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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22  
บริษัท แผ่นดินทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์  

เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
4. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
5. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร 
6. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / ประธานอ านวยการ 
 
กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

- ไมม่ี - 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการท่ีอยูอ่าศยั 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายก าพล ปญุโสณี เลขานกุารบริษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานพฒันาธุรกิจ 
4. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
5. นายเทพศกัดิ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ตวัแทนจาก บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
 
ที่ปรึกษาทางการเงนิที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 
 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางกิดานนัท์ ชุ่มวฒันะ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
2. นางสาวณฐพร โสภณธรรมกิจ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
3. นางสาวธนัยมยั ธนิสสรานนท์ ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั 
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เร่ิมประชุม เวลา 14:00 น.  
 
นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”) 
 

ประธานฯ ได้กลา่วต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นที่ได้เข้าร่วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 ในวนันี ้เป็นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 1/2558 เมื่อวนัที่ 23 กุมภาพนัธ์ 2558 
และครัง้ที่ 2/2558 เมื่อวนัท่ี 27 กมุภาพนัธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบไุว้ในหนงัสือบอกกลา่วเรียก
ประชมุ 

 
โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการเข้าร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 

22 (Record Date) ในวนัองัคารที่ 17 มีนาคม 2558 และให้รวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญัติ
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัพธุที่ 18 
มีนาคม 2558 
 

บริษัทฯ มีทุนช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพนัสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่น
สามสิบบาท) คิดเป็นจ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จ านวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมด จ านวน 6,411 ราย 
โดยในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2558 ครัง้ที่ 22 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 109 ราย ถือหุ้น
รวมกันเท่ากบั 9,539,590 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.58239 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบ
ฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น จ านวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากับ 1,255,884,045 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.67091 ของจ านวนหุ้นที่
จ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 263 ราย ถือ
หุ้นรวมกนัทัง้หมด 1,265,423,635 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 77.25329 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่งเกิน
กวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

 
ก่อนเร่ิมการประชมุ ประธานฯ ได้กลา่วแนะน า กรรมการบริษัท ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่

ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ 
 

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และเป็นการปฏิบตัิต่อ  
ผู้ ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัท 
ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนด ผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหวา่งวนัท่ี 1 ตลุาคม 2557 ถึง
วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับการพิจารณา
คดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการ ชีแ้จงวิธีปฏิบตัิในการออก
เสยีงลงคะแนนในแตล่ะระเบียบวาระให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ ดงันี ้
 

 ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 
 ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและไม่มีผู้ ถือหุ้นที่งดออกเสียง  

บริษัทฯ ขอสรุประเบียบวาระดงักลา่วว่า ผู้ ถือหุ้นทกุท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์อนุมตัิ แต่ถ้ามีผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้ นที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง กา
เคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือขึน้ เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้นที่ไม่งด
ออกเสยีงลงคะแนนจะถือวา่อนมุตัิ 

 วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ 
ส าหรับปี 2557 
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 วาระท่ี 10 ซึง่เป็นวาระพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 
ประจ าปี 2558 ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดียวกบัทีไ่ด้กลา่วในข้างต้น 

 
การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้จะถือเป็นโมฆะ 
1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง 
2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 
3. บตัรลงคะแนนท่ีไมม่ีการแสดงเจตนาในการออกเสยีงลงคะแนน 
4. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 
5. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

 
ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็น

เก่ียวกบัแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
แจ้งช่ือและนามสกลุให้ที่ประชมุทราบก่อน เพื่อการบนัทกึรายงานการประชมุ แตถ้่าผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถาม หรือประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุณาน าไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึ่งเป็นการ
พิจารณาเร่ืองอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ที่ประชุมต้องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา จึงจะขอ
ด าเนินการเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการประชมุถดัไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถดัไปเสร็จแล้ว 
บริษัทฯ จะย้อนกลบัมาแจ้งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้านีใ้ห้ที่ประชุมทราบ และเพื่อความ
โปร่งใสในการนบัคะแนน ประธานฯ ได้เชิญให้ผู้ ถือหุ้นเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์ในการนบัคะแนนเสยีง โดยมีผู้ รับ
มอบฉนัทะแทนผู้ ถือหุ้น 1 ทา่น คือ นายอิทธิ เดียวกลุ ร่วมเป็นตวัแทนในการเข้าร่วมสงัเกตกุารณ์การนบัคะแนนเสียงดงักลา่ว 
ร่วมกบั นางสาวธนัยมยั ธนิสสรานนท์ ตวัแทนจาก บริษัท แอลเอส ฮอไรซนั จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ 

 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้

 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 

 
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ

วนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 ให้ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมดงักลา่ว ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชมุวสิามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 9 ธนัวาคม 2557 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ตามที่เสนอ ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 

 

 
 
 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 265 ราย 1,270,219,935 เสยีง 99.99857 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,238,135 เสยีง  
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 
 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ และนายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการ
ผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 

 
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ ได้สรุปรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 ให้ที่

ประชุมรับทราบว่า ณ วนัปิดสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ มีผู้ ถือหุ้นจ านวน 6,411 ราย มีทนุจดทะเบียน 16,382,133,790 
บาท เป็นทนุเรียกช าระแล้ว 16,380,190,030 บาท แบง่เป็นหุ้นสามญัจ านวน 1,638,019,003 หุ้น มี บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั 
(มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในสดัส่วนประมาณร้อยละ 55.73 โดยนับตัง้แต่ปี 2556 ที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้างผู้ ถือหุ้นและคณะผู้บริหาร ได้มีการก าหนดพนัธกิจ (Mission) ที่จะท าให้ผลประกอบการของบริษัทฯ กลบัมามีผล
ก าไรภายในปี 2558 ภายใต้กลยทุธ์บนัได 3 ขัน้ ตามที่ได้รายงานให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบมาอย่างต่อเนื่องนัน้ ในปี 2556 ซึ่งเป็นปี
ของการปรับพืน้ฐาน บริษัทฯ มีรายได้รวม 1,594 ล้านบาท และยงัมีผลขาดทนุสทุธิ 454 ล้านบาท เนื่องจากเป็นปีแรกที่มีการ
ปรับเปลีย่นโครงสร้างทางธุรกิจ และมีการตัง้ส ารองทางบญัชี แตใ่นปี 2557 ที่ผา่นมา หลงัจากบริษัทฯ ได้ด าเนินแผนงานสร้าง
คณุคา่ ท าให้มีผลการด าเนินงานเตบิโตขึน้อยา่งมาก บริษัทฯ มีรายได้รวมเพิ่มขึน้เป็น 4,435 ล้านบาท หรือเติบโตสงูกวา่รายได้
รวมในปี 2556 ประมาณร้อยละ 178 และสามารถสร้างผลประกอบการให้กลบัมาเป็นก าไรสทุธิได้จ านวน 305 ล้านบาท โดย
ได้มีการเปิดตวัโครงการบ้านจดัสรรใหม่จ านวน 8 โครงการ คิดเป็นมลูค่ารวมประมาณ 7,200 ล้านบาท ขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึ่งเป็นที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เป็นมลูค่ามากกว่า 1,100 ล้านบาท พร้อมกบั
ด าเนินการก่อสร้างอาคารส านกังานแห่งใหม่ภายใต้ช่ือ โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งตัง้อยู่บนหวัมมุถนน
พระราม 4 ตดักบัถนนรัชดาภิเษก ซึง่คาดวา่จะด าเนินการแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการได้ในช่วงต้นปี 2559 นอกจากนี ้ในช่วง
ไตรมาส 4 ของปี 2557 บริษัทฯ ได้เข้าซือ้กิจการของ บริษัท กรุงเทพบ้านและที่ดิน จ ากดั (มหาชน) (“KLAND”) มลูค่า 3,560 
ล้านบาท ตามทีไ่ด้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ที่ผา่นมา 

 
ทัง้นี ้การลงทนุซือ้ KLAND จะท าให้ธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัของบริษัทฯ มีการเติบโต

ขึน้อย่างมาก โดยมีสินค้าที่ตอบสนองต่อความต้องการของลกูค้าครบในทกุๆ ระดบั ตัง้แต่บ้านราคา 2 ล้านบาทขึน้ไปจนถึง
บ้านในระดบัราคาสงูที่เป็น High End โดยในสว่นของแบรนด์ที่อยูภ่ายใต้บริษัทฯ จะใช้ช่ือ โกลเด้น น าหน้าช่ือโครงการทัง้หมด 
และบ้านในสว่นของ KLAND จะยงัคงใช้แบรนด์ เดอะ แกรนด์ น าหน้า ตามเดิม 

 
ส าหรับการบริหารจดัการโครงการอาคารเชิงพาณิชกรรม (Commercial Building) ตัง้แต่ปี 2556 บริษัทฯ ได้มี

การปรับปรุงกลยทุธ์ในการบริหารงาน และมีการปรับทศันียภาพของอาคารให้มีความทนัสมยัและเพิ่มความสะดวกให้กบัผู้ เช่า
และผู้ เข้ามาใช้บริการในอาคารมากขึน้ ท าให้อตัราการเช่าอาคารส านกังานของบริษัทฯ เพิ่มสงูขึน้เป็นอย่างมาก โดยตวัเลขใน
เดือนมีนาคมที่ผา่นมา ทัง้อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ และอาคารโกลเด้น แลนด์ ต่างมีอตัราการเช่า (Occupancy 
Rate) สงูถึงร้อยละ 93 ของพืน้ท่ีเช่าทัง้หมด 

 
จากเป้าหมายที่บริษัทฯ ได้ตัง้ไว้ที่จะกลบัมามีผลก าไรภายในปี 2558 ถือว่าได้ประสบความส าเร็จมาในขัน้หนึ่ง

แล้ว คณะผู้ บริหารและบริษัทฯ จึงได้ก าหนดเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่งขึน้ต่อไปในอีก 3 ปีข้างหน้า โดยจะเป็นผู้ พัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์ที่มีรายได้รวมติดอนัดบั 1 ใน 5 ของผู้พฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2561 

 
ส าหรับแผนงานในปี 2558 นี ้บริษัทฯ จะจดัตัง้กองทนุREIT ตามที่ได้ขออนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่ 

1/2557 ไปแล้ว โดยจะให้เช่าสทิธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ร่วมกบัท่ีดินและอาคาร
ปาร์ค เวนเชอร์ อีโคเพลก็ซ์ ของ บริษัท ยนูิเวนเจอร์ จ ากดั (มหาชน) แก่กองทนุ REIT ที่จะจดัตัง้ขึน้ ซึง่ขณะนีอ้ยูใ่นระหวา่งการ
ด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อจะขออนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต) สว่น
ทรัพย์สนิท่ีไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) ที่ยงัไม่ได้จ าหน่ายออกไป บริษัทฯ จะน าเข้าสู่กระบวนการประกาศขาย
และเปิดประมลูให้แก่ผู้ที่สนใจเพื่อจ าหนา่ยออกไปให้แล้วเสร็จภายในปีนี ้ในด้านความคืบหน้าของการก่อสร้าง โครงการ เอฟ 
วาย ไอ เซ็นเตอร์ ยังคงเป็นไปตามแผนที่วางไว้ และคาดว่าจะสร้างเสร็จสมบูรณ์พร้อมเปิดให้บริการประมาณต้นปี 2559 
นอกจากนี ้บริษัทฯ จะเร่งขยายงานด้านธุรกิจพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัอยา่งตอ่เนื่อง เพื่อให้ครอบคลมุพืน้ที่กรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลในทกุระดบัราคา โดยจะด าเนินการเปิดโครงการใหมท่ัง้หมด 13 โครงการ มลูคา่รวมประมาณ 12,000 ล้านบาท  
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จากแผนงานข้างต้น ในปี 2558 บริษัทฯ ได้ตัง้เป้ารายได้จากธุรกิจการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยั

ไว้ที่ประมาณ 7,054 ล้านบาท และรายได้จากโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมประมาณ 1,157 ล้านบาท เมื่อรวมกบัรายได้
อื่นๆ แล้ว คาดวา่บริษัทฯ จะมีรายได้รวมในปี 2558 ประมาณ 8,238 ล้านบาท หรือมีการเติบโตเพิ่มขึน้จากปี 2557 ประมาณ
ร้อยละ 86 

 
จากนัน้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบญัชีและการเงิน ได้สรุปชีแ้จงเก่ียวกับงบ

การเงินในปี 2557 ว่าบริษัทฯ มีรายได้รวมประมาณ 4,435.17 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึ่งมีรายได้รวมอยู่ที่ 1,593.87 
ล้านบาทหรือคิดเป็นอัตราการเติบโตของรายได้รวมประมาณร้อยละ 178 และสามารถกลบัมามีผลก าไรสุทธิในปี 2557 
จ านวน 304.61 ล้านบาท โดยสดัสว่นของรายได้แบ่งเป็นรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ 3,071.94 ล้านบาท รายได้จาก
การให้เช่าและบริการ 960.47 ล้านบาท รายได้จากกิจการสนามกอล์ฟ 19.43 ล้านบาท รายได้ที่เป็นก าไรจากการจ าหน่าย
สนิทรัพย์ประเภทถือไว้เพื่อขาย 323.73 ล้านบาท และรายได้อื่นๆ 59.61 ล้านบาท    

 
ฐานะทางการเงินรวมของบริษัทฯ ในปี 2557 มีสนิทรัพย์รวมอยูท่ี่ 21,251.68 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556  ซึ่งมี

สนิทรัพย์อยูท่ี่ 12,579.54 ล้านบาท โดยสนิทรัพย์หลกัที่เพิ่มขึน้มาจากโครงการอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งการพฒันา  ซึ่งเป็นการ
ซือ้ที่ดินใหม่เพื่อน ามาพฒันาโครงการจ านวน 9,354 ล้านบาท ส าหรับหนีส้ินรวมมีจ านวน 13,915.90 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 
7,223.23 ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปี 2556 ซึ่งมีหนีส้ินรวมอยู่ที่ 6,692.67 ล้านบาท โดยมีเงินกู้ เบิกเกินบญัชีธนาคารและเงินกู้
ระยะสัน้จากสถาบนัการเงินจ านวน 3,647.17 ล้านบาท ซึ่งสว่นหนึ่งใช้ไปในการซือ้หุ้นสามญัของ KLAND ในด้านสว่นของผู้
ถือหุ้นรวมมีจ านวน 7,335.78 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 5,886.87 ล้านบาท เป็นจ านวนเงิน 1,448.91 ล้านบาท 
ซึ่งส่วนหนึ่งมาจากทุนที่ออกและเรียกช าระเพิ่มขึน้จากการที่ผู้ ถือใบส าคัญแสดงสิทธิ (Warrant) ได้ท าการแปลงสภาพ 
(Exercice Warrant) จากใบส าคญัแสดงสทิธิเป็นหุ้นสามญัของบริษัทฯ เมื่อช่วงต้นปีที่ผา่นมา 

 
 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระสาคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  สอบถามถึงราคาส าหรับการจัดตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน

อสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”)    
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ขณะนีอ้ยู่ในระหว่างการด าเนินงานและจดัเตรียมเอกสารเพื่อจะขออนมุตัิจาก
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต) โดยราคาจะเป็นไปตามที่ได้ขออนมุตัิ
กรอบจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นไว้ แตร่าคาที่เกิดขึน้จริงต้องรอดจูากสภาวะตลาดในช่วงที่เปิดท าการขาย
หนว่ยลงทนุตอ่ไป 
 

 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  จะมีการขายที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เพิ่มจากปีที่
ผ่านมาซึ่งมีการขายที่ดินเชียงรายและรามค าแหง ไปแล้วหรือไม่ และทางบริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดิน
บริเวณรามค าแหงหรือไม่ และส าหรับที่ดิน Non – Core ที่เหลือมีการประกาศการขายหรือยงั และทาง
ช่องทางไหน 
 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างด าเนินการประกาศขายที่ดินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ 
(Non – Core Assets) โดยก าลงัเจรจากบั บริษัท ซี บี ริชาร์ด เอลลสิ (ประเทศไทย) จ ากดั ให้เป็นตวัแทนหลกั
ในการขายและจัดประมูล อย่างไรก็ตาม บริษัทฯ เปิดให้ท่านผู้ ถือหุ้น ผู้ที่สนใจหรือตัวแทนขายรายอื่นๆ 
สามารถเข้ามาช่วยในกระบวนการขาย โดยทา่นสามารถติดตอ่ผา่นเข้ามาที่บริษัทฯ ได้โดยตรง  

 
 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  จากข้อมูลในรายงานประจ าปี ในส่วนของโครงสร้างการจัดการและ

ค่าใช้จ่าย เห็นว่ามีสว่นที่บริษัทฯ ต้องจ่ายค่าที่ปรึกษาทางกฎหมาย และทราบว่า บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ 
และเพียงพนอ จ ากดั เป็นที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา โดยมีคณุวีระวงค์เคยด ารงต าแหน่ง
เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ ด้วย จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้จ่ายค่าที่ปรึกษา
ดงักลา่วให้กบัส านกังานของคณุวีระวงค์หรือบริษัทท่ีเก่ียวข้องเป็นจ านวนเงินเทา่ไร 
 
นายปณต  สิริวัฒนภกัดี  :   ที่ผา่นมาคณะกรรมการบริษัททกุท่าน ได้ผ่านการคดัเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และได้ปฏิบตัิหน้าที่อย่างถูกต้องตามระเบียบของตลาดหลกัทรัพย์แห่ง
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ประเทศไทย และส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย มาโดย
ตลอด โดยในสว่นของรายละเอียดคา่ใช้จ่ายดงักลา่ว คณุธนพล ประธานอ านวยการ จะเป็นผู้ตอบค าถาม 

 
นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ในปีที่ผ่านมาบริษัทฯ มีค่าบริการทางวิชาชีพของ บริษัท วีระวงค์ ชินวฒัน์ และ
เพียงพนอ จ ากดั จ านวน 1.5 ล้านบาท 
 

 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  ขอให้ชีแ้จงรายละเอียดตวัเลขส าหรับก าไรในการจ าหน่ายทรัพย์สินซึ่งมีถึง 
323.73 ล้านบาท แตก่ าไรสทุธิเหลือ 304.61 ล้านบาท  ซึ่งคาดว่าอาจจะมีก าไรสว่นอื่นเข้ามาและมาตดัภาษีเงิน
ได้หรือคา่เสือ่มตา่งๆ และก าไรจากการด าเนินงานอื่นๆ ในปี 2557 และในปี 2558 จะเป็นอยา่งไร 
 
นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล  :   บริษัทฯ มีก าไรจากการจ าหนา่ยสนิทรัพย์ 323.73 ล้านบาท ซึง่ก าไรดงักลา่ว
จะต้องเสยีภาษีเงินได้ โดยหลงัจากหกัภาษีแล้ว ท าให้มีก าไรจากการขายสนิทรัพย์หลงัหกัภาษีสทุธิ 258 ล้าน
บาท ในสว่นของการตัง้คา่เผ่ือส ารองสินทรัพย์ด้อยค่าในปีนีม้ีจ านวน 162 ล้านบาท ซึ่งหากไม่พิจารณาก าไร
และสว่นตัง้ด้อยคา่ดงักลา่ว จะพบวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิจากการด าเนินงานประมาณ 208 ล้านบาท สว่น
ในปี 2558 หากบริษัทฯ สามารถด าเนินงานได้ตามเป้ายอดขายที่วางไว้ ก็คาดวา่จะสามารถมีผลก าไรได้  
 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 ดงักลา่ว 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 
 
มติ   ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปี 2557 

 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม   โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
 
 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  ขอให้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกับคดีความที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูก

ฟ้องร้องโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ช าระคืนเงินมดัจ าจ านวน 9 ล้านบาท และคดีความที่บริษัทย่อย
ซึง่เป็นโจทก์ยื่นฟ้องกรมสรรพากรเมื่อวนัที่ 14 กนัยายน 2554 ดงัที่ปรากฎในหมายเหตปุระกอบงบการเงิน 
 
นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล  :   ส าหรับคดีความที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยถูกคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภคซึง่เป็นโจทก์ฟ้องร้อง เป็นคดีความตัง้แตช่่วงที่เกิดวิกฤตต้มย ากุ้ง โดยบริษัทย่อยแห่งหนึ่งมีโครงการ
ที่จะพฒันาคอนโดมิเนียมขึน้ แตเ่นื่องจากประสบปัญหาภาวะเศรษฐกิจจงึไมส่ามารถด าเนินการสร้างให้แล้ว
เสร็จได้ บริษัทฯ ยอ่ยดงักลา่วได้ถกูฟ้องร้องให้ล้มละลาย ทางส านกังานคุ้มครองผู้บริโภคจึงเป็นตวัแทนของ
ลกูค้าในโครงการฟ้องร้องขอเรียกเงินคืน ซึ่งคดีดงักล่าวมีบางคดีที่บริษัทฯ ชนะคดีแล้ว และมีบ้างที่แพ้ใน
ชัน้ต้น แตค่ดีทัง้หมดยงัอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาของศาล 
ส าหรับคดีความที่บริษัทย่อยฟ้องกรมสรรพากรโดยขอเรียกคืนเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ที่ได้น าส่งไปแล้ว แต่
เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุและไมม่ีภาษีที่ต้องช าระเพิ่ม จึงด าเนินการขอเงินคืนจากกรมสรรพากร ซึง่ทาง
กรมสรรพากรได้อนมุตัิคืนเงินมาให้สว่นหนึง่แล้ว ดงันัน้ คณะผู้บริหารชดุก่อนหน้านีจ้ึงได้ด าเนินการฟ้องร้อง
เพื่อขอเงินสว่นท่ีเหลอืคืน ปัจจบุนัคดีความยงัไมส่ิน้สดุ โดยยงัอยูใ่นชัน้อทุธรณ์ 
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นายธนพล  ศิริธนชัย  :   ในช่วงที่คณะผู้บริหารชุดปัจจุบันได้เข้ามาบริหารงานตัง้แต่ปี 2556 ได้
ท าการศกึษารายการที่เก่ียวข้องกบัคดีความที่เกิดขึน้มาในอดีตอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึงได้มีการ
ตัง้ส ารองในสว่นท่ีอาจจะเกิดความเสยีหายขึน้แล้วทัง้หมด 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบดลุและงบก าไร
ขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิงบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2557 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้
 
นายธนพล ศิริธนชยั ประธานอ านวยการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่

เกินกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดในแต่ละปี ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลให้น าปัจจยัต่างๆ 
มาพิจารณาประกอบดงันี ้เช่น ผลการด าเนินงานและฐานะการเงินของบริษัทฯ สภาพคลอ่งของบริษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปัจจัยอื่นๆ ที่เก่ียวข้องในการบริหารงานของบริษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริษัท และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี จากผลการด าเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บริษัทฯ มีผล
ประกอบการของงบเดี่ยว เป็นผลก าไรสทุธิ 286,492,204 บาท (สองร้อยแปดสิบหกล้านสี่แสนเก้าหมื่นสองพนัสองร้อยสี่บาท) 
แตย่งัคงมียอดขาดทนุสะสมที่ยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอื 1,334,182,973 บาท (หนึ่งพนัสามร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สองพนัเก้าร้อยเจ็ดสบิสามบาท) โดยมีรายละเอียดดงันี ้

 
รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 

 ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ (บาท) 286,492,204 (706,902,027) 
 ก าไร (ขาดทนุ) สะสม (บาท) (1,334,182,973) (1,621,533,606) 
 จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด (หุ้น) 1,638,019,003 1,267,870,661 
 อตัราในการจา่ยเงินปันผลตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) - - 
 รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ประมาณ (บาท) - - 
 สดัสว่นการจา่ยเงินปันผลเทียบกบัก าไรสทุธิ - - 

 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 274 ราย 1,270,452,941 เสยีง 99.99037 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 00.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,575,341 เสยีง  
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ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี 2557 เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุสะสมซึง่เป็นข้อจ ากดัในการจ่ายเงินปันผล 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการงดจ่ายเงินปัน
ผลประจ าปี 2557 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าวาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการงดจ่ายปันผลประจ าปี 2557 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย 

 
ประธานฯ  ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน  ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 
 

นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ด้วยเหตุ
ที่บริษัทฯ มียอดขาดทนุสะสมตามงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็นจ านวนทัง้สิน้ 1,334,182,973 
บาท (หนึ่งพนัสามร้อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสามบาท) ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ 
สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีก าไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จ าเป็นต้องโอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชย
ผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ และลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้นเพื่อชดเชยสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุ้นและผล
ขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามล าดบั แต่เนื่องจากบริษัทฯ ยงัมีหุ้นที่คงเหลือจากการส ารองไว้เพื่อการใช้สิทธิของใบส าคญั
แสดงสทิธิ ท่ีได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 เมื่อวนัท่ี 3 มีนาคม 2554 ซึง่ได้สิน้อายลุงแล้ว จึงจ าเป็นที่
บริษัทฯ จะต้องลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ จ านวน 1,943,760 บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสี่หมื่นสามพนัเจ็ดร้อยหกสิบบาท) 
จากเดิมทนุจดทะเบียน จ านวน 16,382,133,790 บาท (หนึ่งหมื่นหกพนัสามร้อยแปดสิบสองล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพนั
เจ็ดร้อยเก้าสิบบาท) เป็น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพนัสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) แบ่ง
ออกเป็นหุ้น จ านวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้
ออกจ าหนา่ย จ านวน 194,376 หุ้น มลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สบิบาท) 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนที่ยงัมิได้ออกจ าหน่าย จ านวน 194,376 หุ้น มลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท 
(สบิบาท) 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 275 ราย 1,270,553,901 เสยีง 99.99778 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 28,200 เสยีง 0.00222 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,582,101 เสยีง  
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้

ออกจ าหนา่ย จ านวน 194,376 หุ้น ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการลด

ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง ทนุ
จดทะเบียน เป็นดงันี ้

“ข้อ 4 ทนุจดทะเบียน จ านวน 16,380,190,030 บาท (หนึง่หมื่นหกพนัสามร้อยแปดสบิล้านหนึง่แสน 
   เก้าหมื่นสามสบิบาท)” 
 แบง่ออกเป็น  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึง่หมื่นเก้าพนั 
   สามหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  10 บาท (สบิบาทถ้วน) 
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึง่หมื่นเก้าพนั 
  สามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น ( - )” 
 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 278 ราย 1,268,263,401 เสยีง 99.81093 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 2 ราย 2,280,000 เสยีง 0.17943 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,270,665,801 เสยีง  
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า เพื่อเป็น

การเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีก าไรสทุธิและกระแสเงินสดเพียงพอ  บริษัทฯ จ าเป็นต้องโอนทุน
ส ารองตามกฎหมายของบริษัทฯ จ านวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสบิเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยสิบสองบาท) เพื่อ
ชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ โดยภายหลงัการโอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมดงักลา่ว บริษัทฯ 
จะคงเหลือผลขาดทนุสะสม จ านวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัสี่ร้อยหกสิบ
เอ็ดบาท) ค านวณจากงบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2557 ทัง้นี ้บริษัทฯ ไม่มีทนุส ารองอื่นใดนอกจากทนุ
ส ารองตามกฎหมาย 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการโอนทนุส ารอง
ตามกฎหมาย จ านวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพนัห้าร้อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทนุ
สะสมของบริษัทฯ 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง

มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ

บริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 281 ราย 1,268,281,401 เสยีง 99.81172 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 1 ราย 2,270,000 เสยีง 0.17865 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ  1,270,673,801 เสยีง  

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 280 ราย 1,268,241,401 เสยีง 99.80857 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 2 ราย 2,310,000 เสยีง 0.18179 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,270,673,801 เสยีง  
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่

ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและ 
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด แจ้งต่อที่ประชุมว่า 

เนื่องจากที่ประชุมได้อนมุตัิการโอนทนุส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ  ในวาระที่ 7 แล้ว บริษัทฯ 
จะยงัคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ภายหลงัจากการโอนทุนส ารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ 
จ านวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพนัสองร้อยห้าสิบหกล้านเก้าแสนห้าหมื่นห้าพนัสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท)  และ ณ วนัที่ 31 
ธันวาคม 2557 บริษัทฯ มีสว่นต ่ากว่ามลูค่าหุ้น จ านวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพนัสามร้อยสามสิบเจ็ดล้านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นสามพนัเก้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาท) ดงันัน้ เพื่อเป็นการเตรียมการให้บริษัทฯ สามารถจ่ายเงินปันผลได้ เมื่อมีก าไรสทุธิและ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริษัทฯ จ าเป็นต้องลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแล้วของบริ ษัทฯ จ านวน 8,599,599,765.75 บาท 
(แปดพนัห้าร้อยเก้าสบิเก้าล้านห้าแสนเก้าหมื่นเก้าพนัเจ็ดร้อยหกสบิห้าบาทเจ็ดสบิห้าสตางค์) จากเดิมทนุจดทะเบียนและทนุ
ช าระแล้ว จ านวน 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นสามสิบบาท) เป็น 
7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสบิล้านห้าแสนเก้าหมื่นสองร้อยหกสบิสีบ่าทยี่สบิห้าสตางค์) โดยการลดมลูค่าที่
ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้า
สตางค์) เพื่อชดเชยสว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้นของบริษัทฯ และผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตามล าดบั 

 
ทัง้นี ้การลดทนุจดทะเบียนโดยการลดมลูคา่ที่ตราไว้ของหุ้นดงักลา่ว มิได้ท าให้จ านวนหุ้นเปลีย่นแปลงไปจากเดิม 

และภายหลังการด าเนินการดังกล่าว บริษัทฯ จะไม่มีผลขาดทุนสะสม และจะมีส่วนเกินทุนจากการลดทุนจ านวน 
4,830,330.75 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการมีมติเสนอให้จ่ายคืน
สว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศนูย์จุดศนูย์
ศนูย์สองเก้าสีแ่ปดบาท) โดยให้คณะกรรมการบริษัท และ/หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บคุคลที่คณะกรรมการบริษัท 
หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจก าหนดวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิรับคืนส่วนเกินทุน และวันปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป 

 
จากนัน้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ได้ชีแ้จงข้อมูล

ประกอบการพิจารณาเร่ืองการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 
10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อชดเชยสว่นต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผล
ขาดทนุสะสมของบริษัทฯ ตอ่ที่ประชมุ ดงันี ้

 

(หน่วย :บาท) ณ 31 ธันวาคม 2557 
หลังการลดทุน 

โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ 
จาก 10 บาท เป็น 4.75 บาท 

ทนุจดทะเบียน 16,382,133,790 7,780,590,264.25 
ทนุท่ีออกและช าระแล้ว 16,380,190,030 7,780,590,264.25 
สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้น (7,337,813,974) - 
สว่นเกินทนุจากการลดทนุ - 4,830,330.75 
ก าไร (ขาดทนุ) สะสม   
   จดัสรรแล้ว – ส ารองตามกฎหมาย 77,227,512 - 
   ขาดทนุสะสม (1,334,182,973) - 
รวมส่วนของผู้ถอืหุ้นของบริษัท 7,785,420,595 7,785,420,595 
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นอกจากนี ้นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ได้เสนอต่อที่
ประชุมให้พิจารณาอนุมตัิการมอบอ านาจให้คณะกรรมการบริษัท และ /หรือ คณะกรรมการบริหาร และ/หรือ บุคคลที่
คณะกรรมการบริษัท หรือ คณะกรรมการบริหารมอบหมาย เป็นผู้มีอ านาจในการด าเนินการใดๆ อนัจ าเป็นและเก่ียวเนื่องกบั
การลดทนุจดทะเบียนและทนุช าระแล้วของบริษัทฯ และการจ่ายคืนสว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่ว และ /หรือ ด าเนินการ
ใดๆ กบัหนว่ยงานราชการ หรือหนว่ยงานอื่นใดที่เก่ียวข้อง และให้มีอ านาจแตง่ตัง้ผู้ รับมอบอ านาจช่วงให้กระท าการดงักลา่วได้ 

 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
 
 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  กรณีการลดทนุจดทะเบียนหลงัจากสิน้สดุขัน้ตอนแล้ว  มีผลกระทบต่อมลูค่า

หุ้นตามบญัชีด้วยหรือไม ่ และในขัน้ตอนการขออนมุตัิจากเจ้าหนี ้ กรณีมีเจ้าหนีไ้ม่อนมุตัิ จะสามารถด าเนินการ
ต่อได้หรือไม่  และหากเป็นบริษัทที่ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยจะด าเนินการลดทนุจด
ทะเบียนต้องขออนมุตัิจากเจ้าหนีด้้วยหรือไม่ 
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  :  การลดทนุจดทะเบียนไม่มีผลกระทบต่อมลูค่าหุ้นตามบญัชี  และจ านวน
หุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแต่ราคาพาร์ ซึ่งเป็นการจัดการโครงสร้างภายใน ส่วนในกรณีไม่ได้รับ
อนมุตัิจากเจ้าหนี ้บริษัทฯ อาจด าเนินการคืนเงินกู้ ให้กบัเจ้าหนีไ้ด้ แต่หากไม่สามารถคืนเงินกู้ ให้กบัเจ้าหนีไ้ด้ 
บริษัทฯ จะต้องขออนมุตัิจากที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อขอยกเลกิรายการการลดทนุจดทะเบียน และส าหรับบริษัทท่ี
ไม่ได้จดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยการท ารายการลดทนุจดทะเบียนจะต้องขออนมุตัิจาก
เจ้าหนีด้้วยเช่นกนั เนื่องจากเจ้าหนีถื้อเป็นผู้ที่มีสทิธิบนกระแสเงินสดของบริษัท 
 

 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  การลดทนุจดทะเบียนจะมีผลต่อการจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”)   หรือไม ่
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  :  การลดทนุจดทะเบียนไม่เป็นประเด็นแต่อย่างใดต่อการจดัตัง้กองทรัสต์
เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”) ซึง่เป็นการจดัการทางการเงิน (Financing) โดยการใช้สนิทรัพย์ที่มี
อยูใ่ห้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
 

 นายสุวิทย์  เลาหะพลวัฒนา  :  กรณีการลดทนุจดทะเบียน  ที่จะตดัหุ้นที่จดทะเบียนและเพิ่มทนุไปแล้ว  
แตไ่มม่ีการจ าหนา่ย  จ าเป็นต้องขออนมุตัิจากเจ้าหนีห้รือไม ่  
 
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน  :  กรณีเป็นการตดัทนุที่ยงัไม่ได้เรียกช าระ ไม่ต้องขออนมุตัิจากเจ้าหนีแ้ต่
ประการใด แต่กรณีที่ต้องท าการลดราคาพาร์ และล้างขาดทุนสะสม ต้องขออนุมัติจากเจ้าหนี  ้ ส าหรับ
รายละเอียดการด าเนินงานได้แสดงไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นซึ่งได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้
แล้ว 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตัิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น จากเดิมมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต ่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ การจ่ายคืน
สว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตามสดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศนูย์จุดศนูย์
ศนูย์สองเก้าสีแ่ปดบาท) และการมอบอ านาจตามที่เสนอ 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการลดมลูค่าที่ตราไว้ของหุ้น 
จากเดิมมลูคา่ที่ตราไว้หุ้นละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็นมลูค่าที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้าสตางค์) เพื่อชดเชย
สว่นต ่ากวา่มลูคา่หุ้นและผลขาดทนุสะสมของบริษัทฯ การจ่ายคืนสว่นเกินทนุจากการลดทนุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุรายตาม
สดัสว่นการถือหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศนูย์จดุศนูย์ศนูย์สองเก้าสีแ่ปดบาท) และการมอบอ านาจตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้างต้น ด้วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการ 

ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั 

เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในเร่ืองดงักลา่วตอ่ที่ประชมุ 
 
นางสาวจิรยง อนมุานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากดั แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้

สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ บริษัทฯ จ าเป็นต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เร่ือง 
ทนุจดทะเบียน เป็นดงันี ้

 
“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จ านวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพนัเจ็ดร้อยแปดสิบล้านห้าแสนเก้าหมื่น

   สองร้อยหกสบิสีบ่าทยี่สบิห้าสตางค์) 
 แบง่ออกเป็น  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึง่หมื่นเก้า 
     พนัสามหุ้น) 
 มลูคา่หุ้นละ  4.75 บาท (สีบ่าทเจ็ดสบิห้าสตางค์) 
 

โดยแยกออกเป็น 
 

 หุ้นสามญั  1,638,019,003 หุ้น (หนึง่พนัหกร้อยสามสบิแปดล้านหนึง่หมื่นเก้า 
     พนัสามหุ้น) 
 หุ้นบริุมสทิธิ  - หุ้น ( - )” 
 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการแก้ไขเพิ่มเติม
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 3 ใน 4 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 280 ราย 1,268,241,401 เสยีง 99.80857 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 2 ราย 2,310,000 เสยีง 0.18179 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,270,673,801 เสยีง  
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทฯ ข้อ 4. เพื่อให้
สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 2558 

 
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 

2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อที่ 17 ซึง่ก าหนดให้ กรรมการต้องออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการ
ที่มีอยูท่ัง้หมด ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทกุครัง้ โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  
โดยกรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่อาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นีม้ี
กรรมการซึง่ครบก าหนดต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ (1) นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอดุม พวัสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ (3) นายฐาปน สิริวฒันภกัดี 
กรรมการ 

 
และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อย่างเป็นอิสระ ประธานฯ ได้

เชิญกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้องประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอช่ือเพื่อพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหน่งตามวาระ ซึ่งถือเป็นกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี ้ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ซึง่ไมร่วมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีสว่นได้เสีย เห็นควรเสนอให้ที่ประชุม
พิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการสืบ
ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยเช่นเดิม จ านวน 3 ทา่น ได้แก่ 

 
1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
 
ทัง้นี ้เนื่องจากเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้างต้นเป็นผู้ ที่มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของส านักงานคณะกรรมการ
ก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และทางการที่เก่ียวข้อง โดยประวตัิย่อและข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอช่ือ
เป็นกรรมการ ปรากฏตามประวตัิของกรรมการ ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้
นีแ้ล้ว 

 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทน
กรรมที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ เป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบั
ดแูลกิจการท่ีดี 

 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น 
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 282 ราย 1,268,281,474 เสยีง 99.81172 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 1 ราย 2,270,000 เสยีง 0.17865 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 1,270,673,874 เสยีง  
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ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมตอินมุตัิเลอืกตัง้กรรมการท่ีพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าด ารง

ต าแหนง่เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุยอ่ยเชน่เดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลอืกตัง้
กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีงดงันี ้

 
1. นายชายน้อย เผ่ือนโกสุม ต าแหน่ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืกกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ซึง่ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน
เสยีง ดงันี ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. นายอุดม พัวสกุล ต าแหน่ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืกกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัท ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. นายฐาปน สิริวัฒนภกัดี ต าแหน่ง กรรมการ 
ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืกกลบัเข้า

ด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น กลบัเข้าสูห้่องประชมุ 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 285 ราย 1,270,655,675 เสยีง 99.99857 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 284 ราย 1,270,551,475 เสยีง 99.99037 
ไมเ่ห็นด้วย 5 ราย 122,400 เสยีง 0.00963 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 277 ราย 1,228,072,975 เสยีง 96.64738 
ไมเ่ห็นด้วย 12 ราย 42,600,900 เสยีง 3.35262 
งดออกเสยีง 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 
  

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตักิารจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา
ได้เสนออตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขต
หน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตัิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้ 
และความสามารถของกรรมการ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั เพื่อให้
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจ าปี 2558 รวมทัง้ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000 
บาท(เจ็ดล้านบาท) โดยในปี 2557 บริษัทฯ ได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 4,166,000 บาท (สี่ล้าน
หนึง่แสนหกหมื่นหกพนับาท) 

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย 

ประจ าปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบใุนหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้สรุปได้ดงันี ้
 

 ประธาน สมาชิก 
หนว่ย : บาท/บคุคล คา่เบีย้ประชมุ คา่ตอบแทน 

รายเดือน 
คา่เบีย้ประชมุ 

 
คา่ตอบ 

แทนรายเดือน 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000 20,000 20,000 10,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 - 20,000* 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและ
สรรหา 

22,000 - 18,000 - 

หมายเหต ุ * ไมร่วมกรรมการบริหารซึง่เป็นผู้บริหารของบริษัทฯ 
 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริษัท ประจ าปี 2558  

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของ

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 
 
มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมตอินมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2558 ด้วยคะแนนเสยีงเกินกวา่ 

2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 
เห็นด้วย 268 ราย 1,270,255,675 เสยีง 99.96709 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 17 ราย 400,000 เสยีง 0.03148 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,673,875 เสยีง  
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2558 
 
ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้
 
นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แหง่

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึ่งก าหนดให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปีแต่งตัง้ผู้ สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่งจาก
บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยมีผู้สอบบญัชีดงัตอ่ไปนี ้

 
1. นายนิรันดร์ ลลีาเมธวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 2316 หรือ 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
3. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
4. นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4795 
 
โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึง่มีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี โดยในการพิจารณา

แต่งตัง้ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขตการให้บริการ อตัราค่าสอบบญัชี ประกอบกับประสบการณ์ของ
ผู้สอบบญัชี และมีความเป็นอิสระไมม่ีความสมัพนัธ์ และไมม่ีสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ
ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กระบวนการสอบบญัชี รวมทัง้ความตอ่เนื่องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 4 ราย ข้างต้น 
เป็นผู้มีคุณสมบตัิตามที่ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยติดตอ่กนัมาแล้ว 9 ปี และไมม่ีความสมัพนัธ์และสว่นได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักลา่วแต่อย่างใด จึงมีความเป็นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย 

 
ทัง้นี ้นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2555 - 2557 และ ปี 2552 นาย

นิรันดร์ ลีลาเมธวฒัน์ เป็นผู้ลงนามในรายงานการสอบบญัชีประจ าปี 2553 – 2554 นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก เคยได้รับการ
เสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ในปี 2556 – 2557 และนางวิไล บรูณกิตติโสภณ ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ในปีนีเ้ป็นปีแรก 

 
นอกจากนัน้ นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมให้พิจารณาอนมุตัิการ

ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,050,000 บาท (หนึง่ล้านห้าหมื่นบาท) ประกอบด้วย 
 
- คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ 390,000 บาท 
- คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ 660,000 บาท 
 รวมทัง้สิน้ 1,050,000 บาท 
 
ทัง้นี  ้บริษัทฯ และบริษัทย่อยได้จ่ายค่าสอบบัญชีประจ าปี 2555 ถึงปี 2557 ให้แก่ผู้ สอบบัญชีจากบริษัท  

เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ส าหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีรายละเอียด
ดงันี ้

หนว่ย : บาท 
รายการ 2557 2556 2555 

คา่สอบบญัชีของบริษัทฯ  980,000 900,000 900,000 
คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 2,720,000 2,800,000 3,100,000 
คา่บริการ IFRS Convergence - - 390,000 
คา่ใช้จ่ายอื่นๆ - - 85,550 
รวมคา่สอบบญัชีและบริการอื่น 3,700,000 3,700,000 4,475,550 
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นอกจากนี  ้ ยังมีค่าบริการอื่นๆ ที่บริษัทฯ และบริษัทย่อยจ่ายให้กับบริษัทในเครือของ  บริษัท เคพีเอ็มจี  
ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ดงันี ้

หนว่ย : บาท 
ช่ือผู้ให้บริการ 2557 2556 2555 

บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั - - 363,800 
 
หมายเหต ุ: บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จ ากดั เป็นคนละนิติบคุคลกบับริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบ

บญัชี จ ากดั และขอบเขตงานท่ีให้ค าปรึกษาดงักลา่วไมซ่ า้ซ้อนกบังานด้านการสอบบญัชี 
 
จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนีห้รือไม่ เมื่อ

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้และ
การก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2558 

 
ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า วาระนีจ้ะต้องได้รับอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้น

ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
 
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีประจ าปี 2558 

ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
วาระที่ 13  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้าม)ี 

 
ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่ 
 
มีผู้ ถือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น  โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้ 
 

 นางสาวภาษิกร เชือ้บุญชัย  (สมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย) : สอบถามการเข้าร่วมโครงการการ
ตอ่ต้านการทจุริตและคอร์รัปชัน่ (CAC)  และนโยบายการบริหารภายในเก่ียวกบัการต่อต้านการทจุริต
และคอร์รัปชัน่ภายในองค์กร 
นายวันชัย  ศารทูลทัต  : ทางคณะกรรมการบริษัทได้มีการพิจารณาในเร่ืองการตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่ โดยได้มีการวางกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบตัิงานไว้แล้ว 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : คณะกรรมการบริษัทได้มีการหารือเร่ืองการป้องกนักนั ตอ่ต้านการทจุริตและ
คอร์รัปชัน่  โดยมีการก าหนดมาตรการภายในบริษัท มีการแตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ
กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรอยา่งเคร่งครัด สว่นของความร่วมมือกบัองค์กรภายนอก บริษัทฯ ก็
ได้ให้ความส าคญัโดยได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย ซึง่ถือเป็นองค์กรหนึง่ที่ให้ความส าคญัใน
การมีนโยบายเร่ืองการป้องกนัตอ่ต้านการทจุริตอยา่งชดัเจน 
 

 นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร  :  บริษัทฯ สามารถท าก าไรในปีที่ผ่านมาจ านวน 305 ล้านบาท  มีก าไร
จากการขายทรัพย์สนิท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้ (Non – Core Assets)  โดยหกัภาษีประมาณ 260 ล้านบาท   

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียง
ทัง้หมดของผู้ถอืหุ้น 
ซึ่งมาประชุมและ 

ออกเสียงลงคะแนน 
เห็นด้วย 269 ราย 1,270,255,875 เสยีง 99.96709 
ไมเ่ห็นด้วย 4 ราย 18,200 เสยีง 0.00143 
งดออกเสยีง 17 ราย 400,000 เสยีง 0.03148 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ 1,270,674,075 เสยีง  
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หากวิเคราะห์ในเบือ้งต้น บริษัทฯ จะมีก าไรประมาณ 40 กว่าล้านบาท ใช่หรือไม่  และในปี 2558 หาก
บริษัทฯ ไม่สามารถท าการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  จะกระทบต่อก าไรหรือไม่  และการเปิด
โครงการท่ีอยูอ่าศยัใหมห่ลายโครงการจะสามารถช่วยผลก าไรได้มากน้อยอยา่งไร 
นายสมบูรณ์  วศินชัชวาล  : เนื่องจากบริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการตัง้ค่าเผ่ือส ารองสินทรัพย์ด้อยค่า
จ านวนประมาณ 162 ล้านบาท หากหกัในสว่นนีอ้อกไป บริษัทฯ จะมีก าไรจากการด าเนินงานสทุธิ
ประมาณ 208 ล้านบาท ส าหรับในปี 2558 บริษัทฯ ตัง้เป้ารายได้ไว้ที่ 8,238  ล้านบาท หากเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ การขายทรัพย์สนิท่ีไมก่่อให้เกิดรายได้จะไม่มีผลกระทบตอ่ผลก าไรมากนกั 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : ได้กลา่วเสริมวา่ส าหรับในสว่นของนโยบาย บริษัทฯ จะรักษาระดบัของอตัรา
ก าไรขัน้ต้น (GP) ของธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศยัให้อยู่ที่32% - 35% เช่นเดียวกบั
ธุรกิจที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนั และมีอตัราก าไรสทุธิประมาณ 12 – 15% 
 

 นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร  :  บริษัทฯ คาดว่าจะจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ 
(“REIT”)   เรียบร้อยเมื่อไหร่   และหลงัจากจดัตัง้กอง REIT เสร็จแล้ว  จะมีก าไรพิเศษในการออกกอง 
REIT  คาดวา่ก าไรที่จะกลบัเข้าสูผ่ลการด าเนินงานมีจ านวนเทา่ไหร่   
นายธนพล  ศิริธนชัย  : หลงัจากที่ได้ขออนมุตัิจากที่ประชุมผู้ ถือหุ้นในการจดัตัง้กองทรัสต์เพื่อการ
ลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ (“REIT”)  บริษัทฯ คาดว่าจะด าเนินการให้เสร็จภายในปี 2558 นี ้ปัจจุบนัอยู่
ระหวา่งด าเนินการจดัเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขออนมุตัิจากส านกังานคณะกรรมการหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ (กลต.) คาดวา่จะจดัตัง้ได้แล้วเสร็จภายในไตรมาส 3 
 

 นายบุญรักษ์  สกุลสถาพร  :  ความยากง่ายส าหรับการขายในปี 2558 เมื่อเทียบกบัปี 2557 ที่ผา่นมา 
นายธนพล  ศิริธนชัย  : ในส่วนของธุรกิจให้เช่าพืน้ที่อาคารส านกังานมีแนวโน้มในเกณฑ์ที่ดีขึน้ 
เนื่องจาก Supply ที่ออกมายงัมีไม่มาก และสว่นส านกังานของบริษัทต่างๆ มีการขยบัขยายเพิ่มขึน้  
รวมทัง้มีการส่งเสริมเร่ือง AEC ซึ่งจะท าให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตัง้ส านกังานในประเทศเพิ่มมากขึน้ 
สว่นธุรกิจพฒันาที่อยูอ่าศยัโดยภาพรวม   ผลการด าเนินงานในไตรมาส 1 ยงัอยูใ่นเกณฑ์ทีด่ี 
นายแสนผิน  สุขี   : ส าหรับค่าใช้จ่ายการบริหารงานในธุรกิจที่อยู่อาศยัในปี 2558 แนวโน้มน่าจะ
ลดลง เนื่องจากบริษัทฯ มีการเปลี่ยนวิธีการจัดท าโฆษณาใหม่  จากที่ผ่านมาโฆษณาทางสื่อที่เป็น 
Mass Media  เปลี่ยนมาเป็นการโฆษณาแบบ Online Maketing เพิ่มขึน้ ซึ่งจะส่งผลให้มีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ อย่างไรก็ตาม จากการแข่งขันที่สูงมากขึน้ อาจท าให้อตัราก าไรขัน้ต้น (GP) ไม่
สามารถตัง้ไว้สงูเหมือนในอดีต แตห่ากสามารถลดคา่ใช้จ่ายลง บริษัทฯ ก็จะมีอตัราก าไรสทุธิที่ดีขึน้ได้   

 
จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม่  เมื่อที่ประชุม

ไมม่ีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุม และได้เสนอข้อคิดเห็นต่างๆ 
ที่เป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 

 
ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 
ลงชื่อ     นายวนัชยั   ศารทูลทตั        ประธานกรรมการ/ 
             (นายวนัชยั  ศารทลูทตั)         ประธานท่ีประชมุ 
 
 
ลงช่ือ     นายธนพล   ศิริธนชยั          ประธานอ านวยการ 
              (นายธนพล   ศิริธนชยั) 
 
 
ลงช่ือ     นายก าพล   ปญุโสณี         เลขานกุารบริษัท/ 
              (นายก าพล   ปญุโสณี)        ผู้บนัทกึการประชมุ 


