รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25
บริษัท แผ่ นดินทอง พร็อพเพอร์ ตี ้ ดีเวลลอปเม้ นท์ จากัด (มหาชน)
ประชุมวันพฤหัสบดีท่ ี 18 มกราคม 2561 เวลา 10.00 น.
ณ ห้ องวิคเตอร์ 2 – 3 วิคเตอร์ คลับ ชัน้ 8 สาทร สแควร์ ออฟฟิ ศ ทาวเวอร์
เลขที่ 98 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุ งเทพมหานคร 10500
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายวันชัย
ศารทูลทัต
2. นายปณต

สิริวฒ
ั นภักดี

3. นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

4.
5.
6.
7.
8.
9.

พัวสกุล
ชินแสงอร่าม
สิริวฒ
ั นภักดี
พีชานนท์
ชัยเกรี ยงไกร
ศิริธนชัย

นายอุดม
นายชินวัฒน์
นายฐาปน
นายโชติพฒ
ั น์
นายสิทธิชยั
นายธนพล

ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายแสนผิน
สุขี
2. นายสมบูรณ์
วศินชัชวาล
3. นายวิทวัส
คุตตะเทพ
์
4. นายเทพศักดิ
นพกรวิเศษ
5. นางสาวธีรนันท์ กรศรี ทิพา
6. นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร

กรรมการอิ สระ / ประธานกรรมการ / ประธานกรรมการพิ จารณาค่ าตอบแทน
และสรรหา
รองประธานกรรมการ / ประธานกรรมการบริ ห าร / กรรมการพิ จ ารณา
ค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ / ประธานกรรมการกากับดูแล
บรรษัทภิบาล / กรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ / กรรมการบริ หาร
กรรมการ / กรรมการบริ หาร / กรรมการก ากับดูแลบรรษั ทภิ บาล / ประธาน
อานวยการ / ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการผู้จดั การใหญ่
รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานโครงการเชิงพาณิชยกรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานพัฒนาธุรกิจรี เทล
เลขานุการบริ ษัท และผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายงานกลยุทธ์องค์กร
และการลงทุน

ผู้สอบบัญชีท่ เี ข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิตยา
เชษฐโชติรส
2. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
3. นายเกรี ยงไกร
โภคานุกรม

ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด
ตัวแทนจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด

ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวประทุมพร สมบูรณ์พลู ผล
2. นางดวงพร วงษ์ นมิ มาน

ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริ ษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และพาร์ ทเนอร์ ส จากัด
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เริ่มการประชุมเวลา 10:00 น.
นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่ประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ ได้ กล่าว
ต้ อนรับและขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นที่ได้ เข้ าร่ วมประชุม และแถลงว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 ใน
วันนี ้ เป็ นไปตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครัง้ ที่ 5/2560 เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เพื่อพิจารณาเรื่ องต่างๆ
ตามระเบียบวาระที่ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม
โดยบริ ษัทฯ ได้ กาหนดวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น ที่มีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2561
ครัง้ ที่ 25 (Record Date) ในวันศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560
บริ ษัทฯ มีทุนชาระแล้ วเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 11,037,670,000 บาท โดยมีมูลค่าหุ้นที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 4.75 บาท คิดเป็ น
จานวนหุ้นทังหมดที
้
่มีสิทธิ เข้ าร่ วมประชุม จานวน 2,323,720,000 หุ้น จากผู้ถือหุ้นทังหมดจ
้
านวน 6,250 ราย โดยในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2561 ครัง้ ที่ 25 นี ้ มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่ วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 111 ราย ถือหุ้นรวมกัน
เท่ากับ 5,973,313 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 0.26 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ และมีผ้ รู ับมอบฉันทะแทน
ผู้ถือหุ้น จานวน 82 ราย ถือหุ้นรวมกันเท่ากับ 2,008,648,044 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.44 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ ว
ทังหมดของบริ
้
ษัทฯ รวมมีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเองและโดยการรับมอบฉันทะทังสิ
้ ้น จานวน 193 ราย ถือหุ้นรวมกัน
ทังหมด
้
2,014,621,357 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 86.70 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ ซึง่ เกินกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ แล้ วทังหมดของบริ
้
ษัทฯ จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
ก่อนเริ่ มการประชุม ประธานฯ ได้ กล่าวแนะนา กรรมการบริ ษัท ซึ่งเข้ าร่ วมประชุมทังหมด
้
9 ท่าน คิดเป็ น
สัดส่วนร้ อยละ 100 ของกรรมการทังหมด
้
ผู้บริ หาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้ าร่วมประชุม
ประธานฯ ได้ แถลงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี และเป็ นการปฏิบตั ิ
ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเท่าเทียมกัน ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ
เสนอ ระเบียบวาระการประชุมสาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ น
กรรมการบริ ษัท ตามหลักเกณฑ์ที่บริ ษัทฯ กาหนดผ่านทางเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.goldenland.co.th) ระหว่างวันที่ 1
มิถุนายน 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระการประชุม หรื อเสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท
ในส่วนของการกากับดูแลกิจการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศประจาปี 2560 (5 ดาว)
จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิจการบริ ษัทไทย สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) รวมทังในวั
้ นที่ 10
พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย มีมติให้ การรับรองให้ บริ ษัทฯ เป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ในการกากับดูแลกิจการที่ดี และการวางนโยบายการ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตาม
จากนันประธานฯ
้
ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการและประธานอานวยการชี ้แจงวิธีปฏิบตั ิใน
การออกเสียงลงคะแนนและการนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระของการประชุมครัง้ นี ้ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุก ท่านทราบ
ดังนี ้
• ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ตนถือ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นต่อหนึง่ เสียง
• ในการลงคะแนนเสียง การนับผลการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นในที่
ประชุมและของผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะซึ่งบันทึกไว้ ลว่ งหน้ าเมื่อผู้รับมอบฉันทะลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม
โดยการนับผลการลงคะแนนเสียงแบ่งออกเป็ น 2 ประเภท ได้ แก่
(1) วาระที่ ต้ อ งผ่ า นมติ อ นุมัติ ด้ ว ยคะแนนเสี ย งข้ า งมากของผู้ถื อ หุ้น ซึ่ง มาประชุ ม และออกเสีย ง
ลงคะแนน จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเฉพาะเสียงของผู้ถือหุ้นซึ่งมีสิทธิ ออกเสียงที่ออก
เสียงเห็นด้ วยและไม่เห็นด้ วยเท่านัน้ แต่ไม่นบั คะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที่งดออกเสียง
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(2) วาระที่ต้องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม จะคานวณฐานคะแนนเสียงโดยนับเสียงของผู้ถือหุ้นทังหมดที
้
่ มาประชุม ที่ออกเสียง
เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
ถ้ ามีผ้ ถู ือหุ้นใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื อประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ ท่านผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อประสงค์จะงด
ออกเสียง กาเครื่ องหมายกากบาท  ลงในช่องไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในบัตรลงคะแนน และขอให้ ผ้ ู
ถือหุ้นยกมือขึ ้น เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ เก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนาไปตรวจนับคะแนน สาหรับท่านผู้ถือ
หุ้นที่เห็นด้ วยหรื อผู้ถือหุ้นที่ไม่งดออกเสียงจะถือว่าอนุมตั ิ
• วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เนื่องจากเป็ นวาระเพื่อรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
• วาระที่ 5 ซึ่งเป็ นวาระพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตาม
วาระ ประจาปี 2561 ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล เพื่อความโปร่งใส โดยใช้
หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนเช่นเดียวกับที่ได้ กล่าวไปข้ างต้ น
• การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี ้ จะถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็ นโมฆะหรื อบัตรเสีย ไม่นบั เป็ น
คะแนน
1)

บัตรลงคะแนนที่มีการทาเครื่ องหมายเกินกว่า 1 ช่อง ยกเว้ นกรณี Custodian

2)

บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน ยกเว้ นกรณี Custodian

3)

บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อกากับ

4)

บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่

ก่อนลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ท่านประธานฯ จะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม และแสดงความคิดเห็นใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้ องกับวาระนันๆ
้ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ต้องการซักถามหรื อแสดง
ความคิดเห็น กรุ ณาแจ้ งชื่อและนามสกุลให้ ที่ประชุมทราบก่อนซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นด้ วยทุกครัง้ เพื่อบันทึก
รายงานการประชุม
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อซักถามหรื อต้ องการแสดงความคิดเห็นในเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากวาระที่กาลังพิจารณา
อยู่ ขอความกรุณานาไปสอบถาม หรื อแสดงความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ ายของการประชุม ซึง่ เป็ นการพิจารณาเรื่ อง
อื่นๆ และขอความกรุณาท่านผู้ถือหุ้นให้ ความเห็น หรื อซักถามอย่างกระชับ และงดเว้ นการซักถามหรื อแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ ้ากัน เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายอื่นได้ ใช้ สิทธิด้วย จึงขอความกรุ ณาผู้ถือหุ้นโปรดให้ ความร่ วมมือเพื่อให้
การประชุมเป็ นไปด้ วยดีและเพื่อเป็ นการบริ หารเวลาในการประชุมให้ อยูใ่ นระยะเวลาที่เหมาะสม เพื่อไม่ให้ ที่ประชุมต้ อง
รอผลการลงคะแนนของวาระการประชุมที่ทาการพิจารณา บริ ษัทฯ จะดาเนินการเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาวาระการ
ประชุมถัดไป และเมื่อที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมถัดไปเสร็ จแล้ ว บริ ษัทฯ จะแสดงผลการลงคะแนนของวาระการ
ประชุมก่อนหน้ านี ้ให้ ที่ประชุมทราบ และเพื่อความโปรงใสในการนับคะแนน บริ ษัทฯ ได้ เชิญ นางดวงพร วงษ์ นิมมาน
ตัวแทนจาก บริ ษัท วีระวงค์ ,ชินวัฒน์ และ พาร์ ทเนอร์ ส จากัด ที่ปรึ กษากฎหมายของบริ ษัทฯ เป็ นผู้สงั เกตการณ์การนับ
คะแนนเสียงในที่ประชุม เพื่อทาหน้ าที่ดแู ลและตรวจสอบให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใส ถูกต้ องตามกฎหมายและ
ข้ อบังคับบริ ษัทฯ ตามหลักเกณฑ์การกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทจดทะเบียนและได้ เชิญอาสาสมัครตัวแทนผู้ถือหุ้น
เข้ าร่วมเป็ นพยานในการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม ซึง่ ในการนี ้ /นางสาวอุภยั พร อัศวรักษ์ ผู้รับมอบฉันทะ ได้ อาสาเป็ น
ตัวแทนผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมดาเนินการดังกล่าว
ต่อจากนัน้ ประธานฯ ได้ ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 26
เมษายน 2560

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24
ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560 ให้ ที่ประชุมรับทราบ โดยรายละเอียดปรากฏตามสาเนารายงานการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ื อหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติ ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2560
ในการนี ้ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้จะต้ องได้ รับการรับรองด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้
ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2560 ครัง้ ที่ 24 ซึง่
ประชุม เมื่ อ วัน ที่ 26 เมษายน 2560 ตามที่ เ สนอ ด้ ว ยคะแนนเสีย งข้ างมากของผู้ถื อ หุ้น ที่ ม าประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้

มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

204 ราย
เห็นด้ วย
0 ราย
ไม่เห็นด้ วย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
3 ราย
งดออกเสียง
0 ราย
บัตรเสีย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,166,618 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,021,166,618 เสียง
1,028,640 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 2

รั บทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม
2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายธนพล ศิริธนชัย ประธานอานวยการ (“ประธานอานวยการ”) และ
นายสมบูรณ์ วศินชัชวาล รองกรรมการผู้จดั การ สายงานบัญชีและการเงิน (“รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี
และการเงิน”) เป็ นผู้ชี ้แจงรายละเอียดผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560
ประธานอานวยการแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าคณะกรรมการบริ ษัทและผู้บริ หารได้ เริ่ มกาหนดกลยุทธ์ วาง
นโยบายและดาเนินตามกลยุทธ์ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท ฯ ตังแต่
้ ปี 2557 ถึงปี 2560 ตามที่ได้ รายงานให้ ที่ประชุม
รับทราบในปี 2557 2558 2559 และปี 2560 ต่อเนื่องกันที่ผา่ นมา ประธานอานวยการได้ สรุปรายงานผลการดาเนินงาน
ของบริ ษัทฯ สาหรับปี 2560 และแผนธุรกิจในปี 2561 พร้ อมฉายวิดีทศั น์ประกอบให้ ที่ประชุมรับทราบ ดังนี ้
• บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเปิ ดโครงการที่อยูอ่ าศัยใหม่ 34 โครงการ เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนหน้ า โดยจะมีการ
ขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัด 2 โครงการ หลังจากที่บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในการเปิ ดตัว
โครงการนอกเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลโครงการแรกที่อาเภอศรี ราชา จังหวัดชลบุรีในปี ที่ผา่ น
มา โดยตังเป้
้ าการเติบโตของยอดโอนในปี 2561 นี ้อยู่ที่ร้อยละ 34 นอกจากนี ้บริ ษัทฯ ยังมีแผน
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•

•

จัดซื ้อที่ดินราว 13,000 ล้ านบาทเพื่อเตรี ยมความพร้ อมสาหรับการเปิ ดโครงการใหม่ในปี ต่อไป
ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาโครงการ
สาหรับธุรกิจโครงการเชิงพาณิชยกรรม นอกจากอาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ ที่ อตั รามีผ้ เู ช่ากว่า
ร้ อยละ 90 แล้ วนัน้ บริ ษัทฯ ก็ยงั คงมุง่ พัฒนาโครงการสามย่าน มิตรทาวน์ ซึง่ ได้ เป็ นไปตามแผนที่
กาหนดไว้ และคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริ การได้ ช่วงต้ นปี 2563 ส่วนอาคารที่บริ ษัทฯ ได้ รับ
บริ หารให้ แก่ของทรั สต์ GVEIT อันได้ แก่ อาคารสาทร สแควร์ และอาคารพาร์ ค เวนเชอร์ การ
ดาเนินงานเป็ นไปด้ วยดีต่อเนื่องกลยุทธ์ การเติบโตในปี นี ้ บริ ษัทฯ จะมุ่งเน้ นไปที่ 1) การเติบโต
ของธุรกิจบ้ าน โดยจะมีการขยายตัวไปต่างจังหวัด 2) การเตรี ยมพร้ อมของอาคารเอฟวายไอ เซ็น
เตอร์ เพื่อเข้ าเป็ นส่วนหนึง่ ของกองทรัสต์ GVREIT 3) ความร่วมมือกับกลุม่ เฟรเซอร์ ส ซึง่ เป็ นกลุม่ ผู้
ถือหุ้นใหญ่ในแง่การพัฒนาความเป็ นมืออาชีพสู่ระดับสากล 4) ลงทุนในระบบ SAP เพื่อให้ เป็ น
รากฐานสาคัญ รองรั บ การเติ บโตของธุ ร กิ จที่ จ ะเกิ ด ขึน้ ต่อ ไปในอนาคต และ 5) การพัฒ นา
บุคลากรอย่างต่อเนื่อง
นอกจากนี ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับกิจการที่ดี ทังในหมวดของสิ
้
ทธิของผู้ถือหุ้น การ
ปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกัน การคานึงถึงบทบาทของผู้มีสว่ นได้ เสีย การเปิ ดเผยข้ อมูล
และความโปร่ ง ใส และความรั บ ผิ ด ชอบของคณะกรรมการ บริ ษั ท ฯ ได้ มี ก ารแต่ ง ตั ง้
คณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาลขึ ้นเมื่อเดือนธันวาคมปี 2559 ที่ผ่านมา คณะกรรมการ
กากับดูแลบรรษัทภิบาล ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ตามที่ได้ รับมอบหมายโดยคณะกรรมการบริ ษัทให้ ลลุ ว่ ง
ตามวัตถุประสงค์ ในระดับที่น่าพอใจ โดยบริ ษัทฯ ได้ รับผลการประเมินจัดอยู่ในระดับดีเลิศ
ประจาปี 2560 จากโครงการสารวจการกากับดูแลกิ จการบริ ษัทไทย หลักเกณฑ์ Corporate
Governance Report of Thai Listed Companies (CGR) สมาคมส่ง เสริ ม สถาบัน กรรมการ
บริ ษัทไทย (IOD) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560 และในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมาคมส่งเสริม
สถาบัน กรรมการบริ ษั ท ไทย มี ม ติ ใ ห้ ก ารรั บ รองให้ บ ริ ษั ท ฯ เป็ น สมาชิ ก แนวร่ ว มปฏิ บัติ ข อง
ภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านทุจริ ต สืบเนื่องจากการประกาศเจตนารมณ์ มี การดูแลกิจการที่ดี
วางนโยบายการต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ให้ ผ้ มู ีสว่ นเกี่ยวข้ องปฏิบตั ิตาม ซึ่งแสดงให้ เห็นถึงความ
มุง่ มัน่ ให้ ความสาคัญอย่างจริ งจังต่อหลักธรรมาภิบาลของบริ ษัทฯ

รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิ น รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ สาหรั บรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา ซึ่งได้ จดั ทารายละเอียดปรากฏตาม
รายงานประจาปี 2560 ในรู ปของแผ่น CD ตามที่ได้ จัดส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมครัง้ นี ้
พร้ อมฉายวิดีทศั น์ประกอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
ภาพรวมผลประกอบการสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2560 เปรี ยบเทียบกับปี 2559
• ตามที่บริ ษัทฯ ได้ มีการเปลี่ยนแปลงรอบระยะเวลาบัญชีจากเดิมรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัทฯ เริ่ มต้ น
ในวันที่ 1 มกราคม และสิ ้นสุดในวันที่ 31 ธันวาคมของทุกปี เป็ นเริ่ มต้ นในวันที่ 1 ตุลาคม และ
สิ ้นสุดในวันที่ 30 กันยายนของทุกปี โดยเริ่ มรอบปี บญ
ั ชีแรกในปี 2560 ดังนัน้ ผลการดาเนินงาน
ในปี 2560 จึงมีเพียง 9 เดือน
ในการนี ้ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเปรี ย บเที ย บภาพรวมผลประกอบการ บ ริ ษั ท ฯ จึ ง ท าการ
เปรี ยบเทียบผลการดาเนินงานในรอบ 9 เดือนสาหรับปี 2560 กับ ผลการดาเนินงานในรอบ 9
เดือนสาหรับปี 2559
• บริ ษัทฯ มีรายได้ รวมสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชี ระหว่างวัน ที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30
กันยายน 2560 จานวน 9,352 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากงวดเดียวกันของปี ก่อนเป็ นจานวน 1,459
ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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-

เพิ่มขึ ้นจากการรับรู้ รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์เป็ นจานวน 1,092 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 16 โดยประสบความสาเร็ จทังโครงการใหม่
้
ที่เริ่ มเปิ ดขายและเริ่ มโอนในปี
2560 ทังหมด
้
7 โครงการ และโครงการเดิมที่ยงั ขาย และโอนได้ อย่างต่อเนื่อง
- เพิ่มขึ ้นจากรายได้ ค่าเช่าและค่าบริ การและธุรกิจโรงแรม เป็ นจานวน 248 ล้ านบาท หรื อ
เพิ่มขึ ้นร้ อยละ 32 จากอัตราการเช่าที่สงู ขึ ้น และการรับรู้รายได้ เต็ม 9 เดือนของอาคารเอฟ
วายไอ เซ็นเตอร์ ซึง่ เริ่ มเปิ ดให้ บริ การเมื่อต้ นไตรมาส 2 ปี 2559
- เพิ่มขึ ้น 90 ล้ านบาท จากกาไรจากการจาหน่ายเงินลงทุนบางส่วน
ค่าใช้ จ่ายขาย บริ หาร ต้ นทุนการเงินและภาษี
• บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายรวมสาหรับงวด 9 เดือน สาหรับปี 2560 จานวน 7,963 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึ ้น
จากงวดเดียวกันของปี 2559 เป็ นจานวน 1,218 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
- เพิ่มขึ ้นจากต้ นทุนขายอสังหาริ มทรัพย์สาหรับงวด 9 เดือน ปี 2560 เป็ นจานวน 839 ล้ าน
บาท ซึ่งเป็ นไปตามการเพิ่มขึ ้นของรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์ และมีอตั รากาไร
ขันต้
้ นร้ อยละ 31.6 ซึ่งลดลงร้ อยละ 1.3 โดยบริ ษัทฯ ได้ เพิ่มงบประมาณในการปรับปรุ ง
ระบบสาธารณูปโภคและภูมิทศั น์ในโครงการให้ มากขึ ้น เพื่อให้ ผ้ บู ริ โภคได้ ซื ้อสินค้ าที่ค้ มุ ค่า
และผลักดันยอดขายให้ เติบโตขึ ้น
- เพิ่มขึน้ จากต้ นทุนการให้ เช่าและบริ การและธุรกิ จโรงแรมจานวน 127 ล้ านบาท โดยมี
อัต ราก าไรขัน้ ต้ น ร้ อยละ 32.5 ซึ่ง เพิ่ มขึน้ ร้ อยละ 5.1 เนื่ อ งจากรายได้ ค่าเช่าที่สูงขึน้
ในขณะที่ต้นทุนส่วนใหญ่เป็ นต้ นทุนคงที่
- ค่าใช้ จ่ายในการขายเพิ่มขึ ้นจานวน 75 ล้ านบาท อันเป็ นผลมาจากการเติบโตของรายได้
จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดิน ส่วนใหญ่เพิ่มขึ น้ ในส่วนภาษี ธุรกิจเฉพาะ และค่าใช้ จ่ายใน
การส่งเสริ มการขายเพื่อสนับสนุนการขายและโอน ทังหมดเป็
้
นไปตามสัดส่วนของรายได้ ที่
เพิ่มขึ ้น
- ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารเพิ่มขึน้ จานวน 160 ล้ านบาท ส่วนใหญ่ เกิ ดจากค่าใช้ จ่ายด้ าน
บุคคลากรที่เพิ่มขึ ้นตามจานวนโครงการ และค่าใช้ จ่ายในการบริ หารและจัดการส่วนกลาง
ตามจานวนโครงการบ้ านจัดสรรที่เพิ่มขึ ้น
- ต้ นทุนการเงินเพิ่มขึ ้น จานวน 46 ล้ านบาท เป็ นผลมาจากบริ ษัทฯ ได้ มีการซื ้อที่ดินและ
เปิ ด โครงการเพิ่ ม จึ ง ท าให้ บ ริ ษัท ฯ ต้ อ งกู้ยื มเงิ นเพิ่ม ขึน้ และต้ น ทุน ทางการเงิ นสูงขึน้
ตามลาดับ เมื่อเทียบกับปี 2559 ซึ่ง บริ ษัทฯ ได้ มีการเพิ่มทุน และได้ รับค่าเช่ารับล่วงหน้ า
จากทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) เพื่อ
นาไปชาระเงินกู้ยืมจากธนาคาร
- ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีค่าใช้ จ่ายภาษี เงินได้ จานวน 236 ล้ านบาท จากกาไรก่อนหักภาษี
จานวน 1,323 ล้ านบาท และคานวณอัตราภาษี เงินได้ ได้ อตั ราร้ อยละ 17.9 ในขณะที่ปี
2559 บริ ษัทฯ มีอตั ราภาษี เงินได้ อตั ราร้ อยละ 16.1 เนื่องจากผลประโยชน์จากขาดทุนทาง
ภาษี ของบริ ษัทฯ ทยอยสิ ้นสุดลง
• จากผลการดาเนินงานข้ างต้ น ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลกาไรสุทธิ ในส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ
สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 จานวน
1,094 ล้ านบาท ซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 156 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 16.7 เมื่อเทียบกับงวด
เดียวกันของปี 2559 นอกจากนี ้ กาไรสุทธิจากผลการดาเนินงานในงวด 9 เดือนสาหรับปี 2560
มีจานวนสูงกว่า กาไรสุทธิสาหรับปี 2559 ทังปี
้ ทังนี
้ ้ กาไรสุทธิตอ่ หุ้นสาหรับงวด 9 เดือนสาหรับ
ปี 2560 มีจานวนเท่ากับ 47 สตางค์ตอ่ หุ้น
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ฐานะการเงินของบริษัท ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 เปรี ยบเทียบกับฐานะการเงินของบริ ษัท ณ วันที่
31 ธันวาคม 2559
• บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยมีสนิ ทรัพย์รวมทังสิ
้ ้น 30,805 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1,981 ล้ าน
บาท โดยมีสาเหตุดงั นี ้ (1) การเพิ่มขึน้ ในส่วนของโครงการอสังหาริ มทรั พย์ ที่อยู่ระหว่างการ
พัฒนาซึ่งเพิ่มขึน้ จานวน 1,785 ล้ านบาท (2) การซื ้อที่ดินเพื่อเตรี ยมพัฒนาโครงการใหม่ และ
(3) การเพิ่มเงินลงทุนในบริ ษัท เกษมทรัพย์ภกั ดี จากัด จานวน 539 ล้ านบาท
• บริ ษัทฯ มีหนี ้สินรวมทังสิ
้ ้น 16,441 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 1,431 ล้ านบาท โดยมีสาเหตุ
ดังนี ้ (1) การออกจาหน่ายหุ้นกู้ จานวน 2,000 ล้ านบาท (2) เจ้ าหนี ้การค้ าและเจ้ าหนี ้อื่นเพิ่มขึ ้น
จานวน 659 ล้ านบาท และ (3) ลดลงจากเงินกู้ยืมสถาบันการเงินลดลง 758 ล้ านบาท
• ส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ มีจานวนเงิน 14,364 ล้ านบาท ซึง่ เพิ่มขึ ้นเป็ นจานวน 550 ล้ านบาท
จากกาไรที่เกิดขึ ้นรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
นี ้ หักด้ วยเงินปั นผลจ่ายจานวน 534 ล้ านบาท
ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้ หรื อไม่
นางคนึง มรรคธีรานุ วัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ระหว่างธุรกิจประเภทโรงแรมและอาคารสานักงาน
กับธุรกิจประเภทที่อยูอ่ าศัย บริ ษัทฯ มีรายได้ จากธุรกิจใดมากกว่ากัน
ประธานอานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่าธุรกิจประเภทที่อยูอ่ าศัยเป็ นธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ ซึง่ บริ ษัทฯ มี
รายได้ จากการประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยประมาณร้ อยละ 85 และมีรายได้ จากการประกอบธุรกิจธุรกิจประเภท
โรงแรม และอาคารสานักงานประมาณร้ อยละ 15
นายรักชัย ธนาคีรี ผู้ถอื หุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า รอบปี บญ
ั ชีของปี 2561 จะสิ ้นสุด ณ วันที่เท่าใด
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า รอบปี บญ
ั ชีของปี 2561 จะ
สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 กันยายน 2561
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถอื หุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดกาไรขันต้
้ นในส่วนของธุรกิจ
ให้ เช่าและบริ การของบริษัทฯ จึงเพิ่มขึ ้นอย่างมาก และเหตุใดอัตรากาไรขันต้
้ นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560
ของบริ ษัทฯ จึงตา่ กว่าปี 2559
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อทีป่ ระชุมว่า บริ ษัทฯ มีกาไรขันต้
้ นในส่วน
ธุรกิจให้ เช่าและบริ การเพิ่มขึ ้น เนือ่ งจากอัตราการให้ เช่าของบริ ษัทฯ ในปี 2560 เพิม่ มากขึ ้น และสาเหตุที่บริ ษัทฯ มีอตั รา
กาไรขันต้
้ นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในปี 2560 ตา่ กว่าปี 2559 เนื่องจากโรงแรมโมเดน่า เพิ่งเริ่ มเปิ ดให้ บริ การ
ในช่วงปลายปี 2559 แต่ ปี 2560 เปิ ดบริ การเต็มปี ในช่วงแรกจึงยังมีอตั ราการเข้ าพักและอัตราค่าห้ องที่คอ่ นข้ างตา่ จึง
ทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นจากการประกอบธุรกิจโรงแรมในภาพรวมในปี 2560 ของบริ ษัทฯ ต่ากว่าปี 2559
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุ ฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ธุรกิจโรงแรมในปี 2561 มีทิศ
ทางการเติบโตอย่างไร (2) อัตราให้ บริ การห้ องพักมีจานวนเท่าใด และ (3) บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเพิ่มอัตราค่าเช่าอย่างไร
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 ธุรกิจโรงแรมของ
บริ ษั ท ฯ จะมี อัต ราก าไรที่ สูง ขึ น้ เนื่ อ งจากโรงแรมโมเดี ย น่ า ได้ เ ปิ ด ให้ บ ริ ก ารเป็ น ปี ที่ ส อง จึ ง คาดว่า จะท าให้ มี ผล
ประกอบการที่เพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ สาหรับอัตราให้ บริ การห้ องพัก เนื่องจากบริ ษัทฯ อยู่ระหว่างการส่งเสริ มด้ านการตลาดและ
แนะนาโรงแรม ราคาห้ องพักจะอยูท่ ี่ประมาณ 1,700 บาท ต่อคืน
สาหรับอัตราค่าเช่าอาคารสานักงาน บริ ษัทฯ จะปรับขึ ้นทุกๆ 3 ปี โดยมีการปรับอัตราค่า เช่าเพิ่มขึ ้นโดย
เฉลีย่ ประมาณร้ อยละ 12 – 20
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นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถอื หุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯ จะต้ องเปิ ด
ให้ บริ การเป็ นเวลากี่ปี จึงจะสร้ างกาไรได้
รองกรรมการผู้จัดการสายงานบัญชีและการเงิน ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คาดว่าธุรกิจโรงแรมของบริ ษัทฯ
จะต้ องเปิ ดให้ บริ การเป็ นเวลาประมาณ 4 ปี จึงจะสามารถสร้ างกาไรได้
นางสาววันทนา แพรธารงกุล ผู้ถือหุ้ น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มีแผนการรับมือในสภาวะ
เศรษฐกิจฟองสบูอ่ ย่างไร
ประธานอานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ ประกอบธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัยเป็ นธุรกิจ
หลัก โดยธุรกิจประเภทที่อยูอ่ าศัยเป็ นธุรกิจที่มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะที่อยูอ่ าศัยระดับกลาง ทังนี
้ ้ ในการทา
ธุรกิจข้ างต้ น บริ ษัทฯ มีการประเมินและควบคุมความเสี่ยง โดยบริ ษัทฯ จะมิได้ ดาเนินการก่อสร้ างบ้ านให้ แล้ วเสร็ จทุก
โครงการพร้ อมกันทีเดียวทังหมด
้
แต่บริ ษัทฯ จะทยอยก่อสร้ างโดยศึกษาถึงความต้ องการของตลาด จึงทาให้ บริ ษัทฯ
สามารถควบคุมความเสีย่ งในเรื่ องสภาวะเศรษฐกิจฟองสบูไ่ ด้
นางคนึง มรรคธีรานุวัฒน์ ผู้ถอื หุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในการก่อสร้ างอาคาร บริ ษัทฯ เป็ นผู้ทาการ
ก่อสร้ างเอง หรื อว่าจ้ างบริ ษัทผู้รับเหมาก่อสร้ างภายนอกเพื่อทาการก่อสร้ าง
ประธานอานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า ในกรณีที่เป็ นการก่อสร้ างอาคารสูง บริ ษัทฯ จะว่าจ้ างบริ ษัท
ผู้รับเหมาจากภายนอก เนื่องจากมีความเชี่ ยวชาญเฉพาะด้ าน เพื่อให้ การบริ หารจัดการความเสี่ยงเป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิ ภาพ ส่วนในกรณี การก่อสร้ างบ้ านจัดสรร บริ ษัทฯ เป็ นผู้ดาเนิ นการควบคุมการก่อสร้ างเอง เพื่อที่บริ ษัทฯ
สามารถบริ หารค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
นายปุ ญญ์ ชนะ ฐิ ตะเมธากุ ล ผู้ถือหุ้ น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) อัตราหนี ้ครัวเรื อนที่ลดลงส่งผล
กระทบต่อการดาเนินธุรกิ จของบริ ษัท ฯ หรื อไม่ (2) บริ ษัทฯ ประสบเหตุการณ์ ที่ลูกค้ าถูกปฏิเสธสินเชื่ อ ซึ่งทาให้ ไม่
สามารถโอนกรรมสิทธิ์ให้ แก่ลกู ค้ าดังกล่าวได้ หรื อไม่ (3) บริ ษัทฯ มีการนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ ในการประกอบธุรกิจเพื่อ
ลดต้ นทุนการก่อสร้ างบ้ านที่อยูอ่ าศัยหรื อไม่
กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ชี แ้ จงต่อ ที่ ป ระชุม ว่า ในปี 2560 อัต ราหนี ค้ รั ว เรื อ นในประเทศไทยลดลง
เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยมีนโยบายควบคุมการปล่อยสินเชื่อของธนาคารพาณิชย์ เพื่อลดความเสีย่ งในการเกิด
ภาวะฟองสบู่อสังหาริ มทรัพย์ อย่างไรก็ดี เมื่อพิจารณาอัตราการขายของบริ ษัทฯ พบว่าอัตราการขายของบริ ษัทฯ ยังอยู่
ในเกณฑ์ดี โดยบริ ษัทฯ ยังมีรายได้ รวมที่เป็ นไปตามการคาดการณ์ของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังได้ จดั ซื ้อเทคโนโลยี
เพื่อมาปรับใช้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ เพื่อลดต้ นทุนในการผลิต
สาหรับประเด็นว่าลูกค้ าของบริ ษัทฯ มีการถูกปฏิเสธสินเชื่อหรื อไม่ เนื่องจากบริ ษัทฯ มุ่งให้ บริ การลูกค้ าที่
เป็ นพนักงานบริ ษัทที่มีฐานเงินเดือนชัดเจนและสม่าเสมอ จึงทาให้ ลกู ค้ าดึงกล่าวมีความเสี่ ยงในการถูกปฏิเสธสินเชื่อ
ค่อนข้ างต่า
บริ ษัทฯ

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดลูกค้ าจึงเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การของ

กรรมการผู้จัดการใหญ่ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ลูกค้ าเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การของบริ ษัทฯ เนื่องจาก
บริ ษัทฯ ดาเนินธุรกิจโดยคานึงถึงปั จจัยสาคัญ ต่างๆ เช่น ทาเลที่ตงั ้ การออกแบบ สภาพการใช้ สอย สิ่งอานวยความ
สะดวก การสือ่ สารกับผู้บริ โภคที่ชดั เจน น่าสนใจ และราคาที่สมเหตุสมผล
ประธานอานวยการ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า สาเหตุที่ลกู ค้ าเลือกซื ้อสินค้ าและบริ การจากบริ ษัทฯ
มิใช่เป็ นเพราะสินค้ าของบริ ษัทฯ มีราคาถูกที่สุด แต่เป็ นเพราะสินค้ าของบริ ษัทฯ คุ้มราคาที่สุด เช่น บริ ษัทฯ เป็ นผู้
ให้ บริ การรายแรกที่จดั ให้ มีคลับเฮ้ าส์ในโครงการทาวน์โฮม อีกทังในโครงการยั
้
งมีสาธารณูปโภคอื่นอีกครบครัน ซึง่ คุ้มค่า
กับราคาที่ลกู ค้ าจ่าย
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นายปุ ญ ญ์ ช นะ ฐิ ต ะเมธากุ ล ผู้ ถือ หุ้ น สอบถามต่อที่ ประชุมว่า บริ ษั ท ฯ มี แ ผนที่ จะนาเทคโนโลยี
ทางเลือกมาปรับใช้ หรื อไม่
ประธานอานวยการ ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า โดยทัว่ ไปแม้ เทคโนโลยีจะก้ าวหน้ าไปมาก แต่หากผู้ใช้ ส่วน
ใหญ่ยงั ไม่มีความพร้ อมสาหรับเทคโนโลยีดงั กล่าว การนาเทคโนโลยีดงั กล่าวมาปรับใช้ ก็มิได้ ก่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
ดังนัน้ ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงเน้ นในเรื่ องการจัดให้ มีสาธารณูปโภคครบครัน สาหรับเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น
อินเตอร์ เน็ต หรื อแอพพลิเคชัน่ ต่างๆ บริ ษัทฯ ได้ จดั ให้ มีตามความต้ องการของตลาดอย่างเหมาะสม
นายเทียนชัย เติมวานิ ช ผู้ถือหุ้ น สอบถามต่อที่ประชุมว่า (1) ในปี 2563 บริ ษัทฯ มีนโยบายในการ
ดาเนินธุรกิจอย่างไร ที่จะทาให้ บริ ษัทฯ ถูกจัดลาดับเป็ น 1 ใน 5 ของผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ ที่มีขนาดใหญ่
ที่สดุ โดยการเติบโตของบริ ษัทฯ เป็ นถือเป็ นการเติบโตแบบ Organic Growth หรื อ Inorganic Growth และบริ ษัทฯ มี
แผนการร่ วมทุนกับบริ ษัทอื่นหรื อไม่ (2) ตามที่บริ ษัทฯ มุ่งเน้ นในเรื่ องการเพิ่มมูลค่า (Value Added) จึงขอให้ บริ ษัทฯ
โปรดยกตัวอย่าง และอธิบายเรื่ องการเพิ่มมูลค่าดังกล่าวว่าบริ ษัทฯ จะมีการเพิ่มมูลค่าในรู ปแบบของการเพิ่มยอดขาย
หรื อเป็ นการเพิ่มมูลค่าในรูปแบบอื่นใด
ประธานอ านวยการ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯ มีการดาเนินธุรกิ จแบบเชิ งรุ ก จึงทาให้
บริ ษัทฯ มีการเติบโตในปี 2560 อยู่ในอัตราร้ อยละ 30-40 โดยบริ ษัทฯ มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิจประเภทที่อยู่อาศัย และ
อาคารสานักงาน โดยการเติบโตเชิงรุ กของบริ ษัทฯ บนพื ้นฐานของบริ ษัทฯ ที่มีความแข็งแกร่ ง ความพร้ อมด้ านการเงิน
ของผู้ถือหุ้น ความรู้ความสามารถของคณะกรรมการ ผู้บริ หาร และความเชี่ยวชาญของพนักงาน บริ ษัทจึงมีศกั ยภาพใน
การเติบโตจากทังธุ
้ รกิจหลักและสามารถเปิ ดรับโอกาสที่จะเติบโตแบบก้ าวกระโดด สาหรับกลยุทธ์การเพิ่มมูลค่า บริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นในการเพิ่มปริ มาณจองซื ้อที่พกั อาศัยในโครงการต่างๆ ที่มากขึ ้น และมุ่งเน้ นเรื่ องการจัดทาสาธารณูปโภคให้ ครบ
ครัน เพื่อตอบสนองความต้ องการของผู้บริ โภคอย่างดีที่สดุ รวมทังการเพิ
้
่มคุณค่าให้ กบั พนักงาน โดยการส่งเสริ ม และ
ผลักดันการเรี ยนรู้พฒ
ั นาตนเองอย่างต่อเนื่องของพนักงาน
นางคนึ ง มรรคธี ร านุ วั ฒ น์ สอบถามต่อ ที่ป ระชุมว่า หากเปรี ย บเที ยบระหว่างบริ ษัท จดทะเบียนที่
ประกอบธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เช่น บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) บริ ษัท แสนสิริ จากัด (มหาชน) และ บริ ษัทฯ
บริ ษัทใดประสบความสาเร็ จในการประกอบธุรกิจประเภทอสังหาริ มทรัพย์มากที่สดุ
ประธานกรรมการบริหาร ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า สาหรับบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน) และ บริ ษัท แสน
สิริ จากัด (มหาชน) มุ่งเน้ นการดาเนินธุรกิ จในด้ านการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ เพื่อการอยู่อาศัย อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ
มุ่งเน้ นในการทาธุรกิจแบบผสมผสานและกระจายความเสี่ยง โดยมุ่งเน้ นการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์แบบครบวงจร
เพื่อการเติบโตอย่างยัง่ ยืน โดยการเพิ่มมูลค่าและการทาความเข้ าใจความต้ องการของลูกค้ า
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับทราบ
รายงานผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560
ดังกล่าว
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้เป็ นเรื่ องที่รายงานเพื่อทราบจึงไม่ต้องมีการลงมติ
วาระที่ 3

พิ จ ารณาอนุ มั ติ ง บแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุ น ส าหรั บ รอบระยะเวลาบั ญชี
ระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

ประธานฯ ได้ เสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญ ชี รั บ อนุญ าต และได้ รั บ ความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท แล้ ว โดย
รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือบอกกล่าว
เรี ยกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้แล้ ว
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จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุม พิจารณา
อนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่
30 กันยายน 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมี มติอนุมตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุน สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ซึ่งได้ ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ด้ วย
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
262
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0
วาระที่ 4

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,412,571 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,021,412,571 เสียง
ราย
ราย

1,149,240 เสียง
0 เสียง

พิจารณาอนุ มัติการจ่ ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรั บรอบระยะเวลาบัญชีระหว่ างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560

ประธานฯ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นไม่ต่ากว่าร้ อยละ 50
ของกาไรสุทธิหลังหักภาษี และทุนสารองต่างๆ ทังหมดของงบการเงิ
้
นรวม ภายใต้ เงื่อนไขของแผนการลงทุน ความจาเป็ น
และความเหมาะสมอื่นในอนาคต การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวข้ างต้ นจะต้ องได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัท
และผู้ถือหุ้นตามความเหมาะสม เว้ นแต่เป็ นการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลที่ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอานาจอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลได้ และรายงานให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบในการประชุมผู้ถือหุ้นคราวต่อไป ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ
39
ทัง้ นี ้ ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชี และการเงิน เป็ นผู้รายงานให้ ที่
ประชุมพิจารณาเพื่ออนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไรสุทธิประจาปี เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการ
ดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
รองกรรมการผู้จัดการ สายงานบัญชีและการเงิน ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี
ระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิจานวน 1,086.48 ล้ านบาท และกาไรสุทธิใน
ส่วนผู้ถือหุ้นของบริ ษัท ฯ จานวน 1,093.71 ล้ านบาท ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.
2535 (รวมที่มีการแก้ ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด ”) และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 40 บริ ษัทฯ ต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิ ประจาปี ส่วนหนึ่งไว้ เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิ ประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุน
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สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน บริ ษัทฯ ได้ เสนอขอจัดสรร
เป็ นทุนสารองตามกฎหมายไว้ จานวน 60 ล้ านบาท
หลังจากจัดสรรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายแล้ ว บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิในรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1
มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ที่ยงั ไม่ได้ จัดสรรจานวน 1,026.48 ล้ านบาท รวมเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้
จัดสรรเป็ นจานวน 1,607.04 ล้ านบาท ประกอบกับบริ ษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจ่ายเงินปั นผลได้ และเมื่อ
พิจารณาตามมาตรา 115 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 39 คณะกรรมการจึง
เห็นสมควรเสนอให้ จ่ายเงินปั นผลประจาปี 2560 ให้ แก่ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 25 สตางค์ สาหรั บหุ้นสามัญจานวน
2,323,720,000 หุ้น รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 580,930,000 บาท
บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผล ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น (Record Date) ในวัน
ศุกร์ ที่ 15 ธันวาคม 2560 และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 โดยจ่ายจากกาไรที่เสียภาษี ในอัตรา
ร้ อยละ 20 สาหรับผู้ถือหุ้นที่เป็ นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ในอัตราเงินปั นผลคูณสองส่วนแปด
ทังนี
้ ้ การจ่ายเงินปั นผลในอัตราดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นอัตราที่คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล โดยคิดเป็ นประมาณร้ อยละ 53.1 และร้ อยละ 54.2 ของกาไรสุทธิ สาหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560 ตามงบการเงินรวม และงบการเงินเฉพาะ
กิจการตามลาดับ โดยการจ่ายเงินปั นผลสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน
2560 ที่อตั รา 25 สตางค์ต่อหุ้นเป็ นอัตราที่สงู กว่าระยะเวลาบัญชีสิ ้นสุด 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งอยู่ที่อตั รา 23 สตางค์ตอ่
หุ้น
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตามกฎหมาย จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลา
บัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิ การจ่ายเงินปั นผลและจัดสรรกาไร เพื่อเป็ นทุนสารองตาม
กฎหมาย จากผลการดาเนินงานสาหรับรอบระยะเวลาบัญชีระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2560 ตาม
รายละเอียดดังกล่าวข้ างต้ น ด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
264
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,533,173 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,021,533,173 เสียง
ราย
ราย

1,028,640 เสียง
0 เสียง
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วาระที่ 5

พิจารณาอนุ มัติการเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ ประจาปี
2561

ประธานฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 71 แห่งพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และตาม
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 17 ซึ่งกาหนดให้ กรรมการออกจากตาแหน่งจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการที่มีอยูท่ งหมด
ั้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ทุกครัง้ โดยให้ กรรมการที่อยู่ในตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออกจากตาแหน่ง โดย
กรรมการที่พ้นจากตาแหน่งอาจได้ รับเลือกตังเข้
้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี ครัง้ นี ้
มีกรรมการซึง่ ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน ได้ แก่
1) นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

2) นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ

3) นายอุดม

พัวสกุล

กรรมการอิสระ

และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลและเพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถลงคะแนนได้ อย่างเป็ นอิสระ กรรมการ
ที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน ได้ ขอออกจากห้ องประชุมก่อนการพิจารณารายละเอียดของวาระนี ้
จากนัน้ ประธานฯ ได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่ได้ รับการเสนอชื่อเพื่อ
พิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแทนกรรมการที่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ ซึง่ ถือเป็ นกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้
ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบกับข้ อเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา ซึ่งไม่รวมกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนและสรรหาที่มีสว่ นได้ เสีย เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ต้อง
พ้ นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการสืบ ต่อ ไปอีกวาระหนึ่ง และดารงตาแหน่ง ใน
คณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ได้ แก่
1) นายฐาปน

สิริวฒ
ั นภักดี

กรรมการ

2) นายชายน้ อย

เผื่อนโกสุม

กรรมการอิสระ

3) นายอุดม

พัวสกุล

กรรมการอิสระ

ทังนี
้ ้ เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่าบุคคลดังกล่าวข้ างต้ นเป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ
และมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามแต่งตังให้
้ เป็ นกรรมการบริ ษัทของ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยนายชายน้ อย เผื่อนโกสุม และนายอุดม พัวสกุล มี
คุณสมบัติที่จะดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระจากฝ่ าย
บริ หาร และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ซึง่ ประวัติโดยย่อและข้ อมูลที่เกี่ยวข้ องของผู้ที่ได้ รับการเสนอ
ชื่อเป็ นกรรมการ รวมทังนิ
้ ยามกรรมการอิสระของบริ ษัทฯ ปรากฏอยูใ่ นเอกสารประกอบการประชุมซึง่ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้น
พร้ อมหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้แล้ ว
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่ม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
เลือกตังกรรมการแทนกรรมที
้
่ต้องพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ เป็ นรายบุคคล เพื่อความโปร่ งใสในการลงคะแนน และ
เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี
ในการนี ้ประธานฯ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือ
หุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติอนุมตั ิเลือกตังกรรมการที
้
่พ้นจากตาแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับ
เข้ าดารงตาแหน่งเป็ นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึง่ และให้ ดารงตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยเช่นเดิม ตามที่เสนอ
โดยลงมติเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
หน้ า 12 / 18

1) นายฐาปน สิริวัฒนภักดี
ตาแหน่ ง กรรมการ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือกกลับ
เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ซึง่ ดารงตาแหน่งกรรมการ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
265
ไม่เห็นด้ วย
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,598,573 เสียง
109,600 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99458
0.00542

2,021,708,173 เสียง
ราย
ราย

1,028,640 เสียง
0 เสียง

2) นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือก
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
265
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,708,173 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,021,708,173 เสียง
ราย
ราย

1,028,640 เสียง
0 เสียง

3) นายอุดม พัวสกุล
ตาแหน่ ง กรรมการอิสระ
ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิให้ เลือก
กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
265
ไม่เห็นด้ วย
0
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,708,173 เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
100.00000
0.00000

2,021,708,173 เสียง
ราย
ราย

1,028,640 เสียง
0 เสียง
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ที่ประชุมเชิญกรรมการทัง้ 3 ท่าน ที่ได้ รับอนุมตั ิให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการ เข้ าห้ องประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ แ ถลงต่อ ที่ป ระชุมว่า เพื่ อ ให้ เป็ นไปตามมาตรา 90 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษั ท มหาชนจากัด ซึ่ง
กาหนดให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาได้
เสนออัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท และคณะกรรมการชุดย่อยของบริ ษัทประจาปี 2561 ให้ คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเป็ นการส่งเสริ มการปฏิบตั ิหน้ าที่ของคณะกรรมการบริ ษัทใน
การสร้ างมูลค่าเพิ่มให้ แก่บริ ษัทฯ ซึ่งอัตราการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาถึงผลประกอบการของ
บริ ษัทฯ ในปี ที่ผ่านมา ประกอบกับ ความเหมาะสมกับขอบเขตหน้ าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการแต่ละชุด
และผลการปฏิบตั ิงานในสภาวการณ์ ปัจจุบัน ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถของกรรมการ ความต้ องการของ
บริ ษัทฯ ที่กาลังขยายตัวทางธุรกิจ รวมทังได้
้ เปรี ยบเทียบข้ อมูลอ้ างอิงกับบริ ษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน
เพื่อให้ คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาให้ ความเห็นชอบ และนาเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิ โดยมี
รายละเอียดดังนี ้
หน่ วย : บาท/บุคคล
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ หาร
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ
ค่าตอบแทนคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา
ค่าตอบแทนคณะกรรมการกากับดูแลบรรษัทภิบาล
หมายเหตุ /1 ไม่รวมกรรมการบริ หารซึ่ งเป็ นผูบ้ ริ หารของบริ ษัทฯ

ประธาน
สมาชิก
ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน ค่ าเบีย้ ประชุม ค่ าตอบแทน
(รายครัง้ )
(รายเดือน) (รายครัง้ ) (รายเดือน)
25,000
22,000
22,000

35,000
25,000
40,000
-

20,000
18,000
18,000

25,000
20,000/1
30,000
-

โดยเสนอค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท และกรรมการชุดย่อ ยของบริ ษัท ฯ ประจ าปี 2561 เมื่ อ รวมกับ
ค่าตอบแทนพิเศษ (ถ้ ามี) ในวงเงินไม่เกิน 9 ล้ านบาท เท่ากับวงเงินในปี 2560 โดยในส่วนของค่าตอบแทนพิเศษขอให้ ที่
ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั ิให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหาเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสมจาก
ผลประกอบการของบริ ษัทฯ เป็ นสาคัญ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นใน
ครัง้ นี ้แล้ ว
ทังนี
้ ้ ในปี 2560 บริ ษัทฯ ได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ รวมเป็ นเงินจานวนทังสิ
้ ้น 6,440,000 บาท ซึง่
อยูใ่ นวงเงิน 9 ล้ านบาท ตามที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2560
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2561
ในการนี ้ ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่าวาระนี ้จะต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ า 2 ใน
3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
มติ อนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2561 ด้ วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจานวน
เสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม ดังนี ้
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มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
267 ราย
ไม่เห็นด้ วย
0 ราย
งดออกเสียง
3 ราย
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
บัตรเสีย

0

ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,753,673
0
1,028,640
2,022,782,313

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง
0 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
99.94915
0.0000
0.05085

วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติการแต่ งตัง้ และกาหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายชายน้ อย เผื่อนโกสุม ประธานกรรมการตรวจสอบ (“ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ”) เป็ นผู้ดาเนินการประชุมในวาระนี ้
ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามมาตรา 120 แห่ง พ.ร.บ. บริ ษัท
มหาชนจากัด และตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 41 ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และ
กาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริ ษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ โดยทาง บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด ได้ เสนอผู้สอบบัญชี 3 ท่าน ตามรายชื่อต่อไปนี ้ คน
ใดคนหนึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2561 และมีอานาจตรวจสอบ ทา และลงนามในรายงานการสอบบัญชี
1. นางวิไล
บูรณกิตติโสภณ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3920 หรื อ
2. นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 หรื อ
3. นางสาวนภาพร สาธิตธรรมพร
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 7494
ทังนี
้ ้ ในการพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีของบริ ษัทฯ คณะกรรมการได้ พิจารณาถึงความพร้ อม ขอบเขต
การให้ บริ การ อัตราค่าสอบบัญชี ประกอบกับประสบการณ์ของผู้สอบบัญชี และความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ และ
ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว กระบวนการสอบ
บัญชี รวมทังความต่
้
อเนื่องในการตรวจสอบ โดย ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว มีคุณสมบัติตามที่สานักงาน ก.ล.ต.
กาหนด และอยูใ่ นสังกัดของบริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป
ทังนี
้ ้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด และผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ราย ไม่มีความสัมพันธ์ และส่วนได้
เสียกับบริ ษัทฯ บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อ ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระ
ในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย รวมถึงผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 รายดังกล่าว
ข้ างต้ น ไม่มีผ้ สู อบบัญชีรายใดที่ปฏิบตั ิหน้ าที่มาแล้ วเป็ นเวลา 5 ปี ติดต่อกัน
นอกจากนัน้ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสนอต่อที่ประชุมให้ พิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษัทฯ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 1,320,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
• ค่าตรวจสอบงบการเงินประจาปี ของบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 570,000 บาท
• ค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริ ษัทฯ เป็ นจานวน 750,000 บาท
ทังนี
้ ้ สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีประจาปี เพิ่มขึ ้นจากปี 2560 จานวน 70,000 บาท เนื่องจากมีการปรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีปี 2560 ให้ สิ ้นสุดเดือนกันยายน 2560 จึงทาให้ ปี 2560 มีรอบระยะเวลา 9 เดือน (มกราคม ถึง กันยายน
2560) ในขณะที่ปี 2561 มีรอบระยะเวลา 12 เดือน (ตุลาคม 2560 ถึง กันยายน 2561 และค่าสอบทานงบการเงิ น
ระหว่างกาลเพิ่มขึน้ จากปี 2560 จานวน 250,000 บาท เนื่องจากปี 2561 มีรอบระยะเวลาบัญชี 12 เดือน (โดยมีงบ
ระหว่างกาล 3 ไตรมาส) ซึง่ มากกว่ารอบระยะของปี 2560 จานวน 3 เดือน (ซึง่ มีงบการเงินระหว่างกาลเพียง 2 ไตรมาส)
ประกอบกับในปี 2561 มีรายการทางธุรกิจของโครงการเอฟวายไอ และโรงแรมโมเดียน่าเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ มีปริ มาณงาน
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มากขึน้ หากรวมค่าสอบบัญชี ในปี 2560 ให้ เป็ นฐาน 12 เดือนเพื่อเปรี ยบเทียบกับค่าสอบบั ญชี ในปี 2561 จานวน
1,320,000 บาท ส่วนเพิ่มในปี 2561 จะคิดเป็ นเพียงร้ อยละ 5.6
จากนันประธานฯ
้
ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเกี่ยวกับวาระนี ้
หรื อไม่
เพิ่มขึ ้นทุกปี

นางคนึ ง มรรคธี รานุ วัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า เหตุใดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับ

ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี นีม้ ีการปรั บขึน้ ซึ่ง
สอดคล้ องกับปริ มาณงานสอบบัญชีที่มีจานวนมากขึน้ เนื่องจากโรงแรมโมเดียน่า อาคาร เอฟวายไอ เซ็น เตอร์ และ
โครงการสามย่านมิตรทาวน์ ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาก่อสร้ าง ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเทียบค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ที่
นาเสนอกับบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่นแล้ ว พบว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่นาเสนอเป็ นอัตราค่าตอบแทนที่ใกล้ เคียงกับ
ค่าตอบแทนของบริ ษัทผู้สอบบัญชีรายอื่ น และเพื่อให้ เกิดความต่อเนื่องในการปฏิบตั ิงาน บริ ษัทฯ จึงเสนอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจากบริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ และ
อนุมตั ิการกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่เสนอ
นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทน
ผู้สอบบัญชีเป็ นจานวนเท่าใด เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีจึงมีการปรับเพิ่มขึ ้น เนื่องจากในปั จจุบนั มีการใช้ เทคโนโลยี
มากขึ ้นอีกทังผู
้ ้ สอบบัญชียงั มิต้องเดินทางไปสอบบัญชีในต่างประเทศ
ประธานกรรมการบริ หาร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2559 บริ ษัทฯ มีการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บัญชี เป็ นจานวน 1,120,000 บาท โดยสาเหตุที่ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี มีการปรั บสูงขึน้ เนื่องจากปริ มาณงานและ
ขอบข่ายการสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ มีมากขึน้ กล่าวคือ บริ ษัทฯ มีการลงทุนในทรั สต์ เพื่อการลงทุนในสิท ธิ การเช่ า
อสังหาริ มทรัพย์โกลเด้ นเวนเจอร์ (GVREIT) นอกจากนี ้ บริ ษัทฯ ยังมีโครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนาและอยูร่ ะหว่างการ
เริ่ มบริ หารงานอีกหลายโครงการ ทัง้ นี ้ เพื่อให้ สอดคล้ องกับหลักการกากับดูแลกิ จการที่ดี บริ ษัทฯ ได้ เปรี ยบเที ย บ
ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี และคุณสมบัติ ผ้ สู อบบัญชีในอุตสาหกรรมเดียวกัน อีกทังบริ
้ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี
จากัด เป็ นบริ ษัทผู้สอบบัญชีซงึ่ มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือเป็ นที่ยอมรับในมาตรฐานทัว่ ไป และมีค่าสอบบัญชีอยูใ่ น
เกณฑ์ที่เหมาะสม สอดคล้ องกับปริ มาณงานของบริ ษัทฯ
นางคนึง มรรคธีรานุ วัฒน์ สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ สามารถเจรจาให้ บริ ษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย
สอบบัญชี จากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ไม่ปรับขึ ้นค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ในปี ถดั ไปได้ หรื อไม่
ประธานฯ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ หาร และคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาแล้ วพบว่า
การกาหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี จะต้ องสอดคล้ องกับปริ มาณงานที่มากขึ ้น ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะใช้ ความพยายาม
อย่างดีที่สดุ ในการเจรจาเกี่ยวกับค่าตอบแทนกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ต่อไป
ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี ้แจงต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า การปรับเปลีย่ นกฎเกณฑ์และมาตรฐานการ
สอบบัญชี ในทุกปี ของสภาวิชาชี พการบัญชี ส่งผลให้ ปริ มาณงานของผู้สอบบัญชี มีจานวนมากขึน้ ทัง้ นี ้ บริ ษัทฯ จะ
พยายามเจรจากับผู้สอบบัญชีในการกาหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีที่เป็ นประโยชน์สงู สุดต่อผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม และ/หรื อ แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
อนุมตั ิการแต่งตังและก
้
าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจาปี 2561
ในการนี ้ประธานได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า วาระนี ้ต้ องได้ รับอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติ ที่ประชุมได้ มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
มติ

จานวนผู้ถอื หุ้น
(ราย)

เห็นด้ วย
267
ไม่เห็นด้ วย
2
จานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
3
บัตรเสีย
0

ราย
ราย

จานวนเสียง
(1 หุ้น = 1 เสียง)
2,021,700,907 เสียง
73,000 เสียง

ร้ อยละของจานวนเสียงทัง้ หมด
ของ
ผู้ถอื หุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
99.99639
00.00361

2,021,773,907 เสียง
ราย
ราย

1,028,640 เสียง
0 เสียง

วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
วาระนี ้เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ กบั ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าว
เรี ยกประชุม โดยการเสนอเรื่ องอื่นใดนัน้ ให้ อยูภ่ ายใต้ หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกาหนด
ตามพ.ร.บ. บริ ษัทมหาชนจากัด มาตรา 105 วรรค 2 กาหนดไว้ วา่ เมื่อที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการ
ประชุมตามลาดับระเบียบวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเรื่ องอื่นนอกจากที่กาหนดไว้ ในหนังสือนัดประชุมอีกก็ได้
ดังนัน้ หากมีผ้ ูถือหุ้นท่านใดประสงค์จะเสนอเรื่ องอื่นๆ นอกเหนือจากการวาระการประชุมที่ระบุไว้ ใน
หนังสือบอกกล่าวเรี ยกประชุม จะต้ องมีเสียงสนับสนุนไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อไม่
น้ อยกว่า 774,573,333 หุ้น จากจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
2,323,720,000 หุ้น จึงจะสามารถบรรจุเป็ นวาระให้ ที่
ประชุมพิจารณาได้
ทังนี
้ ้ ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอเรื่ องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่กาหนดไว้ ในหนังสือบอกกล่าวเรี ยก
ประชุม
จากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีข้อซักถาม หรื อมีความเห็นอื่นหรื อไม่ โดยมีผ้ ู
ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะมีข้อซักถามหรื อมีความเห็นเพิ่มเติม ดังต่อไปนี ้
นายชัยวุฒิ พร้ อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ตามที่ บริ ษัท เฟรเซอร์ ส พร็ อพเพอร์ ตี ้ โฮล
ดิงส์ (ประเทศไทย) จากัด (“FPHT”) ได้ เข้ าซื ้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริ ษัทฯ FPHT มีทิศทางในการลงทุนในบริ ษัทฯ
อย่างไร และ FPHT มีการประกอบธุรกิจทับซ้ อนกันกับบริ ษัทฯ หรื อไม่
ประธานกรรมการบริ หาร ชีแ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มิได้ ประกอบธุรกิจทับซ้ อนกันกับ FPHT แต่
อย่างใด ทังนี
้ ้ การเข้ าลงทุนของ FPHT ทาให้ บริ ษัทฯ มีความเข้ มแข็งในด้ านการบริ หารงานและเงินลงทุนที่เพิ่มมากขึ ้น
นอกจากนี ้ FPHT ยังได้ นาความรู้ ความสามารถ และรู ปแบบการดาเนินธุรกิจระดับนานาชาติ เพื่อเสริ มสร้ างการดาเนิน
ธุรกิจของบริ ษัทฯ และก่อให้ เกิดการพัฒนาอย่างยัง่ ยืนมากขึ ้น
นายชัยวุฒิ พร้ อมพานิชย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มียอดขายที่รอการรับรู้ รายได้ จาก
การโอนกรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 เป็ นจานวนเท่าใด
ประธานกรรมการบริ หาร ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ มียอดขายที่รอการรั บรู้ รายได้ จากการโอน
กรรมสิทธิ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ประมาณ 4,000 ล้ านบาท
นายรั กชัย ธนาคีรี ผู้ถือหุ้น สอบถามต่อที่ประชุมว่า ในแต่ละไตรมาสของปี 2561 บริ ษัทฯ คาดว่าจะมี
การเปิ ดตัวโครงการใหม่จานวนกี่โครงการ
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กรรมการผู้ จั ด การใหญ่ ชี แ้ จงต่อที่ประชุมว่า ในปี 2561 บริ ษัทฯ จะมีการเปิ ดตัวโครงการใหม่ 34
โครงการ ดังนี ้ ไตรมาสที่ 1 จานวน 5 โครงการ ไตรมาสที่ 2 จานวน 12 โครงการ ไตรมาสที่ 3 จานวน [9] โครงการ
และไตรมาสที่ 4 จานวน 8 โครงการ โดยโครงการส่วนใหญ่จะเป็ นทาวน์เฮ้ าส์ จานวน 20 โครงการ บ้ านแฝดจานวน 8
โครงการ บ้ านเดี่ยวจานวน 4 โครงการ และโครงการในต่างจังหวัดอีก 2 โครงการ
เมื่อที่ประชุมไม่มีเรื่ องอื่นใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ สละเวลามาร่ วม
ประชุม และได้ เสนอข้ อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ และกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.35 น.
ลงชื่อ

นายวันชัย ศารทูลทัต ประธานกรรมการ/
(นายวันชัย ศารทูลทัต) ประธานที่ประชุม

ลงชื่อ

นายธนพล ศิ ริธนชัย
(นายธนพล ศิริธนชัย)

ลงชื่อ นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร
(นางสาวปรัศนีย์ สุระเสถียร)

ประธานอานวยการ

เลขานุการบริ ษัท/
ผู้บนั ทึกการประชุม
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