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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2558 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที* 28 เมษายน 2558 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ ห้องบนัยนั บอลรูม ชั 0น 10  โรงแรมบันยนัทรี 
เลขที* 21/100 ถนนสาทรใต้ แขวงสาทร เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120  

 
 
เริ*มการประชุมเวลา 10:00 น. 

 บริษัทฯ โดยนายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะและผู้มีเกียรติ
ทกุทา่นสูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2558 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) (“บริษัทฯ”) และได้แจ้ง
ตอ่ที7ประชมุวา่ การประชมุในครั :งนี :มีทั :งสิ :น 12 วาระ เป็นวาระที7จะขอความเห็นชอบจากที7ประชมุ 10 วาระ วาระแจ้งเพื7อทราบ     
1 วาระและวาระอื7นๆ อีก 1 วาระ ทั :งนี : บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการ
ประชมุและเสนอชื7อบคุคลที7ได้พิจารณาเห็นวา่มีคณุสมบตัแิละความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7
กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่ว พร้อมเงื7อนไข 
ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าแล้วและสําหรับการประชุมผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : ไม่ปรากฏว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใด เสนอ
วาระอื7นให้ที7ประชมุพิจารณา สง่คําถามลว่งหน้าและเสนอชื7อบคุคลเพื7อเลอืกตั :งเป็นกรรมการบริษัท 

 นายไพศาล ได้ชี :แจงเพิ7มเติมว่า สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชุมนั :น จะพิจารณาเรียง
ตามลําดบัวาระ (จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามที7ระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชุมที7ได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สําหรับ
วิธีการลงคะแนนในแตล่ะวาระที7ต้องขอความเห็นชอบจากที7ประชุมจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
จากนั :นเจ้าหน้าที7จะทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพื7อนบัคะแนนและประกาศผลการนบัคะแนนให้ที7ประชุมรับทราบในแต่ละ
วาระ โดยการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนั :น จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ทั :งนี : ผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุด้วยตนเองสามารถออกเสยีง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ7งสําหรับแต่ละวาระในบตัร
ลงคะแนนที7แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากบัวาระไว้ที7มมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นที7มอบฉนัทะให้ผู้ อื7นเข้าร่วมประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนั :น บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตาม
ความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนั :นในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือ
หุ้นเห็นชอบตามที7ประธานในที7ประชมุเสนอ การนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ เจ้าหน้าที7จะนําคะแนนเสียงที7ไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสยีง ตามที7ทา่นได้ลงคะแนนเสยีงไว้ในบตัรลงคะแนนและคะแนนเสยีงตามบตัรเสีย (ถ้ามี) ในแต่ละวาระ หกัออกจาก
จํานวนเสียงทั :งหมดที7เข้าร่วมประชุมในวาระนั :นๆ คะแนนเสียงนอกเหนือจากคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หรือ
บตัรเสยีดงักลา่ว จะนบัเป็นคะแนนเสยีงที7เห็นด้วยในวาระนั :น ๆ   

 อนึ7ง การนบัคะแนนเสยีงตามวาระการประชมุที7กําหนดไว้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั :งนี : แบ่งเป็น 3 
ประเภท ตามที7กําหนดไว้ในพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ได้แก่ 

1.  วาระที7ต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ7งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
ได้แก่วาระที7 1, 3, 4, 5 และ 7 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเฉพาะคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นซึ7งมีสทิธิออกเสยีง
ที7ออกเสยีงเห็นด้วย และไมเ่ห็นด้วยเทา่นั :น โดยไมร่วมคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที7งดออกเสยีง 
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2.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ7งมาประชุม ได้แก่วาระที7 6 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียง โดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทั :งหมดที7มาประชุมที7ออกเสียง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

3.  วาระที7ต้องผ่านมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ7งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ได้แก่วาระที7 8, 9, 10 และ 11 ซึ7งบริษัทฯ จะคํานวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเสียง
ของผู้ ถือหุ้นทั :งหมดที7มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนที7ออกเสยีงเห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

 นอกจากนี : บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการประชมุครั :งนี : 
 เพื7อความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการที7ดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางที7เป็น

อิสระ หรือ Inspector ได้แก่ นางสาวพัลภา ชัยอาญา จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากัด เป็นผู้ตรวจสอบการนับ
คะแนนเสยีงและได้เรียนเชิญผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง แต่ไม่ปรากฏว่า 
มีผู้ ถือหุ้น หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมเป็นกรรมการตรวจสอบการนบัคะแนนเสยีงด้วยแตอ่ยา่งใด 

 นายไพศาล ได้แจ้งต่อที7ประชุมเพิ7มเติมว่า ณ วนัปิดสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัที7 16 
มีนาคม 2558 บริษัทฯ มีทนุจดทะเบียน จํานวน 2,270,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนั
แปดร้อยบาทถ้วน) ทนุจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,230,742,400 บาท (สองพนัสองร้อยสามสบิล้านเจ็ดแสนสี7หมื7นสองพนั
สี7ร้อยบาทถ้วน) และมีผู้ ถือหุ้น จํานวน 6,783 ราย โดยการประชมุในครั :งนี : ในขณะที7ทําการเปิดประชุมมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะมาประชุมรวมทั :งสิ :น 1,120 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,967,297,334 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.1903 ของหุ้นที7ออกจําหน่าย
แล้วทั :งหมดของบริษัทฯ ซึ7งมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชุมเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุ้นที7จําหน่ายได้แล้วทั :งหมด ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคับบริษัทฯ ข้อ 34 จึงขอเรียนเชิญดร.พิสิฐ ลี :อาธรรม 
ประธานกรรมการบริษัท กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนและกรรมการอิสระ เปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 
2558 ของบริษัทฯ ตอ่ไป 

 ประธานฯ  กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะทุกท่านที7ได้มาเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ ถือหุ้น
ประจําปี 2558 ของบริษัทฯ พร้อมทั :งแนะนํากรรมการที7เข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครั :งนี : คือ  

 
1. นายทองมา  วจิิตรพงศ์พนัธุ์ 

 
2. นายเลอศกัดิ_ จลุเทศ 
3. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต       

รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการ
ผู้จดัการใหญ่ 
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ 
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจคอนโดมิเนียม  

4. นายปิยะ ประยงค์                      กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดัการ กลุม่ธุรกิจทาวน์เฮ้าส์   
5. นายวเิชียร เมฆตระการ กรรมการบริษัท 
6. นางรัตนา พรมสวสัดิ_ 
7. ดร.ปิยสวสัดิ_ อมัระนนัทน์ 

กรรมการบริษัท และกรรมการบรรษัทภิบาล 
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  

 

8. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ_ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร 
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

 

9. ดร.อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล กรรมการอิสระ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล  

10. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ    กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

 11. นายครรชิต บนุะจินดา                        กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร  
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ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึ7งดํารงตําแหน่งสงูสดุในด้านต่างๆ ได้แก่ กรรมการผู้จดัการ (กลุม่ธุรกิจ
ทาวน์เฮ้าส์, บ้านเดี7ยว และคอนโดมิเนียม), ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชี, ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท         
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบญัชี จํากัด ได้แก่ นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก นางสาวเนาวรัตน์     
นิธิเกียรติพงศ์และนายภณ วงศ์ศรีสกุล รวมทั :งที7ปรึกษากฎหมายในการประชุมผู้ ถือหุ้นครั :งนี : คือ  นางสาวพลัภา ชยัอาญา 
จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี7 จํากดั โดยนางสาวพลัภา ชยัอาญา จะทําหน้าที7เป็นคนกลางที7เป็นอิสระ หรือ Inspector 
ในการประชมุครั :งนี :  

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที7ประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลาํดบัระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี : 

 
ระเบียบวาระที* 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี 2557 เมื*อวันที* 25 เมษายน 2557 

ประธานฯ ขอให้ที7ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2557 เมื7อวนัที7 25 
เมษายน 2557 โดยสาํเนารายงานการประชมุดงักลา่ว ได้สง่ไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือ
หุ้นในที7ประชมุทกัท้วง หรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอยา่งอื7น 

ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล

การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,967,387,828 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสยีง จํานวน 2,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เมื7อวันที7 25 

เมษายน 2557 ตามเสนอ 
 
ระเบียบวาระที* 2  พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี*ยวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2557 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ_ จลุเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอ
ในวาระนี : นายเลอศกัดิ_ ได้รายงานตอ่ที7ประชมุถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 โดยมีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี : 

ในปี 2557 ที7ผา่นมา จากยอดขายที7แข็งแกร่ง บริษัทฯ สามารถเพิ7มสว่นแบ่งการตลาดในเขตกรุงเทพฯ 
และปริมณฑลจากที7เคยทําได้ในอตัราร้อยละ 11 ในปี 2556 มาเป็นร้อยละ 13 ในปี 2557 แม้ว่ามลูค่าตลาดอสงัหาริมทรัพย์
โดยรวมในเขตดงักล่าวในปีนี :จะมีจํานวนลดลงร้อยละ 16 (ปี 2556 มีมูลค่าตลาดโดยรวมเป็นจํานวน 348,536 ล้านบาท 
ในขณะที7ปี 2557 มีจํานวน 293,454 ล้านบาท) แตบ่ริษัทฯ ยงัคงมีสว่นแบง่การตลาดเป็นจํานวน 36,906 ล้านบาท โดยในสว่น
ของทาวน์เฮ้าส์ บริษัทฯ มีสว่นแบง่การตลาดสงูสดุที7ร้อยละ 32 หรือคิดเป็นจํานวน 17,811 ล้านบาท ในขณะที7บ้านเดี7ยวมีสว่น
แบง่การตลาดที7ร้อยละ 11 หรือคิดเป็นจํานวน 9,212 ล้านบาท และอาคารชดุที7ร้อยละ 7 หรือคิดเป็นจํานวน 9,883 ล้านบาท 

ในสว่นของรายได้ ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวม จํานวน 43,027 ล้านบาท เติบโตเพิ7มขึ :นจากปี 2556 
ร้อยละ 10.2 (ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้รวม จํานวน 39,041 ล้านบาท)   
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 อยา่งไรก็ตาม หากพิจารณาจากยอดขายและรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ แม้ว่า ในปีที7ผ่านมา 
ยอดขายของบริษัทฯ จะปรับลดลงเล็กน้อยจากที7เคยทําได้ จํานวน 41,282 ล้านบาทในปี 2556 มาเป็น จํานวน 39,090     
ล้านบาท ในปี 2557 หรือลดลงประมาณร้อยละ 5.3 แตบ่ริษัทฯ สามารถบรรลเุป้าหมายรายได้ที7ตั :งไว้ โดยมีรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 42,702 ล้านบาท หรือเติบโตขึ :นจากปี 2556 ร้อยละ 10.0  (ปี 2556 บริษัทฯ มีรายได้จากการขาย
อสงัหาริมทรัพย์ จํานวน 38,811 ล้านบาท) และเติบโตในทกุกลุม่ผลติภณัฑ์ไมว่า่จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี7ยว หรืออาคารชดุ 

ในปี 2557 นั :น บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสูงสดุเป็นประวัติการณ์ที7จํานวน 6,655 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปี 
2556 ร้อยละ 14.7 (ปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสทุธิ จํานวน  5,802 ล้านบาท) โดยเป็นผลมาจากการนําเทคโนโลยีการก่อสร้าง
ด้วยชิ :นส่วนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (Precast) มาใช้ ทําให้สามารถเร่งระยะเวลาการก่อสร้างได้เร็วขึ :น มีการบริหาร
จดัการสนิทรัพย์ รวมทั :งการควบคมุต้นทนุที7มีประสทิธิภาพยิ7งขึ :น ซึ7งปัจจยัดงักลา่วเป็นปัจจยัสาํคญัที7ผลกัดนัให้บริษัทฯ เติบโต
ขึ :นอยา่งรวดเร็ว ทั :งด้านผลการดําเนินงาน และการได้รับการยอมรับจากกลุม่ลกูค้า 

สําหรับโครงการของบริษัทฯ ที7เปิดในปี 2557 ที7ผ่านมานั :น มีจํานวนทั :งสิ :น 62 โครงการ มูลค่ารวม 
56,912 ล้านบาท โดยแบ่งเป็นทาวน์เฮ้าส์ จํานวน 34 โครงการ มลูค่ารวม 21,922 ล้านบาท บ้านเดี7ยว จํานวน 17 โครงการ 
มลูคา่รวม 17,509 ล้านบาท และอาคารชุด 11 โครงการ มลูค่ารวม 17,481 ล้านบาท โดยมีตวัอย่างของโครงการทาวน์เฮ้าส์ 
เช่น โครงการ พฤกษาทาวน์ เน็กซ์ ลอฟท์ บางนา กม.5 มลูคา่โครงการ 631 ล้านบาท จํานวน 239 ยนิูต ณ ปัจจุบนัมียอดขาย
ประมาณ 421 ล้านบาท, โครงการ เดอะ คอนเนค สวนหลวง-อ่อนนุช มูลค่าโครงการ 912 ล้านบาท จํานวน 294 ยูนิต           
ณ ปัจจบุนัมียอดขายประมาณ 376 ล้านบาท 

ตวัอยา่งของโครงการบ้านเดี7ยว เช่น โครงการ เดอะ ปาล์ม พฒันาการ มลูค่าโครงการ 2,046 ล้านบาท 
จํานวน 179 ยนิูต ณ ปัจจบุนัมียอดขายประมาณ 844 ล้านบาท และ 

ตวัอยา่งของโครงการอาคารชดุ  เช่น โครงการ เดอะ ทรี รีโอ้ (บางอ้อ) มลูค่าโครงการ i,jik ล้านบาท 
จํานวน l,mlk ยูนิต ณ ปัจจุบันมียอดขายประมาณ i,njo ล้านบาท, โครงการ เดอะ ซิกเนเจอร์ บาย เออร์บาโน่ มูลค่า
โครงการ o,npl ล้านบาท จํานวน oqi ยนิูต ณ ปัจจุบนัมียอดขายประมาณ l,qqj ล้านบาท, โครงการ พลมั คอนโด พาร์ค 
รังสติ มลูคา่โครงการ i,npq ล้านบาท จํานวน i,lqn ยนิูต ณ ปัจจบุนัมียอดขายประมาณ l,qlj ล้านบาท และโครงการ พลมั 
คอนโด แหลมฉบงั มลูคา่โครงการ l,njl ล้านบาท จํานวน rpo ยนิูต ณ ปัจจบุนัมียอดขายประมาณ ijr ล้านบาท เป็นต้น 

สาํหรับยอดรอรับรู้รายได้ (Backlog) ของบริษัทฯ ณ สิ :นปี 2557 มีจํานวนรวมทั :งสิ :น im,oom ล้านบาท 
โดยเป็น Backlog ที7จะรับรู้รายได้ในปี oqqj จํานวน oo,jpo ล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณร้อยละ mk ของยอดเป้าหมาย
รายได้ของปี oqqj (ปี 2558 บริษัทฯ กําหนดเป้าหมายยอดรายได้ไว้ที7 จํานวน mr,nnn  ล้านบาท)  ซึ7งประกอบด้วย อาคารชุด 
จํานวน lp,pir ล้านบาท หรือร้อยละ ri ทาวน์เฮ้าส์จํานวน i,iko ล้านบาท หรือร้อยละ lq บ้านเดี7ยวจํานวน o,roq ล้านบาท 
หรือร้อยละ lo และรายได้จากตา่งประเทศจํานวน lnj ล้านบาท และ เป็น Backlog ที7จะทยอยรับรู้เป็นรายได้ในอนาคตของ
บริษัทฯ ในช่วงปี oqqk – oqpl จํานวน j,lro ล้านบาท, l,mrp ล้านบาท และ l,rlm ล้านบาท ตามลาํดบั 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีแผนเปิดโครงการใหม่ จํานวนประมาณ 70 - 75 โครงการ มลูค่ารวมประมาณ 
55,000 – 61,000 ล้านบาท เพิ7มขึ :นประมาณร้อยละ 7.2 จากปี 2557 ที7บริษัทฯ ได้เปิดโครงการไปแล้ว จํานวน 62 โครงการ 
โดยในปี 2558 แผนการเปิดโครงการใหม่ของบริษัทฯ จะแยกเป็นโครงการทาวน์เฮ้าส์ จํานวนประมาณ 39 - 41 โครงการ    
บ้านเดี7ยว จํานวนประมาณ 21 - 22 โครงการ และอาคารชุด จํานวนประมาณ 10 - 12 โครงการ โดยในไตรมาส 1/2558  
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บริษัทฯ เปิดโครงการไปแล้ว จํานวน 14 โครงการ มลูคา่รวม 15,279 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการทาวน์เฮ้าส์ 10 โครงการ 
มลูคา่รวม 8,856 ล้านบาท บ้านเดี7ยว 3 โครงการ มลูค่ารวม 4,529 ล้านบาทและอาคารชุด 1 โครงการมลูค่ารวม 1,894 ล้าน
บาท  

ในปี 2558 นี : บริษัทฯ ยงัคงเน้นในเรื7องของการสร้างแบรนด์ เพื7อให้เป็นแบรนด์อนัดบัหนึ7งในใจลกูค้า 
โดยมุ่งคิด สร้างสรรค์คณุค่า หรือ Create Value จากการที7บริษัทฯ ได้ศึกษาแนวโน้มพฤติกรรมการเลือกซื :อที7อยู่อาศยัของ
ผู้บริโภค และนํามาพฒันารูปแบบของที7อยู่อาศยั เพื7อให้สอดคล้องกบัแนวโน้มความต้องการใน 4 ด้าน (4 Consumer Mega 
Trends) ได้แก่  

1. บ้านแข็งแรงปลอดภยั (Safety Home) โดยนําชิ :นสว่นคอนกรีตเสริมเหลก็สาํเร็จรูปที7ผลิตจากโรงงาน
พฤกษา พรีคาสท์ ซึ7งเป็นโรงงานที7ใช้เทคโนโลยี ที7ทนัสมยัที7สดุแหง่หนึ7งในระดบัโลกมาใช้ในการก่อสร้าง รวมถึงการใช้ Pruksa 
REM เพื7อพฒันาคณุภาพของขั :นตอนการก่อสร้าง ลดระยะเวลาการก่อสร้าง และลดการใช้แรงงาน 

2. บ้านที7ใสใ่จสขุภาพ (Healthy Home) โดยการพฒันาห้องนํ :าสําเร็จรูปมาใช้กบัโครงการทาวน์เฮาส์ 
บ้านเดี7ยว และคอนโดมิเนียม ซึ7งมีคณุสมบตัิคือ สามารถทําความสะอาดได้ง่าย ไมเ่ป็นเชื :อรา รวมถึงการออกแบบฟังก์ชั7นการ
ใช้งานที7คํานงึถึงผู้สงูอาย ุ

3. บ้านลดพลงังาน (Green Home) การใช้ระบบฝ้าสําเร็จรูป และผนงัคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป      
ที7เป็นฉนวนกนัความร้อนจากภายนอก ทําให้ประหยดัค่าใช้จ่ายจากการใช้ไฟฟ้า และการใช้วงกบที7ทําจากวสัดสุงัเคราะห์ที7มี
ความแข็งแรงทนทานทดแทนการใช้ไม้ รวมถึงมีการทําวิจยับ้านแบบ Sustainable House ร่วมกบัผู้ เชี7ยวชาญจากสถาบนั    
ชั :นนํา ในการออกแบบบ้านประหยดัพลงังานที7ได้รับรองมาตรฐานจากประเทศเยอรมัน เช่น การสร้างพลงังานไฟฟ้าจาก
หลงัคาโซลาร์เซล (Solar Roof Top) ระบบกกัเก็บนํ :าฝนเพื7อนํามาใช้รดนํ :าต้นไม้ การใช้ระบบปรับอากาศรูปแบบใหมที่7สามารถ
เปลี7ยนอากาศร้อนที7ไหลเวียนภายในบ้านให้มีอณุหภมูิคอ่ยๆ เย็นขึ :น โดยโครงการวิจยันี :บริษัทฯ จะทําบ้านต้นแบบเพื7อทดลอง
ใช้จริงตอ่ไป และ  

4. บ้านทนัสมยั (Smart Home) เช่น ออกแบบด้วยระบบ BIM (Building Information Modeling)      
ซึ7งเป็นการออกแบบ 3 มิติ โดยใช้ฐานข้อมลูกลางเป็นฐานเดียวกนัทั :งบริษัทฯ ช่วยลดขั :นตอนซํ :าซ้อนในการทํางานและควบคมุ
คณุภาพได้ดีขึ :น ลา่สดุมีแผนพฒันาระบบ Home Automation สามารถควบคมุการเปิด-ปิดไฟฟ้าผา่น Devices เพื7อเพิ7มความ
สะดวกให้กับผู้อยู่อาศัย ให้ครอบคลมุทุกเซ็กเมนต์ ซึ7งปัจจุบนัมีการนํามาใช้จริงบ้างแล้วกับโครงการคอนโดมิเนียมระดับ     
แนวสงูของบริษัทฯ   

ในปี 2558 บริษัทฯ ตั :งเป้าหมายทั :งยอดขายและรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ไว้ที7จํานวน 47,000 
ล้านบาท โดยคาดวา่ยอดขายจะเติบโตจากปีที7ผา่นมาได้ที7ร้อยละ 20.2 และรายได้จะเติบโตได้ที7ร้อยละ 10.1 ตามลําดบั โดย
ในไตรมาส 1/2558 บริษัทฯ สามารถทํายอดขายได้แล้ว จํานวน 12,761 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 27 ของเป้าหมาย
ยอดขายที7กําหนดไว้ในปี 2558  

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอย่างอื7น ประธานฯ จึงสรุปว่า ที7ประชุมได้รับทราบรายงานประจําปีและรายงานผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2557 เป็นที7เรียบร้อยแล้ว  
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ระเบียบวาระที* 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ 0นสุด ณ วันที*  31 ธันวาคม 
 2557 

ประธานฯ เสนอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ   
ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2557 ซึ7งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตและได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําปี 2557 ซึ7งได้สง่ไป
ยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้วและขอให้นายเลอศกัดิ_ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ 
สรุปประเด็นสาํคญัให้ที7ประชมุได้รับทราบ  

นายเลอศักดิ_  นําเสนอสรุปประเด็นสําคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที7ประชุมทราบ โดยมี
สาระสาํคญัสรุปได้วา่ ในปี 2557 สนิทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยูที่7จํานวน 61,033 ล้านบาท เพิ7มขึ :นจากปีที7ผา่นมาจํานวน 4,839 
ล้านบาท หรือเพิ7มขึ :นร้อยละ 8.6 (ปี 2556 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ที7จํานวน 56,194 ล้านบาท) โดยสินทรัพย์รวมของ
บริษัทฯ จะแบง่เป็น  

1. สนิทรัพย์หมนุเวียน ซึ7งเป็นเงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสด จํานวน 971 ล้านบาท   
2. สนิทรัพย์หมนุเวียน ซึ7งเป็นอสงัหาริมทรัพย์ที7อยูใ่นระหวา่งการพฒันา จํานวน 53,827 ล้านบาท   
3. สนิทรัพย์หมนุเวียนอื7นๆ จํานวน 1,230 ล้านบาท และ 
4. สนิทรัพย์ไมห่มนุเวียน จํานวน 5,005 ล้านบาท   
โครงการที7อยู่ระหว่างดําเนินการ (Active Projects) ณ วนัที7 31 ธันวาคม 2557 มีอยู่ทั :งหมด จํานวน 

177 โครงการ ซึ7งมีมลูคา่รวมจํานวน 78,536 ล้านบาท  โดยแบง่เป็นโครงการแนวราบ (Low rise) จํานวน lmq โครงการ มลูคา่
รวมจํานวน pn,llq ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 76.5 ของมูลค่าโครงการทั :งหมด และเป็นโครงการแนวดิ7ง (High rise) 
จํานวน io โครงการ มลูคา่รวมจํานวน lj,mol ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 23.5 ของมลูคา่โครงการทั :งหมด 

ในส่วนของหนี :สินและส่วนของผู้ ถือหุ้นจะพบว่า ณ สิ :นปี 2557 บริษัทฯ มีหนี :สินหมุนเวียน จํานวน 
13,977 ล้านบาท, หนี :สนิไมห่มนุเวียน จํานวน 17,349 ล้านบาท ในขณะที7สว่นของผู้ ถือหุ้นมีการเติบโตอย่างแข็งแกร่งจากผล
ประกอบการของบริษัทฯ โดยเพิ7มขึ :นจากเดิม จํานวน 24,932 ล้านบาท ในปี 2556 มาเป็น จํานวน 29,707 ล้านบาท ในปี 
2557 หรือเพิ7มขึ :นร้อยละ 19.2     

ขณะที7อตัราสว่นหนี :สินต่อทนุ (D/E ratio) และอตัราส่วนหนี :สินที7มีภาระดอกเบี :ยต่อทนุ (IBD ratio)  
ของบริษัทฯ มีแนวโน้มลดลงอยา่งตอ่เนื7อง โดย ณ สิ :นปี 2557 อตัราสว่นหนี :สนิตอ่ทนุ อยูที่7 1.05 เท่า และ อตัราสว่นหนี :สินที7มี
ภาระดอกเบี :ยตอ่ทนุอยูที่7ระดบั 0.75 เทา่ ตามลาํดบั   

 ในส่วนของรายได้รวม ค่าใช้จ่ายรวมและกําไรสทุธิจะพบว่า ในปี 2557 บริษัทฯ มีรายได้รวมทั :งสิ :น
จํานวน 43,027 ล้านบาท ค่าใช้จ่ายรวมทั :งสิ :น จํานวน 36,373 ล้านบาท กําไรสทุธิ จํานวน 6,655 ล้านบาท และอตัรากําไร
สทุธิ (Net profit margin) อยูที่7ร้อยละ 15.5  

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,967,669,276 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 643,300 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
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มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิ :นสดุ ณ วนัที7 31 
ธนัวาคม 2557 ตามเสนอ 

 
ระเบียบวาระที* 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิเป็นทุนสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลของ

บริษัทฯ ประจาํปี 2557 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ_ จลุเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอ
ในวาระนี : นายเลอศกัดิ_ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2558 เมื7อวนัที7 17 กุมภาพนัธ์ 2558 
อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ประจําปี 2557 ดงันี : 

- ทนุสาํรองตามกฎหมาย จํานวน 448,680 บาท (สี7แสนสี7หมื7นแปดพนัหกร้อยแปดสบิบาทถ้วน) 
- เงินปันผลหุ้นสามญั จํานวน 2,230,742,400 บาท (สองพนัสองร้อยสามสิบล้านเจ็ดแสนสี7หมื7น

สองพนัสี7ร้อยบาทถ้วน) 

(หุ้นละ 1.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 45.29 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2557 เทียบกบั
หุ้นละ 0.85 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.53 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2556)  

โดยจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ที7มีชื7อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัจนัทร์ที7 
16 มีนาคม 2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัศกุร์ที7 15 พฤษภาคม 2558  

 

ทั :งนี : ตามนโยบายของบริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของกําไรสุทธิของ  
บริษัทฯ หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประกอบการและ
ผลตอบแทนของผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,968,340,576 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วย และงด
ออกเสยีง จํานวน 2,000 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปัน

ผลประจําปี 2557 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ที7 15 พฤษภาคม 2558 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที7มีรายชื7อปรากฏ ณ วนัปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เมื7อวนัจันทร์ที7 16 
มีนาคม 2558 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที* 5  พิจารณาอนุมัติแต่งตั 0งกรรมการแทนกรรมการซึ*งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ_ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง 
ระดบัองค์กร กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวีระชยั นําเสนอ
ตอ่ที7ประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุา่ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครั :ง กรรมการจะต้องออกจาก
ตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนั :น กรรมการซึ7งพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับ
ตําแหน่งอีกได้ กรรมการที7จะต้องออกในปีแรกและปีที7สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นั :น ให้ใช้วิธีจบัสลากกนั สว่นปีหลงัๆ 
ตอ่ไปให้กรรมการคนที7อยูใ่นตําแหนง่นานที7สดุนั :นเป็นผู้ออกจากตําแหนง่ โดยในปีนี :มีกรรมการที7จะต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระจํานวน 4 ทา่น ดงัตอ่ไปนี : 

1. ดร. อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล และกรรมการอิสระ 
2.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต กรรมการ และกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร 

                                  3.   นายปิยะ ประยงค์ กรรมการ, กรรมการบริหาร และกรรมการบริหารความเสี7ยง      
ระดบัองค์กร 

4. นายวิเชียร เมฆตระการ          กรรมการ และกรรมการบริหาร 
 
คณะกรรมการบริษัทซึ7งไม่รวมกรรมการที7ได้รับการเสนอชื7อ เห็นชอบและมีมติอนมุตัิตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทั :ง 4 ท่าน เป็นผู้ ที7มีประสบการณ์ ความรู้ 
ความสามารถและเป็นกําลงัหลกัที7สําคญัที7ช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตั :ง
กรรมการทั :ง 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ7งเพื7อร่วมการผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ให้ก้าวหน้ายิ7งๆ ขึ :นไป โดยรายละเอียดประวตัิของกรรมการทั :ง 4 ท่าน ปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุ
ทา่น พร้อมหนงัสอืเชิญประชมุก่อนหน้านี :แล้ว 

อนึ7ง เพื7อให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการที7ดีและแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้น
ทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัทฯ ถือเป็นแนวปฏิบตัิที7จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบคุคลที7พิจารณาแล้วเห็น
วา่มีคณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมที7จะเป็นตวัแทนในการทําหน้าที7กรรมการบริษัท ตามที7บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาด
หลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเว็บไซท์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าตั :งแต่วนัที7 1 ตลุาคม 
2557 จนถึงวนัที7 30 ธนัวาคม 2557 แล้วนั :น ปรากฏวา่ เมื7อครบกําหนดระยะเวลาดงักลา่วไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอชื7อบคุคล เพื7อเข้า
รับการพิจารณาเลอืกตั :งเป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่
นายสรุเชษฐ์ วินิยกลู อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามว่า เพราะเหตุ

ใดในหนงัสอืเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จึงระบวุ่า นายวิเชียร เมฆตระการ มีตําแหน่งเป็น “กรรมการบริหาร และ
กรรมการอิสระ” แตใ่นเอกสารที7นําเสนอตอ่ที7ประชุมในวนันี :กลบัระบวุ่า มีตําแหน่งเป็น “กรรมการ และกรรมการบริหาร” และ
ภายหลงัจากการเลอืกตั :งกลบัมาแล้ว นายวิเชียร เมฆตระการ จะยงัคงมีฐานะเป็นกรรมการอิสระอีกหรือไม ่

นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท ชี :แจงตอ่ที7ประชมุวา่ การที7ตําแหน่งของนายวิเชียร เมฆตระการ 
ตามที7ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเอกสารที7นําเสนอต่อที7ประชุมในวนันี :มีความแตกต่างกนั มีผลมาจาก
การที7นายวิเชียร ได้ขอลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระของบริษัทฯ ภายหลงัจากที7บริษัทฯ ได้มีการจดัเตรียมหนงัสือเชิญ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเสร็จแล้ว และบริษัทฯ ได้แจ้งการลาออกจากการเป็นกรรมการอิสระตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย
แล้ว ด้วยเหตดุงักลา่ว จึงมีผลทําให้ตําแหน่งของนายวิเชียร ในเอกสารที7นําเสนอต่อที7ประชุมผู้ ถือหุ้นในวนันี :มีความแตกต่าง
จากที7ระบุไว้ในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และหากในวันนี :ที7ประชุมผู้ ถือหุ้น มีมติเลือกนายวิเชียร กลบัเข้ามาเป็น
กรรมการบริษัทอีกครั :งหนึ7ง นายวิเชียร จะมีฐานะเป็น “กรรมการบริษัท” เทา่นั :น และไมถื่อวา่เป็นกรรมการอิสระอีกตอ่ไป 
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ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 
หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงขอให้ที7ประชุมลงคะแนนเสียงเลือกตั :งกรรมการเป็นรายบุคคลในบตัรลงคะแนนโดย
เรียงตามลาํดบัจาก ดร.อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต นายปิยะ ประยงค์ และนายวิเชียร  เมฆตระการ  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : 
 

ชื7อกรรมการ เห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

ไมเ่ห็นด้วย คิดเป็น
ร้อยละ 

งดออกเสยีง บตัรเสยี 

1. ดร. อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล 1968,489,873   100.0000              0 0.0000             2,000 0 

2. นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต   1,965,489,873   100.0000              0 0.0000             3,002,000 0 

3. นายปิยะ ประยงค์ 1,968,489,873 100.0000 0 0 2,000 0 

4. นายวเิชียร เมฆตระการ               1,968,489,873   100.0000              0 0.0000             2,000 0 

 นายไพศาล จงึสรุปเป็นมตดิงันี :     
 

มติที7ประชมุ : ที7ประชมุได้ลงมติแตง่ตั :งให้กรรมการทั :ง 4 ทา่น กลบัเข้าดํารงตาํแหนง่กรรมการตอ่อีกวาระหนึ7งเรียง
ตามลาํดบัคะแนนดงัตอ่ไปนี : 
1. ดร. อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล 
2. นายปิยะ ประยงค์        
3.  นายวเิชียร เมฆตระการ                 
4.  นายประเสริฐ แตด่ลุยสาธิต        
 

ระเบียบวาระที* 6 พิจารณาอนุมัติกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ_ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง
ระดบัองค์กร กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวีระชยั นําเสนอ
ต่อที7ประชุมว่า ที7ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั :งที7 2/2558 เมื7อวันที7 17 กุมภาพันธ์ 2558 เห็นชอบกับข้อเสนอของ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเห็นควรเสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2558 
เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 35,000,000 บาท (สามสบิห้าล้านบาท) ทั :งนี : คา่ตอบแทนกรรมการจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและ
กรรมการที7ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non-executive Directors) ที7ดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและ
คณะกรรมการบริหาร เท่านั :น โดยกรรมการที7ไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ที7จะมีสิทธิได้รับค่าตอบแทน
จะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการและขอบเขตหน้าที7ของกรรมการแต่ละชุดปรากฏตาม
เอกสารแนบ 2 และ 5 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,941,992,224 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 98.6536 ไม่เห็นด้วย จํานวน 26,500,743 
เสียง คิดเป็นร้อยละ 1.3462 และงดออกเสียงจํานวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการ
ลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาลจึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือ

หุ้ นที7มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ. บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535) อนุมัติการกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 35,000,000 บาท (สามสิบห้าล้านบาท
ถ้วน) ตามรายละเอียดดงันี : 
1. กรรมการอิสระ และ/หรือ                             

   กรรมการที7ไมไ่ด้เป็นผู้บริหาร                     เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน      17,040,000 บาท 
2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                       ”               2,640,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเสี7ยงระดบัองค์กร          ”                  840,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน      ”               1,200,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  ”                  500,000 บาท 
6. คณะกรรมการบริหาร     ”  1,560,000 บาท 
7. เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           ”                        11,220,000 บาท 
 รวมทั :งสิ :นไมเ่กิน                                                                      35,000,000 บาท 
 

ระเบียบวาระที* 7 พิจารณาอนุมัติการแต่งตั 0งผู้สอบบัญชขีองบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2558 
และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้ ดร.ปิยสวสัดิ_ อมัระนนัทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : ดร. ปิยสวสัดิ_ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ ที7ประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครั :งที7 2/2558 ซึ7งประชมุเมื7อวนัที7 
17 กมุภาพนัธ์ 2558 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอที7ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิแต่งตั :งผู้สอบบญัชีแห่ง
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จํากดั ซึ7งมีประสบการณ์และความตอ่เนื7องในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2558 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี : 

1. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7   4795 
2.   นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  3731 
3. นายสพุจน์ สงิห์เสนห์่ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  2826 
4.   นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4098  
5.   นายเจริญ ผู้สมัฤทธิ_เลศิ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที7  4068  
 

 ทั :งนี : ให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ7งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยใน
การพิจารณาแต่งตั :ง คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับ
ประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี  ความเป็นอิสระ โดยผู้สอบบญัชีดงักล่าวไม่มีความสมัพนัธ์ และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท / 
บริษัทยอ่ย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที7เกี7ยวข้องกบับคุคลดงักลา่ว รวมทั :งกระบวนการสอบบญัชีและความต่อเนื7อง
ในการตรวจสอบ และกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีประจําปี 2558 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 
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5,329,400 บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื7นเก้าพนัสี7ร้อยบาทถ้วน) ทั :งนี : ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีจํานวนดงักลา่วข้างต้น ยงัไม่
รวมค่าสอบบญัชีของประเทศเวียดนาม o บริษัท และของประเทศอินเดีย l บริษัท ซึ7งทั :ง i บริษัทดงักลา่ว บริษัทฯ ได้ว่าจ้าง
บริษัทผู้สอบบญัชีรายอื7น (Local audit firm) ในประเทศนั :นๆ เนื7องจากขนาดธุรกิจยงัเล็กมากและไม่เป็นสาระสําคญัต่อ       
งบการเงินรวม จึงใช้ผู้สอบบญัชีอื7น ซึ7งมีคา่สอบบญัชีตํ7ากวา่ในการตรวจสอบ โดยมีค่าตอบแทนรวม i บริษัท เป็นจํานวนเงิน 
liq,ljn บาท (หนึ7งแสนสามหมื7นห้าพนัหนึ7งร้อยแปดสิบบาทถ้วน) รวมค่าสอบบญัชีประจําปี oqqj ทั :งหมดเป็นจํานวนเงิน
ทั :งสิ :นไม่เกิน q,mpm,qjn บาท (ห้าล้านสี7แสนหกหมื7นสี7พนัห้าร้อยแปดสิบบาทถ้วน) {ตรวจสอบโดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบญัชี จํากัด เป็นเงิน q,iok,mnn บาท และของผู้สอบบญัชีอื7นในต่างประเทศ เป็นเงิน liq,ljn บาท}  รายละเอียด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ที7สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว  

 จึงเสนอขอให้ที7ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตั :งผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชี
ประจําปี 2558 ดงักลา่ว 

 ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

  หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,968,494,469 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสยีง จํานวน 3,500 เสยีง โดยไมม่ีบตัรเสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 
 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั :งผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจําปี 2558 และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ
บญัชี จํากดั ประจําปี 2558 เป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 5,329,400 บาท (ห้าล้านสามแสนสองหมื7นเก้าพนัสี7
ร้อยบาทถ้วน) และของผู้สอบบญัชีอื7นในตา่งประเทศ เป็นจํานวนเงิน liq,ljn บาท (หนึ7งแสนสามหมื7น
ห้าพนัหนึ7งร้อยแปดสบิบาทถ้วน) ตามเสนอ 

 

ระเบียบวาระที* 8   พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสิทธิที*จะซื 0อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั0งที* 7 (PS-WG) 

 
ประธานฯ มอบหมายให้นายวีระชยั งามดีวิไลศกัดิ_ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการบริหารความเสี7ยง

ระดบัองค์กร กรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี : นายวีระชยั นําเสนอ
ต่อที7ประชุมว่า ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เพื7อเป็นการสร้างแรงจูงใจและเสริมสร้างขวญัและกําลงัใจให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ในการทํางานเพื7อประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และ
ทํางานร่วมกบับริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ตอ่ไปในระยะยาว ซึ7งจะสง่ผลดีตอ่ผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย 
และก่อให้เกิดผลตอบแทนสงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัให้แก่กรรมการ (ซึ7ง
ได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จํานวน 15,000,000 หน่วย 
(สบิห้าล้านหนว่ย) ทั :งนี : ตามรายละเอียดที7ปรากฏในเอกสารแนบ 7 ที7ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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อนึ7ง ในการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามัญของบริษัทฯ ดังกล่าวข้างต้น
เห็นสมควรให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และ /หรือ บุคคลที7
คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ /หรือ กรรมการผู้จดัการใหญ่มอบหมาย มีอํานาจในการพิจารณา
กําหนดรายละเอียดและเงื7อนไขอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครั :งนี : เช่น หลกัเกณฑ์ 
เงื7อนไข และวิธีการใช้สทิธิ เหตแุหง่การเปลี7ยนแปลงการใช้สทิธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆ ที7เกี7ยวข้อง รวมทั :งดําเนินการ
ใดๆ อนัจําเป็นและสมควรสาํหรับการออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิฯ ในครั :งนี : 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถามหรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ แถลงผลการนบัคะแนน
เสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,775,442,147 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 90.1925 ไมเ่ห็นด้วย จํานวน 122,362,928 เสียง คิดเป็น
ร้อยละ 6.2160 และงดออกเสียง จํานวน 70,696,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.5913 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนใน
วาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :   ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนอนมุตักิารออกและเสนอขายใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญั
ของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครั :งที7 7 (PS-WG) และไม่มีผู้
ถือหุ้นซึ7งถือหุ้นรวมกนัเกินกว่าร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงคดัค้าน (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของ
บริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี :) 

 
ระเบียบวาระที* 9  พิจารณาอนุมัติการเพิ*มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ*มทุนของบริษัทฯ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ_ จลุเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอ
ในวาระนี : นายเลอศกัดิ_ นําเสนอต่อที7ประชุมว่า ตามที7ที7ประชุมได้พิจารณาอนุมตัิให้บริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอขาย
ใบสาํคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ (ซึ7งได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และ
ผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทยอ่ย ครั :งที7 7 (PS-WG) จํานวน  15,000,000 หนว่ย (สบิห้าล้านหนว่ย) โดยมีอตัราการใช้
สทิธิใบสาํคญัแสดงสทิธิ 1 หนว่ย มีสทิธิซื :อหุ้นสามญัได้ 1 หุ้น ในการนี :บริษัทฯ จําเป็นต้องเพิ7มทนุจดทะเบียนอีก 15,000,000 
บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) จากทนุจดทะเบียนเดิม 2,270,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสิบล้านสองแสนเก้าหมื7นแปด
พนัแปดร้อยบาทถ้วน) เป็น 2,285,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) 
โดยการออกหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวน 15,000,000 หุ้น (สบิห้าล้านหุ้น) มลูคา่ที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาทถ้วน) และจดัสรร
หุ้นสามญัเพิ7มทนุดงักลา่วทั :งจํานวน เพื7อรองรับการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จึงขอเสนอให้
ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ7มทนุจํานวนดงักลา่ว 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม ่
 นางสาวฐานิยะ เตชะวิภู ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า การจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯให้กบักรรมการ และผู้บริหารของบริษัทฯ ในครั :งนี :จะมีราคาการใช้สิทธิ (Exercise price) อยู่ที7ราคาเท่าใด ระยะเวลา
การถือครองใบสาํคญัแสดงสทิธิเป็นระยะเวลากี7ปี และจะมีผลให้เกิด Dilution effect เป็นจํานวนเทา่ใด 
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 นายเลอศกัดิ_ จลุเทศ ชี :แจงวา่ ราคาการใช้สทิธิของใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ใน
ครั :งนี : (PS-WG) จะอยู่ที7ราคา 29.27 บาทต่อหุ้น อายขุองใบสําคญัแสดงสิทธิ 4 ปีนบัจากวนัที7ออกใบสําคญัแสดงสิทธิ และ
หากมีการใช้สทิธิตามใบสาํคญัแสดงสทิธิหมดทั :งจํานวน 15,000,000 หนว่ย จะมี Dilution effect อยูที่7ร้อยละ 0.67 
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื7นใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม 
หรือความคิดเห็นอื7นใดอีก ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี : เห็นด้วย จํานวน 1,775,442,354 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.1924 ไม่เห็นด้วย จํานวน 
122,362,928 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2160 และงดออกเสียง จํานวน 70,698,100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.5914 โดยไม่มีบตัร
เสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :   ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการเพิ7มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามญัเพิ7มทุน           
ของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการจัดสรรใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของ  
บริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ไมม่ีสทิธิออกเสยีงลงคะแนนในวาระนี :) 

 
ระเบียบวาระที* 10  พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ*มเติมหนังสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 เพื*อให้สอดคล้องกับ
 การเพิ*มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 

 ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ_ จลุเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นําเสนอ
ในวาระนี : นายเลอศกัดิ_ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อให้สอดคล้องกบัการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทนุจดทะเบียนเดิม 
2,270,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยเจ็ดสบิล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน)เป็น 2,285,298,800 บาท (สอง
พนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัเพิ7มเติมเพื7อรองรับการใช้สิทธิ
ตามใบสําคญัแสดงสิทธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 15,000,000 หุ้น (สิบห้าล้านหุ้น) มลูค่าที7ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
(หนึ7งบาทถ้วน) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เรื7องทุนจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิก
ข้อความเดิม และให้ใช้ข้อความใหมแ่ทนดงันี : 

 

ข้อความใหม่เป็น   

ข้อ 4   เรื7องทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,285,298,800 บาท (สองพนัสองร้อยแปดสิบห้า
ล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยบาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,285,298,800 หุ้น (สองพนั
สองร้อยแปดสิบห้าล้านสองแสนเก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ7งบาท
ถ้วน) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 2,285,298,800 หุ้น (สองพนัสองร้อยแปดสบิห้าล้านสองแสน
เก้าหมื7นแปดพนัแปดร้อยหุ้น) หุ้นบริุมสทิธิ -ไมม่ี-” 

 

ดงันั :น จึงเสนอขอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพื7อให้
สอดคล้องกบัการเพิ7มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้น 
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ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลงผล
การนับคะแนนเสียงเป็นดังนี : เห็นด้วย จํานวน 1,775,444,854 เสียง คิดเป็นร้อยละ 90.1925 ไม่เห็นด้วย จํานวน 
122,362,928 เสียง คิดเป็นร้อยละ 6.2160 และงดออกเสียง จํานวน 70,696,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 3.5913 โดยไม่มีบตัร
เสยีสาํหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่วสรุปเป็นมติดงันี : 

 

มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการแก้ไขเพิ7มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4 
เพื7อให้สอดคล้องกับการเพิ7มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามเสนอ (ทั :งนี : กรรมการที7จะได้รับการ
จดัสรรใบสาํคญัแสดงสทิธิที7จะซื :อหุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึ7งเป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนี :) 

 
ระเบียบวาระที* 11 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายตราสารหนี 0วงเงนิไม่เกิน 10,000 ล้านบาท 

ประธานฯ มอบหมายให้นายเลอศกัดิ_ จุลเทศ กรรมการบริษัท และกรรมการผู้ อํานวยการ เป็นผู้ นํา
เสนอในวาระนี : นายเลอศกัดิ_ นําเสนอตอ่ที7ประชมุวา่ เพื7อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอที7ประชมุผู้ ถือ
หุ้นในการพิจารณาอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี : 

1. ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงินในรูปแบบต่างๆ กันได้ครั :งเดียวเต็มจํานวน
วงเงิน และ/หรือเป็นคราวๆ ขึ :นอยู่กบัดลุยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะ
ออกตราสารหนี :ทางการเงินภายในวงเงินไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท ภายใต้เงื7อนไขดงันี : 

 ประเภท :   ตราสารหนี :ทางการเงินทกุประเภท ( ประเภทด้อยสิทธิ หรือไม่ด้อยสิทธิ 
มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน หรือไม่มีผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทาง
การเงิน  มีหลกัประกนั หรือไม่มีหลกัประกนั) ตามความเหมาะสมของ
ตลาดแตล่ะขณะที7มีการเสนอขายตราสารหนี :ทางการเงิน 

จํานวนเงิน  :   ไมเ่กิน 10,000 ล้านบาท 
 การเสนอขาย :   เสนอขายต่อผู้ ลงทุนทั7วไป และ/หรือเสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัด

ตามหลกัเกณฑ์ที7กําหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ โดยอาจเสนอขายครั :งเดียวเต็มจํานวน และ/หรือ
เป็นคราวๆ ไป และอาจออกและเสนอขายเพื7อทดแทนตราสารหนี :ทาง
การเงินที7เคยออกและเสนอขายไปแล้ว  

  อาย ุ  :   ไมเ่กิน 7 ปี  
  อตัราดอกเบี :ย  :   ขึ :นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดในขณะที7ออกและเสนอขาย 
  การชําระดอกเบี :ย  : ทกุ 3 เดือน หรือ 6 เดือนขึ :นอยูก่บัความเหมาะสมและสภาพตลาดใน 
                                                   ขณะที7ออกและเสนอขาย 
  การชําระคืนเงินต้น :  ทยอยคืนเงินต้น หรือชําระงวดเดียวเมื7อครบกําหนด 
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 ในกรณีที7มีการไถ่ถอนตราสารหนี :ทางการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทั :งกรณีที7มีการซื :อคืนตราสาร
หนี :ทางการเงินด้งกล่าว อนัมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนี :ทางการเงินลดลง ให้บริษัทฯ 
สามารถออกตราสารหนี :ทางการเงินเพิ7มเติมได้อีกภายในวงเงินที7ขออนมุตัิจากที7ประชุมผู้ ถือหุ้น
ดงักลา่วข้างต้น 

2. คณะกรรมการขอเสนอให้ที7ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิให้กรรมการผู้จัดการใหญ่ กรรมการ
ผู้ อํานวยการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชี โดยให้สองในสามท่านนี :ร่วมกนัเป็นผู้มี
อํานาจในการพิจารณากําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีการเสนอขาย ค่าใช้จ่าย
ของที7ปรึกษาทางการเงิน และรายละเอียดอื7นๆ ที7เกี7ยวข้องกบัการออกและเสนอขายตราสารหนี : 
การแต่งตั :งที7ปรึกษาการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนตราสารหนี :ทางการเงิน และ/
หรือผู้แทนผู้ ถือตราสารหนี :ทางการเงิน การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข เจรจาสญัญา และ/หรือเอกสาร
ต่างๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ยื7นเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความ
นา่เชื7อถือ สมาคมตลาดตราสารหนี :ไทย และ/หรือหนว่ยงานอื7นใดที7เกี7ยวข้องกบัการออกและเสนอ
ขายตราสารหนี :ทางการเงินดงักลา่ว ตลอดจนการใดๆ ที7เกี7ยวเนื7องตามความเหมาะสมตอ่ไป     
 

ประธานฯ ได้สอบถามที7ประชุมว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มี
คําถาม หรือความคิดเห็นเป็นอยา่งอื7น ประธานฯ จึงได้ขอให้ที7ประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิ :นแล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายไพศาล รําพรรณ์ เลขานกุารบริษัท แถลง
ผลการนบัคะแนนเสยีงเป็นดงันี : เห็นด้วย จํานวน 1,968,500,786 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่มีเสียงที7ไม่เห็นด้วยและงด
ออกเสียงจํานวน 3,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 โดยไม่มีบตัรเสียสําหรับการลงคะแนนในวาระนี : นายไพศาล จึงกลา่ว
สรุปเป็นมติดงันี : 

 
มติที7ประชมุ :  ที7ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี7 (3/4) ของจํานวนเสียงทั :งหมดของผู้ ถือหุ้นที7มา

ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิการออกและเสนอขายตราสารหนี :วงเงินไม่เกิน 10,000 
ล้านบาท ตามรายละเอียดที7เสนอมาข้างต้นทกุประการ 

 
ระเบียบวาระที* 12 พิจารณาเรื*องอื*นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที7ประชุมว่า ได้ดําเนินการประชุมมาครบทุกระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึง
กฎเกณฑ์ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ในการเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชุมพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นว่ามีเรื7องอื7นใดจะเสนอให้ที7
ประชมุพิจารณาอีกหรือไม ่แตป่รากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอเรื7องอื7นๆ ให้ที7ประชมุพิจารณา   

ดร.อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล แจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า 
บริษัทฯ ได้รับแจ้งจาก ดร. พิสิฐ ลี :อาธรรม ประธานกรรมการบริษัทว่า ได้รับการทาบทามให้เป็นกรรมการของบริษัท เอเพ็กซ์   
ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ตั :งแต่เดือนพฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ซึ7งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535 จะต้องแจ้งให้ที7ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที7จะมีการแตง่ตั :ง โดยบริษัท เอเพ็กซ์ ดีเวลลอปเม้นท์ จํากดั (มหาชน) ทําธุรกิจ
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เกี7ยวกบัรีสอร์ทคอนโดริมทะเลที7พทัยา และภเูก็ต ซึ7งการที7จะได้รับการแต่งตั :งให้เป็นกรรมการของบริษัทดงักลา่วไม่น่าที7จะมี
ปัญหา หรือผลกระทบกบับริษัทฯ แตอ่ยา่งใด   

นายสรุเชษฐ์ วินิยกูล อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น จากสมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย ให้ข้อแนะนําและ
สอบถามวา่  

1. ในวาระที7 2 เรื7อง พิจารณารับทราบรายงานประจําปีและรายงานของคณะกรรมการบริษัท
เกี7ยวกบัผลการดําเนินงานในรอบปี 2557 นั :น นายเลอศกัดิ_ จุลเทศ กรรมการบริษัทและกรรมการผู้ อํานวยการ ได้รายงาน
เกี7ยวกบัการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นสว่นใหญ่ แต่ในรายงานประจําปี (Annual Report) ของบริษัทฯ ได้เปิดเผยเกี7ยวกบั
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ คอ่นข้างมาก เช่น เรื7อง การกํากบัดแูลองค์กรและความรับผิดชอบต่อสงัคม สิ7งแวดล้อม ดงันั :น 
จึงเห็นวา่บริษัทฯ ควรนําเรื7องดงักลา่วมารายงานให้ที7ประชมุรับทราบด้วย เพื7อจะได้สง่เสริมภาพลกัษณ์ของบริษัทฯ ให้ดียิ7งขึ :น 

2. ตามที7บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมปฏิบตัิกบัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชั7นตั :งแตต้่นเดือนกนัยายน 2557 ที7ผา่นมานั :น อยากทราบวา่บริษัทฯ มีนโยบายที7จะขอรับการรับรองจากสถาบนั
กรรมการบริษัทไทยในขั :นตอนตอ่ไปอีกหรือไม ่ 

ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณสําหรับข้อแนะนําของผู้ ถือหุ้นและแจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า บริษัทฯ ได้
ดําเนินกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสงัคมค่อนข้างมากและสมํ7าเสมอ ซึ7งจะเห็นได้จากการบริจาคเงินช่วยเหลือในด้าน
การศึกษาเป็นจํานวนมาก อย่างไรก็ตามในการประชุมครั :งต่อไปจะนํา เรื7อง การกํากับดแูลองค์กรและความรับผิดชอบต่อ
สงัคม สิ7งแวดล้อมมารายงานให้ผู้ ถือหุ้นทราบด้วย 

ดร.อนสุรณ์ แสงนิ7มนวล กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล แจ้งต่อที7ประชุมเพิ7มเติม
ว่า บริษัทฯ ให้ความสําคญัเกี7ยวกบักบัเรื7อง การกํากบัดแูลองค์กรและการต่อต้านคอร์รัปชั7นเป็นอย่างมาก โดยมีแนวทางใน
เรื7องนี :อยา่งจริงจงั เช่น การกําหนดนโยบายและกฎระเบียบตา่งๆ ที7เกี7ยวกบัการตอ่ต้านคอร์รัปชั7น การจดัทําคู่มือจรรยาบรรณ
ของพนักงาน ผู้บริหารและกรรมการ รวมถึงระเบียบการแจ้งข้อร้องเรียนเกี7ยวกับเรื7องการทุจริตคอร์รัปชั7น ระเบียบการให้
ของขวญั ของกํานลั การเลี :ยงรับรองและผลประโยชน์ต่างๆ รวมทั :งได้มีการปรับปรุงคู่มือจรรยาบรรณอย่างต่อเนื7องเป็นระยะ
นอกจากนั :นบริษัทฯ ยงัจดัให้มีการทดสอบความรู้ ความเข้าใจของพนกังานในเรื7องดงักลา่วอีกด้วยและสาํหรับประชาชนทั7วไป
ที7เห็นวา่เรื7องใดที7เข้าขา่ยเป็นเรื7องทจุริตคอร์รัปชั7น บริษัทฯ ก็เปิดโอกาสให้สามารถร้องเรียนและแจ้งเบาะแสผ่านทางเว็บไซด์
ของบริษัทฯ  ประธานกรรมการบริษัท กรรมการผู้จดัการใหญ่และผู้บริหารระดบัสงูของหน่วยงานตรวจสอบภายในได้ รวมทั :ง
ในกรณีของพนกังานก็สามารถแจ้งไปยงัผู้บงัคบับญัชาได้เช่นกนั 

 สว่นในเรื7องการขอรับการรับรองจากสถาบนักรรมการบริษัทไทย ภายหลงัจากประกาศเจตนารมณ์ใน
การเข้าร่วมปฏิบตัิกบัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั7นนั :น จะเห็นว่าเมื7อวนัที7 30 มีนาคม 2558 ที7ผ่านมา มี
บริษัทฯ ที7ประกาศเจตนารมณ์ในการเข้าร่วมปฏิบตัิกบัภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชั7น จํานวน 449 บริษัท 
ซึ7งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย จํานวน 250 บริษัท แต่ได้รับการรับรองเพียง 96 บริษัท เท่านั :น 
ซึ7งบริษัทฯ ก็หวงัเป็นอยา่งยิ7งวา่ในอนาคตอนัใกล้นี :บริษัทฯ ก็จะได้รับการรับรองเช่นเดียวกนั 
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นายสทิธิโชค บญุวณิชย์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามวา่ 
1. อยากทราบวา่สถาบนัการเงินโดยทั7วไปไมรั่บ Refinance บ้านของบริษัทฯ จริงหรือไม ่
2. แผ่นพรีคาสท์ที7บริษัทฯ ใช้ในการดําเนินธุรกิจมาประมาณ 10 ปีแล้วนั :น มีข้อบกพร่องหรือไม ่

อยา่งไร เพราะทราบวา่มีลกูค้าร้องเรียนมายงับริษัทฯ ในเรื7องดงักลา่ว 
 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ กรรมการและกรรมการผู้จดัการใหญ่ แจ้งให้ที7ประชมุทราบวา่ 
1. โดยปกติสถาบนัการเงินทั7วไปจะรับ Refinance ให้กบับ้านของบริษัทฯ ทั :งนี : บริษัทฯ มีนโยบาย

สนบัสนนุลกูค้าในเรื7องการขอสนิเชื7อกบัสถาบนัการเงินและหากลกูค้ามปัีญหาต้องสามารถ Refinance ได้ ซึ7งจากการหารือกบั
สถาบนัการเงินตา่งๆ ทราบวา่ทกุแหง่พงึพอใจกบัสนิค้าของบริษัทฯ ไมไ่ด้มีปัญหาแตอ่ยา่งใด 

2.  แผน่พรีคาสท์ที7บริษัทฯ ใช้ในการดําเนินธุรกิจมา 10 ปี นั :น ไมม่ีข้อบกพร่องแต่อย่างใด เนื7องจาก
บริษัทฯ มีนโยบายปรับปรุงในเรื7องคณุภาพตลอดเวลา ทั :งนี : ได้มีผลวิจยัเกี7ยวกบัแผน่พรีคาสท์ของบริษัทฯ ว่า ตวับ้านที7ทําจาก   
แผ่นพรีคาสท์สามารถทนต่อการเกิดแผ่นดินไหวได้ประมาณ  7 ริกเตอร์ ซึ7งแสดงให้เห็นถึงความแข็งแรงของบ้าน แต่ต้อง
ยอมรับวา่โครงการที7อยูใ่นเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไม่ได้อยู่ในเขตที7เกิดแผ่นดินไหว ในด้านคณุภาพนั :น บริษัทฯ ได้
พฒันาโดยการนําเทคโนโลยีมาผสมกบัการบริหารจดัการ ทําให้กระบวนการก่อสร้างบ้านใช้วลาประมาณ 30 วนั โดยขั :นตอน
การผลติหรือการก่อสร้างมี 7 ขั :นตอน โดยประมาณ ซึ7งแตล่ะขั :นตอนบริษัทฯ จะใช้พนกังานที7ได้รับการฝึกฝนมาอย่างดี คือ ให้
ทํางานในแต่ละขั :นตอนซํ :าๆ กันเพื7อให้เกิดความชํานาญเฉพาะด้าน มีคุณภาพและมีความประณีต เช่น การประกอบผนัง     
พรีคาสท์ หรือ การมงุกระเบื :องหลงัคา พนกังานจะทําหน้าที7เพียงอย่างเดียว ปัจจุบนัคณุภาพของบ้านดีกว่าในอดีตมาก เช่น 
ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี7ยว ลกูค้ามาตรวจและรับมอบโดยไมม่ีการแก้ไขประมาณร้อยละ 60 ทั :งนี : โดยปกติคา่เฉลี7ยบ้าน 1 หลงั จะมี
ข้อบกพร่อง 2 รายการ ซึ7งรวมทั :งกรณีก่อนรับมอบบ้านและภายหลงัจากเข้าพกัอาศยัแล้วตรวจพบ โดยถือเป็นข้อบกพร่อง
เล็กน้อย บริษัทฯ มีนโยบายเกี7ยวกบัการแก้ไขข้อบกพร่องว่า ต้องแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน 24 ชั7วโมง หรือ 3 วนั หรือ 7 วนั 
แล้วแตค่วามยากง่ายของแตล่ะรายการ แตต้่องยอมรับวา่ในปี 2557 ที7ผา่นมาบริษัทฯ มียอดโอนประมาณ 17,000 ยนิูต ดงันั :น 
จึงต้องมีเรื7องร้องเรียนเข้ามาบ้างซึ7งถือเป็นเรื7องปกติที7เกิดขึ :น  

นายวิศิษฏ์ ปิติวฒันะกุล ผู้ ถือหุ้น สอบถามว่า ตามที7บริษัทฯ เข้าไปลงทุนในต่างประเทศและขยาย
การลงทนุไปยงัตา่งจงัหวดันั :น อยากทราบวา่บริษัทฯ ได้ใช้ Business Model เหมือนที7ใช้ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
หรือไม ่

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์  กรรมการและกรรมการผู้จัดการใหญ่ แจ้งให้ที7ประชุมทราบว่า กรณีที7
บริษัทฯ เข้าไปลงทนุในตา่งประเทศ เช่น ประเทศอินเดียนั :น ปัจจบุนัโครงการแรกใกล้เสร็จแล้ว ขณะนี :เตรียมเปิดโครงการที7สอง 
โดยในประเทศอินเดียบริษัทฯ บริหารจดัการในลกัษณะเดียวกบัในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตย่งัไมไ่ด้นําเทคโนโลย ี
พรีคาสท์เข้าไปใช้ เนื7องจากโครงการยงัมีขนาดเล็ก สําหรับในต่างจงัหวดันั :น ปัจจุบนับริษัทฯ ได้เข้าไปลงทนุในจงัหวดัต่างๆ 
อาทิเช่น ภเูก็ต เชียงใหม ่ชลบรีุ ขอนแก่นและอยธุยา ซึ7งใช้ Business Model เหมือนในกรุงเทพมหานคร คือ สง่แผ่นพรีคาสท์
จากโรงงานไปยงัจงัหวดัต่างๆ ซึ7งไม่พบปัญหาในเรื7องการขนสง่แต่อย่างใด เนื7องจากเป็นระยะทางที7ไม่ไกลจนเกินไปนกั คือ 
ระยะทางประมาณ 80-90 กิโลเมตร ยกเว้นจงัหวดัภเูก็ตที7สง่จากกรุงเทพมหานครไปสว่นหนึ7งและซื :อจาก Supplier สว่นหนึ7ง
ทั :งนี : หากบริษัทฯ สามารถสร้าง Economy Scale ให้มากกว่าปัจจุบนัประมาณ 1 เท่าครึ7ง บริษัทฯ ก็จะสามารถลงทุนตั :ง
โรงงานพรีคาสท์ขนาดยอ่ยได้ แตปั่จจบุนัยงัจําเป็นต้องใช้จากสว่นกลางอยู ่

ประธานฯ ได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และผู้มีเกียรติทกุทา่นที7ได้สละเวลามาร่วมประชมุ
ในครั :งนี :และกลา่วปิดการประชมุในเวลา 11.45 น.   
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อนึ7ง หลงัจากเริ7มการประชมุเมื7อเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื7อเข้าประชุมเพิ7มเติม จึง
ทําให้มีผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทั :งสิ :น 1,212 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,968,512,386
หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.2447 ของจํานวนหุ้นที7ออกจําหนา่ยแล้วทั :งหมดของบริษัทฯ 

                  
    ลงชื7อ                  พิสฐิ ลี :อาธรรม                ประธานที7ประชมุ 
             (ดร.พิสฐิ ลี :อาธรรม) 
 
 
 
    ลงชื7อ               ไพศาล  รําพรรณ์                 ผู้จดบนัทกึการประชมุ 
          (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


