รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพุธที่ 22 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น.
ณ ห้ องประชุม ชัน้ 8 อาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต
สิริวฒ
ั นภักดี
3. นายฐาปน
สิริวฒ
ั นภักดี
4. นายโชติพฒ
ั น์
พีชานนท์
5. นายสิทธิชยั
ชัยเกรี ยงไกร
6. นายชายน้ อย
เผื่อนโกสุม
7. นายอุดม
พัวสกุล
8. นายชินวัฒน์
ชินแสงอร่าม
9. นายธนพล
ศิริธนชัย

ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / ประธานอานวยการ

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
- ไม่มี ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายกาพล
ปุญโสณี
4. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
5. นายเทพศักดิ์
นพกรวิเศษ

กรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการที่อยูอ่ าศัย
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
เลขานุการบริ ษัท / ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
2. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
3. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
4. นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจาก บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษาทางการเงินที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวจิรยง
อนุมานราชธน

ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางกิดานันท์
ชุ่มวัฒนะ
2. นางสาวณฐพร
โสภณธรรมกิจ
3. นางสาวธันยมัย ธนิสสรานนท์

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด
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เริ่มประชุม เวลา 14:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”)
ประธานฯ ได้ กล่าวต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 ในวันนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558
และครัง้ ที่ 2/2558 เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการเข้ าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ครัง้ ที่
22 (Record Date) ในวันอังคารที่ 17 มีนาคม 2558 และให้ รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทังที
้ ่ได้ มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพุธที่ 18
มีนาคม 2558
บริ ษัทฯ มีทุนชาระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึ่งแสนเก้ าหมื่น
สามสิบบาท) คิดเป็ นจานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม จานวน 1,638,019,003 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมด
้
จานวน 6,411 ราย
โดยในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ครัง้ ที่ 22 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 109 ราย ถือหุ้น
รวมกันเท่ากับ 9,539,590 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.58239 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ และมีผ้ รู ับมอบ
ฉันทะแทนผู้ถือหุ้น จานวน 154 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 1,255,884,045 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 76.67091 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จานวน 263 ราย ถือ
หุ้นรวมกันทังหมด
้
1,265,423,635 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 77.25329 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัท ฯ ซึ่งเกิน
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี ที่ปรึ กษาทางการเงิน และที่
ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิต่อ
ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นของบริ ษัทฯ เสนอ
ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนด ผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.goldenlandplc.co.th) ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
คัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
จากนัน้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิในการออก
เสียงลงคะแนนในแต่ละระเบียบวาระให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้





ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
ในการลงคะแนนเสียง หากในระเบียบวาระใดไม่มีผ้ ูถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยและไม่มีผ้ ูถือหุ้นที่งดออกเสียง
บริ ษัทฯ ขอสรุ ประเบียบวาระดังกล่าวว่า ผู้ถือหุ้นทุกท่านมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิ แต่ถ้ามีผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็น
ด้ ว ยหรื อ ประสงค์ จ ะงดออกเสี ย ง ขอให้ ท่ า นผู้ถื อ หุ้ นที่ ไ ม่ เ ห็ น ด้ ว ยหรื อ ประสงค์ จ ะงดออกเสี ย ง กา
เครื่ องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในบัตรลงคะแนนและยกมือขึ ้น เพื่อให้
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนาไปตรวจนับคะแนน ผู้ถือหุ้นที่เห็นด้ วยหรื อผู้ถือหุ้นที่ไม่งด
ออกเสียงลงคะแนนจะถือว่าอนุมตั ิ
วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ
สาหรับปี 2557
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วาระที่ 10 ซึง่ เป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ
ประจ าปี 2558 ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาเลื อ กตัง้ กรรมการเป็ นรายบุค คล เพื่ อ ความโปร่ ง ใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับทีไ่ ด้ กล่าวในข้ างต้ น

การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือเป็ นโมฆะ
1. บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง
2. บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน
3. บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการแสดงเจตนาในการออกเสียงลงคะแนน
4. บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ
5. บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเกินกว่าเสียงที่มีอยู่
ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละระเบียบวาระ ประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็น
เกี่ยวกับแต่ละระเบียบวาระตามความเหมาะสม โดยให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
แจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อน เพื่อการบันทึกรายงานการประชุม แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีข้อซักถาม หรื อประสงค์จะแสดง
ความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากระเบียบวาระที่พิจารณาอยู่ กรุ ณานาไปสอบถามในระเบียบวาระอื่น ซึ่งเป็ นการ
พิจารณาเรื่ องอื่นๆ และเพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ องรอผลการลงคะแนนของระเบียบวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา จึงจะขอ
ดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไป และเมื่อพิจารณาระเบียบวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว
บริ ษัทฯ จะย้ อนกลับมาแจ้ งผลการลงคะแนนเสียงของระเบียบวาระการประชุมก่อนหน้ านีใ้ ห้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความ
โปร่งใสในการนับคะแนน ประธานฯ ได้ เชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่วมสังเกตุการณ์ในการนับคะแนนเสียง โดยมีผ้ รู ับ
มอบฉันทะแทนผู้ถือหุ้น 1 ท่าน คือ นายอิทธิ เดียวกุล ร่วมเป็ นตัวแทนในการเข้ าร่ วมสังเกตุการณ์ การนับคะแนนเสียงดังกล่าว
ร่วมกับ นางสาวธันยมัย ธนิสสรานนท์ ตัวแทนจาก บริ ษัท แอลเอส ฮอไรซัน จากัด ที่ปรึกษากฎหมายของบริ ษัทฯ
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึ่งประชุมเมื่อ
วันที่ 9 ธันวาคม 2557 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมดังกล่าว ซึ่งได้ จดั ส่งให้ แก่
ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นีแ้ ล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ตามที่เสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ร้ อยละของจานวนเสียง
จานวนผู้ถอื หุ้น
จานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
มติ
(ราย)
(1 หุ้น = 1 เสียง)
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
265 ราย
1,270,219,935 เสียง
99.99857
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
18,200 เสียง
0.00143
งดออกเสียง
0 ราย
0 เสียง
0.00000
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม 1,270,238,135 เสียง
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วาระที่ 2

รับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทฯ สาหรับปี 2557

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ และนายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการ
ผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557
นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ ได้ สรุ ปรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557 ให้ ที่
ประชุมรับทราบว่า ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น บริ ษัทฯ มีผ้ ถู ือหุ้นจานวน 6,411 ราย มีทนุ จดทะเบียน 16,382,133,790
บาท เป็ นทุนเรี ยกชาระแล้ ว 16,380,190,030 บาท แบ่งเป็ นหุ้นสามัญจานวน 1,638,019,003 หุ้น มี บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด
(มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในสัดส่วนประมาณร้ อยละ 55.73 โดยนับตังแต่
้ ปี 2556 ที่บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนแปลง
โครงสร้ างผู้ถือหุ้นและคณะผู้บริ หาร ได้ มีการกาหนดพันธกิจ (Mission) ที่จะทาให้ ผลประกอบการของบริ ษัทฯ กลับมามีผล
กาไรภายในปี 2558 ภายใต้ กลยุทธ์ บนั ได 3 ขัน้ ตามที่ได้ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบมาอย่างต่อเนื่องนัน้ ในปี 2556 ซึ่งเป็ นปี
ของการปรับพื ้นฐาน บริ ษัทฯ มีรายได้ รวม 1,594 ล้ านบาท และยังมีผลขาดทุนสุทธิ 454 ล้ านบาท เนื่องจากเป็ นปี แรกที่มีการ
ปรับเปลีย่ นโครงสร้ างทางธุรกิจ และมีการตังส
้ ารองทางบัญชี แต่ในปี 2557 ที่ผา่ นมา หลังจากบริ ษัทฯ ได้ ดาเนินแผนงานสร้ าง
คุณค่า ทาให้ มีผลการดาเนินงานเติบโตขึ ้นอย่างมาก บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมเพิ่มขึ ้นเป็ น 4,435 ล้ านบาท หรื อเติบโตสูงกว่ารายได้
รวมในปี 2556 ประมาณร้ อยละ 178 และสามารถสร้ างผลประกอบการให้ กลับมาเป็ นกาไรสุทธิ ได้ จานวน 305 ล้ านบาท โดย
ได้ มีการเปิ ดตัวโครงการบ้ านจัดสรรใหม่จานวน 8 โครงการ คิดเป็ นมูลค่ารวมประมาณ 7,200 ล้ านบาท ขายทรัพย์สินที่ไม่ใช่
ธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึ่งเป็ นที่ดินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เป็ นมูลค่ามากกว่า 1,100 ล้ านบาท พร้ อมกับ
ดาเนินการก่อสร้ างอาคารสานักงานแห่งใหม่ภายใต้ ชื่อ โครงการ เอฟ วาย ไอ เซ็นเตอร์ (FYI Center) ซึ่งตังอยู
้ ่บนหัวมุมถนน
พระราม 4 ตัดกับถนนรัชดาภิเษก ซึง่ คาดว่าจะดาเนินการแล้ วเสร็ จพร้ อมเปิ ดให้ บริ การได้ ในช่วงต้ นปี 2559 นอกจากนี ้ ในช่วง
ไตรมาส 4 ของปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ เข้ าซื ้อกิจการของ บริ ษัท กรุ งเทพบ้ านและที่ดิน จากัด (มหาชน) (“KLAND”) มูลค่า 3,560
ล้ านบาท ตามทีไ่ ด้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 ที่ผา่ นมา
ทังนี
้ ้ การลงทุนซื ้อ KLAND จะทาให้ ธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยของบริ ษัทฯ มีการเติบโต
ขึ ้นอย่างมาก โดยมีสินค้ าที่ตอบสนองต่อความต้ องการของลูกค้ าครบในทุกๆ ระดับ ตังแต่
้ บ้านราคา 2 ล้ านบาทขึ ้นไปจนถึง
บ้ านในระดับราคาสูงที่เป็ น High End โดยในส่วนของแบรนด์ที่อยูภ่ ายใต้ บริ ษัทฯ จะใช้ ชื่อ โกลเด้ น นาหน้ าชื่อโครงการทังหมด
้
และบ้ านในส่วนของ KLAND จะยังคงใช้ แบรนด์ เดอะ แกรนด์ นาหน้ า ตามเดิม
สาหรับการบริ หารจัดการโครงการอาคารเชิงพาณิชกรรม (Commercial Building) ตังแต่
้ ปี 2556 บริ ษัทฯ ได้ มี
การปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริ หารงาน และมีการปรับทัศนียภาพของอาคารให้ มีความทันสมัยและเพิ่มความสะดวกให้ กบั ผู้เช่า
และผู้เข้ ามาใช้ บริ การในอาคารมากขึ ้น ทาให้ อตั ราการเช่าอาคารสานักงานของบริ ษัทฯ เพิ่มสูงขึ ้นเป็ นอย่างมาก โดยตัวเลขใน
เดือนมีนาคมที่ผา่ นมา ทังอาคารสาทร
้
สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ และอาคารโกลเด้ น แลนด์ ต่างมีอตั ราการเช่า (Occupancy
Rate) สูงถึงร้ อยละ 93 ของพื ้นที่เช่าทังหมด
้
จากเป้าหมายที่บริ ษัทฯ ได้ ตงไว้
ั ้ ที่จะกลับมามีผลกาไรภายในปี 2558 ถือว่าได้ ประสบความสาเร็ จมาในขันหนึ
้ ่ง
แล้ ว คณะผู้บริ หารและบริ ษั ทฯ จึ งได้ กาหนดเป้าหมายใหม่ที่ท้าทายยิ่ งขึน้ ต่อไปในอีก 3 ปี ข้ างหน้ า โดยจะเป็ นผู้พัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ที่มีรายได้ รวมติดอันดับ 1 ใน 5 ของผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศไทยภายในปี 2561
สาหรับแผนงานในปี 2558 นี ้ บริ ษัทฯ จะจัดตังกองทุ
้
นREIT ตามที่ได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
1/2557 ไปแล้ ว โดยจะให้ เช่าสิทธิการเช่าระยะยาวของที่ดินและอาคารสาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์ ร่วมกับที่ดินและอาคาร
ปาร์ ค เวนเชอร์ อีโคเพล็กซ์ ของ บริ ษัท ยูนิเวนเจอร์ จากัด (มหาชน) แก่กองทุน REIT ที่จะจัดตังขึ
้ ้น ซึง่ ขณะนี ้อยูใ่ นระหว่างการ
ดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อจะขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) ส่วน
ทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) ที่ยงั ไม่ได้ จาหน่ายออกไป บริ ษัทฯ จะนาเข้ าสู่กระบวนการประกาศขาย
และเปิ ดประมูลให้ แก่ผ้ ทู ี่สนใจเพื่อจาหน่ายออกไปให้ แล้ วเสร็ จภายในปี นี ้ ในด้ านความคืบหน้ าของการก่อสร้ าง โครงการ เอฟ
วาย ไอ เซ็นเตอร์ ยังคงเป็ นไปตามแผนที่ วางไว้ และคาดว่าจะสร้ างเสร็ จสมบูรณ์ พร้ อมเปิ ดให้ บริ การประมาณต้ นปี 2559
นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ จะเร่งขยายงานด้ านธุรกิจพัฒนาโครงการที่อยูอ่ าศัยอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ ครอบคลุมพื ้นที่กรุ งเทพมหานคร
และปริ มณฑลในทุกระดับราคา โดยจะดาเนินการเปิ ดโครงการใหม่ทงหมด
ั้
13 โครงการ มูลค่ารวมประมาณ 12,000 ล้ านบาท
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จากแผนงานข้ างต้ น ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ ตงเป
ั ้ ้ ารายได้ จากธุรกิจการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัย
ไว้ ที่ประมาณ 7,054 ล้ านบาท และรายได้ จากโครงการอาคารเชิงพาณิชยกรรมประมาณ 1,157 ล้ านบาท เมื่อรวมกับรายได้
อื่นๆ แล้ ว คาดว่าบริ ษัทฯ จะมีรายได้ รวมในปี 2558 ประมาณ 8,238 ล้ านบาท หรื อมีการเติบโตเพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ประมาณ
ร้ อยละ 86
จากนัน้ นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน ได้ สรุ ปชีแ้ จงเกี่ยวกับงบ
การเงินในปี 2557 ว่าบริ ษัทฯ มีรายได้ รวมประมาณ 4,435.17 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งมีรายได้ รวมอยู่ที่ 1,593.87
ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นอัตราการเติบโตของรายได้ รวมประมาณร้ อยละ 178 และสามารถกลับมามีผลกาไรสุทธิ ในปี 2557
จานวน 304.61 ล้ านบาท โดยสัดส่วนของรายได้ แบ่งเป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ 3,071.94 ล้ านบาท รายได้ จาก
การให้ เช่าและบริ การ 960.47 ล้ านบาท รายได้ จากกิจการสนามกอล์ฟ 19.43 ล้ านบาท รายได้ ที่เป็ นกาไรจากการจาหน่าย
สินทรัพย์ประเภทถือไว้ เพื่อขาย 323.73 ล้ านบาท และรายได้ อื่นๆ 59.61 ล้ านบาท
ฐานะทางการเงินรวมของบริ ษัทฯ ในปี 2557 มีสนิ ทรัพย์รวมอยูท่ ี่ 21,251.68 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งมี
สินทรัพย์อยูท่ ี่ 12,579.54 ล้ านบาท โดยสินทรัพย์หลักที่เพิ่มขึ ้นมาจากโครงการอสังหาริ มทรัพย์ระหว่างการพัฒนา ซึ่งเป็ นการ
ซื ้อที่ดินใหม่เพื่อนามาพัฒนาโครงการจานวน 9,354 ล้ านบาท สาหรับหนี ้สินรวมมีจานวน 13,915.90 ล้ านบาท เพิ่มขึน้
7,223.23 ล้ านบาท เมื่อเทียบกับปี 2556 ซึ่งมีหนี ้สินรวมอยู่ที่ 6,692.67 ล้ านบาท โดยมีเงินกู้เบิกเกินบัญชีธนาคารและเงินกู้
ระยะสันจากสถาบั
้
นการเงินจานวน 3,647.17 ล้ านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งใช้ ไปในการซื ้อหุ้นสามัญของ KLAND ในด้ านส่วนของผู้
ถือหุ้นรวมมีจานวน 7,335.78 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2556 ซึ่งอยู่ที่ 5,886.87 ล้ านบาท เป็ นจานวนเงิน 1,448.91 ล้ านบาท
ซึ่ง ส่ว นหนึ่ง มาจากทุน ที่ ออกและเรี ย กช าระเพิ่ มขึน้ จากการที่ผ้ ูถือ ใบสาคัญแสดงสิท ธิ (Warrant) ได้ ทาการแปลงสภาพ
(Exercice Warrant) จากใบสาคัญแสดงสิทธิเป็ นหุ้นสามัญของบริ ษัทฯ เมื่อช่วงต้ นปี ที่ผา่ นมา
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุ วิท ย์ เลาหะพลวัฒนา :
อสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”)

สอบถามถึง ราคาสาหรั บ การจัด ตัง้ กองทรั สต์ เพื่ อการลงทุน ใน

นายธนพล ศิริธนชัย : ขณะนี ้อยู่ในระหว่างการดาเนินงานและจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อจะขออนุมตั ิจาก
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (กลต) โดยราคาจะเป็ นไปตามที่ได้ ขออนุมตั ิ
กรอบจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นไว้ แต่ราคาที่เกิดขึ ้นจริ งต้ องรอดูจากสภาวะตลาดในช่วงที่เปิ ดทาการขาย
หน่วยลงทุนต่อไป
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : จะมีการขายที่ดินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) เพิ่มจากปี ที่
ผ่านมาซึ่งมีการขายที่ดินเชียงรายและรามคาแหง ไปแล้ วหรื อไม่ และทางบริ ษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาที่ดิน
บริ เวณรามคาแหงหรื อไม่ และสาหรับที่ดิน Non – Core ที่เหลือมีการประกาศการขายหรื อยัง และทาง
ช่องทางไหน
นายธนพล ศิริธนชัย : ปั จจุบนั บริ ษัทฯ อยู่ระหว่างดาเนินการประกาศขายที่ดินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้
(Non – Core Assets) โดยกาลังเจรจากับ บริ ษัท ซี บี ริ ชาร์ ด เอลลิส (ประเทศไทย) จากัด ให้ เป็ นตัวแทนหลัก
ในการขายและจัดประมูล อย่างไรก็ ตาม บริ ษัทฯ เปิ ดให้ ท่านผู้ถือหุ้น ผู้ที่สนใจหรื อตัวแทนขายรายอื่น ๆ
สามารถเข้ ามาช่วยในกระบวนการขาย โดยท่านสามารถติดต่อผ่านเข้ ามาที่บริ ษัทฯ ได้ โดยตรง
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : จากข้ อมูลในรายงานประจาปี ในส่วนของโครงสร้ างการจัดการและ
ค่าใช้ จ่าย เห็นว่ามีสว่ นที่บริ ษัทฯ ต้ องจ่ายค่าที่ปรึ กษาทางกฎหมาย และทราบว่า บริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์
และเพียงพนอ จากัด เป็ นที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา โดยมีคณ
ุ วีระวงค์เคยดารงตาแหน่ง
เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ด้ วย จึงอยากทราบว่าบริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าที่ปรึ กษา
ดังกล่าวให้ กบั สานักงานของคุณวีระวงค์หรื อบริ ษัทที่เกี่ยวข้ องเป็ นจานวนเงินเท่าไร
นายปณต สิริวัฒนภักดี : ที่ผา่ นมาคณะกรรมการบริ ษัททุกท่าน ได้ ผ่านการคัดเลือกจากคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา และได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่อย่างถูกต้ องตามระเบียบของตลาดหลักทรั พย์ แห่ง
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ประเทศไทย และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย มาโดย
ตลอด โดยในส่วนของรายละเอียดค่าใช้ จ่ายดังกล่าว คุณธนพล ประธานอานวยการ จะเป็ นผู้ตอบคาถาม
นายธนพล ศิริธนชัย : ในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ มีค่าบริ การทางวิชาชีพของ บริ ษัท วีระวงค์ ชินวัฒน์ และ
เพียงพนอ จากัด จานวน 1.5 ล้ านบาท
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ขอให้ ชี ้แจงรายละเอียดตัวเลขสาหรับกาไรในการจาหน่ายทรัพย์สินซึ่งมีถึง
323.73 ล้ านบาท แต่กาไรสุทธิเหลือ 304.61 ล้ านบาท ซึ่งคาดว่าอาจจะมีกาไรส่วนอื่นเข้ ามาและมาตัดภาษี เงิน
ได้ หรื อค่าเสือ่ มต่างๆ และกาไรจากการดาเนินงานอื่นๆ ในปี 2557 และในปี 2558 จะเป็ นอย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : บริ ษัทฯ มีกาไรจากการจาหน่ายสินทรัพย์ 323.73 ล้ านบาท ซึง่ กาไรดังกล่าว
จะต้ องเสียภาษี เงินได้ โดยหลังจากหักภาษี แล้ ว ทาให้ มีกาไรจากการขายสินทรัพย์หลังหักภาษี สทุ ธิ 258 ล้ าน
บาท ในส่วนของการตังค่
้ าเผื่อสารองสินทรัพย์ด้อยค่า ในปี นี ้มีจานวน 162 ล้ านบาท ซึ่งหากไม่พิจารณากาไร
และส่วนตังด้
้ อยค่าดังกล่าว จะพบว่าบริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิจากการดาเนินงานประมาณ 208 ล้ านบาท ส่วน
ในปี 2558 หากบริ ษัทฯ สามารถดาเนินงานได้ ตามเป้ายอดขายที่วางไว้ ก็คาดว่าจะสามารถมีผลกาไรได้
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม รั บทราบรายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557 ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2557
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาและอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 โดยรายละเอียดปรากฏตามงบการเงินซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : ขอให้ ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับคดีความที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถูก
ฟ้ องร้ องโดยคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภคให้ ชาระคืนเงินมัดจาจานวน 9 ล้ านบาท และคดีความที่บริ ษัทย่อย
ซึง่ เป็ นโจทก์ยื่นฟ้ องกรมสรรพากรเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2554 ดังที่ปรากฎในหมายเหตุประกอบงบการเงิน
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล :
สาหรับคดีความที่บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยถูกคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริ โภคซึง่ เป็ นโจทก์ฟ้องร้ อง เป็ นคดีความตังแต่
้ ช่วงที่เกิดวิกฤตต้ มยากุ้ง โดยบริ ษัทย่อยแห่งหนึ่งมีโครงการ
ที่จะพัฒนาคอนโดมิเนียมขึ ้น แต่เนื่องจากประสบปั ญหาภาวะเศรษฐกิจจึงไม่สามารถดาเนินการสร้ างให้ แล้ ว
เสร็ จได้ บริ ษัทฯ ย่อยดังกล่าวได้ ถกู ฟ้ องร้ องให้ ล้มละลาย ทางสานักงานคุ้มครองผู้บริ โภคจึง เป็ นตัวแทนของ
ลูกค้ าในโครงการฟ้ องร้ องขอเรี ยกเงินคืน ซึ่งคดีดงั กล่าวมีบางคดีที่บริ ษัทฯ ชนะคดีแล้ ว และมีบ้างที่แพ้ ใน
ชันต้
้ น แต่คดีทงหมดยั
ั้
งอยูใ่ นระหว่างการพิจารณาของศาล
สาหรับคดีความที่บริ ษัทย่อยฟ้ องกรมสรรพากรโดยขอเรี ยกคืนเงินภาษี หกั ณ ที่จ่าย ที่ได้ นาส่งไปแล้ ว แต่
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนและไม่มีภาษี ที่ต้องชาระเพิ่ม จึงดาเนินการขอเงินคืนจากกรมสรรพากร ซึง่ ทาง
กรมสรรพากรได้ อนุมตั ิคืนเงินมาให้ สว่ นหนึง่ แล้ ว ดังนัน้ คณะผู้บริ หารชุดก่อนหน้ านี ้จึงได้ ดาเนินการฟ้ องร้ อง
เพื่อขอเงินส่วนที่เหลือคืน ปั จจุบนั คดีความยังไม่สิ ้นสุด โดยยังอยูใ่ นชันอุ
้ ทธรณ์
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นายธนพล ศิริธนชัย :
ในช่วงที่คณะผู้บริ หารชุดปั จจุบันได้ เข้ ามาบริ หารงานตัง้ แต่ปี 2556 ได้
ทาการศึกษารายการที่เกี่ยวข้ องกับคดีความที่เกิดขึ ้นมาในอดีตอย่างละเอียดและรอบคอบ รวมถึงได้ มีการ
ตังส
้ ารองในส่วนที่อาจจะเกิดความเสียหายขึ ้นแล้ วทังหมด
้
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและงบกาไร
ขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิงบดุลและงบกาไรขาดทุน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
274 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 4

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,452,941
122,400
0
1,270,575,341

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99037
0.00963
00.00000

พิจารณาอนุมัติการงดจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้

นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่
เกินกว่าร้ อยละ 60 ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทังหมดในแต่
้
ละปี ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลให้ นาปั จจัยต่างๆ
มาพิจารณาประกอบดังนี ้ เช่น ผลการดาเนินงานและฐานะการเงินของบริ ษัทฯ สภาพคล่องของบริ ษัทฯ การขยายธุรกิจ และ
ปั จจัยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องในการบริ หารงานของบริ ษัทฯ ซึ่งการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการบริ ษัท และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม อย่างไรก็ดี จากผลการดาเนินงานในปี 2557 ที่ผ่านมา บริ ษัทฯ มีผล
ประกอบการของงบเดี่ยว เป็ นผลกาไรสุทธิ 286,492,204 บาท (สองร้ อยแปดสิบหกล้ านสี่แสนเก้ าหมื่นสองพันสองร้ อยสี่บาท)
แต่ยงั คงมียอดขาดทุนสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรรคงเหลือ 1,334,182,973 บาท (หนึ่งพันสามร้ อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่น
สองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสามบาท) โดยมีรายละเอียดดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กาไร (ขาดทุน) สุทธิ (บาท)
กาไร (ขาดทุน) สะสม (บาท)
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
(หุ้น)
อัตราในการจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น (บาท/หุ้น)
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้นประมาณ (บาท)
สัดส่วนการจ่ายเงินปั นผลเทียบกับกาไรสุทธิ

ปี 2557
286,492,204
(1,334,182,973)
1,638,019,003
-

ปี 2556
(706,902,027)
(1,621,533,606)
1,267,870,661
-
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ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ จึงมี มติเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถื อหุ้นพิ จารณาอนุมัติงดการจ่า ยเงิ น ปั นผล
ประจาปี 2557 เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนสะสมซึง่ เป็ นข้ อจากัดในการจ่ายเงินปั นผล
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการงดจ่ายเงินปั น
ผลประจาปี 2557
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการงดจ่ายปั นผลประจาปี 2557 ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
275 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 5

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,553,901
28,200
0
1,270,582,101

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99778
0.00222
0.00000

พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่ าย

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ด้ วยเหตุ
ที่บริ ษัทฯ มียอดขาดทุนสะสมตามงบการเงินประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 เป็ นจานวนทังสิ
้ ้น 1,334,182,973
บาท (หนึ่งพันสามร้ อยสามสิบสี่ล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นสองพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสามบาท) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ
สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อมีกาไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชย
ผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ และลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นเพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผล
ขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ แต่เนื่องจากบริ ษัทฯ ยังมีห้ นุ ที่คงเหลือจากการสารองไว้ เพื่อการใช้ สิทธิของใบสาคัญ
แสดงสิทธิ ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2554 ซึง่ ได้ สิ ้นอายุลงแล้ ว จึงจาเป็ นที่
บริ ษัทฯ จะต้ องลดทุนจดทะเบียนของบริ ษั ทฯ จานวน 1,943,760 บาท (หนึ่งล้ านเก้ าแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้ อยหกสิบบาท)
จากเดิมทุนจดทะเบียน จานวน 16,382,133,790 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้ อยแปดสิบสองล้ านหนึ่งแสนสามหมื่นสามพัน
เจ็ดร้ อยเก้ าสิบบาท) เป็ น 16,380,190,030 บาท (หนึ่งหมื่นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึ่ งแสนเก้ าหมื่นสามสิบบาท) แบ่ง
ออกเป็ นหุ้น จานวน 1,638,019,003 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้
ออกจาหน่าย จานวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท)
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ ออกจาหน่าย จานวน 194,376 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท
(สิบบาท)
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ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้
ออกจาหน่าย จานวน 194,376 หุ้น ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจานวนเสียงทังหมด
้
ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
278 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 6

1,268,263,401
122,400
2,280,000
1,270,665,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.81093
0.00963
0.17943

พิจารณาอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลด
ทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ อง ทุน
จดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4 ทุนจดทะเบียน จานวน 16,380,190,030 บาท (หนึง่ หมื่นหกพันสามร้ อยแปดสิบล้ านหนึง่ แสน
เก้ าหมื่นสามสิบบาท)”
แบ่งออกเป็ น
1,638,019,003 หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง่ หมื่นเก้ าพัน
สามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
10 บาท (สิบบาทถ้ วน)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ

1,638,019,003 หุ้น

หุ้นบุริมสิทธิ

-

หุ้น

(หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง่ หมื่นเก้ าพัน
สามหุ้น)
( - )”

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
281 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 7

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,281,401
122,400
2,270,000
1,270,673,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.81172
0.00963
0.17865

พิจารณาอนุมัติการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อเป็ น
การเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อมีกาไรสุทธิและกระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องโอนทุน
สารองตามกฎหมายของบริ ษัทฯ จานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบสองบาท) เพื่อ
ชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ โดยภายหลังการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมดังกล่าว บริ ษัทฯ
จะคงเหลือผลขาดทุนสะสม จานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพันสองร้ อยห้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ าพันสี่ร้อยหกสิบ
เอ็ดบาท) คานวณจากงบการเงิน สาหรับปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ไม่มีทนุ สารองอื่นใดนอกจากทุน
สารองตามกฎหมาย
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการโอนทุนสารอง
ตามกฎหมาย จานวน 77,227,512 บาท (เจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนสองหมื่นเจ็ดพันห้ าร้ อยสิบสองบาท) เพื่อชดเชยผลขาดทุน
สะสมของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของ
บริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
280 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,241,401
122,400
2,310,000
1,270,673,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.80857
0.00963
0.18179
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วาระที่ 8

พิจารณาอนุ มัติการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่ าที่
ตราไว้ ห้ ุ นละ 10.00 บาท เป็ นมู ลค่ า ที่ตราไว้ ห้ ุ น ละ 4.75 บาท เพื่อ ชดเชยส่ ว นต่ ากว่ ามู ลค่ าหุ้ นและ
ผลขาดทุนสะสมของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นางสาวจิ รยง อนุม านราชธน ที่ ป รึ กษาทางการเงิ นจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ท เนอร์ จ ากัด แจ้ ง ต่อที่ ป ระชุม ว่า
เนื่องจากที่ประชุมได้ อนุมตั ิการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ในวาระที่ 7 แล้ ว บริ ษัทฯ
จะยังคงมีผลขาดทุนสะสมคงเหลืออยู่ภายหลังจากการโอนทุนสารองตามกฎหมายเพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ
จานวน 1,256,955,461 บาท (หนึ่งพันสองร้ อยห้ าสิบหกล้ านเก้ าแสนห้ าหมื่นห้ าพันสี่ร้อยหกสิบเอ็ดบาท) และ ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 บริ ษัทฯ มีสว่ นต่ากว่ามูลค่า หุ้น จานวน 7,337,813,974 บาท (เจ็ดพันสามร้ อยสามสิบเจ็ดล้ านแปดแสนหนึ่ง
หมื่นสามพันเก้ าร้ อยเจ็ดสิบสี่บาท) ดังนัน้ เพื่อเป็ นการเตรี ยมการให้ บริ ษัทฯ สามารถจ่ายเงินปั นผลได้ เมื่อมีกาไรสุทธิ และ
กระแสเงินสดเพียงพอ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ จานวน 8,599,599,765.75 บาท
(แปดพันห้ าร้ อยเก้ าสิบเก้ าล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นเก้ าพันเจ็ดร้ อยหกสิบห้ าบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) จากเดิมทุนจดทะเบียนและทุน
ช าระแล้ ว จ านวน 16,380,190,030 บาท (หนึ่ง หมื่ น หกพัน สามร้ อยแปดสิบ ล้ า นหนึ่ง แสนเก้ า หมื่ น สามสิบ บาท) เป็ น
7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นสองร้ อยหกสิบสีบ่ าทยี่สบิ ห้ าสตางค์) โดยการลดมูลค่าที่
ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ ดสิบห้ า
สตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นของบริ ษัทฯ และผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ตามลาดับ
ทังนี
้ ้ การลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้นดังกล่าว มิได้ ทาให้ จานวนหุ้นเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม
และภายหลัง การด าเนิ น การดัง กล่ า ว บริ ษั ท ฯ จะไม่ มี ผ ลขาดทุ น สะสม และจะมี ส่ว นเกิ น ทุน จากการลดทุน จ านวน
4,830,330.75 บาท (สี่ล้านแปดแสนสามหมื่นสามร้ อยสามสิบบาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) ซึ่งคณะกรรมการมีมติเสนอให้ จ่ายคืน
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์
ศูนย์สองเก้ าสีแ่ ปดบาท) โดยให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่คณะกรรมการบริ ษัท
หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจกาหนดวันกาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ รับคืนส่วนเกิ นทุน และวันปิ ด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นต่อไป
จากนัน้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ ชีแ้ จงข้ อมูล
ประกอบการพิจารณาเรื่ องการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ
10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผล
ขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ ต่อที่ประชุม ดังนี ้
(หน่ วย :บาท)
ทุนจดทะเบียน
ทุนที่ออกและชาระแล้ ว
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้น
ส่วนเกินทุนจากการลดทุน
กาไร (ขาดทุน) สะสม
จัดสรรแล้ ว – สารองตามกฎหมาย
ขาดทุนสะสม
รวมส่ วนของผู้ถอื หุ้นของบริษัท

16,382,133,790
16,380,190,030
(7,337,813,974)
-

หลังการลดทุน
โดยการลดมูลค่ าที่ตราไว้
จาก 10 บาท เป็ น 4.75 บาท
7,780,590,264.25
7,780,590,264.25
4,830,330.75

77,227,512
(1,334,182,973)
7,785,420,595

7,785,420,595

ณ 31 ธันวาคม 2557
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นอกจากนี ้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด ได้ เสนอต่อที่
ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการมอบอานาจให้ คณะกรรมการบริ ษัท และ/หรื อ คณะกรรมการบริ หาร และ/หรื อ บุคคลที่
คณะกรรมการบริ ษัท หรื อ คณะกรรมการบริ หารมอบหมาย เป็ นผู้มีอานาจในการดาเนินการใดๆ อันจาเป็ นและเกี่ยวเนื่องกับ
การลดทุนจดทะเบียนและทุนชาระแล้ วของบริ ษัทฯ และการจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าว และ/หรื อ ดาเนินการ
ใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ อง และให้ มีอานาจแต่งตังผู
้ ้ รับมอบอานาจช่วงให้ กระทาการดังกล่าวได้
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : กรณีการลดทุนจดทะเบียนหลังจากสิ ้นสุดขันตอนแล้
้
ว มีผลกระทบต่อมูลค่า
หุ้นตามบัญชีด้วยหรื อไม่ และในขันตอนการขออนุ
้
มตั ิจากเจ้ าหนี ้ กรณีมีเจ้ าหนี ้ไม่อนุมตั ิ จะสามารถดาเนินการ
ต่อได้ หรื อไม่ และหากเป็ นบริ ษัทที่ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจะดาเนินการลดทุนจด
ทะเบียนต้ องขออนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้ด้ วยหรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน : การลดทุนจดทะเบียนไม่มีผลกระทบต่อมูลค่าหุ้นตามบัญชี และจานวน
หุ้นไม่มีการเปลี่ยนแปลง จะเปลี่ยนแต่ราคาพาร์ ซึ่งเป็ นการจัดการโครงสร้ างภายใน ส่วนในกรณีไม่ได้ รับ
อนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้ บริ ษัทฯ อาจดาเนินการคืนเงินกู้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ได้ แต่หากไม่สามารถคืนเงินกู้ให้ กบั เจ้ าหนี ้ได้
บริ ษัทฯ จะต้ องขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขอยกเลิกรายการการลดทุนจดทะเบียน และสาหรับบริ ษัทที่
ไม่ได้ จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยการทารายการลดทุนจดทะเบียนจะต้ องขออนุมตั ิจาก
เจ้ าหนี ้ด้ วยเช่นกัน เนื่องจากเจ้ าหนี ้ถือเป็ นผู้ที่มีสทิ ธิบนกระแสเงินสดของบริ ษัท
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : การลดทุนจดทะเบียนจะมีผลต่อการจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) หรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน : การลดทุนจดทะเบียนไม่เป็ นประเด็นแต่อย่างใดต่อการจัดตังกองทรั
้
สต์
เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) ซึง่ เป็ นการจัดการทางการเงิน (Financing) โดยการใช้ สนิ ทรัพย์ที่มี
อยูใ่ ห้ เกิดประโยชน์สงู สุด
 นายสุวิทย์ เลาหะพลวัฒนา : กรณีการลดทุนจดทะเบียน ที่จะตัดหุ้นที่จดทะเบียนและเพิ่มทุนไปแล้ ว
แต่ไม่มีการจาหน่าย จาเป็ นต้ องขออนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้หรื อไม่
นางสาวจิรยง อนุ มานราชธน : กรณีเป็ นการตัดทุนที่ยงั ไม่ได้ เรี ยกชาระ ไม่ต้องขออนุมตั ิจากเจ้ าหนี ้แต่
ประการใด แต่กรณี ที่ต้องทาการลดราคาพาร์ และล้ า งขาดทุนสะสม ต้ องขออนุมัติจ ากเจ้ าหนี ้ สาหรั บ
รายละเอียดการดาเนินงานได้ แสดงไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นซึ่งได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น ในครัง้ นี ้
แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการลดทุนจด
ทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ ดสิบห้ าสตางค์ ) เพื่อชดเชยส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ การจ่ายคืน
ส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตามสัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จุดศูนย์
ศูนย์สองเก้ าสีแ่ ปดบาท) และการมอบอานาจตามที่เสนอ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 12/19

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ โดยการลดมูลค่าที่ตราไว้ ของหุ้น
จากเดิมมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 10.00 บาท (สิบบาท) เป็ นมูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท (สี่บาทเจ็ดสิบห้ าสตางค์) เพื่อชดเชย
ส่วนต่ากว่ามูลค่าหุ้นและผลขาดทุนสะสมของบริ ษัทฯ การจ่ายคืนส่วนเกินทุนจากการลดทุนดังกล่าวให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกรายตาม
สัดส่วนการถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.002948 บาท (ศูนย์จดุ ศูนย์ศนู ย์สองเก้ าสีแ่ ปดบาท) และการมอบอานาจตามรายละเอียด
ดังกล่าวข้ า งต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกิ นกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสีย งทัง้ หมดของผู้ถื อหุ้น ที่มาประชุมและมีสิท ธิ ออกเสีย ง
ลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)

เห็นด้ วย
280 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
2 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
วาระที่ 9

1,268,241,401
122,400
2,310,000
1,270,673,801

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.80857
0.00963
0.18179

พิจารณาอนุ มัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนั งสือบริ คณห์ สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ

ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึ กษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด
เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดในเรื่ องดังกล่าวต่อที่ประชุม
นางสาวจิรยง อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงินจาก บริ ษัท เจดี พาร์ ทเนอร์ จากัด แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เรื่ อง
ทุนจดทะเบียน เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียน จานวน 7,780,590,264.25 บาท (เจ็ดพันเจ็ดร้ อยแปดสิบล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่น
สองร้ อยหกสิบสีบ่ าทยี่สบิ ห้ าสตางค์)
แบ่งออกเป็ น
1,638,019,003 หุ้น (หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง่ หมื่นเก้ า
พันสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
4.75 บาท (สีบ่ าทเจ็ดสิบห้ าสตางค์)
โดยแยกออกเป็ น
หุ้นสามัญ
หุ้นบุริมสิทธิ

1,638,019,003 หุ้น
-

หุ้น

(หนึง่ พันหกร้ อยสามสิบแปดล้ านหนึง่ หมื่นเก้ า
พันสามหุ้น)
( - )”

จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแก้ ไขเพิ่มเติม
หนังสือบริ คณห์สนธิของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้ า 13/19

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมัติการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริ คณห์ สนธิ ของบริ ษัทฯ ข้ อ 4. เพื่อให้
สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียนของบริ ษัทฯ ตามรายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า 3 ใน 4 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
282 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
1 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,268,281,474
122,400
2,270,000
1,270,673,874

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
99.81172
0.00963
0.17865

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 17 ซึง่ กาหนดให้ กรรมการต้ องออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการ
ที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง
โดยกรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี ครัง้ นี ้มี
กรรมการซึง่ ครบกาหนดต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่ (1) นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม กรรมการอิสระและ
ประธานกรรมการตรวจสอบ (2) นายอุดม พัวสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ และ (3) นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี
กรรมการ
และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ ประธานฯ ได้
เชิญกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน ออกจากห้ องประชุม จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า
คณะกรรมการบริ ษัทซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อ เพื่อพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจาก
ตาแหน่งตามวาระ ซึ่งถื อเป็ นกรรมการที่มี ส่วนได้ เสีย ในวาระนี ้ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็ นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึง่ ไม่รวมกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาที่มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระกลับเข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบ
ต่อไปอีกวาระหนึง่ และดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
2. นายอุดม
พัวสกุล
3. นายฐาปน สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ

ทัง้ นี ้ เนื่ อ งจากเห็น ว่า บุค คลดังกล่าวข้ า งต้ น เป็ นผู้ที่ มีค วามรู้ ความสามารถ และมีคุณ สมบัติ ครบถ้ ว นตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของสานักงานคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และทางการที่เกี่ยวข้ อง โดยประวัติย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอชื่อ
เป็ นกรรมการ ปรากฏตามประวัติของกรรมการ ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้
นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทน
้
กรรมที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใสในการลงคะแนน และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับ
ดูแลกิจการที่ดี
หน้ า 14/19

ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารง
ตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ โดยลงมติเลือกตัง้
กรรมการเป็ นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
1. นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ่ง ด้ วยคะแนน
เสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
285 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,655,675
18,200
0
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99857
0.00143
0.00000

2. นายอุดม
พัวสกุล
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัท ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
284 ราย
ไม่เห็นด้ วย
5 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,551,475
122,400
0
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.99037
0.00963
0.00000

3. นายฐาปน
สิริวัฒนภักดี ตาแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับเข้ า
ดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
277 ราย
ไม่เห็นด้ วย
12 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,228,072,975
42,600,900
0
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
96.64738
3.35262
0.00000

จากนัน้ ประธานฯ ได้ เชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าสูห่ ้ องประชุม
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วาระที่ 11 พิจารณาอนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั กิ ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ได้ เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท โดยพิจารณาถึงผลประกอบการของบริ ษัทฯ ความเหมาะสมกับขอบเขต
หน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวะการณ์ปัจจุบนั ประสบการณ์ ความรู้
และความสามารถของกรรมการ รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน เพื่อให้
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณาอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2558 รวมทังค่
้ าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 7,000,000
บาท(เจ็ดล้ านบาท) โดยในปี 2557 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนกรรมการ รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 4,166,000 บาท (สี่ล้าน
หนึง่ แสนหกหมื่นหกพันบาท)
จากนัน้ ประธานฯ ได้ เสนอต่อที่ป ระชุม ให้ พิ จารณาค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อ ย
ประจาปี 2558 โดยมีรายละเอียดตามที่ระบุในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ สรุปได้ ดงั นี ้
ประธาน
สมาชิก
หน่วย : บาท/บุคคล
ค่าเบี ้ยประชุม ค่าตอบแทน ค่าเบี ้ยประชุม
ค่าตอบ
รายเดือน
แทนรายเดือน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
25,000
20,000
20,000
10,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
25,000
20,000*
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
40,000
30,000
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่า ตอบแทนและ 22,000
18,000
สรรหา
หมายเหตุ * ไม่รวมกรรมการบริ หารซึง่ เป็ นผู้บริ หารของบริษัทฯ
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจ ารณากาหนดค่าตอบแทน
กรรมการบริ ษัท ประจาปี 2558
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของ
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2558 ด้ วยคะแนนเสียงเกินกว่า
2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
268 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
17 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,255,675
18,200
400,000
1,270,673,875

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุม
99.96709
0.00143
0.03148
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วาระที่ 12 พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึ่งกาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนใดคนหนึ่ง จาก
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีผ้ สู อบบัญชีดงั ต่อไปนี ้
1.
2.
3.
4.

นายนิรันดร์
ลีลาเมธวัฒน์
นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4795

โดยให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึง่ มีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี โดยในการพิจารณา
แต่งตัง้ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขตการให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ ของ
ผู้สอบบัญชี และมีความเป็ นอิสระไม่มีความสัมพันธ์ และไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบบัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ โดยผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ราย ข้ างต้ น
เป็ นผู้มีคุณสมบัติตามที่สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนด โดยบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยติดต่อกันมาแล้ ว 9 ปี และไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการ
ตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย
ทังนี
้ ้ นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2555 - 2557 และ ปี 2552 นาย
นิรันดร์ ลีลาเมธวัฒน์ เป็ นผู้ลงนามในรายงานการสอบบัญชีประจาปี 2553 – 2554 นางสาววิภาวรรณ ปั ทวันวิเวก เคยได้ รับการ
เสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ในปี 2556 – 2557 และนางวิไล บูรณกิตติโสภณ ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ในปี นี ้เป็ นปี แรก
นอกจากนัน้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,050,000 บาท (หนึง่ ล้ านห้ าหมื่นบาท) ประกอบด้ วย
-

ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทฯ
ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ
รวมทังสิ
้ ้น

390,000
660,000
1,050,000

บาท
บาท
บาท

ทัง้ นี ้ บริ ษั ท ฯ และบริ ษั ท ย่ อ ยได้ จ่ า ยค่า สอบบัญ ชี ป ระจ าปี 2555 ถึ ง ปี 2557 ให้ แ ก่ ผ้ ูส อบบัญ ชี จ ากบริ ษั ท
เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด สาหรับการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีรายละเอียด
ดังนี ้
หน่วย : บาท
รายการ
2557
2556
2555
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ
980,000
900,000
900,000
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
2,720,000
2,800,000
3,100,000
ค่าบริ การ IFRS Convergence
390,000
ค่าใช้ จ่ายอื่นๆ
85,550
รวมค่าสอบบัญชีและบริ การอื่น
3,700,000
3,700,000
4,475,550
หน้ า 17/19

นอกจากนี ้ ยัง มีค่า บริ ก ารอื่นๆ ที่บ ริ ษัท ฯ และบริ ษัท ย่อยจ่ายให้ กับบริ ษัทในเครื อ ของ บริ ษั ท เคพีเ อ็ม จี
ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ดังนี ้
หน่วย : บาท
ชื่อผู้ให้ บริ การ
2557
2556
2555
บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด
363,800
หมายเหตุ : บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย ที่ปรึกษาธุรกิจ จากัด เป็ นคนละนิติบคุ คลกับบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบ
บัญชี จากัด และขอบเขตงานที่ให้ คาปรึกษาดังกล่าวไม่ซ ้าซ้ อนกับงานด้ านการสอบบัญชี
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้หรื อไม่ เมื่อ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึง ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังและ
้
การกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2558
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับ อนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว และมีมติอนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีประจาปี 2558
ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
269 ราย
ไม่เห็นด้ วย
4 ราย
งดออกเสียง
17 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
1,270,255,875
18,200
400,000
1,270,674,075

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียง
ทัง้ หมดของผู้ถอื หุ้น
ซึ่งมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน
99.96709
0.00143
0.03148

วาระที่ 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระสาคัญสรุปได้ ดงั นี ้
 นางสาวภาษิกร เชือ้ บุญชัย (สมาคมส่ งเสริ มผู้ลงทุนไทย) : สอบถามการเข้ าร่ วมโครงการการ
ต่อต้ านการทุจริ ตและคอร์ รัปชัน่ (CAC) และนโยบายการบริ หารภายในเกี่ยวกับการต่อต้ านการทุจริ ต
และคอร์ รัปชัน่ ภายในองค์กร
นายวันชัย ศารทูลทัต : ทางคณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการพิจารณาในเรื่ องการต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ โดยได้ มีการวางกฎเกณฑ์ และระเบียบในการปฏิบตั ิงานไว้ แล้ ว
นายธนพล ศิริธนชัย : คณะกรรมการบริ ษัทได้ มีการหารื อเรื่ องการป้องกันกัน ต่อต้ านการทุจริ ตและ
คอร์ รัปชัน่ โดยมีการกาหนดมาตรการภายในบริ ษัท มีการแต่งตังคณะกรรมการบริ
้
หารความเสี่ยง และ
กระบวนการตรวจสอบภายในองค์กรอย่างเคร่งครัด ส่วนของความร่วมมือกับองค์กรภายนอก บริ ษัทฯ ก็
ได้ ให้ ความสาคัญโดยได้ เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกสภาหอการค้ าไทย ซึง่ ถือเป็ นองค์กรหนึง่ ที่ให้ ความสาคัญใน
การมีนโยบายเรื่ องการป้องกันต่อต้ านการทุจริ ตอย่างชัดเจน
 นายบุญรั กษ์ สกุลสถาพร : บริ ษัทฯ สามารถทากาไรในปี ที่ผ่านมาจานวน 305 ล้ านบาท มีกาไร
จากการขายทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ (Non – Core Assets) โดยหักภาษี ประมาณ 260 ล้ านบาท
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หากวิเคราะห์ในเบื ้องต้ น บริ ษัทฯ จะมีกาไรประมาณ 40 กว่าล้ านบาท ใช่หรื อไม่ และในปี 2558 หาก
บริ ษัทฯ ไม่สามารถทาการขายทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จะกระทบต่ อกาไรหรื อไม่ และการเปิ ด
โครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่หลายโครงการจะสามารถช่วยผลกาไรได้ มากน้ อยอย่างไร
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล : เนื่องจากบริ ษัทฯ มีผลขาดทุนจากการตังค่
้ าเผื่อสารองสินทรัพย์ด้อยค่า
จานวนประมาณ 162 ล้ านบาท หากหักในส่วนนี ้ออกไป บริ ษัทฯ จะมีกาไรจากการดาเนินงานสุทธิ
ประมาณ 208 ล้ านบาท สาหรับในปี 2558 บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ารายได้ ไว้ ที่ 8,238 ล้ านบาท หากเป็ นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ การขายทรัพย์สนิ ที่ไม่ก่อให้ เกิดรายได้ จะไม่มีผลกระทบต่อผลกาไรมากนัก
นายธนพล ศิริธนชัย : ได้ กล่าวเสริ มว่าสาหรับในส่วนของนโยบาย บริ ษัทฯ จะรักษาระดับของอัตรา
กาไรขันต้
้ น (GP) ของธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ประเภทที่อยู่อาศัยให้ อยู่ที่32% - 35% เช่นเดียวกับ
ธุรกิจที่อยูใ่ นอุตสาหกรรมเดียวกัน และมีอตั รากาไรสุทธิประมาณ 12 – 15%
 นายบุญรั กษ์ สกุลสถาพร : บริ ษัทฯ คาดว่าจะจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์
(“REIT”) เรี ยบร้ อยเมื่อไหร่ และหลังจากจัดตังกอง
้
REIT เสร็ จแล้ ว จะมีกาไรพิเศษในการออกกอง
REIT คาดว่ากาไรที่จะกลับเข้ าสูผ่ ลการดาเนินงานมีจานวนเท่าไหร่
นายธนพล ศิริธนชัย : หลังจากที่ได้ ขออนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการจัดตังกองทรั
้
สต์เพื่อการ
ลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ (“REIT”) บริ ษัทฯ คาดว่าจะดาเนินการให้ เสร็ จภายในปี 2558 นี ้ ปั จจุบนั อยู่
ระหว่างดาเนินการจัดเตรี ยมเอกสารเพื่อยื่นขออนุมตั ิจากสานักงานคณะกรรมการหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ (กลต.) คาดว่าจะจัดตังได้
้ แล้ วเสร็ จภายในไตรมาส 3
 นายบุญรักษ์ สกุลสถาพร : ความยากง่ายสาหรับการขายในปี 2558 เมื่อเทียบกับปี 2557 ที่ผา่ นมา
นายธนพล ศิริธนชัย : ในส่วนของธุรกิจ ให้ เช่าพื ้นที่อาคารสานักงานมีแนวโน้ มในเกณฑ์ ที่ดีขึน้
เนื่องจาก Supply ที่ออกมายังมีไม่มาก และส่วนสานักงานของบริ ษัทต่างๆ มีการขยับขยายเพิ่มขึ ้น
รวมทังมี
้ การส่งเสริ มเรื่ อง AEC ซึ่งจะทาให้ บริ ษัทต่างชาติเข้ ามาตังส
้ านักงานในประเทศเพิ่มมากขึ ้น
ส่วนธุรกิจพัฒนาที่อยูอ่ าศัยโดยภาพรวม ผลการดาเนินงานในไตรมาส 1 ยังอยูใ่ นเกณฑ์ทดี่ ี
นายแสนผิน สุขี : สาหรับค่าใช้ จ่ายการบริ หารงานในธุรกิจที่อยู่อาศัย ในปี 2558 แนวโน้ มน่าจะ
ลดลง เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการเปลี่ยนวิธีการจัดทาโฆษณาใหม่ จากที่ผ่านมาโฆษณาทางสื่อที่เป็ น
Mass Media เปลี่ยนมาเป็ นการโฆษณาแบบ Online Maketing เพิ่มขึ ้น ซึ่งจะส่งผลให้ มีผล
ประกอบการที่ดีขึน้ อย่างไรก็ ตาม จากการแข่งขันที่สูงมากขึ ้น อาจทาให้ อตั รากาไรขัน้ ต้ น (GP) ไม่
สามารถตังไว้
้ สงู เหมือนในอดีต แต่หากสามารถลดค่าใช้ จ่ายลง บริ ษัทฯ ก็จะมีอตั รากาไรสุทธิที่ดีขึ ้นได้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่ เมื่อที่ประชุม
ไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วมประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ
ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 15.30 น.
ลงชื ่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต
(นายวันชัย ศารทูลทัต)

ประธานกรรมการ/
ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ประธานอานวยการ

ลงชื่อ

นายกาพล ปุญโสณี
(นายกาพล ปุญโสณี)

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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