสั ดสวน
ของมู ลค าสิ นทรัพยและรายไดใหมี ความหลากหลายเพิ่ม มากขึ้ นทั้ งโครงการแนวราบ คอนโดมิ เนี ยม คอนโด
กลางใจเมือง สํานักงานใหเชา และโรงแรม ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทในระยะยาว
หลังจากนั้น นายไพรัตน เสนาจักรไดรายงานพรอมแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน
ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทในป 2558 ที่ผานมา โดยครอบคลุมในเรื่องสําคัญดังตอไปนี้
1. ในป 2558 บริษัทมียอด Presale รวมทั้งสิ้น 11,000 ลานบาท จากบานเดี่ยวและทาวนเฮาส 7,103
ลานบาท และคอนโดมิเนียม 3,897 ลานบาท ซึ่งลดลงจากป 2557 รอยละ 8 ที่มียอด Presale รวมทั้งสิ้น 11,982
ลานบาท
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2. บริษัทมียอดรับรูรายไดในป 2558 รวมทั้งสิ้น 10,285 ลานบาท ประกอบดวยบานเดี่ยว
และทาวนเฮาส 6,624 ลานบาท คอนโดมิเนียม 3,160 ลานบาท และการขายที่ดิน 501 ลานบาท
และเมื่อเปรียบเทียบกับป 2557 ที่มียอดรับรูรายไดรวม 11,572 ลานบาท
3. บริษัทมี Backlog (ยอดที่ มีการขายแลวรอการโอนกรรมสิทธิ์) ณ สิ้ นป 2558 จํานวนรวมทั้งสิ้ น
6,015 ลานบาท โดยเปน Backlog ที่สามารถรับรูเปนรายไดในป 2559 จํานวน 4,388 ลานบาท แยกเปนบานเดี่ยว
และทาวนเฮาส 841 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 3,547 ลานบาท และเปน Backlog ที่จะสามารถรั บรูเปนรายได
ตั้งแตป 2560 เปนตนไปอีกจํานวน 1,627 ลานบาท โดยสวนใหญเปนคอนโดมิเนียม
4. แผนการตลาดและการโฆษณาในป 2558 ไดแก
- การเปดตัวบานประหยัดพลังงาน 12 แบบ โดยรวมมือกับ SCG ในการชูนวัตกรรม “Active
Air Flow” ซึ่งเปนบานประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และรวมมือกับ AIS
วางระบบโครงขายใยแกวนําแสงในชื่อ โครงการ Perfect Digital Village
- การเปดตัวแบบบานใหมในแตละแบรนด
- การจัด Sales & Marketing Campaign Condominum ในชวงเวลาตาง ๆ
5. กิจกรรมเพื่อสังคมรวมกับลูกบานในโครงการตาง ๆ ไดแก การทําบุญใสบาตร การบริจาคโลหิต
ใหสภากาชาดไทย กิจกรรมวันเด็ก โครงการ Green Bike Lane การปลูกตนไม การจัดงานลอยกระทง โครงการ Homecare
Service ฯลฯ
6. แนวทางการบริหารของคณะกรรมการบริษัทในป 2559 ไดแก
6.1 บริษัทคาดวาจะมีเปาขายประมาณ 16,000 ลานบาท จากการเปดโครงการใหม 17 โครงการ
มูลคารวม 24,041 ลานบาท โดยเปนโครงการแนวราบ 12 โครงการ มูลคารวม 16,841
ลานบาท และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ มูลคารวม 7,200 ลานบาท ระยะเวลาในการเปดตัว
แต ละโครงการ ความคืบหน าของโครงการรถไฟฟ าและทํ าเลที่ ตั้งโครงการใหม แนวราบ
บนแนวรถไฟฟา
6.2 การรวมมือทางธุรกิจในการเปด Too Fast To Sleep แหงใหมที่โครงการไอคอนโด ศาลายา
เดอะ แคมปส
6.3 การพัฒนาโรงแรม Kiroro Resort ประเทศญี่ปุน
6.4 การสรางความสัมพันธกับสังคมและลูกคาผานโครงการ Perfect Family Club
หลังจากนั้น ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2558
ที่ผานมา
ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้
1. ผูถือหุนไดสอบถามแนวทางการบริหารงานในป 2559 ของคณะกรรมการบริษัท
นายชายนิด อรรถญาณสกุ ลได ชี้ แจงให ที่ ประชุมทราบวา บริ ษัทมีแผนที่ สํ าคั ญในการปรั บปรุ ง
ฐานะการดําเนินงานของบริษัทใหดีขึ้นใน 3 ประเด็นหลักดังนี้

5

1.
2.
3.

การเพิ่มรายไดธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหอยูในระดับ 17,000 ลานบาท
การเพิ่มรายไดธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชาและโรงแรมใหอยูในระดับ 3,000 ลานบาท
การเพิ่มความสามารถในการทํากําไรใหสูงหรือเทียบเทาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในระดับ
ประมาณ 9-10%

สําหรับธุรกิจที่อยูอาศัย บริษัทมีเปารายไดจากแนบราบ 9,000 ลานบาท คอนโดมิเนียมประมาณ
7,000 ลานบาท ซึ่งในป 2559 บริษัทมี Backlog ประมาณ 4,000 กวาลานบาท บริษัทคาดวา จะสามารถโอนกรรมสิทธิ์
ไดเกือบทั้งหมด ซึ่งไมรวมบานเดี่ยวที่มี Backlog ประมาณ 700 กวาลานบาท ดังนั้น จาก Backlog และการเปดใช
รถไฟฟาสายสีมวง ถึงแมวาจะหมดมาตรการของรัฐบาลในเดือนเมษายน 2559 บริษัทมั่นใจวา จะมีผลประกอบการที่ดี
ตอไปได
2. ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับผลประกอบการของโครงการ Kiroro
นายชายนิด อรรถญาณสกุ ล ได ชี้แจงให ที่ประชุม ทราบว า โครงการ Kiroro ได เป ดตั วภายใต
แบรนด “เชอราตัน” เมื่อเดือนธันวาคม 2558 และในปลายป 2559 บริษัทจะเปดตัวภายใตแบรนด “Tribute
Prtforlio” ซึ่ง การขายหอ งของโรงแรมในประเทศญี่ปุน จะแตกตางจากหอ งพัก ในประเทศไทย Kiroro มีหอ งพัก
ประมาณ 420 หอง และจากการที่มี จํานวนเตี ยงเพิ่ มขึ้น ทําใหบริษัทคาดวา บริษัทจะถึ งจุดคุ มทุน ในป 2559
และภายหลังจากการปรับปรุงรวมกับ Starwood แลว บริษัทคาดวา ผลการดําเนินงานของ Kiroro จะดีขึ้น นอกจากนี้
Starwood กับ Marriott ได รวมตั วกั นเป นแบรนด อัน ดับ หนึ่ ง ของโลก มีห อ งทั้ ง หมด 1 ล านกว าห อ ง มี สมาชิ ก
ของกลุ มโรงแรม Starwood กั บ Marriott ประมาณ 80 ลา นคน บริ ษัท จึง มีความมั่น ใจวา ฐานลูก คา ที่เ ขม แข็ ง
ของ Starwood กับ Marriott จะทําใหผลการดําเนินงานของ Kiroro ดีขึ้น
3. ผู ถื อ หุ น ได ส อบถามเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ การเป ด โครงการของบริ ษั ท ตามแนวรถไฟฟ า
ที่ยังไมเปดใชงาน ซึ่งบริษัทควรจะชะลอไวจนกวารถไฟฟาเปดใชงานได ซึ่งจะทําราคาไดมากกวา รวมทั้ง ที่ดิน
แปลงใดที่ไมไดนํามาพัฒนา บริษัทอาจจะขายออกไปเพื่อลดภาระดอกเบี้ย
นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ลูกคามักจะตัดสินใจซื้อ ที่พักอาศัยกอน
รถไฟฟาเปดใชงาน รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2559 บริษัทจึงจําเปนตองเปดขาย
โครงการบางสวนกอน และเมื่อรถไฟฟาเปดใชงานแลว จะสามารถปรับราคาเพิ่มขึ้นไดอีก ทั้งนี้ ลูกคาจะมีทั้ง 2 ชวง
คือ ชวงกอนที่รถไฟฟาเปดใชงาน และชวงหลังจากที่รถไฟฟาเปดใชงานแลว
ในป 2558 บริษัทมีการขายที่ดิน เปลา ออกไปบางสวน และในป 2559 บริษัทคาดวา จะขาย
ที่ดินเปลาประมาณ 2,000 ลานบาท เพื่อลดภาระดอกเบี้ยตามที่ผูถือหุนไดแสดงความเห็นไว
นอกจากนี้ คอนโดมิเนียมที่มี Backlog ทั้งหมดประมาณ 8,000 ลานบาท บริษัทคาดวา จะมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 4,500 ลานบาท โดยบริษัทสามารถรับรูรายไดทั้ง จํานวนโดยไมมีคา ใชจาย เนื่องจาก
คา ใช จ ายได ถู ก บัน ทึ ก ไปหมดแล วตามมาตรฐานการบั ญชี ทํ า ให ผลการดํ า เนิ น งานในป 2559 และป 2560
จะมี Backlog เขามาเสริมตลอดเวลา และทําใหบริษัทควบคุมคาใชจายไมใหเพิ่มขึ้นได
เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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มติ:

ที่ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปที่ผานมาและรายงาน
ประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
% ของจํานวนหุนที่มา
จํานวนเสียงที่ลงมติ
มติที่ลง
จํานวนราย
ประชุมและออกเสียง
(1 หุน = 1 เสียง)
รับรอง
325
5,405,173,733
99.98
ไมรับรอง
งดออกเสียง
2
1,314,000
0.02
รวม
327
5,406,487,733
100.00

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2558
นายปราโมทยมอบหมายใหนายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชา รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน เปนผูช ี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา
นายสุรศัก ดิ์ วั ชรพงศปรีชาไดส รุปรายการที่สํา คัญของงบการเงิน รวมของบริษัท และบริษัท ยอ ย
สํา หรับรอบปบัญชีสิ้น สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2558 ซึ ่ง ไดผา นการตรวจสอบและรับรองจากผูส อบบัญชี แลว
และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557
รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557
รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสดและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557
สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557

นายสุรศักดิจ์ ึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว
เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปสิ้นสุด
วั นที่ 31 ธั นวาคม 2558 ด วยคะแนนเสี ย งข างมากของผู ถือ หุ นที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
333
1
334

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,406,203,033
414,000
5,406,617,033
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% ของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและออกเสียง
99.99
0.01
100.00

วาระที่ 5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558
นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา
นายชายนิด อรรถญาณสกุลชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานในป 2558
ที่ผ านมาจํ านวน 276,548,182 บาท บริ ษัท จึง ต องจัด สรรกํา ไรสุ ทธิ ส วนหนึ่ ง ไว เป น ทุน สํา รองตามกฎหมาย
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ
ของบริษัท คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน
14,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทในอัตราหุนละ 0.030 บาท ใหแกผูถือหุนจํานวน
7,667,826,432 หุน จึ งรวมเป นเงินปน ผลที่จะต องจายใหแกผูถือ หุน ทั้งสิ้น ไมเกิน 230,034,792.96 บาท
คิดเปนรอยละ 87.62 ของกําไรสุทธิหลังจากหักทุนสํารองตามกฎหมายแลว และคิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุน
(Dividend Yield) รอยละ 3.49 โดยคํานวณจากราคาปดของหุนเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2559 ซึ่งอยูที่หุนละ 0.86 บาท
นอกจากนี้ นายชายนิดไดชี้แจงรายละเอียดการจายเงินปนผลของบริษัทในปที่ผานๆ ใหผูถือหุนทราบดังนี้
รอบระยะเวลาบัญชี
มูลคาหุนของบริษัท
จายเงินปนผลในอัตราหุนละ

ป 2558
1 บาท
0.030

ป 2557
1 บาท
0.044

ป 2556
1 บาท
--

ป 2555
1 บาท
0.033 บาท

โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (Record Date)
และใหรวบรวมรายชื่อผู ถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบั ญญัติ หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล และบริษัทจะจายเงินปนผลภายใน
วันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นายชายนิดจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา มีเรือ่ งที่เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาลงมติเปน 2 สวนดังนี้
1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 14,000,000 บาท
2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ใหแกผูถือหุน
มติ:

หลังจากที่ประชุมพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติดังนี้
1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 14,000,000 บาท
2. มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัท
จํานวน 7,667,826,432 หุน ในอัตราหุนละ 0.030 บาท รวมเปนเงินปนผลที่จะตองจาย
ใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นไมเกิน 230,034,792.96 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับ
เงิ นป นผลในวั นที่ 12 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และใหร วบรวมรายชื่อ ผู ถือ หุ น
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติ หลั กทรัพย และตลาดหลั กทรัพย พ.ศ. 2535 โดย
วิธีปด สมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 และบริษัทจะจายเงินปนผลภายในวันที่
27 พฤษภาคม 2559
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โดยที่ ป ระชุ ม ผู ถื อ หุ นได มี ม ติ อ นุ มั ติ ด วยคะแนนเสี ย งข างมากของผู ถื อ หุ นที่ ม าประชุ ม
และออกเสียงลงคะแนนดังนี้
มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
340
1
341

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,406,462,899
414,000
5,406,876,899

% ของจํานวนหุนที่มาประชุม

และออกเสียง
99.99
0.01
100.00

วาระที่ 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท
นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา
นายวิ ท ยา เนติ วิ วั ฒ น ไ ด ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า ตามพระราชบั ญ ญั ติ บ ริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
และข อ บั ง คั บของบริ ษั ท กํ า หนดให ก ารจ า ยเงิ น ค า ตอบแทนให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษัท จะต อ งได รับ อนุ มั ติ
จากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนได พิจารณาวงเงินการจายเงินบํา เหน็จ โดยเทียบเคี ยงกับอัตราค าตอบแทนกรรมการในกลุ มธุร กิ จ
อสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซอนทางธุรกิจ รวมถึงหนาที่
และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรใหนําเสนอเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จ
สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานป 2558 ให แ ก ค ณะกรรมการของบริ ษั ท ในวงเงิ น ไม เ กิ น 12,000,000 บาท
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม
ตอไป
นายวิ ท ยาได ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม ทราบเพิ่ ม เติ ม เกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดการจ า ยเงิ น บํ า เหน็ จ ให แ ก
คณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้
จากผลการดําเนินงานป
กําไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ)
วงเงินบําเหน็จที่ไดรับอนุมัติ

2558
276,548,182
12,000,000

2557
2556
2555
366,960,600 (153,343,739) 365,666,955
12,000,000
-9,000,000

นายวิทยาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
กอนการลงมติ นายปราโมทยไดแจงให ที่ประชุมทราบวา เพื่อให การลงมติในวาระนี้ มีความโปร งใส
ผูถือหุนที่เป นกรรมการ 5 ราย ถือหุนจํานวน 701,410,275 หุน ซึ่ งมีรายละเอียดดั งตอ ไปนี้ จะไมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
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ลําดับ
1
2
3
4
5
มติ:

ชื่อ-สกุล
นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
นายวิทยา
เนติวิวัฒน
ดร. ธวัชชัย
นาคะตะ
นายบรรลือ
ฉันทาดิศัย
นางสาวศิริรัตน
วงศวัฒนา
รวม

จํานวนหุน
580,159,675
107,760,000
12,990,000
500,000
600
701,410,275

หลั ง จากที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว ที่ ป ระชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท จ า ยเงิ น บํ า เหน็ จ สํ า หรั บ
ผลการดําเนิ นงานป 2558 ใหแกคณะกรรมการบริ ษัทในวงเงิ นไมเ กิน 12,000,000 บาท
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทาน
ตามความเหมาะสมตอไป
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนน ทั้ ง นี้ มี ผู ถื อ หุ น 5 รายที่ เ ป น กรรมการ
ถือหุนนับจํานวนหุนได 701,410,275 หุนมิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้
มติที่ลง

จํานวนราย

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ
ของดออกเสียง
รวม

341
2
2
345
5

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
4,716,364,690
914,200
414,900
4,717,693,790
701,410,275

350

5,419,104,065

% ของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและออกเสียง
99.97
0.02
0.01
100.00

วาระที่ 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
นายปราโมทยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ
ของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามทุกป โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมีสิทธิที่จะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ทาน ดังนั้น จึงมีกรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งนีร้ วม 4 ทานคือ
1. นายไพรัตน
2. นายวงศกรณ
3. นางเนื้อนวล

เสนาจักร
ประสิทธิว์ ิภาต
สวัสดิกุล ณ อยุธยา

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการอิสระ
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4. ศ.ดร.สุชัชวีร

สุวรรณสวัสดิ์

กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

คณะกรรมการสรรหาและพิ จารณาค า ตอบแทนได มี ก ารประชุ ม โดยพิ จารณาถึ ง ความเหมาะสม
ในดานคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง
จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้ง
ใหเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระแลว
คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ดังนี้
(1) เลือกตั้งใหนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง
(2) เลือกตั้งใหนางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเปนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการ
อิสระของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง
(3) เลื อ กตั้ ง ให น ายพรสวั ส ดิ์ เกษจุ ฬาศรี โรจน เ ข า เป น กรรมการใหม ของบริ ษัท แทนตํ า แหน ง
กรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน เสนาจักร
ตอจากนั้น นายปราโมทยไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงถึง ประวัติโดยยอของกรรมการ
และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งสี่ทานใหที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทไดสงรายละเอียดประวัติ
ของบุคคลดังกลาวใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และนายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา
กรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวมิไดเปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด และกอนการพิจารณา
ลงมติในวาระนี้ นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเปน
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระและไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
รวมถึงนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน ซึ่งเปนบุคคลที่ได รับการเสนอชื่อให เปนกรรมการใหม แทนกรรมการที่ออก
ตามวาระไดแจงความประสงคที่จะออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาลงมติ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณา
และลงมติอยางเปนอิสระ
ประธานไดเชิญกรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งสี่ทา นดังกลาวออกจาก
หองประชุมชั่วคราว
นอกจากนี้ กอนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ นายปราโมทยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การลงมติ
เลือ กตั้ง กรรมการในวาระนี้ ผู ถือหุ นหรื อผูรับมอบฉัน ทะทุ กคนจะต องลงมติเลื อกตั้ งกรรมการเปนรายบุ คคล
รวมทั้งสิ้น 4 ทาน และขอใหผูถือหุนลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทไดจัดสงใหแลว เพื่อลงมติวา เห็นดวย
หรื อ ไม เ ห็ น ด ว ย หรื อ งดออกเสี ย ง และเมื่ อ ผู ถื อ หุ น ได ล งมติ เ ลื อ กตั้ ง กรรมการแล ว ขอให ผู ถื อ หุ น ทุ ก คน
สงใบลงคะแนนเสียงให เจ าหน าที่ ของบริ ษัท เพื่อ รวบรวมและประกาศแจงมติใหท ราบตอ ไป แต อย างไรก็ ตาม
หากผู ถือหุน ทานใดมิไ ดสงใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือว า ผูถือหุ นทานนั้นได ลงมติเห็น ชอบตามขอ เสนอ
ของคณะกรรมการบริษัท
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ประธานไดสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ทาน และเมื่ อไมมีผูถือหุน ทานใด
มีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
มติ:

หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแตละทานดวยคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้
1. เลือกตั้งใหนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซึง่ เปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ
ในครั้งนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง
2. เลือกตั้งใหนางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเปนกรรมการ
ที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการ
อิสระของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง
3. เลือกตั้งใหนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจนเขาเปนกรรมการใหมของบริษัทแทนตําแหนงกรรมการ
ที่ครบวาระของนายไพรัตน เสนาจักร
(1) นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต
มติที่ลง
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
345
2
5
352

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,416,791,678
516,000
1,846,400
5,419,154,078

% ของจํานวนหุนที่มา

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,417,307,678
1,846,400
5,419,154,078

% ของจํานวนหุนที่มา

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
4,245,903,994
1,171,403,684
1,846,400
5,419,154,078

% ของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและออกเสียง
99.96
0.01
0.03
100.00

(2) นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา
มติที่ลง
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
347
5
352

ประชุมและออกเสียง
99.97
0.03
100.00

(3) ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
มติที่ลง
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

จํานวนราย
236
111
5
352
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ประชุมและออกเสียง
78.35
21.62
0.03
100.00

(4) นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน
มติที่ลง
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,416,987,678
2,166,400
5,419,154,078

จํานวนราย
346
6
352

% ของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและออกเสียง
99.96
0.04
100.00

ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนทั้งสิ้น 12 ทานดังนี้
1. ดร.ธวัชชัย
นาคะตะ
ประธานกรรมการ
2. นายชายนิด
อรรถญาณสกุล
ประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายวิทยา
เนติวิวัฒน
กรรมการ
4. นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา
กรรมการ
5. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต
กรรมการ
6. นายวิชาญ
ศิริเวชวราวุธ
กรรมการ
7. นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน
กรรมการ
8. นายเอกกมล คีรีวัฒน
กรรมการและกรรมการอิสระ
9. นายบรรลือ
ฉันทาดิศัย
กรรมการ กรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
10. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
11. นายมานิตย สุธาพร
กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
12. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์
กรรมการ กรรมการอิสระ และ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจําป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัท
นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูช ี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา
นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงให ที่ประชุมทราบวา การจายเงิน คาเบี้ยประชุมให แกคณะกรรมการ
บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ ประชุมผูถือหุน ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558 เมื่อวัน ที่
23 เมษายน 2558 ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจําป 2558 ใหแกคณะกรรมการ
บริษัทภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท และสําหรับคาเบี้ยประชุมประจําป 2559 นี้ คณะกรรมการบริษัท
ไดพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทน
กรรมการในกลุ ม ธุ ร กิ จ อสั ง หาริ ม ทรั พย ที่ อ ยู ใ นระดั บ เดี ย วกั น รวมถึ ง ความเหมาะสมกั บ ขอบเขต หน า ที่
ความรั บผิ ด ชอบของกรรมการ และมี ม ติ ให นํ า เสนอต อ ที่ ประชุ ม ผู ถื อ หุ น เพื่ อ พิ จารณากํ า หนดค า ตอบแทน
ในรูปเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2559 ภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเปนจํานวน
เงินเทากับคาเบี้ยประชุมคณะกรรมการที่ไดรับในป 2558 โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณา
จัดสรรเงินคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป

13

นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับขอมูลการจายคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ
บริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้
คาเบี้ยประชุมประจําป
2558
2557
2556
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
8,500,000
8,500,000
8,500,000
คาเบี้ยประชุมที่จายจริงใหคณะกรรมการ
6,170,000
6,460,000
6,490,000
นายวิทยาจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา
ผูถือหุน(นายประเสริฐ เคนพันคอ)ใหความเห็นดังนี้
1. คาเบี้ยประชุมที่อนุมัตใิ หจํานวน 8,500,000 บาทนั้น ผูถือหุนไดอนุมัติใหใชเต็มวงเงินทั้งจํานวน
8,500,000 บาท
2. จํานวนเงินคาเบี้ยประชุมที่จายจริงไดลดลงตั้งแตป 2556 ถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมนอยลง หรือมีกรรมการเขาประชุมไมครบ ดังนั้น ผูถือหุนจึงใหขอเสนอแนะวา ขอใหทานประธาน
ประสานงานกับกรรมการกําหนดวันเวลาที่สะดวกตรงกันมากที่สุด เพื่อจะใหมีการประชุมและใชดุลยพินิจของกรรมการ
ไดอยางเต็มทีต่ ามวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติไว ซึ่งจํานวนเงินคาเบี้ยประชุมที่เหลือนั้นไมถือเปนการประหยัด แตถือวา
คณะกรรมการบริษัททํางานไมเต็มเปาหมายที่ใหไว มิฉะนั้น ในปตอ ๆ ไปอาจจะลดวงเงินคาตอบแทนดังกลาว
ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุน และรับขอเสนอแนะไวพิจารณา
เมื่ อ ไม มี ผู ถื อ หุ น ใดมี ข อ สอบถามเพิ่ ม เติ ม ประธานจึ ง เสนอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาลงมติ และ
เพื่อความโปรงใส ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 รายถือหุนนับเปนจํานวนหุนได 701,410,275 หุน ไดงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้
มติ:

หลังจากที่ประชุมไดพิจารณาแลว ที่ประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุม
ประจํ า ป 2559 ให แ ก ค ณะกรรมการบริ ษั ท ภายในวงเงิ น ไม เ กิ น 8,500,000 บาท
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน
ตามความเหมาะสมตอไป
โดยที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือ หุนที่มาประชุมและออกเสี ยงลงคะแนน ทั้ งนี้ มีผูถือหุน 5 รายที่เป นกรรมการถือหุ น
นับจํานวนหุนได 701,410,275 หุน ไดงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้
มติที่ลง

จํานวนราย

อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ
ของดออกเสียง
รวม

345
1
2
348
5

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
4,716,808,303
398,800
546,700
4,717,753,803
701,410,275

353

5,419,164,078
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% ของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและออกเสียง
99.98
0.01
0.01
100.00

วาระที่ 9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทน
ประธานมอบหมายใหนางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียด
ในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา
นางเนื้ อนวล สวั ส ดิ กุ ล ณ อยุ ธ ยาชี้ แจงให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า เพื่ อ ให เ ป น ไปตามพระราชบั ญญั ติ
บริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกํ าหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีทุกป ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได
คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการพิ จารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็ น ควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2559 เนื่องจากพิจารณาเห็นว า ผูสอบบัญชี ดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํา นักงานคณะกรรมการกํากั บ
หลั ก ทรั พยและตลาดหลั กทรั พย กํ าหนด มี ความเชี่ ยวชาญในการสอบบั ญชี และมี ผลการปฏิ บัติ ง านที่ ผา นมา
เปนที่นาพอใจ และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 ดังนี้
ชื่อผูสอบบัญชี
1. นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน
2. นางชลรส
สันติอัศวราภรณ
3. นายกฤษดา
เลิศวนา

เลขที่ใบอนุญาต
3930
4523
4958

จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษทั
2 (ป 2556-2557)
-1 ป (2558)

โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,100,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับคาตอบแทน
ที่ไดรับในป 2558 นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย โดยมี
ขอมูลการจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีในปที่ผาน ๆ มาดังนี้
รายการ
คาสอบบัญชี
เพิ่มขึ้น(ลดลง)จากปที่ผานมา
คิดเปน

ป 2559
2,100,000
---

ป 2558
2,100,000
100,000
5.00%

ป 2557
ป 2556
2,000,000 2,050,000
(50,000)
(2.44%)

ทั้ง นี้ บริ ษัท สํา นั กงาน อี วาย จํา กั ดและผู ส อบบั ญชีที่ เ สนอแต ง ตั้ง ใหเ ป น ผูส อบบั ญชีของบริ ษัท
และบริษัทยอย ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของในลักษณะ
ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด นางเนื้อนวลจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

หลั ง จากที่ ประชุ ม พิ จ ารณาแล ว ที่ ประชุ ม มี มติ อ นุ มั ติ ด วยคะแนนเสีย งข างมากของผู ถือ หุ น
ที่มาประชุ มและออกเสี ยงลงคะแนนแต งตั้ง ให ผูสอบบัญชี ของบริษัท สํ านั กงาน อีวาย จํ ากั ด
โดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 3930 และ/หรือนางชลรส
สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา
ผู ส อบบั ญ ชี รั บ อนุ ญ าตทะเบี ย นเลขที่ 4958 เป น ผู ส อบบั ญ ชี ข องบริ ษั ท ประจํ า ป 2559
และกําหนดเงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,100,000 บาท ดังนี้
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มติที่ลง
อนุมัติ
ไมอนุมัติ
งดออกเสียง
รวม

% ของจํานวนหุนที่มา

355

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,418,797,571

-

-

-

2
357

546,700
5,419,344,271

0.01
100.00

จํานวนราย

ประชุมและออกเสียง
99.99

วาระที่ 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท
นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการและประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน
เปนผูช ี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา
นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัท
มีความประสงคจะออกหุนกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุน
พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว
ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้
1. ผูถือ หุน (นายฐิ ติพงศ โสภณอุ ดมพร)ได สอบถามถึง เหตุผลในการออกหุ นกู ในขณะที่บริษัท
ไดรายงานมาโดยตลอดวา มีความตั้งใจจะลดหนี้และขายที่ดิน ออกไป แต ไดแจ งวัตถุ ประสงคในการออกหุน กู
ดวยวาจะซื้อที่ดิน จึงขอทราบแนวความคิดในการออกหุนกูดังกลาว
นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัทมีวัตถุประสงคนําเงินที่ไดรับจากการ
ออกหุ น กู ม าเป น เงิ น ทุ น หมุ น เวี ยนในการดํ า เนิ น งานทั้ ง ของบริ ษัท และบริ ษัท ย อ ย ด วยบริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ
อสั ง หาริ ม ทรั พ ย เมื่ อ โอนขายบ า นพร อ มที่ ดิ น ให ลู ก ค า ไปแล ว บริ ษั ท จํ า เป น ต อ งซื้ อ ที่ ดิ น ใหม ม าทดแทน
เพื่ อ ทํ า โครงการ ส วนการขายที่ ดิ น ออกไป เนื่ อ งจากบริ ษัท เห็ น ว า เหมาะสมที่ จะขาย และการออกหุ น กู ใ หม
เพื่อชําระคืนหนี้เดิมจะไมทําใหมีภาระหนี้เพิ่ม เติม และการขอมติในการออกหุนกูนี้ก็เพื่อความยึดหยุนในการที่
บริษัทจะเลือกแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ํา เชน การออกหุนกู 3 ป หรือ 5 ป อัตราดอกเบี้ยของหุนกูจะต่ํากวา
การขอ Project Loan จากสถาบันการเงิน แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีขอจํากัด ที่จะตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน
ไมเกิน 2 เทาอยูแลว บริษัทจะไมสามารถกอภาระหนี้เกินกวาขีดจํากัดดังกลาวได
2. ผูถือหุน(นายประเสริฐ เคนพันคอ)ไดกลาวขอบคุณนางสาวศิริรัตนที่ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การออกหุนกู และใหความเห็นวา การออกหุนกูจํานวน 12,000 ลานบาทนั้นนอยเกินไป ไมเพียงพอในการลดหนี้
บริษัทควรออกหุนกูในจํานวนที่เพียงพอตอการลดหนี้ดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
มติ:

ที่ประชุ ม มี ม ติ อ นุ มั ติด วยคะแนนเสี ย งเกิ นกว าสามในสี่ข องจํ านวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ถือ หุ น
ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้
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มติที่ลง
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

จํานวนเสียงที่ลงมติ
(1 หุน = 1 เสียง)
5,417,538,681
900,000
945,500
5,419,384,181

จํานวนราย
361
1
3
365

% ของจํานวนหุนที่มา

ประชุมและออกเสียง
99.96
0.02
0.02
100.00

อนุ มั ติ ใ ห บ ริ ษั ท ออกและเสนอขายหุ นกู ร ะยะยาวในวงเงิ นไม เ กิ น 12,000 ล านบาท โดยมี
รายละเอียดดังนี้
ชนิด

หุ น กู ทุ ก ประเภทและทุ ก รู ป แบบ(ด อ ยสิ ท ธิ ห รื อ ไม ด อ ยสิ ท ธิ มี ห ลั ก ประกั น หรื อ
ไม มี ห ลั ก ประกั น ) ทั้ ง นี้ ขึ้ น อยู กั บ ความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ อ อก
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว

สกุลเงิน

เงิ นบาท และ/หรื อเงิ นสกุ ลต างประเทศ โดยใช อั ต ราแลกเปลี่ ยนในขณะที่มี ก ารออก
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว

มูลคารวม
ของหุนกู

วงเงินรวมไมเกิน 12,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท
จํานวนดังกลาว

อายุ

ไมเกิน 8 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว

การเสนอขาย

เสนอขายหุนกูใ นคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการใหแกประชาชนทั่วไป
และ/หรื อ ให แ ก ผู ล งทุ น โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อ ผู ล งทุ น ประเภทสถาบั น
ในประเทศ และ/หรื อ ในต า งประเทศ และ/หรื อ ผู ล งทุ นรายใหญ ใ นคราวเดี ย วกั น
หรือตางคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ
ที่เกี่ยวของที่มีผลใชบังคับในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูนั้น

การไถถอน
กอนกําหนด

ผูถือ หุนกูอ าจมีหรื อไมมี สิทธิขอไถ ถอนหุ นกูคืนก อนกําหนด และบริ ษัทมี หรื อไมมี สิทธิ
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ทั้งนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู
ในแตละคราว

อัตราดอกเบี้ย

ขึ้นอยูกับ สภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกู หรือตามข อตกลงและเงื่อ นไข
ของหุ น กู ที่ อ อกในคราวนั้ น ๆ ทั้ ง นี้ ให อ ยู ภายใต บั ง คั บ ของประกาศคณะกรรมการ
กํ ากั บ ตลาดทุ น และ/หรื อ ประกาศหรื อ กฎระเบี ย บอื่ นๆ ที่ เ กี่ ย วข อ งที่ มี ผ ลใช บั ง คั บ
ในขณะที่ออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว

การมอบอํานาจ ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ที่จําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย
หุนกู เชน ชื่อ ประเภท มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย การแตงตั้ง
ผูแทนผู ถือหุ นกู จํ านวนที่ เสนอขายในแตล ะคราว มู ล ค ารวม อายุ วิ ธีชํ าระคื นเงิ นต น
วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถถอน
การไถ ถ อนก อ นกํ า หนด และการจดทะเบี ย นในตลาดรองใดๆ เป น ต น ตลอดจน
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การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานที่เกี่ยวของ การแตงตั้งที่ปรึกษาหรือบุคคลอื่นใด
ที่เกี่ยวของกับการออกหุนกูตามระเบียบกฎเกณฑที่เกี่ยวของ รวมทั้งการดําเนินการใดๆ
ที่ จํ า เป น และเกี่ ย วเนื่ อ งกั บ การออกและเสนอขายหุ น กู ข องบริ ษั ท ให อ ยู ใ นอํ า นาจ
ของกรรมการผูมี อํ านาจของบริ ษัท และ/หรื อบุ คคลที่ไ ด รั บ มอบหมายจากกรรมการ
ผูมีอํานาจของบริษัทที่จะพิจารณาและกําหนดตอไป
วาระที่ 11. พิจารณาเรื่องอื่นๆ
1. ผูถือหุน(นายศิเวก สัจเดว)ไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้
1.1 แผนการดําเนินธุรกิจของบริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) (“วีรีเทล”) ซึ่งจะมีสัดสวนรายได
ในอนาคตใหกับบริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) (“PF”) เทาใด
นายชายนิดไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา วีรีเทลมีโครงการที่พัฒนา 2 โครงการคือ โครงการแรก
คอมมูนิตี้ มอลลที่ส าทร-กัลปพฤกษ ซึ่ งไดเป ดดํา เนิน การแลว โครงการที่ สองคือ โครงการที่ รัชดา นอกจากนี้
วี รี เ ทลยั ง มี ที่ ดิ น ที่ เ ช า บริ เ วณรามอิ น ทราและศรี ราชาในโครงการดาราฮาร เบอร ซึ่ ง บริ ษัท มี แผนที่ จะรวมทั้ ง
3 โครงการเขาดวยกัน ซึ่งขณะนี้ อยูในระหวางการเจรจากับผูรวมลงทุนที่มีความถนัดในดานการคาปลีก และคาดวา
นาจะไดผลสรุ ปประมาณไตรมาส 2-3 ป 2559 นี้ จึงยั งไมสามารถเปดเผยสัดสวนการลงทุนได ทั้งนี้ ปจจุบัน
PF มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ดาราฮารเบอร จํากัด ประมาณรอยละ 65 และกลุมฟาติมาถือหุนประมาณรอยละ 35
1.2 ธุรกิจทีร่ วมทุนระหวาง PF กับบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) ซึ่งนายชายนิด
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในขณะนี้อยูใ นระหวางการคัดเลือกโครงการ ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากเปนธุรกิจใหม
บริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทน ความเสี่ยงตาง ๆ และตองใชความรอบคอบในการทํางานเพื่อพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุด
ใหแกบริษัท โดยการรวมทุ นนี้จะช วยทําใหบริษัท มีรายไดประจําสม่ํา เสมอ เพื่อลดความผันผวนจากการลงทุ น
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย
1.3 การนําทรัพยสินมาออกทรัสตเพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment
Trust (“REIT”)) ซึ่ ง นายชายนิ ด ได ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า คณะผู บ ริ ห ารและคณะกรรมการมี เ ป า หมาย
ที่จะนําโรงแรมที่มีอยูไมวาจะเปนที่ญี่ปุนหรือประเทศไทยออก REIT แตจะตองดูจังหวะและราคาในการออก REIT
1.4 กลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธโครงการ Kiroro Resort สําหรับนักทองเที่ยว
คนไทย ซึ่งนายชายนิดไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทไดซื้อโครงการ Kiroro Resort เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา ขณะนั้น มีสัดสวน
นักทองเที่ยวชาวญี่ปุนประมาณรอยละ 90 และนักทองเที่ยวอื่นไมเกินรอยละ 10 และภายหลังจากที่บริษัทเขาไป
บริหารงานแลว มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศอื่นเพิ่มขึ้นกวารอยละ 30 ทั้งจากประเทศจีน เกาหลี ไตหวัน รวมทั้ง
ประเทศไทย และหลังจากที่ให Starwood เขาบริหารแลว นาจะมีชาวออสเตรเลียและอเมริกันเขามามากขึ้น
2. ผูถือหุน(นายประเสริฐ เคนพันคอ)ไดเสนอขอใหคณะกรรมการพิจารณาการทําธุรกิจดานอื่น ๆ
ใหสอดคลองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน อสังหาริมทรัพยเพื่อสุขภาพ เพื่อการทองเที่ยว เพื่อผูสูงอายุ เปนตน
เนื่องจากบริษทั มีจุดเดนดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งนายชายนิดไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับคําแนะนําขางตน
ซึ่งจะนํากลับไปพิจารณา
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3. ผู ถื อ หุ น (นายธรรมรั ต น โอภาสเสถี ย ร)ทํ า หน า ที่ อ าสาพิ ทั ก ษ สิ ท ธิ ผู ถื อ หุ น สมาคมส ง เสริ ม
ผูลงทุนไทยไดสอบถามความคืบหนาในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตา น
ป ญหาทุ จริ ต คอร รัป ชั่ น หรื อ CSC ว า บริ ษัท มี น โยบายหรื อ แนวทางการทํ า งานอย า งไรที่ ไ ม ให ไ ปเกี่ ยวข อ ง
กับการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม ซึ่งนายปราโมทยไดชี้แจงวา บริษัทไดมีการติดตอไปแลว และขณะนี้
อยูในระหวางการปรับปรุงภายในองคกรใหเขาเงื่อนไขตามที่สมาคมกําหนด
สรุป
และเมื่อ ที่ประชุม ไมมีเรื่อ งที่จะพิจารณาตอ ไป ประธานไดกล าวขอบคุ ณผูถือหุน ทุกทานที่ เขารวม
ประชุมและใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทมาดวยดีโดยตลอด และปดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(ดร.

ธวัชชัย นาคะตะ)

ลงชื่อ

เลขานุการบริษัท
(นายปราโมทย เริ่มยินดี)
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