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บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 10.05 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน 

ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

เร่ิมการประชุม 

 นายปราโมทย เริ่มยินดี เลขานุการบริษัท ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา มีผู ถือหุนของบริษัท 

มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 260 ราย นับเปนจํานวนหุนได 5,678,525,515 หุน  

คิดเปนรอยละ 65.51 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 8,667,826,432 หุน ซ่ึงครบเปนองคประชุม 

ตามขอบังคับของบริษัทแลว แตเน่ืองจากดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการปวย ไมสามารถเขารวมประชุม 

ในครั้งน้ีได และบริษัทมิไดมีการแตงต้ังรองประธานกรรมการ ดังน้ัน ในการประชุมครั้งน้ี ที่ประชุมจะตองเลือก 

ผูถือหุนทานหน่ึงข้ึนเปนประธานที่ประชุม นายปราโมทยจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังใหนายชายนิด 

อรรถญาณสกุล ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม 

 นายชายนิด อรรถญาณสกุล ไดรับเลือกใหเปนประธานที่ประชุมในครั้งน้ี นายชายนิดไดกลาวขอบคุณ 

และเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 

 และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิม่เติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม

ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 298 ราย นับเปนจํานวนหุนได 6,278,756,400 หุน คิดเปนรอยละ 

72.44 ของจาํนวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 8,667,826,432 หุน  

 กอนที่จะดําเนินการประชุม นายปราโมทยไดแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ไดเขารวม

ประชุมในครั้งน้ีดังน้ี 

 1. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บรหิาร รองประธานกรรมการบริหาร 

     และเปนประธานที่ประชุมในครั้งน้ี 

 2. นายวิทยา เนติวิวัฒน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 3. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา   กรรมการบรหิาร กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

ประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน และ 

รักษาการประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน 

 4. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการบรหิาร 

 5. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบรหิาร  

 6. นายพรสวัสด์ิ เกษจุฬาศรีโรจน กรรมการบรหิาร 

 7. นายเอกกมล  คีรีวัฒน   กรรมการอิสระ 

 8. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

 9. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 10. นายมานิตย  สุธาพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 



a\tmin\ppco-2017 27Apr2017 final.doc 2 

 11. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการอิสระ และ 

     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 12. นายสุรศักด์ิ  วัชรพงศปรีชา  รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 

 13. นายปราโมทย  เริ่มยินดี   เลขานุการบริษทั 

 ทั้งน้ี กรรมการที่เขารวมประชมุในครั้งน้ีคิดเปนรอยละ 91.67 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 นอกจากน้ี นายกฤษดา เลิศวนาและนายพรอนันต กิจนะวันชัย ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด ไดเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเทจ็จริงและขอสอบถามของผูถือหุนดวย 

 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดําเนินประชุม โดยประธาน 

ที่ประชุมจะทําหนาที่กํากับการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับและระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม 

และนายปราโมทย  เริ่มยินดี  เลขานุการบริษัท จะเปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

 กอนเขาสูวาระการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  นายปราโมทยไดแจง 

ใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดแจงการจัดประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งน้ีใหผูถือหุนทราบ 3 ทางดังน้ี 

 1. สงหนังสือเชิญประชุมทางจดหมายลงทะเบียนไปยังผูถือหุนทุกทาน 

 2. ลงประกาศโฆษณาการประชุมสามัญผูถือหุนในหนังสือพิมพรายวัน และ 

 3. สงขอความเก่ียวกับการจัดประชุมสามัญผูถือหุนไปยังระบบจดหมายอิเล็คทรอนิคส 

ของตลาดหลักทรัพยฯ และเว็บไซดของบริษัท  

 ตอจากน้ัน นายปราโมทยไดแจงรายละเอียดเก่ียวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน

เสียงในแตละวาระการประชุมใหที่ประชุมทราบดังน้ี  

 • ผูถือหุนแตละคนมีสิทธิลงคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยนับคะแนนเสียง 1 หุนเทากับ  

1 เสียง และผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใด 

ทางหน่ึงเทาน้ัน มิฉะน้ัน จะถือวาเปนบัตรเสีย ยกเวนกรณีของผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนตางประเทศที่แตงต้ัง 

ใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ซ่ึงผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียงใหเปนไปตามที่ 

ผูถือหุนระบุไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 • การนับคะแนนในทุกวาระ บริษัทจะใชการปอนขอมูลผาน Bar Code โดยจะถือมติเสียงขางมาก  

เวนแตเรื่องที่กฎหมายกําหนดใหเปนอยางอ่ืน  และจะแสดงผลการนับคะแนนทาง Monitor ใหผูถือหุนทราบ และ

เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการลงคะแนนเสียงในทุกวาระยกเวนวาระที่ 7 ซ่ึงเปนวาระเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการ

จะเปนดังน้ี 

   ผูถือหุนที่คัดคานหรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนลงคะแนน 

เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว  และมอบใหแก

เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ 

   ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนอนุมัติหรือเห็นดวย

ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนโดยไมจําเปนตองลงคะแนนเสียง        

ในใบลงคะแนนเสียง  
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 • เฉพาะวาระที ่ 7 เก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนด

วาระ ขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทกุคนลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง และมอบใหแก

เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อทาํการตรวจนับ อยางไรก็ตาม หากมีผูถือหุนไมนําสงใบลงคะแนนเสียง  บรษิัทจะถือวา   

ผูถือหุนมีมติเห็นดวยกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท         

 • ในการรวบรวมผลคะแนนในแตละวาระ บริษัทจะนําคะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย              

หรืองดออกเสียง และบัตรเสีย ไปหักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง            

ผลคะแนนเสียงที่ไดจะถือวาเปนจํานวนเสียงที่เห็นดวย  สวนผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ 

ของบริษัทหรือใหบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม  โดยเปนการมอบฉันทะแบบใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน 

ตามความประสงคของผูถือหุนคนน้ัน  ผลคะแนนเสียงที่นับไดจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงค

ของผูมอบฉันทะแลว    

 • หลังจากน้ัน ประธานจะเปนผูสรุปผลการลงมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบวา ที่ประชุมมีมติ

เปนเอกฉันท หรือมีมติเสียงขางมากเทาใด ไมเห็นดวยเทาใด งดออกเสียงเทาใด และมีบัตรเสียเทาใด 

 นอกจากน้ี เพื่อใหการประชุมผูถือหุนเปนไปอยางโปรงใส นายปราโมทยไดเชิญผูถือหุนที่เขารวม

ประชุม 2 คนเขารวมเปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงรวมกับที่ปรึกษากฎหมาย  

และตัวแทนของบริษัทดวย 

 ตอจากน้ัน  นายปราโมทยไดดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมดังน้ี 

วาระท่ี  1. เร่ืองท่ีจะแจงใหท่ีประชุมทราบ 

 นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมครั้งน้ี บริษัทไมมีเรื่องที่จะแจงใหที่ประชุม

ทราบแตอยางใด 

วาระท่ี  2. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 

 นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทครั้งที่ 

1/2559 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2559 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุน

พิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานไดสอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนของบริษัทคร้ังท่ี 1/2559 ซ่ึงประชุม 

เม่ือวันท่ี 23 ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

รับรอง 261 5,675,045,649 99.92 

ไมรับรอง 3 4,813,800 0.08 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง - - - 

รวม 264 5,679,859,449 100.00 

วาระท่ี 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงานประจําป 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานที่ประชุมเปนผูชี้แจง

รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2559 ที่ผานมาใหที่ประชุมทราบและพิจารณา 

 ประธานไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ในป 2559 ที่ผานมา บริษัทไดพยายามอยางเต็มที่เพื่อใหเปนไป

ตามเปาหมายที่วางไว ขณะที่สภาวะเศรษฐกิจโดยรวมยังไมเอ้ือตอธุรกิจ ภาวะหน้ีครัวเรือนยังคงอยูในระดับสูง 

ธนาคารพาณิชยยังคงเขมงวดในการปลอยสินเช่ือใหแกลูกคา โดยอัตราปฏิเสธการใหสินเช่ือสูงถึง 30-40%  

และถึงแมภาครัฐจะมีมาตรการกระตุนธุรกิจอสังหาริมทรัพยในชวงปลายป 2558 ตอเน่ืองมาถึงไตรมาสแรก 

ของป 2559 แตก็เปนเพียงการเรงการตัดสินใจซ้ือใหเร็วข้ึน เมื่อสิ้นสุดมาตรการในตนไตรมาส 2 อุปสงคก็ชะลอลง

อยางเห็นไดชัด ไตรมาส 3 เริ่มมีอุปสงคกลับเขามาอีกครั้ง แตก็มีเหตุการณที่ไมไดคาดคิดคือ การเสด็จสวรรคต

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทามกลางบรรยากาศความโศกเศราของคนไทยทั้งประเทศ 

กิจกรรมทางการตลาดและการเปดโครงการใหมตองเลื่อนออกไป ตลาดอสังหาริมทรัพยชะลอตัวอยางชัดเจน 

อีกครั้งหน่ึง ผูบริโภคเองก็ชะลอการตัดสินใจดวย อยางไรก็ดี การเปดตัวโครงการใหมในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล 

ในป 2559 สามารถปรับสูงข้ึนเล็กนอย 2% จากป 2558  จากสินคาแนวราบท่ีเปดตัวเพิ่มข้ึน 16% ขณะท่ี

คอนโดมิเนียมเปดตัวลดลง 7% จากที่โครงการสวนใหญเลื่อนการเปดตัวออกไป  

 สถานการณขางตนสงผลตอการเปดโครงการใหมของบริษัทดวยเชนกัน โดยในป 2559 บริษัทไดเปด

โครงการใหมไดเพียง 8 โครงการ รวมมูลคา 7,980 ลานบาท โดยเปนแนวราบ 7 โครงการ มูลคา 6,580 ลานบาท 

และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลคา 1,400 ลานบาท สงผลใหยอดขายลดลง 19% มาอยูที่ 10,757 ลานบาท 

คิดเปนสัดสวนบานเดี่ยว ทาวนเฮาส 66% และคอนโดมิเนียม 34% แตอยางไรก็ตาม บริษัทมีรายไดจากธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยเพิ่มข้ึน 16% อยูที่ 12,465 ลานบาท โดยหลักๆ มาจากคอนโดมิเนียม 4,988 ลานบาท เพิ่มข้ึน 

59% สวนหน่ึงมาจากการรับรูรายไดของโครงการเมโทรลักซ 3 ทําเล ไดแก พหลโยธิน 1, เกษตร และริเวอรฟรอนท 

ในขณะท่ีโครงการบานเด่ียว ทาวนเฮาส มียอดโอน 6,614 ลานบาท ลดลง 4% และบริษัทยังมีรายไดจากการขาย

ที่ดิน 864 ลานบาท ธุรกิจโรงแรม 2,194 ลานบาท ธุรกิจใหเชาและบริการ 361 ลานบาท และธุรกิจกอสราง  

89 ลานบาท ทําใหบริษัทมียอดรายไดรวมทั้งหมด 15,553 ลานบาท เติบโตเพิ่มข้ึน 21% เมื่อเทียบกับป 2558  

 นอกจากน้ี บริษัทไดจัดวางโครงสรางการลงทุนที่ชัดเจนในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยและธุรกิจโรงแรม

ภายใตบริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) ในขณะเดียวกัน แผนพัฒนาธุรกิจ

โรงแรมในประเทศญี่ปุนยังคงดําเนินการอยางตอเน่ืองเพื่อที่จะใหเห็นผลกําไรตามเปาหมายที่ไดกําหนดไว   

และคณะกรรมการสามารถบรรลุตามเปาหมายที่วางไวในการดําเนินงานใหบริษัทมีรายไดเติบโตอยางตอเน่ือง 

และมีกําไรจากการดําเนินงาน  

 หลังจากนั้น นายวงศกรณ ประสิทธิ์ วิภาตไดรายงานพรอมแสดงวีดิทัศนใหที่ประชุมทราบถึง 

ผลการดําเนินงานดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทในป 2559 โดยครอบคลุมในเรื่องสําคัญดังตอไปน้ี 
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 1. ในป 2559 บรษิัทมียอดขายรวมท้ังสิ้น 10,757 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียวและทาวนเฮาส 6,614 

ลานบาท และคอนโดมิเนียม(รวมโครงการไฮด สุขุมวิท ของ Grand Asset) 3,643 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณ 10%  

จากป 2558  

 2. บริษัทมียอดรับรูรายไดรวมทั้งสิ้น 12,466 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียวและทาวนเฮาส 6,614 

ลานบาท คอนโดมิเนียม 4,988 ลานบาท และการขายที่ดิน 864 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนประมาณ 21% จากป 2558 

เน่ืองจากมี Backlog จากหลายโครงการ เชน โครงการเมโทรลักซ 3 ทําเล สวนโครงการใหมที่เปดในไตรมาส 

ที่ 1-3 ป 2559 มีเพียง 8 โครงการ จากเดิมที่บริษัทวางแผนจะเปดถึง 18 โครงการ โดยแยกเปนบานเด่ียว 

และทาวนเฮาส 7 โครงการ มูลคารวม 6,580 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ มูลคารวม 1,400 ลานบาท 

สวนในไตรมาสที่ 4 เน่ืองจากเกิดภาวะเศราโศกและสถานการณไมเหมาะสมกับการทํากิจกรรมทางการตลาด  

จึงทําใหตองยกยอดโอนในหลายโครงการมาดําเนินการในตนป 2560 

 3. บริษัทคาดวา ในป 2560 บริษัทจะมียอดขายประมาณ 16,600 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียว 

และทาวนเฮาส 9,700 ลานบาท คอนโดมิเนียม 6,900 บาท โดยเปนโครงการของบริษทั 5,800 ลานบาท  

และเปนโครงการของ Grand Asset 1,100 ลานบาท  

  และจะมยีอดการรับรูรายไดประมาณ 19,000 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียวและทาวนเฮาส 8,500  

ลานบาท คอนโดมิเนียม 8,500 ลานบาท โดยเปนโครงการของบริษทั 6,000 ลานบาท และโครงการของ Grand Asset 

2,500 ลานบาท และคาดวา บริษัทจะมีอัตราการเติบโตของรายไดประมาณ 52% 

 4. แผนการดําเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพยในป 2560 ไดแก 

  - การเปดโครงการใหมในทาํเลตาง ๆ จํานวน 16 โครงการ มลูคารวม 22,190 ลานบาท  

โดยแยกเปนบานเด่ียวและทาวนเฮาส 11 โครงการ มูลคารวมประมาณ 14,252 ลานบาท 

และคอนโดมิเนียม 5 โครงการ มลูคารวมประมาณ 7,938 ลานบาท  

  - การเปด 2 new flagship locations คือ บริเวณถนนแจงวัฒนะและถนนกรุงเทพกรีฑา  

ซ่ึงจะสามารถสรางยอดขายใหแกบริษัทไดในอนาคต 

  - เนนกลุมลูกคาเปาหมายที่มรีายไดระดับกลาง-สูงใหมากข้ึน เน่ืองจากกลุมลูกคาระดับราคา

กลาง-ลาง จะมีปญหาถูกปฏิเสธการใหสินเชื่อจากสถาบันการเงิน 

  - การเปดตัวแบบบานใหมและแนวคิดใหม ๆ ของสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ 

 หลังจากน้ัน ประธานเสนอขอใหที่ประชุมพจิารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 2559   

ที่ผานมา   

 มีผูถือหุนไดสอบถามความคืบหนาและการรวมทุนของโครงการ Bangkok Midtown ถนนรัชดาภิเษก  

ซ่ึงเปนอาคารศูนยการคา 8 ชั้น เน้ือที่ประมาณ 150,000 ตารางเมตร บริหารงานโดยบริษัท เซ็นเตอร พอยท  

ช็อปปง มอลล จํากัด  

 ประธานไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ที่ดินแปลงถนนรัชดาภิเษกเปนที่ดินของบริษัทในกลุมคือ  

บริษัท วีรีเทล จํากัด (มหาชน) ซ่ึงในขณะน้ี อยูในระหวางการเจรจารวมทุนกับผูประกอบการศูนยการคาขนาดใหญ

รายหน่ึง และคาดวาจะทราบผลการเจรจาภายในป 2560  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพจิารณาลงมติ 
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มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงาน

ประจําป 2559 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

รับรอง 280 6,276,839,925 100.00 

ไมรับรอง - - - 

งดออกเสียง - - - 

รวม 280 6,276,839,925 100.00 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2559 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนายสรุศักด์ิ วัชรพงศปรีชา รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชาไดสรุปรายการที่สําคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 

และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังน้ี 

 1. รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2558 
หนวย : ลานบาท 

 



a\tmin\ppco-2017 27Apr2017 final.doc 7 

หนวย : ลานบาท 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2. รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2558 
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 3. รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสดและเม่ือเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2558 

หนวย : ลานบาท 

 
 

 4. สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและเม่ือเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2558 

หนวย : ลานบาท 
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 นายสุรศักด์ิจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ดวยคะแนนเสียงเอกฉันทของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 291 6,277,944,657 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง - - - 

รวม 291 6,277,944,657 100.00 

วาระท่ี  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 

 ประธานชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน(งบเฉพาะกิจการ)ในป 2559  

ที่ผานมาจํานวน 511,519,670 บาท บริษัทจึงตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย 

ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ซ่ึงเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และตามขอบังคับ

ของบริษัท คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 

26,000,000 บาท และเน่ืองจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุม 

ผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทในอัตราหุนละ 0.04 บาท ใหแกผูถือหุนจํานวน  

8,667,826,432 หุน จึงรวมเปนเงินปนผลท่ีจะตองจายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นไมเกิน 346,713,058 บาท คิดเปน

รอยละ 71.41 ของกําไรสุทธิหลังจากหักทุนสํารองตามกฎหมายแลว และคิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุน 

(Dividend Yield) รอยละ 4.34 โดยคํานวณจากราคาปดของหุนเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ซ่ึงอยูที่หุนละ 0.92 บาท 

นอกจากน้ี ประธานไดชี้แจงรายละเอียดการจายเงินปนผลของบริษัทในปที่ผานๆ ใหผูถือหุนทราบดังน้ี 
 

รอบระยะเวลาบัญชี  ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

มูลคาหุนของบริษัท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.04 บาท 0.03 บาท 0.044 บาท -- 

 โดยบริษัทไดกําหนดรายช่ือผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2560 (Record Date) 

และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุนตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 เปนผูมีสิทธิไดรับเงินปนผล  และบริษัทจะจายเงินปนผลภายใน

วันที่ 26 พฤษภาคม 2560 ประธานจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา  ในวาระน้ีมีเรื่องที่เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา

ลงมติเปน 2 สวนดังน้ี 

 1. รับทราบการจดัสรรกําไรสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 26,000,000 บาท   

 2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2559 ใหแกผูถือหุน 
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 ผูถือหุนไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังน้ี 

 1. ผูถือหุน(นายประยูร ยงสุวิมล)ไดสอบถามถึงอัตราภาษีของกําไรสุทธิที่จะจายเงินปนผล  

ซ่ึงนายสุรศักด์ิ วัชรพงศปรีชาไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา เปนกําไรสุทธิที่เสียภาษีในอัตรา 20% 

 2. ผูถือหุน(นายเสง่ียม ศิริพนิชสุธา) ไดสอบถามวา เมื่อดูกระแสเงินสดของบริษัทแลว หากบริษัท

จะตองจายเงินปนผลในครั้งน้ีประมาณ 350 ลานบาท บรษิัทจะตองเพ่ิมทุนหรือออกหุนกูเพิ่มข้ึนอีกหรือไม รวมทั้ง

เงินที่บริษัทไดลงทุนในบริษัทตาง ๆ มีผลกําไรหรือสวนแบงเปนอยางใด 

  ประธานไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบดังน้ี  

  1. เมื่อปลายป 2559 บริษัทไดรบัมติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนจํานวน 1,300 ลานบาท และจนถึง

ปจจุบันบริษัทไดมีการออกและเสนอขายหุนสามัญเพิ่มทุนไปแลวจํานวน 1,000 ลานบาท 

  2. บริษัทไดรับอนุมัติใหออกหุนกูดอยสิทธิจาํนวน 100 ลานเหรียญสหรัฐอเมริกา  

  3. รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพยและคอนโดมิเนียม 

  4. แหลงเงินทุนในการกอสรางบางสวนจะนํามาจากการออกหุนกู 

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 26,000,000 บาท 

 2. มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลประกอบการของบริษัทใหแกผูถือหุนของบริษัท

จํานวน 8,667,826,432  หุน ในอัตราหุนละ 0.04 บาท รวมเปนเงินปนผลท่ีจะตองจาย

ใหแกผูถือหุนท้ังส้ินไมเกิน 346,713,058 บาท โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับ 

เงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และใหรวบรวมรายช่ือผูถือหุน 

ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535  

โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจายเงินปนผลภายใน

วันท่ี 26 พฤษภาคม 2560 

  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียง 

เห็นดวย 273 6,195,123,869 98.67 

ไมเห็นดวย 20 83,520,792 1.33 

งดออกเสียง 1 20,000 0.00 

รวม 294 6,278,664,661 100.00 

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชมุทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 
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 นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

และขอบังคับของบริษัทกําหนดใหการจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติ 

จากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนไดพิจารณาวงเงินการจายเงินบําเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซอนทางธุรกิจ รวมถึงหนาที่ 

และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรใหนําเสนอเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จ

สําหรับผลการดําเนินงานป 2559 ใหแกคณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไมเกิน 12,000,000 บาท  

โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม

ตอไป 

 นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดการจายเงินบําเหน็จใหแก

คณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังน้ี 

จากผลการดําเนินงานป 2559 2558 2557 2556 

กําไรสุทธิ(ขาดทุนสุทธิ) 511,519,670 276,548,182 366,960,600 (153,343,739) 

วงเงินบําเหน็จท่ีไดรับอนุมัติ 12,000,000 12,000,000 12,000,000 -- 

 นายวิทยาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 กอนการลงมติ นายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหการลงมติในวาระน้ีมีความโปรงใส  

ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 ราย ถือหุนจํานวน 701,910,275 หุน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี จะไมออกเสียง

ลงคะแนนในวาระน้ี 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล จํานวนหุน 

1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล    580,659,675  

2 นายวิทยา เนติววิัฒน 107,760,000  

3 ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ  12,990,000  

4 นายบรรลือ ฉันทาดิศัย 500,000  

5 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา                  600  

  รวม 701,910,275 

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินบําเหน็จสําหรับ 

ผลการดําเนินงานป 2559 ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 12,000,000 บาท  

โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทาน

ตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ มีผูถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการ 

ถือหุนนับจํานวนหุนได 701,910,275  หุนมิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ ดังนี้ 



a\tmin\ppco-2017 27Apr2017 final.doc 12

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 285 5,569,804,053 99.88 

ไมเห็นดวย 1 6,427,133 0.12 

งดออกเสียง 3 523,200 0.00 

รวม 289 5,576,754,386 100.00 

ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ

ของดออกเสียง 

5 701,910,275  

รวม 294 6,278,664,661  

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ  

และการเลือกต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติม 

 นายปราโมทยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ 

ของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจาํนวนหน่ึงในสามทุกป โดยใหกรรมการทีอ่ยูในตําแหนง

นานที่สุดเปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมสีิทธิที่จะไดรับการเลือกต้ังใหกลบัเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก  โดยบริษัทมีคณะกรรมการรวม 12 ทาน ดังน้ัน จึงมีกรรมการที่จะออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ีรวม 4 ทานคือ  

 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บรหิาร 

 3. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการ  

 4. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ 

 นอกจากน้ี  ปจจุบันบริษัทอยู ในระหวางการขยายการลงทุนและพัฒนากิจการของบริษัท 

อยางตอเน่ือง จึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนดใหบริษัทมีคณะกรรมการรวม 14 ทาน และเสนอ

ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังใหนายไพรัตน เสนาจักรและนายธงชัย จิรอลงกรณ ซ่ึงเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติ

เหมาะสม มีความรูความสามารถ และมีประสบการณที่เ ก่ียวของกับกิจการของบริษัทอันจะเปนประโยชน 

ตอการดําเนินงานของบริษัทเขาดํารงตําแหนงกรรมการใหมเพิ่มเติมของบริษัท 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 

ในดานคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง

จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงต้ัง     

ใหเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยและหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของ และไดนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาชื่อบุคคลที่จะเสนอใหเปนกรรมการบริษัท

แทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระและการเลือกต้ังกรรมการใหมเพิ่มเติมแลว 

 คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนดังน้ี 
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 (1) เลือกต้ังใหดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา  

และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ี  

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

 (2) เลือกต้ังใหนายธงชัย จิรอลงกรณและนายไพรัตน เสนาจักร เขาเปนกรรมการใหมเพิ่มเติม 

ของบริษัท  

 ตอจากน้ัน นายปราโมทยไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงถึงประวัติโดยยอของกรรมการ

และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งหกทานใหที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทไดสงรายละเอียดประวัติ

ของบุคคลดังกลาวใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และนายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา 

กรรมการทั้งสี่คนรวมถึงนายไพรัตนไมไดเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด สวนนายธงชัย จิรอลงกรณเปนกรรมการในบริษัท แสนสิริ จํากัด 

(มหาชน) ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัท 

 และกอนการพิจารณาลงมติในวาระน้ี  ประธาน(นายชายนิด อรรถญาณสกุล) นางสาวศิริรัตน  

วงศวัฒนา และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระและไดรับการเสนอชื่อ

ใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง รวมถึงนายไพรัตน เสนาจักร ซ่ึงเปนบุคคลท่ีไดรับการเสนอชื่อ 

ใหเปนกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระไดแจงความประสงคที่จะออกจากหองประชุมกอนการพิจารณา

ลงมติ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางเปนอิสระ    

 ประธานไดเชิญกรรมการและบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งหาทานดังกลาวออกจาก 

หองประชุมชั่วคราว โดยประธานไดมอบหมายใหนายเอกกมล คีรีวัฒน กรรมการอิสระ ทําหนาที่เปนประธาน 

ที่ประชุมเปนการชั่วคราวจนกวาการพิจารณาวาระนี้จะแลวเสร็จ 

 นอกจากน้ี กอนการลงมติเลือกต้ังกรรมการ  นายปราโมทยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา การลงมติ

เลือกต้ังกรรมการในวาระน้ี ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกคนจะตองลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

รวมทั้งสิ้น 6 ทาน  และขอใหผูถือหุนลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทไดจัดสงใหแลว เพื่อลงมติวา เห็นดวย 

หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู ถือหุนไดลงมติเลือกต้ังกรรมการแลว  ขอใหผู ถือหุนทุกคน 

สงใบลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจงมติใหทราบตอไป แตอยางไรก็ตาม  

หากผูถือหุนทานใดมิไดสงใบลงคะแนนเสียง  บริษัทจะถือวา  ผูถือหุนทานน้ันไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอ 

ของคณะกรรมการบริษัท   

 ประธาน(นายเอกกมล)ไดสอบถามที่ประชุมเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการดังกลาว และเมื่อไมมี 

ผู ถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธาน(นายเอกกมล)จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการ 

เปนรายบุคคล 

มติ: หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแตละทานดวยคะแนน 

เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 1. เลือกต้ังใหดร.ธวัชชัย นาคะตะ นายชายนิด อรรถญาณสกุล นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา  

และนายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนี ้

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 
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 2. เลือกต้ังใหนายธงชัย จิรอลงกรณและนายไพรัตน เสนาจักร เขาเปนกรรมการใหมเพิ่มเติม 

ของบริษัท 

 (1) ดร.ธวัชชัย นาคะตะ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 295 6,278,713,200 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 297 6,278,736,400 100.00 

 (2) นายชายนิด อรรถญาณสกุล 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 295 6,278,713,200 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 297 6,278,736,400 100.00 

 (3) นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 281 6,139,747,449 97.79 

ไมอนุมัติ 14 138,965,751 2.21 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 297 6,278,736,400 100.00 

 (4) นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 295 6,278,713,200 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 297 6,278,736,400 100.00 
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 (5) นายธงชัย จิรอลงกรณ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 210 5,261,502,229 83.80 

ไมอนุมัติ 85 1,017,210,971 16.20 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 297 6,278,736,400 100.00 

 (6) นายไพรัตน เสนาจักร  

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 294 6,272,286,067 99.90 

ไมอนุมัติ 1 6,427,133 0.10 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 297 6,278,736,400 100.00 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนท้ังส้ิน 14 ทานดังนี ้

 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาท่ีบริหาร 

 3. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการ 

 4. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการ  

 5. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการ 

 6. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ 

 7. นายพรสวัสด์ิ เกษจุฬาศรีโรจน กรรมการ 

 8. นายไพรัตน  เสนาจักร  กรรมการ 

 9. นายธงชัย  จิรอลงกรณ กรรมการ 

 10. นายเอกกมล  คีรีวัฒน  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 11. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการ กรรมการอิสระ  

   และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 12. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 13. นายมานิตย  สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ 

 14. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการ กรรมการอิสระ และ 

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2560 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 
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 นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซ่ึงที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2559 เมื่อวันที่  

28 เมษายน 2559 ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจําป 2559 ใหแกคณะกรรมการ

บริษัทภายในวงเงินไมเกิน 8,500,000 บาท  และสําหรับเงินคาตอบแทนประจําป 2559 น้ี   คณะกรรมการบริษัท 

ไดพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทน

กรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หนาที่  

ความรับผิดชอบของกรรมการ จํานวนกรรมการที่จะมีเพิ่มเติม และมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 

เพื่อพิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทประจําป 2560 ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 

บาท โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนดังกลาวใหแกกรรมการแตละทาน

ตามความเหมาะสมตอไป  

 นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับขอมูลการจายคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ

บริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังน้ี 

คาเบี้ยประชุมประจําป 2559 2558 2557 

วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

คาเบ้ียประชุมที่จายจริงใหคณะกรรมการ 5,740,000 6,170,000 6,460,000 

 นายวิทยาจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปรงใส  

ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 5 รายถือหุนนับเปนจํานวนหุนได 701,910,275 หุน ไดงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

มติ: หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนประจําป 2560 

ใหแกคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายใหประธาน

กรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด 

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ มีผูถือหุน 5 รายท่ีเปนกรรมการถือหุน 

นับจํานวนหุนได 701,910,275 หุน ไดงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้ 

 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 290 5,576,322,925 99.99 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 3 523,200 0.01 

รวม 293 5,576,846,125 100.00 

ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ

ของดออกเสียง 

5 701,910,275 
 

รวม 298 6,278,756,400  
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วาระท่ี 9. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานมอบหมายใหนายบรรลือ ฉันทาดิศัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

ในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายบรรลือ ฉันทาดิศัยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

และขอบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

ของผูสอบบัญชีทุกป  ทั้งน้ี ที่ประชุมผูถือหุนจะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมก็ได  

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ประจําป 2560 เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการกํากับ

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีผลการปฏิบัติงานที่ผานมา 

เปนที่นาพอใจ และไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 ดังน้ี 

ชื่อผูสอบบัญชี เลขที่ใบอนุญาต จํานวนปท่ีสอบบัญชีใหบริษัท 

1. นายศุภชัย ปญญาวัฒโน 3930 1 ป (2559) 

2. นายกฤษดา เลิศวนา 4958 1 ป (2558) 

3. นางชลรส สันติอัศวราภรณ 4523 -- 

 โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี  

และกําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,450,000 บาท นอกจากน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย 

จํากัดยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยของบริษัทดวย โดยมีขอมูลการจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชี 

ในปที่ผาน ๆ มาดังน้ี 

รายการ ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2557 ป 2556 

คาสอบบัญชี 2,450,000 2,100,000 2,100,000 2,000,000 2,050,000 

เพิ่มข้ึน(ลดลง)จากปที่ผานมา 350,000 -- 100,000 (50,000)  

คิดเปน  16.67% -- 5.00% (2.44%)  

 ทั้งน้ี บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดและผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัท 

และบริษัทยอย  ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของในลักษณะ 

ที่จะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด  นางเน้ือนวลจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังใหผูสอบบัญชีของบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

โดยนายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3930 และ/หรือนายกฤษดา 

เลิศวนา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4958 และ/หรือนางชลรส สันติอัศวราภรณ  

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4523 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2560 

และกําหนดเงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,450,000 บาท ดังนี้ 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 296 6,278,733,200 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 298 6,278,756,400 100.00 

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการและประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  บริษัท 

มีความประสงคจะออกหุนกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 

รวมถึงการซ้ือที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติใหบริษัทออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุน

พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 296 6,278,733,200 100.00 

ไมเห็นดวย - - - 

งดออกเสียง 2 23,200 0.00 

รวม 298 6,278,756,400 100.00 

 อนุมัติใหบริษัทออกและเสนอขายหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

ชนิด หุนกู ทุกประเภทและทุกรูปแบบ(ดอยสิทธิหรือไมดอยสิทธิ  มีหลักประกันหรือ 

ไมมีหลักประกัน) ท้ังนี้ ขึ้นอยูกับความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออก 

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว  

สกุลเงิน  เงินบาท และ/หรือเงินสกุลตางประเทศ โดยใชอัตราแลกเปล่ียนในขณะท่ีมีการออก 

และเสนอขายหุนกูในแตละคราว 

มูลคารวม 

ของหุนกู 

วงเงินรวมไมเกิน 5,000 ลานบาท หรือเงินสกุลตางประเทศในวงเงินเทียบเทาเงินบาท

จํานวนดังกลาว 

อายุ  ไมเกิน 8 ปนับต้ังแตวันออกหุนกูในแตละคราว   




