สิ่งที่ส่งมาด้ วยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2555
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 27 เมษายน 2555
ณ ห้ องประชุมชัน้ 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์
ถนนพระราม 3 แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม (“ ประธานฯ ”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ มาเข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ของบริษัทฯ และแจ้ งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี
บัญชีของบริษัท ฯ บริษัท ฯ มีทนุ จดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าที่ตราไว้
หุ้นละ 1 บาท ในวันนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุม 739 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 1,101,464,520 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 64.1672 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายทังหมด
้
แยกเป็ นผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 156 ราย จํานวนหุ้น
531,733,754 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 30.9768
รับมอบฉันทะ
จํานวน 583 ราย จํานวนหุ้น
569,730,766 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 33.1904
จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้
ทังหมด
้
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้ องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียน จึง
ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเข้ าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จดุ นับคะแนน คือ นางมาลิณี อนุวตั เมธี และ
นายเมธา วนดิว และวันนี ้ไม่มีตวั แทนจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ และไม่มีตวั แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ประธาน ฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 และแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีของ
บริษัทฯ ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. นายประทีป
ตังมติ
้ ธรรม ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา
ตังมติ
้ ธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายอธิป
พีชานนท์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. นายประกิต
ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายประสพ
สนองชาติ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
6. ดร.วิรัช
อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
7. นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน กรรมการอิสระ
9. ดร.ประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม กรรมการ
10. นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม กรรมการบริหาร
11. นางวารุณี
ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน- บัญชีและเลขานุการบริษัท
12. นายกิตติพนั ธ์ เกียรติสมภพ ผู้สอบบัญชี บริ ษัทสํานักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จํากัด
13. นางสาวชัชฎา เกษมสมใจ ผู้สอบบัญชี บริ ษัทสํานักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จํากัด
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ที่ปรึกษากรรมการที่ลาการประชุม

นายทวี หนุนภักดี

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ แจ้ งกําหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 8
พฤศจิกายน 2554 – 9 มกราคม 2555 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ มีโอกาสและมีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ า
ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรที่
จะกําหนดวาระการประชุมในการประชุมครัง้ นี ้รวม 7 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ทกุ ท่านได้ รับแล้ ว ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้
เผยแพร่หนังสือเชิญประชุมและวาระการประชุมครัง้ นี ้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.supalai.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 14 มีนาคม 2555 แล้ ว
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานฯ ได้ ให้ เลขานุการบริษัทชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1
เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง่
เท่านัน้ จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทังนี
้ ้ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอื่น ในการลงคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระ ยกเว้ นวาระที่ 4 เกี่ยวกับการ
เลือกตังกรรมการ
้
ผู้เข้ าร่วมประชุมที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบแก่เจ้ าหน้ าที่
บริษัทฯ เพื่อนําไปตรวจนับ ส่วนผู้เข้ าร่วมประชุมที่เห็นด้ วย หรื อผู้ที่ไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้ วยและจะนับ
คะแนนเสียงตามจํานวนหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการรวบรวมผลคะแนนที่เห็นด้ วย จะนําเสียงที่ไม่
เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม สําหรับวาระที่ 4 เกี่ยวกับการเลือกตัง้
กรรมการ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ทังนี
้ ้จะขอแจ้ งสรุปผลการลงคะแนนเสียงทุกวาระพร้ อม
กันในภายหลัง
เมื่อไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน มีความเห็นเป็ นอย่างอื่น ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงที่ประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อน ๆ ที่
ประชุมอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุมในระหว่างที่มีการประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายนันมี
้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเฉพาะใน
วาระที่เข้ าร่วมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยที่จะให้ ผ้ ทู ี่มาประชุมช้ ามีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิลงคะแนนได้ ตามวาระที่ร่วมประชุมทัน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้ วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ ดําเนินการประชุมต่อ
ตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 ซึง่ ประชุมเมื่อวันที่ 28
เมษายน 2554 ว่าถูกต้ องหรื อไม่ และได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี ้คณะกรรมการบริษัทได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าได้
มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
● เห็นด้ วย 1,034,514,486 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 93.0277 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
● ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง 77,535,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 6.9723 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554
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วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุน ประจําปี 2554 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธานฯ รายงานที่ประชุมทราบว่า ในปี 2554 ที่ผา่ นมา บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย มียอดขาย
รวม 18,779 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 23 % เมื่อเทียบกับปี 2553 ขณะเดียวกันรายได้ รวม 12,809 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 15 % เมื่อเทียบกับปี
ก่อน และกําไรสุทธิ 2,568 ล้ านบาท นอกจากนี ้แล้ วในปี ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้ รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย แสดงถึงความเป็ นผู้นํา
ทางด้ านการพัฒนาคุณภาพสินค้ าอย่างดีเยี่ยม อาทิเช่น
• “ฉลากรั บรองอาคารอนุรักษ์ พลังงาน ปี 2554” จากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์ พลังงาน กระทรวง
พลังงาน จํานวนทังสิ
้ ้น 27 ฉลาก จากจํานวน 13 แบบบ้ าน
• รางวัล “บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ ยอดเยี่ยมของไทยประจําปี 2554” (Top 10 Developers Awards
2011) จาก BCI Asia โดยเป็ น 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทยที่ได้ รับรางวัลดังกล่าว
โดยพิจารณาจากผลงานการออกแบบและการพัฒนาโครงการก่อสร้ างของบริษัทฯ จนเป็ นที่ยอมรับของผู้บริโภค
• รางวัลโครงการอสังหาริมทรั พย์ ดีเด่ น ในโครงการ ศุภาลัย ปาร์ ค ราชพฤกษ์ -เพชรเกษม จากศูนย์ข้อมูลวิจยั
และประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริษัท เอเจนซี่ ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส จํากัด
• รางวัล Thailand Property Awards 2011 ประเภท Best Affordable Condo Development (Bangkok) ใน
โครงการศุภาลัย ปาร์ ค แยกติวานนท์ และศุภาลัย พรี เมียร์ รัชดาฯ-นราธิวาส-สาทร จากนิตยสาร Property
Report
ในปี 2555 บริษัท ฯ ได้ กําหนดเป้ายอดขายรวมบริษัทในเครื อ 20,000 ล้ านบาท หรื อไม่ตํ่ากว่า 6,000 ยูนิต โดยคาดว่า
จะเปิ ดตัวโครงการใหม่อีกจํานวน 19 โครงการ ประกอบด้ วยโครงการแนวราบทังในเขตกรุ
้
งเทพฯ-ปริมณฑล และต่างจังหวัดรวม
จํานวน 13 โครงการ และโครงการอาคารชุด จํานวน 6 โครงการ โดยมีงบประมาณการจัดซื ้อที่ดิน 4,000 ล้ านบาท แต่อาจ
เปลี่ยนแปลงได้ หากคณะกรรมการพิจารณาเห็นว่าเหมาะสม
และได้ มอบหมายให้ นายอธิป พีชานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้สรุปผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
นายอธิป พีชานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ชี ้แจงว่า แม้ บริษัท ฯ จะประสบกับปั ญหาอุทกภัยในช่วง 2 เดือน
สุดท้ ายของปี ซึง่ ส่งผลกระทบในบางโครงการที่อยูใ่ นเขตพื ้นที่นํ ้าท่วม อย่างไรก็ตามปี 2554 ถือเป็ น Record ใหม่ที่ยอดขายเพิ่มสูง
ที่สดุ จากนโยบายของบริษัท ฯ ที่ต้องการรักษาอัตราการเติบโต บริษัท ฯ จึงได้ ขยายธุรกิจไปสูภ่ มู ิภาค ซึง่ ถือว่าเป็ นบริษัทอสังริ ม
ทรัพย์บริษัทแรก ๆ ที่ขยายธุรกิจไปต่างจังหวัดมากที่สดุ โดยในปี ที่ผา่ นมา บริษัท ฯ และบริ ษัทย่อยมียอดขายที่เกิดจากโครงการใน
ภูมิภาคเป็ นจํานวนมากและเติบโตอย่างต่อเนื่อง โดยปี นี ้มีงบประมาณการซื ้อที่ดิน 4,000 ล้ านบาท รวมทังจํ
้ านวน Land bank ที่
บริ ษัท ฯ สะสมเพิ่มขึ ้น เพื่อเตรี ยมสําหรับการเปิ ดโครงการในปี 2555 และเพียงพอสําหรับการขายในปี ถัดไป
สําหรับโครงการในต่างจังหวัดนัน้ บริษัท ฯ และบริษัทย่อย กระจายตัวในหัวเมืองสําคัญๆ ได้ แก่
1. จังหวัดเชียงใหม่
: ปั จจุบนั มี 3 โครงการ เป็ นโครงการบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮ้ าส์ และกําลังจะเปิ ด
โครงการใหม่เป็ นโครงการที่ 4 เป็ นโครงการอาคารชุด
2. จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
: บริษัท ฯ กําลังอยูร่ ะหว่างการเตรี ยมเปิ ดโครงการบ้ านเดี่ยว 1 โครงการภายในปี นี ้
และจะเปิ ดโครงการเพิ่มอีกในปี ถัดไป
3. จังหวัดภูเก็ต
: เป็ นจังหวัดแรก ๆ ที่บริษัท ฯ ได้ เข้ ามาพัฒนาโครงการหลายปี แล้ ว มีทงโครงการ
ั้
บ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารชุด ปั จจุบนั มีทงหมด
ั้
5 โครงการ กําลังจะเปิ ดโครงการเพิ่มอีก 1 โครงการ
4. จังหวัดขอนแก่น
: ดําเนินการโดยบริษัทย่อย ปั จจุบนั ดําเนินโครงการทังหมด
้
4 โครงการ ซึง่ มีทงั ้
โครงการบ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และกําลังอยู่ระหว่างการซื ้อที่ดินเพิ่ม
5. จังหวัดชลบุรี
: เป็ นจังหวัดที่บริษัท ฯ เพิ่งเริ่มดําเนินโครงการ โดยในปี นี ้จะเปิ ด 3 โครงการ ที่
พัทยา ศรี ราชา และบางแสน ซึง่ มีทงโครงการบ้
ั้
านเดี่ยว และทาวน์เฮ้ าส์
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6. อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา: ดําเนินโครงการโดยบริษัทย่อยซึง่ พัฒนาโครงการมาเป็ นเวลานานแล้ ว มีทงั ้
โครงการบ้ านเดี่ยว ทาวน์เฮ้ าส์ และอาคารชุด ปั จจุบนั กําลังพัฒนา 4 โครงการ ซึง่ เมื่อเดือนที่ผา่ นมาโครงการอาคารชุดที่เปิ ดใหม่ขาย
หมดภายในวันเดียว
ส่วนในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล บริ ษัท ฯ มีประมาณ 40 โครงการ
ในปี นี ้ บริษัท ฯ มีความภูมิใจที่ได้ รับการจัดกลุม่ บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ฯ ให้ อยูใ่ น SET 50 และกลุม่
SET High Dividend ซึง่ หมายถึงบริษัทที่จ่ายเงินปั นผลอยูใ่ นอันดับสูง
สําหรับผลประกอบการบริษัท ฯ มียอดจอง 18,000 กว่าล้ านบาท สูงกว่าเป้าการขายที่กําหนดไว้ และมีอตั ราการเติบโต
สูงกว่าปี ก่อน 15 % ขณะที่ยอดขายที่เป็ นยอดสัญญา 15,911 ล้ านบาท เนื่องจากมีลกู ค้ าจํานวนหนึง่ ที่ประสบปั ญหานํ ้าท่วมขอทํา
สัญญา ฯ ในปี 2555 ดังนันยอดจองจึ
้
งสูงกว่ายอดทําสัญญา ทังนี
้ ้ยอดขายที่เป็ นยอดสัญญาของปี ที่ผา่ นมา ส่วนใหญ่ประมาณสอง
ในสาม หรื อ 60 % เป็ นยอดขายโครงการอาคารชุด ส่วนที่เหลือหนึง่ ในสาม เป็ นยอดขายโครงการบ้ านเดี่ยว และทาวน์เฮ้ าส์
ส่วน Backlog หมายถึงยอดขายที่ทําสัญญาแล้ วอยูร่ ะหว่างรอส่งมอบ ส่วนใหญ่จะเป็ นโครงการอาคารชุดที่ขาย
แล้ วแต่รอส่งมอบ เนื่องจากอาคารชุดมีระยะเวลาการก่อสร้ างประมาณ ปี กว่า ถึง 2 ปี กว่า ปั จจุบนั บริษัทฯ มี Backlog หรื อยอด
สัญญาที่รอการส่งมอบ 22,046 ล้ านบาท โดยจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้เป็ นรายได้ ในปี นี ้ประมาณ 7,761 กว่าล้ านบาท ส่วนที่
เหลือจะทยอยโอนกรรมสิทธิ์และรับรู้รายได้ ในปี ต่อๆ ไป อย่างไรก็ตาม Backlog จะเพิ่มขึ ้นอีกเมื่อบริษัท ฯ มียอดขายเพิ่มขึ ้น โดย
คาดว่า Backlog น่าจะอยูท่ ี่ 20,000 กว่าล้ านบาท
Backlog จํานวน 22,046 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการอาคารชุดที่อยูร่ ะหว่างงานก่อสร้ าง 18,640 ล้ านบาท โครงการ
อาคารชุดที่สร้ างเสร็จรอส่งมอบ 559 ล้ านบาท ส่วนบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮ้ าส์มี Backlog รอการส่งมอบ 2,174 ล้ านบาท และ 673
ล้ านบาท ตามลําดับ ซึง่ มาจากโครงการเปิ ดใหม่และขายดีปัจจุบนั อยูร่ ะหว่างการผ่อนดาวน์และส่งมอบ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 บริษัท ฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือ 21,133 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
1. สินค้ าคงเหลือที่เสร็จพร้ อมโอน 2,929 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารชุด 2,109 ล้ านบาท ที่เหลือ 820 ล้ านบาท
เป็ นบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮ้ าส์
2. งานระหว่างก่อสร้ าง 18,205 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารชุด 7,603 ล้ านบาท และบ้ านเดี่ยวและทาวน์เฮ้ าส์
10,602 ล้ านบาท
ในปี 2555 บริษัท ฯ ไม่รวมบริ ษัทย่อยมีเป้าการขาย 19,000 ล้ านบาท โดยบริ ษัท ฯ จะเปิ ดโครงการใหม่จํานวน 16
โครงการ มูลค่าขายประมาณ 17,610 ล้ านบาท แบ่งเป็ นโครงการบ้ านจัดสรร 11 โครงการ มูลค่า 8,420 ล้ านบาท ส่วนที่เหลือ 5
โครงการ มูลค่าโครงการ 9,190 ล้ านบาท เป็ นโครงการอาคารชุด นอกจากนี ้บริ ษัท ฯ ยังมี land bank เพื่อพัฒนาโครงการแนวราบอีก
จํานวน 10 แปลง มูลค่า 6,810 ล้ านบาท เมื่อพัฒนาโครงการเสร็จจะมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้น 3-4 เท่า ส่วนอาคารชุดมี land bank ที่ยงั ไม่
พัฒนาอยูอ่ ีกมูลค่า 3,600 ล้ านบาท
และมอบหมายให้ นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี เป็ นผู้สรุปผลการ
ดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี ชี ้แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2554
ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
■ ผลประกอบการของบริษัท ฯ และบริษัทย่อยในปี 2554 มีรายได้ รวม 12,809 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,625 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มขึ ้น 15 % จากปี ก่อน โดยมีรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพย์เท่ากับ 12,466 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1,581
ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 15%
■ อัตรากําไรขันต้
้ น ยังคงรักษาได้ ในระดับที่ใกล้ เคียงกับในปี ก่อน ๆ คือ 42.4%
■ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารอยู่ที่ 1,353 ล้ านบาท คิดเป็ น 10.6 % ค่าใช้ จ่ายเพิ่มขึ ้นเมื่อเทียบกับปี ก่อน
สาเหตุจากมาตรการการกระตุ้นและฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการลดอัตราภาษี ธุรกิจเฉพาะและค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์
ได้ สิ ้นสุดลงในระหว่างปี 2553 กล่าวคือ ในปี 2554 ต้ องชําระภาษี และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้ องกับการโอนกรรมสิทธิ์ ได้ แก่
ค่าธรรมเนียมโอน 1% และภาษี ธุรกิจเฉพาะ 3.3 %
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■ กําไรสุทธิ 2,568 ล้ านบาท ลดลง 13 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลง 1 %
■ กําไรต่อหุ้นเท่ากับปี ก่อน 1.50 บาท
งบแสดงฐานะทางการเงิน ในปี 2554
■ สินทรัพย์รวม 20,495 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 1,908 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 10 %
■ หนี ้สินรวม 9,362 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 400 ล้ านบาท
■ ทุนจดทะเบียน 1,770 ล้ านบาท ทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้ ว 1.716.55 ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงินรวมและงบกําไรขาดทุนรวมของบริษัท ฯ และบริษัทย่ อย
2554
20,495
9,362
10,750
12,466
12,809
2,568

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ

2553(ปรั บปรุ ง)
18,586
8,962
9,297
10,885
11,184
2,581

หน่วย : ล้ านบาท
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
1,909
400
1,453
1,581
1,625
(13)

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ฯ
หน่วย : ล้ านบาท
2554
2553(ปรั บปรุ ง)
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
สินทรัพย์รวม
19,727
17,560
2,167
หนี ้สินรวม
9,178
8,407
771
ส่วนของผู้ถือหุ้น
10,549
9,153
1,396
รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
11,422
10,328
1,094
รายได้ รวม
11,677
10,529
1,148
กําไรสุทธิ
2,511
2,537
(26)
กําไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน (บาท/หุ้น)
1.46
1.48
(0.02)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
ประจําปี 2554 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึง่ ได้ ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2554 ซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมคําบอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
● เห็นด้ วย 1,036,139,052 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 93.0379 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
● ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง 77,535,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 6.9621 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2554 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก
ผู้สอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด
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วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําปี 2554 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ประธาน ฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริษัทฯ จะจ่ายประมาณร้ อยละ 45 ของกําไร
สุทธิ การจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามผลกําไรของแต่ละปี ในปี ที่ไม่มีกําไรก็จะไม่จ่ายเงินปั นผล อย่างไรก็ตามในบางกรณีแม้ จะมีกําไร
หากบริษัท ฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริษัท ฯ อาจจะไม่จ่ายเงินปั นผลก็ได้ ซึง่ รวมถึงเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2554 บริษัท ฯ มีกําไรสุทธิ 2,511 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นว่า ที่ประชุมผู้ถือ
หุ้นสมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2554 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัท ฯ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิด
เป็ นร้ อยละ 44 ของกําไรสุทธิ ซึง่ สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัท ฯ กําหนดไว้
อนึง่ ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครัง้ ที่ 8/2554 เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2554 มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2554 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสําหรับงวด 6 เดือน
หลังของปี 2554 อีกในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท
ทังนี
้ ้กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิในการรับเงินปั นผลประจําปี 2554 (Record Date) ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2555
และให้ รวบรวมรายชื่อตามม.225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 11 พฤษภาคม 2555 โดย
กําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2555
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลในปี 2553 ที่ผ่านมาและปี 2553 ที่เสนอดังนี ้
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2554 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2553 (ปี ที่ผ่านมา)
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2,511,229,218
2,536,996,868
2. กําไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
1.46
1.48
3. จํานวนหุ้น
1,716,553,249
1,716,553,249
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.65
0.60
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
0.35
0.30
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
0.30
0.30
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
1,115,759,611
1,029,925,937
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
44 %
41 %
คําถามของผู้ถือหุ้น
นายบาห์ รัทบูซัน กวาตรา
ประธาน ฯ

:
:

บริษัท ฯ กําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลอย่างไร
บริษัท ฯ ได้ กําหนดนโยบายการจ่ายเงินปั นผลประมาณ 45 % มานานแล้ ว
ซึง่ อาจจะมากกว่าหรื อน้ อยกว่าบ้ างขึ ้นกับสถานการณ์ในแต่ละปี โดยอยูช่ ่วง
40 -50 % สําหรับปี ที่มีเงินสดเหลือเป็ นจํานวนมากก็อาจจะจ่ายเงินปั นผลใน
อัตรา 50 %

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
● เห็นด้ วย 1,044,334,352 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 93.7734 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
● ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง 69,344,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 6.2266 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย
-6-

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรประจําปี 2554 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
วาระที่ 4

พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัท ฯ ข้ อ 14 กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
จะต้ องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว สําหรับกรรมการที่ต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
มีจํานวน 4 ท่าน ดังนี ้
1. นายประกิต
ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ
2. นายประทีป
ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
3. ดร.ประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
4. นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ

ประธาน ฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่
เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 – 9 มกราคม 2555
ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ ซึง่ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อ
บุคคล เข้ ามายังบริษัทฯ
และประธาน ฯ ได้ มอบหมายให้ นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนชี ้แจง
รายละเอียดให้ ที่ประชุมทราบ
นายประสพ สนองชาติ แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามที่ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเพื่อ
เสนอรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วันที่ 8 พฤศจิกายน 2554 ถึงที่ 9 มกราคม 2555 ไปแล้ วนัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
รายใดเสนอบุคคลเข้ ามารับคัดเลือก คณะกรรมการสรรหาจึงได้ พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบ และมีความเห็นว่าคณะกรรมการทัง้
4 ท่านที่พ้นวาระนันมี
้ ความเหมาะสมทุกประการทังคุ
้ ณสมบัติ และความรู้ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหาจึงได้
นําเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเพื่อขอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตังนายประกิ
้
ต ประทีปะเสน , นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม , ดร.
ประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม และนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่ ประวัติโดยย่อ
ของกรรมการทัง้ 4 ท่านปรากฏในเอกสารแนบท้ ายคําบอกกล่าวเชิญประชุมที่จดั ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ วดังนี ้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอื่น
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์

: นายประกิต ประทีปะเสน
: กรรมการอิสระ
: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
: 70 ปี
: ไทย
: ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเวยน์สเตท รัฐมิชิแกน สหรัฐอเมริกา
: Directors Accreditation Program (DAP) จาก IOD
The Role of Chairman (RCP) จาก IOD
:: 11 ปี
: ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จํากัด (มหาชน)
: กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบมหาวิทยาลัยพายัพ
คณะกรรมการตรวจสอบ หอการค้ าไทย
:-
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การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 10 ครัง้

2. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

: นายประทีป ตัง้ มติธรรม
: กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม
: ประธานกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
: 64 ปี
: ไทย
: M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
B.Arch. (Hons.) Chulalongkorn University
: Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
The Role of Chairman (RCP) จาก IOD
: 484,004,244 หุ้น (รวมคูส่ มรส)
: 23 ปี
:: ประธานกรรมการบริหารบริษัทในเครื อบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
อุปนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนไทย
อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ า
:-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียน
ตําแหน่งในกิจการอื่น

ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ
: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
3. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

: ดร.ประศาสน์ ตัง้ มติธรรม
: กรรมการ
: กรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
: 62 ปี
: ไทย
: ปริญญาเอกเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยฮาวาย สหรัฐอเมริ กา
ปริญญาโทเศรษฐศาสตร์ (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมสํารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
: Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
:: 11 ปี
:: กรรมการผู้จดั การ บริษัท บริดจ์ ดีเวลลอปเม้ นท์ จํากัด
:-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตําแหน่งในกิจการอื่น
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ
: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้
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4. ชื่อ – ชื่อสกุล
ประเภทกรรมการ
ตําแหน่งปั จจุบนั
อายุ
สัญชาติ
วุฒิการศึกษา

: นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม
: กรรมการผู้มีอํานาจลงลายมือชื่อ
: กรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
: 34 ปี
: ไทย
: Master of Business Administration at Sasin Graduate Institute of Business
Administration
Chulalongkorn University, Majoring in Marketing and Strategic Management.
Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing
Economics
: Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
:: 3 ปี
:: กรรมการผู้จดั การ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
:-

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
การถือหุ้นในบริ ษัท
จํานวนปี ที่เป็ นกรรมการ
ตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอื่น
ตําแหน่งในกิจการอื่น
ตําแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/
เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ
: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้

ประธานฯ กล่าวว่าในปี ที่ผา่ น ๆ มา กรรมการทัง้ 4 ท่านได้ ทําประโยชน์และมีผลงานหลายอย่างมากมายต่อบริ ษัท ฯ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ ดํารงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง่
เลขานุการ ฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระเป็ นรายบุคคล และเพื่ อ ให้
สอดคล้ องกับคําแนะนําของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการมี
้
ความโปร่ งใสในการนับคะแนน จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง และเจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทัง้ 4 ท่านแล้ ว
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ประธาน ฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
1

ชื่อกรรมการ
นายประกิต ประทีปะเสน

ประเภทกรรมการ
กรรมการอิสระ

2

นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม

3

ดร.ประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม

กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อ
กรรมการ

4

นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม

กรรมการผู้มีอํานาจ
ลงลายมือชื่อ

เห็นด้ วย (%)
1,018,796,618 เสียง
(91.4425 %)
1,032,382,318 เสียง
(92.6598 %)
1,027,110,218 เสียง
(92.1864 %)
1,032,385,218 เสียง
(92.6598 %)

ไม่ เห็นด้ วย (%)
17,804,900 เสียง
(1.5981 %)
4,237,600 เสียง
(0.3803 %)
3,737,600 เสียง
(0.3355 %)
4,237,600 เสียง
(0.3803 %)

งดออกเสียง (%)
77,537,800 เสียง
(6.9594 %)
77,544,400 เสียง
(6.9599 %)
83,319,400 เสียง
(7.4782 %)
77,544,400 เสียง
(6.9599 %)

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิเลือกกรรมการ
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ทัง้ 4 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
วาระที่ 5 พิจารณาการกําหนดค่ าบําเหน็จ
ค่ าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบีย้ ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ
ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจําปี 2555
ประธาน ฯ ขอให้ นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอรายละเอียดต่อ
ที่ประชุม
นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในวาระนี ้
คณะกรรมการบริษัทมอบหมายให้ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณากําหนดค่าตอบแทนของคณะกรรมการ
ซึ่ง คณะกรรมการสรรหา ฯ ได้ พิ จ ารณาอย่ า งรอบคอบโดยเปรี ย บเที ย บในอุต สาหกรรมเดี ย วกัน ในตลาดหลัก ทรั พ ย์ ฯ และ
คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่า ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบําเหน็จของกรรมการรวมทังค่
้ าเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย
เห็นควรนําเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เสนอจ่ายในอัตราเท่ากับปี 2554 ดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
1. ค่าตอบแทนรายเดือน

2. ค่าบําเหน็จ

ปี 2555 (ปี ที่เสนอ)
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
ประธานกรรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึ กษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี

ปี 2554
ประธานกรรรมการ กรรมการ และที่ปรึกษา
คณะกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และที่ปรึ กษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี

ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

25,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน

ค่ าตอบแทนของกรรมการชุดย่ อย : กําหนดจ่ ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครั ง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่ อยประกอบด้ วย คณะกรรมการสรร
หาและกําหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุ
กรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ )
และ

1. ค่าเบี ้ยประชุม

กรรมการไม่รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
20,000 บาท/คน/ครัง้

กรรมการไม่รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร
20,000 บาท/คน/ครัง้

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
● เห็นด้ วย 1,017,796,668 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 91.3504 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
● ไม่เห็นด้ วย 17,205,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 1.5442 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง 79,165,550 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 7.1054 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิคา่ บําเหน็จ
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตัง้ ประจําปี 2555
ตามที่เสนอ
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจําปี 2555 และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2555
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ประธาน ฯ ขอให้ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียด
การแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2555
นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ ว
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจาก
บริ ษัทสํานักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ประจําปี 2555 โดยกําหนดให้ ผ้ สู อบบัญชีคนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้
เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ ดังนี ้
นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 4523 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท ฯ / บริษัทย่อย /ผู้บริหาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ฯ
ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีของบริษัท ฯ และผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดยในปี 2554 นาย
ศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยทัง้ 4 แห่งของบริษัท ฯ คือ บริษัท ศุภาลัยพรอพเพอร์ ตี ้แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริษัท ศุภาลัย อิสาน จํากัด บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด และบริ ษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด
สําหรั บค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ที่จะขออนุมัติในครั ง้ นี ค้ ณะกรรมการบริ ษัท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทประจําปี 2555 เป็ นเงินจํานวน
1,930,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2554 จํานวน 80,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น 4.3 % ส่วนค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเพิ่มขึ ้นจาก 1,180,000
บาท เป็ น 1,200,000 บาท หรื อเพิ่มขึ ้น 1.7 % สําหรับค่าบริ การอื่น (non audit fee) บริ ษัท ฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบ
ปี บัญชีที่ผา่ นมา จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริษัท
ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
ค่าบริการอื่น

ปี 2555 (ปี ที่เสนอ)
1,930,000 บาท
1,200,000 บาท
ไม่มี

ปี 2554
1,850,000 บาท
1,180,000 บาท
ไม่มี

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
● เห็นด้ วย 1,031,245,818 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 92.5572 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน
● ไม่เห็นด้ วย 2,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0002 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง 82,923,400 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 7.4426 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตังนาย
้
เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4523 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 เป็ นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริษัท ฯ ประจําปี
2555 และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2554 เป็ นเงินจํานวน 1,930,000 บาท
วาระที่ 7
พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ไม่มี ผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติมดังนี ้
1. นายสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ : ปี นี ้บริษัท ฯ จ่ายเงินปั นผล 0.65 บาท มากกว่าปี ที่แล้ ว ทังที
้ ่กําไรสุทธิลดลงเมื่อเทียบกับ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ปี ก่อน ถือเป็ นการเชิญชวนให้ ผ้ ถู ือหุ้นซื ้อหุ้นเพิ่มหรื อไม่
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ประธานฯ

นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม
รองประธานกรรมการ

ประธานฯ

2. นายวิชัย อริยรั ชโตภาส
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน
กรรมการอิสระ

: การกําหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามนโยบายที่บริษัท ฯ กําหนดประมาณ 45 %
หรื อประมาณ 40% - 50% ทังนี
้ ้อาจจะมีการจ่ายมากกว่าหรื อน้ อยกว่าบ้ างตามความ
เหมาะสม ผู้ถือหุ้นจะได้ รับตามสัดส่วนการถือหุ้นเท่าเทียมกัน หากผู้ถือหุ้นท่านใด
ประสงค์ที่จะซื ้อหุ้นเพิ่มก็ซื ้อได้ แล้ วแต่ความต้ องการผ่านตลาดหลักทรัพย์ ฯ บริ ษัท ฯ
ไม่ได้ รับเงินในการซื ้อขายดังกล่าว อย่างไรก็ดี บริษัทฯ เป็ นผู้ที่ดแู ลให้ ข้อมูลแก่ผ้ ลู งทุนราย
ย่อยและสถาบันโดยเปิ ดเผยอย่างโปร่งใส อาทิเช่น การให้ ข้อมูลแก่ผ้ ลู งทุนในกิจกรรม
Opportunity Day ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
: ถ้ าสังเกตุให้ ดี จะเห็นว่ารายได้ ปี 2554 มากกว่าปี 2553 รายได้ ปี 2554 12,809 ล้ าน
บาท ขณะที่ปี 2553 อยูท่ ี่ 11,184 ล้ านบาท ซึง่ มีอตั ราเติบโต อย่างไรก็ตามการที่กําไร
สุทธิไม่เพิ่มขึ ้น ก็เป็ นเพราะในปี 2554 บริษัท ฯ ต้ องจ่ายภาษี และค่าธรรมเนียมที่
เกี่ยวข้ องกับการโอน เพราะมาตรการการกระตุ้นและฟื น้ ฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยการ
ลดภาษี และค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์สิ ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ในงวด 6 เดือนแรก
ของปี 2554 บริ ษัท ฯ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล 0.35 บาท/หุ้น และครึ่งปี หลังจะจ่ายอีก
0.30 บาท/หุ้น รวมแล้ วปี 2554 จ่ายเงินปั นผลสูงกว่าปี 2553
:
ในเชิงมหภาค ในปี 2555 มีการเปลี่ยนแปลงที่มีสาระสําคัญครอบคลุมทัง้
ประเทศ คือการลดอัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คล จากร้ อยละ 30 เหลือร้ อยละ
23 และในปี ต่อไปเหลือร้ อยละ 20 ตามที่รัฐบาลได้ ประกาศไปแล้ ว
:
เมื่อไรจะประกาศใช้ ราคาประเมินและผังเมือง กทม. ฉบับใหม่
:

ประธานฯ

:

นายวิชัย อริยรั ชโตภาส

:

นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
เลขานุการบริษัท

:

3. นายอุดมศักดิ์ เหลืองขวัญ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย

:

ประธานฯ

:

นายอธิป พีชานนท์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

:

ปั จจุบนั ยังไม่มีข้อมูล เพราะรัฐบาลพึง่ ประชุมกันเมื่อวานนี ้ จึงไม่ทราบว่าจะ
เปลี่ยนแปลงมากน้ อยแค่ไหน ส่วนการใช้ ราคาประเมินที่ดินใหม่นนเดิ
ั ้ มจะ
ประกาศใช้ ในเดือนมกราคม 2555 ที่ผา่ นมาแต่มีการเลื่อนออกไปอีก
ตามที่อา่ นจากหนังสือพิมพ์ เกี่ยวกับผังเมืองที่จะเปลี่ยนไป อาทิเช่น ความ
กว้ างของถนนจะเปลี่ยนจาก 16 เมตร เหลือ 10 เมตร ซึง่ บริษัท ฯ ก็
ระมัดระวังในเรื่ องเหล่านี ้อยูแ่ ล้ ว
ภาษี เงินได้ ที่ลดลงเหลือ 23 % เงินปั นผลจะได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผล
23 % หรื อ 30 % เพราะบางบริ ษัทแจ้ งว่า 23 %
เงินปั นผลที่จะจ่ายรอบนี ้จ่ายจากผลประกอบการของปี 2554 จึงได้ รับ
เครดิตภาษี เงินปั นผล 30 % แต่เงินปั นผลระหว่างกาลในปี 2555 จะใช้
อัตรา 23 %
เมื่อ 3 ปี ที่แล้ วมีโครงการอาคารชุดอยูโ่ ครงการหนึง่ ที่ตงอยู
ั ้ ใ่ นทําเลดี
เมื่อเปิ ดโครงการก็ขายหมด (Sold out) ขณะนี ้อาคารชุดดังกล่าวใกล้
เสร็จแล้ ว โครงการนี ้แวดล้ อมไปด้ วยโครงการของคูแ่ ข่งหลายรายเพราะ
ตังอยู
้ ใ่ นทําเลดี แต่ปรากฏว่าสีที่ทาไม่เหมือนกับโปร์ ชวั ร์ สีดจู ืดขณะที่
โครงการคูแ่ ข่งสีสดใส
ถ้ าหมายถึงโครงการปาร์ ค อโศก รัชดา ตาม Perspective เวลากลางคืน
มีสปอตไลด์จะทําให้ สีสว่างขึ ้น กลางวันจะดูเข้ มกว่าปกติ ซึง่ ในเรื่ องสีนี ้ก็มี
ลูกค้ ารายเดียวให้ ความเห็นเช่นนี ้ ส่วนลูกค้ ารายอื่นๆ ก็ไม่ได้ comment
แต่ละโครงการมี comment หลากหลาย อย่างไรก็ตาม โครงการนี ้ขายหมด
แล้ ว จึงต้ องให้ เกียรติลกู ค้ าที่ซื ้อจํานวนถึง 99.99 % ซึง่ ไม่มี comment
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4. นายสุธี มหาสุวรรณ
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
ประธานฯ
นายสุธี มหาสุวรรณ
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
เลขานุการบริษัท
5. นางสาว ฐานียะ เตชะวิภู
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นายอธิป พีชานนท์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

7. นางสาวพัชรนันท์ ศรี ธนาอุทัยกร
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นายอธิป พีชานนท์
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
เลขานุการบริษัท

:
:
:
:
:
:

:
:

:

เรื่ องสี อย่างไรก็ตามการพิจารณาจากสินค้ าที่ยงั ไม่ได้ สร้ าง แต่ดจู ากกราฟ
ฟิ ค เมื่อทาจริงสีอาจจะต่างกันบ้ างเล็กน้ อย แต่โดยรวมบริษัท ฯ จะไม่ใช้ สี
ฉูดฉาด เพราะลูกค้ าบางรายไม่ชอบ ส่วนใหญ่จะใช้ สีโทนกลางๆ เพื่อให้ ดู
สวยแม้ เวลาจะผ่านไปหลายปี
โครงการศุภาลัยที่รัชโยธินก่อสร้ างแล้ วเสร็จตามเป้าหมายหรื อไม่ มีปัญหา
จากภาวะนํ ้าท่วมหรื อไม่
ไม่เกินกําหนดที่วางไว้ แม้ จะเจอปั ญหาหยุดก่อสร้ างในช่วงนํ ้าท่วมก็ตาม
บริษัท ฯ ชวนผู้ถือหุ้นไปพักที่โรงแรมของบริษัท ฯ ต้ องใช้ หลักฐานอะไร
บริษัท ฯ มีโรงแรม 2 แห่ง ถ้ าหากผู้ถือหุ้นจองเข้ าพักให้ แจ้ งว่าเป็ นผู้ถือหุ้น
จะได้ รับส่วนลด
บริษัท ฯ มีนโยบายการป้องกันนํ ้าท่วมอย่างไร และใครเป็ นผู้รับผิดชอบ
ความเสียหายหลังจากโอนแล้ ว
แยกเป็ น 2 ส่วน ส่วนที่ 1 โครงการปาร์ ค รัชโยธิน ปี ที่แล้ วนํ ้าท่วมอยูห่ น้ า
โครงการ แต่ไม่เข้ าโครงการ ดังนันการเดิ
้
นทางบนถนนรัชดาภิเษกมีนํ ้าท่วม
แต่บริษัท ฯ ยกทางเข้ าของโครงการสูง และมีมาตรการป้องกัน นํ ้าจึงไม่ทว่ ม
โครงการ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ มัน่ ใจว่า ถ้ าหากนํ ้ามาเท่าเดิม นํ ้าจะไม่ทว่ ม
โครงการ โครงการอาคารชุดส่วนใหญ่ของบริษัท ฯ ยกเว้ นโครงการซิตี ้โฮม
ปิ่ นเกล้ านํ ้าไม่ได้ เข้ าไปในโครงการ อย่างไรก็ตามบริษัท ฯ ได้ หามาตรการ
ป้องกันนํ ้าท่วม ซึง่ ได้ ดําเนินการแล้ ว อาทิเช่น บ้ านเดี่ยว ยกระดับดินสูงขึ ้น
ไม่น้อยกว่า 30 เซ็นติเมตรจากเดิมซึง่ เดิมสูงกว่าถนนหลวง ประมาณ 1
เมตร มีการทํา Berm (เนินชะลอความเร็ว) ด้ านหน้ าโครงการ บางโครงการ
ทําไม่ได้ เพราะระยะลาดเอียงไม่พอ และป้องกันภายนอกโดยการเสริ มดิน
ส่วนภายในยกระดับตัวบ้ าน และยกระดับปลัก๊ ไฟ ประมาณ 1 เมตร และมี
การฉาบรัว้ ภายนอกป้องกันนํ ้าเข้ าด้ วย สําหรับความรับผิดชอบกรณีมีรอย
แตกร้ าวในห้ องชุดตามกฎหมายกําหนดผู้ประกอบการรับผิดชอบดูแลซ่อม
บํารุงภาย2 ปี แรกนับจากวันที่จดทะเบียนอาคารชุด แต่ถ้าหลังจาก 2 ปี แล้ ว
เกิดขึ ้นความเสียหายในพื ้นที่สว่ นกลาง นิติบคุ คลอาคารชุดจะเป็ นผู้ซอ่ ม
ส่วนโครงสร้ างอาคาร หากมีการชํารุดเสียหายหรื อแตกร้ าว ผู้ประกอบการ
จะรับผิดชอบเป็ นระยะเวลา 5 ปี
ในปี นี ้และปี หน้ าจะมีกี่โครงการที่สร้ างเสร็จพร้ อมโอน และขอทราบความ
คืบหน้ าการขายของโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน
ทุกโครงการที่เป็ นแนวราบส่วนใหญ่เป็ นบ้ านสร้ างเสร็จพร้ อมโอน
ส่วนอาคารชุดที่จะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์ในปี นี ้ ได้ แก่ โครงการศุภาลัยปาร์ ค รัช
โยธิน โครงการศุภาลัยปาร์ ค อโศก และโครงการปาร์ ค @ ดาวน์ทาวน์ภเู ก็ต
รวม 3 โครงการ และยังมีโครงการอาคารชุดที่สร้ างเสร็จพร้ อมโอนอีกหลาย
โครงการสามารถขายและโอนกรรมสิทธิ์ได้ ทนั ที สําหรับโครงการศุภาลัย
เวลลิงตันได้ เปิ ดตัวโครงการในไตรมาสแรก ได้ รับการตอบรับดีมาก โดย
ปั จจุบนั มียอดขายประมาณ 2,000 ล้ านบาท
ในช่วงต้ นปี ยังไม่มีการโอนโครงการอาคารชุดใหม่จะเริ่มโอนโครงการแรก
คือ โครงการ ซิตี ้โฮมศรี นครินทร์ 2. โครงการศุภาลัยปาร์ ค รัชโยธิน
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3.โครงการศุภาลัยปาร์ ค อโศก และ 4.โครงการศุภาลัยปาร์ ค@ ดาวน์ทาวน์
ภูเก็ต
8. นายปรั ชญา จงจิตต์ พสิ มัย
:
ปั จจุบนั ศุภาลัยมีการขยายไปหัวเมืองสําคัญต่าง ๆ ในระยะกลางจะมีการ
ผู้ถือหุ้นรายย่ อย
ขยายธุรกิจไปตลาดต่างประเทศหรื อไม่
ประธานฯ
:
บริษัท ฯ ได้ เริ่มมีการศึกษาข้ อมูลแล้ วเพื่อรองรับ AEC ที่จะเกิดขึ ้นในอีก 3
ปี ข้ างหน้ า ถ้ าดีกส็ นใจลงทุน อย่างไรก็ตาม ถ้ ามีความเสี่ยงก็ไม่สนใจลงทุน
การลงทุนในต่างประเทศเป็ นการเปิ ดโอกาสในการขยายธุรกิจ
เพื่อเพิ่ม
ยอดขาย เพิ่มรายได้ เพิ่มกําไรให้ กบั ผู้ถือหุ้น แต่จะต้ องไม่เสี่ยงมาก อย่างไร
ก็ตามหากมองอีกด้ านหนึง่ ก็ถือเป็ นการกระจายความเสี่ยง เช่น นํ ้าท่วม
กรุงเทพฯ หรื อมีการชุมนุมทางการเมือง
9. นายวิบูลย์ โรจนภานุกร
:
รายได้ อื่นที่ไม่ใช่การขายบ้ าน อาคารชุด เช่นโรงแรม มีสดั ส่วนเท่าใด และมี
ผู้ถือหุ้นรายย่อย
นโยบายอย่างไร
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
:
รายได้ 100 % ประมาณกว่า 90 % เป็ นรายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
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บ้ าน อาคารชุด และทาวน์เฮ้ าส์ ส่วนที่เหลือจะเป็ นรายได้ อื่นๆ ซึง่ มาจาก
บริษัทย่อย 2 บริษัท ที่บริหารงานโรงแรม ได้ แก่บริษัท ศุภาลัยพร็อพเพอร์ ตี ้
แมเนจเม้ นท์ จํากัด (มีโรงแรมป่ าสักที่จงั หวัดสระบุรี) และบริษัท ภูเก็ต
เอสเตท จํากัด ส่วนบริษัท หาดใหญ่นครินทร์ จํากัด มีรายได้ คา่ เช่าจาก
ตลาดนัด ขณะที่บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด มีแต่รายได้ จากการขายอ
สังหาริมทรัพย ส่วนบริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) มีรายได้ คา่ เช่า
อาคารศุภาลัย แกรนด์ทาวเวอร์ ประมาณปี ละ 100 ล้ านบาท
ประธานฯ
:
บริษัท ศุภาลัยพร็อพเพอร์ ตี ้แมเนจเม้ นท์ จํากัด สร้ างห้ องประชุมใหม่
สามารถจัดการประชุมขนาดใหญ่ได้ 500 คน ส่วนที่โรงแรมภูเก็ต มี
นักท่องเที่ยวจากจีนเพิ่มขึ ้นมาก หวังว่าในปี นี ้น่าจะดีกว่าปี ก่อน
นายวิบูลย์ โรจนภานุกร
:
มีการขยายการลงในห้ างสรรพสินค้ าหรื อไม่
ประธานฯ
:
ในเรื่ องเชิงพาณิชย์ถือว่า อาคารนี ้เป็ น Commercial development
โครงการอาคารชุดต่างๆ ก็มี shop ส่วนโครงการที่หาดใหญ่มีรายได้ จาก
การเช่าตลาดนัดศูนย์การค้ า เดือนละประมาณ 3 ล้ านบาท และปั จจุบนั อยู่
ระหว่างสร้ าง shopping mall
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิ ดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับ
คะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัท ฯ
ปิ ดประชุมเวลา
16.20 นาฬิกา

( นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม )
ประธานที่ประชุม
( นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ )
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