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บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559 

________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดทีี่ 28 เมษายน 2559 เวลา 10.00 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน 
ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุม 

 ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนของบริษัท 
มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 292 ราย นับเปนจํานวนหุนได 5,373,615,619 หุน  
คิดเปนรอยละ 70.08 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 7,667,826,432 หุน ซึ่งครบเปนองคประชุม 
ตามขอบังคับของบริษัทแลว  ประธานจึงกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2559      

 และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพ่ิมเติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม
ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 365 ราย นับเปนจํานวนหุนได 5,419,384,181 หุน คิดเปนรอยละ 
70.67 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 7,667,826,432 หุน  

 กอนที่จะดําเนินการประชุม ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ไดเขารวมประชุม             
ในคร้ังนี้ดังนี ้

 1. ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ   ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร  
 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล 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 กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ 
 11. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ 
     ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 



 

 2

 สวนนายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ มีภารกิจ 
ในตางประเทศ จึงไมสามารถเขารวมประชุมในคร้ังนี้ได  

 ทั้งนี้ กรรมการที่เขารวมประชุมในคร้ังนี้คิดเปนรอยละ 91.67 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 และมีผูบริหาร ผูสอบบัญชทีี่เขารวมประชุมเพ่ือชี้แจงขอเท็จจริงและขอสอบถามของผูถือหุนดังนี้   

 1. นายปราโมทย  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท 

 2. นายสุรศักดิ์  วัชรพงศปรีชา  รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 

 3. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 

 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดําเนินประชุม โดยประธาน 
ในฐานะประธานกรรมการจะเปนประธานที่ประชุมและจะทําหนาที่กํากับการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 
และระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  และนายปราโมทย  เร่ิมยินดี  เลขานุการบริษัท จะเปน
ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

 กอนเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทยไดแจง 
ใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในคร้ังนี้ใหผูถือหุนทราบ 3 ทางดังนี้ 

 1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกทาน 

 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ 

 3. สงขอความเกี่ยวกบัการจัดประชุมสามัญผูถือหุนไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส 
ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัท  

 ตอจากนั้น นายปราโมทยไดแจงรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบดังนี้  

  ผูถือหุนแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ  
1 เสียง และผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด 
ทางหนึ่งเทานั้น มิฉะนั้น จะถือวาเปนบัตรเสีย ยกเวนกรณีของผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตางประเทศที่แตงตั้ง 
ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซึ่งผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่ 
ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

  การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก  
เวนแตเร่ืองที่กฎหมายกําหนดใหเปนอยางอื่น  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ และ
เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเวนวาระที่ 7 ซึ่งเปนวาระเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการ
จะเปนดังนี้ 

   ผูถือหุนที่คัดคานหรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนลงคะแนน 
เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว  และมอบใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือนําไปตรวจนับ 
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   ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนอนมุัติหรือเห็นดวย
ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนโดยไมจําเปนตองลงคะแนนเสียง        
ในใบลงคะแนนเสียง  

  เฉพาะวาระที่ 7 เกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนด
วาระ ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทุกคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบใหแก
เจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือทําการตรวจนับ อยางไรก็ตาม หากมีผูถือหุนไมนําสงใบลงคะแนนเสียง  บริษัทจะถือวา   
ผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท         

  ในการรวบรวมผลคะแนนในแตละวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย              
หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง            
ผลคะแนนเสียงที่ไดจะถือวาเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย  สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 
ของบริษัทหรือใหบุคคลอื่นเขารวมประชุม  โดยเปนการมอบฉันทะแบบใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 
ตามความประสงคของผูถือหุนคนนั้น  ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค
ของผูมอบฉันทะแลว    

  หลังจากนั้น ประธานจะเปนผูสรุปผลการลงมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมมีมติ
เปนเอกฉันท หรือมีมตเิสียงขางมากเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด งดออกเสียงเทาใด และมีบัตรเสียเทาใด 

 นอกจากนี้ เพ่ือใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส นายปราโมทยไดเชิญผูถือหุนที่เขารวม
ประชุม 2 คนเขารวมเปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย  
และตัวแทนของบริษัทดวย 

 ตอจากนั้น  นายปราโมทยไดดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังนี ้

วาระท่ี  1. เรื่องท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทไมมีเร่ืองที่จะแจงใหที่ประชุม
ทราบแตอยางใด 

วาระท่ี  2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558 

 นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป  
2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุน
พิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานไดสอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขเพ่ิมเติม  
ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558 ซ่ึงประชุม 
เมื่อวันท่ี 23 เมษายน 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา 
ประชุมและออกเสียง 

รับรอง 301 5,373,960,985 99.99 
ไมรับรอง - - - 
งดออกเสียง 2 546,700 0.01 

รวม 303 5,374,507,685 100.00 

วาระท่ี 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงานประจําป 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2558 ที่ผานมาใหที่ประชุมทราบและพิจารณา 

 นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในป 2558 ที่ผานมา เปนอีกปหนึ่งที่สราง
ความทาทายใหกับผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ดวยมีหลายๆ ปจจัยที่ทําใหสถานการณตลาดที่อยูอาศัยไมได
ฟนตัวอยางที่คาด ทั้งเศรษฐกิจที่ชะลอตัวอยางตอเนื่อง ภาระหนี้ครัวเรือนที่ยังอยูในระดับสูง ความระมัดระวัง 
ในการปลอยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย อัตราการปฏิเสธการใหสินเชื่อยังคงอยูที่ระดับ  30-40%  รวมถึง 
ความเชื่อมั่นของผูบริโภคที่ลดลงอยางตอเนื่อง สงผลใหผูบริโภคสวนใหญชะลอการตัดสินใจ นอกจากนี้ ราคาที่ดิน 
ที่ปรับตัวสูงข้ึนมาก สงผลใหจํานวนการเปดตัวโครงการที่อยูอาศัยใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2558 
ลดลงจากป 2557 ถึง 18%  โดยลดลงทั้งสินคาแนวราบและคอนโดมิเนียม อยางไรก็ดี แนวราบที่ชะลอตัวลงในคร่ึงแรก
ของปไดเร่ิมปรับตัวดีข้ึนในชวงปลายป โดยไดรับปจจัยบวกจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจภาคอสังหาริมทรัพย 
ของภาครัฐ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนชานเมืองและการคมนาคมที่สะดวกมากข้ึน จากเหตุผลที่กลาวมาขางตน 
ในสวนของบริษัทจึงมีการชะลอการเปดโครงการ โดยโครงการที่เปดใหมทั้งหมดเปนโครงการแนวราบรวม  
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   

  อยางไรก็ดี คณะกรรมการก็ไดดําเนินการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับบริษัทอยางตอเนื่อง  
กาวสําคัญคือ ความสําเร็จในการเขาซื้อกิจการบริษัท ไทย พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) (“TPROP”) และบริษัท 
แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) (“GRAND”) ที่เปนจุดเร่ิมตนในการเสริม 
ความแข็งแกรงของฐานะทางการเงินของบริษัท โดยเพ่ิมความมั่นคงของกระแสรายไดจากธุรกิจอาคารสํานักงาน 
ใหเชาและโรงแรม ลดความเสี่ยงจากการพ่ึงพารายไดจากธุรกิจใดธุรกิจหนึ่ง นอกจากนี้ ยังสงผลใหมีสัดสวน 
ของมูลคาสินทรัพยและรายไดใหมีความหลากหลายเพ่ิมมากข้ึนทั้งโครงการแนวราบ คอนโดมิเนียม คอนโด 
กลางใจเมือง สํานักงานใหเชา และโรงแรม ซึ่งจะสงผลดีตอบริษัทในระยะยาว 

 หลังจากนั้น นายไพรัตน เสนาจักรไดรายงานพรอมแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบถึงผลการดําเนินงาน 
ดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทในป 2558 ที่ผานมา โดยครอบคลุมในเร่ืองสําคัญดังตอไปนี้ 

 1. ในป 2558 บริษัทมยีอด 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 (ยอดที่มีการขายแลวรอการโอนกรรมสิทธิ์) ณ สิ้นป 2558 จํานวนรวมทั้งสิ้น 
6,015 ลานบาท โดยเปน Backlog ที่สามารถรับรูเปนรายไดในป 2559 จํานวน 4,388 ลานบาท แยกเปนบานเดี่ยว
และทาวนเฮาส 841 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 3,547 ลานบาท และเปน Backlog ที่จะสามารถรับรูเปนรายได
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. กิจกรรมเพ่ือสังคมรวมกับลูกบานในโครงการตาง 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
แตละโครงการ ความคืบหนาของโครงการรถไฟฟาและทําเลที่ตั้งโครงการใหมแนวราบ 
บนแนวรถไฟฟา 

  6.2 การรวมมือทางธุรกิจในการเปด Too Fast To Sleep แหงใหมที่โครงการไอคอนโด ศาลายา  
เดอะ แคมปส 

  6.3 การพัฒนาโรงแรม Kiroro Resort ประเทศญ่ีปุน 

  6.4 การสรางความสัมพันธกับสังคมและลูกคาผานโครงการ Perfect Family Club  

 หลังจากนั้น ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2558   
ที่ผานมา   

 ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้ 

 1. ผูถือหุนไดสอบถามแนวทางการบริหารงานในป 2559 ของคณะกรรมการบริษัท  

  นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีแผนที่สําคัญในการปรับปรุง 
ฐานะการดําเนินงานของบริษัทใหดีข้ึนใน 3 ประเด็นหลักดังนี ้ 
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  1. การเพ่ิมรายไดธุรกิจอสังหาริมทรัพยใหอยูในระดับ 17,000 ลานบาท 

  2. การเพ่ิมรายไดธุรกิจอาคารสํานักงานใหเชาและโรงแรมใหอยูในระดับ 3,000 ลานบาท  
  3. การเพ่ิมความสามารถในการทํากําไรใหสูงหรือเทียบเทาคาเฉลี่ยของอุตสาหกรรมในระดับ

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 อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา โครงการ Kiroro ไดเปดตัวภายใต 
แบรนด “เชอราตัน” เมื่อเดือนธันวาคม 2558 และในปลายป 2559 บริษัทจะเปดตัวภายใตแบรนด “Tribute 

Prtforlio” ซึ่งการขายหองของโรงแรมในประเทศญ่ีปุนจะแตกตางจากหองพักในประเทศไทย  Kiroro มีหองพัก
ประมาณ 420 หอง และจากการที่มีจํานวนเตียงเพ่ิมข้ึน ทําใหบริษัทคาดวา บริษัทจะถึงจุดคุมทุนในป 2559  
และภายหลังจากการปรับปรุงรวมกับ Starwood แลว บริษัทคาดวา ผลการดําเนินงานของ Kiroro จะดีข้ึน นอกจากนี้ 
Starwood กับ Marriott ไดรวมตัวกันเปนแบรนดอันดับหนึ่งของโลก มีหองทั้งหมด 1 ลานกวาหอง มีสมาชิก 
ของกลุมโรงแรม Starwood กับ Marriott ประมาณ 80 ลานคน บริษัทจึงมีความมั่นใจวา ฐานลูกคาที่เขมแข็ง 
ของ Starwood กับ Marriott จะทําใหผลการดําเนินงานของ Kiroro ดข้ึีน 

 3. ผูถือหุนไดสอบถามเ พ่ิม เติมเกี่ยวกับการเปดโครงการของบริ ษัทตามแนวรถไฟฟ า 
ที่ยังไมเปดใชงาน ซึ่งบริษัทควรจะชะลอไวจนกวารถไฟฟาเปดใชงานได ซึ่งจะทําราคาไดมากกวา รวมทั้ง ที่ดิน 
แปลงใดที่ไมไดนํามาพัฒนา บริษัทอาจจะขายออกไปเพ่ือลดภาระดอกเบ้ีย  

  นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ลูกคามักจะตัดสินใจซื้อที่พักอาศัยกอน
รถไฟฟาเปดใชงาน รวมทั้งมาตรการของรัฐบาลที่จะสิ้นสุดในเดือนเมษายน 2559 บริษัทจึงจําเปนตองเปดขาย
โครงการบางสวนกอน และเมื่อรถไฟฟาเปดใชงานแลว จะสามารถปรับราคาเพ่ิมข้ึนไดอีก ทั้งนี้ ลูกคาจะมีทั้ง 2 ชวง
คือ ชวงกอนที่รถไฟฟาเปดใชงาน และชวงหลังจากที่รถไฟฟาเปดใชงานแลว  

  ในป 2558 บริษัทมีการขายที่ดินเปลาออกไปบางสวน และในป 2559 บริษัทคาดวา จะขาย 
ที่ดินเปลาประมาณ 2,000 ลานบาท เพ่ือลดภาระดอกเบ้ียตามที่ผูถือหุนไดแสดงความเห็นไว 

   นอกจากนี้ คอนโดมิเนียมที่มี Backlog ทั้งหมดประมาณ 8,000 ลานบาท บริษัทคาดวา จะมีการ
โอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 4,500 ลานบาท โดยบริษัทสามารถรับรูรายไดทั้งจํานวนโดยไมมีคาใชจาย เนื่องจาก
คาใชจายไดถูกบันทึกไปหมดแลวตามมาตรฐานการบัญชี ทําใหผลการดําเนินงานในป 2559 และป 2560  
จะมี Backlog เขามาเสริมตลอดเวลา และทําใหบริษัทควบคุมคาใชจายไมใหเพ่ิมข้ึนได  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมต ิ
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มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงาน
ประจําป 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา 
ประชุมและออกเสียง 

รับรอง 325 5,405,173,733 99.98 

ไมรับรอง - - - 

งดออกเสียง 2 1,314,000 0.02 
รวม 327 5,406,487,733 100.00 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี  
31 ธันวาคม 2558 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชา รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชาไดสรุปรายการที่สําคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย
สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 
และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังนี้ 

 1. รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557 

 2. รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557 

 3. รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสดและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557 

 4. สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2557 

 นายสุรศักดิจึ์งเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดงักลาว 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด
วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา 
ประชุมและออกเสียง 

อนุมัต ิ 333 5,406,203,033 99.99 

ไมอนุมัต ิ - - - 
งดออกเสียง 1 414,000 0.01 

รวม 334 5,406,617,033 100.00 
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วาระท่ี  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจง
รายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายชายนิด อรรถญาณสกุลชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงานในป 2558  
ที่ผานมาจํานวน 276,548,182 บาท บริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 
ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ซึ่งเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ 
ของบริษัท คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 
14,000,000 บาท และเนื่องจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทในอัตราหุนละ 0.030 บาท ใหแกผูถือหุนจํานวน  
7,667,826,432 หุน จึงรวมเปนเงินปนผลที่จะตองจายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นไมเกิน 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  ป 2558 ป 2557 ป 2556 ป 2555 
มูลคาหุนของบริษัท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.030 0.044 -- 0.033 บาท 

 โดยบริษัทไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 (Record Date) 
และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  
โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 13 พฤษภาคม 2559 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล  และบริษัทจะจายเงินปนผลภายใน
วันที ่27 พฤษภาคม 2559 นายชายนิดจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานแจงใหที่ประชุมทราบวา  มีเร่ืองที่เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิจารณาลงมติเปน 2 สวนดังนี ้
 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 14,000,000 บาท   
 2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2558 ใหแกผูถือหุน 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังน้ี 

 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 14,000,000 บาท 

 2. มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัท
จํานวน 7,667,826,432  หุน ในอัตราหุนละ 0.030 บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีจะตองจาย
ใหแกผูถือหุนท้ังส้ินไมเกิน 230,034,792.96 บาท โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับ 
เงินปนผลในวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และใหรวบรวมรายชื่อผูถือหุน 
ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดย 
วิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 13 พฤษภาคม 2559 และบริษัทจะจายเงินปนผลภายในวันท่ี  
27 พฤษภาคม 2559 
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  โดยท่ีประชุมผู ถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผู ถือหุนท่ีมาประชุม 
 และออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียง 
เห็นดวย 340 5,406,462,899 99.99 

ไมเห็นดวย - - - 
งดออกเสียง 1 414,000 0.01 

รวม 341 5,406,876,899 100.00 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 
และขอบังคับของบริษัทกําหนดใหการจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติ 
จากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทนไดพิจารณาวงเงินการจายเงินบําเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซอนทางธุรกิจ รวมถึงหนาที่ 
และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรใหนําเสนอเพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จ
สําหรับผลการดําเนินงานป 2558 ใหแกคณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไมเกิน 12,000,000 บาท  
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม
ตอไป 

 นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับรายละเอียดการจายเงินบําเหน็จใหแก
คณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 

จากผลการดําเนินงานป 2558 2557 2556 2555 
กําไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 276,548,182 366,960,600 (153,343,739) 365,666,955 

วงเงินบําเหน็จท่ีไดรับอนุมัต ิ 12,000,000 12,000,000 -- 9,000,000 

 นายวิทยาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 กอนการลงมติ นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือใหการลงมติในวาระนี้มีความโปรงใส  
ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 ราย ถือหุนจํานวน 701,410,275 หุน ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปนี้ จะไมออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ 
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ลําดับ ชื่อ-สกุล จํานวนหุน 
1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล    580,159,675  

2 นายวิทยา เนติวิวัฒน 107,760,000  

3 ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ  12,990,000  

4 นายบรรลือ ฉันทาดิศัย 500,000  

5 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา                  600  

  รวม 701,410,275 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินบําเหน็จสําหรับ 
ผลการดําเนินงานป 2558 ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 12,000,000 บาท  
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทาน
ตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด
ของผู ถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี มีผู ถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการ 
ถือหุนนับจํานวนหุนได 701,410,275  หุนมิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 341 4,716,364,690 99.97 

ไมเห็นดวย 2 914,200 0.02 
งดออกเสียง 2 414,900 0.01 

รวม 345 4,717,693,790 100.00 
ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ
ของดออกเสียง 

5 701,410,275  

รวม 350 5,419,104,065  

วาระท่ี 7. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ  

 นายปราโมทยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ 
ของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามทุกป โดยใหกรรมการที่อยูในตําแหนง
นานที่สุดเปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมีสิทธิที่จะไดรับการเลือกตั้งใหกลับเขามาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก  โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ทาน ดังนั้น จึงมกีรรมการที่จะออกจาก
ตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนีร้วม 4 ทานคือ  

 1. นายไพรัตน เสนาจักร  กรรมการ 
 2. นายวงศกรณ ประสิทธิวิ์ภาต  กรรมการ 

 3. นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการตรวจสอบ 

    และกรรมการอิสระ  
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 4. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ 

    ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 
ในดานคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง
จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงตั้ง     
ใหเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยและหนวยงาน
ราชการที่เกี่ยวของ และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพ่ือพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการบริษัท
แทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระแลว  

 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ดังนี้ 

 (1) เลือกตั้งใหนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซึ่งเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
ในคร้ังนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง 

 (2) เลือกตั้งใหนางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเปนกรรมการ 
ที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการ
อิสระของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง 

 (3) เลือกตั้งใหนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจนเขาเปนกรรมการใหมของบริษัทแทนตําแหนง
กรรมการที่ครบวาระของนายไพรัตน เสนาจักร   

 ตอจากนั้น นายปราโมทยไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงถึงประวัติโดยยอของกรรมการ
และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งสี่ทานใหที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทไดสงรายละเอียดประวัติ
ของบุคคลดังกลาวใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และนายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา 
กรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวมิไดเปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบ
กิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด  และกอนการพิจารณา 
ลงมตใินวาระนี้ นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ซึ่งเปน
กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระและไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกตั้งเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง 
รวมถึงนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน ซึ่งเปนบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออก 
ตามวาระไดแจงความประสงคที่จะออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาลงมติ เพ่ือใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณา
และลงมติอยางเปนอิสระ    

 ประธานไดเชิญกรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งสี่ทานดังกลาวออกจาก 
หองประชุมชั่วคราว  

 นอกจากนี้ กอนการลงมติเลือกตั้งกรรมการ  นายปราโมทยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การลงมติ
เลือกตั้งกรรมการในวาระนี้ ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกคนจะตองลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 
รวมทั้งสิ้น 4 ทาน  และขอใหผูถือหุนลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทไดจัดสงใหแลว เพ่ือลงมติวา เห็นดวย 
หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และเมื่อผูถือหุนไดลงมติเลือกตั้งกรรมการแลว  ขอใหผูถือหุนทุกคน 
สงใบลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพ่ือรวบรวมและประกาศแจงมติใหทราบตอไป แตอยางไรก็ตาม  
หากผูถือหุนทานใดมิไดสงใบลงคะแนนเสียง  บริษัทจะถือวา  ผูถือหุนทานนั้นไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอ 
ของคณะกรรมการบริษัท   
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 ประธานไดสอบถามที่ประชุมเกี่ยวกับการเลือกตั้งกรรมการทั้งสี่ทาน และเมื่อไมมีผูถือหุนทานใด 
มีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแตละทานดวยคะแนน 
เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 

 1. เลือกตั้งใหนายวงศกรณ ประสิทธ์ิวิภาต ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 
ในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

 2. เลือกตั้งใหนางเน้ือนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา และศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ์ ซ่ึงเปนกรรมการ 
ท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการ
อิสระของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

 3. เลือกตั้งใหนายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจนเขาเปนกรรมการใหมของบริษัทแทนตําแหนงกรรมการ
ท่ีครบวาระของนายไพรัตน เสนาจักร   

 (1) นายวงศกรณ ประสิทธ์ิวิภาต 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา 
ประชุมและออกเสียง 

อนุมัต ิ 345 5,416,791,678 99.96 

ไมอนุมัต ิ 2 516,000 0.01 
งดออกเสียง 5 1,846,400 0.03 

รวม 352 5,419,154,078 100.00 

 (2) นางเน้ือนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

อนุมัต ิ 347 5,417,307,678 99.97 

ไมอนุมัต ิ - - - 
งดออกเสียง 5 1,846,400 0.03 

รวม 352 5,419,154,078 100.00 

 (3) ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ์

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

อนุมัต ิ 236 4,245,903,994 78.35 

ไมอนุมัต ิ 111 1,171,403,684 21.62 
งดออกเสียง 5 1,846,400 0.03 

รวม 352 5,419,154,078 100.00 
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 (4) นายพรสวัสดิ์ เกษจุฬาศรีโรจน 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

อนุมัต ิ 346 5,416,987,678 99.96 

ไมอนุมัต ิ - - - 
งดออกเสียง 6 2,166,400 0.04 

รวม 352 5,419,154,078 100.00 

 ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนท้ังส้ิน 12 ทานดังน้ี 

 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 3. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการ 

 4. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการ  
 5. นายวงศกรณ ประสิทธ์ิวิภาต กรรมการ 
 6. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ 

 7. นายพรสวัสดิ ์ เกษจุฬาศรีโรจน กรรมการ 
 8. นายเอกกมล  คีรีวัฒน  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 9. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการ กรรมการอิสระ  
   และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 10. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 11. นายมานิตย  สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 
 12. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสดิ ์ กรรมการ กรรมการอิสระ และ 
    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทน(เบี้ยประชุม)ประจําป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การจายเงินคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการ
บริษัทจะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2558 เมื่อวันที่  
23 เมษายน 2558 ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบ้ียประชุมประจําป 2558 ใหแกคณะกรรมการ
บริษัทภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท  และสําหรับคาเบ้ียประชุมประจําป 2559 นี้   คณะกรรมการบริษัท 
ไดพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทน
กรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หนาที่  
ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณากําหนดคาตอบแทน 
ในรูปเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2559 ภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท ซึ่งเปนจํานวน
เงินเทากับคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการที่ไดรับในป 2558  โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณา
จัดสรรเงินคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป  
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 นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมเกี่ยวกับขอมูลการจายคาเบ้ียประชุมใหแกคณะกรรมการ
บริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 

คาเบ้ียประชุมประจําป 2558 2557 2556 
วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 8,500,000 8,500,000 8,500,000 
คาเบ้ียประชุมที่จายจริงใหคณะกรรมการ 6,170,000 6,460,000 6,490,000 

 นายวิทยาจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 ผูถือหุน(นายประเสริฐ เคนพันคอ)ใหความเห็นดังนี ้

 1. คาเบ้ียประชุมที่อนุมัตใิหจํานวน 8,500,000 บาทนั้น ผูถือหุนไดอนุมัติใหใชเต็มวงเงินทั้งจํานวน 
8,500,000 บาท   

 2. จํานวนเงินคาเบ้ียประชุมที่จายจริงไดลดลงตั้งแตป 2556 ถึงปจจุบัน แสดงใหเห็นวา คณะกรรมการ
บริษัทมีการประชุมนอยลง หรือมกีรรมการเขาประชุมไมครบ ดังนั้น ผูถือหุนจึงใหขอเสนอแนะวา ขอใหทานประธาน
ประสานงานกับกรรมการกําหนดวันเวลาที่สะดวกตรงกันมากที่สุด เพ่ือจะใหมีการประชุมและใชดุลยพินิจของกรรมการ
ไดอยางเต็มทีต่ามวงเงินที่ผูถือหุนไดอนุมัติไว ซึ่งจํานวนเงินคาเบ้ียประชุมที่เหลือนั้นไมถือเปนการประหยัด แตถือวา
คณะกรรมการบริษัททํางานไมเต็มเปาหมายที่ใหไว มิฉะนั้น ในปตอ ๆ ไปอาจจะลดวงเงินคาตอบแทนดังกลาว  

 ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุน และรับขอเสนอแนะไวพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ และ 
เพ่ือความโปรงใส ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 รายถือหุนนับเปนจํานวนหุนได 701,410,275 หุน ไดงดออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี้ 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรปูเบี้ยประชุม
ประจํ าป  2559 ใหแกคณะกรรมการบริ ษัทภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท  
โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน
ตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด 
ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ี มีผูถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการถือหุน 
นับจํานวนหุนได 701,410,275 หุน ไดงดออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ีดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชมุและออกเสียง 

อนุมัต ิ 345 4,716,808,303 99.98 

ไมอนุมัต ิ 1 398,800 0.01 
งดออกเสียง 2 546,700 0.01 

รวม 348 4,717,753,803 100.00 
ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ
ของดออกเสียง 

5 701,410,275  

รวม 353 5,419,164,078  
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วาระท่ี 9. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชขีองบริษัทประจําป 2559 และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานมอบหมายใหนางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 
ในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางเนื้อนวล สวัสดิกุล ณ อยุธยาชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ 
บริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีทุกป  ทั้งนี้ ที่ประชุมผูถือหุนจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ประจําป 2559 เนื่องจากพิจารณาเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 
เปนที่นาพอใจ และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2559 ดังนี้ 

ชื่อผูสอบบัญช ี เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษทั 
1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 2 (ป 2556-2557) 
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ 4523 -- 
3. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 1 ป (2558) 

 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  
และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,100,000 บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินเทากับคาตอบแทน
ที่ไดรับในป 2558 นอกจากนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย โดยมี
ขอมูลการจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีในปที่ผาน ๆ มาดังนี้ 

รายการ ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 
คาสอบบัญช ี 2,100,000 2,100,000 2,000,000 2,050,000 
เพ่ิมข้ึน(ลดลง)จากปที่ผานมา -- 100,000 (50,000)  
คิดเปน  -- 5.00% (2.44%)  

 ทั้งนี้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดและผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 
และบริษัทยอย  ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เกี่ยวของในลักษณะ 
ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  นางเนื้อนวลจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 
ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงตั้งใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  
โดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือนางชลรส 
สันติอัศวราภรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 และ/หรือนายกฤษดา เลิศวนา 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป  2559  
และกําหนดเงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชภีายในวงเงินไมเกิน 2,100,000 บาท ดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ

(1 หุน = 1 เสียง) 
%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชุมและออกเสียง 

อนุมัต ิ 355 5,418,797,571 99.99 

ไมอนุมัต ิ - - - 

งดออกเสียง 2 546,700 0.01 

รวม 357 5,419,344,271 100.00 

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการและประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 
เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  บริษัท 
มีความประสงคจะออกหุนกูเพ่ือใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 
รวมถึงการซื้อที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหนี้ คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติใหบริษัทออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุน
พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

 ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังนี้ 

 1. ผูถือหุน(นายฐิติพงศ โสภณอุดมพร)ไดสอบถามถึงเหตุผลในการออกหุนกู ในขณะที่บริษัท 
ไดรายงานมาโดยตลอดวา มีความตั้งใจจะลดหนี้และขายที่ดินออกไป แตไดแจงวัตถุประสงคในการออกหุนกู 
ดวยวาจะซื้อที่ดิน จึงขอทราบแนวความคิดในการออกหุนกูดังกลาว 

  นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัทมีวัตถุประสงคนําเงินที่ไดรับจากการ 
ออกหุนกูมาเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานทั้งของบริษัทและบริษัทยอย ดวยบริษัทประกอบธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย เมื่อโอนขายบานพรอมที่ดินใหลูกคาไปแลว บริษัทจําเปนตองซื้อที่ดินใหมมาทดแทน 
เพ่ือทําโครงการ สวนการขายที่ดินออกไป เนื่องจากบริษัทเห็นวาเหมาะสมที่จะขาย และการออกหุนกูใหม 
เพ่ือชําระคืนหนี้เดิมจะไมทําใหมีภาระหนี้เพ่ิมเติม และการขอมติในการออกหุนกูนี้ก็เพ่ือความยึดหยุนในการที่
บริษัทจะเลือกแหลงเงินทุนที่มีอัตราดอกเบ้ียต่ํา เชน การออกหุนกู 3 ป หรือ 5 ป อัตราดอกเบ้ียของหุนกูจะต่ํากวา
การขอ Project Loan จากสถาบันการเงิน แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีขอจํากัดที่จะตองมีอัตราสวนหนี้สินตอทุน 
ไมเกิน 2 เทาอยูแลว บริษัทจะไมสามารถกอภาระหนี้เกินกวาขีดจํากัดดังกลาวได 

 2. ผูถือหุน(นายประเสริฐ เคนพันคอ)ไดกลาวขอบคุณนางสาวศิริรัตนที่ไดชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การออกหุนกู และใหความเห็นวา การออกหุนกูจํานวน 12,000 ลานบาทนั้นนอยเกินไป ไมเพียงพอในการลดหนี้ 
บริษัทควรออกหุนกูในจํานวนที่เพียงพอตอการลดหนี้ดวย 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพ่ิมเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มต:ิ ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน 
ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังน้ี 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา
ประชมุและออกเสียง 

เห็นดวย 361 5,417,538,681 99.96 

ไมเห็นดวย 1 900,000 0.02 
งดออกเสียง 3 945,500 0.02 

รวม 365 5,419,384,181 100.00 

 อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 12,000 ลานบาท โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

ชนิด หุนกู ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ มีหลักประกันหรือ 
ไมมีหลักประกัน) ท้ัง น้ี ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออก 
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว  

สกุลเงิน  เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปลี่ยนในขณะท่ีมีการออก 
และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

มูลคารวม 
ของหุนกู 

วงเงินรวมไมเกิน 12,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท
จํานวนดังกลาว 

อายุ  ไมเกิน 8 ปนับตั้งแตวันออกหุนกูในแตละคราว   

การเสนอขาย  

 

เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการใหแกประชาชนท่ัวไป 
และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู ลง ทุนประเภทสถาบัน 
ในประเทศ และ/หรือในตางประเทศ และ/หรือผูลงทุนรายใหญในคราวเดียวกัน 
หรือตางคราวกันตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอื่นๆ  
ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูน้ัน 

การไถถอน 
กอนกําหนด  

 

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ 
ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ท้ังน้ี ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู 
ในแตละคราว  

อัตราดอกเบี้ย  

 

ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข 
ของหุนกูท่ีออกในคราวน้ันๆ  ท้ังน้ี ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ 
กํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอื่นๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับ 
ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว   

การมอบอํานาจ  

 

ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีจําเปนและเกี่ยวของกับการออกและเสนอขาย
หุนกู เชน ชื่อ ประเภท มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบี้ย การแตงตั้ง
ผูแทนผูถือหุนกู จํานวนท่ีเสนอขายในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืนเงินตน 
วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถถอน 
การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน ตลอดจน 
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การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การแตงตั้งท่ีปรึกษาหรือบุคคลอื่นใด 
ท่ีเกี่ยวของกับการออกหุนกูตามระเบียบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการดําเนินการใดๆ  
ท่ีจําเปนและเกี่ยวเน่ืองกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหอยูในอํานาจ 
ของกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการ 
ผูมีอํานาจของบริษัทท่ีจะพิจารณาและกําหนดตอไป   

วาระท่ี  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
คอมมูนิตี้มอลลที่สาทร-กัลปพฤกษ ซึ่งไดเปดดําเนินการแลว โครงการที่สองคือ โครงการที่รัชดา นอกจากนี้  
วีรีเทลยังมีที่ดินที่ เชาบริเวณรามอินทราและศรีราชาในโครงการดาราฮารเบอร ซึ่งบริษัทมีแผนที่จะรวมทั้ง  
3 โครงการเขาดวยกัน ซึ่งขณะนี้ อยูในระหวางการเจรจากับผูรวมลงทุนที่มีความถนัดในดานการคาปลีก และคาดวา 
นาจะไดผลสรุปประมาณไตรมาส 2-3 ป 2559 นี้ จึงยังไมสามารถเปดเผยสัดสวนการลงทุนได ทั้งนี้ ปจจุบัน  
PF มีสัดสวนการถือหุนในบริษัท ดาราฮารเบอร จํากัด ประมาณรอยละ 65 และกลุมฟาติมาถือหุนประมาณรอยละ 35  

  1.2  ธุรกิจทีร่วมทุนระหวาง PF กับบริษัท เอสซีไอ อีเลคตริค จํากัด (มหาชน) ซึ่งนายชายนิด 
ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในขณะนี้อยูในระหวางการคัดเลือกโครงการ ยังไมมีความชัดเจน เนื่องจากเปนธุรกิจใหม 
บริษัทจะพิจารณาถึงผลตอบแทน ความเสี่ยงตาง ๆ  และตองใชความรอบคอบในการทํางานเพ่ือพิจารณาสิ่งที่ดีที่สุด
ใหแกบริษัท โดยการรวมทุนนี้จะชวยทําใหบริษัทมีรายไดประจําสม่ําเสมอ เพ่ือลดความผันผวนจากการลงทุน 
ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย   

  1.3 การนําทรัพยสินมาออกทรัสตเพ่ือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย (Real Estate Investment 

Trust (“REIT”)) ซึ่งนายชายนิดไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา คณะผูบริหารและคณะกรรมการมีเปาหมาย 
ที่จะนําโรงแรมที่มีอยูไมวาจะเปนที่ญ่ีปุนหรือประเทศไทยออก REIT แตจะตองดูจังหวะและราคาในการออก REIT   

  1.4 กลยุทธทางการตลาดและการประชาสัมพันธโครงการ Kiroro Resort สําหรับนักทองเที่ยว 
คนไทย ซึ่งนายชายนิดไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทไดซื้อโครงการ Kiroro Resort เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา ขณะนั้น มีสัดสวน
นักทองเที่ยวชาวญ่ีปุนประมาณรอยละ 90 และนักทองเที่ยวอื่นไมเกินรอยละ 10 และภายหลังจากที่บริษัทเขาไป
บริหารงานแลว มีนักทองเที่ยวชาวตางประเทศอื่นเพ่ิมข้ึนกวารอยละ 30 ทั้งจากประเทศจีน เกาหลี ไตหวัน รวมทั้ง
ประเทศไทย และหลังจากที่ให Starwood เขาบริหารแลว นาจะมีชาวออสเตรเลียและอเมริกันเขามามากข้ึน  

 2. ผูถือหุน(นายประเสริฐ เคนพันคอ)ไดเสนอขอใหคณะกรรมการพิจารณาการทําธุรกิจดานอื่น ๆ 
ใหสอดคลองกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย เชน อสังหาริมทรัพยเพ่ือสุขภาพ เพ่ือการทองเที่ยว เพ่ือผูสูงอายุ เปนตน 
เนื่องจากบริษัทมีจุดเดนดานพัฒนาอสังหาริมทรัพย ซึ่งนายชายนิดไดกลาวขอบคุณผูถือหุนสําหรับคําแนะนําขางตน 
ซึ่งจะนํากลับไปพิจารณา 



 

 19

 3. ผูถือหุน(นายธรรมรัตน โอภาสเสถียร)ทําหนาที่อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุนสมาคมสงเสริม 
ผูลงทุนไทยไดสอบถามความคืบหนาในการเขารวมโครงการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการตอตาน 
ปญหาทุจริตคอรรัปชั่น หรือ CSC วา บริษัทมีนโยบายหรือแนวทางการทํางานอยางไรที่ไมใหไปเกี่ยวของ 
กับการทุจริตในรูปแบบตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม ซึ่งนายปราโมทยไดชี้แจงวา บริษัทไดมีการติดตอไปแลว และขณะนี้ 
อยูในระหวางการปรับปรุงภายในองคกรใหเขาเงื่อนไขตามที่สมาคมกําหนด  

สรุป 

 และเมื่อที่ประชุมไมมีเร่ืองที่จะพิจารณาตอไป ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่เขารวม
ประชุมและใหการสนับสนุนกิจการของบริษัทมาดวยดีโดยตลอด  และปดประชุมเมื่อเวลา 12.20 น. 

 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ      ประธานที่ประชุม 

  (ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ) 
 
 
 
 
 
 ลงชื่อ             เลขานุการบริษัท 
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