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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 
บริษัท แผ่นดนิทอง พร็อพเพอร์ตี ้ดีเวลลอปเม้นท์ จ ากัด (มหาชน) 

ประชุมวันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องวิคเตอร์ 2 – 3  วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ 
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายวนัชยั ศารทลูทตั กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

และสรรหา 
2. นายปณต สริิวฒันภกัดี รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร  / กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 
3. นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการก ากบัดแูล 
   บรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 
4. นายอดุม พวัสกลุ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  
5. นายชินวฒัน์ ชินแสงอร่าม กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล 
6. นายฐาปน สริิวฒันภกัดี กรรมการ 
7. นายโชติพฒัน์ พีชานนท์ กรรมการ 
8. นายสทิธิชยั ชยัเกรียงไกร กรรมการ / กรรมการบริหาร  
9. นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาล / ประธาน

อ านวยการ / ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 
 
ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายแสนผิน สขุี กรรมการผู้จดัการใหญ่ 
2. นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
3. นายวิทวสั คตุตะเทพ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม 
4. นายเทพศกัดิ ์ นพกรวิเศษ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน 
5. นางสาวธีรนนัท์ กรศรีทิพา  ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ  สายงานพฒันาธุรกิจรีเทล 
6. นางสาวปรัศนีย์  สรุะเสถียร เลขานกุารบริษัท  และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ สายงานกลยทุธ์องค์กร 

  และการลงทนุ 
 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม 
1. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
2. นางวิไล บรูณกิตติโสภณ ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 
3. นายเกรียงไกร    โภคานกุรม ตวัแทนจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั 

 

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวประทมุพร สมบรูณ์พลูผล ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 

2. นางดวงพร วงษ์นมิมาน ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และพาร์ทเนอร์ส จ ากดั 
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เร่ิมการประชุมเวลา 10:00 น. 

นายวนัชยั ศารทลูทตั ประธานกรรมการ ท าหน้าที่ประธานในที่ประชมุ (“ประธานฯ”)  ประธานฯ ได้กลา่ว
ต้อนรับและขอบคณุท่านผู้ ถือหุ้นท่ีได้เข้าร่วมประชมุ และแถลงว่าการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 ใน
วนันี ้เป็นไปตามมติที่ประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ที่ 5/2560 เมื่อวนัท่ี 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาเร่ืองตา่งๆ 
ตามระเบียบวาระท่ีระบไุว้ในหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุ  

โดยบริษัทฯ ได้ก าหนดวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2561 
ครัง้ที่ 25 (Record Date) ในวนัศกุร์ที่ 15 ธนัวาคม 2560  

บริษัทฯ มีทุนช าระแล้วเป็นเงินทัง้สิน้ 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้หุ้นละ 4.75 บาท คิดเป็น
จ านวนหุ้นทัง้หมดที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม จ านวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดจ านวน 6,250 ราย โดยในการ
ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ครัง้ที่ 25 นี ้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกนั
เทา่กบั 5,973,313 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.26 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และมีผู้ รับมอบฉนัทะแทน
ผู้ ถือหุ้น จ านวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกนัเท่ากบั 2,008,648,044 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.44 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ รวมมีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเองและโดยการรับมอบฉนัทะทัง้สิน้ จ านวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกนั
ทัง้หมด 2,014,621,357 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.70 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ซึง่เกินกวา่ 1 ใน 3 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ จึงครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ก่อนเร่ิมการประชุม ประธานฯ ได้กล่าวแนะน า กรรมการบริษัท ซึ่งเข้าร่วมประชุมทัง้หมด 9 ท่าน  คิดเป็น
สดัสว่นร้อยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด  ผู้บริหาร ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้าร่วมประชมุ 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และเป็นการปฏิบตัิ
ต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ 
เสนอ ระเบียบวาระการประชุมส าหรับการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลือกเป็น
กรรมการบริษัท ตามหลกัเกณฑ์ที่บริษัทฯ ก าหนดผา่นทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหวา่งวนัท่ี 1 
มิถุนายน 2560 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรือเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับการพิจารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัท 

ในสว่นของการก ากับดแูลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจดัอยู่ในระดบัดีเลิศประจ าปี 2560 (5 ดาว) 
จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทไทย สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทัง้ในวนัที่ 10 
พฤศจิกายน 2560 สมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทจุริต สบืเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ในการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และการวางนโยบายการ
ตอ่ต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องปฏิบตัิตาม 

จากนัน้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชยั กรรมการและประธานอ านวยการชีแ้จงวิธีปฏิบตัิใน
การออกเสยีงลงคะแนนและการนบัผลการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระของการประชุมครัง้นีใ้ห้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทราบ 
ดงันี ้

• ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสยีง 

• ในการลงคะแนนเสียง การนบัผลการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ จะนบัคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นในที่
ประชุมและของผู้ ถือหุ้นที่มอบฉนัทะซึ่งบนัทกึไว้ลว่งหน้าเมื่อผู้ รับมอบฉนัทะลงทะเบียนเข้าร่วมประชมุ 
โดยการนบัผลการลงคะแนนเสยีงแบง่ออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ 

(1) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จะค านวณฐานคะแนนเสียงโดยนบัเฉพาะเสียงของผู้ ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิออกเสียงที่ออก
เสยีงเห็นด้วยและไมเ่ห็นด้วยเทา่นัน้ แตไ่มน่บัคะแนนเสยีงของผู้ ถือหุ้นท่ีงดออกเสยีง 
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(2) วาระท่ีต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม จะค านวณฐานคะแนนเสยีงโดยนบัเสียงของผู้ ถือหุ้นทัง้หมดที่มาประชมุ ที่ออกเสยีง
เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง 

ถ้ามีผู้ ถือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือประสงค์จะงด
ออกเสยีง กาเคร่ืองหมายกากบาท  ลงในช่องไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในบตัรลงคะแนน และขอให้ผู้
ถือหุ้นยกมือขึน้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพื่อน าไปตรวจนบัคะแนน ส าหรับทา่นผู้ ถือ
หุ้นที่เห็นด้วยหรือผู้ ถือหุ้นที่ไมง่ดออกเสยีงจะถือวา่อนมุตัิ 

• วาระท่ี 2 จะไมม่ีการออกเสยีงลงคะแนน เนื่องจากเป็นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 

• วาระที่ 5 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตาม
วาระ ประจ าปี 2561 ขอให้ที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลกัเกณฑ์การออกเสยีงลงคะแนนเช่นเดียวกบัท่ีได้กลา่วไปข้างต้น 

• การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี ้จะถือว่าการลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะหรือบตัรเสีย ไม่นบัเป็น
คะแนน 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง  ยกเว้นกรณี Custodian 

2) บตัรลงคะแนนที่มีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  ยกเว้นกรณี Custodian 

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่ 

ก่อนลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ทา่นประธานฯ จะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะที่ต้องการซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็น กรุณาแจ้งช่ือและนามสกุลให้ที่ประชุมทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทุกครัง้ เพื่อบนัทึก
รายงานการประชมุ  

ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือต้องการแสดงความคิดเห็นในเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณา
อยู ่ ขอความกรุณาน าไปสอบถาม หรือแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชมุ ซึง่เป็นการพิจารณาเร่ือง
อื่นๆ และขอความกรุณาทา่นผู้ ถือหุ้นให้ความเห็น หรือซกัถามอยา่งกระชบั และงดเว้นการซกัถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ า้กนั เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพื่อให้
การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารเวลาในการประชมุให้อยูใ่นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไมใ่ห้ที่ประชมุต้อง
รอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ท าการพิจารณา บริษัทฯ จะด าเนินการเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาวาระการ
ประชมุถดัไป และเมื่อที่ประชมุพิจารณาวาระการประชมุถดัไปเสร็จแล้ว บริษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้านีใ้ห้ที่ประชุมทราบ  และเพื่อความโปรงใสในการนบัคะแนน  บริษัทฯ ได้เชิญ นางดวงพร วงษ์นิมมาน 
ตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์,ชินวฒัน์ และ พาร์ทเนอร์ส จ ากดั ที่ปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เป็นผู้สงัเกตการณ์การนบั
คะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อท าหน้าที่ดแูลและตรวจสอบให้การประชุมเป็นไปอย่างโปร่งใส ถกูต้องตามกฎหมายและ
ข้อบงัคบับริษัทฯ ตามหลกัเกณฑ์การก ากบัดแูลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนและได้เชิญอาสาสมคัรตวัแทนผู้ ถือหุ้น
เข้าร่วมเป็นพยานในการนบัคะแนนเสยีงในท่ีประชมุ ซึง่ในการนี ้/นางสาวอภุยัพร อศัวรักษ์ ผู้ รับมอบฉนัทะ ได้อาสาเป็น
ตวัแทนผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมด าเนินการดงักลา่ว 

ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้ด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงันี ้
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วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24  ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26 
เมษายน 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560 ให้ที่ประชมุรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชมุสามญั
ผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณารับรอง
รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2560  

ในการนีป้ระธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชมุพิจารณาแล้วและมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจ าปี 2560 ครัง้ที่ 24 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560  ตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 204 ราย 2,021,166,618 เสยีง 100.00000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,166,618 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 
 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่  1 มกราคม 
2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2560 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายธนพล  ศิริธนชัย ประธานอ านวยการ (“ประธานอ านวยการ”) และ 
นายสมบรูณ์ วศินชชัวาล รองกรรมการผู้จดัการ สายงานบญัชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
และการเงนิ”) เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 

ประธานอ านวยการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริษัทและผู้บริหารได้เร่ิมก าหนดกลยทุธ์ วาง
นโยบายและด าเนินตามกลยทุธ์ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ตัง้แต่ปี 2557 ถึงปี 2560 ตามที่ได้รายงานให้ที่ประชุม
รับทราบในปี  2557 2558 2559 และปี 2560 ตอ่เนื่องกนัที่ผา่นมา ประธานอ านวยการได้สรุปรายงานผลการด าเนินงาน
ของบริษัทฯ ส าหรับปี 2560 และแผนธุรกิจในปี 2561 พร้อมฉายวิดีทศัน์ประกอบให้ที่ประชมุรับทราบ ดงันี ้

• บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเปิดโครงการท่ีอยูอ่าศยัใหม ่34 โครงการ เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้า โดยจะมีการ
ขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัด 2 โครงการ หลงัจากที่บริษัทฯ ประสบความส าเร็จในการเปิดตวั
โครงการนอกเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลโครงการแรกที่อ าเภอศรีราชา จงัหวดัชลบรีุในปีที่ผา่น
มา โดยตัง้เป้าการเติบโตของยอดโอนในปี 2561 นีอ้ยู่ที่ร้อยละ 34 นอกจากนีบ้ริษัทฯ ยงัมีแผน
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จดัซือ้ที่ดินราว 13,000 ล้านบาทเพื่อเตรียมความพร้อมส าหรับการเปิดโครงการใหม่ในปีต่อไป
ควบคูไ่ปกบัการพฒันาโครงการ 

• ส าหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม นอกจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ท่ีอตัรามีผู้ เช่ากวา่
ร้อยละ 90 แล้วนัน้ บริษัทฯ ก็ยงัคงมุง่พฒันาโครงการสามยา่น มิตรทาวน์ ซึง่ได้เป็นไปตามแผนท่ี
ก าหนดไว้และคาดว่าจะสามารถเปิดให้บริการได้ช่วงต้นปี 2563 ส่วนอาคารที่บริษัทฯ ได้รับ
บริหารให้แก่ของทรัสต์ GVEIT อันได้แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารพาร์ค เวนเชอร์  การ
ด าเนินงานเป็นไปด้วยดีต่อเนื่องกลยทุธ์การเติบโตในปีนี ้บริษัทฯ จะมุ่งเน้นไปที่ 1) การเติบโต
ของธุรกิจบ้าน โดยจะมีการขยายตวัไปตา่งจงัหวดั 2) การเตรียมพร้อมของอาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ เพื่อเข้าเป็นสว่นหนึง่ของกองทรัสต์ GVREIT 3) ความร่วมมือกบักลุม่เฟรเซอร์ส ซึง่เป็นกลุม่ผู้
ถือหุ้นใหญ่ในแง่การพฒันาความเป็นมืออาชีพสู่ระดบัสากล  4) ลงทุนในระบบ SAP เพื่อให้เป็น
รากฐานส าคัญรองรับการเติบโตของธุรกิจที่จะเกิดขึน้ต่อไปในอนาคต และ 5) การพัฒนา
บคุลากรอยา่งตอ่เนื่อง 

• นอกจากนี ้ เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบักิจการที่ดี ทัง้ในหมวดของสิทธิของผู้ ถือหุ้น  การ
ปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั การค านึงถึงบทบาทของผู้มีสว่นได้เสีย การเปิดเผยข้อมูล
และความโปร่งใส และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ บริษัทฯ ได้มีการแต่งตัง้
คณะกรรมการก ากับดูแลบรรษัทภิบาลขึน้เมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา  คณะกรรมการ
ก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล ได้ปฏิบตัิหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริษัทให้ลลุว่ง
ตามวัตถุประสงค์ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริษัทฯ ได้รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศ
ประจ าปี 2560 จากโครงการส ารวจการก ากับดูแลกิจการบริษัทไทย หลกัเกณฑ์ Corporate 
Governance Report of Thai Listed Companies  (CGR)  สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย (IOD) เมื่อวนัท่ี 17 ตลุาคม 2560  และในวนัท่ี 10 พฤศจิกายน  2560  สมาคมสง่เสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย มีมติให้การรับรองให้บริษัทฯ เป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของ
ภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านทจุริต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ มีการดแูลกิจการท่ีดี 
วางนโยบายการต่อต้านทจุริตคอร์รัปชัน่ให้ผู้มีสว่นเก่ียวข้องปฏิบตัิตาม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความ
มุง่มัน่ให้ความส าคญัอยา่งจริงจงัตอ่หลกัธรรมาภิบาลของบริษัทฯ 
 

รองกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้จดัท ารายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจ าปี 2560 ในรูปของแผ่น CD ตามที่ได้จัดส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือบอกกล่าวเรียกประชุมครัง้นี ้
พร้อมฉายวิดีทศัน์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดงันี ้

ภาพรวมผลประกอบการส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 
2560 เปรียบเทียบกบัปี 2559 

• ตามที่บริษัทฯ ได้มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบญัชีจากเดิมรอบปีบญัชีของบริษัทฯ เร่ิมต้น
ในวนัที่ 1 มกราคม และสิน้สดุในวนัที่ 31 ธันวาคมของทกุปี  เป็นเร่ิมต้นในวนัที่ 1 ตลุาคม และ
สิน้สดุในวนัท่ี 30 กนัยายนของทกุปี  โดยเร่ิมรอบปีบญัชีแรกในปี 2560 ดงันัน้ ผลการด าเนินงาน
ในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน  

ในการนี  ้เพื่อประโยชน์ในการเปรียบเทียบภาพรวมผลประกอบการ บ ริษัทฯ จึงท าการ
เปรียบเทียบผลการด าเนินงานในรอบ 9 เดือนส าหรับปี 2560 กับ ผลการด าเนินงานในรอบ 9 
เดือนส าหรับปี 2559 

• บริษัทฯ มีรายได้รวมส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 
กันยายน 2560 จ านวน 9,352 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากงวดเดียวกนัของปีก่อนเป็นจ านวน 1,459 
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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- เพิ่มขึน้จากการรับรู้รายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์เป็นจ านวน 1,092 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 16 โดยประสบความส าเร็จทัง้โครงการใหม่ที่เร่ิมเปิดขายและเร่ิมโอนในปี 
2560 ทัง้หมด 7 โครงการ และโครงการเดิมที่ยงัขาย และโอนได้อยา่งตอ่เนื่อง  

- เพิ่มขึน้จากรายได้ค่าเช่าและค่าบริการและธุรกิจโรงแรม เป็นจ านวน 248 ล้านบาท หรือ
เพิ่มขึน้ร้อยละ 32 จากอตัราการเช่าที่สงูขึน้ และการรับรู้รายได้เต็ม 9 เดือนของอาคารเอฟ
วายไอ เซ็นเตอร์ ซึง่เร่ิมเปิดให้บริการเมื่อต้นไตรมาส 2 ปี 2559 

- เพิ่มขึน้ 90 ล้านบาท จากก าไรจากการจ าหนา่ยเงินลงทนุบางสว่น 

คา่ใช้จ่ายขาย บริหาร ต้นทนุการเงินและภาษี 

• บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายรวมส าหรับงวด 9 เดือน ส าหรับปี 2560 จ านวน 7,963 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้
จากงวดเดียวกนัของปี 2559 เป็นจ านวน 1,218 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

- เพิ่มขึน้จากต้นทนุขายอสงัหาริมทรัพย์ส าหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 เป็นจ านวน 839 ล้าน
บาท ซึ่งเป็นไปตามการเพิ่มขึน้ของรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์  และมีอตัราก าไร
ขัน้ต้นร้อยละ 31.6 ซึ่งลดลงร้อยละ 1.3 โดยบริษัทฯ ได้เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุง
ระบบสาธารณปูโภคและภมูิทศัน์ในโครงการให้มากขึน้ เพื่อให้ผู้บริโภคได้ซือ้สนิค้าที่คุ้มคา่ 
และผลกัดนัยอดขายให้เติบโตขึน้ 

- เพิ่มขึน้จากต้นทุนการให้เช่าและบริการและธุรกิจโรงแรมจ านวน 127 ล้านบาท โดยมี
อัตราก าไรขัน้ต้น ร้อยละ 32.5  ซึ่งเพิ่มขึน้ร้อยละ 5.1  เนื่องจากรายได้ค่าเช่าที่สูงขึน้ 
ในขณะท่ีต้นทนุสว่นใหญ่เป็นต้นทนุคงที่  

- ค่าใช้จ่ายในการขายเพิ่มขึน้จ านวน 75 ล้านบาท อนัเป็นผลมาจากการเติบโตของรายได้
จากการขายบ้านพร้อมที่ดิน  สว่นใหญ่เพิ่มขึน้ในสว่นภาษีธุรกิจเฉพาะ  และค่าใช้จ่ายใน
การสง่เสริมการขายเพื่อสนบัสนนุการขายและโอน ทัง้หมดเป็นไปตามสดัสว่นของรายได้ที่
เพิ่มขึน้ 

- ค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึน้จ านวน 160 ล้านบาท ส่วนใหญ่เกิดจากค่าใช้จ่ายด้าน
บคุคลากรที่เพิ่มขึน้ตามจ านวนโครงการ และคา่ใช้จ่ายในการบริหารและจดัการสว่นกลาง
ตามจ านวนโครงการบ้านจดัสรรท่ีเพิ่มขึน้  

- ต้นทุนการเงินเพิ่มขึน้ จ านวน  46 ล้านบาท เป็นผลมาจากบริษัทฯ ได้มีการซือ้ที่ดินและ
เปิดโครงการเพิ่ม จึงท าให้บริษัทฯ ต้องกู้ ยืมเงินเพิ่มขึน้  และต้นทุนทางการเงินสูงขึน้
ตามล าดบั เมื่อเทียบกบัปี 2559 ซึ่ง บริษัทฯ ได้มีการเพิ่มทนุ และได้รับค่าเช่ารับลว่งหน้า
จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) เพื่อ
น าไปช าระเงินกู้ยืมจากธนาคาร 

- ในปี 2560 บริษัทฯ มีค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้จ านวน 236 ล้านบาท จากก าไรก่อนหกัภาษี
จ านวน 1,323 ล้านบาท และค านวณอตัราภาษีเงินได้ได้อตัราร้อยละ 17.9 ในขณะที่ปี 
2559 บริษัทฯ มีอตัราภาษีเงินได้อตัราร้อยละ 16.1 เนื่องจากผลประโยชน์จากขาดทนุทาง
ภาษีของบริษัทฯ ทยอยสิน้สดุลง 

• จากผลการด าเนินงานข้างต้น  ส่งผลให้บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิในส่วนของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ
ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2560 จ านวน 
1,094 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 156 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกนัของปี 2559 นอกจากนี ้ก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในงวด 9 เดือนส าหรับปี 2560 
มีจ านวนสงูกวา่ ก าไรสทุธิส าหรับปี 2559 ทัง้ปี ทัง้นี ้ก าไรสทุธิตอ่หุ้นส าหรับงวด 9 เดือนส าหรับ
ปี 2560 มีจ านวนเทา่กบั 47 สตางค์ตอ่หุ้น 
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ฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2560 เปรียบเทียบกบัฐานะการเงินของบริษัท ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 

• บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีสนิทรัพย์รวมทัง้สิน้ 30,805 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,981 ล้าน
บาท โดยมีสาเหตุดงันี ้(1) การเพิ่มขึน้ในส่วนของโครงการอสงัหาริมทรัพย์ที่อยู่ระหว่างการ
พฒันาซึ่งเพิ่มขึน้จ านวน 1,785 ล้านบาท (2) การซือ้ที่ดินเพื่อเตรียมพฒันาโครงการใหม่ และ 
(3) การเพิ่มเงินลงทนุในบริษัท เกษมทรัพย์ภกัดี จ ากดั จ านวน 539 ล้านบาท  

• บริษัทฯ มีหนีส้นิรวมทัง้สิน้ 16,441 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 1,431 ล้านบาท โดยมีสาเหตุ
ดงันี ้(1) การออกจ าหน่ายหุ้นกู้  จ านวน 2,000 ล้านบาท (2) เจ้าหนีก้ารค้าและเจ้าหนีอ้ื่นเพิ่มขึน้
จ านวน 659 ล้านบาท และ (3) ลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบนัการเงินลดลง 758 ล้านบาท   

• สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ มีจ านวนเงิน 14,364 ล้านบาท ซึง่เพิ่มขึน้เป็นจ านวน 550 ล้านบาท 
จากก าไรท่ีเกิดขึน้รอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 
นี ้ หกัด้วยเงินปันผลจ่ายจ านวน 534 ล้านบาท 

ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกบัวาระนี ้หรือไม ่ 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมวา่ ระหว่างธุรกิจประเภทโรงแรมและอาคารส านกังาน
กบัธุรกิจประเภทที่อยูอ่าศยั บริษัทฯ มีรายได้จากธุรกิจใดมากกวา่กนั 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ธรุกิจประเภทท่ีอยูอ่าศยัเป็นธุรกิจหลกัของบริษัทฯ ซึง่บริษัทฯ มี
รายได้จากการประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศยัประมาณร้อยละ 85 และมีรายได้จากการประกอบธุรกิจธุรกิจประเภท
โรงแรม และอาคารส านกังานประมาณร้อยละ 15  

นายรักชัย ธนาคีรี ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ รอบปีบญัชีของปี 2561 จะสิน้สดุ ณ วนัท่ีเทา่ใด 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า รอบปีบญัชีของปี 2561 จะ
สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 กนัยายน 2561 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ เหตใุดก าไรขัน้ต้นในสว่นของธุรกิจ
ให้เชา่และบริการของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึน้อยา่งมาก และเหตใุดอตัราก าไรขัน้ต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 
ของบริษัทฯ จงึต า่กวา่ปี 2559 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงนิ ชีแ้จงตอ่ทีป่ระชมุวา่ บริษัทฯ มีก าไรขัน้ต้นในสว่น
ธุรกิจให้เชา่และบริการเพิ่มขึน้ เนือ่งจากอตัราการให้เช่าของบริษัทฯ ในปี 2560 เพิม่มากขึน้ และสาเหตทุี่บริษัทฯ มีอตัรา
ก าไรขัน้ต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ต า่กวา่ปี 2559 เนื่องจากโรงแรมโมเดนา่ เพิ่งเร่ิมเปิดให้บริการ
ในช่วงปลายปี 2559 แต ่ปี 2560 เปิดบริการเต็มปี ในช่วงแรกจึงยงัมีอตัราการเข้าพกัและอตัราคา่ห้องที่คอ่นข้างต า่ จึง
ท าให้อตัราก าไรขัน้ต้นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในภาพรวมในปี 2560 ของบริษัทฯ ต ่ากวา่ปี 2559 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจโรงแรมในปี 2561 มีทิศ
ทางการเติบโตอยา่งไร (2) อตัราให้บริการห้องพกัมีจ านวนเทา่ใด และ (3) บริษัทฯ มีแผนท่ีจะเพิ่มอตัราคา่เช่าอยา่งไร  

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ธุรกิจโรงแรมของ
บริษัทฯ จะมีอัตราก าไรที่สูงขึน้ เนื่องจากโรงแรมโมเดียน่าได้เปิดให้บริการเป็นปีที่สอง จึงคาดว่าจะท าให้มีผล
ประกอบการที่เพิ่มขึน้ ทัง้นี ้ส าหรับอตัราให้บริการห้องพกั เนื่องจากบริษัทฯ อยู่ระหว่างการสง่เสริมด้านการตลาดและ
แนะน าโรงแรม ราคาห้องพกัจะอยูท่ี่ประมาณ 1,700 บาท ตอ่คืน 

ส าหรับอตัราค่าเช่าอาคารส านกังาน บริษัทฯ จะปรับขึน้ทกุๆ 3 ปี โดยมีการปรับอตัราค่าเช่าเพิ่มขึน้โดย
เฉลีย่ประมาณร้อยละ 12 – 20 
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นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ จะต้องเปิด
ให้บริการเป็นเวลาก่ีปี จึงจะสร้างก าไรได้ 

รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงนิ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คาดวา่ธุรกิจโรงแรมของบริษัทฯ 
จะต้องเปิดให้บริการเป็นเวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสามารถสร้างก าไรได้ 

นางสาววันทนา แพรธ ารงกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนการรับมือในสภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบูอ่ยา่งไร 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศยัเป็นธุรกิจ
หลกั โดยธุรกิจประเภทที่อยูอ่าศยัเป็นธุรกิจที่มีการเติบโตอยา่งต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อยูอ่าศยัระดบักลาง ทัง้นี ้ในการท า
ธุรกิจข้างต้น บริษัทฯ มีการประเมินและควบคมุความเสี่ยง โดยบริษัทฯ จะมิได้ด าเนินการก่อสร้างบ้านให้แล้วเสร็จทุก
โครงการพร้อมกันทีเดียวทัง้หมด แต่บริษัทฯ จะทยอยก่อสร้างโดยศึกษาถึงความต้องการของตลาด จึงท าให้บริษัทฯ 
สามารถควบคมุความเสีย่งในเร่ืองสภาวะเศรษฐกิจฟองสบูไ่ด้ 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถอืหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ในการก่อสร้างอาคาร บริษัทฯ เป็นผู้ท าการ
ก่อสร้างเอง หรือวา่จ้างบริษัทผู้ รับเหมาก่อสร้างภายนอกเพื่อท าการก่อสร้าง 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่เป็นการก่อสร้างอาคารสงู บริษัทฯ จะว่าจ้างบริษัท
ผู้ รับเหมาจากภายนอก เนื่องจากมีความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้การบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ ส่วนในกรณีการก่อสร้างบ้านจัดสรร บริษัทฯ เป็นผู้ด าเนินการควบคุมการก่อสร้างเอง เพื่อที่บริษัทฯ 
สามารถบริหารคา่ใช้จ่ายตา่งๆ ได้อยา่งมีประสทิธิภาพสงูสดุ 

นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อตัราหนีค้รัวเรือนที่ลดลงส่งผล
กระทบต่อการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ หรือไม่ (2) บริษัทฯ ประสบเหตุการณ์ที่ลูกค้าถูกปฏิเสธสินเช่ือ ซึ่งท าให้ไม่
สามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้าดงักลา่วได้หรือไม่ (3) บริษัทฯ มีการน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการประกอบธุรกิจเพื่อ
ลดต้นทนุการก่อสร้างบ้านท่ีอยูอ่าศยัหรือไม่ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2560 อัตราหนีค้รัวเรือนในประเทศไทยลดลง 
เนื่องจากธนาคารแหง่ประเทศไทยมีนโยบายควบคมุการปลอ่ยสินเช่ือของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสีย่งในการเกิด
ภาวะฟองสบู่อสงัหาริมทรัพย์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอตัราการขายของบริษัทฯ พบว่าอตัราการขายของบริษัทฯ ยงัอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยบริษัทฯ ยงัมีรายได้รวมที่เป็นไปตามการคาดการณ์ของบริษัทฯ นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัได้จดัซือ้เทคโนโลยี
เพื่อมาปรับใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อลดต้นทนุในการผลติ 

ส าหรับประเด็นวา่ลกูค้าของบริษัทฯ มีการถกูปฏิเสธสินเช่ือหรือไม ่เนื่องจากบริษัทฯ มุ่งให้บริการลกูค้าที่
เป็นพนกังานบริษัทที่มีฐานเงินเดือนชดัเจนและสม ่าเสมอ จึงท าให้ลกูค้าดึงกลา่วมีความเสี่ยงในการถกูปฏิเสธสินเช่ือ
คอ่นข้างต ่า 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒ ิ สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ เหตใุดลกูค้าจึงเลอืกซือ้สนิค้าและบริการของ
บริษัทฯ 

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้าเลือกซือ้สินค้าและบริการของบริษัทฯ เนื่องจาก
บริษัทฯ ด าเนินธุรกิจโดยค านึงถึงปัจจัยส าคญัต่างๆ เช่น ท าเลที่ตัง้ การออกแบบ สภาพการใช้สอย สิ่งอ านวยความ
สะดวก การสือ่สารกบัผู้บริโภคที่ชดัเจน นา่สนใจ และราคาที่สมเหตสุมผล 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตทุี่ลกูค้าเลือกซือ้สินค้าและบริการจากบริษัทฯ 
มิใช่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ มีราคาถูกที่สุด แต่เป็นเพราะสินค้าของบริษัทฯ คุ้มราคาที่สุด เช่น บริษัทฯ เป็นผู้
ให้บริการรายแรกที่จดัให้มีคลบัเฮ้าส์ในโครงการทาวน์โฮม อีกทัง้ในโครงการยงัมีสาธารณปูโภคอื่นอีกครบครันซึง่คุ้มคา่
กบัราคาที่ลกูค้าจ่าย 
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นายปุญญ์ชนะ ฐิตะเมธากุล ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะน าเทคโนโลยี
ทางเลอืกมาปรับใช้หรือไม่ 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า โดยทัว่ไปแม้เทคโนโลยีจะก้าวหน้าไปมาก แต่หากผู้ ใช้สว่น
ใหญ่ยงัไม่มีความพร้อมส าหรับเทคโนโลยีดงักลา่ว การน าเทคโนโลยีดงักลา่วมาปรับใช้ ก็มิได้ก่อให้เกิดประโยชน์สงูสดุ 
ดงันัน้ ในการด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงเน้นในเร่ืองการจัดให้มีสาธารณูปโภคครบครัน ส าหรับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น 
อินเตอร์เน็ต หรือแอพพลเิคชัน่ตา่งๆ บริษัทฯ ได้จดัให้มีตามความต้องการของตลาดอยา่งเหมาะสม 

นายเทียนชัย เติมวานิช ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ในปี 2563 บริษัทฯ มีนโยบายในการ
ด าเนินธุรกิจอย่างไร ที่จะท าให้ บริษัทฯ ถกูจดัล าดบัเป็น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ โดยการเติบโตของบริษัทฯ เป็นถือเป็นการเติบโตแบบ Organic Growth หรือ Inorganic Growth และบริษัทฯ มี
แผนการร่วมทุนกับบริษัทอื่นหรือไม่ (2) ตามที่บริษัทฯ มุ่งเน้นในเร่ืองการเพิ่มมูลค่า (Value Added) จึงขอให้บริษัทฯ 
โปรดยกตวัอย่าง และอธิบายเร่ืองการเพิ่มมลูค่าดงักลา่วว่าบริษัทฯ จะมีการเพิ่มมลูค่าในรูปแบบของการเพิ่มยอดขาย 
หรือเป็นการเพิ่มมลูคา่ในรูปแบบอื่นใด 

ประธานอ านวยการ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯ มีการด าเนินธุรกิจแบบเชิงรุก จึงท าให้ 
บริษัทฯ มีการเติบโตในปี 2560 อยู่ในอตัราร้อยละ 30-40 โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศยั และ
อาคารส านกังาน โดยการเติบโตเชิงรุกของบริษัทฯ บนพืน้ฐานของบริษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ง ความพร้อมด้านการเงิน 
ของผู้ ถือหุ้น ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริหาร และความเช่ียวชาญของพนกังาน บริษัทจึงมีศกัยภาพใน
การเติบโตจากทัง้ธุรกิจหลกัและสามารถเปิดรับโอกาสที่จะเติบโตแบบก้าวกระโดด ส าหรับกลยทุธ์การเพิ่มมลูคา่ บริษัทฯ 
มุ่งเน้นในการเพิ่มปริมาณจองซือ้ที่พกัอาศยัในโครงการต่างๆ ที่มากขึน้ และมุ่งเน้นเร่ืองการจดัท าสาธารณปูโภคให้ครบ
ครัน เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างดีที่สดุ รวมทัง้การเพิ่มคณุค่าให้กบัพนกังาน โดยการสง่เสริม และ
ผลกัดนัการเรียนรู้พฒันาตนเองอยา่งตอ่เนื่องของพนกังาน 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์  สอบถามต่อที่ประชุมว่า หากเปรียบเทียบระหว่างบริษัทจดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ เช่น บริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) บริษัท แสนสิริ จ ากดั (มหาชน) และ บริษัทฯ 
บริษัทใดประสบความส าเร็จในการประกอบธุรกิจประเภทอสงัหาริมทรัพย์มากที่สดุ 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ ส าหรับบริษัท ศภุาลยั จ ากดั (มหาชน) และ บริษัท แสน
สิริ จ ากัด (มหาชน) มุ่งเน้นการด าเนินธุรกิจในด้านการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์เพื่อการอยู่อาศยั อย่างไรก็ดี บริษัทฯ 
มุ่งเน้นในการท าธุรกิจแบบผสมผสานและกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้นการพฒันาธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์แบบครบวงจร
เพื่อการเติบโตอยา่งยัง่ยืน โดยการเพิ่มมลูคา่และการท าความเข้าใจความต้องการของลกูค้า 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุรับทราบ
รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2560 
ดงักลา่ว 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่รายงานเพื่อทราบจึงไมต้่องมีการลงมติ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึวันที่ 30 กันยายน 2560 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 2560 ซึง่ได้ผา่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดย
รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่ว
เรียกประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีแ้ล้ว 
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จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 
30 กนัยายน 2560 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุน ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กนัยายน 2560  ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบญัชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว ด้วย
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 262 ราย 2,021,412,571 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,412,571 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,149,240 เสยีง 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร เพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถงึ 30 กันยายน 2560 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไมต่ ่ากวา่ร้อยละ 50 
ของก าไรสทุธิหลงัหกัภาษีและทนุส ารองตา่งๆ ทัง้หมดของงบการเงินรวม ภายใต้เง่ือนไขของแผนการลงทนุ ความจ าเป็น
และความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปันผลดงักลา่วข้างต้นจะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท 
และผู้ ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้นแต่เป็นการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลที่ให้คณะกรรมการบริษัทมีอ านาจอนมุตัิให้
จ่ายเงินปันผลได้ และรายงานให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
39  

ทัง้นี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ รองกรรมการผู้ จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานให้ที่
ประชมุพิจารณาเพื่ออนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี  เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย  จากผลการ
ด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี  1 มกราคม  2560 ถึง 30 กนัยายน  2560 

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชี
ระหวา่งวนัท่ี  1 มกราคม  2560 ถึง 30 กนัยายน  2560 บริษัทฯ มีก าไรสทุธิจ านวน 1,086.48 ล้านบาท และก าไรสทุธิใน
ส่วนผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ จ านวน 1,093.71 ล้านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 (รวมที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  ข้อ 40 บริษัทฯ ต้อง
จัดสรรก าไรสทุธิประจ าปี ส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิ ประจ าปี หกัด้วยยอดขาดทนุ
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สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน บริษัทฯ ได้เสนอขอจดัสรร
เป็นทนุส ารองตามกฎหมายไว้จ านวน 60 ล้านบาท 

หลงัจากจดัสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมายแล้ว  บริษัทฯ มีก าไรสทุธิในรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 
มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2560 ที่ยงัไม่ได้จัดสรรจ านวน 1,026.48 ล้านบาท รวมเป็นก าไรสะสมที่ยงัไม่ได้
จัดสรรเป็นจ านวน 1,607.04 ล้านบาท ประกอบกับบริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปันผลได้  และเมื่อ
พิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 39 คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้จ่ายเงินปันผลประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 สตางค์ ส าหรับหุ้นสามัญจ านวน 
2,323,720,000 หุ้น  รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 580,930,000 บาท  

บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผล ให้แก่ผู้ ถือหุ้นที่มีช่ือปรากฏอยู่ในสมดุทะเบียนผู้ ถือหุ้น (Record Date) ในวนั
ศกุร์ที่ 15 ธันวาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที่ 14 กุมภาพนัธ์ 2561 โดยจ่ายจากก าไรที่เสียภาษีในอตัรา
ร้อยละ 20 ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ในอตัราเงินปันผลคณูสองสว่นแปด 

ทัง้นี ้การจ่ายเงินปันผลในอตัราดงักลา่วข้างต้นเป็นอตัราที่คณะกรรมการบริษัทพิจารณาเห็นวา่เหมาะสม
และเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล โดยคิดเป็นประมาณร้อยละ 53.1 และร้อยละ 54.2 ของก าไรสทุธิ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบญัชีระหว่างวนัที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวนัที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามล าดบั โดยการจ่ายเงินปันผลส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 กนัยายน 
2560 ที่อตัรา 25 สตางค์ต่อหุ้นเป็นอตัราที่สงูกวา่ระยะเวลาบญัชีสิน้สดุ 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่อตัรา 23 สตางค์ตอ่
หุ้น 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิการจ่ายเงินปันผลและจดัสรรก าไร เพื่อเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย จากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลา
บญัชีระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม  2560 ถึง 30 กนัยายน 2560 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลและจัดสรรก าไร  เพื่อเป็นทุนส ารองตาม
กฎหมาย  จากผลการด าเนินงานส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีระหวา่งวนัท่ี  1 มกราคม  2560 ถึง 30 กนัยายน  2560 ตาม
รายละเอียดดงักลา่วข้างต้น ด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 264 ราย 2,021,533,173 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,533,173 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 
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วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ประจ าปี 
2561 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ซึ่งก าหนดให้กรรมการออกจากต าแหนง่จ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการที่มีอยูท่ัง้หมด  
ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง โดย
กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งอาจได้รับเลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด้  ซึ่งในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้นี ้ 
มีกรรมการซึง่ครบก าหนดออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3 ทา่น  ได้แก่    

1) นายฐาปน   สริิวฒันภกัดี  กรรมการ   

2) นายชายน้อย   เผ่ือนโกสมุ   กรรมการอิสระ   

3) นายอดุม   พวัสกลุ    กรรมการอิสระ    

และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาลและเพื่อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถลงคะแนนได้อยา่งเป็นอิสระ กรรมการ
ที่ต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระทัง้ 3 ทา่น ได้ขอออกจากห้องประชมุก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีได้รับการเสนอช่ือเพื่อ
พิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องพ้นจากต าแหนง่ตามวาระ ซึง่ถือเป็นกรรมการท่ีมีสว่นได้เสยีในวาระนี ้
ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบกบัข้อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนและสรรหาที่มีสว่นได้เสยี เห็นควรเสนอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีต้อง
พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง และด ารงต าแหน่งใน
คณะกรรมการชดุยอ่ยเช่นเดิม ได้แก่ 

1) นายฐาปน   สริิวฒันภกัดี  กรรมการ   

2) นายชายน้อย   เผ่ือนโกสมุ   กรรมการอิสระ   

3) นายอดุม   พวัสกลุ    กรรมการอิสระ    

ทัง้นี ้เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่าบุคคลดงักล่าวข้างต้นเป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ 
และมีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั และไม่มีลกัษณะต้องห้ามแต่งตัง้ให้เป็นกรรมการบริษัทของ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  โดยนายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ และนายอดุม พวัสกุล มี
คณุสมบตัิที่จะด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ความเห็นได้อยา่งเป็นอิสระจากฝ่าย
บริหาร และเป็นไปตามหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  ซึง่ประวตัิโดยยอ่และข้อมลูที่เก่ียวข้องของผู้ที่ได้รับการเสนอ
ช่ือเป็นกรรมการ รวมทัง้นิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ปรากฏอยูใ่นเอกสารประกอบการประชมุซึง่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้น
พร้อมหนงัสอืบอกกลา่วเรียกประชมุในครัง้นีแ้ล้ว  

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่ 

เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมที่ต้องพ้นจากต าแหน่งตามวาระ เป็นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และ
เพื่อให้เป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี 

ในการนีป้ระธานฯ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติ  ที่ประชุมพิจารณาแล้วและมีมติอนมุตัิเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการสบืตอ่ไปอีกวาระหนึง่ และให้ด ารงต าแหนง่ในคณะกรรมการชดุย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ 
โดยลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้
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1) นายฐาปน  สิริวัฒนภกัดี ต าแหน่ง กรรมการ   

 ที่ประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมาก ของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนมุตัิให้เลือกกลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทฯ ซึง่ด ารงต าแหนง่กรรมการ  ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265 ราย 2,021,598,573 เสยีง 99.99458 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 109,600 เสยีง 0.00542 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,708,173 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

 
2) นายชายน้อย  เผ่ือนโกสุม  ต าแหน่ง กรรมการอิสระ  

  ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืก
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265 ราย 2,021,708,173 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,708,173 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

3) นายอุดม  พัวสกุล ต าแหน่ง กรรมการอิสระ 

  ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน อนมุตัิให้เลอืก
กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการอิสระ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสยีง ดงันี ้

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 265 ราย 2,021,708,173 เสยีง 100.00000 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.00000 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,708,173 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 
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ที่ประชมุเชิญกรรมการทัง้ 3 ทา่น ที่ได้รับอนมุตัิให้กลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ เข้าห้องประชมุ 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561   

ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 90 แห่งพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหาได้
เสนออตัราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทประจ าปี 2561 ให้คณะกรรมการ
บริษัทพิจารณาเพื่อน าเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น และเป็นการสง่เสริมการปฏิบตัิหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ ซึ่งอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ได้พิจารณาถึงผลประกอบการของ 
บริษัทฯ ในปีที่ผ่านมา ประกอบกบัความเหมาะสมกบัขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด 
และผลการปฏิบตัิงานในสภาวการณ์ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้องการของ 
บริษัทฯ ที่ก าลงัขยายตวัทางธุรกิจ รวมทัง้ได้เปรียบเทียบข้อมลูอ้างอิงกบับริษัทอื่นที่อยู่ในอตุสาหกรรมประเภทเดียวกนั 
เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาให้ความเห็นชอบ และน าเสนอให้ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 ประธาน สมาชิก 
หน่วย : บาท/บุคคล ค่าเบีย้ประชุม 

(รายครัง้) 
ค่าตอบแทน 
(รายเดือน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(รายครัง้) 

 

ค่าตอบแทน 
(รายเดือน) 

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท  25,000  35,000 20,000 25,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร  - 25,000 -  20,000/1 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ  - 40,000 - 30,000 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนและสรรหา 22,000 - 18,000 - 
คา่ตอบแทนคณะกรรมการก ากบัดแูลบรรษัทภิบาล   22,000 -    18,000 - 

หมายเหต ุ  /1 ไม่รวมกรรมการบริหารซ่ึงเป็นผูบ้ริหารของบริษัทฯ 
 

โดยเสนอค่าตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 เมื่อรวมกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้านบาท เท่ากบัวงเงินในปี 2560 โดยในสว่นของคา่ตอบแทนพิเศษขอให้ที่
ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็นผู้พิจารณาจดัสรรตามความเหมาะสมจาก
ผลประกอบการของบริษัทฯ เป็นส าคญั รายละเอียดปรากฏตามหนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุมที่ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นใน
ครัง้นีแ้ล้ว 

ทัง้นี ้ในปี 2560 บริษัทฯ ได้จ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ รวมเป็นเงินจ านวนทัง้สิน้ 6,440,000 บาท ซึง่
อยูใ่นวงเงิน 9 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนมุตัิจากที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ี ยวกับวาระนี ้
หรือไม ่ 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเตมิ ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561 

ในการนี ้ประธานฯ ได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่วาระนีจ้ะต้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกว่า 2 ใน 
3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

มติ อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจ าปี 2561  ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวน
เสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้และก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจ าปี 2561 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชายน้อย เผ่ือนโกสมุ ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระนี ้

ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริษัท
มหาชนจ ากดั และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 41 ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
ก าหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี  คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบัญชี จ ากดั เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทฯ โดยทาง บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั ได้เสนอผู้สอบบญัชี 3 ทา่น ตามรายช่ือตอ่ไปนี ้คน
ใดคนหนึง่ เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 และมีอ านาจตรวจสอบ ท า และลงนามในรายงานการสอบบญัชี  

1. นางวิไล   บรูณกิตติโสภณ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3920 หรือ 
2. นางสาวนิตยา   เชษฐโชติรส  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4439 หรือ 
3.  นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 7494 
ทัง้นี ้ในการพิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ คณะกรรมการได้พิจารณาถึงความพร้อม ขอบเขต

การให้บริการ อตัราคา่สอบบญัชี ประกอบกบัประสบการณ์ของผู้สอบบญัชี และความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ และ
ไม่มีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว กระบวนการสอบ
บญัชี รวมทัง้ความต่อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว มีคุณสมบตัิตามที่ส านกังาน ก.ล.ต. 
ก าหนด และอยูใ่นสงักดัของบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสยีงและมีความนา่เช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป  

ทัง้นี ้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั และผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ไม่มีความสมัพนัธ์และสว่นได้
เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด จึงมีความเป็นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบญัชีทัง้ 3 รายดงักล่าว
ข้างต้น ไมม่ีผู้สอบบญัชีรายใดที่ปฏิบตัิหน้าที่มาแล้วเป็นเวลา 5 ปีติดตอ่กนั 

นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอตอ่ที่ประชมุให้พิจารณาอนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชี
ของบริษัทฯ รวมทัง้สิน้ไมเ่กิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

• คา่ตรวจสอบงบการเงินประจ าปีของบริษัทฯ เป็นจ านวน 570,000 บาท 
• คา่สอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทฯ เป็นจ านวน 750,000 บาท  
ทัง้นี ้ สาเหตุที่ค่าสอบบญัชีประจ าปีเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 70,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีปี 2560 ให้สิน้สดุเดือนกนัยายน 2560 จึงท าให้ปี 2560 มีรอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กนัยายน 
2560) ในขณะที่ปี 2561 มีรอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และค่าสอบทานงบการเงิน
ระหว่างกาลเพิ่มขึน้จากปี 2560 จ านวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน (โดยมีงบ
ระหวา่งกาล 3 ไตรมาส)  ซึง่มากกวา่รอบระยะของปี 2560 จ านวน 3 เดือน (ซึง่มีงบการเงินระหวา่งกาลเพียง 2 ไตรมาส) 
ประกอบกบัในปี 2561 มีรายการทางธุรกิจของโครงการเอฟวายไอ และโรงแรมโมเดียน่าเพิ่มขึน้ จึงท าให้มีปริมาณงาน

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด 
ของผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 

 
เห็นด้วย 267 ราย 2,021,753,673 เสยีง 99.94915 
ไมเ่ห็นด้วย 0 ราย 0 เสยีง 0.0000 
งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 0.05085 

จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 2,022,782,313 เสยีง  

บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 
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มากขึน้ หากรวมค่าสอบบัญชีในปี 2560 ให้เป็นฐาน 12 เดือนเพื่อเปรียบเทียบกับค่าสอบบัญชีในปี 2561 จ านวน 
1,320,000 บาท สว่นเพิ่มในปี 2561 จะคิดเป็นเพียงร้อยละ 5.6 

จากนัน้ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชุมว่ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเก่ียวกับวาระนี ้
หรือไม ่ 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชีจึงมีการปรับ
เพิ่มขึน้ทกุปี 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีในปีนีม้ีการปรับขึน้ซึ่ง
สอดคล้องกับปริมาณงานสอบบญัชีที่มีจ านวนมากขึน้ เนื่องจากโรงแรมโมเดียน่า อาคาร เอฟวายไอ เซ็นเตอร์ และ
โครงการสามย่านมิตรทาวน์ที่อยู่ระหว่างการพฒันาก่อสร้าง ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่
น าเสนอกบับริษัทผู้สอบบญัชีรายอื่นแล้ว พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีที่น าเสนอเป็นอตัราค่าตอบแทนที่ใกล้เคียงกบั
ค่าตอบแทนของบริษัทผู้สอบบญัชีรายอื่น และเพื่อให้เกิดความตอ่เนื่องในการปฏิบตัิงาน บริษัทฯ จึงเสนอให้ที่ประชมุผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และ
อนมุตัิการก าหนดคา่สอบบญัชีตามที่เสนอ 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ  สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ในปี 2559 บริษัทฯ มีการก าหนดคา่ตอบแทน
ผู้สอบบญัชีเป็นจ านวนเทา่ใด เหตใุดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีจึงมีการปรับเพิ่มขึน้ เนื่องจากในปัจจบุนัมีการใช้เทคโนโลยี
มากขึน้อีกทัง้ผู้สอบบญัชียงัมิต้องเดินทางไปสอบบญัชีในตา่งประเทศ 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริษัทฯ มีการก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชีเป็นจ านวน 1,120,000 บาท โดยสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีการปรับสูงขึน้ เนื่องจากปริมาณงานและ
ขอบข่ายการสอบบัญชีของบริษัทฯ มีมากขึน้ กล่าวคือ บริษัทฯ มีการลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิท ธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ (GVREIT) นอกจากนี ้บริษัทฯ ยงัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งการพฒันาและอยูร่ะหวา่งการ
เร่ิมบริหารงานอีกหลายโครงการ ทัง้นี ้เพื่อให้สอดคล้องกับหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปรียบเทียบ
ค่าตอบแทนผู้สอบบญัชี และคณุสมบตัิผู้สอบบญัชีในอุตสาหกรรมเดียวกนั อีกทัง้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี 
จ ากดั เป็นบริษัทผู้สอบบญัชีซึง่มีช่ือเสียงและมีความน่าเช่ือถือเป็นท่ียอมรับในมาตรฐานทัว่ไป และมีค่าสอบบญัชีอยูใ่น
เกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้องกบัปริมาณงานของบริษัทฯ 

นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ สามารถเจรจาให้บริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชย 
สอบบญัชี จ ากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ไมป่รับขึน้คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชี ในปีถดัไปได้หรือไม่ 

ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการบริหาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วพบว่า
การก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบญัชี จะต้องสอดคล้องกบัปริมาณงานที่มากขึน้ ทัง้นี ้ บริษัทฯ จะใช้ความพยายาม
อยา่งดีที่สดุ ในการเจรจาเก่ียวกบัคา่ตอบแทนกบัผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่ไป 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ การปรับเปลีย่นกฎเกณฑ์และมาตรฐานการ
สอบบัญชีในทุกปีของสภาวิชาชีพการบัญชี ส่งผลให้ปริมาณงานของผู้ สอบบญัชีมีจ านวนมากขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะ
พยายามเจรจากบัผู้สอบบญัชีในการก าหนดคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีที่เป็นประโยชน์สงูสดุตอ่ผู้ ถือหุ้น 

เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถาม และ/หรือ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชมุพิจารณา
อนมุตัิการแตง่ตัง้และก าหนดคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2561 

ในการนีป้ระธานได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ วาระนีต้้องได้รับอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติ  ที่ประชมุได้มีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

มติ จ านวนผู้ถอืหุ้น  
(ราย) 

จ านวนเสียง 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของจ านวนเสียงทัง้หมด
ของ 

ผู้ถอืหุ้นซ่ึงมาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 267 ราย 2,021,700,907 เสยีง 99.99639 
ไมเ่ห็นด้วย 2 ราย 73,000 เสยีง 00.00361 
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
และออกเสยีงลงคะแนน 2,021,773,907 เสยีง  

งดออกเสยีง 3 ราย 1,028,640 เสยีง 
บตัรเสยี 0 ราย 0 เสยีง 

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืบอกกลา่ว
เรียกประชมุ โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยูภ่ายใต้หลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด  

ตามพ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากดั มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไว้วา่ เมื่อที่ประชมุพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชมุพิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสอืนดัประชมุอีกก็ได้ 

ดังนัน้ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเร่ืองอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมที่ระบุไว้ใน
หนงัสือบอกกลา่วเรียกประชุม จะต้องมีเสียงสนบัสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด หรือไม่
น้อยกว่า 774,573,333 หุ้น จากจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด 2,323,720,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็นวาระให้ที่
ประชมุพิจารณาได้ 

ทัง้นี ้ไมป่รากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นรายใดเสนอเร่ืองอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ในหนงัสือบอกกลา่วเรียก
ประชมุ 

จากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามที่ประชมุวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อซกัถาม หรือมีความเห็นอื่นหรือไม ่โดยมีผู้
ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะมีข้อซกัถามหรือมีความเห็นเพิ่มเติม ดงัตอ่ไปนี ้

นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ ตามที่ บริษัท เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี ้โฮล
ดิงส์ (ประเทศไทย) จ ากัด (“FPHT”) ได้เข้าซือ้หุ้นสามญัเพิ่มทุนของบริษัทฯ  FPHT  มีทิศทางในการลงทุนในบริษัทฯ 
อยา่งไร และ FPHT มีการประกอบธุรกิจทบัซ้อนกนักบับริษัทฯ หรือไม่ 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มิได้ประกอบธุรกิจทบัซ้อนกันกับ FPHT แต่
อย่างใด ทัง้นี ้การเข้าลงทนุของ FPHT ท าให้บริษัทฯ มีความเข้มแข็งในด้านการบริหารงานและเงินลงทนุที่เพิ่มมากขึน้ 
นอกจากนี ้FPHT ยงัได้น าความรู้ความสามารถ และรูปแบบการด าเนินธุรกิจระดบันานาชาติ เพื่อเสริมสร้างการด าเนิน
ธุรกิจของบริษัทฯ และก่อให้เกิดการพฒันาอยา่งยัง่ยืนมากขึน้ 

นายชัยวุฒิ พร้อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จาก
การโอนกรรมสทิธ์ิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นจ านวนเทา่ใด 

ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้รายได้จากการโอน
กรรมสทิธ์ิ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ประมาณ 4,000 ล้านบาท 

นายรักชัย ธนาคีรี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 บริษัทฯ คาดว่าจะมี
การเปิดตวัโครงการใหม่จ านวนก่ีโครงการ 
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กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริษัทฯ จะมีการเปิดตัวโครงการใหม่ 34 
โครงการ ดงันี ้ไตรมาสที่ 1 จ านวน 5 โครงการ ไตรมาสที่ 2 จ านวน 12 โครงการ ไตรมาสที่ 3 จ านวน [9] โครงการ 
และไตรมาสที่ 4 จ านวน 8 โครงการ โดยโครงการสว่นใหญ่จะเป็นทาวน์เฮ้าส์ จ านวน 20 โครงการ บ้านแฝดจ านวน 8 
โครงการ บ้านเดี่ยวจ านวน 4 โครงการ และโครงการในตา่งจงัหวดัอีก 2 โครงการ 

เมื่อที่ประชุมไม่มีเร่ืองอื่นใดซกัถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้กล่าวขอบคุณผู้ ถือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่วม
ประชมุ และได้เสนอข้อคิดเห็นตา่งๆ ท่ีเป็นประโยชน์ และกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 11.35 น. 
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