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บริษัท พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561 

________________________________________ 

เวลาและสถานท่ี 

  ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 10.05 น. ณ หองบุหงา ชั้น 3 โรงแรมโกลเดน 

ทิวลิป ซูเวอรินจ กรุงเทพ เลขที ่92 ซอยแสงแจม ถนนพระราม 9 แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

เร่ิมการประชุม 

 ดร. ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ เปนประธานที่ประชุม ประธานแถลงวา มีผูถือหุนของบริษัท 

มาเขารวมประชุมทั้งดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 193 ราย นับเปนจํานวนหุนได 6,165,098,150 หุน  

คิดเปนรอยละ 71.13 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 8,667,826,432 หุน ซ่ึงครบเปนองคประชุม 

ตามขอบังคับของบริษัทแลว ประธานจึงกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2561      

 และในระหวางการประชุม ไดมีผูถือหุนมาเขารวมประชุมเพิม่เติม จนทําใหมีผูถือหุนมาเขารวมประชุม

ดวยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะรวม 221 ราย นับเปนจํานวนหุนได 6,169,508,562  หุน คิดเปนรอยละ 

71.18 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด 8,667,826,432 หุน  

 กอนที่จะดําเนินการประชุม ประธานไดแนะนํากรรมการและผูบริหารของบริษัทที่ไดเขารวมประชุม 

ในครั้งน้ีดังน้ี 

 1. ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ   ประธานกรรมการ  

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร 

และประธานเจาหนาที่บริหาร  

 3. นายวิทยา เนติวิวัฒน  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

 4. นายไพรัตน  เสนาจักร  กรรมการบรหิาร 

 5. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการบรหิารและกรรมการผูจัดการ 

 6. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา   กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน  

กรรมการบรหิาร ประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน  

และรักษาการประธานเจาหนาที่กลุมสนับสนุน 

 7. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการบรหิาร  

 8. นายพรสวัสด์ิ เกษจุฬาศรีโรจน กรรมการบรหิาร 

 9. นายธงชัย  จิรอลงกรณ  กรรมการ 

 10. นายเอกกมล  คีรีวัฒน   กรรมการอิสระ 

 11. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  

 12. นายมานิตย  สุธาพร  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 13. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 14. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการอิสระ และ 

     ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
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 15. นายปราโมทย  เริ่มยินดี   เลขานุการบริษทั 

 16. นายสุรศักด์ิ  วัชรพงศปรีชา  รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 

 ทั้งน้ี กรรมการที่เขารวมประชมุในครั้งน้ีคิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนกรรมการทั้งหมดของบริษัท 

 นอกจากน้ี นายศุภชัย ปญญาวัฒโนและนายเสริม บริสุทธิคุณ ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน  

อีวาย จํากัด ไดเขารวมประชุมเพื่อชี้แจงขอเท็จจริงและขอสอบถามของผูถือหุนดวย 

 ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงรูปแบบในการประชุมและวิธีการดําเนินประชุม โดยประธาน 

ในฐานะประธานกรรมการจะเปนประธานที่ประชุมและจะทําหนาที่กํากับการประชุมใหเปนไปตามขอบังคับ 

และระเบียบวาระที่กําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  และนายปราโมทย  เริ่มยินดี  เลขานุการบริษัท จะเปน

ผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระที่กําหนดไว 

 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 8 ซ่ึงเปนวาระเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการ

จะเปนดังน้ี 

   ผูถือหุนที่คัดคานหรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอใหผูถือหุนลงคะแนน 

เพียงทางใดทางหนึ่งในใบลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหผูถือหุนทุกคนกอนเขาหองประชุมแลว  และมอบใหแก

เจาหนาที่ของบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับ 

   ผูถือหุนที่ไมลงคะแนนเสียงในใบลงคะแนนเสียง บริษัทจะถือวาผูถือหุนอนุมัติหรือเห็นดวย

ตามขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท และจะนับคะแนนเสียงตามจํานวนหุนโดยไมจําเปนตองลงคะแนนเสียง        

ในใบลงคะแนนเสียง  
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 • เฉพาะวาระที ่ 8 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. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2560 

 นายปราโมทยเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 

2560 ซ่ึงประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 และบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาวใหผูถือหุน

พิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 ประธานไดสอบถามความเห็นจากที่ประชุม และเมื่อไมมีผูถือหุนทักทวงหรือขอใหแกไขเพิ่มเติม  

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2560 ซ่ึงประชุม 

เม่ือวันท่ี 27 เมษายน 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังนี ้
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

รับรอง 192 6,164,914,316 99.99 

ไมรับรอง 1 300,000 0.01 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง 2 94,900 0.00 

บัตรเสีย - - - 

รวม 195 6,165,309,216 100.00 

วาระท่ี 3. พิจารณารับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงานประจําป 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผูจัดการ เปนผูชี้แจง

รายละเอียดผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบป 2560 ที่ผานมาใหที่ประชุมทราบและพิจารณา 

 นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาตไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึง 

ผลการดําเนินงานดานธุรกิจอสังหาริมทรัพยของบริษัทในป 2560 โดยครอบคลุมในเรื่องสําคัญดังตอไปน้ี 

 1. ในป 2560 บริษัทมยีอดขายรวมทัง้สิ้น 13,682 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียว 7,284 ลานบาท 

ทาวนเฮาส 2,137 ลานบาท และคอนโดมเินียม 4,261 ลานบาท คิดเปนรอยละ 98 เมื่อเทยีบกับประมาณการเปาขาย

ที่กําหนดไว 14,000 ลานบาท และในป 2560 เปนปที่บริษทัมียอดขายที่กาวกระโดดจากประมาณ 10,000 ลานบาท 

เพิม่ข้ึนถึงประมาณ 14,000 ลานบาท  

  บริษัทมียอดโอนหรือยอดรับรูรายไดรวมทั้งสิน้ 11,121 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียว 5,940  

ลานบาท ทาวนเฮาส 1,611 ลานบาท คอนโดมิเนียม 3,570 ลานบาท คิดเปนรอยละ 91 เมื่อเทียบกับประมาณการ

เปาโอนที่กําหนดไว 12,200 ลานบาท  

  บริษัทมี Backlog ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 รวมทั้งสิน้ 3,875 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียว 

1,625 ลานบาท ทาวนเฮาส 500 ลานบาท และคอนโดมเินียม 1,750 ลานบาท 

 2. บริษัทไดกําหนดเปาขายในป 2561 ไวจํานวน 18,500 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียว 9,000  

ลานบาท ทาวนเฮาส 2,500 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 7,000 ลานบาท ซ่ึงเพิ่มข้ึนจากป 2560 ประมาณ 35% 

และไดกําหนดเปาโอนที่จะรับรูเปนรายไดในป 2561 ไวจํานวน 15,600 ลานบาท แบงเปนบานเด่ียว 8,400  

ลานบาท ทาวนเฮาส 2,000 ลานบาท และคอนโดมิเนียม 5,200 ลานบาท ซ่ึงจะเปนยอดโอนที่เพิ่มข้ึนจากป 2560 

ประมาณ 40%  

 3. แผนธุรกิจอสังหารมิทรัพยในป 2561 ไดแก 

  - การเปดโครงการใหมในทาํเลตาง ๆ จํานวน 24 โครงการ มลูคารวม 30,793 ลานบาท  

โดยแยกเปน (1) บานเด่ียว 12 โครงการ มูลคารวมประมาณ 18,937 ลานบาท (2) ทาวนเฮาส 

และอาคารพาณชิย 9 โครงการ มูลคารวมประมาณ 7,576 ลานบาท และ (3) คอนโดมิเนียม  

3 โครงการ มูลคารวมประมาณ 4,280 ลานบาท  

  - บริษัทไดพัฒนา PERFECT Living 4.0 โดยเปนการพัฒนาทั้ง product และ project  

ใน 4 เรื่องดังน้ี 

   1. New Model Change ปรับรูปแบบของบานทั้งหมด  

   2. New Interior Design Collection โดยการปรับรูปแบบการตกแตงภายในบาน  

   3. Innovation and Technology ในหลายเร่ือง เชน  
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    - รวมมือกับ SCG พัฒนาระบบ Active Air Flow ที่จะทําใหบานเย็น  

    - รวมมือกับ AIS พัฒนาระบบอินเตอรเน็ตใยแกวความเร็วสูงทั้งภายในและภายนอก 

ทั้งบานและทาวนเฮาส  

    - การใชวัสดุกอสรางซ่ึงประหยัดพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

    - การใชระบบรักษาความปลอดภัยบริษัท SECCOM ซ่ึงเปนบริษัทใหญระดับโลก  

   4. Perfect Facilities ภายนอกตัวบาน เชน  

    - สวนสาธารณะและทะเลสาบขนาดใหญมาก ซ่ึงเปน Signature ของบริษัทมาตลอด 30 ป

ที่ผานมา  

    - สโมสร สระวายนํ้าขนาดใหญ เครื่องเลนและอุปกรณตาง ๆ ครบถวนในโครงการ  

    - การพัฒนา bicycle line รอบทะเลสาบจนถึงหนาโครงการในหลายๆ โครงการ  

ซ่ึงตอบรับกับกระแสรถจักรยานที่กําลังไดรับความนิยม 
 
   5. คอนโดมิเนียม ไดพัฒนาสาํหรับ Generation ใหม เพื่อตอบสนองความตองการ 

ของคนในยุคปจจุบันในโครงการ I Condo Greenspace ซ่ึงในป 2560 บรษิัทไดเปดตัว  

2 โครงการ ราคาประมาณ 1 ลานกวาบาท แตมี facilities ที่ดี และมีสระวายนํ้า 

แบบ Emerald Lagoon ซ่ึงคอนโดมิเนียมทั้งสองโครงการไดรับการตอบรับที่ดี โดย

โครงการที่สุขุมวิท 77 ใชเวลาปดการขาย 3 เดือน และบริษัทมีแผนที่จะเปด I Condo 

Greenspace ในป 2561 อีก 2 โครงการ  
 
   6. อาคารสูง ไดพัฒนา Generation ใหม ซ่ึงจะมีเทคโนโลยีที่ตอบรับความตองการ 

ของคนรุนใหม  

 หลังจากน้ัน ประธานไดเสนอขอใหทีป่ระชุมพิจารณาผลการดําเนินงานของคณะกรรมการในรอบป 

2560   ที่ผานมา   

 มีผูถือหุน(นายสมชาย รังสสีกลสวัสด์ิ)ไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังน้ี 

 1. การเปลีย่นแปลง New Model Change ที่จะทําใหสามารถเพิ่มยอดขายไดในทุกระดับน้ัน เปนการ

เปลี่ยนแปลงทีแ่ตกตางจากบริษัทอสังหาริมทรัพยอ่ืนอยางไร?  

  นายวงศกรณไดชี้แจงวา จากขอมูลของบริษัทที่ผานมา ทุกครั้งที่บริษัทมีแบบบานรุนใหม  

จะสามารถทําแคมเปญโฆษณาใหม และจะทําใหบริษัทมียอดขายเพ่ิมข้ึน ซ่ึงในป 2561 น้ี นอกจากบริษัท 

จะมีแบบบานใหมแลว บริษัทยังมีแบรนดใหมสามารถทําโฆษณาแคมเปญได ซ่ึงจะสามารถทําใหยอดขายเพ่ิมข้ึน

มากกวาแคเปลี่ยนแบบบาน 

 2. การรวมมือกับ AIS โดยใชไฟเบอรใยแกวนําแสงในโครงการ บริษัทมีโครงการจะมี IOT (Internet 

of Thing) หรือไม?  

  นายวงศกรณไดชี้แจงวา บรษิัทอยูในระหวางการพฒันา Internet of Thing และคาดวา บริษัท 

จะมีการวางตลาดในสินคาคอนโดมิเนียมที่มกีารใช Inernet of Thing ไดประมาณเดือนพฤษภาคมหรือตนเดือน

มิถุนายน 2561  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพจิารณาลงมติ 
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มติ: ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปท่ีผานมาและรายงาน

ประจําป 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

รับรอง 197 6,168,076,662 100.00 

ไมรับรอง - - - 

งดออกเสียง 2 270,000 0.00 

บัตรเสีย - - - 

รวม 199 6,168,346,662 100.00 

วาระท่ี 4. พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุดวันท่ี  

31 ธันวาคม 2560 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนายสรุศักด์ิ วัชรพงศปรีชา รองประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน เปนผูชี้แจง

รายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายสุรศักดิ์ วัชรพงศปรีชาไดสรุปรายการที่สําคัญของงบการเงินรวมของบริษัทและบริษัทยอย

สําหรับรอบปบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีแลว 

และผูสอบบัญชีไดแสดงความเห็นในรายงานผูสอบบัญชีแบบไมมีเงื่อนไข โดยครอบคลุมถึงรายละเอียดดังน้ี 

 1. รายการที่สําคัญในงบแสดงฐานะการเงินเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2559 
หนวย : ลานบาท 

สินทรัพย   2560   2559  เปล่ียนแปลง  % เทียบ 

สินทรัพยรวม 
สินทรัพยหมุนเวียน  30,005 29,209 796  63.3%  

เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด  3,947 2,449 1,498  8.3%  
ตนทุนพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย  24,289 25,304 (1,015)   51.2%  
อ่ืนๆ  1,769 1,456 313  3.7%  

สินทรัพยไมหมุนเวียน  17,424 19,581 (2,157)  36.7%  
ที่ดินรอการพฒันา  5,886 6,621 (735)  12.4%  
อสังหาริมทรพัยเพื่อการลงทนุ  1,742 2,226 (484)  3.7%  
สิทธิการเชา  1,855 2,025 (170)  3.9%  
ที่ดิน อาคารและอุปกรณ-สุทธ ิ 5,318 6,433 (1,115)   11.2%  
สินทรัพยภาษีเงินไดรอตัดบัญชี  313 354 (41)  0.7%  
อ่ืนๆ  2,310 1,922 388  4.9%  

สินทรัพยรวม  47,429 48,790 (1,361)  100.0%  
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หนวย : ลานบาท 

หนี้สินและสวนของผูถือหุน  2560   2559  เปล่ียนแปลง  % เทียบ 
สินทรัพยรวม 

หนี้สินหมุนเวยีน  10,678 13,356 (2,678)  22.5%  
หนี้สินไมหมุนเวียน  21,759 21,497 262  45.9%  

รวมหนี้สิน  32,437 34,853 (2,416)   68.4%  
 

สวนของผูถือหุนบริษัท  12,402 11,389 1,013  26.1%  
สวนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย  
2,590 2,548 42   5.5 %  

รวมสวนของผูถือหุน  14,992 13,937 1,055   31.6%  
 

มูลคาตามบัญชีตอหุน (บาท)  1.431 1.429

อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน  2.16 2.50

 2. รายการที่สําคัญในงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จเมื่อเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2559 

หนวย : ลานบาท  2560 2559 เปล่ียนแปลง  %เปล่ียนแปลง 
     

รายไดจากการขายและบริการ  16,146 15,109 1,036  6.9%  
ตนทุนขายและบริการ 10,790  10,156 634  6.2%  
กําไรขั้นตน  5,356  4,953 402  8.1%  
อัตรากําไรขั้นตน (%)  33.17%  32.78%   

 

หนวย : ลานบาท  2560 2559 เปล่ียนแปลง  %เปล่ียนแปลง 
     

รายไดจากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย  13,446 12,465 980  7.9%  
ตนทุนขาย  8,797 8,145 652  8.0%  
กําไรขั้นตน  4,649 4,320 329  7.6%  
อัตรากําไรขั้นตน (%)  34.57% 34.66%   

รายไดจากกิจการโรงแรม 2,323 2,194 129   5.9%  
ตนทุนประกอบกิจการโรงแรม  1,606 1,574 32  2.0%  
กําไรขั้นตน  717 620 97  15.7%  
อัตรากําไรขั้นตน (%)  30.88% 28.27%   

รายไดคาเชา บริการและกอสราง  377 450 (74)  -16.3%  
ตนทุนการใหเชา บริการและกอสราง  387 437 (50)  -11.5%  
กําไรขั้นตน  (10) 13 (23)  -181.6%  
อัตรากําไรขั้นตน (%)  -2.78% 2.86%   
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หนวย : ลานบาท  2560 2559 เปล่ียนแปลง  %เปล่ียนแปลง  

คาใชจายในการขายและบริหาร  4,377 3,890 487 12.5%  
     

รายไดอ่ืน   512 421 91 21.6%  
     

คาใชจายทางการเงิน  941 867 74 8.5%  
     

กําไรสุทธิ   316 332 (16) -4.8%  
     

 
หนวย : ลานบาท  2560  2559  เปล่ียนแปลง  %เปล่ียนแปลง  

     

กําไรสุทธิ  316  332  (16)  -4.8%  
การแบงปนกําไร (ขาดทุน)      
สวนท่ีเปนผูถือหุนบริษัท  285 399  (115)  -28.7%  
สวนท่ีเปนของผูมีสวนไดสวนเสีย 

ท่ีไมมีอํานาจควบคุมของบริษัทยอย  
32  (67)  99  146.9%  

     

อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม (%)  1.89%  2.14%    
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน  
สวนท่ีเปนของผูถือหุนบริษัท (บาท)  

0.0306  0.0521    

 
 3. รายการที่สําคัญในงบกระแสเงินสดและเม่ือเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2559 

หนวย : ลานบาท 
กระแสเงินสด  2560 2559 เปล่ียนแปลง 

    

จากกิจกรรมดําเนินงาน  3,434 (1,892) 5,326  
จากกิจกรรมเงินลงทุน  (495) (3,630) 3,135  
กระแสเงินสด-สุทธิ  2,939 (5,522) 8,461  
จากกิจกรรมจัดหาเงิน  (1,491) 4,935 (6,426)  
ผลตางจากการแปลงคางบการเงินลดลง  50 (5) 55  
เงินสดเพ่ิมขึน้ (ลดลง) สุทธ ิ 1,498 (592) 2,090  
เงินสดและรายการเทียบเทา ณ วันตนป  2,449 3,041 550  
เงินสดและรายการเทียบเทา ณ วันส้ินป  3,947 2,449 1,498  
  
 4. สรุปอัตราสวนทางการเงินที่สําคัญและเม่ือเปรียบเทียบกับรายการเดียวกันในป 2559 

หนวย : ลานบาท 

กระแสเงินสด  2560 2559  
อัตรากําไรขั้นตนรวม  33.17%  32.78% 
อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม  1.89%  2.14%  
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หนวย : ลานบาท 

กระแสเงินสด  2560 2559  
อัตราสวนสภาพคลอง  2.81 2.19  
อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน  2.16 2.50  
อัตราผลตอบแทนตอผูถือหุน  2.39%  3.58%  
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย  0.66%  0.72%  

 นายสุรศักด์ิจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จดังกลาว 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจําปส้ินสุด

วันท่ี 31 ธันวาคม 2560 ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนนดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 203 6,168,414,662 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 1 20,000 0.00 

บัตรเสีย - - - 

รวม 204 6,168,434,662 100.00 

วาระท่ี  5. พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรและการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายชายนิด อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ ประธาน

กรรมการบริหาร และประธานเจาหนาที่บริหาร เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายชายนิด อรรถญาณสกุลชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทมีกําไรจากการดําเนินงาน(งบเฉพาะ

กิจการ)ในป 2560 ที่ผานมาจํานวน 672,970,796 บาท และเน่ืองจากบริษัทไมมีขาดทุนสะสม บริษัทจึงตอง

จัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ซ่ึงเปนไปตาม

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับของบริษัท ซ่ึงคณะกรรมการไดพิจารณาเห็นสมควรจัดสรร

กําไรสุทธิสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 34,000,000 บาท ทําใหมีกําไรคงเหลือที่สามารถจาย 

เปนเงินปนผลไดจํานวน 638,970,796 บาท คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน

พิจารณาจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ในอัตราหุนละ 0.050 บาท ใหแกผูถือหุน 

ของบริษัทจํานวน 8,667,826,432 หุน รวมเปนเงินปนผลท่ีจะตองจายใหแกผูถือหุนทั้งสิ้นไมเกิน 433,391,322 

บาท คิดเปนรอยละ 67.82 ของกําไรสุทธิหลังจากหักทุนสํารองตามกฎหมายแลว และเปนไปตามเงื่อนไขที่กําหนด

ในนโยบายการจายเงินปนผลท่ีบริษัทไดประกาศไว และคิดเปนผลตอบแทนจากการลงทุน (Dividend Yield)  

รอยละ 5.88 โดยคํานวณจากราคาปดของหุนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 นอกจากน้ี นายชายนิดไดชี้แจง

รายละเอียดการจายเงินปนผลของบริษัทในปที่ผานๆ ใหผูถือหุนทราบดังน้ี 
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รอบระยะเวลาบัญชี ป 2560 ป 2559 ป 2558 ป 2557 

กําไรสุทธิ 672,970,796 511,519,670 276,548,182 366,960,600 

มูลคาหุนของบริษัท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 1 บาท 

จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท 0.04 บาท 0.03 บาท 0.044 บาท 

 การจายเงินปนผลดังกลาวเปนการจายจากกําไรสุทธิของบริษัทที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 

รอยละ 20 ซ่ึงผูถือหุนที่ไดรับเงินปนผลสามารถเครดิตภาษีไดในอัตรา 1/4 ของเงินปนผล  โดยบริษัทไดกําหนด

รายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 15 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และบริษัทจะจายเงินปนผล 

ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2561 นายชายนิดจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมวา  ในวาระน้ีมีเรื่องที่เสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา 

เปน 2 สวนดังน้ี 

 1. รับทราบการจดัสรรกําไรสวนหน่ึงเปนทุนสํารองตามกฎหมายจาํนวน 34,000,000 บาท   

 2. พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหแกผูถือหุน 

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติดังนี้ 

 1. รับทราบการจัดสรรกําไรสวนหนึ่งเปนทุนสํารองตามกฎหมายจํานวน 34,000,000 บาท 

 2. มีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2560 ใหแกผูถือหุน 

ของบริษัทจํานวน 8,667,826,432 หุน ในอัตราหุนละ 0.05 บาท รวมเปนเงินปนผล 

ท่ีจะตองจายใหแกผูถือหุนท้ังส้ินไมเกิน 433,391,322 บาท โดยเปนการจายเงินปนผล 

จากกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทจํานวน 672,970,796 บาท ซ่ึงเปนไป

ตามนโยบายการจ า ย เ งิ นป นผลของบ ริ ษัท  ท้ั งนี้  การจ า ย เ งิ นป นผล ดั งกล า ว 

เปนการจายจากกําไรสุทธิของบริษัทท่ีเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรารอยละ 20 ซ่ึงผูถือหุน

ท่ีไดรับเงินปนผลสามารถเครดิตภาษีไดในอัตรา 1/4 ของเงินปนผล โดยกําหนดรายช่ือ 

ผูถือหุนท่ีมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 15 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และบริษัท 

จะจายเงินปนผลในวันท่ี 25 พฤษภาคม 2561 

  โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุม 

 และออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมาประชุม

และออกเสียง 

เห็นดวย 207 6,168,594,662 100.00 

ไมเห็นดวย - - - 

งดออกเสียง 1 20,000 0.00 

บัตรเสีย - - - 

รวม 208 6,168,614,662 100.00 



a\tmin\ppco-2018_26Apr.doc 11

วาระท่ี 6. พิจารณาอนุมัติการจายเงินคาตอบแทนประจําป 2561 ใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชุมทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  การจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัท

จะตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน  ซ่ึงที่ประชุมสามัญผูถือหุนของบริษัทประจําป 2560 เมื่อวันที่  

27 เมษายน 2560 ไดอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนในรูปเบี้ยประชุมประจําป 2560 ใหแกคณะกรรมการ

บริษัทภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท  และสําหรับเงินคาตอบแทนประจําป 2561 น้ี  คณะกรรมการบริษัท 

ไดพิจารณาตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทน

กรรมการในกลุมธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน  รวมถึงความเหมาะสมกับขอบเขต หนาที่  

ความรับผิดชอบของกรรมการ และมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดเงินคาตอบแทนใหแก

คณะกรรมการบริษัทประจําป 2561 ภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท ซ่ึงเปนจํานวนเงินเทากับคาเบี้ยประชุม

คณะกรรมการที่ไดรับในป 2560 โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนดังกลาว

ใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป  

 นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับขอมูลการจายคาเบี้ยประชุมใหแกคณะกรรมการ

บริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังน้ี 

คาเบ้ียประชุมประจําป 2560 2559 2558 2557 

วงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 10,000,000 8,500,000 8,500,000 8,500,000 

คาเบ้ียประชุมที่จายจริงใหคณะกรรมการ 6,600,000 5,740,000 6,170,000 6,460,000 

จํานวนกรรมการบริษัท  14 คน 12 คน 12 คน 12 คน 

 นายวิทยาจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ และเพื่อความโปรงใส  

ผูถือหุนที่เปนกรรมการ 7 รายถือหุนนับเปนจํานวนหุนได 702,424,275 หุน ไดงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ 

มติ: หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินคาตอบแทนประจําป 2561 

ใหแกคณะกรรมการบริษัทภายในวงเงินไมเกิน 10,000,000 บาท โดยมอบหมายใหประธาน

กรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด 

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ มีผูถือหุน 7 รายท่ีเปนกรรมการถือหุน 

นับจํานวนหุนได 702,424,275 หุน ไดงดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 199 5,466,106,687 100.00 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 3 109,900 0.00 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

บัตรเสีย - - - 

รวม 202 5,466,216,587 100.00 

ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ

ของดออกเสียง 

7 702,424,275 
 

รวม 209 6,168,640,862  

วาระท่ี 7. พิจารณาอนุมัติการจายเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการบริษัท 

 นายปราโมทยแจงใหที่ประชมุทราบวา นายวิทยา เนติวิวัฒน ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายวิทยา เนติวิวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

และขอบังคับของบริษัทกําหนดใหการจายเงินคาตอบแทนใหแกคณะกรรมการบริษัทจะตองไดรับอนุมัติ 

จากที่ประชุมผูถือหุน คณะกรรมการโดยการพิจารณาและโดยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนไดพิจารณาวงเงินการจายเงินบําเหน็จ โดยเทียบเคียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมธุรกิจ

อสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน ขนาดของบริษัท ผลประกอบการ และความซับซอนทางธุรกิจ รวมถึงหนาที่ 

และความรับผิดชอบของกรรมการ และเห็นสมควรใหนําเสนอเพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินบําเหน็จ

สําหรับผลการดําเนินงานป 2560 ใหแกคณะกรรมการของบริษัทในวงเงินไมเกิน 15,000,000 บาท  

โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทานตามความเหมาะสม

ตอไป 

 นายวิทยาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบเพิ่มเติมเก่ียวกับรายละเอียดการจายเงินบําเหน็จใหแก

คณะกรรมการบริษัทในปที่ผาน ๆ มาดังน้ี 

จากผลการดําเนินงานป 2560 2559 2558 2557 

กําไรสุทธิ 672,970,796 511,519,670 276,548,182 366,960,600 

วงเงินบําเหน็จท่ีไดรับอนุมัติ 15,000,000 12,000,000 12,000,000 12,000,000 

จํานวนกรรมการบริษัท 14 คน 12 คน 12 คน 12 คน 

 นายวิทยาจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มีผูถือหุน (นายวิวัฒน คูสกุล) ไดสอบถามวา วงเงินบําเหน็จเมื่อเปรียบเทียบกับกําไรสุทธิและเงินปนผล

ที่จายใหแกผูถือหุนน้ันคิดเปนรอยละเทาใด  รวมท้ังผูถือหุนไดกลาวชื่นชมคณะกรรมการบริษัทที่ไดทํางาน 

อยางจริงจังมากข้ึน จึงทําใหมีผลงานในป 2560 คอนขางดีข้ึนมาก และบริษัทอสังหาริมทรัพยหลายแหงก็มีผลงาน

ดีข้ึนมากเชนกัน  

 นายสุรศักด์ิ วัชรพงศปรีชาไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  วงเงินบําเหน็จที่ขออนุมัติเมื่อเปรียบเทียบ 

กับกําไรสุทธิในป 2559 คิดเปน 2.35% และป 2560 คิดเปน 2.23%  สวนเม่ือเปรียบเทียบกับเงินปนผลท่ีจาย

ใหแกผูถือหุนในป 2559 คิดเปน 3.47% และป 2560 คิดเปน 3.46% 
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 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ  

 กอนการลงมติ ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหการลงมติในวาระน้ีมีความโปรงใส ผูถือหุน 

ที่เปนกรรมการ 7 ทาน ถือหุนจํานวน 702,424,275 หุน ซ่ึงมีรายละเอียดดังตอไปน้ี จะไมออกเสียงลงคะแนน 

ในวาระน้ี 
 

ลําดับ ช่ือ-สกุล จํานวนหุน 

1 นายชายนิด อรรถญาณสกุล    580,659,675  

2 นายวิทยา เนติววิัฒน 107,760,000  

3 ดร. ธวัชชัย  นาคะตะ  12,990,000  

4 นายวิชาญ ศิริเวชวราวธุ 500,000 

5 นายบรรลือ ฉันทาดิศัย 500,000  

6 นายไพรัตน เสนาจักร 14,000 

7 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา                  600  

   702,424,275 

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว   ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทจายเงินบําเหน็จสําหรับ 

ผลการดําเนินงานป 2560 ใหแกคณะกรรมการบริษัทในวงเงินไมเกิน 15,000,000 บาท  

โดยมอบหมายใหประธานกรรมการเปนผูพิจารณาจัดสรรเงินบําเหน็จใหแกกรรมการแตละทาน

ตามความเหมาะสมตอไป 

 โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสามของจํานวนเสียงท้ังหมด

ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ท้ังนี้ มีผูถือหุน 7 ทานท่ีเปนกรรมการ 

ถือหุนนับจํานวนหุนได 702,424,275 หุนมิไดออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 202 5,466,068,087 99.99 

ไมเห็นดวย 1 515,400 0.01 

งดออกเสียง 3 109,900 0.00 

บัตรเสีย - - - 

รวม 206 5,466,693,387 100.00 

ผูถือหุนท่ีเปนกรรมการ

ของดออกเสียง 

7 702,424,275  

รวม 213 6,169,117,662  

วาระท่ี 8. พิจารณาอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ  

 นายปราโมทยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและตามขอบังคับ 

ของบริษัทกําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงเปนจาํนวนหน่ึงในสามทุกป โดยใหกรรมการทีอ่ยูในตําแหนง
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นานที่สุดเปนกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ แตมสีิทธิที่จะไดรับการเลือกต้ังใหกลบัเขามาดํารง

ตําแหนงกรรมการของบริษัทไดอีก  บริษัทมคีณะกรรมการรวม 14 ทาน ดังน้ัน จึงมีกรรมการที่จะออกจากตําแหนง

ตามกําหนดวาระในครั้งน้ีรวม 5 ทานคือ  

 1. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการทีไ่มไดเปนผูบริหาร 

 2. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการผูจัดการและกรรมการบรหิาร 

 3. นายเอกกมล  คีรีวัฒน  กรรมการและกรรมการอสิระ 

 4. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 5. นายมานิตย  สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดมีการประชุมโดยพิจารณาถึงความเหมาะสม 

ในดานคุณสมบัติ ความรู ความสามารถและประสบการณในธุรกิจที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัท รวมถึง

จะตองเปนผูที่มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามในการแตงต้ัง     

ใหเปนกรรมการบริษัทตามหลักเกณฑของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัยและหนวยงาน

ราชการที่เก่ียวของ ซ่ึงกรรมการทั้งหาทานดังกลาวเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความรูความสามารถ และ 

มีประสบการณที่เก่ียวของกับกิจการของบริษัทอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินกิจการของบริษัท จึงไดเสนอ 

ตอคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาเลือกต้ังใหกรรมการทั้งหาทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง 

 คณะกรรมการบริษัทดวยมติเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาฯไดมีมติใหนําเสนอตอที่ประชุม 

ผูถือหุนดังน้ี 

 (1) เลือกต้ังใหนายวิทยา เนติวิวัฒน และนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง 

 (2) เลือกต้ังใหนายเอกกมล คีรีวัฒน ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 

ในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง  

 (3) เลือกต้ังใหนายบรรลือ ฉันทาดิศัย และนายมานิตย สุธาพร ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจากตําแหนง

ตามกําหนดวาระในครั้งน้ี กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการ

ตรวจสอบของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง  

 หลังจากน้ัน นายปราโมทยไดชี้แจงและแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงถึงประวัติโดยยอของกรรมการ

และบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเปนกรรมการทั้งหาทานใหที่ประชุมพิจารณา ตามที่บริษัทไดสงรายละเอียดประวัติ

ของบุคคลดังกลาวใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว และนายปราโมทยไดแจงใหที่ประชุมทราบเพ่ิมเติมวา 

นอกจากนายวิทยา เนติวิวัฒนที่เปนกรรมการในบริษัท บานบรรณาวรรณ จํากัด บริษัท บรรณาวรรณหวยขวาง จํากัด 

บริษัท เอ็นเจที พร็อพเพอรต้ี จํากัด และบริษัท บรรณาวรรณรัชดา จํากัด  ซ่ึงเปนบริษัทที่ประกอบธุรกิจใหเชา 

หองชุดพักอาศัย และกรรมการอีกสี่ทานไมไดเปนกรรมการในบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน 

และเปนกิจการที่แขงขันกับกิจการของบริษัทแตอยางใด  

 และกอนการพิจารณาลงมติในวาระน้ี นายวิทยา เนติวิวัฒน นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต นายเอกกมล 

คีรีวัฒน นายบรรลือ ฉันทาดิศัย และนายมานิตย สุธาพร ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 

และไดรับการเสนอชื่อใหไดรับการเลือกต้ังเปนกรรมการอีกวาระหน่ึง ไดแจงความประสงคที่จะออกจากหองประชุม
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กอนการพิจารณาลงมติ เพื่อใหที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาและลงมติอยางเปนอิสระ  ประธานจึงไดเชิญกรรมการ 

ทั้งหาทานดังกลาวออกจากหองประชุมชั่วคราว  

 นอกจากน้ี นายปราโมทยไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบกอนการลงมติเลือกต้ังกรรมการวา การลงมติ

เลือกต้ังกรรมการในวาระน้ี ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทุกคนจะตองลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

รวมทั้งสิ้น 5 ทาน  และขอใหผูถือหุนลงมติในใบลงคะแนนตามที่บริษัทไดจัดสงใหแลว เพื่อลงมติวา เห็นดวย 

หรือไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และเมื่อผู ถือหุนไดลงมติเลือกต้ังกรรมการแลว  ขอใหผู ถือหุนทุกคน 

สงใบลงคะแนนเสียงใหเจาหนาที่ของบริษัทเพื่อรวบรวมและประกาศแจงมติใหทราบตอไป แตอยางไรก็ตาม  

หากผูถือหุนทานใดมิไดสงใบลงคะแนนเสียง  บริษัทจะถือวา  ผูถือหุนทานน้ันไดลงมติเห็นชอบตามขอเสนอ 

ของคณะกรรมการบริษัท   

 ประธานไดสอบถามที่ประชุมเก่ียวกับการเลือกต้ังกรรมการทั้งหาทานดังกลาว และเมื่อไมมีผูถือหุนใด 

มีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล 

มติ: หลังจากท่ีประชุมไดพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการแตละทานดวยคะแนน 

เสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 

 1. เลือกต้ังใหนายวิทยา เนติวิวฒัน และนายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง 

 2. เลือกต้ังใหนายเอกกมล คีรีวัฒน ซ่ึงเปนกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนี ้

กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหมอีกวาระหน่ึง  

 3. เลือกต้ังใหนายบรรลือ ฉันทาดิศัย และนายมานิตย สุธาพร ซ่ึงเปนกรรมการที่ออกจาก

ตําแหนงตามกําหนดวาระในคร้ังนี้ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ กรรมการอิสระ และ

กรรมการตรวจสอบของบริษัทใหมอีกวาระหนึ่ง  

 (1) นายวิทยา เนติวิวัฒน 

มติท่ีลง จํานวนราย 
จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา 

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 216 6,167,659,562 99.97 

ไมอนุมัติ 3 1,454,100 0.02 

งดออกเสียง 3 394,900 0.01 

บัตรเสีย - - - 

รวม 222 6,169,508,562 100.00 

 (2) นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 217 6,168,142,662 99.98 

ไมอนุมัติ 2 971,000 0.01 
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มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

งดออกเสียง 3 394,900 0.01 

บัตรเสีย - - - 

รวม 222 6,169,508,562 100.00 

 (3) นายเอกกมล คีรีวัฒน 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 218 6,169,113,662 99.99 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 3 394,900 0.01 

บัตรเสีย - - - 

รวม 221 6,169,508,562 100.00 

 (4) นายบรรลือ ฉันทาดิศัย  

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 218 6,169,113,662 99.99 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 3 394,900 0.01 

บัตรเสีย - - - 

รวม 221 6,169,508,562 100.00 

 (5) นายมานิตย สุธาพร 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 218 6,169,113,662 99.99 

ไมอนุมัติ - - - 

งดออกเสียง 3 394,900 0.01 

บัตรเสีย - - - 

รวม 221 6,169,508,562 100.00 

 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจะมีจํานวนท้ังส้ิน 14 ทานดังนี ้

 1. ดร.ธวัชชัย นาคะตะ ประธานกรรมการ 

 2. นายชายนิด อรรถญาณสกุล รองประธานกรรมการ  ประธานกรรมการบริหาร 

   และประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
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 3. นายวิทยา เนติวิวัฒน กรรมการ  

 4. นายไพรัตน เสนาจักร กรรมการ 

 5. นายวงศกรณ ประสิทธิ์วิภาต กรรมการและกรรมการผูจัดการ 

 6. นางสาวศิริรัตน  วงศวัฒนา  กรรมการ  

 7. นายวิชาญ ศิริเวชวราวุธ กรรมการ  

 8. นายพรสวัสด์ิ เกษจุฬาศรีโรจน กรรมการ 

 9. นายธงชัย  จิรอลงกรณ กรรมการ  

 10. นายเอกกมล  คีรีวัฒน  กรรมการและกรรมการอิสระ 

 11. นายบรรลือ ฉันทาดิศัย กรรมการ กรรมการอิสระ  

    และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 12. นายมานิตย  สุธาพร กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 13. นางเน้ือนวล  สวัสดิกุล ณ อยุธยา กรรมการ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 14. ศ.ดร.สุชัชวีร สุวรรณสวัสด์ิ กรรมการ กรรมการอิสระ และ 

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

วาระท่ี 9. พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 และกําหนดคาตอบแทน 

 ประธานมอบหมายใหนายบรรลือ ฉันทาดิศัย ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียด 

ในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นายบรรลือ ฉันทาดิศัยชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด

และขอบังคับของบริษัท ซ่ึงกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

ของผูสอบบัญชีทุกป   

 คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณาและการเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร 

เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาดังน้ี 

 1. แตงต้ังใหผูสอบบัญชีของบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชี 

ของบริษัทประจําป 2561 เน่ืองจากพิจารณาเห็นวา ผูสอบบัญชีดังกลาวมีคุณสมบัติตามที่สํานักงานคณะกรรมการ

กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด มีความเปนอิสระ ไมมีผลประโยชนขัดกันกับบริษัท และมีมาตรฐาน

ผลงานเปนที่ยอมรับโดยทั่วไป โดยมีรายละเอียดผูสอบบัญชีดังน้ี 

ช่ือผูสอบบัญชี เลขท่ีใบอนุญาต จํานวนปที่สอบบัญชีใหบริษัท 

1. นายชาญชัย  ชัยประสิทธิ์ 3760 -- 

2. นายพิสิฐ  ทางธนกุล 4095 -- 

3. นางสาวนภนุช  อภิชาตเสถียร 5266 -- 

  โดยกําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหน่ึงมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงาน  การสอบบัญชี  

ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรสฯ และผูสอบบัญชีที่เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย 

ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร หรือผูที่เก่ียวของในลักษณะที่จะมีผลกระทบ 

ตอการปฏิบัติหนาที่อยางเปนอิสระแตอยางใด 
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 2. กําหนดคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีประจําป 2561 ในวงเงินไมเกิน 2,800,000 บาท  โดยมี 

ขอมูลการจายคาตอบแทนใหแกผูสอบบัญชีในปที่ผาน ๆ มาดังน้ี 

รายการ 2561 ป 2560 ป 2559 ป 2558 

คาสอบบัญชี 2,800,000 2,450,000 2,100,000 2,100,000 

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

คิดเปน   14.29% 16.67% -- -- 

 นายบรรลือจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณา 

 มีผูถือหุน(นายวิวัฒน คูสกุล)ไดสอบถามวา คาสอบบัญชีของบริษัท พร็อพเพอรต้ี เพอรเฟค จํากัด 

(มหาชน) ไมไดรวมคาสอบบัญชีของบริษัทยอยใชหรือไม?  และคาสอบบัญชีของบริษัททั้งกลุมเปนจํานวนเงิน

เทาใด เน่ืองจากคาสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนบางแหงจะเสนอคาสอบบัญชีตํ่า แตคาสอบบัญชีของบริษัทลูก 

จะสูงมาก 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา คาสอบบัญชีที่นําเสนอใหผูถือหุนพิจารณา 

เปนคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทจํานวน 2.8 ลานบาท สวนคาสอบบัญชีของบริษัททั้งกลุมมีจํานวน 11 บริษัท  

รวมเปนเงินประมาณ 6.15 ลานบาท    

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถามเพิ่มเติม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: หลังจากท่ีประชุมพิจารณาแลว  ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน 

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแตงต้ังใหผูสอบบัญชีของบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส 

เอบีเอเอส จํากัด โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3760 และ/

หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4095 และ/หรือนางสาวนภนุช 

อภิชาตเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5266 เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 

2561 และกําหนดเงินคาตอบแทนใหผูสอบบัญชีภายในวงเงินไมเกิน 2,800,000 บาท ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

อนุมัติ 217 6,133,332,096 99.41 

ไมอนุมัติ 1 36,066,566 0.59 

งดออกเสียง 3 109,900 0 

บัตรเสีย - - - 

รวม 221 6,169,508,562 100.00 

 ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากในป 2561 บริษัทมีการเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชีจากบริษัท 

สํานักงาน อีวาย จํากัด เปนบริษัท ไพรซ วอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ประธานจึงมอบหมาย 

ใหนายชายนิด อรรถญาณสกุล ประธานเจาหนาที่บริหาร เปนตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทกลาวขอบคุณ 

ผูสอบบัญชีจากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
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 นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดแถลงวา บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัดไดทําหนาที่เปนผูสอบบัญชี 

ใหบริษัทมาโดยตลอดกวา 15 ป นายชายนิด อรรถญาณสกุลในฐานะตัวแทนของคณะกรรมการบริษัทจึงไดกลาว

ขอบคุณ และขอใหที่ประชุมปรบมือใหผูสอบบัญชีบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  

วาระท่ี 10. พิจารณาอนุมัติการออกหุนกูระยะยาวในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท 

 นายปราโมทยมอบหมายใหนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนา กรรมการและประธานเจาหนาที่กลุมการเงิน 

เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระน้ีใหที่ประชุมพิจารณา 

 นางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงพรอมแสดงวีดิทัศนประกอบคําชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา  บริษัท 

มีความประสงคจะออกหุนกูเพื่อใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของกลุมบริษัท 

รวมถึงการซ้ือที่ดินในการพัฒนาโครงการและการชําระคืนหน้ี คณะกรรมการบริษัทจึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา

อนุมัติใหบริษัทออกหุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดตามที่นางสาวศิริรัตนไดชี้แจงใหผูถือหุน

พิจารณา และปรากฏรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

 มีผูถือหุน (นายวิวัฒน คูสกุล) ไดสอบถามวา หุนกูที่ เสนอเปนหุนกูที่จะออกใหมใชหรือไม? 

ซ่ึงจากงบการเงินป 2560 บริษัทมีหุนกูที่จะครบกําหนดภายใน 1 ปประมาณ 4,700 กวาลานบาท และมีสวน 

ที่เกินกวา 1 ป 13,671 ลานบาท หากรวมกับหุนกูที่จะออกใหมจะรวมเปนประมาณ 22,000 กวาลานบาท  

จะทําใหบริษัทมี D/E ratio เพิ่มเปน 2.5 เทา  

 นายชายนิด อรรถญาณสกุลและนางสาวศิริรัตน วงศวัฒนาไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา ณ สิ้นป 2560 

บริษัทมีหุนกูทั้งหมดประมาณ 18,000 ลานบาท โดยเปนหุนกูที่จะครบกําหนดในป 2561 ประมาณ 4,750  

ลานบาท และมี Net D/E ratio ประมาณ 1.56 เน่ืองจากบริษัทมีเงินสดประมาณ 4,000 ลานบาท และหุนเพิ่มทุน 

ดังน้ัน หุนกูระยะยาวอีก 5,000 ลานบาทที่บริษัทไดขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนน้ี บริษัทคาดวา สวนหน่ึง 

จะนําไปทดแทนหุนกูที่จะครบกําหนดชําระในปน้ี ในขณะเดียวกัน บริษัทคาดวา ผลการดําเนินงานในป 2561  

นาจะดีกวาในป 2560 ซ่ึงมีการขายที่ดินออกไปบางสวน ดังน้ัน บริษัทมั่นใจวา Net D/E เปนไปตามเปาหมาย 

ของบริษัทคือ ภายใน 3 ปจะเหลือ 1 ตอ 1 และการขอมติหุนกูในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท เปนการออก 

หุนกูสําหรับป 2561 เทาน้ัน  

 เมื่อไมมีผูถือหุนใดมีขอสอบถาม  ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

มติ: ท่ีประชุมมีมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุน 

ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
 

มติท่ีลง จํานวนราย จํานวนเสียงท่ีลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

%  ของจํานวนหุนท่ีมา

ประชุมและออกเสียง 

เห็นดวย 219 6,169,413,662 100.00 

ไมเห็นดวย - - - 

งดออกเสียง 2 94,900 0.00 

บัตรเสีย - - - 

รวม 221 6,169,508,562  100.00 
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 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   

การเสนอขาย  

 

เสนอขายหุนกูในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเปนโครงการใหแกประชาชนท่ัวไป 

และ/หรือใหแกผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผูลงทุนประเภทสถาบันในประเทศ 

และ/หรือในตางประเทศ และ/หรือผูลงทุนรายใหญในคราวเดียวกัน หรือตางคราวกัน

ตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของ 

ท่ีมีผลใชบังคับในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูนั้น 

การไถถอน 

กอนกําหนด  

 

ผูถือหุนกูอาจมีหรือไมมีสิทธิขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด และบริษัทมีหรือไมมีสิทธิ 

ขอไถถอนหุนกูคืนกอนกําหนด ท้ังนี้ ใหเปนไปตามขอตกลงและเงื่อนไขในการออกหุนกู 

ในแตละคราว  

อัตราดอกเบ้ีย  

 

ขึ้นอยูกับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกู หรือตามขอตกลงและเงื่อนไข 

ของหุนกู ท่ีออกในคราวนั้นๆ  ท้ังนี้ ใหอยูภายใตบังคับของประกาศคณะกรรมการ 

กํากับตลาดทุน และ/หรือประกาศหรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเกี่ยวของท่ีมีผลใชบังคับ 

ในขณะท่ีออกและเสนอขายหุนกูในแตละคราว   

การมอบอํานาจ  

 

ขอจํากัด เงื่อนไข และรายละเอียดตางๆ ท่ีจําเปนและเก่ียวของกับการออกและเสนอขาย

หุนกู เชน ช่ือ ประเภท มูลคาท่ีตราไว ราคาเสนอขายตอหนวย อัตราดอกเบ้ีย การแตงต้ัง

ผูแทนผูถือหุนกู จํานวนท่ีเสนอขายในแตละคราว มูลคารวม อายุ วิธีชําระคืนเงินตน 

วิธีการจัดสรร ประเภทหลักประกัน รายละเอียดในการเสนอขาย ระยะเวลาการไถถอน 

การไถถอนกอนกําหนด และการจดทะเบียนในตลาดรองใดๆ เปนตน ตลอดจน 

การดําเนินการขออนุญาตตอหนวยงานท่ีเกี่ยวของ การแตงต้ังท่ีปรึกษาหรือบุคคลอ่ืนใด 

ท่ีเกี่ยวของกับการออกหุนกูตามระเบียบกฎเกณฑท่ีเกี่ยวของ รวมท้ังการดําเนินการใดๆ  

ท่ี จําเปนและเกี่ยวเนื่องกับการออกและเสนอขายหุนกูของบริษัท ใหอยูในอํานาจ 

ของกรรมการผูมีอํานาจของบริษัท และ/หรือบุคคลท่ีไดรับมอบหมายจากกรรมการ 

ผูมีอํานาจของบริษัทท่ีจะพิจารณาและกําหนดตอไป   
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วาระท่ี  11. พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 

 มีผูถือหุน(นางลินดา มุทิรางกูร)ไดสอบถามและคณะกรรมการไดตอบขอซักถามดังน้ี 

 1. รายไดของธุรกิจโรงแรมมีการปรับตัวดีข้ึนจากการเติบโตของการทองเท่ียว เพื่อลดความเสี่ยง 

ทางธุรกิจ บริษัทมีโครงการทํา Business Hotel หรือ Butique Hotel เพิ่มเติมหรือไม?  

  นายชายนิด อรรถญาณสกุลไดชี้แจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัท แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด 

พรอพเพอรต้ี จํากัด (มหาชน) (“แกรนด แอสเสทฯ”) ไมมีนโยบายที่จะทํา Business Hotel หรือ Butique Hotel  

แตมีโรงแรมที่อยูในระหวางการกอสรางคือ โรงแรมไฮแอท รีเจนซ่ี แบงคอค สุขุมวิท ซ่ึงคาดวา จะสามารถ 

เปดใหบริการในไตรมาสท่ี 3/2561 นอกจากนี้ แกรนด แอสเสทฯเพิ่งไดรับไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

แกรนด แอสเสทฯ ใหลงทุนในโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ริมแมนํ้าเจาพระยา ซ่ึงมีหองพักประมาณ 726 หอง  

จึงคาดวา ณ สิ้นป 2561 แกรนด แอสเสทฯ จะมีรายไดเพิ่มเติมจากการเปดทั้งสองโรงแรมประมาณ 1,000  

กวาลานบาท  

 2. ความคืบหนาของคิโรโระ สกีรีสอรท ฮอกไกโด ประเทศญ่ีปุน จะมี Turn around มากนอยเพียงใด  

  นายชายนิดไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทไดดําเนินการใหกลุม Marriott เปนผูบริหารโรงแรม  

และคาดวา ในป 2561 น้ี รายไดโรงแรมของคิโรโระจะดีข้ึนจากปจจัยหลัก 2 ปจจัยคือ  

  (1)  มีสายการบินที่บินตรงเขาฮอกไกโดเพิ่มเติมคือ สายการบิน Air Aisa ซ่ึงไดเปดดําเนินการ

เมื่อเดือนเมษายน 2561 และจะทําใหสามารถดึงนักทองเท่ียวเขาไปที่ฮอกไกโดไดมากขึ้น  

  (2) การทําวิลลาและคอนโดมิเนียมของสกีรีสอรทที่เริ่มเปดตัวไป โดยบริษัทคาดวา คิโรโระ 

จะมีรายไดจากวิลลาและคอนโดมิเนียมในป 2563 (2020) ซ่ึงเปนรายไดสําคัญที่จะทําใหคิโรโระมีผลประกอบการ

กําไรในอีก 2 ปขางหนา โดยคิโรโระจะมีผลประกอบการดีข้ึน ทั้งสวนของโรงแรมและธุรกิจอสังหาริมทรัพย 

เน่ืองจากบริษัทมีตนทุนที่ดินที่ถูกที่สุดที่เปนสกีรีสอรทในฮอกไกโด เน่ืองจากที่ดินที่ ซ้ือมามิไดมีการตีราคา 

มูลคาที่ดินไว     

 3. บริษัทมีแผนโครงการ Mixed Use Project ที่จังหวัดระยองอยางไร เพื่อรองรับการเติบโต 

ของ EEC 

  นายชายนิดไดชี้แจงใหทราบวา เมื่อป 2559 แกรนด แอสเสทฯไดซ้ือที่ดินจังหวัดระยองซ่ึงเปน

ที่ดินติดทะเลประมาณ 100 ไร กอนที่รัฐบาลจะประกาศ EEC ซ่ึงแกรนด แอสเสทฯคาดวา จะเปดตัวโรงแรม 

ไฮแอท ระยอง ประมาณไตรมาส 3-4/2561 โดยเปนวิลลาประมาณ 60 กวาหนวย และมีคอนโดมิเนียมริมทะเล 

เน่ืองจากที่ดินแปลงนี้เปนเนินสูงประมาณ 60 เมตร ซ่ึงถือวาเปนที่ดินที่สวยที่สุดในจังหวัดระยอง การท่ีรัฐบาล

ประกาศปรับสนามบินอูตะเภาใหเปนสนามบินอินเตอรเนช่ันแนลในป 2561  บริษัทคาดวา ในอีก 2-3 ปขางหนา 

จังหวัดระยองในพื้นที่เศรษฐกิจ EEC จะดีข้ึนมาก  






