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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2554 
บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จาํกัด (มหาชน) 
วันที่ 22 เมษายน 2554 เวลา 10:00 นาฬิกา 

ณ ห้องพมิานแมน โรงแรมโฟร์ซีซ่ันส์ 
เลขที่ 155 ถนนราชดาํริ แขวงลุมพนีิ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 

 

 

เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

บริษัทฯ โดยนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น ผู้ รับ

มอบฉนัทะ และผู้ มีเกียรติทกุท่าน สูก่ารประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของบริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จํากดั (มหาชน) 

(“บริษัทฯ”) และได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า การประชมุในครัง้นีมี้ทัง้สิน้ 11 วาระ เป็นวาระที่จะขอความเห็นชอบจากท่ีประชุม 9 

วาระ วาระแจ้งเพื่อทราบ 1 วาระ  และวาระอ่ืนๆ อีก 1 วาระ เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนให้ท่ีประชุมพิจารณา

นอกเหนือจากท่ีกําหนดในคําบอกกล่าวเชิญประชมุ ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้ปฏิบติัตามนโยบายการส่งเสริมการกํากับดแูลกิจการท่ีดี 

และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน โดยคณะกรรมการบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอวาระการประชมุและเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาเห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทน

ในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศ

ดงักล่าว พร้อมเง่ือนไข ไว้บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้ว และสําหรับการประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ไม่ปรากฏว่ามีผู้

ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระอ่ืนให้ท่ีประชมุพิจารณา และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท 

นายสมบรูณ์ฯ ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมวา่ สําหรับการพิจารณาแต่ละวาระการประชมุนัน้ จะพิจารณาเรียงตามลําดบัวาระ 

(จะไม่มีการสลบัวาระ) ตามท่ีระบไุว้ในคําบอกกลา่วเชิญประชมุท่ีได้สง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าแล้ว สําหรับวิธีการลงคะแนนใน

แตล่ะวาระท่ีต้องขอความเห็นชอบจากท่ีประชมุจะกระทําโดยให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน จากนัน้เจ้าหน้าท่ีจะ

ทําการรวบรวมบตัรลงคะแนนเพ่ือนับคะแนน และประกาศผลการนับคะแนนให้ท่ีประชุมรับทราบในแต่ละวาระ โดยการ

ลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระนัน้ จะใช้ระบบ 1 หุ้น มี 1 เสียง และไม่ใช้ Cumulative Voting  ทัง้นี ้ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วย

ตนเองสามารถออกเสียง เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งสําหรับแต่ละวาระในบตัรลงคะแนนท่ี

แจกให้โดยจะมีตวัเลขกํากับวาระไว้ท่ีมมุซ้ายบน สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อื่นเข้าร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน

ตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ จะบนัทึกคะแนน เห็นด้วย หรือ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ตามความ

ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นชอบ หรือ งดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น

เห็นชอบตามท่ีประธานในท่ีประชมุเสนอ นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ใช้ระบบ Barcode มาช่วยในการรวบรวมผลคะแนนในการ

ประชมุครัง้นี ้

เพ่ือความโปร่งใสตรวจสอบได้ตามนโยบายการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี บริษัทฯ จึงได้ขอให้คนกลางท่ีเป็นอิสระ หรือ 

Inspector ได้แก่ นายเทพชล โกศล จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากดั เป็นผู้ตรวจสอบการนบัคะแนนเสียง  

นายสมบรูณ์ฯ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุเพิม่เติมวา่ ณ วนัปิดสมดุทะเบยีนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัท่ี 16 มีนาคม 2554

บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 2,228,812,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ว จํานวน 2,207,479,700 บาท และมีผู้ ถือหุ้น 

จํานวน 6,586 ราย โดยการประชมุในครัง้นี ้ในขณะท่ีทําการเปิดประชมุ มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะมาประชมุรวมทัง้สิน้   

670 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,879,303,175 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 85.13 ของหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่มีผู้ ถือ

หุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาประชมุเกินกว่า 25 รายและมีหุ้นนบัรวมกนัเกินกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมด 
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ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบับริษัทฯ ข้อ 34 จงึขอเรียนเชิญ ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม  ประธานกรรมการบริษัท , กรรมการอิสระ 

และ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 ของ บริษัทฯ ต่อไป 

ประธานฯ  กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทกุท่านท่ีได้มาเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2554 

ของบริษัทฯ พร้อมทัง้แนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้คือ 

1. นายทองมา  วิจิตรพงศ์พนัธุ์ - รองประธานกรรมการบริษัท, ประธานกรรมการบริหาร และกรรมการผู้จดัการ      

2. นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ  

3. นายปิยะ ประยงค์ - กรรมการบริษัท และรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 

4. นายเมธา จนัทร์แจ่มจรัส - กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ 

5. นายเอด็เวิร์ด โจเซฟ คเูปอร์ จเูนียร์ – กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จดัการสายงานการเงินและ 

    บริหารความเสี่ยง 

6. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ - กรรมการบริษัท 

7. ศาสตราจารย์เกียรติคณุ ดร.ตรึงใจ บรูณสมภพ – กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

8. นายวิสทุธ์ิ ศรีสพุรรณ - กรรมการอิสระ 

9. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ – กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และ

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

10. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ – กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และประธานกรรมการบรรษัทภิบาล 

 ประธานฯ ได้แนะนําผู้บริหารซึ่งดํารงตําแหน่งสูงสุดในด้านต่างๆ ได้แก่ ด้านพฒันาธุรกิจ  ด้านบญัชีและการเงิน 

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท  เคพีเอ็มจี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้แก่ นางสาวสมบรูณ์  ศภุศิริภิญโญ นางสาววิภา

วรรณ ปัทวนัวิเวก และนางสาวลดัขณา หวงัเบญจพร และท่ีปรึกษากฎหมายในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้คือ นายเทพชล โกศล 

จากบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากดั โดยนายเทพชล จะทําหน้าท่ีเป็นคนกลางท่ีเป็นอิสระหรือ Inspector ในการประชมุ

ครัง้นี ้ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาโดยเรียงตามลําดบัระเบยีบวาระการประชมุดงัต่อไปนี ้

 

ระเบียบวาระที่ 1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2553 

ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 

2553 โดยสําเนารายงานการประชมุดงักล่าว ได้ส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นในท่ี

ประชมุทกัท้วงหรือขอให้แก้ไขรายงานการประชมุเป็นอย่างอ่ืน 

ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 
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หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  1,873,747,875 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 ไม่มี

เสียงท่ีไม่เห็นด้วย และงดออกเสียงจํานวน 5,766,300 เสียง นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรอง

รายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 เม่ือวนัท่ี 29 กนัยายน 2553 

 

ระเบียบวาระที่ 2  พจิารณารับทราบรายงานประจาํปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการ
 ดาํเนินงานในรอบปี 2553 

ประธานฯ ขอให้นายประเสริฐ แต่ดลุยสาธิต กรรมการบริษัทและรองกรรมการผู้จดัการ สํานกัพฒันาธุรกิจ เป็น

ผู้ นําเสนอในวาระนี ้นายประเสริฐ ได้รายงานต่อท่ีประชมุถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 โดยมีละเอียด 

ดงัต่อไปนี ้

ผลการดําเนินงานในปี 2553 บริษัทฯ มียอดจองซือ้บ้าน (Presale) จํานวน 38,753 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 

2552 ร้อยละ 70 กล่าวคือในปี 2552 บริษัทฯ มียอดจองซือ้บ้านจํานวน 22,774 ล้านบาท ในขณะท่ีเป้าหมายธุรกิจในปี 2553 

อยู่ท่ีจํานวน 29,000 ล้านบาท ถือว่าประสบความสําเร็จสงูกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 34 โดยยอดขายรวมท่ีเติบโตขึน้

นัน้ มาจากการท่ีบริษัทฯ ประสบความสําเร็จในทกุผลิตภณัฑ์กลา่วคือ ในด้านทาวน์เฮ้าส์ บริษัทฯ สามารถทํายอดจองได้

จํานวน 17,034 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 47 บ้านเด่ียวจํานวน 8,679 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 35 

และโครงการอาคารชดุจํานวน 12,342 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 161 นอกจากนีย้งัมียอดจองจากธุรกิจใน

ตา่งประเทศอีกจํานวน  699 ล้านบาท ซึง่ถือเป็นปีแรกท่ีบริษัทฯ สามารถทํายอดจองจากธุรกิจในตา่งประเทศได้ และในปี 

2554 บริษัทฯ ได้กําหนดแผน (Target) ในส่วนของยอดจองซือ้บ้าน (Presale) ไว้ท่ีจํานวน 42,000 ล้านบาท 

ด้านรายได้ (revenue) จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ในปี 2553 เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 23 กล่าวคือในปี 

2553 บริษัทฯ มีรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ทัง้สิน้จํานวน 23,407 ล้านบาท ในขณะท่ีมีเป้าหมายธุรกิจอยู่ท่ีจํานวน 

24,000 ล้านบาท ถือว่าต่ํากวา่เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ร้อยละ 3 ในขณะท่ีเทียบกบัในปี 2552 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ีจํานวน 

19,033 ล้านบาท  

สําหรับรายได้ในปี 2553 นัน้จะเป็นรายได้ท่ีมาจากโครงการทาวน์เฮาส์ จํานวน 11,949 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 

2552 ร้อยละ 23 บ้านเด่ียว จํานวน 7,723 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 40  อาคารชดุ จํานวน 3,608 ล้านบาท 

เพ่ิมขึน้จากปี 2552 ร้อยละ 0.33 และรายได้อ่ืนๆ อีกจํานวน 127 ล้านบาท โดยในปี 2554 บริษัทฯ ได้กําหนดแผน (Target) ใน

สว่นของยอดรายได้ไว้ท่ีจํานวน 32,000 ล้านบาท  

หากนบัจากหน่วยบ้านท่ีทําการโอน บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธ์ิในปี 2553 ทัง้สิน้จํานวน 12,849 หน่วย  

เพ่ิมขึน้ร้อยละ 14 จากปี 2552 ซึง่ถือว่ามีจํานวนหน่วยท่ีมีการโอนมากท่ีสดุในอตุสาหกรรม โดยเป็นยอดโอนกรรมสิทธ์ิจาก

บ้านทาวน์เฮาส์จํานวน 9,150 หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 20 บ้านเด่ียวจํานวน 2,416 หน่วย เพ่ิมขึน้ร้อยละ 29 และอาคารชดุ

จํานวน 1,283 หน่วย ลดลงร้อยละ  25 
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ในด้านสว่นแบง่การตลาดของบริษัทฯ สําหรับบ้านทาวน์เฮาส์จะมีสว่นแบง่การตลาดคิดเป็นร้อยละ 65 เม่ือ

เทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวม บ้านเด่ียวจะมีสว่นแบง่การตลาดคิดเป็นร้อยละ 21 เม่ือเทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวมและ

โครงการอาคารชดุจะมีสว่นแบง่การตลาดคิดเป็นร้อยละ 2 เม่ือเทียบกบัขนาดของตลาดโดยรวม  

ในส่วนของบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 บริษัทฯ มีบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ

มลูค่ารวมทัง้สิน้จํานวน 30,671 ล้านบาท ซึง่ถือวา่เป็นจํานวนบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) ท่ีสงูท่ีสดุในอตุสาหกรรม โดย

จํานวนบ้านท่ีคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้ได้ในปี 2554 มีมลูค่าอยู่ท่ีจํานวนประมาณ 18,179 ล้านบาท  

ในปี 2553 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่ทัง้สิน้จํานวน 48 โครงการ โดยแบง่เป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์

จํานวน  16 โครงการ บ้านเด่ียว 14 โครงการ อาคารชดุจํานวน 16 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 2 โครงการ แต่ในปี

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการเปิดโครงการมากกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ เน่ืองจากบริษัทฯ เห็นโอกาสในการทําธุรกิจ ทําให้บริษัทฯ 

สามารถทํายอดขายได้ถึงจํานวน 38,753 ล้านบาท ซึง่สงูกวา่แผนท่ีกําหนดไว้ท่ีจํานวน 29,000 ล้านบาท  โดยในปี 2553 

บริษัทฯ มีการเปิดโครงการทัง้สิน้จํานวน 72 โครงการ  แยกเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน  44 โครงการ บ้านเด่ียว 15 

โครงการ อาคารชดุจํานวน 11 โครงการและโครงการในต่างประเทศอีก 2 โครงการ 

สําหรับในปี 2554 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่จํานวนทัง้สิน้ 78 โครงการ โดยโครงการท่ีจะเปิดใหม่ในปี

นีจ้ะเป็นโครงการบ้านทาวน์เฮาส์จํานวน 42 โครงการ บ้านเดี่ยว 17 โครงการ อาคารชดุจํานวน 15 โครงการและโครงการใน

ตา่งประเทศอีก 4 โครงการ 

ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้จากส่วนท่ีได้รับการสง่เสริมจากสํานกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) 

จํานวน 3,485 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ของรายได้รวมของบริษัทฯ ซึง่ถึอวา่ มีจํานวนท่ีสงูกว่าในปี 2552 คอ่นข้างมาก 

ทัง้นี ้เน่ืองจากในปี 2553 มีการปรับกฏเกณฑ์ในการขอรับการส่งเสริมการลงทนุใหม่จากเดิมท่ีให้กบับ้านในราคาไม่เกิน 

600,000 บาท มาเป็น ไม่เกิน 1,000,000 – 1,200,000 บาท ซึง่มีผลทําให้บริษัทฯ ได้รับประโยชน์จากโครงการบ้าน BOI 

คอ่นข้างมากในปีท่ีผ่านมา 

เม่ือพิจารณาจากอตัรากําไรขัน้ต้นของบริษัทฯ จะพบวา่  ในปี 2553 บริษัทฯ มีกําไรขัน้ต้นจํานวน 8,846 ล้าน

บาท หรือ คิดเป็นร้อยละ 37.80 ซึง่ใกล้เคียงกบัในปี 2552 ซึง่มีกําไรขัน้ต้นร้อยละ 38.30  แม้วา่จะมีภาวะการแขง่ขนัท่ีสงูขึน้ก็

ตาม ในขณะท่ีกําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2553 จะมีกําไรสทุธิจํานวน  3,488 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 15 ลดลงจากปี 

2552 ซึง่มีกําไรสทุธิจํานวน 3,622 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 19 ทัง้นี ้มีผลมาจากมาตรการทางภาษีท่ีสิน้สดุลงในปี 2553 

ทําให้บริษัทฯ ต้องรับภาระเพ่ิมขึน้ในการจ่ายคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลกูค้า จงึมีผลทําให้

อตัราการทํากําไรขัน้ต้นลดลง   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายบญุ จรัสฉิมพลีกุล ผู้ ถือหุ้น ได้สอบถามต่อท่ีประชมุว่า จากงบกําไรขาดทนุจะพบว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มี 

รายได้เพ่ิมขึน้จํานวน 4,373 ล้านบาทและมีค่าใช้จ่ายเพ่ิมขึน้จํานวน 4,616 ล้านบาท ในขณะท่ีทราบดีว่า บริษัทฯ มีภาระทาง

ภาษีเพ่ิมขึน้ โดยจะเห็นได้ว่า ในปี 2553 บริษัทฯ ต้องชําระภาษีธุรกิจเฉพาะไปเป็นจํานวน 567 ล้านบาท ในขณะท่ีในปี 2552 

ชําระไปเพียง 21 ล้านบาทเท่านัน้  แต่ขอสอบถามในประเด็นของค่าใช้จ่ายในด้านการโฆษณาและประชาสมัพนัธ์ท่ีมีจํานวน 

706 ล้านบาทเทียบกบัปี 2552 ท่ีมีคา่ใช้จ่ายเพียงจํานวน 322 ล้านบาทเท่านัน้ ซึง่จะเห็นว่า ค่าใช้จา่ยในส่วนนีมี้จํานวนเพิม่ขึน้

เป็นจํานวนประมาณร้อยละ 250 จงึขอคําชีแ้จงเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายในสว่นนีด้้วย 
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นายประสริฐ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า  ค่าใช้จ่ายท่ีเพิ่มขึน้นัน้มีผลสืบเน่ืองมาจากการท่ีบริษัทฯ มีจํานวนโครงการ

เพ่ิมมากขึน้ กล่าวคือ ในช่วงต้นปี 2553 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่เพียงจํานวน 48 โครงการเท่านัน้ แต่เน่ืองจาก

บริษัทฯ เห็นโอกาสในการทําตลาดในปีท่ีผ่านมา ทัง้ในส่วนของตลาดทาวน์เฮ้าส์ บ้านเดี่ยวและอาคารชดุ ทําให้บริษัทฯ มีการ

ปรับเปลี่ยนแผนและมีการเปิดโครงการใหม่ทัง้สิน้จํานวน 72 โครงการ ซึง่เพ่ิมขึน้จากแผนท่ีกําหนดไว้เดิม 24 โครงการ ซึง่การ

เปิดโครงการใหม่ท่ีมากกว่าแผน จําเป็นต้องมีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด (Marketing cost) เพ่ิมมากขึน้ด้วย ประกอบกบัในปี

ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มียอดจองซือ้บ้าน (Presale) เป็นจํานวนประมาณ 39,000 ล้านบาท มากกว่าแผนท่ีกําหนดไว้ท่ีจํานวน 

29,000 ล้านบาท ซึง่เติบโตมากกวา่แผนเป็นจํานวนประมาณ 10,000 ล้านบาท ซึง่การท่ีบริษัทฯ มียอดจองซือ้บ้านเพ่ิมมากขึน้

จําเป็นต้องอาศยัค่าใช้จ่ายในด้านการตลาดเพ่ือช่วงชิงโอกาสในการทําตลาดในแต่ละผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นตลาด

ทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียวและอาคารชดุ ก่อนท่ีคูแ่ขง่รายอ่ืนจะปรับตวัมาแขง่ขนักบับริษัทฯ ทัง้นี ้เพ่ือให้เป็นฐานรองรับรายได้ซึง่จะ

เห็นได้วา่ จากแผนรายได้ท่ีกําหนดไว้ในปี 2554 จํานวน 32,000 ล้านบาทนัน้  บริษัทฯ มีบ้านท่ีรอโอนกรรมสิทธ์ิ (Backlog) อยู่

เป็นจํานวนประมาณ 30,000 ล้านบาท ซึง่จะสามารถส่งมอบและรับรู้เป็นรายได้ในปีนีไ้ด้เป็นจํานวนประมาณ 18,000 ล้าน

บาท หรือประมาณร้อยละ 57 ของแผนท่ีกําหนดไว้ ซึ่งจากเหตผุลท่ีกล่าวมาข้างต้น มีผลทําให้บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในด้าน

การตลาดเพิ่มขึน้ โดยส่วนหนึ่งจะเป็นค่าใช้จ่ายในการทําตลาดโครงการอาคารชุด ซึ่งจะเห็นได้ว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มี

ยอดขาย (Presale) โครงการอาคารชดุเป็นจํานวนประมาณ 12,000 ล้านบาท หรือ เพ่ิมขึน้จากปีก่อนประมาณร้อยละ 161  ซึง่

ยังไม่สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ แต่จะมีค่าใช้จ่ายในการทําตลาดท่ีมีการบันทึกทางบญัชีเกิดขึน้ในปีท่ีผ่านมาแล้ว  ซึ่งเป็น

เหตผุลหน่ึงท่ีทําให้ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายในด้านการตลาด (Marketing cost)  เพิ่มมากขึน้  อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ 

ก็ได้ให้ความระมดัระวงัและมีการใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในส่วนนีอ้ย่างรอบคอบและขอขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีให้ความเป็นห่วงใน

ประเดน็นี ้

นายอภิชิต เตชะวงศ์อนันต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ตามท่ีบริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่ในปี 

2554 เป็นจํานวน 78 โครงการ ในขณะท่ีสภาวะเศรษฐกิจท่ีนํา้มนัมีราคาแพงและเศรษฐกิจของโลกก็ยงัไม่มีความแน่นอน 

อยากทราบวา่ในปี 2554 บริษัทฯ ประเมินผลการดําเนินการไว้อย่างไร 

นายประเสริฐ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทฯ มีการวางแผนรับรู้รายได้ไว้ท่ี 32,000 ล้านบาท หรือ

เติบโตจากปี 2553 ประมาณร้อยละ 37 โดยขณะนีมี้ Backlog ท่ีจะรองรับรายได้ในส่วนนีไ้ว้แล้วเป็นจํานวนร้อยละ 57 ซึง่มีผล

มาจากยอดขายในปีท่ีผ่านมา ส่วนรายตามแผนท่ีเหลืออีกร้อยละ 43 จะมาจากการขายและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีจะต้องทําในปีนี ้

โดยในไตรมาส 1/2554 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ สามารถทํายอดขาย (Presale) ได้อีกจํานวน 8,500 ล้านบาท ซึง่ถือว่า ยงัมียอดขาย

ท่ีตอ่เน่ืองและมีสญัญานท่ีดี โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสว่นของการขยายตลาดใหม่ๆ  โดยเม่ือ 2-3 สปัดาห์ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการ

เปิดโครงการทาวน์เฮ้าส์ใหม่ท่ีจงัหวดัภเูก็ตจํานวนประมาณ 200 – 300 หน่วย ปรากฏว่า บริษัทฯ สามารถขายได้หมดภายใน

วนัเดียว รวมทัง้โครงการในต่างประเทศก็เร่ิมมียอดขาย (Presale) เข้ามา ซึ่งกรณีดงักล่าวทําให้ฝ่ายบริหารค่อนข้างมีความ

มัน่ใจวา่จะสามารถรับกบัสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนแปลงไปได้ 

นางสาวนลินนุช สว่างโสภากุล ผู้ ถือหุ้ น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทฯ มีแผนท่ีจะลงทุนใน

ต่างประเทศเพ่ิมขึน้อีกหรือไม่และ Margin สําหรับการลงทุนในต่างประเทศเม่ือเทียบกับการลงทุนในประเทศไทยมีความ

แตกตา่งกนัอยา่งไรหรือไม่  

นายประเสริฐ ชึแ้จงต่อท่ีประชุมว่า สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ในปี 2554 บริษัทฯ มีแผนในส่วนของ

ยอดขาย (Presale) ไว้ท่ีจํานวน 4,545 ล้านบาท โดยจะมาจากการลงทนุในประเทศอินเดียจํานวน 2,515 ล้านบาท มลัดีฟส์ 

จํานวน 1,030 ล้านบาทและเวียดนามจํานวน 1,000 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 11 ของแผนการขาย (Presale) ทัง้หมดของ

บริษัทฯ ท่ีวางไว้ท่ีจํานวน 42,000 ล้านบาท ในขณะท่ีรายได้ (Revenue) ท่ีจะมาจากการขายในต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มี
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แผนการรับรู้รายได้ไว้ท่ีจํานวน 2,442 ล้านบาท โดยจะมาจากประเทศอินเดียจํานวน 660 ล้านบาท มลัดีฟส์ จํานวน 982 ล้าน

บาทและเวียดนามจํานวน 800 ล้านบาท ซึ่งขณะนีเ้ร่ิมมีความคืบหน้าในการรับรู้รายได้กล่าวคือ ในประเทศมลัดีฟส์จะเร่ิมมี

การรับรู้รายได้ในช่วงประมาณกลางปีนี ้สว่นท่ีประเทศอนิเดียก็เร่ิมรับรู้รายได้ในช่วงประมาณปลายปีและท่ีประเทศเวียดนามก็

น่าจะเร่ิมมีการรับรู้รายได้ในชว่งไตรมาส 4/2554  

นายวสนัต์ พงษ์พุทธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2554 บริษัทฯ จะมียอด due ในแต่ละ

ผลิตภณัฑ์ (Segment) เป็นจํานวนเท่าใดและในปีนีบ้ริษัทฯ จะมีแผนการดําเนินการใน Segment ใดท่ีแปลกใหม่ไปจากในปี 

2553 ท่ีผ่านมาบ้างหรือไม่ รวมทัง้รายได้จากการลงทนุในต่างประเทศคิดเป็นร้อยละเท่าไหร่ของรายได้รวมของบริษัทฯ และ 

Margin สําหรับการลงทนุในต่างประเทศเม่ือเทียบกบัในประเทศมีความแตกต่างกนัอย่างไรหรือไม่ นอกจากนีใ้นส่วนของการท่ี

คา่เงินบาทมีความแขง็คา่ขึน้จะมีผลกระทบกบัรายได้ของบริษัทฯ ในต่างประเทศอย่างไรหรือไม่ 

นายประเสริฐ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ในส่วนของแผนการรับรู้รายได้ในปี 2554 นัน้ บริษัทฯ มีการวางแผนการรับรู้

รายได้ไว้ท่ีจํานวน 32,000 ล้านบาท โดยจะมาจากทาวน์เฮ้าส์จํานวน 13,040 ล้านบาท ซึง่ ณ วนัท่ี 1 มกราคม 2554 บริษัทฯ 

มี Backlog สําหรับทาวน์เฮ้าส์ท่ีจะรอโอนในปีนีอ้ยู่ท่ีจํานวน 8,764 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 67 ของแผนการรับรู้รายได้ 

ในขณะท่ีในส่วนของบ้านเด่ียวนัน้ บริษัทฯ มีแผนการรับรู้รายได้ในปีนีเ้ป็นจํานวน 12,292 ล้านบาทและมี Backlog ของตลาด

บ้านเด่ียวอยู่ท่ีจํานวน 4,220 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของแผนการรับรู้รายได้ โดยในไตรมาส 1/2554 ท่ีผ่านมา ตลาด

ในส่วนของบ้านเด่ียวมีแนวโน้มท่ีดีมากและในส่วนของโครงการอาคารชุด บริษัทฯ มีแผนการรับรู้รายได้อยู่ท่ีจํานวน 4,226 

ล้านบาทและมี Backlog ของโครงการอาคารชดุอยู่ท่ีจํานวน 4,496 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 106 ของแผนรับรู้รายได้ ซึง่

ตามแผนการก่อสร้าง บริษัทฯ จะสามารถทําการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการอาคารชดุได้ภายในปีนีจํ้านวน 4 โครงการคือ โครงการ 

Ivy ทองหล่อ , The Seed Memories Siam ,  Condolette ลาดพร้าว และ Be you โชคชยั 4  

สําหรับในประเดน็ท่ีวา่ ในปีนีบ้ริษัทฯ จะมี Segment ใดท่ีแปลกใหม่ไปจากเดิมบ้างนัน้ ขอเรียนให้ทราบว่า ในปี

นีใ้นส่วนของธุรกิจต่างประเทศ บริษัทฯ น่าจะมีการรับรู้รายได้จากการดําเนินธุรกิจในประเทศเวียดนาม ซึง่ในปีท่ีผ่านมายงัไม่มี

การรับรู้รายได้ นอกจากนีบ้ริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการบ้านเด่ียวท่ีมีราคาในระดบั 5 – 10 ล้านบาทในย่านพฒันาการ  ซึง่ใน

ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะมุ่งเน้นการทําโครงการบ้านเดี่ยวท่ีมีระดบัราคาตํ่ากว่า 5 ล้านบาทลงมา โดยยงัไม่มีโครงการในระดบั

ราคา 5 – 10 ล้านบาทมาก่อน การเปิดโครงการใหม่ในย่านพฒันาการ ซึง่อยู่ในย่าน Prime Location และอยู่ห่างจากซอยทอง

หล่อไม่เกิน 3-4 กิโลเมตร น่าจะสามารถทําตลาดในระดบักลาง – บนได้ดีพอควร   นอกจากนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการ

อาคารชดุท่ีมีระดบัราคาต่ํากว่า 1 ล้านบาท หรือ โครงการอาคารชดุท่ีได้รับการส่งเสริมการลงทนุ (BOI) ในย่านชนุชนเมือง ซึง่

ถือว่า เป็นธุรกิจใหม่ในอีก Segment หนึ่งของบริษัทฯ ซึง่ทัง้ 3 ส่วนนีจ้ะเป็นธุรกิจใหม่ท่ีจะช่วยเสริมธุรกิจเดิมของบริษัทฯ และ

จะมีผลทําให้บริษัทฯ มีการเติบโตได้อย่างต่อเน่ืองในปีตอ่ๆ ไป 

ส่วนประเด็นในเร่ืองของ Margin สําหรับการลงทุนในต่างประเทศนัน้ จะมีความใกล้เคียงกับในประเทศ 

กล่าวคือจะอยู่ท่ีจํานวนประมาณร้อยละ 36 – 37 และ กําไรสทุธิ (Net Income) จะอยู่ท่ีจํานวนประมาณร้อยละ 15 – 17 

นอกจากนี ้ในส่วนของอตัราแลกเปล่ียนเงินตรานัน้ บริษัทฯ อาจได้รับผลกระทบบ้าง แต่หากพิจารณาว่า การลงทนุของบริษัทฯ 

เป็นการลงทนุในระยะยาว (Long Term Investment) โดยจะไม่มีการนําเงินกลบัประเทศในระยะเวลาอนัใกล้และรายรับท่ี

ได้มาในแต่ละประเทศจะนํากลบัไปลงทุนต่อในประเทศนัน้ๆ โดยผลตอบแทนท่ีกลบัมาจะอยู่ในรูปของเงินปันผลท่ีกลบัมาสู่

บริษัทแม่ในประเทศไทยตอ่ไป  

สําหรับการลงทนุในต่างประเทศนัน้ บริษัทฯ มีแผนการรับรู้รายได้ไว้ท่ีจํานวน 2,442 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อย

ละ 8 ของรายได้รวมของบริษัทฯ 
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นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีมาตรการท่ีเตรียมการเพ่ือรองรับ

ในกรณีท่ีเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจไว้อย่างไรบ้างหรือไม่ ทัง้นี ้เน่ืองจากหากเกิดวิกฤติการณ์ขึน้ ภาคอสงัหาริมทรัพย์จะเป็นภาค

ท่ีได้รับผลกระทบจากวิกฤติการณ์มากท่ีสดุ 

นายประเสริฐ ชึแ้จงต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ มีการเตรียมการเพื่อรองรับในประเด็นนีม้าตัง้แต่ในช่วงกลางปีท่ี

ผ่านมา  ซึง่จะเห็นได้จากแผนยอดขายของบริษัทฯ (Presale Target) ในปี 2554 ท่ีบริษัทฯ ลดยอดขายในส่วนของโครงการ

อาคารชดุลงร้อยละ 23 ทัง้นี ้เน่ืองจากเป็น Segment ท่ีมีความเสี่ยงมากว่าตลาดทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียว กล่าวคือ โครงการ

ทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียวจะมีรอบธุรกิจอยู่ท่ีจํานวนประมาณ 145 วนั ซึง่จะมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ํา ซึง่หากเกิดเหตกุารณ์ขึน้ 

บริษัทฯ สามารถแก้ไขปัญหาได้งา่ยกวา่ บริษัทฯ จงึมีการปรับเปลี่ยนแผนธุรกิจ โดยจะมุ่งเน้นมาทําการตลาดในส่วนของทาวน์

เฮ้าส์และบ้านเด่ียวมากขึน้  โดยในปีนี ้บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเติบโตในส่วนของบ้านเด่ียวเพ่ิมขึน้ร้อยละ 56 และทาวน์เฮ้าส์จะ

ลดลงร้อยละ 15 แต่เม่ือรวมโครงการบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์แล้ว บริษัทฯ จะมีการเติบโตจากปีท่ีผ่านมาค่อนข้างมาก ทัง้นี ้

เพ่ือลดความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้ โดยบริษัทฯ มีความสามารถท่ีจะทําการก่อสร้างและโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการบ้านเดี่ยวและ

ทาวน์เฮ้าส์ได้คอ่นข้างเร็วและสามารถควบคมุราคาของวสัดท่ีุใช้ในการก่อสร้างได้ ทําให้สามารถลดความเส่ียงในด้านของการ

บริหารธุรกิจลงได้ 

นอกจากนี ้ในส่วนของวสัถดิุบท่ีใช้ในการก่อสร้างท่ีมีราคาสงูขึน้เช่น เหล็ก , ปนูซีเมนต์ ฯลฯ  บริษัทฯ มีการซือ้ไว้

ล่วงหน้าและสามารถนํามาใช้ในการก่อสร้างได้จนถึงปีหน้า มีผลทําให้บริษัทฯ สามารถควบคมุต้นทุนในการก่อสร้างทาวน์

เฮ้าส์และบ้านเดี่ยวได้ 

สําหรับในส่วนของดอกเบีย้ท่ีมีแนวโน้มในการปรับตวัขึน้หลายครัง้ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้าง

หนี ้โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหนีจ้ากการขอสินเช่ือโครงการ (Project Loan) มาเป็นการออกหุ้นกู้แทน โดยในปี 2553 

บริษัทฯ มีการออกหุ้นกู้อาย ุ3-5 ปี เป็นจํานวน 7,500 ล้านบาท โดยมีอตัราดอกเบีย้อยู่ท่ีร้อยละ 3.00 – 3.75 ทําให้บริษัทฯ 

ไม่ได้รับผลกระทบจากอตัราดอกเบีย้ท่ีเปลี่ยนแปลงไปและสามารถควบคมุต้นทนุในสว่นนีไ้ด้อีกส่วนหนึง่ 

นางสาวสพีุรณฐั กวีวจัน์ ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทนุไทย สอบถามต่อท่ีประชุมว่า ในปี 2553 

บริษัทฯ มีการลงนามสญัญาร่วมทนุกบั Soham Group เพ่ือร่วมพฒันาท่ีดินท่ีเมืองมมุไบ ประเทศอินเดียนัน้ ขอสอบถามว่า 

ขณะนีมี้ความคืบหน้าอย่างไรบ้าง 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุว่า ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการเตรียมการเพ่ือพฒันาท่ีดิน โดยอยู่ในขัน้ตอนของการออกแบบและรอการโอนกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดินอยู่ 

นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า  ขณะนีอ้ยู่ระหว่าง

การเจรจากบักลุ่ม Soham ซึง่คาดว่า จะสามารถหาข้อสรุปและทําการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดิน เพ่ือเร่ิมโครงการได้ในช่วงคร่ึงปีหลงั

นี ้

นายพรศกัด์ิ ฮ้อศิริมานนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุว่า  การเปิดโครงการต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโครงการบ้าน

เด่ียว ทาวน์เฮ้าส์ หรืออาคารชุดก็ตาม ก่อนท่ีจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิ ผู้ ท่ีจองจะสามารถโอนสิทธิการจองเปลี่ยนมือได้หรือไม่

และหากทําได้จะมีคา่ธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จา่ยอย่างไร 

นายประเสริฐ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ปัจจบุนั ทัง้โครงการทาวน์เฮ้าส์ บ้านเด่ียวและอาคารชดุสามารถท่ีจะทําการ

โอนเปล่ียนมือได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ซึ่งเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้ กล่าวคือ ตามสัญญามาตรฐานท่ีสํานักงาน
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คุ้มครองผู้บริโภคกําหนดไว้จะมีข้อกําหนดห้ามผู้ประกอบการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ ในการเปล่ียนสัญญาจากลูกค้าไว้ใน

สญัญาอยู่แล้ว  

นายอภิชิต เตชะวงศ์อนนัต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุเก่ียวกับการร่วมทุนท่ีประเทศอินเดีย ซึ่งคาดว่าจะมี

รายได้ในปี 2554 อยู่ท่ีจํานวนประมาณ 2,500 ล้านบาท ในขณะที่โครงการลงทนุบางโครงการยงัไม่มีข้อสรุป จงึขอสอบถามว่า 

ยอดรายได้ 2,500 ล้านบาทท่ีอ้างถึงนัน้ ยงัไม่รวมถึงโครงการท่ียงัไม่มีข้อสรุปด้วยใช่หรือไม่ 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ต่อท่ีประชมุว่า  ท่ีผู้ ถือหุ้นสอบถามมานัน้เข้าใจถกูต้องแล้วกล่าวคือ ประมาณการรายได้ดงักล่าวเป็นรายได้ท่ีคาดว่าจะได้รับ

จากประเทสมลัดีฟส์ท่ีมียอดจองและกําลงัจะโอนกรรมสิทธ์ิ จํานวนประมาณ 600 ล้านบาท และท่ีเมืองบงักะลอร์ ประเทศ

อินเดีย ท่ีบริษัทฯ มีโครงการในมลูค่าประมาณ 2,000 ล้านบาท โดยส่วนหน่ึงจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิภายในปีนีแ้ละอีกส่วนหนึ่ง

คาดว่าจะมาจากการโอนกรรมสิทธ์ิในประเทศเวียดนาม ซึง่เป็นท่ีมาของแผนการรับรู้รายได้จํานวน 2,442 ล้านบาทท่ีกล่าวมา

ข้างต้น ซึ่งแผนการรับรู้รายได้ดังกล่าวยังไม่รวมถึงการดําเนินธุรกิจท่ีเมืองมุมไบ ซึ่งยังไม่มีการรับรู้รายได้ในปีนี ้แต่คาดว่า 

น่าจะมีรายได้ได้ในปีหน้า 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น ได้กล่าวช่ืนชมนายประเสริฐ ท่ีสามารถนําเสนอข้อมลูในการประชมุได้ดีมากและ

ขอช่ืนชมบริษัทฯ ท่ีสามารถทําผลงานได้ดี แม้วา่จะสามารถทําได้ต่ํากว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้เล็กน้อยก็ตาม แต่มีประเด็นท่ีจะ

ขอสอบถามเก่ียวกบัเป้าหมายขององค์กร กล่าวคือ  ตามท่ีบริษัทฯ มีการกําหนดเป้าหมายว่า ภายในอีก 6 ปีข้างหน้าจะมีราย

รายได้ท่ีจํานวน 100,000 ล้านบาท โดยจะมีอตัราการเติบโตของรายได้อยู่ท่ีร้อยละ 25 ต่อปีและจะมีอตัราการทํากําไรสทุธิอยู่

ท่ีร้อยละ 18 นัน้ แต่จากผลประกอบการในปีนีจ้ะพบว่า อตัราการทํากําไรสทุธิจะมีจํานวนต่ําลง รวมทัง้อตัราการเติบโตของ

รายได้ก็น้อยลง ซี่งทราบดีว่า เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ดงักล่าวเป็นค่าเฉลี่ย ซึง่บางปีอาจจะสงูกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ แต่หาก

พิจารณาจากผลประกอบการในปีนี ้ซึง่ต่ํากวา่ค่าเฉลี่ยขององค์กร บริษัทฯ ยงัคงมีความมัน่ใจในเป้าหมายขององค์กรท่ีกําหนด

ไว้อยู่หรือไม่และจากเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ข้างต้นจะมีรายได้ร้อยละ 40 มาจากรายได้ในต่างประเทศ แต่ขณะนีจ้ะพบว่า 

รายได้จากต่างประเทศจะมีจํานวนค่อนข้างต่ํา จึงขอสอบถามว่า บริษัทฯ ยงัคงมีความมัน่ใจท่ีจะทํารายได้จากการลงทนุใน

ต่างประเทศได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้หรือไม่ อย่างไรก็ตามเป้าหมายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ดังกล่าวถือว่า เป็นเป้าหมายท่ี 

Aggressive ซึง่ในท่ีสดุแล้ว ถึงแม้ว่า จะทําไม่ได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ก็ไม่เป็นไร แต่ขอให้คํานึงถึงความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึน้

ด้วย เน่ืองจากสภาวะเศรษฐกิจในปัจจบุนัจะมีแนวโน้มท่ีจะลดลงจากในปีท่ีผ่านมาพอสมควร 

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ต่อท่ีประชมุว่า  เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ว่า ในปี 2560 ว่า บริษัทฯ จะมีรายได้ท่ีจํานวน 100,000 ล้านบาทนัน้เป็นการกําหนด

วิสยัทศัน์และเป้าหมายขององค์กร แต่ในความเป็นจริงแล้ว อาจจะทําได้น้อยกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ข้างต้นก็ได้ แต่ในช่วงปี

นี ้หรือ แนวโน้มในปีหน้าก็ยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตไปได้ตามเป้าหมายท่ีกําหนดไว้กล่าวคือ ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้อยู่ท่ี

จํานวน 23,407 ล้านบาทและในปีนี ้บริษัทฯ ก็ตัง้เป้าหมายท่ีจะมียอดรายได้อยู่ท่ีจํานวน 32,000 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึน้

ประมาณร้อยละ 37 แต่การท่ีอตัรากําไรในปี 2553 ลดน้อยลงโดยอยู่ท่ีประมาณร้อยละ 15 นัน้มีผลมาจากการท่ีในปี 2553 

บริษัทฯ มียอดขาย (Presale) สงูกว่าแผนท่ีกําหนดไว้มาก จึงมีผลทําให้บริษัทฯ มีภาระค่าใช้จ่ายในด้านการขายและการ

โฆษณาเกิดขึน้ค่อนข้างมากและเป็นค่าใช้จ่ายท่ีมีการบนัทึกทางบญัชีในปี 2553 ด้วย จึงมีผลทําให้อตัราการทํากําไรในปี 

2553 ลดน้อยลงกว่าแผนท่ีกําหนดไว้ 

สําหรับเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ว่า จะมีรายได้จากต่างประเทศเป็นจํานวนร้อยละ 40 นัน้ อาจจะมีการปรับลดลง

เป็นร้อยละ 20 หรือ 25 ก็มีความเป็นไปได้ ทัง้นี ้เน่ืองจากการลงทนุในต่างประเทศก็ไม่ใช่เร่ืองท่ีจะสามารถทําได้โดยง่าย แต่
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บริษัทฯ ยงัคงมีแผนท่ีจะดําเนินการต่อไป เพราะเล็งเห็นว่า จะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ ในระยะยาว ส่วนการลงทนุในประเทศ

ในช่วงระยะเวลา 6-7 ปีข้างหน้านัน้ จากแผนท่ีกําหนดไว้ว่า จะมีการรับรู้รายได้อยู่ท่ีร้อยละ 60 ก็อาจจะมีการปรับเป็นร้อยละ 

70 ก็ได้ ซึง่แนวโน้มในขณะนีจ้ะเห็นได้วา่ ปัจจยัทางธุรกิจยงัคงเอือ้ให้บริษัทฯ ยงัคงมีการเติบโตอยู่ 

นายวีระ ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า  การท่ีบริษัทฯ จะทําเป้าหมายให้ได้ถึงจํานวน 

100,000 ล้านบาทตามท่ีกําหนดไว้นัน้ ลําพงัยอดขายในประเทศเพียงอย่างเดียวคงไม่สามารถทําให้บริษัทฯ บรรลเุป้าหมาย

ดงักล่าวได้ แต่จะต้องอาศยัรายได้จากธุรกิจในต่างประเทศด้วย ดงันัน้ การท่ียอมรับว่าเป้าหมายในต่างประเทศอาจจะลดลง

เหลือเพียงร้อยละ 20 -30 จะมีผลแสดงให้เห็นว่า เป้าหมายท่ีกําหนดไว้ท่ีจํานวน 100,000 ล้านบาทนัน้อาจจะยงัไม่สามารถทํา

ได้ตามเป้าหมาย เน่ืองจากลําพงัธุรกิจในประเทศ โดยปกติก็ต้องมีการผลกัดนัคอ่นข้างมากอยู่แล้ว 

นายทองมา ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ การท่ีบริษัทฯ จะทําได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้หรือไม่ ณ ขณะนีย้งัคงไม่สามารถท่ี

จะตอบได้ แต่ในช่วง 2 – 3 ปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ ก็สามารถทําได้ตามแผนท่ีกําหนดไว้ โดยเฉพาะในปีนี ้บริษัทฯ ก็มีการเติบโต

มากกว่าแผนท่ีกําหนดไว้และในปีหน้าก็มีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเป็นไปตามแผนท่ีกําหนดไว้เช่นกนั โดยตามแผนที่วางไว้จนถึงปี 

2560 บริษัทฯ ควรท่ีจะเติบโตในอตัราร้อยละ 20 – 25 ซึง่จากประสบการณ์ท่ีผ่านมา บริษัทฯ ยงัคงมีแนวโน้มท่ีจะเติบโตเป็นไป

ตามแผนท่ีกําหนดไว้ 

Mr. Basant Kumar Dugar ผู้ ถือหุ้น เสนอต่อท่ีประชมุวา่ การท่ีบริษัทฯ มีแผนท่ีจะไปลงทนุในประเทศอินเดียนัน้ 

บริษัทฯ ควรที่จะศกึษารูปแบบการลงทนุท่ีเหมาะสม ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะทําให้สามารถใช้ประโยชน์จากอนสุญัญาภาษีซ้อนระหว่าง

ประเทศไทยและอินเดีย ซึง่น่าจะเป็นผลดีกบับริษัทฯ ต่อไป รวมถึงแนะนําให้ใช้เงินทนุจากตลาดเงิน ซึง่จะมีดอกเบีย้ท่ีต่ํามาก 

รวมถึงสอบถามถึงระยะเวลาในการก่อสร้างบ้านวา่จะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการนานเท่าไหร่ 

นายสมบูรณ์ กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นและรับท่ีจะนําความเห็นท่ีผู้ ถือหุ้นเสนอมาทําการศึกษา เพ่ือหารูปแบบท่ี

เหมาะสมในการลงทนุตอ่ไปและในสว่นของการสรรหาเงินทนุจากตลาดตราสารหนีน้ัน้ บริษัทฯ ได้ดําเนินการอยูแ่ล้ว 

นายทองมา ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพิ่มเติมว่า ในส่วนของระยะเวลาท่ีใช้ในการก่อสร้างบ้าน หากเป็นการก่อสร้างใน

ประเทศไทยจะใช้ระยะเวลาประมาณ 2 เดือนคร่ึงในการก่อสร้างบ้านเด่ียว หรือ ทาวน์เฮ้าส์ แต่หากเป็นการก่อสร้างท่ีประเทศ

อินเดียอาจต้องใช้ระยะเวลานานถึง 4 เดือน 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามอ่ืนใดอีก 

ประธานฯ จงึสรุปว่า ท่ีประชมุได้รับทราบรายงานประจําปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกบัผลการดําเนินงานใน

รอบปี 2553 เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 

 

ระเบียบวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 
 2553 

ประธานฯ ขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สํานักบญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอใน

วาระนี ้ นายสมบูรณ์  เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 

ธันวาคม 2553 ซึ่งได้ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว ตาม

รายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 3 และในรายงานประจําปี 2553 ซึง่ได้ส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้า

นีแ้ล้ว ทัง้นี ้โดยมีสาระสําคญัสรุปได้ดงันี ้ 
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จากงบดุลของบริษัทฯ  จะพบว่า ในปีท่ีผ่านมาสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ  มีการเติบโตเพ่ิมขึน้จากเดิม

ค่อนข้างมาก กล่าวคือ ในปี 2552 สินทรัพย์รวมของบริษัทฯ อยู่ท่ีจํานวน 18,871 ล้านบาท แต่ในปี 2553 จะอยู่ท่ีจํานวน 

34,211 ล้านบาท หรือ เพิ่มขึน้ร้อยละ 81 ซึง่สดัส่วนท่ีเพ่ิมขึน้ส่วนใหญ่จะมาจากการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ท่ีอยู่ในระหว่าง

การพฒันา โดยในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการซือ้ท่ีดินและมีการพฒันาโครงการต่างๆ เพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก จากเดิมท่ีวางแผนว่า

จะเปิดโครงการจํานวน 48 โครงการ แต่มีการเพ่ิมเป็น 72 โครงการ ทําให้บริษัทฯ มีการซือ้ท่ีดินเพ่ือใช้สําหรับการทําโครงการ

ในปี 2553 และเพื่อรองรับการทําโครงการในปี 2554 เพ่ิมขึน้ ประกอบกบับริษัทฯ มีการลงทนุเพ่ิมเติมในส่วนของอปุกรณ์และ

เคร่ืองจกัรท่ีใช้ในการผลิตแผ่น Precast  ซึง่มีผลทําให้รายการสินทรัพย์รวมของบริษัทฯ เพ่ิมขึน้ค่อนข้างมาก 

ในส่วนของหนีสิ้นและส่วนของผู้ ถือหุ้นนัน้ หนีส้ินหลกัท่ีเพ่ิมขึน้มากจะมาจากการออกหุ้นกู้  ซึง่ในปี 2553 บริษัท

ฯ มีการออกหุ้นกู้ เป็นจํานวน 7,500 ล้านบาท เพื่อนําเงินมาใช้ในการลงทนุของบริษัทฯ และหนีสิ้นอีกส่วนหนึ่งจะมาจากการ

กู้ ยืมเงินผ่านทางตลาดเงิน ซึง่ปัจจบุนั บริษัทฯ มีการออกตราสารหนีร้ะยะสัน้ออกไปจํานวน 3,000 ล้านบาท ซึง่เม่ือรวมกบัหุ้น

กู้ ท่ีออกในปี 2552 อีกจํานวน 1,500 ล้านบาท จะทําให้บริษัทฯ มียอดรวมตราสารหนีท่ี้ออกไปในตลาดรวมทัง้สิน้จํานวน 

12,000 ล้านบาท 

อตัราส่วนของหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ  ปัจจบุนัจะเพ่ิมขึน้มาอยู่ท่ี 1.24 ในขณะท่ีอตัราส่วนของหนีส้ินท่ีมีภาระ

ดอกเบีย้ตอ่ทนุจะอยู่ท่ี 0.86 ซึง่จะเห็นได้วา่ มีอตัราส่วนท่ีเพ่ิมขึน้คอ่นข้างเร็ว แตใ่นความเป็นจริง บริษัทฯ ต้องการให้อตัราส่วน

ของหนีสิ้นต่อทุนอยู่ท่ีระดบันี ้เน่ืองจากหากอยู่ในระดับท่ีตํ่ามากจนเกินไปจะมีผลทําให้การเติบโตของบริษัทฯ ต้องไปพึ่งพิง

เงินทนุของผู้ ถือหุ้นมากเกินไป ซึง่จะมีผลทําให้ผลตอบแทนต่อการลงทนุไม่ค่อยดี การรักษาอตัราหนีส้ินต่อทนุท่ีเหมาะสมจะมี

ผลทําให้บริษัทฯ สามารถรักษาอตัราผลตอบแทนท่ีดีให้กบัผู้ ถือหุ้นได้ 

.งบกําไรขาดทนุจะเห็นได้ว่า ในปี 2553 บริษัทฯ มีรายได้รวมเพ่ิมขึน้จากปี 2552 ซึง่อยู่ท่ีจํานวน 19,033 ล้าน

บาทมาเป็นจํานวน  23,407 ล้านบาท ในขณะท่ีมีค่าใช้จ่ายโดยรวมเพิ่มขึน้จากจํานวน 15,411 ล้านบาทมาเป็นจํานวน 

19,919 ล้านบาท ซึ่งค่าใช้จ่ายหลกัท่ีเพิ่มขึน้จะมีผลมาจากภาษีธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ ซึ่งมีผลมา

จากการสิน้สดุลงของมาตรการทางภาษี รวมถึงค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการขายและประชาสมัพนัธ์สําหรับโครงการท่ีเปิดจอง

ขายในปีท่ีผ่านมา ซึง่มีผลทําให้บริษัทฯ มียอดขายค่อนข้างมาก ในขณะท่ีอตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯ ในปี 2553 อยู่ท่ีจํานวน 

3,487 ล้านบาทลดลงจากในปี 2552 ซึง่บริษัทฯ มีกําไรสทุธิจํานวน 3,622 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายจิรพันธ์  บัวบูชา ผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้ นสอบถามคณะกรรมการตรวจสอบเก่ียวกับรายงานของ

คณะกรรมการตรวจสอบในรายงานประจําปีของบริษัทฯ หน้าท่ี 114 ข้อ 1 การให้ความเห็นชอบต่องบการเงินท่ีระบุว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุงจุดอ่อนของระบบการควบคมุภายใน (Management Letter) 

ของผู้สอบบญัชีนัน้ ขอสอบถามถึงตวัอย่างข้อเสนอแนะท่ีพอจะเปิดเผยได้จํานวน 3 ข้อ และในข้อท่ี 4 เร่ืองการสอบทานระบบ

การควบคุมภายในท่ีระบุว่า ทัง้นีผ้ลการตรวจสอบภายในไม่พบจุดอ่อน หรือข้อบกพร่องในระบบการควบคุมภายในท่ีเป็น

สาระสําคญั  ขอสอบถามถึงตวัอย่างท่ีไม่เป็นสาระสําคญั 3 ตวัอย่าง นอกจากนีข้อสอบถามกรรมการ หรือ ผู้ ท่ีเก่ียวข้องในส่วน

ท่ีเก่ียวกบัหมายเหตปุระกอบงบการเงินในหมายเหตท่ีุ 9 โครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาในส่วนของค่าเผื่อการลด

มลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างการพฒันาขอสอบถามว่า เป็นรายการใดบ้าง ใช้อตัราร้อยละเท่าใด หรือ มีวิธีการคํานวณ

อย่างไรและในหมายเหตท่ีุ 12 ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานท่ีมีการหกัค่าเผ่ือการด้อยค่าไว้จํานวน  191 ล้านบาท  แต่ในปี 

2552 บริษัทฯ มีท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานจํานวน 173 ล้านบาท จึงขอสอบถามว่า ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานในปี 

2552 นัน้ มีการด้อยค่าทัง้จํานวนหรือไม่ ทัง้นี ้เน่ืองจากในปี 2553 มีการหกัการด้อยค่าไว้จํานวน 191 ล้านบาท ซึง่หมายความ
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ว่า ท่ีดินท่ีซือ้มาในปี 2553 จะมีการด้อยค่าลงไปจํานวน 18 ล้านบาทใช่หรือไม่ นอกจากนีใ้นหมายเหตท่ีุ 25 ภาษีเงินได้ใน

ประเด็นของ รายการค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษี ซึง่ในปี 2552 ระบวุ่า มีจํานวน 18 ล้านบาทและในปี 2553 มีจํานวน 8 ล้าน

บาทนัน้ขอสอบถามว่า รายการดงักล่าวเป็นรายการประเภทใดบ้างและจํานวน 10 ล้านบาทท่ีลดไปเป็นค่าใช้จ่ายในด้าน

ใดบ้าง 

นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง และประธาน

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ ในประเดน็ของข้อเสนอแนะจากการตรวจสอบของผู้สอบบญัชี

นัน้ สว่นใหญ่จะเป็นประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัการขอให้บริษัทฯ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการจดัเตรียมเอกสารในการตรวจสอบ

กล่าวคือ บริษัทฯ จะมีข้อจํากดัในเร่ืองของเวลาท่ีจะต้องนําสง่งบการเงินตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกําหนด

ระยะเวลา 60 วนั หรือ 45 วนัแล้วแตก่รณี ซึง่ระยะเวลาดงักล่าวค่อนข้างจะมีข้อจํากดัมาก ซึง่จะมีการหารือร่วมกนัระหวา่ง

ฝ่ายบญัชีและผู้สอบบญัชี ก่อนนําเสนอท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ การเคลียร์เอกสารเพื่อประกอบการออกงบการเงิน

จะมีบอ่ยครัง้ท่ีต้องมาหารือร่วมกนัในประเดน็นี ้ทําให้มีข้อสงัเกตท่ีุจะให้มีการปรับปรุงประเด็นนีใ้ห้มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

นอกจากนีก้็จะมีประเดน็ในเร่ืองของการตัง้สํารองในกรณีของบ้านท่ีค้างการโอนนาน (Slow moving) ก็จะมีการตัง้

สํารอง ซึง่เป็นไปตามหลกัความระมดัระวงั   

สว่นในประเดน็ของจดุอ่อนในเร่ืองของการควบคมุภายในนัน้ บริษัทฯ จะมีฝ่ายตรวจสอบภายใน ทําหน้าท่ีดแูลใน

เร่ืองของกฎ ระเบยีบ นโยบายท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ วา่จะได้รับการดแูลให้มีการปฏิบติัอย่างสม่ําเสมอ ซึง่จะมีการวางแผน 

รวมถึงมีการประเมินผลการตรวจสอบอยู่เสมอ  โดยจะมีรายงานผลการตรวจสอบให้ทราบเป็นประจํา ซึง่สว่นใหญ่ข้อสงัเกต 

หรือ ข้อบกพร่องท่ีตรวจพบ จะเป็นเร่ืองของระบบการควบคมุภายใน ซึง่เป็นเร่ืองทัว่ๆ ไป เชน่ การไม่ปฏิบติัตามระบบบ้าง หรือ 

ข้อสงัเกตเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการทํางานบ้าง เช่น รายการเอกสารไม่เรียบร้อย หรือ สถิติการรับข้อร้องเรียนจากลกูบ้าน 

เพ่ือนํามาปรับปรุงระบบการควบคมุภายในของบริษัทฯ เป็นต้น   

นายสมบรูณ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพิม่เติมในสว่นของหมายเหตปุระกอบงบการเงินในสว่นของหมายเหตท่ีุ 9 ในส่วน

ของคา่เผ่ือการลดมลูค่าของอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันาว่า เป็นกรณีปกติมาตรฐานทางการบญัชีของบริษัทฯ ท่ีจะต้องมี

การประเมินมลูคา่สินทรัพย์ของบริษัทฯ ซึง่ทกุปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ จะใช้การประเมินของผู้ประเมินอิสระเพ่ือทําการตรวจสอบวา่ 

มลูค่าสินทรัพย์ท่ีค้างอยู่ในทางบญัชีมีมลูคา่ท่ีเหมาะสมหรือไม่ ถ้ามีมลูคา่ต่ําเกินไปในความเห็นของผู้ประเมินอิสระก็จะมีการ

ตัง้สํารองคา่เผ่ือการลดมลูคา่ในสว่นนีใ้ห้ รวมทัง้ในกรณีของบ้านท่ีสร้างเสร็จแล้ว แตย่งัไม่สามารถขายได้ บริษัทฯ ก็มีนโยบาย

ท่ีจะพิจารณาตัง้สํารองการเผ่ือมลูคา่ลดลงวา่ เม่ือเทียบกบัราคาท่ีคาดวา่จะสามารถขายได้สทุธิแล้ว มลูค่าควรจะเป็นเท่าใด 

ซึง่บริษัทฯ จะมีมาตรการตา่งๆ ท่ีจะดแูลในเร่ืองเหล่านี ้รวมทัง้จะมีการปรึกษาหารือกบัผู้สอบบญัชีเป็นประจําในแตล่ะไตรมาส 

ซึง่ในประเดน็นีจ้ะสอดคล้องกบัท่ีมีการสอบถามถึงในหมายเหตท่ีุ12  ท่ีดินท่ีไม่ได้ใช้ในการดําเนินงานวา่ ทําไมถึงมีมลูค่าเพิ่ม

ขึน้ ในขณะท่ีมีการตัง้สํารองเผ่ือการลดมลูค่าเพ่ิมนัน้เสมือนกบัว่า ซือ้ท่ีดินมาในราคาท่ีสงูจนต้องตัง้สํารองเพ่ิมขึน้นัน้ เน่ืองจาก

เป็นไปตามนโยบายทางการบญัชี โดยท่ีดินเหลา่นีบ้างส่วนจะเป็นท่ีดินท่ีเป็นถนนภาระจํายอม ซึง่บริษัทฯ ซือ้มา เพ่ือให้

โครงการของบริษัทในเครือผ่านทาง จงึต้องมีการตัง้สํารอง เน่ืองจากท่ีดินดงักลา่วกลายเป็นถนนภาระจํายอมเกือบทัง้หมดจงึ

ทําให้มีคา่ใช้จ่ายต่างๆ เหลา่นีเ้กิดขึน้ ซึง่จะไปสะท้อนเป็นต้นทนุการขายของบริษัทฯ ตอ่ไป 

สําหรับในสว่นของค่าใช้จ่ายต้องห้ามทางภาษีท่ีเกิดขึน้นัน้ ส่วนหนึง่จะมาจากคา่เสื่อมราคา หรือ คา่เบีย้ปรับ เงิน

เพ่ิมท่ีบริษัทฯ จา่ยไป แตไ่ม่สามารถนํามาหกัเป็นคา่ใช้จ่ายได้ โดยรายการในสว่นนีจ้ะไม่ใช่คา่เลีย้งรับรองตามท่ีผู้ ถือหุ้น

สอบถามมาแต่อย่างใดทัง้สิน้ 
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นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัทฯ ตามหมาย

เหตปุระกอบงบการเงินข้อ 21 วา่ คา่ใช้จ่ายเก่ียวกบับคุลากรในปี 2553 ท่ีมีอยู่เป็นจํานวน 1,108 ล้านบาทนัน้เป็นจํานวนท่ี

สงูขึน้จากในปี 2552 ท่ีมีจํานวนเพยีง 684 ล้านบาทค่อนข้างมาก จงึขอให้ชึแ้จงถึงสาเหตท่ีุทําให้มีคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พิ่มมาก

ขึน้ 

นายสมบรูณ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า  คา่ใช้จ่ายท่ีเพิม่ขึน้นัน้มีผลสืบเน่ืองมาจากในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการขยายตวั

ทางธุรกิจเพ่ิมขึน้คอ่นข้างมากทําให้บคุลากรของบริษัทฯ มีจํานวนเพ่ิมมากขึน้จากเดิมท่ีมีอยู่ในช่วงปลายปี 2552 ซึง่มีจํานวน

ประมาณ 2,000 คนเป็นจํานวนประมาณ 2,500 – 2,600 คน ในช่วงปลายปี 2553 ทัง้นี ้เพ่ือให้สามารถรองรับการเร่งเปิด

โครงการใหม่ของบริษัทฯ ได้ จงึมีผลทําให้บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พ่ิมขึน้ 

นายประเสริฐ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพิ่มเติมวา่ ในปีท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยมีการเพ่ิม

หน่วยงานใหม่ (SBU) อีกหลายหน่วยงาน เพ่ือรองรับธุรกิจใหม่ของบริษัทฯ ทัง้ในสว่นของโครงการอาคารชดุ ซึง่ในปี 2552 

บริษัทฯ จะมีหน่วยงานธุรกิจท่ีทําหน้าท่ีในการพฒันาโครงการอาคารชดุอยู่เพียงแค่ 2 หน่วยงานเท่านัน้ คือ หน่วยงานคอนโด 

1 และคอนโด 2 แต่ในปี 2553 มีการเพิม่หน่วยงานธุรกิจท่ีทําหน้าท่ีในการพฒันาโครงการอาคารชดุเพิม่ขึน้อีก 2 หน่วยงานคือ 

คอนโด 3 และคอนโด 4 ซึง่มีผลทําให้บริษัทฯ สามารถทํายอดขายในสว่นของโครงการอาคารชดุได้เพิม่ขึน้เป็นจํานวนร้อยละ 

161 ของปีท่ีผ่านมา  

ในส่วนของบ้านเด่ียวก็เช่นกนักลา่วคือ เดิมบริษัทฯ มีหน่วยงานท่ีรับผิดชอบอยู่เพยีง 2 หน่วยงานเท่านัน้ แตใ่นปี 

2553 มีการเพิม่หน่วยงานท่ีรับผิดชอบเพิ่มขึน้อีก 1 หน่วยงาน รวมทัง้ในส่วนของธุรกิจในต่างประเทศท่ีต้องมีการเตรียม

บคุลากรเพ่ือรองรับการทําธุรกิจไว้ลว่งหน้า เพ่ือให้มีความพร้อมในการทํางาน ทัง้ในประเทศมลัดีฟส์ อินเดียและเวียดนาม ทํา

ให้บริษัทฯ มีการลงทนุในด้านบคุลากรและการพฒันาบคุลากรเพ่ิมมากขึน้ โดยมีการสง่บคุลากรสว่นหนึ่งมาเรียนรู้การทํางาน

จากบริษัทแม่ในประเทศไทย เพ่ือรองรับเป้าหมายของบริษัทฯ ท่ีจะมีการเติบโตเพิ่มมากขึน้ในปี 2554 ทําให้บริษัทฯ มี

คา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พ่ิมมากขึน้ในปีท่ีผ่านมา  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือความ

คิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 1,940,652,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9989 ไม่เห็น

ด้วย   20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010 และงดออกเสียงจํานวน 7,056,400 เสียง นายสมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั

งบการเงินของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2553 

 

ระเบียบวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรสุทธิเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายและการจ่ายเงนิปันผลของ
บริษัทฯ ประจาํปี 2553 

ประธานฯ ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการ สํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอใน
วาระนี ้ นายสมบรูณ์ นําเสนอต่อท่ีประชมุวา่ ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2554 อนมุติั
การจดัสรรกําไรสทุธิจากผลการดําเนินงานและการจ่ายเงินปันผลของบริษัทประจําปี 2553 โดยไม่มีการจดัสรรเป็นทนุสํารอง
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ตามกฎหมาย  เน่ืองจากบริษัทฯ มีทนุสํารองตามกฎหมายเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดไว้แล้ว ขณะท่ีเงินปันผลหุ้นสามญัมี
มลูค่าทัง้สิน้ 1,103,739,850.00 บาท (หุ้นละ 0.50 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.13 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 
2553 เทียบกบัหุ้นละ 0.55 บาท คิดเป็นร้อยละ 36.33 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการในปี 2552) โดยจะจ่ายเงนิ
ปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีชื่อปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น ณ วนัพธุท่ี 16 มีนาคม 2554 และกําหนดจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัพธุท่ี 11 พฤษภาคม 2554 โดยให้จา่ยจากกําไรสทุธิดงันี ้

- จากกิจการท่ีบริษัทฯได้รับสิทธิประโยชน์จากการสง่เสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการลงทนุ 

อตัราหุ้นละ 0.30 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 662,243,910.00 บาท  

- จากกิจการท่ีบริษัทฯไม่ได้รับสิทธิประโยชน์จากการส่งเสริมการลงทนุจากคณะกรรมการการสง่เสริมการ

ลงทนุ อตัราหุ้นละ 0.20 บาทตอ่หุ้น เป็นจํานวน 441,495,940.00 บาท  

ทัง้นีต้ามนโยบายของบริษัทฯ จะจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่น้อยกวา่ร้อยละ 30 ของกําไรสทุธิของบริษัทฯ 

หลงัจากหกัเงินสํารองตามกฎหมาย โดยในการพิจารณาจ่ายเงินปันผล บริษัทจะคํานงึถึงผลประกอบการและผลตอบแทนของ

ผู้ ถือหุ้นในระยะยาว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  

นายพรศกัด์ิ ฮ้อศิริมานนท์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัเหตผุลในการจ่ายเงินปันผลในอตัราท่ีน้อยกวา่

ท่ีบริษัทฯ เคยจ่ายในปี 2552 ซึง่อยู่ในอตัราหุ้นละ 0.55 บาท  

นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จง

ตอ่ท่ีประชมุว่า  เน่ืองจากตามแผนธุรกิจท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้ในปี 2554 บริษัทฯ จะมีอตัราการเติบโตเพ่ิมขึน้อีกร้อยละ 37 และ

ในปี 2555 บริษัทฯ ก็มีแผนท่ีจะเติบโตเพ่ิมขึน้อีกไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 – 30 บริษัทฯ จงึมีความจําเป็นต้องใช้เงิน เพ่ือรองรับ

การขยายตวัทางธุรกิจอย่างตอ่เน่ืองจากเหตผุลดงักล่าว บริษัทฯ จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.50 

บาทตามท่ีเสนอมาข้างต้น   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือความ

คิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 1,942,322,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9994 ไม่เห็น

ด้วยจํานวน 10,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0005   และงดออกเสียงจํานวน 5,765,400 เสียง นายสมบรูณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็น

มติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและและมีสิทธิออกเสยีงลงคะแนน 

อนมุติัการจดัสรรกําไรสทุธิเป็นทนุสํารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2553 ในอตัรา

หุ้นละ 0.50 บาท กําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัพธุท่ี 11 พฤษภาคม 2554 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีรายช่ือ

ปรากฏ ณ วนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นของบริษัทฯ เม่ือวนัพธุท่ี 16 มีนาคม 2554 ตามเสนอ 
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ระเบียบวาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งต้องออกจากตาํแหน่งตามวาระและ
 กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2554  

ประธานฯ ขอให้นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล ผู้ ช่วยกรรมการผู้ จัดการ สํานักบญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอใน

วาระนี ้ นายสมบรูณ์ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ระบวุ่า ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุ

ครัง้ กรรมการจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการในขณะนัน้ กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ

ได้รับเลือกให้กลบัเข้ามารับตําแหน่งอีกได้ กรรมการท่ีจะต้องออกในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทนัน้ ให้ใช้วิธี

จบัสลากกัน ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง โดยในปีนีมี้กรรมการท่ี

จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดงัตอ่ไปนี ้

1. นายอดลุย์  จนัทนจลุกะ  ประธานกรรมการบรรษัทภิบาล,  

                                                             กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

2.   นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง, ประธานกรรมการสรรหาและ

พิจารณาค่าตอบแทน, กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายครรชิต  บนุะจินดา  กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล 

4. นางรัตนา  พรมสวสัด์ิ กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท ซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือ เห็นชอบและมีมติอนุมัติตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนว่า  กรรมการเดิมของบริษัทฯ ทัง้ 4 ท่าน เป็นผู้ ท่ีมีประสบการณ์ ความรู้ 

ความสามารถ และเป็นกําลังหลักท่ีสําคญัท่ีช่วยให้บริษัทฯ มีความเจริญก้าวหน้ามาโดยตลอด จึงเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้

กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เพ่ือร่วมการผลกัดนัและสนบัสนนุการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ให้ก้าวหน้าย่ิงๆ ขึน้ไป โดยรายละเอียดประวติัของกรรมการทัง้ 4 ท่านปรากฏตามเอกสารแนบ 4 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นทุก

ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุก่อนหน้านีแ้ล้ว 

อนึ่ง เพ่ือให้เป็นไปตามนโยบายการสง่เสริมการกํากบัดแูลกิจการท่ีดีและแสดงถึงการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุราย

อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯถือเป็นแนวปฏิบติัท่ีจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอชื่อบคุคลท่ีพจิารณาแล้วเห็นวา่มี

คณุสมบตัิ ความรู้ ความสามารถเหมาะสมท่ีจะเป็นตวัแทนในการทําหน้าท่ีกรรมการบริษัทฯ ตามท่ีบริษัทฯได้แจ้งต่อตลาด

หลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย รวมถึงได้เปิดเผยสารสนเทศดงักลา่วบนเวบ็ไซท์ของบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าแล้วนัน้ ปรากฏวา่ ไม่

มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด 

อนึ่ง ขอบเขตหน้าท่ีของกรรมการแตล่ะชดุ สามารถอา่นได้จากรายงานประจําปี 2553   

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่า จะมีข้อเสนอหรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ

ความเห็นเป็นอย่างอ่ืน จึงขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลในบตัรลงคะแนนโดยเรียงตามลําดบั

จากนายอดลุย์  จนัทนจลุกะ นายวีระชยั  งามดีวิไลศกัด์ิ นายครรชิต  บนุะจินดาและนางรัตนา พรมสวสัด์ิ  

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จงึขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้ 

 



หน้า 15 

      ช่ือกรรมการ     เห็นด้วย        คิดเป็นร้อยละ       ไม่เห็นด้วย      คิดเป็นร้อยละ    งดออกเสียง    

1. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ       1,941,935,344      100.00                    0                 0.0000           6,164,600     

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ          1,941,945,344      100.00                    0                 0.0000           6,154,600    

3. นายครรชิต บนุะจินดา               1,941,945,444      100.00                    0                 0.0000           6,154,500 

4. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ       1,941,942,444       99.9998             3,000              0.0001           6,154,500     

นายสมบรูณ์ฯ จงึสรุปเป็นมติดงันี ้    

 

มติท่ีประชมุ : ท่ีประชมุได้ลงมติแต่งตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 ท่าน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตอ่อีกวาระหน่ึงเรียง

ตามลําดบัคะแนนดงัต่อไปนี ้    

1. นายครรชิต บนุะจินดา     

2. นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ 

3. นายอดลุย์ จนัทนจลุกะ 

4. นางรัตนา พรมสวสัด์ิ   

 

นายสมบรูณ์ นําเสนอตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมว่า สําหรับค่าตอบแทนกรรมการนัน้ มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท 

ครัง้ท่ี 1/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 17 กมุภาพนัธ์ 2554 เห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน

เห็นควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นให้อนมุตัิค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2554 ไม่เกิน 18 ล้านบาท ทัง้นีค้่าตอบแทนกรรมการจะ

จ่ายให้เฉพาะกรรมการอิสระและกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีดํารงตําแหน่งในคณะกรรมการ

บริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน และ

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล เท่านัน้ โดยกรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร (Non – executive Directors) ท่ีจะมีสิทธิได้รับ

คา่ตอบแทนจะต้องไม่เป็นตวัแทนผู้ ถือหุ้นด้วย รายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการปรากฏตามเอกสารแนบ  5 ท่ีส่งให้ผู้ ถือหุ้นทกุ

ท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่ จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอ่ืนใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม หรือ ความ

คิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว  ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  1,936,499,744 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.4043 ไม่เห็น

ด้วยจํานวน 5,506,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2826 และงดออกเสียงจํานวน 6,096,600 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3129 นาย

สมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น

ท่ีมาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ .  บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ .2535) อนุมัติการกําหนด

คา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 18 ล้านบาท ตามรายละเอยีดดงันี ้
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1. กรรมการอสิระ และ/หรือ                             
 กรรมการท่ีไม่ได้เป็นผู้บริหาร                     เป็นจํานวนเงินไม่เกิน      10,200,000 บาท 

2. คณะกรรมการตรวจสอบ                                        “               1,680,000 บาท 
3. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง                             “                  540,000 บาท 
4. คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน       “                  180,000 บาท 
5. คณะกรรมการบรรษัทภิบาล                                  “                  270,000 บาท 
6. เงินผลประโยชน์พิเศษ                                           “                          5,130,000 บาท 

                        รวมทัง้สิน้ไม่เกิน                                                                      18,000,000  บาท 
  

ระเบียบวาระที่ 6 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจาํปี 2554 
และกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีประจาํปี 2554 

 
ประธานฯ ได้ขอให้นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความ

เสี่ยง และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้ นําเสนอในวาระนี ้ นายวีระชยั งามดีวิไลศกัด์ิ นําเสนอต่อท่ี

ประชมุว่า มติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 1/2554 ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 17 กุมภาพนัธ์ 2554 เห็นชอบกบัข้อเสนอของ

คณะกรรมการตรวจสอบ ให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ซึง่มี

ประสบการณ์และความตอ่เน่ืองในการตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ให้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําปี 2554 ดงัมีรายนาม

ตอ่ไปนี ้

1. นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  3731  

2. นายสพุจน์ สิงห์เสน่ห์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  2826  

3. นางสาววรรณพร จงพีรเดชานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี  4098   

4.    นายเจริญ ผู้สมัฤทธ์ิเลิศ    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4068 

5.    นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี   4795 

 

โดยให้ผู้ สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งมีอํานาจตรวจสอบ ทํา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการ

พิจารณาแต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี ความเป็นอิสระ ไม่มี

ความสมัพนัธ์ และมีส่วนได้เสียกบับริษัท / บริษัทย่อย / ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าว 

ประกอบกับประสบการณ์ของผู้ สอบบัญชี กระบวนการสอบบัญชี รวมทัง้ความต่อเน่ืองในการตรวจสอบและกําหนด

ค่าตอบแทนผู้ สอบบญัชีประจําปี 2554 ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7,288,250 บาท รายละเอียด

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีปรากฏตามเอกสารแนบ 6 ท่ีสง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2554

ดงักล่าว 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่  
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นายวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ ผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุถึงสาเหตท่ีุทําให้ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ท่ี

เสนอมาในปี 2554 มีจํานวนสงูกวา่ท่ีกําหนดไว้ในปี 2553 คอ่นข้างมาก ทัง้นีห้ากเปรียบเทียบจากจาํนวนของรายได้และเงิน

ลงทนุกบัค่าใช้จ่ายในการสอบบญัชีแล้วจะเห็นวา่ มีความแตกต่างกนัมาก 

นายวีระชยั ชีแ้จงต่อท่ีประชมุวา่ คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีทางผู้สอบบญัชีเสนอมานัน้จะมีจํานวนใกล้เคียงกบัท่ี

บริษัทฯ จ่ายไปในปี 2553 สว่นคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีท่ีเพ่ิมขึน้นัน้มีผลมาจากในปี 2553 บริษัทย่อยท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือดําเนิน

ธุรกิจทัง้ในและต่างประเทศยงัไม่มีผลประกอบการมากนกั ในขณะท่ีในปี 2554 บริษัทฯ มีการจดัตัง้บริษัทย่อยเพ่ิมขึน้อกีหลาย

บริษัททัง้ในและต่างประเทศ รวมทัง้บริษัทย่อยเหล่านีบ้างบริษัทฯ เร่ิมมีการรับรู้ผลการดําเนินการแล้ว รวมทัง้จะต้องมี

คา่ใช้จ่ายในการสอบทานในแตล่ะไตรมาสเพ่ิมขึน้ด้วย จึงมีผลทําให้ค่าใช้จ่ายในสว่นนีมี้จํานวนสงูขึน้ และหากเปรียบเทียบ

คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีสําหรับบริษัทย่อยในประเทศและในตา่งประเทศจะเห็นได้วา่ คา่ตรวจสอบงบการการเงินและคา่สอบ

ทานประจําปีและรายไตรมาสจะมีจํานวนท่ีใกล้เคียงกนั 

นางสาวสมบรูณ์ ศภุศิริภิญโญ ผู้สอบบญัชีชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเพ่ิมเติมวา่ ในการกําหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี

ตามท่ีเสนอมาข้างต้นนัน้ ทางสํานกังานไม่ได้กําหนดตามขนาดของธุรกิจของบริษัทฯ แตอ่ย่างใด แตจ่ะกําหนดตามขบวนการ

ในการสอบบญัชีและระยะเวลาท่ีใช้ในการทํางานเป็นสําคญั ทัง้นีจ้ะเป็นไปตามมาตรฐานการทํางานของสํานกังานสอบบญัชี

โดยทัว่ไป ประกอบกบัในปีนีบ้ริษัทย่อยท่ีจะต้องทําการตรวจสอบมีจํานวนเพ่ิมมากขึน้ ซึง่ในปีท่ีผ่านมาบริษัทย่อยจะไม่มีการ

สอบทานรายไตรมาส แต่ในปีนี ้บริษัทย่อยบางบริษัทจะต้องมีการสอบทานรายไตรมาสเพ่ิมขึน้ด้วย ซึง่ค่าสอบบญัชีท่ีเสนอมา

จะเป็นไปตามปริมาณของงานท่ีเพ่ิมขึน้เป็นสําคญั นอกจากนี ้หากมีการกําหนดคา่สอบบญัชีตามขนาดของกิจการก็จะเป็น

การฝ่าฝืนจรรยาบรรณทางวิชาชีพของผู้สอบบญัชีด้วย 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่า จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นอื่นใดอกีหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือความ

คิดเห็นอื่นใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 1,941,752,544 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9998 ไม่เห็น

ด้วยจํานวน 2,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 และงดออกเสียงจํานวน 6,359,400 เสียง นายสมบรูณ์ฯ จึงกล่าวสรุปเป็นมติ

ดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนผู้มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติั
การแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2554 และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีประจําปี 2554 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 7,288,250.00 บาท 

 

ระเบียบวาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายใบสาํคัญแสดงสทิธิที่จะซือ้หุ้นสามัญของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ที่ 4 (PS-WD) 

 
ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า  ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อเป็นการสร้างแรงจงูใจและ

เสริมสร้างขวัญและกําลังใจให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการจัดสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ 

และ/หรือบริษัทย่อย ในการทํางานเพ่ือประโยชน์สงูสดุของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย และทํางานร่วมกบับริษัทฯ และ/หรือ
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บริษัทย่อย ต่อไปในระยะยาว ซึ่งจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยและก่อให้เกิดผลตอบแทน

สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อยในอนาคต   

บริษัทฯ จึงเห็นสมควรให้ออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามัญให้แก่กรรมการ (ซึ่งได้รับการ

จดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ) และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย จํานวน 22,000,000 หน่วย (ย่ีสิบสอง

ล้านหน่วย) ทัง้นี ้ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสารแนบ 7 ท่ีได้จดัส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 

อนึง่ ในการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ดงักล่าวข้างต้นเห็นสมควรให้

คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ  กรรมการผู้จดัการ และ/หรือ บคุคลท่ีคณะกรรมการบริษัท 

และ/หรือ  คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ กรรมการผู้จดัการมอบหมายมีอํานาจในการพิจารณากําหนดรายละเอียดและ

เง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้เช่น หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการใช้สิทธิ เหตุ

แห่งการเปลี่ยนแปลงการใช้สิทธิ เป็นต้น ลงนามในเอกสารต่างๆท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ดําเนินการใดๆ อนัจําเป็นและสมควร

สําหรับการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิฯ ในครัง้นี ้

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 

นายยืนยง เทพจํานง ผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้น สอบถามตอ่ท่ีประชมุว่า จากหลกัการและเหตผุลในการออก

ใบสําคญัแสดงสิทธ์ิตามท่ีกําหนดไว้ในเอกสารแนบ 7 นัน้ สว่นใหญ่จะเป็นในด้านของการสร้างแรงจงูใจ ขวญักําลงัใจและเพ่ือ

รักษาฐานพนกังานท่ีมีความรู้ความสามารรถให้ทํางานกบับริษัทฯ มากกวา่ จะมีในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัผู้ ถือหุ้นเพียงประเดน็

เดียวเท่านัน้ ประกอบกบัเข้าใจว่าบริษัทฯ จะมีการดําเนินการตามโครงการ ESOP ไปเร่ือยๆ ดงันัน้ จงึเสนอขอให้การให้ ESOP 

กบักรรมการและพนกังานนัน้ควรมีความท้าทายและขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในแตล่ะปีด้วย 

 นายทองมา วิจิตรพงศ์พนัธุ์ รองประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงตอ่

ท่ีประชมุวา่  ตามท่ีนายสมบรูณ์เสนอให้ท่ีประชมุรับทราบวา่ จะมีการให้ใบสําคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการแตล่ะท่านเป็นจํานวน

ท่านละเท่าใดนัน้ ในทางปฏิบตัิการท่ีกรรมการแตล่ะท่านจะได้รับเป็นจํานวนเท่าไหร่จะขึน้อยู่กบัผลการดําเนินงานของ

กรรมการแตล่ะท่านและผลการดําเนินการของบริษัทฯ ในแต่ละปีเป็นสําคญั   

นายวีระ  ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อท่ีประชมุว่า  การออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัให้แก่

กรรมการและผู้บริหารในแต่ละครัง้ท่ีผ่านมา รวมทัง้ท่ีจะมีการออกในปีถดัๆ ไป กรรมการและผู้บริหารท่ีจะมีสทิธิได้รับจะเป็น

กรรมการและผู้บริหารรายเดียวกนัหรือไม่ 

นายทองมา ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ การจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้กบักรรมการและผู้บริหารจะให้ตามผลการ

ดําเนินงานของกรรมการและผู้บริหารแตล่ะท่านเป็นสําคญั โดยจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอไว้วา่จะให้กบักรรมการท่าน

ละ 1,100,000 หน่วยนัน้จะเป็นจํานวนสงูสดุท่ีกรรมการแต่ละท่านจะมีสิทธิได้รับ แต่จํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีกรรมการ แต่

ละท่านจะได้รับจริงจะเป็นไปตามผลการดําเนินงาน (KPIs) ของกรรมการแตล่ะท่านเป็นสําคญัและโครงการนีถื้อวา่เป็นการให้ 

Long term incentive แก่พนกังาน โดยจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีกรรมการและผู้บริหารแตล่ะท่านได้รับจะต้องนํามาแบง่ใช้

สิทธิได้ไม่เกินปีละ 1 ใน 4 สว่นของจํานวนใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีได้รับการจดัสรรจากบริษัทฯ เท่านัน้ 

นายวิเชียร พนาเมธา ผู้ ถือหุ้น สอบถามต่อท่ีประชมุวา่ ราคาการใช้สิทธิ (Exercise Piece) ควรท่ีจะสมัพนัธ์กบั

ราคาหุ้นท่ีสงูขึน้หรือไม่ ทัง้นี ้เพราะราคาการใช้สิทธิตามท่ีเสนอมาคอ่นข้างจะตํ่ากว่า (Discount) กว่าราคาหุ้นในตลาด
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คอ่นข้างมาก ในขณะท่ีบางบริษัทจะมีการกําหนดราคาการใช้สิทธิไว้สงูกว่าราคาตลาด ทัง้นี ้เพ่ือท่ีจะจงูใจผู้บริหารให้สร้าง

ผลงานให้มากขึน้ เพ่ือให้ราคาหุ้นมีราคาท่ีสงูขึน้ จงึจะได้สิทธิในการใช้สิทธิแปลงสภาพเป็นหุ้นในราคาท่ีสงูขึน้ 

นายสมบรูณ์ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า ราคาการใช้สิทธิท่ีกําหนดไว้ท่ีราคา 15.30 บาทตอ่หุ้นนัน้จะคํานวณจากราคา

ตลาด ซึง่เป็นราคาเฉล่ียของหุ้นย้อนหลงัลงไป 15 วนัทําการติดต่อกนัก่อนวนัท่ีคณะกรรมการบริษัทมีมติให้เสนอวาระต่อท่ี

ประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือขออนมุติัให้บริษัทฯ เสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิแก่กรรมการและผู้บริหารของบริษัท ซึง่ ณ ขณะนัน้ราคา

ตลาดจะอยู่ท่ีราคา 17 บาทต่อหุ้นและมีการให้สว่นลดในอตัราร้อยละ 10 ของราคาตลาด 

นายทองมา ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ การท่ีบริษัทฯ มีการกําหนดราคาการใช้สิทธิไว้ โดยมีการให้สว่นลด (Discount) 

นัน้ก็เพ่ือเป็นการสร้างแรงจงูใจให้กบักรรมการและผู้บริหาร ทัง้นี ้เพราะหากไม่มีช่องวา่ง (Gap) ระหวา่งราคาการใช้สิทธิแปลง

สภาพกบัราคาหุ้นก็จะสร้างแรงจงูใจได้น้อย จงึมีการกําหนดให้สว่นลดไว้ท่ีร้อยละ 10 ของราคาตลาด เพ่ือสร้างแรงจงูใจให้กบั

กรรมการและผู้บริหารท่ีมีสิทธิได้รับในการท่ีจะรักษาผลประกอบทัง้ในสว่นของบริษัทฯ และหน่วยงานท่ีสงักดัอยู่ให้ดีขึน้ โดย

การท่ีกรรมการและผู้บริหารจะได้รับเป็นจํานวนเท่าใดจะขึน้กบัผลงาน (KPIs) ของแตล่ะคนเป็นสําคญั 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 1,768,394,461 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7271 ไม่เห็น

ด้วยจํานวน 92,373,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.9481 และงดออกเสียงจํานวน 6,061,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3246 นาย

สมบรูณ์ฯ จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

 

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมี
สิทธิออกเสียงอนมุติัการออกและเสนอขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่
กรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือ บริษัทย่อย ครัง้ท่ี 4 (PS-WD) และไม่มีผู้ ถือหุ้นซึง่ถือหุ้น
รวมกนัเกินกวา่ร้อยละ 10 (สิบ) ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
คดัค้าน (ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี)้ 

 
ระเบียบวาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนและการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทฯ 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ
นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุวา่ ตามท่ีท่ีประชมุได้พิจารณาอนมุตัิให้บริษัทฯ ดําเนินการออกและเสนอ
ขายใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ให้แก่กรรมการ (ซึง่ได้รับการจดัสรรในฐานะเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ)  
และผู้บริหารของบริษัทฯ และ/หรือบริษัทย่อย ครัง้ท่ี 4 (PS-WD) จํานวน  22,000,000 หน่วย (ยี่สิบสองล้านหน่วย) โดยมีอตัรา
การใช้สิทธิใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสิทธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น  ในการนีบ้ริษัทฯ จําเป็นต้องเพ่ิมทนุจดทะเบียนอีก 
22,000,000 บาท (ย่ีสิบสองล้านบาทถ้วน) จากทนุจดทะเบียนเดิม  2,228,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยยี่สิบแปดล้านแปด
แสนหนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน) เป็น 2,250,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน)  
โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวน 22,000,000 หุ้น (ย่ีสิบสองล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) และจดัสรร
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หุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่วทัง้จํานวน เพ่ือรองรับการใช้สิทธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จงึขอเสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุติัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ และการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจํานวนดงักล่าว 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  1,766,417,061 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.6212 ไม่เห็น

ด้วย 94,345,283 เสียง คิดเป็นร้อยละ 5.0537 และงดออกเสียงจํานวน 6,067,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3250 นายสมบรูณ์

ฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการเพ่ิมทนุจดทะเบียนและการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของ
บริษัทฯ (ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้
ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี)้ 

 
ระเบียบวาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับ

 การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ได้ขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นําเสนอในวาระ

นี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า  เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จากทุนจด

ทะเบียนเดิม 2, 228,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยย่ีสิบแปดล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืนสองพนับาทถ้วน) เป็น 2,250,812,000 

บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน) โดยการออกหุ้นสามญัเพิม่เติมเพ่ือรองรับการใช้สิทธิตาม

ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ จํานวน 22,000,000 หุ้น (ย่ีสิบสองล้านหุ้น) มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท 

(หนึ่งบาท) จึงมีความจําเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เร่ืองทนุจดทะเบียนบริษัทฯ โดยให้ยกเลิกข้อความ

เดิม และให้ใช้ข้อความใหม่แทนดงันี ้

ข้อความใหม่เป็น   

ข้อ 4   เร่ืองทนุจดทะเบียน “ทนุจดทะเบียนจํานวน 2,250,812,000 บาท (สองพนัสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่ง

หม่ืนสองพนับาทถ้วน) แบ่งออกเป็น 2,250,812,000 หุ้น (สองพนัสองร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหนึ่งหม่ืน

สองพนัหุ้น) มลูค่าหุ้นละ 1 บาท (หนึ่งบาท) โดยแยกออกเป็นหุ้นสามญั 2,250,812,000 หุ้น (สองพนัสอง

ร้อยห้าสิบล้านแปดแสนหน่ึงหม่ืนสองพนัหุ้น) หุ้นบริุมสิทธิ –ไม่มี-” 

ดงันัน้ จงึเสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4 เพ่ือให้สอดคล้องกบั
การเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัทตามรายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้น 

 
ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ ปรากฏวา่ไม่มีคําถามหรือ

ความคิดเห็นเป็นอย่างอ่ืน ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้ จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน 1,768,411,461 เสียง คิดเป็นร้อยละ 94.7280  ไม่เห็น
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ด้วย 92,246,883 เสียง คิดเป็นร้อยละ 4.9413  และงดออกเสียงจํานวน 6,171,200 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.3305 นายสมบรูณ์

ฯ จงึกล่าวสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเกินกวา่สามในส่ี (3/4) ของจํานวนคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุติัการแก้ไขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 
4 เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียนของบริษัท (ทัง้นี ้กรรมการท่ีจะได้รับการจดัสรรใบสําคญั
แสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ ซึง่เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัท ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นี)้ 

 

ระเบียบวาระที่ 10  พจิารณาอนุมตักิารขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายสมบูรณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกับญัชีและการเงิน เป็นผู้ นํา
เสนอในวาระนี ้ นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล  นําเสนอต่อท่ีประชมุว่า  เพ่ือลดภาระต้นทนุทางการเงินและรองรับการขยายธุรกิจ
ของบริษัทฯ ในอนาคต จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นในการพิจารณาอนุมัติการขายและออกตราสารหนีท้างการเงินตาม
โครงการ (Shelf Filing) โดยมีรายละเอยีดดงันี ้

 
3.1  ให้บริษัทฯ ออกและเสนอขายตราสารหนีท้างการเงินในรูปแบบต่าง ๆ กันได้ครัง้เดียวเต็มจํานวนวงเงิน 

และ/หรือเป็นคราว ๆ ขึน้อยู่กับดุลยพินิจและความจําเป็นในการใช้เงินของบริษัทฯ โดยจะออกตราสาร
หนีท้างการเงินภายในวงเงินไม่เกิน 5,000 ล้านบาท ภายใต้เง่ือนไขดงันี ้

 

ประเภท : 

ตราสารหนีท้างการเงินทกุประเภท (ด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีผู้แทนผู้ ถือ
ตราสารหนีท้างการเงินหรือไม่มีผู้ แทนผู้ ถือตราสารหนีท้างการเงิน และมี
หลกัประกนัหรือไม่มีหลกัประกนั) ตามความเหมาะสมของตลาดแต่ละขณะท่ี
มีการเสนอขายตราสารหนีท้างการเงิน 

จํานวนเงิน : จํานวนเงินต้นของตราสารหนีท้างการเงินท่ีต้องการจะออกจะไม่เกิน 5,000 
ล้านบาท  

การเสนอขาย : 

เสนอขายต่อประชาชน และ/หรือ เสนอขายให้แก่บุคคลในวงจํากัดตาม
หลกัเกณฑ์ของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยอาจ
เสนอขายครัง้เดียวเต็มจํานวน และ/หรือเป็นคราว ๆ ไป และอาจออกและ
เสนอขายเพ่ือทดแทนตราสารหนีท้างการเงินท่ีเคยออกและเสนอขายไปแล้ว 

อาย ุ : ไม่เกิน 5 ปี 
อตัราดอกเบีย้ : ขึน้อยู่กบัความเหมาะสม และสภาพตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขาย 

 

ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนตราสารหนีท้างการเงินไม่ว่าด้วยกรณีใด รวมทัง้กรณีท่ีมีการซือ้คืนตราสารหนีท้างการเงิน
ด้งกล่าว อนัมีผลให้เงินต้นคงค้างของตราสารหนีท้างการเงินลดลง ให้บริษัทฯ สามารถออกตราสารหนีท้าง
การเงินเพ่ิมเติมได้อกีภายในวงเงินท่ีขออนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นดงักลา่วข้างต้น 

 
3.2 คณะกรรมการขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติให้กรรมการผู้ จัดการ และผู้ ช่วยกรรมการ

ผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน มีอํานาจกําหนดราคาเสนอขาย ระยะเวลาเสนอขาย วิธีเสนอขาย 
และรายละเอียดอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาการเงิน ผู้จดัจําหน่ายหลกัทรัพย์ นายทะเบียนตรา
สารหนีท้างการเงิน และ/หรือผู้แทนผู้ ถือตราสารหนีท้างการเงิน การเข้าทํา ลงนาม แก้ไข  เจรจาสญัญา
และ/หรือเอกสารต่าง ๆ รวมถึงการติดต่อ ให้ข้อมูล ย่ืนเอกสารหลักฐานต่อสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สถาบันจัดอันดับความ
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น่าเช่ือถือ และ/หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกบัการออกและเสนอขายตราสารหนีท้างการเงินดงักล่าว 
ตลอดจนการใด ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองตามความเหมาะสมตอ่ไป   

  
อนึ่ง ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีการขายและออกตราสารหนีท้างการเงินตามท่ีได้รับการอนุมติัจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น
มาแล้วรวมเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 12,000 ล้านบาท โดยแยกออกเป็นการออกหุ้นกู้ จํานวน 9,000 ล้านบาทและ
ตัว๋เงินระยะสัน้ จํานวน 3,000 ล้านบาท 
  

  ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุวา่จะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดหรือไม่ 
 
 นายวีระ  ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้นสอบถามต่อท่ีประชมุว่า การออกโครงการ Shelf Filing ในครัง้นีจํ้านวน 5,000 

ล้านบาท เพื่อท่ีจะนําไปไถ่ถอนหุ้นกู้ ท่ีจะครบกําหนดไถ่ถอนในเดือนมกราคม 2555 ใช่หรือไม่และหากดจูากจํานวนของหนึส้ิน

ต่อทนุจะพบว่า ในปีนีมี้จํานวนสงูขึน้มาก ซึง่จาการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ทางบริษัทฯ เคยชีแ้จงไว้ว่า ค่า D/E ratio จะอยู่ใน

อตัราไม่เกิน 1.50 และหากมีการออกโครงการ Shelf Filing ในคราวนีอี้กจํานวน 5,000 ล้านบาทจะมีผลให้ภายหลงัการออก 

ค่า D/E ratio จะเข้าไปอยู่ใกล้เคียงอตัรา 1.50 ท่ีบริษัทฯ กําหนดไว้หรือไม่ รวมทัง้บริษัทฯ ได้มีการวางแผนเผ่ือการถอยไว้ใน

กรณีท่ีเกิดวิกฤติการณ์หรือไม่ เพราะหากเกิดวิกฤติการณ์ขึน้จริง การท่ีบริษัทฯ มีจํานวนหนีส้ินท่ีสงูจะมีผลกระทบกบับริษัทฯ 

มากน้อยเพียงใด 

นายสมบูรณ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า การออกตราสารหนีใ้นคราวนีอี้กจํานวน 5,000 ล้านบาทนัน้ยงัไม่มีผลให้

อตัราส่วนของหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ เข้าไปอยู่ใกล้ระดบั 1.50 ทัง้นี ้เพราะปัจจยัท่ีจะมีผลในการควบคมุจริงจะอยู่ท่ีภาระ

หนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ต่อทนุ ซึง่ ณ สิน้ปีจะอยู่ท่ีระดบั 0.86 แต่ต่อให้ออกครบทัง้จํานวนก็ยงัสามารรถควบคมุอตัราดงักล่าวได้อยู่ 

โดยอตัราดงักลา่วจะขยบัมาอยู่ในระดบัประมาณ 1.10 – 1.20 เท่านัน้ โดยคาดการณ์ว่า ในส่วนของทนุของบริษัทฯ ก็จะมีการ

เติบโตเพ่ิมขึน้เร่ือยๆ และต้องการให้ทัง้สองส่วนนีมี้การเติบโตควบคู่กันไปและบริษัทฯ จะพยายามควบคุมให้อตัราดงักล่าว

ข้างต้นอยู่ในระดบัใกล้เคียงกนันี ้ 

นายวีระ  ไชยมโนวงศ์ ผู้ ถือหุ้ นสอบถามต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า อัตราของหนีส้ินต่อทุนท่ีอัตรา 1.50 นี ้

หมายความถึงเฉพาะอตัราของหนีส้ินท่ีมีภาระดอกเบีย้ตอ่ทนุเท่านัน้ใชห่รือไม่และการท่ีอตัราดงักล่าวเข้าไปใกล้ระดบั 1.50 จะ

เป็นความเสี่ยงตอ่ธุรกิจของบริษัทฯ อย่างไรหรือไม่ เพราะเท่าท่ีทราบมาในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมีความมัน่คง ซึง่ผู้ลงทนุส่วน

ใหญ่มีการยอมรับกนันัน้ จะต้องมีอตัราสว่นของหนีส้นิตอ่ทนุอยู่ท่ีระดบัประมาณ 1.00  

นายสมบูรณ์ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ความเข้าใจของผู้ ถือหุ้ นข้างต้นนัน้ถูกต้องแล้ว โดยในส่วนของหนีส้ินรวม 

ขณะนีจ้ะอยู่ท่ีระดบั 1.24 ดงันัน้ ต่อให้บริษัทฯ ออกตราสารหนีใ้นคราวนีค้รบทัง้จํานวน 5,000 ล้านบาทก็ไม่กระทบต่อหนีส้ิน

รวม โดยจะมีผลให้อตัราส่วนของหนีส้ินรวมต่อทนุจะมาอยู่ในระดบัใกล้เคียง 1.40 – 1.50 เท่านัน้ ซึง่อตัรา 1.50 นีถื้อว่าอยู่ใน

ระดบัทัว่ๆ ไปของธุรกิจ ซึง่ขณะนีจ้ะอยู่ในระดบั 1.50 – 2.00 แต่ส่วนใหญ่จะมีการกําหนดไว้โดยประมาณที่ไม่เกินระดบั 1.50 

เช่นเดียวกนักบับริษัทฯ   

นายประเสริฐ ชีแ้จงต่อท่ีประชุมเพ่ิมเติมว่า จากแผนธุรกิจท่ีได้เรียนให้ทราบมาแต่ต้นว่า บริษัทฯ มีการปรับ

รูปแบบการลงทุนมาเน้นทําธุรกิจในส่วนของทาวน์เฮ้าส์และบ้านเด่ียวเพ่ิมมากขึน้มีผลทําให้บริษัทฯ ต้องมีการลงทนุในท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้างมากขึน้ ซึ่งส่งผลให้จํานวนหนีส้ินเพ่ิมขึน้ในช่วงสัน้ๆ ในช่วงปลายปีท่ีผ่านมา เน่ืองจากโครงการทาวน์เฮ้าส์

และบ้านเด่ียวจะสงูกว่าแผนท่ีกําหนดไว้ค่อนข้างมาก ซึง่สะท้อนกลบัมาเป็น Backlog เป็นจํานวน 18,179 ล้านบาทท่ีมีการ

ขายและรอการโอน เพ่ือรับรู้รายได้ในปีนีต้่อไปและเม่ือมีการรับรู้ผลกําไรเข้ามาจะมีผลให้จํานวนของ Equity เพ่ิมมากขึน้และ

ลดจํานวนของภาระหนีส้ินไปโดยปริยาย ซึง่จะช่วยลดความเสี่ยงท่ีผู้ ถือหุ้นให้ความกงัวลลงได้ เพราะรอบธุรกิจของทาวน์เฮ้าส์
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และบ้านเด่ียวของบริษัทฯ ค่อนข้างสัน้ โดยจะใช้ระยะเวลาในการดําเนินการประมาณไม่เกิน 3 เดือนเงินก็จะไหลกลบัเข้ามายงั

บริษัทฯ พร้อมกบักําไรสทุธิท่ีจะสะท้อนเข้าไปในส่วนของผู้ ถือหุ้น ซึง่จะส่งผลทําให้ภาวะการเงินของบริษัทฯ มีแนวโน้มท่ีมัน่คง

ขึน้ รวมทัง้จะมีผลให้อตัราสว่นของภาระหนีส้ินต่อทนุของบริษัทฯ ลดลงตอ่ไป 

ประธานฯ ได้สอบถามท่ีประชมุว่าจะมีข้อเสนอ หรือความเห็นเป็นประการใดอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีคําถาม

หรือความคิดเห็นอ่ืนใดอีก ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน 

หลงัจากการนบัคะแนนเสร็จสิน้แล้ว ประธานฯ จึงขอให้นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการสํานกั

บญัชีและการเงิน แถลงผลการนบัคะแนนเสียงเป็นดงันี ้เห็นด้วยจํานวน  1,940,361,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.6020 ไม่เห็น

ด้วย 1,977,400 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.1015 และงดออกเสียงจํานวน 5,774,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.2964 นายสมบรูณ์ฯ 

จงึกลา่วสรุปเป็นมติดงันี ้

มติท่ีประชมุ :  ท่ีประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิการขายและออกตราสารหนีต้ามโครงการ Shelf Filing ตาม

รายละเอียดท่ีเสนอมาข้างต้นทกุประการ 

 

ระเบียบวาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า ได้ดําเนินการประชมุมาครบทกุระเบียบวาระแล้ว  จึงแจ้งถึงกฎเกณฑ์ข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ในการเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณาและสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีเร่ืองอ่ืนใดจะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอีก 

หรือไม่ แต่ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนๆ ให้ท่ีประชมุพิจารณา ประธานฯ ได้กล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้น ผู้ รับมอบฉนัทะ และ

ผู้ มีเกียรติทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นีแ้ละกลา่วปิดการประชมุในเวลา 13.15 น.   

อนึ่ง หลงัจากเร่ิมการประชมุเม่ือเวลา 10.00 น. ได้มีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเพื่อเข้าประชมุเพิ่มเติม จึงทําให้มี     

ผู้ ถือหุ้นมาประชมุด้วยตนเองและรับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ รวมทัง้สิน้ 792 ราย นบัหุ้นรวมกนัได้ 1,948,113,944 หุ้น คิด

เป็นร้อยละ 88.25 ของจํานวนหุ้นท่ีออกจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
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             (ดร.พิสิฐ ลีอ้าธรรม) 
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          (นายไพศาล  รําพรรณ์) 


