
หนา 1 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
วันที่ 27 เมษายน 2555 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ หองบอลรูม A ช้ัน 7 โรงแรมเดอะ เวสทิน แกรนด สุขุมวิท  
เลขที่ 259 ซอยสุขุมวิท 19 ถนนสุขุมวิท เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 

 
 
เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงานวางแผนการเงิน กลาวตอนรับผูถือหุน ผูรับ
มอบฉันทะ และผูมีเกียรติทุกทาน สูการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากัด (มหาชน) 
(“บริษัทฯ”) และไดแจงตอที่ประชุมวา การประชุมในคร้ังนี้มีทั้งส้ิน 9 วาระ เปนวาระที่จะขอความเห็นชอบจากที่ประชุม 7 
วาระ วาระแจงเพื่อทราบ 1 วาระ  และวาระอื่นๆ อีก 1 วาระ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นใหที่ประชุมพิจารณา
นอกเหนือจากที่กําหนดในคําบอกกลาวเชิญประชุม ทั้งนี้ บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี 
และแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
เสนอวาระการประชุมและเสนอช่ือบุคคลที่ไดพิจารณาเห็นวามีคุณสมบัติ และความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทน
ในการทําหนาที่กรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ไดแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศ
ดังกลาว พรอมเง่ือนไข ไวบนเว็บไซตของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลว และสําหรับการประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ ไมปรากฏวามีผู
ถือหุนทานใด เสนอวาระอื่นใหที่ประชุมพิจารณา และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท 

นายสมบูรณ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา สําหรับการพิจารณาแตละวาระการประชุมนั้น จะพิจารณาเรียงตามลําดับวาระ 
(จะไมมีการสลับวาระ) ตามที่ระบุไวในคําบอกกลาวเชิญประชุมทีไ่ดสงใหทานผูถือหุนลวงหนาแลว สําหรับวิธีการลงคะแนนใน
แตละวาระที่ตองขอความเห็นชอบจากที่ประชุมจะกระทําโดยใหผูถือหุนลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่จะ
ทําการรวบรวมบัตรลงคะแนนเพื่อนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนใหที่ประชุมรับทราบในแตละวาระ โดยการ
ลงคะแนนเสียงในแตละวาระนั้น จะใชระบบ 1 หุน มี 1 เสียง และไมใช Cumulative Voting  ทั้งนี้ ผูถือหุนที่มาประชุมดวย
ตนเองสามารถออกเสียง เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง อยางใดอยางหนึ่งสําหรับแตละวาระในบัตรลงคะแนนที่
แจกใหโดยจะมีตัวเลขกํากับวาระไวที่มุมซายบน สําหรับผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทฯ จะบันทึกคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ตามความ
ประสงคของทานผูถือหุนนั้นในโปรแกรมคอมพิวเตอร ถาไมมีผูถือหุนทานใดไมเห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ใหถือวาผูถือหุน
เห็นชอบตามที่ประธานในที่ประชุมเสนอ นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดใชระบบ Barcode มาชวยในการรวบรวมผลคะแนนในการ
ประชุมคร้ังนี ้

เพื่อความโปรงใสตรวจสอบไดตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ จึงไดขอใหคนกลางที่เปนอิสระ หรือ 
Inspector ไดแก นายวิทยา เหลืองสุขเจริญ จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซ่ี จํากัด เปนผูตรวจสอบการนับคะแนนเสียง
และไดเรียนเชิญผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียง แตไมปรากฏวา มีผูถือหุน 
หรือผูรับมอบฉันทะเขารวมเปนกรรมการตรวจสอบการนับคะแนนเสียงดวยแตอยางใด 

นายสมบูรณ ไดแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัทฯ เม่ือวันที่ 28  มีนาคม 2555 
บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,250,812,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว จํานวน 2,209,407,200 บาท และมีผูถือหุน 
จํานวน 7,842 ราย โดยการประชุมในคร้ังนี้ ในขณะที่ทําการเปดประชุม มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวมทั้งส้ิน   



หนา 2 

454 ราย นับหุนรวมกันได 1,785,997,816 หุน คิดเปนรอยละ 80.8361 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซ่ึงมีผู
ถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมเกินกวา 25 รายและมีหุนนับรวมกันเกินกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลว
ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทฯ ขอ 34 จึงขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม  ประธานกรรมการบริษัท, 
กรรมการอิสระ และ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปดการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ของ บริษัทฯ 
ตอไป 

ประธานฯ  กลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานที่ไดมาเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 
ของบริษัทฯ พรอมทั้งแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในคร้ังนี้ คือ 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศพันธุ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผูจัดการ      
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ  
3. นายปยะ ประยงค - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 
4. นายเมธา จันทรแจมจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 
5. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร – กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการสายงานการเงินและ 
    บริหารความเส่ียง 
6. นางรัตนา พรมสวัสด์ิ - กรรมการบริษัท 
7. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
8. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ - กรรมการอิสระ 
9. นายวีระชัย งามดีวิไลศักด์ิ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 
10. นายอดุลย จันทนจุลกะ – กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานฯ ไดแนะนําผูบริหารซ่ึงดํารงตําแหนงสูงสุดในดานตางๆ ไดแก ดานพัฒนาธุรกิจ ดานบัญชีและการเงิน 
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดแก นางสาวสมบูรณ  ศุภศิริภิญโญ นางสาววิภา
วรรณ ปทวันวิเวก และนางสาวเนาวรัตน นิธิเกียรติพงศ และที่ปรึกษากฎหมายในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ คือ นายวิทยา 
เหลืองสุขเจริญ จากบริษัท เบเคอร แอนด แม็คเค็นซ่ี จํากัด โดยนายวิทยา จะทําหนาที่เปนคนกลางที่เปนอิสระหรือ Inspector 
ในการประชุมคร้ังนี้  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาโดยเรียงตามลําดับระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี ้
 

ระเบียบวาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันที ่22 เมษายน 2554 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 
2554 โดยสําเนารายงานการประชุมดังกลาว ไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือหุนในที่
ประชุมทกัทวงหรือขอใหแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอื่น 

ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 
หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน

วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,778,000,921 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5460 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 8,108,795 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4539 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้
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มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เม่ือวันที่ 22 เมษายน 2554 

 
 
ระเบียบวาระที่ 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการ
 ดําเนินงานในรอบป 2554 

ประธานฯ มอบหมายใหนายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการบริษัทและรองกรรมการผูจัดการ สํานักพัฒนาธุรกิจ 
เปนผูนําเสนอในวาระนี้ นายประเสริฐ ไดรายงานตอที่ประชุมถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2554 โดยมีละเอียด 
ดังตอไปนี ้

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2554 บริษัทฯ มียอดจองซ้ือบาน (Net Booking) จํานวน 25,554 ลานบาท 
ลดลงจากป 2553 รอยละ 34 โดยยอดจองดังกลาวมาจากทาวนเฮาสจํานวน 12,476 ลานบาท บานเด่ียวจํานวน 8,435 ลาน
บาท อาคารชุดจํานวน 4,265 ลานบาทและจากธุรกิจในตางประเทศอีกจํานวน  378 ลานบาท  ทั้งนี้ การที่ยอดจองซ้ือบาน
ลดลงมีผลมาจากอุทกภัยคร้ังใหญที่เกิดขึ้นในชวงไตรมาส 4/2554 มีผลทําใหลูกคาหยุด หรือชะลอการตัดสินซ้ือบานลง 
ประกอบกับในโซนที่น้ําทวมก็มียอดยกเลิกการจองเขามา ทําใหยอดจองซ้ือบานในชวงไตรมาส 4/2554 ลดลงคอนขางมาก แต
อยางไรก็ตาม ในชวงไตรมาส 1/2555 ที่ผานมาจะเห็นสัญญาณการฟนตัวของยอดจองซ้ือบานที่กลับมาอยูในภาวะใกลเคียง
กับภาวะปกติ โดยเฉพาะในชวงเดือนมีนาคมที่ผานมา ยอดจองกลับมาอยูในภาวะใกลเคียงกับในชวง 9 เดือนแรกกอนภาวะ
น้ําทวม ซ่ึงถือไดวาเปนสัญญาณเชิงบวกตอบริษัทฯ 

 ในสวนของรายได (Revenue) ในป 2554 ถึงแมวา จะมีวิกฤตการณจากภาวะน้ําทวมในชวงไตรมาส 4/2554 ก็
ตาม บริษัทฯ ยังคงสามารถสรางรายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย หรือยอดโอนบานไดคอนขางใกลเคียงกับในป 2553 
กลาวคือ ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดทั้งส้ินจํานวน  23,422 ลานบาท โดยเปนรายไดที่มาจากโครงการทาวนเฮาส จํานวน 
11,504 ลานบาท บานเด่ียว จํานวน 7,140 ลานบาท อาคารชุด จํานวน 4,487 ลานบาท ตางประเทศ จํานวน 100 ลานบาท
และรายไดอื่นๆ อีกจํานวน 191 ลานบาท  

ในดานสวนแบงการตลาด (Market Share) ในป 2554 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดโดยรวม (ทาวนเฮาส บานเด่ียว
และโครงการอาคารชุด) คิดเปนรอยละ 20 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม และหากแยกเปนรายผลิตภัณฑจะพบวา ใน
สวนของบานทาวนเฮาสจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 64 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม บานเด่ียวจะมีสวนแบง
การตลาดคิดเปนรอยละ 15 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวมและโครงการอาคารชุดจะมีสวนแบงการตลาดคิดเปนรอยละ 
4.90 เม่ือเทียบกับขนาดของตลาดโดยรวม  

หากนับจากหนวยบานที่ทําการโอนจะเห็นไดวา ในป 2554 ทั้งอุตสาหกรรมมีจํานวนหนวยบานที่ทําการโอนลดลง
จากในป 2553 รอยละ 27 ในขณะที่หนวยบานที่ทําการการโอนของบริษัทฯ ในป 2554 อยูที่จํานวน 12,155  หนวย ลดลงรอย
ละ 5 จากป 2553 ซ่ึงกรณีดังกลาวสงผลทําใหสวนแบงการตลาดของบริษัทฯ ในปที่ผานมามีจํานวนสูงขึ้นและทําใหรายไดของ
บริษัทฯ ในป 2554 ไมไดลดลงจากป 2553 แมวา จะมีวิกฤตการณน้ําทวม เกิดขึ้นก็ตาม 

ในสวนของบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์ (Backlog) ณ ส้ินป 2554 บริษัทฯ มีบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์มูลคารวมทั้งส้ิน
จํานวน 32,993 ลานบาท ซ่ึงถือวาเปนจุดแข็งของบริษัทฯ  โดยจํานวนบานรอโอนกรรมสิทธิ์ที่คาดวาจะสามารถรับรูรายไดได
ในป 2555 มีมูลคาอยูที่จํานวนประมาณ 19,510 ลานบาท ซ่ึง ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 ที่ผานมา ตองถือวา บริษัทฯ เปน
บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่มีจํานวนบานที่รอโอนกรรมสิทธิ์ที่จะโอนในปนี้มากที่สุดในอุตสาหกรรมและมีกําหนดที่จะโอน
กรรมสิทธิใ์นป 2556 อีกเปนจํานวนประมาณ 10,365 ลานบาท ในป 2557 เปนจํานวนประมาณ 3,118 ลานบาท รวมทั้งส้ิน
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จํานวน 32,993 ลานบาท ซ่ึงหากนําตัวเลขที่คาดวา บริษัทฯ จะสามารถรับรูรายไดไดในป 2555 จํานวนประมาณ 19,510 ลาน
บาทมาเทียบกับเปาหมาย (Target) การรับรูรายไดของบริษัทฯ ในปนี้ที่คาดวา จะมีการรับรูรายไดเปนจํานวนประมาณ 
26,000 ลานบาท (เทียบกับป 2554 ซ่ึงอยูที่จํานวนประมาณ 23,000 ลานบาท) แลวจะเห็นไดวา บริษัทฯ จะมีหลักประกัน 
(Secure) รายได ณ วันที่ 1 มกราคม 2555 เปนจํานวนประมาณรอยละ 75 ของเปาหมายรายไดของบริษัทฯ ในป 2555 และ
ยังคงเหลือเปาหมายการรับรูรายไดอีกจํานวนประมาณรอยละ 25 เทานั้นที่บริษัทฯ จะตองทําการขายสตอกและขายบานตางๆ 
ที่จะโอนกรรมสิทธิ์เพิ่ม เพื่อที่จะสามารถบรรลุเปาหมายที่ กําหนดไวที่จํานวน 26,000 ลานบาทได ส่ิงนี้สะทอนใหเห็นถึง
ศักยภาพของความสามารถในการทํารายไดของบริษัทฯ  

ในสวนของจํานวนโครงการที่เปดใหมในป 2554 บริษัทฯ คอนขางใหความระมัดระวังในการเปดตัวโครงการใหม
โดยเฉพาะในสวนของโครงการอาคารชุดคอนขางมาก โดยสภาวะตลาดในชวง 3 ไตรมาสแรกกอนน้ําทวมจะเห็นไดวา สินคาที่
มีอุปสรรคและปญหาในการขายคอนขางมากจะเปนสินคาในสวนของโครงการอาคารชุด ทั้งนี้ โดยมีเหตุผลมาจากขอกําหนด
ในเร่ืองของอัตราสวนการใหสินเช่ือเพื่อซ้ือบานเทียบกับมูลคาบาน (LTV) รวมถึงการที่ธนาคารแหงประเทศไทยออกมาสง
สัญญาณในเร่ืองของ  over supply กอนน้ําทวม แตพอเกิดวิกฤตการณน้ําทวม สถานการณจะเปล่ียนไปกลาวคือ จาก
ผลการวิจัยจะพบวา ในชวง 3 ไตรมาสแรกสินคาที่สามารถทํายอดขายไดสูงสุดมาตลอดจะเปนสินคาในกลุมทาวนเฮาสและ
บานเด่ียว แตพอมีวิกฤติการณน้ําทวมคร้ังใหญเขามาในชวงไตรมาส 4/2554 สินคาที่กลับมาขายดีจะเปนสินคาในสวนของ
โครงการอาคารชุด ซ่ึงจากขอเท็จจริงขางตนทําใหบริษัทฯ มีปญหาคอนขางมากในชวงปลายปที่ผานมา แต ณ ขณะนี้ สามารถ
เรียนผูถือหุนใหสบายใจไดวา บริษัทฯ ไดผานวิกฤติการณในชวงนั้นมาไดแลวและ ณ ขณะนี้ บริษัทฯ สามารถฟนตัวในสวน
ของยอดจอง (Presale) และยอดการรับรูรายได (Revenue) มาเรียบรอยแลว ซ่ึงถือเปนส่ิงที่ทาทาย ที่บริษัทฯ สามารถผาน
สถานการณนัน้มาไดเปนอยางดี ทําใหสะทอนตัวเลขการเปดโครงการใหมในป 2554 ซ่ึงบริษัทฯ มีการเปดโครงการใหมทั้งส้ิน
จํานวน 50 โครงการ คิดเปนจํานวนหนวยทั้งส้ิน จํานวน 17,966 หนวยและมีมูลคาโครงการทั้งส้ินจํานวน  43,290 ลานบาท 
โดยแยกเปนโครงการบานทาวนเฮาส จํานวน 31 โครงการ บานเด่ียว จํานวน 14 โครงการและอาคารชุดจํานวน 5 โครงการ  

ในป 2554 บริษัทฯ มีรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริมการลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน 
(BOI) จํานวน 4,734 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 20 ของรายไดรวมของบริษัทฯ ซ่ึงการรับรูรายไดจากสวนที่ไดรับการสงเสริม
การลงทุนจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุน จะมีผลตอผูถือหุนดวย กลาวคือ เงินปนผลที่ไดรับจากบริษัทฯ จาก
โครงการเหลานีจ้ะไดรับการยกเวนภาษีเงินได  

เม่ือพิจารณาจากอัตรากําไรขั้นตนของบริษัทฯ จะพบวา  ในป 2554 บริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 8,698 ลานบาท 
หรือ คิดเปนรอยละ 37.10 ซ่ึงจะเห็นไดวา บริษัทฯ ยังคงสามารถรักษาอัตราการทํากําไรขั้นตนไดคอนขางสูงเม่ือเทียบกับ
อุตสาหกรรมและมีอัตราที่ใกลเคียงกับที่บริษัทฯ ทําไดในป 2553 ซ่ึงบริษัทฯ มีกําไรขั้นตนจํานวน 8,846 ลานบาท หรือคิดเปน
รอยละ 37.80 ในขณะที่กําไรสุทธขิองบริษัทฯ ในป 2554 จะมีกําไรสุทธิจํานวน 2,835 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 12.10 ซ่ึง
ถือวาคอนขางดี ทั้งนี้ เพราะในปที่ผานมา บริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นหลายอยาง ไมวาจะเปนคาใชจายที่ตองใชไปในการดูแล
โครงการที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม ฯลฯ มีผลทําใหกําไรสุทธิของบริษัทฯ ลดลงจากป 2553 ไปประมาณรอยละ 2  กวา ๆ 
ซ่ึงถือวา บริษัทฯ ยังคงมีความสามารถในการทํากําไรไดคอนขางพอใชในปที่ผานมา 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
นายประเสริฐ แจงตอทีป่ระชุมวา มีผูถือหุนสงคําถามขึ้นมาสอบถามวา บริษัทฯ จะมีการปรับราคาบานขึ้นเทาไหร

และเม่ือไหร  คุณภาพบานจะคงเดิมหรือลดลง รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจปจจุบันจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ มากนอยเพียงใด 
นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา จากการศึกษาลาสุดของทีมงานวิจัยและฝายการเงินของบริษัทฯ พบวาการปรับ

คาแรงงานจากเดิมเปน 300 บาทตอวัน จะมีผลกระทบทําใหตนทุนการกอสรางของบริษัทฯ สูงขึ้น แตในขณะเดียวกันในปนี้ 
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รัฐบาลมีการปรับอัตราภาษเีงินไดนิติบุคคลจากรอยละ 30 มาเปนรอยละ 23  ซ่ึงถานํา 2 ปจจัยนี้มาพิจารณารวมกันจะมีผลให
บริษัทฯ ตองปรับราคาบานเพิ่มขึ้นจากผลกระทบของการขึ้นคาแรงงานในปนี้ประมาณรอยละ 1-2 เทานั้น ทั้งนี้ เพราะมี
ผลประโยชนจากอัตราภาษีที่ลดลงจากรอยละ 30 มาเปนรอยละ 23 มาทดแทนตนทุนที่เพิ่มขึ้นจากคาแรงงาน ซ่ึงบริษัทฯ จะ
พิจารณา ทยอยปรับราคาบานในแตละกลุมผลิตภัณฑ (Segment) ตามความเหมาะสมตอไป   

ในสวนคุณภาพของบาน บริษัทฯ ยังคงยืนยันวาจะยังคงรักษาคุณภาพเหมือนเดิม แตจะเพิ่มขึ้นในสวนของการ
ปองกันเร่ืองน้ําทวมในโครงการที่อาจจะมีน้ําลอมบาง น้ําเขาหรือไมเขาโครงการบาง เพื่อปองกันไมใหน้ําเขาโครงการในกรณีที่
มีอุทกภัยเกิดขึ้นในปนี้อีก ซ่ึงจะมีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในสวนของคาระดับดินตางๆ ที่
จะตองมีการปรับใหสูงขึ้น เพื่อเปนการเพิ่มคุณภาพบานและสรางความม่ันใจใหกับผูบริโภค ซ่ึงจากมาตรการตางๆ เหลานี้ทํา
ใหยอดการขายต้ังแตในชวงเดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคมที่ผานมา มีการฟนตัวขึ้นมาอยางชัดเจน  สวนในเร่ืองของภาวะ
เศรษฐกิจปจจุบันจะมีผลกระทบตอบริษัทฯ มากนอยเพียงใดนั้น จะเห็นไดจากนโยบายที่นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รอง
ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ ใหไวกับทีมบริหารระดับสูงในปที่ผานมาตอเนื่องมาถึงในปนี้ บริษัทฯ ไดมีการ
ควบคุมคาใชจายตางๆ ที่ไมจําเปนลงและพยายามควบคุมคาใชจายใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซ่ึงในชวงตนปจะสะทอนใหเห็น
ถึงความสามารถในการควบคุมคาใชจายของบริษัทฯ ที่ดีขึ้นจากปที่ผานมา  นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงมีการควบคุมโครงสราง
ทางการเงินที่คอนขางรัดกุมมาก ทําใหอัตราสวนหนี้สินตอทุนอยูที่ประมาณ 1 กวา ๆ ซ่ึงถือวา เปนโครงสรางทางการเงินที่
แข็งแรง เม่ือเทียบกับในอุตสาหกรรม ซ่ึงจากภาวะเศรษฐกิจตางๆ ที่ผานมาคิดวา คงมีอุปสรรคตอการดําเนินงานของบริษัทฯ 
บาง แตเห็นวา บริษัทฯ นาจะผานชวงนี้ไปไดดวยดี เนื่องจากบริษัทฯ มีรูปแบบการดําเนินธุรกิจ (Business Model) ที่
หลากหลาย ทําใหบริษัทฯ มีความสามารถในการแขงขันคอนขางสูง นี่คือเหตุผลที่บริษัทฯ ใชเวลาเพียง 3 เดือน ในการฟนฟู
ถึงแมจะไดผลกระทบจากภาวะน้ําทวมมากที่สุดในอุตสาหกรรมก็ตาม 

นางวิยะดา คงเสรี ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ผลประกอบการของบริษัทฯ ในตางประเทศเปนอยางไรบาง
และมีนัยมาก-นอยเพียงใดตอผลประกอบการรวมของบริษัทฯ 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ผลประกอบการในตางประเทศนั้นถือวา อยูในชวงที่บริษัทฯ แสวงหาโอกาส
ใหมๆ เพื่อการเติบโตในระยะยาวของบริษัทฯ  โดยในปนี้ บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการรับรูรายไดจากธุรกิจในตางประเทศไวเพียง
จํานวนรอยละ 3 – 4 ของรายไดรวมของบริษัทฯ เทานั้น ซ่ึงไมไดมีผลอยางมีนัยสําคัญตอรายไดรวมของบริษัทฯ แตอยางใด
และขณะนี้มีสัณญาณที่ดี โดยลาสุดจากการประชุมคณะกรรมการการลงทุนตางประเทศ (International Investment 
Committee) ของบริษัทฯ โครงการที่ประเทศอินเดียในปนี้เร่ิมมีผลกําไร สวนโครงการที่ประเทศมัลดีฟส บริษัทฯ จะดําเนินการ
เพียง  9 อาคารแลวก็กลับ เพราะวาขนาดตลาดคอนขางเล็ก สวนตลาดใหมอกีแหงหนึ่งของบริษัทฯ ที่ประเทศเวียดนามคาดวา 
ในคร่ึงปหลังของปนี้จะสามารถทํายอดจอง (Presale) ได แตสัญญาณที่ดีในปนี้คือที่ประเทศอินเดียคาดวาจะมีผล
ประกอบการที่เปนบวก ซ่ึงบริษัทฯ ไดใชเวลาหลายปที่จะพัฒนาตลาดในตางประเทศ โดยถือเปนการมองในระยะยาวที่ฝาย
บริหารของบริษัทฯ พยายามหาโอกาสใหมๆ เพื่อนํามาเปนฐานรายไดของบริษัทฯ ในอนาคต 

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา จากตัวเลขผลประกอบการในตางประเทศ ปที่แลว บริษัทฯ มีรายไดอยูที่
จํานวน 100 ลานบาท ซ่ึงหากเทียบกับรายไดรวมของบริษัทฯ จํานวน 23,422 ลานบาท อาจเปนสัดสวนที่คอนขางตํ่า 
ประมาณรอยละ 0.4 เทานั้น  

นายสมเกียรติ  พรหมรัตน ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา จากกรณีมหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นในป 2554 ทางบริษัทฯ 
ไดมีการศึกษา หรือมีการคาดคะเนไวกอนหรือไมวาจะมีมหาอุทกภัยเกิดขึ้นและทําความเสียหายใหกับบริษัทฯ อยางมากและ
จากเหตุการณที่เกิดขึ้น ในปนี้และปตอๆ ไป บริษัทฯ ไดเตรียมการ หรือไดหาแนวทางที่จะปองกันไมใหเกิดความเสียหายซํ้า
ขึ้นมาอีกอยางไรบาง 



หนา 6 

ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  ช้ีแจงตอที่ประชุม
วา เหตุการณน้ําทวมที่เกิดขึ้นเม่ือปที่แลวคงไมมีใครคาดการณเอาไววาจะเกิดเหตุการณดังกลาวขึ้นและทุกบานก็ไมไดเตรียม
ตัวเอาไวลวงหนาเหมือนกันหมด แตอยางไรก็ตาม เม่ือเกิดเหตุการณน้ําทวมแลว ทางบริษัทฯ ก็ไดใหความชวยเหลือในหลายๆ 
โครงการ และเม่ือน้ําลดแลวบริษัทฯ ก็ไดทําการสํารวจความเสียหายของบานทุกหลังวา ไดรับความเสียหายอยางไรบาง และ
จัดงบประมาณที่จะซอมบานให โดยมีโครงการที่ไดรับความเสียหายจํานวน 63 โครงการจากโครงการที่เปดขายอยูทั้งหมด
จํานวน 141 โครงการ   

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา โครงการของบริษัทฯ ที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวมจํานวน  63 โครงการ
นั้น จะมีโครงการที่ไดรับผลกระทบคอนขางรุนแรงประมาณ 20 โครงการ สวนอีก 40 กวาโครงการจะเปนโครงการน้ําลอม
กลาวคือ น้ําไมเขาโครงการ ซ่ึงนโยบายในการพัฒนาโครงการ  บริษัทฯ จะพิจารณาปรับระดับโครงการที่ยังไมไดถมดิน  เพื่อ
ไมใหมีผลกระทบในอนาคต รวมถึงมีการปรับปรุงระบบการกอสราง การทําร้ัวโครงการตางๆ เพื่อใหปองกันน้ําได สวนยอดขาย
ในโครงการที่ถูกน้ําทวม หรือน้ําลอม ณ ขณะนี้ยอดขายกลับมาสักประมาณรอยละ 50 - 60 จากไตรมาส 4/2554  ที่มียอดขาย
ติดลบ เนื่องจากไมมียอดขายใหม แตมียอดยกเลิกการจองเขามา  สวนโครงการที่น้ําไมทวม หรือน้ําลอมจะมียอดขายกลับมา
ประมาณรอยละ 60 - 70 ซ่ึงถือไดวาเปนสัญญาณของการฟนตัวของธุรกิจที่คอนขางเร็ว  เนื่องจากบริษัทฯ มีนโยบายที่จะจับ
ตลาดในกลุมที่เปนกลุมที่ตองการบานอยูอาศัยจริง ซ่ึงเปนลูกคาในกลุมระดับกลางถึงลาง ซ่ึงจําเปนตองมีที่อยูอาศัย รวมทั้งมี
รูปแบบการทําธุรกิจ (Business Models) ที่หลากหลายและมีการทําธุรกิจในตลาดใหมๆ ทั้งในสวนของทาวนเฮาส บานเด่ียว
และอาคารชุด 

นายสมบรูณ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในสวนของการปองกันปญหาน้ําทวมนั้น ในการพัฒนาโครงการบริษัทฯ 
มีการยกระดับที่ดินใหสูงขึ้น โดยมีการถมดินใหสูงสุดเทาที่เปนไปได ในขณะเดียวกันจะมีการยายปล๊ักไฟใหสูงขึ้น ยายจุด
ติดต้ังอุปกรณบางอยาง รวมทั้งจะมีการลงตนไมและดินเหนียวอัดไวรอบร้ัวโครงการ ทั้งนี้เพื่อที่จะปองกันปญหาน้ําทวมใน
ระยะยาวตอไป 

นายประเสริฐ แจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนสอบถามวา ในป 2554 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาด (Market Share) 
เปนจํานวนเทาใดและในป 2555 บริษัทฯ มีแผนในการดําเนินธุรกิจอยางไร รวมทั้งขอทราบภาพรวมและมูลคาโครงการของ
บริษัทฯ ที่จะเปดดําเนินการที่ถนนพัฒนาการ 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ มีสวนแบงการตลาดประมาณรอยละ 20 เม่ือเทียบกับขนาด
ของตลาดโดยรวม โดยในสวนของทาวนเฮาสจะมีสวนแบงการตลาดอยูที่รอยละ 64 บานเด่ียวรอยละ15 และอาคารชุดรอยละ 
4.90 โดยในป 2555 บริษัทฯ มีแผนที่จะเปดโครงการใหมทั้งส้ินจํานวน 49 โครงการ แยกเปนโครงการทาวนเฮาส จํานวน  28 
โครงการ บานเด่ียว จํานวน 15 โครงการ อาคารชุด จํานวน 4 โครงการและโครงการในตางประเทศจํานวน 2 โครงการ  

สวนโครงการทีถ่นนพัฒนาการจะเปนโครงการขนาดใหญ โดยจะมีทั้งส้ินจํานวน 9 โครงการและมีมูลคาโครงการ
รวมประมาณ 12,000 – 15,000 ลานบาท  โดยโครงการแรกที่จะเปดขายคือ โครงการ The Plant  พัฒนาการ จะเปดขายใน
เดือนมิถุนายน 2555 จะเปนบานเด่ียวในราคาประมาณ 5 ลานกวาบาทขึ้นไป สําหรับทําเลที่ต้ังของโครงการจะอยูหางจาก
ซอยทองหลอประมาณ 3.50 กิโลเมตร อยูใกลกับหมูบานปญญา ซ่ึงคิดวา นาจะเปนโครงการที่นาสนใจที่สุดในรอบปนี้ ไม
เฉพาะกับบริษัทฯ เทานั้น แตรวมถึงในอุตสาหกรรมดวย ซ่ึงจากการทํา Pre-marketing พบวา มีผูใหความสนใจ (waiting lists) 
แลวจํานวน 300 รายและคาดวา โครงการนี้จะสามารถทํากําไรใหกับบริษัทฯ ไดในระยะยาวตอไป 

นายวีระ ไชยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ในชวงที่มีวิกฤติการณน้ําทวมไดขาววา บริษัทฯ ไดประกาศ
ชะลอการดําเนินโครงการในตางประเทศลงอยากทราบวา ขณะนี้ โครงการในตางประเทศไดกลับเขาสูภาวะเดิมหรือยัง 
นอกจากนีอ้ยากทราบวา ในสวนของเปาหมายของบริษัทฯ ที่คาดวาจะมีรายไดจํานวน 100,000 ลานบาทในป 2560 นั้นจาก



หนา 7 

วิกฤตการณน้ําทวมที่เกิดขึ้นมีผลทําใหเปาหมายที่บริษัทฯ วางไวในป 2554 ไมเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว  ในขณะที่ในป 
2555 บริษัทฯ ต้ังเปาหมายการรับรูรายไดไวที่จํานวน 26,000 ลานบาท  ซ่ึงตามแผนการที่กําหนดไววา บริษัทฯ จะมีอัตราการ
เติบโตของรายไดอยูที่รอยละ 25 นั้น อยากทราบวา ในมุมมองของผูบริหารยังคงยึดเปาหมายนี้อยูหรือไมและมีความม่ันใจ
มากนอยเพียงใดที่จะทําไดตามเปาหมายที่กําหนดไว สวนคําถามสุดทายทราบวา บริษัทฯ มีการกอสรางบานแบบใหมที่
เรียกวา Real Estate Manufacturing (“REM”) อยากทราบวา การกอสรางบานในระบบใหมจะดีกวาการกอสรางบานแบบเกา
อยางไรบาง  

นายทองมา วิจิตรพงศพันธุ รองประธานกรรมการบริษัทและกรรมการผูจัดการ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา จากภาวะ
วิกฤติน้ําทวมในปที่แลวมีผลทําใหบริษัทฯ ชะลอการซ้ือที่ดินสําหรับการทําโครงการใหมที่ประเทศอินเดียลง แตตามแผนธุรกิจ
ที่วางไว บริษัทฯ คาดวา จะเร่ิมซ้ือที่ดินเพื่อทําโครงการเพิ่มในชวงกลางปนี้ เนื่องจากขณะนี้  ถือไดวาบริษัทฯ ไดกลับเขาสู
ภาวะปกติแลว แมในสวนของลูกคาอาจมีการชะลอลงบาง แตก็อยูในวิสัยที่บริษัทฯ สามารถที่จะขยายธุรกิจตอไปได สวนใน
ประเด็นที่สอบถามถึงในเร่ืองของอีก 5 ปขางหนาวา บริษัทฯ จะสามารถขยายธุรกิจไปถึง 100,000 ลานบาทไดหรือไมนั้น  ใน
สวนของการกําหนดวิสัยทัศนก็เปนการวางแผนลวงหนาไป 5 - 10 ปขางหนา เพื่อนําพาองคกรไปสูการเจริญเติบโตอยาง
ตอเนื่อง สวนการทีจ่ะบรรลุเปาหมายตามแผนที่กําหนดไวหรือไม หรือจะสามารถทําไดเพียงรอยละ 60 – 70 ของแผนที่กําหนด
ไวก็แลวแตเหตุการณ แตความพยายามของผูบริหารยังคงมีเปาหมายเหมือนเดิมอยู อยางไรก็ตามคิดวา ภายใน 5 ปขางหนา 
บริษัทฯ อาจยังไมสามารถบรรลุตามแผนที่กําหนดไวได สวนจะทําไดมากนอยเพียงใดคงตองติดตามดูอีกคร้ังหนึ่ง แตบริษัทฯ 
ยังมีแผนที่จะคงการเติบโตในอัตรารอยละ 20 - 25 อยู สวนประเด็นที่สอบถามเก่ียวกับการกอสรางในระบบ REM นั้น ที่ผาน
มาการกอสรางของบริษัทฯ จะเปนระบบ tunnel Form, Precast และระบบ Knockdown  บริษัทฯ ไดนําระบบที่เคยใชเหลานี้
มาปรับปรุงในเชิงอุตสาหกรรม โดยทําการกอสรางตามวิธีเดิม แตวิธีการบริหารจะเปล่ียนไป โดยมีลักษณะคลายๆ หวงโซ  โดย
บริษัทฯ มีเปาหมายวา ในกลางปนี้บริษัทฯ จะมีการกอสรางในระบบ REM เปนจํานวนประมาณรอยละ 50 และปลายปจะมี
จํานวนรอยละ 100 สวนโครงการอาคารชุดอาจยังไมไดนําวิธีการนี้มาใช ซ่ึงการกอสรางในระบบนี้สงผลใหประสิทธิภาพการ
กอสราง รวมถึงคุณภาพบานที่สงมอบใหลูกคาดีขึ้น เนื่องจากมีการตรวจสอบคุณภาพและมีการปรับปรุงคุณภาพบานในทุก
ขั้นตอนการผลิตวา มี Defect อยางไรบาง ไมวาในดานของวัสดุ ฝมือในการกอสราง หรือวิธีการทํางาน ก็จะมีการปรับปรุงและ
ทําใหบานมีคุณภาพดีขึ้น 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา มีความรูสึกไมคอยสบายใจเก่ียวกับปญหาเร่ืองน้ําทวม 
ซ่ึงที่ผานมามีโอกาสไดแวะไปโครงการของบริษัทฯ บางโครงการและพบวา มีลูกบานตอวาบริษัทฯ วา บริษัทฯ ไมคอยไดให
ความชวยเหลือ บางคนตองทิ้งบานอยูไมได ทั้งที่มีทรัพยสินมากมายและเห็นวา เร่ืองนี้เปนเร่ืองสําคัญไมตางจากเร่ือง CSR ที่
พยายามทํากันอยูในหลายบริษัทและมีผลกระทบตอภาพลักษณของบริษัทฯ ซ่ึงคิดวาสําคัญมาก โดยเห็นวา บริษัทฯ นาจะทํา
ไดดีกวานี้ จึงอยากที่จะขอคําช้ีแจงในกรณีนี้ดวย  นอกจากนี้ โครงการทีบ่ริษัทฯ พัฒนาในปที่แลวและในไตรมาส 4/2554 ที่วา 
ขายไมได หรือวาติดลบเลย อยากทราบวา ที่บริษัทฯ  บอกวา มีการฟนตัวในชวงตนปนี้ จะมีความเปนไปไดมากนอยเพียงใด 
ทั้งนี ้เนื่องจากปญหาเร่ืองน้ําทวมยังคงเปนที่กังวลกันอยู  รวมทั้งคนสวนใหญที่จะซ้ือบานจะมองในทําเลที่น้ําไมทวม ในขณะที่
โครงการสวนมากที่บริษัทฯ ดําเนินการอยู จะต้ังอยูในโซนที่น้ําทวม จึงอยากที่จะขอคําช้ีแจงในสวนนี้ดวย 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา เนื่องจากบริษัทฯ มีโครงการที่อยูในระหวางดําเนินการทั้งส้ินจํานวน 141 
โครงการ โครงการทีป่ดแลวจํานวน 143 โครงการ รวมโครงการที่บริษัทฯ มีทั้งส้ินจํานวน 283 โครงการ ตองยอมรับวาโครงการ
เกาๆ ที่ปดไปแลว การดูแลบริษัทฯ จะดูแลในเร่ืองของการสงขาวสงน้ํา โดยฐานธุรกิจของบริษัทฯ ในอดีตตองยอมรับวา เปน
กลุมลูกคาในระดับกลางถึงลาง (Meddle – Low Segment) ซ่ึงลูกคากลุมนี้อาจมีความลําบากในการยายออกจากบาน 
เนื่องจากอาจจะไมมีเงินเพียงพอที่จะยายที ่หรือไปเชาบานอยู ทําใหมีจํานวนลูกคาที่ขอความชวยเหลือคอนขางมาก สวนของ
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บริษัทฯ มีงบประมาณในการใหความชวยเหลือไมวา จะเปนถุงยังชีพ รถสัญจรตางๆ  ไมวาจะในโซนรังสิต หรือบางบัวทอง 
ฯลฯ โดยจะพยายามชวยเหลือใหมากที่สุด แตอาจไมทั่วถึงเพราะมีโครงการมากถึง 283 โครงการ แตบริษัทฯ ก็พยายาม
เยียวยาใหไดมากที่สุดและนายทองมา วิจิตรพงศพันธุ กรรมการผูจัดการ เอง ก็ไดบริจาคเงินสวนตัวจํานวนประมาณ 3-5 ลาน
บาท เพื่อซ้ือถุงยังชีพใหกับลูกบานเดิมๆ ที่ปดโครงการไปแลว เพื่อบรรเทาความเดือดรอน แตเนื่องจากลูกคาบางคนไมไดยาย
ไปไหน ก็อาจมีความเดือดรอนบาง โดยบริษัทฯ ก็พยายามที่จะทําใหดีที่สุด ในขณะที่ในสวนของโครงการใหมที่อยูระหวาง
ดําเนินการ หลังจากภาวะน้ําทวม บริษัทฯ ก็เขาไปทําความสะอาดในสวนของพื้นที่สวนกลาง โดยใชงบประมาณเปนจํานวน
ประมาณ 100 ลานบาท ในการเขาไปฟนฟูสภาพของโครงการ รวมถึงในโครงการที่ปดไปแลว โดยทําความสะอาดและปรับปรุง
สภาพโครงการให  

สวนประเด็นคําถามที่วา ในสวนของโครงการที่พัฒนาในไตรมาส 4/2554 ที่ผูถือหุนสอบถามวามีการฟนตัวอยางไร
นั้น ขอช้ีแจงวา จากการที่บริษัทฯ มีการเขาไปฟนฟูโครงการ ไมวาจะเปนในสวนของพื้นที่สวนสวนกลาง การทําความสะอาด
ในโครงการตางๆ  มีผลทําใหตัวเลขในไตรมาส 1/2555 สะทอนใหเห็นถึงการฟนตัวของบริษัทฯ  กลาวคือ ในเดือนธันวาคม 
2554 บริษัทฯ มียอดจองเปนจํานวนประมาณ 1,000 กวาลานบาท ในขณะที่มียอดยกเลิกการจองเปนจํานวนประมาณ  2,500 
ลานบาท มีผลใหยอดจอง (Presale) ของบริษัทฯ มีจํานวนติดลบอยู 1,000 กวาลานบาท ซ่ึงอาจถือไดวา ในเดือนธันวาคมที่
ผานมานั้นเปนชวงที่เลวรายที่สุดต้ังแตบริษัทฯ ทําธุรกิจมากลาวคือ มียอดขายติดลบ ในขณะที่ยอดขายใหมมีจํานวนนอยกวา
ยอดยกเลิกการจอง ซ่ึงมีผลมาจากภาวะน้ําทวม โดยโครงการที่ไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมจํานวน  63 โครงการนั้น มี
ยอดลูกคาแสดงความประสงคที่จะขอยกเลิกการจองเปนจํานวนประมาณ 2,500 กวาลานบาท และมีผลทําใหยอดจองสุทธิ 
(Net Presale) ของบริษัทฯ ติดลบเปนจํานวนกวา 1,000 ลานบาทในเดือนเดียว ในขณะที่ในเดือนมกราคม ยอดจองสุทธิมี
จํานวนประมาณ 1,700 กวาลานบาท ซ่ึงถือไดวา มีการฟนตัวที่ดีขึ้น ทั้งนี้  เนื่องจากบริษัทฯ มีการทําตลาด โดยมุงเนนไปที่
ลูกคาในกลุมที่เปนกลุมที่ตองการบานอยูอาศัยจริง ทําใหบริษัทฯ สามารถฟนตัวไดเร็ว   

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในสวนของคาใชจายที่บริษัทฯ ใชจายไปในชวง
น้ําทวม รวมถึงการที่บริษัทฯ พยายามที่จะทําโครงการตอไปในพื้นที่เดิม ซ่ึงมีปญหาในเร่ืองน้ําทวม ขอเรียนสอบถามวา จะมี
ผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนีเ้พิ่มสูงขึ้นหรือไม  

นายทองมา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในสวนของการปรับปรุง ในหลายๆ โครงการ บริษัทฯ มีการถมดินในระดับที่สูงขึ้น 
เพื่อปองกันปญหาเร่ืองน้ําทวม ซ่ึงมีผลทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายสูงขึ้นบาง แตในทางการบริหาร บริษัทฯ ก็พยายามที่จะหาทาง
ในการลดตนทุนลงเชน โครงการ REM ก็มีผลทําใหตนทุนของบริษัทฯ ลดลงสวนหนึ่งและแมจะมีปญหาในเร่ืองของคาแรงงาน
ที่มีการปรับขึ้นมาเปน 300 บาทตอวันก็ตาม โดยรวมแลวจะมีผลทําใหตนทุนราคาบานเพิ่มขึ้นไปประมาณ รอยละ3-4  ในปนี้ 
ซ่ึงถือวา ยังอยูในวิสัยที่ลูกคานาจะรับได แตอยางไรก็ตาม ในสวนของการฟนตัวของลูกคาที่ไดรับผลกระทบจากน้ําทวม อาจ
ตองใชเวลาสักระยะหนึ่ง เนื่องจากทุกครัวเรือนจะไดรับผลกระทบจากภาวะน้ําทวมต้ังแต 50,000 - 100,000 บาท แตในชวง
เดือนมกราคมและกุมภาพันธที่ผานมาจะพบวา ภาวะตลาดคอยๆ ดีขึ้นและคาดวา ในชวงกลางปนี้ ตลาดนาจะกลับเขาสู
ภาวะปกติ โดยขณะนีถื้อวา อยูในระดับรอยละ 70 แลว แตในแงของผูซ้ือเองก็คงตองมีผลกระทบบาง ก็คงตองใชเวลาสักระยะ
หนึ่ง 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามอื่นใดอีก 
ประธานฯ จึงสรุปวา ที่ประชุมไดรับทราบรายงานประจําป และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานใน
รอบป 2554 เปนที่เรียบรอยแลว 
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ระเบียบวาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
 2554 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 ซ่ึงไดผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว ตาม
รายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําป 2554 ซ่ึงไดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนา
นี้แลวและขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน สรุปประเด็นสําคัญใหที่ประชุม
ไดรับทราบ  

นายสมบูรณ  นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ใหที่ประชุมทราบ โดยมีสาระสําคัญสรุปไดวา 
รายงานของผูสอบบัญชีจะเปนการแสดงความคิดเห็นโดยไมมีเง่ือนไข ซ่ึงจากงบดุลของบริษัทฯ จะพบวา ในปที่ผานมา
สินทรัพยรวมของบริษัทฯ มีการเติบโตเพิ่มขึ้นจากเดิมคอนขางมาก กลาวคือ ในป 2553 สินทรัพยรวมของบริษัทฯ อยูที่จํานวน 
34,091 ลานบาท แตในป 2554 จะอยูที่จํานวน 41,982 ลานบาท หรือ เพิ่มขึ้นรอยละ 30 ซ่ึงสัดสวนใหญที่เพิ่มขึ้นจะมาจาก
การลงทุนในอสังหาริมทรัพยที่อยูในระหวางการพัฒนากลาวคือ บริษัทฯ มีการซ้ือที่ดิน เพื่อนํามาพัฒนาในระหวางปเพิ่มขึ้น
จากเดิมอยูที่จํานวน 27,923 ลานบาท เพิ่มขึ้นเปน 36,160 ลานบาท  

ในสวนของหนี้สินและสวนของผูถือหุนนั้น หนี้สินที่เพิ่มขึ้นสวนใหญจะเปนหนี้สินจากการออกตราสารหนี้และมีการ
กูยืมเงินการสถาบันการเงินเพิ่มเขามาเพื่อใชในการดําเนินธุรกิจ ในขณะเดียวกัน สวนของผูถือหุนก็เพิ่มขึ้นเล็กนอย ประมาณ
สัก 1,600 – 1,700 ลานบาท มีผลทําใหอัตราสวนของหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นจาก 1.23 เทาในป 2553 มาเปน 1.47 
เทาในป 2554 ในขณะที่อัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนเพิ่มขึ้นจาก 0.86 เทา เปน 1.19 เทา ซ่ึงถือวา ยังคงอยูใน
ระดับที่บริษัทฯ สามารถควบคุมไดและจะพยายามรักษาในระดับนี้ตอไป  

ในสวนของงบกําไรขาดทุน  ตามทีน่ายประเสริฐ ไดสรุปใหผูถือหุนทราบในวาระที่ 2  แลววา รายไดรวมของบริษัทฯ 
ไมไดเปล่ียนแปลงจากในป 2553 มากนักกลาวคือ โดยรวมแลว รายไดรวมของบริษัทฯ จะมีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยเปนจํานวน
ประมาณ 15 ลานบาท ในขณะที่ อัตรากําไรสุทธิลดลงจากเดิมรอยละ  14.90 มาเปนรอยละ 12.1 ทั้งนี้ มีผลมาจากการที่
บริษัทฯ มีคาใชจายเพิ่มขึ้นคอนขางมาก โดยมีผลมาจากการทีใ่นป 2553 รัฐบาลมีมาตรการลดอัตราภาษีธุรกิจเฉพาะจากการ
โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินใหอยู 1 ไตรมาสและลดคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให  2 ไตรมาส ซ่ึงมีผลทําให บริษัทฯ มี
คาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้นเกือบ 200 ลานบาทในป 2554 ที่ผานมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังไดรับผลกระทบจากอัตราภาษีเงินได
นิติบุคคล ซ่ึงเพิ่มขึ้นจากเดิมที่เคยชําระในอัตรารอยละ 25  ในป 2553 มาเปนอัตรารอยละ 30 ในป 2554 เนื่องจากพนกําหนด
ระยะเวลาที่บริษัทฯ จะไดรับสิทธิประโยชนทางภาษีจากการเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
ทั้งนี้ เพราะพนกําหนด  5 ปนับจากวันที่บริษัทฯ เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยแลว มีผลทําใหกําไรสุทธิ
ของบริษัทฯ ลดลงจากเดิมจํานวน 3,488 ลานบาท มาเปนจํานวน  2,835 ลานบาท  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,780,616,244 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5592 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 7,882,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4407 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 



หนา 10 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลของ
บริษัทฯ ประจําป 2554 

ประธานฯ นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 อนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานและการจายเงินปนผลของบริษัทประจําป 2554 โดยไมมีการจัดสรรเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย  เนื่องจากบริษัทฯ มีทุนสํารองตามกฎหมายเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดไวแลว ขณะที่เงินปนผลหุนสามัญมีมูลคา
ทั้งส้ิน 883,762,880.00 บาท หรือ ในอัตราหุนละ 0.40 บาท (คิดเปนรอยละ 31.07 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
ในป 2554 เทียบกับหุนละ 0.50 บาท คิดเปนรอยละ 31.13 ของกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในป 2553) โดยจะ
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัทฯ ที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ วันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 และกําหนด
จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยใหจายจากกําไรสุทธดัิงนี ้

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการ
ลงทุน อัตราหุนละ 0.35 บาทตอหุน เปนจํานวน  773,292,520.00 บาท  

- จากกิจการที่บริษัทฯ ไมไดรับสิทธิประโยชนจากการสงเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการการสงเสริมการ
ลงทุน อัตราหุนละ 0.05 บาทตอหุน เปนจํานวน 110,470,360.00 บาท  

ทั้งนี้ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 30 ของกําไรสุทธิของบริษัทฯ หลังจาก
หักเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจายเงินปนผล บริษัทจะคํานึงถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของผูถือหุน
ในระยะยาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือ
ความคิดเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน
วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,780,633,263 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5596 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงจํานวน 7,875,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4403 นายสมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

อนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมายและการจายเงินปนผลประจําป 2554 ในอัตรา
หุนละ 0.40 บาท กําหนดจายเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม 2555 ใหแกผูถือหุนที่มีรายช่ือ
ปรากฏ ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนของบริษัทฯ เม่ือวันพุธที่ 28 มีนาคม 2555 ตามเสนอ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัตแิตงตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงตองออกจากตําแหนงตามวาระ  

ประธานฯ นําเสนอตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 18 ระบุวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
ทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั้น กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงอาจ
ไดรับเลือกใหกลับเขามารับตําแหนงอีกได กรรมการที่จะตองออกในปแรกและปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหใชวิธี
จับสลากกัน สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง โดยในปนี้มีกรรมการที่
จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังตอไปนี้ 



หนา 11 

 
1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ   กรรมการอิสระ 
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต กรรมการ,กรรมการบริหาร,     
  กรรมการบริหารความเส่ียงและ  
   กรรมการบรรษัทภิบาล 
3. นายปยะ ประยงค    กรรมการและกรรมการบริหาร 
4. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร กรรมการ,กรรมการบริหารและกรรมการบริหารความเส่ียง 

 
คณะกรรมการบริษัท ซ่ึงไมรวมกรรมการที่ได รับการเสนอช่ือ  เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามขอเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนวา  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั้ง 4 ทาน เปนผูที่มีประสบการณ ความรู 
ความสามารถ และเปนกําลังหลักที่สําคัญที่ชวยใหบริษัทฯ มีความเจริญกาวหนามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแตงต้ัง
กรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เพื่อรวมการผลักดันและสนับสนุนการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ใหกาวหนาย่ิงๆ ขึ้นไป โดยรายละเอียดประวัติของกรรมการทั้ง 4 ทานปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที่สงใหผูถือหุนทุก
ทานพรอมหนังสือเชิญประชุมกอนหนานี้แลว 

อนึ่ง เพื่อใหเปนไปตามนโยบายการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดีและแสดงถึงการปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยาง
เปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัทฯ ถือเปนแนวปฏิบัติที่จะเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลที่พิจารณาแลวเห็นวามี
คุณสมบัติ ความรู ความสามารถเหมาะสมที่จะเปนตัวแทนในการทําหนาที่กรรมการบริษัทฯ ตามที่บริษัทฯไดแจงตอตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย รวมถึงไดเปดเผยสารสนเทศดังกลาวบนเว็บไซทของบริษัทฯ เปนการลวงหนาแลวนั้น ปรากฏวา ไม
มีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคล เพื่อเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการของบริษัทฯ แตอยางใด 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอหรือความเห็นเปนประการใดหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ
ความเห็นเปนอยางอื่น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลในบัตรลงคะแนนโดยเรียง
ตามลําดับจากนายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต นายปยะ ประยงคและนายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร  

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน
วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้  

 
ช่ือกรรมการ เห็นดวย คิดเปนรอยละ ไมเห็น

ดวย 
คิดเปนรอย

ละ 
งดออกเสียง คิดเปน

รอยละ 
1. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 1,780,643,263        99.5596              0 0.0000             7,875,295       0.4403 
2. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต     1,780,643,263   99.5596              0 0.0000                7,875,295       0.4403    

 
3. นายปยะ ประยงค                     1,780,643,263   99.5596              0 0.0000             7,875,295      0.4403      

4. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร  
จูเนียร 

1,780,643,563   99.5596              0      0.0000             7,875,295  0.4403 
 

นายสมบูรณ จึงสรุปเปนมติดังนี้     
 



หนา 12 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมไดลงมติแตงต้ังใหกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่งเรียง
ตามลําดับคะแนนดังตอไปนี้    
1. นายเอ็ดเวิรด โจเซฟ คูเปอร จูเนียร     
2. นายวิสุทธิ์ ศรีสุพรรณ 
3. นายประเสริฐ แตดุลยสาธิต 
4. นายปยะ ประยงค 

 
 
ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2555 

ประธานฯ  นําเสนอตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังที่ 2/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 
2555 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนใหอนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 22 ลานบาท ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการจะจายใหเฉพาะกรรมการ
อิสระและกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่ดํารงตําแหนงในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเส่ียง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะกรรมการบรรษัทภิบาล 
เทานั้น โดยกรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร (Non – executive Directors) ที่จะมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจะตองไมเปนตัวแทนผูถือ
หุนดวย รายละเอียดคาตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ  5 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  
นางสาววิภา สุวณิชย ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา อัตราคาตอบแทนกรรมการในป 2554 อยูที่จํานวน 11.31 

ลานบาท ในขณะที่อัตราคาตอบแทนที่เสนอมาในป 2555 มีจํานวน 22 ลานบาท ขอทราบเหตุผลดวยวา ทําไมอัตรา
คาตอบแทนกรรมการจึงเพิ่มขึ้นในอัตราเกือบรอยละ 100  

นายทองมา ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในทุกๆ ปที่ผานมาจะมีการต้ังงบประมาณเผ่ือไว แตจะใชจริงตามความจําเปน ซ่ึง
ในปนี้ก็เปนตัวเลขที่ต้ังเผ่ือไว สวนเวลาใชจริงก็อาจจะนอยกวาจํานวนที่ต้ังไว โดยในป 2554 ก็มีการต้ังงบประมาณไวสูงกวา
จํานวนที่ใชจริง 11.3 ลานบาท และมีจํานวนใกลเคียงกับที่ต้ังไวในปนี้ แตวาเวลาใชจริงจะพิจารณาใชตามความจําเปนเทานั้น 

นายวีระชัย  งามดีวิไลศักด์ิ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ในป 
2554 งบประมาณที่ที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติไวจะอยูที่จํานวน 18 ลานบาท แตมีการใชไปจริงเพียงจํานวน  11 ลานบาทเทานั้น 
ทั้งนี้ มีสาเหตุหลักมาจาก งบประมาณที่ต้ังไวจะมีการต้ังสํารองเผ่ือไวสําหรับกรรมการที่คาดวาจะมีการสรรหามาเพิ่มจํานวน 2 
ตําแหนง แตยังไมมีการแตงต้ังเพิ่มในป 2554 สวนสาเหตุอีกประการหนึ่งจะมาจากเงินผลประโยชนพิเศษที่ต้ังสํารองเผ่ือไวให
กรรมการ แตเนื่องจากผลประกอบการของบริษัทฯ ในปที่ผานมาประสบปญหาเร่ืองน้ําทวม จึงไมมีการจายเงินผลประโยชน
พิเศษใหกับกรรมการ ทําใหรายจายจริงปรากฏเพียงจํานวน 11 ลานบาทเทานั้น สําหรับงบประมาณจํานวน  22 ลานบาทที่ต้ัง
ไวในปนี้ ก็ยังคงมีการต้ังสํารองเผ่ือไวสําหรับการสรรหาบุคคลที่มีความรู ความสามารถและประสบการณ เขามาเปนกรรมการ
ของบริษัทฯ เพิ่มเติมจํานวน 2 ตําแหนงเชนเดิม 

ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา มีความเขาใจวาเร่ืองของการขออนุมัติงบประมาณ อาจจะไมไดใชจริงตามวงเงินที่
ขออนุมัติ แตหากพิจารณาจากแผนการดําเนินงานของบริษัทฯ ที่ผูบริหารแจงวา จะมีเปาหมายยอดขายในป 2555 เปนจํานวน
ประมาณ 26,000 ลานบาทนั้นเขาใจวา เงินผลประโยชนพิเศษนาจะมีการจายแปรผันกับผลประกอบการของบริษัทฯ ดวย แต
ไมทราบวาเหตุใด เงินผลประโยชนพิเศษที่เสนอมาจึงมีจํานวนที่กาวกระโดดขึ้นไปมากพอสมควร ซ่ึงในสวนนี้เห็นวา นาจะมี
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จํานวนทีสั่มพันธกับแผนธุรกิจใหมากกวานี้ แตในสวนของจํานวนที่นั่งกรรมการนั้นเขาใจไดวา ถาบริษัทฯ มีกรรมการเพิ่มขึ้น ก็
คงตองจายคาตอบแทนของกรรมการที่เพิ่มขึ้นดวย 

นายวีระชัย  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา วงเงินงบประมาณในสวนของเงินผลประโยชนพิเศษที่ต้ังไวในป 2554 จะมีการต้ัง
ไวที่จํานวน 5,100,000 บาท แตมีการจายไปจริงเพียงจํานวน 1,800,000 บาท ซ่ึงจายไปในชวงคร่ึงปแรกเทานั้น แตในชวงคร่ึง
ปหลัง บริษัทฯ มีนโยบายที่จะระงับการจายเงินผลประโยชนพิเศษใหกับกรรมการ ทั้งนี้ โดยมีผลมาจากผลประกอบการของ
บริษัทฯ โดยงบประมาณในสวนนี้จะคํานวณจากอัตราผลตอบแทนรายเดือนจํานวน 4 เดือน เปนเกณฑมาตรฐานกลาง 
เชนเดียวกับพนักงานในกรณีที่บริษัทฯ มีผลประกอบการเปนปกติ 

นายประเสริฐ ช้ีแจงเพิ่มเติมวา หากพิจารณาจากตัวเลขผลประกอบการที่บริษัทฯ กําหนดเปาหมายการรับรูรายได
ในปนี้ไวที่จํานวน  26,000 ลานบาท ซ่ึงเติบโตขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 10 ในสวนของการต้ังงบประมาณคาตอบแทน
กรรมการเพิ่มขึ้นจากจํานวน 18 ลานบาท เปน 22 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนประมาณรอยละ 20 ทั้งนี้ เพราะมีการต้ัง
สํารองเผ่ือกรรมการใหมอีก 2 ตําแหนง ทําใหมีสวนตางขึ้นมา ซ่ึงจะเปนการต้ังงบประมาณเผ่ือไวเทานั้น แตสวนใหญก็นาจะ
สอดคลองกับการเติบโตของรายไดของบริษัทฯ ที่คาดวาจะมีการเติบโตขึ้นในปนี้ 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ถาดูจากที่นําเสนอมาจะเห็นไดวา บริษัทฯ ต้ัง
งบประมาณไวในป 2553 เปนจํานวน 21 ลานบาท แตมีการใชจริงเพียงจํานวน 11 ลานบาท ในป 2554 มีการต้ังงบประมาณ
ไวจํานวน 18 ลานบาท แตมีการใชจริงเพียงจํานวน 11 ลานบาทเชนกัน  แตในป 2555 มีการนําเสนอขออนุมัติงบประมาณใน
สวนนี้ไวเปนจํานวน 22 ลานบาท ซ่ึงหากดูจากใน chart ที่นําเสนอจะพบวา ในชวง 2 ปที่ผานมา บริษัทฯ มีการจาย
คาตอบแทนกรรมการเปนจํานวนประมาณรอยละ 50 - 60 ของจํานวนที่เสนอขออนุมัติเทานั้น  ซ่ึงไมนาที่จะมีการต้ัง
งบประมาณคลาดเคล่ือนมากขนาดนั้น ในป 2555 ที่เสนอขออนุมัติมาที่จํานวน  22 ลานบาท โดยมีการเผ่ือไวสําหรับกรรมการ
ใหมจํานวน 2 ตําแหนงนั้นเขาใจวา ทางผูบริหารนาจะทราบอยูแลววา จะมีคาใชจายเพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวนประมาณเทาใด จึง
อยากที่จะขอใหปรับจํานวนงบประมาณที่เสนอขออนุมัติใหใกลเคียงกับที่คาดวา จะมีการใชจริงดวย 

ประธานฯ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดนําเสนอใหผูถือหุนทราบวา ทางคณะกรรมการเม่ือต้ังงบประมาณ
คาตอบแทนกรรมการไวแลว ก ็ไมไดนําไปใชจายใหกับกรรมการกันเองทันที แตจะพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ 
ดวย หากผลประกอบการไมดี หรือยังไมเหมาะสม บริษัทฯ ก็ไมไดจายคาตอบแทนในสวนนี้ใหกับกรรมการ ซ่ึงถือเปนกติกาที่
ไดเรียนใหทราบแลวและจากตัวเลขที่นําเสนอก็ช้ีใหเห็นไดวา แมจะมีการต้ังงบประมาณไวสูงก็ตาม แตในทางปฏิบัติก็ไมไดมี
การใชอยางไมเหมาะสม 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถาม หรือ ความ
คิดเห็นเปนอยางอื่น จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว  ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการสายงาน
วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,758,225,263 เสียง คิดเปนรอยละ 98.3997 ไมเห็น
ดวยจํานวน 20,719,500 เสียง คิดเปนรอยละ 1.1595 และงดออกเสียงจํานวน 7,873,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4406 นาย
สมบูรณฯ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุน

ที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 22 ลานบาท ตามรายละเอียดดังนี ้
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1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                             
   กรรมการที่ไมไดเปนผูบริหาร                     เปนจํานวนเงินไมเกิน      12,240,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “               2,160,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                             “                  540,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน       “                  180,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  “                  270,000 บาท 
6. เงินผลประโยชนพิเศษ                                           “                          6,610,000 บาท 
 รวมทั้งส้ินไมเกิน                                                                      22,000,000  บาท 

  
 
ระเบียบวาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555 

และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 

ประธานฯ มอบหมายใหศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ กรรมการอิสระและประธานกรรมการ
ตรวจสอบ  เปนผูนําเสนอในวาระนี้  ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ตรึงใจ บูรณสมภพ นําเสนอตอที่ประชุมวา มติที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ คร้ังที่ 2/2555 ซ่ึงประชุมเม่ือวันที่ 9 มีนาคม 2555 เห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให
เสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีแหงบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงมีประสบการณและความ
ตอเนื่องในการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ใหเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 ดังมีรายนามตอไปนี ้

1. นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก     ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่   4795 
2.    นางสาวสมบูรณ ศุภศิริภิญโญ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  3731 
3. นายสุพจน สิงหเสนห ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  2826 
4.    นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4098  
5.    นายเจริญ ผูสัมฤทธิ์เลิศ    ผูสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  4068  

 
ทั้งนี้ ใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณา

แตงต้ัง คณะกรรมการไดพิจารณาถึงความพรอม ขอบเขตการใหบริการ อัตราคาสอบบัญชี  ประกอบกับประสบการณของ
ผูสอบบัญชีและมีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ และไมมีสวนไดเสียกับบริษัท ฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ 
หรือผูที่เก่ียวของกับบุคคลดังกลาว รวมทั้งกระบวนการสอบบัญชีและความตอเนื่องในการตรวจสอบและกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,984,580 บาทรายละเอียดคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที่สงใหผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว   

จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 
ดังกลาว 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม  
นางสาววิภา สุวณิชย ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา คาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2555 ของบริษัทฯ และ

บริษัทยอย ที่เสนอมาเปนจํานวนเงินไมเกิน 5,984,580 บาทนั้น อยากทราบวา ในปที่ผานมา บริษัทฯ จายคาตอบแทนผูสอบ
บัญชีเปนจํานวนเทาไหรและมีอัตราการเพิ่มขึ้นรอยละเทาใด 
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นายสมบูรณ  ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ในป 2554 บริษัทฯ มีการขออนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีไวเปนจํานวนเงินไม
เกิน 7,288,250 บาท แตในปนี้ขอลดลงเนื่องจากวา บริษัทฯ ในเครือมีจํานวนลดลง สวนคาตอบแทนผูสอบบัญชีที่จายจริงในป 
2554 มีจํานวนประมาณ 5 ลานบาทเศษ แตเนื่องจาก ในปนี้ บริษัทฯ ในตางประเทศมีกิจกรรมเพิ่มขึ้น จึงมีการขอปรับคาสอบ
บัญชีเพิ่มขึ้น สวนในประเทศจะมีคาใชจายลดลงเปนจํานวน 300,000 บาท  

นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชี ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา บริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศทั้งหมด 
6 บริษัทนั้น มีคาสอบบัญชีในปที่ผานมาจํานวน 3,900,000 บาท สวนคาสอบบัญชีในป 2555 ที่เสนอใหอนุมัติมีจํานวน 
3,600,000 บาท ดังนั้น จะเห็นไดวาคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยในประเทศ ในปนี้จะลดลง จํานวน  300,000 บาท 
สวนคาสอบบัญชีของบริษัทยอยในตางประเทศจะมีจํานวนเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีขอบเขตของงานที่จะตองทําการตรวจสอบ
เพิ่มขึ้น กลาวคือ ในปที่ผานมา ขอบเขตการตรวจสอบของบริษัทยอยในตางประเทศ 5 บริษัทจะครอบคลุมเฉพาะงบการเงิน
ประจําปเทานั้น แตในป 2555  ขอบเขตของงานจะรวมถึงงบการเงินประจําปและงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอยใน
ตางประเทศทั้ง 5 บริษัทดวย 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา จะมีขอเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือความ
คิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน 1,781,701,365 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5600 ไมมี
เสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงจํานวน 7,873,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4399 นายสมบูรณ จึงกลาวสรุปเปนมติดังนี ้

 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนผูมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติ

การแตงต้ังผูสอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 2555 และกําหนดคาตอบแทน
ผูสอบบัญชีประจําป 2555 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,984,580 บาท ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที่ 8  พิจารณาอนมัุติการออกตราสารหนีว้งเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท 

ประธานฯ มอบหมายใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน เปนผูนําเสนอ
ในวาระนี้  นายสมบูรณ นําเสนอตอที่ประชุมวา  เพื่อลดภาระตนทุนทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ใน
อนาคต จึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนในการพิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท โดย
มีรายละเอียดดังนี ้
 

1. ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงินในรูปแบบตางๆ กันไดคร้ังเดียวเต็มจํานวนวงเงิน และ/
หรือเปนคราวๆ ขึ้นอยูกับดุลยพินิจและความจําเปนในการใชเงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสารหนี้ทาง
การเงินภายในวงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาท ภายใตเง่ือนไขดังนี้ 

 
ประเภท :   ตราสารหนี้ทางการเงินทุกประเภท ( ประเภทดอยสิทธิ หรือไมดอยสิทธิ มี

ผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน หรือไมมีผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน  
มีหลักประกัน หรือไมมีหลักประกัน) ตามความเหมาะสมของตลาดแตละ
ขณะที่มีการเสนอขายตราสารหนี้ทางการเงิน 

จํานวนเงิน :   ไมเกิน 7,000 ลานบาท 
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การเสนอขาย :   เสนอขายตอผูลงทุนทั่วไป และ/หรือเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัดตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยอาจเสนอขายคร้ังเดียวเต็มจํานวน และ/หรือเปนคราวๆไป และ
อาจออกและเสนอขายเพื่อทดแทนตราสารหนี้ทางการเงินที่เคยออกและเสนอ
ขายไปแลว  

อายุ  :   ไมเกิน 7 ป  
อัตราดอกเบี้ย  :   ขึ้นอยูกับความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะที่ออกและเสนอ 
                                      ขาย 
การชําระคืนเงินตน :   ทยอยคืนเงินตน หรือชําระงวดเดียวเม่ือครบกําหนด 

 
 ในกรณีที่มีการไถถอนตราสารหนี้ทางการเงินไมวาดวยกรณีใด รวมทั้งกรณีที่มีการซ้ือคืนตราสารหนี้ทาง

การเงินดงกลาว อันมีผลใหเงินตนคงคางของตราสารหนี้ทางการเงินลดลง ใหบริษัทฯ สามารถออกตราสาร
หนี้ทางการเงินเพิ่มเติมไดอีกภายในวงเงินที่ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดังกลาวขางตน 

  
2. คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหกรรมการผูจัดการ รองกรรมการผูจัดการ สาย

งานการเงินและบริหารความเส่ียง และผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงานวางแผนการเงิน โดยใหสองในสาม
ทานนี้รวมกันเปนผูมีอํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย 
และรายละเอียดอื่นๆ ที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้ การแตงต้ังที่ปรึกษาการเงิน ผูจัด
จําหนายหลักทรัพย นายทะเบียนตราสารหนี้ทางการเงิน และ/หรือผูแทนผูถือตราสารหนี้ทางการเงิน การ
เขาทํา ลงนาม แกไข  เจรจาสัญญาและ/หรือเอกสารตางๆ รวมถึงการติดตอ ใหขอมูล ย่ืนเอกสารหลักฐาน
ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
สถาบันจัดอันดับความนาเช่ือถือ และ/หรือหนวยงานอื่นใดที่เก่ียวของกับการออกและเสนอขายตราสารหนี้
ทางการเงินดังกลาวตลอดจนการใดๆ ที่เก่ียวเนื่องตามความเหมาะสมตอไป     
 

นายสมบูรณ ช้ีแจงเพิ่มเติมถึงขอมูลที่เคยเสนอในการออกตราสารหนี้ในชวง 3 ปที่ผานมา โดยมีการประชุมผูถือหุน
ทั้งหมดจํานวน 3 คร้ังดวยกันกลาวคือ การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เม่ือวันที่ 9 เมษายน 2552 บริษัทฯ มีการขอ
อนุมัติออกตราสารหนี้จํานวน 2,500 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ป และไดมีการออกหุนกูไปเปนจํานวน 1,500 ลานบาท อัตรา
ดอกเบี้ยรอยละ 3 อายุไมเกิน 3 ปและหุนกูอีกสวนหนึ่งจํานวน 1,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 อายุไมเกิน  5 ป
รวมทั้งส้ินจํานวน  2,500 ลานบาท ตอมาในการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 เม่ือวันที่ 29 กันยายน 2553 บริษัทฯ ขอ
อนุมัติไปเปนจํานวน 7,500 ลานบาท อายุไมเกิน 5 ปและไดมีการออกหุนกูไปเปนจํานวน 3,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอย
ละ 3.10 อายุไมเกิน 3 ป  และหุนกูอีกสวนหนึ่งจํานวน 2,000 ลานบาท อัตราดอกเบี้ยรอยละ 3.75 อายุไมเกิน 5 ป และใน
ขณะเดียวกัน ก็มีการเปดเปนวงเงินสําหรับออกต๋ัวแลกเงินอีกจํานวน  2,500 ลานบาท 

หุนกูทั้งหมดที่กลาวมาขางตน ไดมีการประชุมผูถือหุนกูคร้ังที่ 1/2555 เม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 อนุมัติการปรับ
อัตราดอกเบี้ยใหกับผูถือหุนกู เพิ่มขึ้นอีก 0.20% มีผลต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 2555 จนกระทั่งหมดอายุของหุนกู โดยขออนุมัติ
เปล่ียนเง่ือนไขขอกําหนดสิทธิในการออกหุนกูใน 2 ประเด็นคือ ขอปรับอัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยตอทุนจากเดิมที่มี
ขอกําหนดสิทธิไววาไมเกิน 1.5 : 1 ปรับเปน 2 : 1 ในขณะเดียวกันก็มีขอกําหนดสิทธิในเร่ืองของการผิดนัดชําระหนี้จากเดิม 
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100 ลานบาทขอเปน 500 ลานบาท ซ่ึงผูถือหุนกูทั้ง 4 ชุดไดอนุมัติเปนที่เรียบรอยแลวเม่ือวันที่ 24 เมษายน 2555 การที่บริษัทฯ 
ขอปรับเง่ือนไขขางตนนี้ ก็เพื่อใหเกิดความยืดหยุนทางการเงินของบริษัทฯ ตอไป สวนลอตสุดทายเม่ือปที่แลว บริษัทฯ ขอ
อนุมัติไป 5,000 ลานบาท อายุ 5 ป ไมมีการออกหุนกูแตอยางใด แตจะใชเปนวงเงินในการออกต๋ัวแลกเงินทั้งหมด 5,000 ลาน
บาท ปจจุบันต๋ัวแลกเงินจํานวน  7,500 ลานบาท มีการใชจริงอยูที่จํานวนประมาณ 1,100 ลานบาท ซ่ึงในระหวางป บางคร้ัง
อาจขยับขึ้นเปนจํานวน 2,000-3,000 ลานบาท เปนวงเงินที่หมุนอยูตามนี้ไป แตในคราวนี้จะขอเพิ่มอีกจํานวน  7,000 ลาน
บาท เพื่อจะใชในการปรับโครงสรางทางการเงินของบริษัท ฯ ใหอยูในสภาวะเหมาะสม เนื่องจากภาวะผันผวนทางเศรษฐกิจ จึง
มีการขออนุมัติเพื่อที่จะออกต๋ัวแลกเงิน หรือหุนกู เพื่อไปชดเชยต๋ัวแลกเงิน หรือตราสารหนี้ระยะส้ันตอไป 

 ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดหรือไม 
นายวีระ ชัยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา หากที่ประชุมผูถือหุนมีการอนุมัติการออกตราสารหนี้ในคร้ังนี้ 

โครงสรางหนี้สินตอทุนของบริษัทฯ จะเปนอยางไร 
นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา ตามที่ไดเรียนใหทราบแลววา วงเงินที่ขออนุมัติในคร้ังนี้  หลักการก็เพื่อปรับ

โครงสรางทางเงิน โดยนําไปชําระคืนหนี้ระยะส้ันทีมี่อยู ปจจุบัน ณ ส้ินเดือนธันวาคม 2554 บริษัทฯ มีหนี้ระยะส้ันคางชําระอยู
ประมาณ 5,000 กวาลานบาท และเพิ่มขึ้นมาเล็กนอยในชวงเดือนมกราคม 2555 เนื่องจากบริษัทฯ มีการชําระคืนหุนกู จํานวน 
1,500 ลานบาท ทําใหหนี้ระยะส้ันของบริษัทฯ มีจํานวนเพิ่มขึ้นเล็กนอยจึงคิดวา จะออกหุนกูเพื่อไปจายคืนหนี้ระยะส้ัน ดังนั้น 
โดยภาพรวมแลว หนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยคาดวา จะไมเพิ่มขึ้นมาก บริษัทฯ ยังคงยืนอัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ ดอกเบี้ยตอทุน
ในการดําเนินธุรกิจในระยะยาวในระดับที่ไมเกิน 1.25 ตอไป แตอยางไรก็ตาม ในบางชวงเวลา อัตราสวนหนี้สินที่มีภาระ 
ดอกเบี้ยตอทุนอาจจะมีจํานวนเพิ่มขึ้นไปประมาณสัก 1.5 ก็ได แตบริษัทฯ จะพยายามบริหารใหอยูในชวงระหวาง 1 ไมเกิน 
1.5 ซ่ึงจะทําใหบริษัทฯ ไมมีภาระมากจนเกินไป 

นายวสันต พงษพุทธมนต สอบถามตอที่ประชุมวา ในการออกตราสารหนี้จํานวน  7,000 ลานบาทในคร้ังนี้ พอจะ
ใหตัวเลขที่ใกลเคียงไดไหมวา บริษัทฯ จะไปออกหุนกูเปนจํานวนเทาไหร สวนที่เหลือจะนําไปใชอะไร เปนจํานวนประมาณ
เทาไหร สวนในเร่ืองของภาระหนี้สินตอทุนสังเกตวา ต้ังแตบริษัทฯ จดทะเบียนเขาเปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทยมา จะมีชวงแรกที่จะเพิ่มสูงขึ้นสัก 1 กวา และในชวงกลางๆ ก็ลดลงมาตํ่ากวา 1 แตในชวง 2 ปที่
ผานมาจะมีจํานวนที่สูงขึ้นมาตลอด ไมทราบวา พอที่จะบอกใหสบายใจไดไหมวา บริษัทฯ จะทําอยางไร เพื่อไมใหสูงกวานี้ 
หรือวาลดลง  

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ อาจจะออกหุนกูระยะยาวเปนจํานวนประมาณ 4,000 - 5,000 ลานบาท 
อายุไมเกิน 7 ป เพื่อนําไปจายคืนเงินกูระยะส้ันเดิมที่มีอยู สวนที่เหลืออีกจํานวนประมาณ 2,000 ลานบาท จะเปนสวนของต๋ัว
แลกเงินระยะส้ัน เพื่อใหวงเงินสามารถหมุนเวียนตอไปได โดยในชวง 2 ปที่ผานมาที่บริษัทฯ มีจํานวนอัตราสวนของหนี้สินตอ
ทุนเพิ่มขึ้นคอนขางมากก็เพราะวา บริษัทฯ เร่ิมมีการขยายการลงทุนในป 2553 คอนขางมาก จากเดิมเคยเปดโครงการ
ประมาณปละ 30 โครงการ แตในป 2553 บริษัทฯ มีการเปดโครงการทั้งส้ินจํานวน 72 โครงการและมีการเปดโครงการที่เปน
อาคารชุดคอนขางมาก ซ่ึงในสวนของโครงการอาคารชุดจะมีความจําเปนที่จะตองใชเงินทุนในระยะยาวและบริษัทฯ ตองหา
เงินเพื่อใชในการบริหารในสวนงานกอสราง ในป 2554 ก็ยังไมสามารถลดสัดสวนลงไดเพราะวา โครงการอาคารชุดที่บริษัทฯ 
ซ้ือที่ดินและพัฒนาการลงทุนไวจะตองใชระยะเวลาดําเนินการประมาณ 3 ป ในการคืนทุน ดังนั้นกวาที่บริษัทฯ จะสามารถเร่ิม
คืนทุนไดจริง ก็ประมาณในชวงป 2556 เปนตนไป ดังนั้น ในชวงนี้ บริษัทฯ พยายามที่จะควบคุมอัตราสวนของหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยตอทุนไวใหอยูในระดับนี้ โดยในปหนาเปนตนไปผลตอบแทนจากการลงทุนในโครงการอาคารชุดนาจะเร่ิมกลับเขามา 
ทําใหบริษัทฯ มีเงินทุนที่สามารถหมุนเวียนไปชําระคืนหนี้หุนกูที่จะครบกําหนดไดพอดี และในระยะยาว บริษัทฯ พยายามที่จะ
รักษาระดับเงินกู ใหอยูในระดับที่ตํ่ากวา 1-1.2 อยูแลว โดยสัดสวนการลงทุนในโครงการอาคารชุดก็จะควบคุมไวในระดับที่ไม
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เกินรอยละ 25 – 30 ซ่ึงจะเห็นไดวา บริษัทฯ ยังคงสามารถควบคุมในสวนนี้ไดอยู แตอยางไรก็ตาม เนื่องจากตลาดในสวนของ
โครงการอาคารชุดเปนตลาดที่คอนขางใหญ ดังนั้นการที่บริษัทฯ ตองการจะเปนผูนําตลาดก็ตองเขามาลงทุนในสวนนีด้วย  

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมเพิ่มเติมวา ภาพรวมของอุตสาหกรรมในปจจุบันจะพบวา สวนแบงการตลาดใน
สวนของโครงการอาคารชุดจะอยูที่ประมาณรอยละ 40 - 50 ของตลาดโดยรวม ในขณะที่ทาวนเฮาสและบานเด่ียวจะอยูที่
ประมาณรอยละ 50 - 55 ซ่ึงจากขอมูลขางตนถือเปนเหตุผลจําเปนที่บริษัทฯ ตองปรับสัดสวนการลงทุนมาลงทุนในโครงการ
อาคารชุดประมาณรอยละ 25 - 30 ทั้งนี้ เพื่อที่จะรักษาความเปนผูนําในตลาดอสังหาริมทรัพยของประเทศไทยตอไป โดย
แนวโนมของลูกคาจะเปล่ียนไป ไมใชเฉพาะในกลุมลูกคาของบริษัทฯ เทานั้น   

นายวีระ ชัยมโนวงศ ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา ตามที่นายสมบูรณไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ไดมีการจัด
ประชุมผูถือหุนกูและขออนุมัติผูถือหุนกูใหเปล่ียนโครงสรางอัตราสวนของหนี้สินตอทุน เปนไมเกิน 2 นั่นหมายถึงวา หนี้สินสวน
ที่มีภาระดอกเบี้ยใชหรือไม แตวาจริงๆ แลว บริษัทฯ พยายามที่จะรักษาใหอยูในระดับที่ไมเกิน 1.50 และเขาใจดีวา บริษัทฯ มี
ความมุงม่ันในแงของการเจริญเติบโต ซ่ึงการที่มีหนี้สินจะเปนปจจัยผลักดันอยางหนึ่ง  แตอยากใหบริษัทฯ ระวังในเร่ืองของ
ความเส่ียง ซ่ึงเขาใจวา บริษัทฯ เองก็คงใหความระมัดระวังอยูแลว  อยางเชนในปที่ผานมาไมเคยคาดการณในเร่ืองของ
วิกฤติการณน้ําทวมและมีผลทําใหบริษัทฯ ประกาศชะลอโครงการที่ตางประเทศ ในขณะที่ในตางประเทศไมไดน้ําทวม แตเทาที่
เขาใจไดก็คือ เปนเร่ืองของสภาพคลองทางการเงิน ซ่ึงบริษัทฯ จะตองปรับตัวในอนาคต  อยางไรก็ตาม ในฐานะผูถือหุน ก็
อยากที่จะขอใหบริษัทฯ ใหความระวังในเร่ืองของความเส่ียงดวย เพราะจริงๆ แลว การเติบโตของบริษัทฯ ก็เปนส่ิงที่ผูถือหุนเอา
ใจชวย แตในแงของการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ เองก็คงตองระมัดระวังในแงของการที่มีภาระหนี้สินดวย 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมเก่ียวกับการปรับอัตราดอกเบี้ยหุนกูที่เพิ่มขึ้นเขาใจวา ใน
อัตรารอยละ 0.20 ของยอดทั้งหมดในป 2552 - 2553 นั้น จะทําใหบริษัทฯ มีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้นเปนจํานวนเทาไหรและ
สวนทีบ่ริษัทฯ ขออนุมัติออกตราสารหนี้ในคราวนี้จํานวน 7,000 พันลานบาทนั้น บริษัทฯ จะนําไปชําระคืนหุนกูเดิมใชหรือไม
และจะมีผลทําใหหนี้ของบริษัทฯ ลดลงมากนอยเพียงใด  

นายสมบูรณ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา อตัราดอกเบี้ยหุนกูที่เพิ่มขึ้นในอัตรารอยละ 0.20 จะมีผลต้ังแตวันที่ 24 เมษายน 
2555 เปนตนไปและทําใหบริษัทฯ ตองจายเงินเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 30 กวาลานบาทตลอดอายุของหุนกู ซ่ึงหากดูอัตราดอกเบี้ย
ที่บริษัทฯ จายไปในอัตรารอยละ 3.20 จากเดิมในอัตรารอยละ 3.00  หรืออัตรารอยละ 3.95 จากเดิมในอัตรารอยละ  3.75 ก็
ตาม หากบริษัทฯ ออกหุนกูใหมในชวงนี้  บริษัทฯ จะตองรับภาระดอกเบี้ยในอัตราที่สูงกวานี้คอนขางมาก นอกจากนี้ สวนที่จะ
ขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนในคราวนี้จํานวน 7,000 ลานบาทนั้น จะนําไปชําระคืนในสวนของต๋ัวแลกเงินและไมมีผลทําให
หนี้ของบริษัทฯ ลดลงแตอยางใด 

นายวสันต พงษพุทธมนต ผูถือหุน สอบถามตอที่ประชุมวา โครงการอาคารชุด ซ่ึงตองใชเงินทุนคอนขางมากนั้น
เขาใจวา บริษัทฯ มีการทํา Low rise ดวย ไมทราบวา Low-rise ใชระยะเวลาในการกอสรางนานทาไหรและต้ังแตตนปมา 
บริษัทฯ มีการเปดโครงการใหมจํานวน 2 โครงการคือ คอนโดเลต ดเวล (Dwell) และเดอะ ทรี อินเตอรเชนจ ไมทราบวา ยอด
จองเปนอยางไรบาง 

นายประเสริฐ ช้ีแจงตอที่ประชุมวา กรณีของ  Low rise หากเปนโครงการอาคารชุด 8 ช้ัน ก็จะใชระยะเวลาในการ
กอสรางประมาณปคร่ึง แตหากเปนอาคารสูง ก็จะใชเวลาประมาณ 24 เดือน หรือ 2 ป  สวนยอดจอง (Presale) ก็ถือวาดีมาก 
โดยในชวงตนปที่ผานมา บริษัทฯ มีการโครงการอาคารชุดใหมจํานวน  2 โครงการคือ เดอะ ทรี อินเตอรเชนจ กับ พลัม คอนโด 
ลาดพราว สวนโครงการคอนโดเลต ดเวล มีการเปดโครงการมาต้ังแตปที่แลว ซ่ึงตัวเลขยอดจองที่เห็นประมาณ 1,000 กวาลาน
บาท จะมาจากโครงการ The Tree Interchange ซ่ึงเพิ่งเปดเพียงไมก่ีเดือนที่ผานมา สวนของ พลัม คอนโด  ลาดพราว เปน
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โครงการเล็กๆ ไมก่ีรอยลานบาท ซ่ึงคิดวา บริษัทฯ ประสบความสําเร็จคอนขางดี โดยยอดจองที่ฟนตัวขึ้นมา สวนหนึ่งจะมา
จากโครงการอาคารชุดใหมๆ  ที่บริษัทฯ เปดนั่นเอง 

ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีขอเสนอ หรือความเห็นเปนประการใดอีกหรือไม ปรากฏวาไมมีคําถามหรือ
ความคิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จึงไดขอใหที่ประชุมลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน 

หลังจากการนับคะแนนเสร็จส้ินแลว ประธานฯ จึงขอใหนายสมบูรณ วศินชัชวาล ผูชวยกรรมการผูจัดการ สายงาน
วางแผนการเงิน แถลงผลการนับคะแนนเสียงเปนดังนี้ เห็นดวยจํานวน  1,781,681,365 เสียง คิดเปนรอยละ 99.5589 ไมเห็น
ดวย 13,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0007 และงดออกเสียงจํานวน 7,880,295 เสียง คิดเปนรอยละ 0.4403 นายสมบูรณ จึง
กลาวสรุปเปนมติดังนี ้
 
มติที่ประชุม :  ที่ประชุมลงมติดวยคะแนนเสียงมากกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี้วงเงินไมเกิน 7,000 ลานบาทตาม
รายละเอียดที่เสนอมาขางตนทุกประการ 

 
 
ระเบียบวาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวา ไดดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแลว  จึงแจงถึงกฎเกณฑขอบังคับ
ของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณาและสอบถามผูถือหุนวามีเร่ืองอื่นใดจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอีก
หรือไม แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองอื่นๆ ใหที่ประชุมพิจารณา ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ และ
ผูมีเกียรติทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในคร้ังนี้และกลาวปดการประชุมในเวลา 12.30 น.   

อนึ่ง หลังจากเร่ิมการประชุมเม่ือเวลา 10.00 น. ไดมีผูถือหุนมาลงทะเบียนเพื่อเขาประชุมเพิ่มเติม จึงทําใหมี     
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุม รวมทั้งส้ิน 555 ราย นับหุนรวมกันได 1,789,576,260 หุน คิด
เปนรอยละ 80.9980 ของจํานวนหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมดของบริษัทฯ 

 
 
    ลงช่ือ                     พิสิฐ ล้ีอาธรรม             ประธานที่ประชุม 
             (ดร.พิสิฐ ล้ีอาธรรม) 
    ลงช่ือ               ไพศาล  รําพรรณ            ผูจดบันทึกการประชุม 
          (นายไพศาล  รําพรรณ) 


