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รายงานการประชุมสามัญผ้ ูถือหุ้น ประจําปี 2556
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
วันจันทร์ ท ี 22 เมษายน 2556
ณ ห้ องประชุมชัน. 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์
ถนนพระราม 3 แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุ งเทพมหานคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริมการประชุม เวลา 14.30 น.
นายประทีป ตังมติ
 ธรรม ประธานกรรมการเป็ นประธานในทีประชุม (“ ประธานฯ ”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทีได้ มาเข้ า
ร่ วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี 2556 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งทีประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจํ าปี เป็ นไปตาม
ข้ อบังคับบริ ษัท และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน คือต้ องจัดให้ มีการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วนั สิ นสุดรอบปี
บัญชีของบริ ษัทฯ บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแล้ ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าทีตราไว้ ห้ นุ
ละ 1 บาท ในวันนี มีผ้ ถู ือหุ้นมาร่วมประชุม 763 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
 น 1,037,096,849 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 60.4174 ของจํานวนหุ้น
ทีจําหน่ายทังหมด

แยกเป็ นผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้ วยตนเอง จํานวน 182 ราย จํานวนหุ้น 501,780,890 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 29.2319
รับมอบฉันทะ
จํานวน 581 ราย จํานวนหุ้น 535,315,959 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 31.1855
จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน คือมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
หรื อมอบฉันทะให้ ผ้ อู ืนมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้
ทังหมด

เพือให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่งใสและสอดคล้ องกับแนวทางทีด ีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน จึง
ขออาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพือเข้ าร่วมสังเกตการณ์การนับคะแนนทีจดุ นับคะแนน คือ นางมาลิณี อนุวตั เมธี และ
นายเกรี ยงไกร กิติธรทรัพย์ นอกจากนี  มีตวั แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวรัชดาภรณ์ สายสาหร่าย และวันนี ไม่มี
ตัวแทนจากตลาดหลักทรัพย์ ฯ
ประธาน ฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 และแนะนํากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ทีเข้ 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
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย ง
8. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน กรรมการอิสระ
9. ดร.ประศาสน์ ตังมติ
 ธรรม กรรมการ
10. นายไตรเตชะ ตังมติ
 ธรรม กรรมการ
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11. นางวารุณี
ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน- บัญชีและเลขานุการบริ ษัท
12. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชี บริ ษัทสํานักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จํากัด
13. นางสาวชัชฎา
เกษมสมใจ ผู้สอบบัญชี บริ ษัทสํานักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จํากัด
ทีปรึกษากรรมการทีลาการประชุม

นายทวี หนุนภักดี

ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ แจ้ งกําหนดวันป ะชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ตังแต่
 วนั ที 1 ตุลาคม
2555 – 9 มกราคม 2556 เพือเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ มีโอกาสและมีสว่ นร่วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้
ถือหุ้น แต่ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นสมควรทีจ ะกําหนดวาระ
การประชุมในการประชุมครัง นี รวม 7 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมทีทกุ ท่านได้ รับแล้ ว ทังนี
 บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่หนังสือเชิญ
ประชุมและวาระการประชุมครัง นี ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) ตังแต่
 วนั ที 27 กุมภาพันธ์ 2556 แล้ ว เพือให้ การประชุม
เป็ นไปตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการทีดี
ประธานฯ ได้ ให้ เลขานุการบริ ษัทชี แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียงต่อทีประชุม
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ เลขานุการบริ ษัท ชี แจงทีประชุมเกียวกับการออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับ 1 หุ้นเท่ากับ 1
เสียง และผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึง
เท่านัน จะแบ่งแยกจํานวนหุ้นเพือ แยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้ ทังนี
 ในการนับคะแนน จะถือมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่เรื องทีกฎหมายกําหนดเป็ นอย่างอืน ในการลงคะแนนเสียงในทุก ๆ วาระ ยกเว้ นวาระที 4 เกียวกับการ
เลือกตังกรรมการ

ผู้เข้ าร่วมประชุมทีไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในวาระใด ให้ ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียงและมอบแก่เจ้ าหน้ าที
บริ ษัทฯ เพือนําไปตรวจนับ ส่วนผู้เข้ าร่วมประชุมทีเ ห็นด้ วย หรือผู้ทีไม่ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเสียง จะถือว่าเห็นด้ วยและจะนับ
คะแนนเสียงตามจํานวนหุ้นไม่ต้องลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงอีก สําหรับการรวบรวมผลคะแนนทีเห็นด้ วย จะนําเสียงทีไม่
เห็นด้ วย งดออกเสียง และบัตรเสีย หักออกจากจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุม สําหรับวาระที 4 เกียวกับการเลือกตัง
กรรมการ ให้ ผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทุกท่านลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง ทังนี
 จะขอแจ้ งสรุปผลการลงคะแนนเสียงทุกวาระพร้ อม
กันในภายหลัง
เมือไม่มีผ้ คู ดั ค้ าน มีความเห็นเป็ นอย่างอืน ประธานทีประชุมได้ ชี แจงทีประชุมว่า ในการประชุมผู้ถือหุ้นครัง ก่อน ๆ ที
ประชุมอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นทีมาเข้ าร่วมประชุมในระหว่างทีมกี ารประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายนันมี
 สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเสียงเฉพาะใน
วาระทีเข้ าร่วมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามทีประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทีไม่เห็นด้ วยทีจะให้ ผ้ ทู ีมาประชุมช้ ามีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุม
และมีสทิ ธิลงคะแนนได้ ตามวาระทีร่วมประชุมทัน ทีประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้ วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ ดําเนินการประชุมต่อ
ตามวาระดังต่อไปนี 
วาระที 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผ้ ถู อื หุ้นประจําปี 2555 เมือวันที 27 เมษายน 2555
ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 ซึง ประชุมเมือวันที 27
เมษายน 2555 ว่าถูกต้ องหรื อไม่ และได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าได้
มีการบันทึกรายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
เมือไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิม เติมประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมรับรองรายงานการประชุม

ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี 
●เห็นด้ วย 1,030,267,749 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.2886 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 7,382,066 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.7114 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่มีบตั รเสีย
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มติท ีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2555 เมือวันที 27 เมษายน 2555
วาระที 2 คณะกรรมการรายงานผลการดํา เนิ น งานในรอบปี ที ผ่า นมาและพิจ ารณาอนุ มัติง บแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2555 สิน. สุดวันที 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ แถลงให้ ทีประชุมทราบว่า เมือช่วงปลายปี 2554 ประเทศไทยเผชิญหน้ ากับเหตุการณ์ภยั ธรรมชาติทีร้ายแรง
แต่ภาวะเศรษฐกิจโดยทัว ไปฟื น ตัวได้ รวดเร็ วภายในระยะเวลาเพียง 3 เดือน ส่งผลให้ ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ของไทย มีอตั ราการเติบโต
อย่างต่อเนืองเช่นเดียวกัน โดยในรอบปี 2555 บริ ษัทฯ สามารถทํายอดขายได้ สงู ถึง 21,322 ล้ านบาท เติบโตเพิม ขึ นจากปี 2554 ที
ทํายอดขายได้ 15,911 ล้ านบาท หรื อเพิมขึ น 34% แบ่งออกเป็ นคอนโดมิเนียม 74% และบ้ านจัดสรร 26%
นอกจากนี แล้ ว ในปี ทีผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลต่าง ๆ มากมาย ซึง แสดงถึงความเป็ นผู้นําทางด้ านการพัฒนา
คุณภาพสินค้ าทีดเี ยีย ม ได้ แก่
• รางวัล “รัษฎากรพิพัฒน์ ” หรื อ “ผ้ เู สียภาษีคุณภาพประจําปี พ.ศ. 2554” ซึง เป็ นรางวัลโดยกรมสรรพากรใน
สังกัดกระทรวงการคลัง ตามนโยบาย “ถูกต้ อง ภูมิใจ ให้ ชาติ” ซึง มอบให้ แก่ผ้ เู สียภาษี ทีควรค่าแก่การยกย่อง เชิดชู
• รางวัล “ BCI Asia Top 10 Developers Awards 2012” จากบริ ษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชัน อินฟอร์ เมชัน
จํากัด และ Future Arc Journal โดยเป็ น 1 ใน 10 บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทยทีแสดงถึงความ
เป็ นผู้นําทางด้ านการพัฒนาคุณภาพสินค้ าทีดีเยียม
• รางวัล “โครงการอสังหาริมทรัพย์ ดีเด่ น พ.ศ.2555” ในโครงการศุภาลัย พาร์ ควิลล์
ร่ มเกล้ า-สุวรรณภูมิ
ประเภท “บ้ านเดียว” และโครงการศุภาลัย ปาร์ ค แยกติวานนท์ ประเภท “อาคารชุด” จากศูนย์ข้อมูลวิจยั และ
ประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทย บริ ษัท เอเจนซี ฟอร์ เรี ยลเอสเตท แอฟแฟร์ ส จํากัด
• รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ โครงการ “รวมแรงไทย รักษานํา. ใสทุกคคลอง
” จากกระทรวงการคลัง ในโอกาสที
ู
เป็ นบริ ษัทอสังหาริมทรัพย์ทีเข้ าร่วมโครงการเพือช่วยดูแลรักษาคูคลองอย่างยัง ยืน
• รางวัลประกาศเกียรติคณ
ุ “อาคารปลอดภัย อุ่นใจทัง. เมือง” จากกรุงเทพมหานคร ในฐานะเจ้ าของอาคารศุภาลัย
แกรนด์ ทาวเวอร์ เป็ นอาคารทีมีการบริ หารจัดการด้ านความปลอดภัยรางวัลชมเชย ในโครงการเสริ มสร้ างการมี
ส่วนร่วมด้ านความปลอดภัยในบ้ านและอาคาร โดยสํานักการโยธา กรุงเทพมหานคร
และได้ มอบหมายให้ นายอธิป พีชานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้สรุปผลการดําเนินงานในปี ทีผา่ นมา
นายอธิป พีชานนท์ กรรมการและกรรมการผู้จดั การ ชี แจงผลงานในปี 2555 ดังนี 
• ในปี ทีผา่ นมา บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยขยายธุรกิจไปสูห่ วั เมืองใหญ่ ๆ ถึง 8 จังหวัด ได้ แก่ เชียงใหม่ สุราษฎร์ ธานี
ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแก่น ชลบุรี ระยองและหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมีรายละเอียดดังนี 
1. จังหวัดเชียงใหม่ ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียม และบ้ านจัดสรร
2. จังหวัดสุราษฎร์ ธานี ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบ้ านจัดสรร
3. จังหวัดภูเก็ต ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียม และบ้ านจัดสรร
4. จังหวัดอุดรธานี ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบ้ านจัดสรร
5. จังหวัดขอนแก่น ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทบ้ านจัดสรร
6. จังหวัดชลบุรี มีการขยายโครงการไปในหลายอําเภอ ได้ แก่ ศรี ราชา พัทยา บางแสน ดําเนินการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียม และบ้ านจัดสรร
7. จังหวัดระยอง ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียมและบ้ านจัดสรร
8. อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ดําเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ประเภทคอนโดมิเนียม และบ้ านจัดสรร
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• บริ ษัทฯ ทํายอดขายทีทําสัญญาหลังหักยอดยกเลิกแล้ วสูงสุดเท่ากับ 21,322 ล้ านบาท ซึง เกินกว่าเป้าหมายทีตงไว้
ั
19,000 ล้ านบาท เพิมขึ น 34 % เมือเทียบกับปี 2554 นอกจากนี ยังมียอดจอง ณ ปลายปี 2555 ทีจะทําสัญญาต้ นปี 2556 อีก
ประมาณ 2,000 ล้ านบาท
• สัดส่วนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปี ทีผ่านมา สําหรับคอนโดมิเนียม มูลค่ารวม 15,879 ล้ านบาท คิดเป็ นสัดส่วน
ประมาณ 2 ใน 3 ของมูลค่าการพัฒนาโครงการทังหมด

และบ้ านจัดสรร มีมลู ค่ารวม 5,534 ล้ านบาท คิดเป็ นประมาณ 1 ใน 3 ของ
มูลค่าการพัฒนาโครงการทังหมด

ทังนี
  บริ ษัทฯ ได้ พฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ครอบคลุมทังคอนโดมิ

เนียม และบ้ านจัดสรร เพือให้ สามารถ
รองรับทิศทางตลาดทีอยูอ่ าศัย ทีอาจเปลีย นแปลงไป
ในไตรมาส 4 ทีผา่ นมา บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโครงการคอนโดมิเนียมใหม่ถึง 3 โครงการ และบริ ษัทฯ สามารถปิ ดการขาย
โครงการคอนโดมิเนียมได้ ทงั  2 โครงการ คือ ศุภาลัย มอนเต้ @ เวียง เชียงใหม่ มูลค่าโครงการ 1,560 ล้ านบาท และศุภาลัย เอลีท
สาทร-สวนพลู มูลค่าโครงการ 1,200 ล้ านบาท ส่วนโครงการศุภาลัย ไลท์ สาทร-เจริ ญราษฎร์ มูลค่าโครงการ 1,900 ล้ านบาท ณ วัน
จองขายได้ 95% ปั จจุบนั มียอดจอง 99%
• สําหรับยอดขายทีทําสัญญาแล้ วรอโอนกรรมสิทธิcให้ ลกู ค้ า (Backlog) ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 ก็สงู สุดเช่นกัน
คื อ 31,257 ล้ า นบาท ซึ ง จะโอนกรรมสิ ท ธิc ใ นปี นี  7,824 ล้ า นบาท ที เ หลื อ จะโอนกรรมสิ ท ธิc ใ นปี 2557 -2559 ส่ว นใหญ่ เ ป็ น
คอนโดมิเนียม และมีบ้านจัดสรรเป็ นส่วนน้ อย เนืองจากบริ ษัทฯ สามารถโอนกรรมสิทธิcบ้านจัดสรรได้ ภายในปี เดียวกันเป็ นส่วนใหญ่
• ณ วันที 31 ธันวาคม 2555 บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าคงเหลือ 19,041 ล้ านบาท แบ่งเป็ น
1. สินค้ าคงเหลือทีเสร็ จพร้ อมโอน 3,031 ล้ านบาท ประกอบด้ วย
 อาคารชุด 2,231 ล้ านบาท ส่วนใหญ่อยู่ทีโครงการศุภาลัยคาซา ริ วา (เป็ นต้ นทุนเดิม ขายในราคาไม่สงู
ติดริ มแม่นํ า ติดถนนเจริ ญกรุง ตังอยู
 บ่ นถนนตก) โครงการศุภาลัยปาร์ คศรี นคริ นทร์ และโครงการศุภาลัย
ซิตี โฮมศรี นคริ นทร์
 บ้ านเดียวและทาวน์เฮ้ าส์ 800 ล้ านบาท
2. งานระหว่างก่อสร้ าง 16,010 ล้ านบาท ประกอบด้ วยอาคารชุด 6,183 ล้ านบาท บ้ านเดียวและทาวน์เฮ้ าส์
9,827 ล้ านบาท
จะเห็นได้ วา่ บริ ษัทฯ มีสนิ ค้ าพร้ อมขาย ซึง สามารถขายได้ อีกประมาณ 1 ปี
แผนงานปี 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
ในปี 2556 บริ ษัทฯ ตัง เป้าหมายยอดขายรวมบริ ษัทในเครื อ คาดว่าจะไม่ตํากว่า 26,000 ล้ านบาท หรื อไม่ตํากว่า
7,000 ยูนิต กําหนดงบประมาณการจัดซื อทีดิน ประมาณ 5,000 ล้ านบาท ซึง เตรี ยมแผนเปิ ดตัวโครงการใหม่อีกจํานวน 25 โครงการ
แยกเป็ นโครงการแนวราบในกรุ งเทพฯ-ปริ มณฑล และต่างจังหวัด จํานวน 16 โครงการ ส่วนโครงการคอนโดมิเนียม จํานวน 9
โครงการ คิดเป็ นมูลค่าโครงการรวมทังสิ
 น 25,000 ล้ านบาท
และมอบหมายให้ นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี เป็ นผู้สรุ ปผลการ
ดําเนินงานในปี ทีผา่ นมา
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี ชี แจงผลการดําเนินงานสําหรับปี 2555
ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี 
■ รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิcอสังหาริ มทรัพย์เท่ากับ 11,260 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 1,206 ล้ านบาท คิดเป็ น
ลดลง 9% แบ่งเป็ นรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิcอาคารชุด 51% และทีเหลือ 49% เป็ นรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิcบ้านและทาวน์เฮ้ าส์
สาเหตุอนั เนืองมาจากโครงการอาคารชุดทีครบกําหนดโอนกรรมสิทธิcในไตรมาส 4 จํานวน 3 โครงการหลักยังมีจํานวนยูนิตคงค้ างโอน
กรรมสิทธิcซึงจะเป็ นยอดยกมาโอนต่อเนืองในปี 2556 ต่อไป ส่งผลให้ รายได้ รวมก็ลดลงเช่นเดียวกันจาก 12,809 ล้ านบาทของงวด
เดียวกันปี ก่อนเหลือ 11,649 ล้ านบาทหรื อลดลง 1,160 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลง 9%
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■ ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยใกล้ เคียงกับปี ก่อนคือเท่ากับ 1,406 ล้ านบาท
ซึง จํานวนเงินเพิมขึ นเพียงเล็กน้ อยตามจํานวนโครงการทีเพิมขึ น
■ กําไรสุทธิเท่ากับ 2,743.52 ล้ านบาทสูงขึ น 175.67 ล้ านบาท จากปี ก่อน คิดเป็ นเพิมขึ น 7% สาเหตุหลักมาจาก
อัตราภาษี เงินได้ นิติบคุ คลทีปรับลดลงจาก 30 % เหลือ 23 % ทําให้ กําไรต่อหุ้นขึ นพื นฐานเพิมขึ นจากปี ก่อนเป็ น 1.60 บาทต่อหุ้น
■ สินทรัพย์รวม 23,653 ล้ านบาท เพิมขึ น 3,158 ล้ านบาท
■ หนี สินรวม 10,766 ล้ านบาท เพิมขึ น 1,404 ล้ านบาท ซึง เป็ นการเพิมขึ นจากการออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน 1,200 ล้ าน
บาท เพือลดต้ นทุนทางการเงิน ขณะทีไม่มีภาระหนี ของสถาบันการเงิน เนืองจากปลายปี บริ ษัทฯ มีเงินสดรับจากการโอนกรรมสิทธิcอาคาร
ชุด 3 โครงการ จึงนําไปชําระคืนหนี สถาบันการเงินทังหมด

จึงเป็ นผลทําให้ อตั ราหนี สินทีมีภาระดอกเบี ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net
Gearing Ratio) ลดลงจากระดับ 40% ณ วันที 31 ธันวาคม 2554 มาอยูท่ ีระดับ 25%
สําหรับอัตราส่วนทางการเงินอืนทีสาํ คัญได้ แก่
■ มูลค่าทางบัญชีตอ่ หุ้น ปี ก่อน 6.49 บาท/หุ้น เพิมขึ นเป็ น 7.51 บาท/หุ้น ในปี 2555
■ อัตรากําไรสุทธิตอ่ ส่วนของผู้ถือหุ้นลดลงจากปี ก่อน 23% เหลือ 21% และ
■ อัตรากําไรสุทธิตอ่ สินทรัพย์รวมใกล้ เคียงกับปี ก่อน คืออยูท่ ี 12%
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย

รายได้ จากการขายอสังหาริมทรัพย์
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้นขันพื
 นฐาน (บาท/หุ้น)
สินทรัพย์รวม
หนี สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น

2555
11,260
11,649
2,744
1.60
23,653
10,766
12,465

2554
12,466
12,809
2,568
1.50
20,495
9,362
10,750

หน่วย : ล้ านบาท
เพิมขึน. (ลดลง)
(1,206)
(1,160)
176
0.10
3,158
1,404
1,715

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิมเติม ประธานฯ ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
ประจําปี 2555 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ซึง ได้ ผา่ นความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2555 ซึง ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมคําบอกกล่าวเรียกประชุมในครัง นี 
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง ในทีประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสําคัญได้ ดงั นี 
ชือ

ข้ อแนะนํา / ข้ อซักถาม

นายสุพจน์ พงษ์ จินดาการ
ผ้ ูถอื หุ้นซึงมาด้ วยตนเอง

สําหรับปี 2555 เหตุใดจึงมีกําไร เพิมขึ นจากปี ก่อนไม่มาก ในขณะทีปี 2555 รัฐบาลมีมาตรการ
การลดภาษี เงินได้ นิติบคุ คลจาก 30% เป็ น 23% ประกอบกันปี 2554 บริ ษัทฯ ได้ รับผลกระทบ
จากอุทกภัย ดังนัน จึงเห็นว่าปี 2555 บริ ษัทฯ น่าจะทํากําไรได้ เพิมขึ นจากทีเป็ นอยู่
นายประทีป ตัง. มติธรรม
เนืองจากการรับรู้ รายได้ ในธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มาตรฐานการบัญชีกําหนดให้ รับรู้ รายได้ เมือโอน
ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมสิทธิc ดังนัน ยอดขายคอนโดมิเนียมทีทําสัญญาแล้ ว จะสามารถรับรู้ รายได้ ประมาณ 2-3 ปี
ข้ างหน้ า
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ชือ

ข้ อแนะนํา / ข้ อซักถาม

นายเมธา วรดิลก
ผ้ ูถอื หุ้นซึงมาด้ วยตนเอง

จากช่ ว งเช้ าที ผ่ า นมาหนัง สื อ พิ ม พ์ ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ ระบุ ว่ า อาจจะเกิ ด ฟองสบู่ จากการสร้ าง
คอนโดมิเนียม ซึง สอดคล้ องกับสิง ทีประธานฯ กล่าวไว้ เมือสักครู่ ว่า การรับรู้ รายได้ รายได้ ในอนาคต
จากช่ ว งเช้ าที ผ่ า นมาหนัง สื อ พิ ม พ์ ก รุ ง เทพธุ ร กิ จ ระบุ ว่ า อาจจะเกิ ด ฟองสบู่ จากการสร้ าง
คอนโดมิเนียม ซึง สอดคล้ องกับสิง ทีประธานฯ กล่าวไว้ เมือสักครู่ ว่า การรับรู้ รายได้ รายได้ ในอนาคต
สําหรับยอดขายทีทําสัญญาแล้ วรอโอนกรรมสิทธิc (Backlog) จะต้ องรอประมาณ 2-3 ปี โดยบริ ษัทฯ
จะได้ เงินก้ อนใหญ่เมือสร้ างเสร็ จ และโอนกรรมสิทธิc ซึงต่างจากงานก่อสร้ างแนวราบ สามารถรับรู้
รายได้ ภายในปี สํา หรั บ ในทางปฏิ บัติเ ริ ม มีส ัญ ญาณจากหน่ว ยงานภาครั ฐ เช่น ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ได้ กําหนดให้ ผ้ ปู ระกอบการเรี ยกเก็บเงินดาวน์มากขึ น จะเห็นได้ ว่าบมจ.ศุภาลัย มีหนี 
น้ อยทีสดุ เมือเทียบกับบริ ษัทอืนในกลุม่ อุตสาหกรรมเดียวกัน ซึง บริ ษัทอืนมีหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น
2-3 เท่า ในขณะทีบมจ.ศุภาลัยมีไม่ถึง 1 เท่า ซึงทําให้ เกิดความมัน ใจในความมัน คงของบริ ษัทฯ
อย่างไรก็ตาม ยังมีความเป็ นห่วงสําหรับรายได้ รอการรับรู้ ซึง อาจมีความผันผวนในอนาคต
นายประทีป ตัง. มติธรรม
สําหรับการก่อสร้ าง บริ ษัทฯ สามารถสร้ างเสร็ จได้ ทกุ โครงการตามกําหนด สําหรับยอดขายรอการ
ประธานคณะกรรมการบริษัท รับรู้(Backlog) บริ ษัทฯ จะกําหนดให้ ลกู ค้ าผ่อนดาวน์ในจํานวนทีส งู ประมาณ 15-20% เพือป้องกัน
การเก็งกําไร ซึง จากสถิติทีผา่ นมาลูกค้ าจะโอนกรรมสิทธิcมากกว่า 90%
เมือไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิมเติมประธานฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี 
●เห็นด้ วย 1,030,684,252 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.2889 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง 7,381,366 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.7111 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย
มติท ีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําปี 2555 สิ นสุดวันที 31 ธันวาคม 2555 ทีผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จาก ผู้สอบบัญชีของ บริ ษัท สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นทีมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที 3

พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําปี 2555 เพือจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผู้ถอื หุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ประธาน ฯ ได้ แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ จะจ่ายประมาณร้ อยละ 45 ของกําไร
สุทธิ ซึง การจ่ายเงินปั นผลเป็ นไปตามผลกําไรของแต่ละปี ในปี ทีไม่มีกําไรก็จะไม่จ่ายเงินปั นผล อย่างไรก็ตามในบางกรณีแม้ จะมีกําไร
หากบริ ษัทฯ มีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริ ษัทฯ อาจจะไม่จ่ายเงินปั นผลก็ได้ ซึงรวมถึงเงินปั นผลระหว่างกาล
สําหรับผลการดําเนินงานในปี 2555 บริ ษัทฯ มีกําไรสุทธิ 2,595 ล้ านบาท คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นว่า ทีประชุมผู้ถือหุ้น
สมควรอนุมตั ิการจ่ายเงินปั นผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2555 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริ ษัทฯ ในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 43 ของกําไรสุทธิ ซึง สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลทีกําหนดไว้ ของบริ ษัทฯ
อนึง ทีประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครัง ที 8/2555 เมือวันที 14 สิงหาคม 2555 มีมติให้
จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2555 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ 0.30 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสําหรับงวด 6 เดือน
หลังของปี 2555 อีกในอัตราหุ้นละ 0.35 บาท
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ทังนี
  กําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสทิ ธิในการรับเงินปั นผลประจําปี 2555 (Record Date) ในวันที 13 มีนาคม 2556 และ
ให้ รวบรวมรายชือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที 14 มีนาคม 2556
โดยกําหนดวันจ่ายเงินปั นผลในวันที 7 พฤษภาคม 2556
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผลในปี 2554 ทีผ่านมาและปี 2555 ทีเสนอดังนี .
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2555 (ปี ทีเสนอ)
ปี 2554 (ปี ทีผ่านมา)
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2,594,808,775
2,511,229,218
2. กําไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
1.51
1.46
3. จํานวนหุ้น
1,716,553,249
1,716,553,249
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
0.65
0.65
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
0.30
0.35
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
0.35
0.30
5. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
 น (บาท)
1,115,759,611
1,115,759,611
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
43%
44 %
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง ในทีประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใด ซักถาม
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี 
●เห็นด้ วย 1,029,703,561 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.1927 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่เห็นด้ วย 8,365,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.8059 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 15,266 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่มีบตั รเสีย
มติท ีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรร
กําไรประจําปี 2555 เพือจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
วาระที 4

พิจารณาการเลือกตัง. กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการทีออกตามวาระ
ประธานฯ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 14 กรรมการจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด

จะต้ องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นทุกคราว สําหรับกรรมการทีต้องออกตามวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครัง นี 
มีจํานวน 3 ท่าน ดังนี 
1. นายประสพ
สนองชาติ
กรรมการอิสระ
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
กรรมการอิสระ
3. นายอธิป
พีชานนท์
กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม
ตามหลักปฏิบตั ิแล้ ว นายประสพ สนองชาติ ซึง เป็ นประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน จะต้ องเป็ นผู้
เสนอชือกรรมการเข้ าใหม่แทนกรรมการทีออกตามวาระ แต่เนืองด้ วยนายประสพ สนองชาติ เป็ นกรรมการทีต้องออกตามวาระ ในครัง
นี  บริ ษัทฯ จึงมอบหมายให้ กรรมการบริ ษัทท่านอืน ซึง เป็ นผู้ทีไม่มีสว่ นได้ เสีย เป็ นผู้พิจารณาการเลือกตังกรรมการ

นอกจากนี  บริ ษัทฯ ได้ ประกาศเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นรายย่อยเสนอชือบุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมเพือรับการคัดเลือก
เป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที 1ตุลาคม 2555 – 9 มกราคม 2556 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึงปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชือบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณา
ภายหลังจากผ่านการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการมีความเห็นว่ากรรมการทัง 3 ท่าน มี
คุณสมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด และไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามทีบญ
ั ญัติหรื อกําหนดไว้ ในกฎหมายต่าง ๆ
ทีมีผลบังคับกับบริ ษัทฯ ในปั จจุบนั อีกทังมี
 คุณสมบัติ มีความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีพื นฐานและความเชียวชาญจาก
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หลากหลายอาชี พ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์กว้ างไกล เป็ นผู้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม มีประวัติการทํางานทีโปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย มี
ความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนเห็นชอบกับข้ อเสนอของ
คณะกรรมการบริ ษัท จึงเห็นควรเสนอให้ เลือกตั ง นายประสพ สนองชาติ , ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน และนายอธิป พีชานนท์ ทีต้อง
ออกตามวาระ ให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง ประวัติโดยย่อของกรรมการทัง 3 ท่านปรากฏในเอกสารแนบท้ ายคํา
บอกกล่าวเชิญประชุมทีจดั ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าแล้ วดังนี 
1. ชือ – ชือสกุล

: นายประสพ สนองชาติ

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

อายุ

: 75 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: B.Commerce (Accounting) of University of Calcutta, India
Cert. Industrial Development

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:-

ประสบการณ์การทํางาน
ในอดีตทีผา่ นมาเคยดํารงตําแหน่ง

Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
The Role of Compensation Committee (RCC) จาก IOD
IBM Advance Management

: กรรมการรองผู้อํานวยการใหญ่ของบริ ษัท สยามมีเดีย แอนด์ คอม-มิวนิเคชัน จํากัด
กรรมการและผู้อํานวยการฝ่ ายการเงินของบริ ษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จํากัด
กรรมการอํานวยการของสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย
ผู้พิพากษาสมทบในศาลทรัพย์สนิ ทางปั ญญาและการค้ าระหว่างประเทศกลาง

การถือหุ้นในบริ ษัท

: 380,533 หุ้น (รวมคูส่ มรส)

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ

: 20 ปี

ตําแหน่งในกิจการอืน

: ประธานกรรมการบริ ษัท อินโฟเน็ท (ประเทศไทย) จํากัด

ตําแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/
:เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัททีอาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท12 ครัง เข้ าประชุม10 ครัง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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2. ชือ – ชือสกุล

: ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 73 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญญาโทสถาปั ตยกรรม (ด้ านการบริ หารโครงการก่อสร้ าง)
มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์ ประเทศสหรัฐอเมริ กา
: - Directors Accreditation Program (DAP) จาก IOD
- Audit Committee Program (ACP) จาก IOD

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์การทํางาน
ในอดีตทีผา่ นมาเคยดํารงตําแหน่ง

: กรรมการอิสระและกรรมการบริ หาร ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.)
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การถือหุ้นในบริ ษัท

: - หุ้น

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ

: 2 ปี

ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอืน
ตําแหน่งในกิจการอืน

:: อาจารย์พิเศษประจําจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ,
มหาวิทยาลัยศิลปากร และโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ไทย
ทีปรึกษากิติมศักดิc สมาคมนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์
อุปนายก สมาคมนักเรี ยนเก่า มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์
ทีปรึกษาคณะทํางานโครงสร้ างพื นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาทีปรึกษาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ”
อนุกรรมการ กพส.ของคณะกรรมการ กสทช.
กรรมการกํากับดูแลการดําเนินงานก่อสร้ างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ทีเกียกกาย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกําหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์
กระทรวงการคลัง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ประธานทีปรึกษาโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate
Business School)
ทีปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้ านจัดสรร, สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย
ทีปรึกษาสมาคมก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย และคณะกรรมการ
หอการค้ าไทย ด้ านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
:-

ตําแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/
เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัททีอาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ
: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง เข้ าประชุม 12 ครัง
หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา
: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน
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3. ชือ – ชือสกุล

: นายอธิป พีชานนท์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการผู้มีอาํ นาจลงนาม

ตําแหน่งปั จจุบนั

: กรรมการและกรรมการผู้จดั การ

อายุ

: 55 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
ปริ ญญาบัตร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร หลักสูตรการป้องกันราชอาณาจักรภาครัฐ
ร่วมเอกชน ปรอ.รุ่น 22 (วปอ.2552)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: - Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
- Director Accreditation Program (DAP) จาก IOD

ประสบการณ์การทํางาน
ในอดีตทีผา่ นมาเคยดํารงตําแหน่ง

: กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิคณะกรรมการจัดสรรทีดินกลาง กรมทีดิน
คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
คณะกรรมการผู้ชํานาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง แวดล้ อมด้ าน
โครงการทีพกั อาศัย สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง แวดล้ อม

การถือหุ้นในบริ ษัท

: 5,334,140 หุ้น

จํานวนปี ทีเ ป็ นกรรมการ

: 20 ปี

ตําแหน่งในบริ ษัทจดทะเบียนอืน

:-

ตําแหน่งในกิจการอืน

: กรรมการบริ หาร สภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
ประธานสมาคมการค้ ากลุม่ ธุรกิจก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์ สภาหอการค้ าแห่ง
ประเทศไทย
นายกกิตติมศักดิcสมาคมอาคารชุดไทย
ทีปรึกษาสมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร

ตําแหน่งในกิจการทีแข่งขัน/
:เกียวเนืองกับธุรกิจของบริษัททีอาจทํา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง เข้ าประชุม 12 ครัง

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ กล่าวว่าในปี ทีผา่ น ๆ มา กรรมการทัง 3 ท่านได้ ทาํ ประโยชน์และมีผลงานหลายอย่างมากมายต่อบริษัทฯ
คณะกรรมการบริ ษัท พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นพิจารณาให้ ดาํ รงตําแหน่งต่ออีกวาระหนึง
เลขานุการ ฯ ขอให้ ทีป ระชุม พิจารณาเลือ กตัง กรรมการแทนกรรมการทีออกตามวาระเป็ นรายบุคคล และเพือให้
สอดคล้ องกับคําแนะนําของสํานักงานกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ทีประสงค์จะให้ ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการมี
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ความโปร่งใสในการนับคะแนน จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ทังที
 เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง และเจ้ าหน้ าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทัง 3 ท่านแล้ ว
เมือไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิม เติม ประธาน ฯ จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี 
ชือกรรมการ

ประเภทกรรมการ

เห็นด้ วย (%)

ไม่ เห็นด้ วย (%)

งดออกเสียง (%)

1,024,915,580 เสียง
(98.7314 %)
1,030,153,681 เสียง
(99.2360 %)
1,025,465,281 เสียง
(98.7844 %)

5,787,601 เสียง
(0.5575 %)
549,500 เสียง
(0.0529 %)
5,237,900 เสียง
(0.5046 %)

7,381,366 เสียง
(0.7111 %)
7,381,366 เสียง
(0.7111 %)
7,381,366 เสียง
(0.7111 %)

1

นายประสพ สนองชาติ

กรรมการอิสระ

2

ผศ.อัศวิน พิชญโยธิน

กรรมการอิสระ

3

นายอธิป พีชานนท์

กรรมการผู้มีอาํ นาจ
ลงลายมือชือ

มติท ีประชุม ทีป ระชุม พิจ ารณาแล้ ว และมี ม ติด้ วยเสียงข้ างมากของผู้ถือ หุ้น ทีม าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ เลือ ก
กรรมการทัง 3 ท่านกลับเข้ าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง
วาระที 5 พิ จ ารณาการกํ า หนดค่ าบํ า เหน็ จ ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและที ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบีย. ประชุมคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการอืน ๆ
ทีคณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง. ประจําปี 2556
ประธาน ฯ ขอให้ นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนนําเสนอรายละเอียดต่อ
ทีประชุม
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ทีประชุมทราบว่า ตามทีบริษัทฯ ส่งหนังสือเชิญประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ปรากฏว่าเนื อหาสาระของวาระที 5 มีข้อความทีพมิ พ์ผิด ในหน้ า 7 ในหัวข้ อค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อย ดังนี 
เดิม พิมพ์ เป็ นต่ อคนต่ อเดือน
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าเบี ยประชุม (ไม่ รวมกรรมการที
เป็ นผ้ ูบริหาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2556 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2555

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

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

ขอแก้ ไขใหม่ เป็ นต่ อคนต่ อครัง. ดังนี .
องค์ประกอบค่าตอบแทน
1. ค่าเบี ยประชุม (ไม่ รวมกรรมการที
เป็ นผ้ ูบริหาร)
- ประธานกรรมการ
- กรรมการ

ปี 2556 (ปี ทีเสนอ)

ปี 2555

25,000 บาท/คน/ครัง
20,000 บาท/คน/ครัง

20,000 บาท/คน/ครัง
20,000 บาท/คน/ครัง

นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค่ า ตอบแทน แถลงให้ ที ป ระชุ ม ทราบว่ า
คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการกลัน กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่าง ๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิง
จากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว ทีประชุมมีความเห็นว่าเห็นควรนําเสนอต่อ
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ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบําเหน็จของกรรมการรวมทังค่
 าเบี ยประชุมของ
คณะกรรมการชุดย่อย รายละเอียดดังนี 
ค่าตอบแทนรายเดือนและค่าบําเหน็จของกรรมการรวมทังค่
 าเบี ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อย คณะกรรมการเสนอ
จ่ายในอัตราเท่ากับปี 2555 ยกเว้ นในส่วนของประธานคณะกรรมการชุดย่อยได้ แก่ ประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ประธาน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย ง ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และประธานคณะอนุกรรมการอืนๆ ที
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง ซึง มีหน้ าทีควบคุมดูแลการประชุมและมีความรับผิดชอบมากกว่ากรรมการ จึงขอเสนอทีประชุมสามัญผู้
ถือหุ้นประจําปี 2556 พิจารณาอนุมตั ิ ดังนี 
องค์ประกอบค่าตอบแทน

ปี 2556 (ปี ทีเสนอ)
ค่าตอบแทนของกรรมการ

1. ค่าตอบแทนรายเดือน
เหมือนปี 2555
2. ค่าบําเหน็จ
เหมือนปี 2555

ปี 2555
ประธานกรรรมการ กรรมการ และทีปรึกษา
คณะกรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
ประธานกรรมการ กรรมการ และทีปรึกษา
คณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ปี

ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
เหมือนปี 2555
25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ
เหมือนปี 2555
20,000 บาท/คน/เดือน
ค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อย : กําหนดจ่ายค่าเบี ยประชุมเป็ นรายครัง เฉพาะครัง ทีมาประชุม (คณะกรรมการชุดย่อยประกอบด้ วย
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริ หารความเสียง และคณะอนุกรรมการ อืน ๆ
ทีคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง)
1. ค่าเบี ยประชุม (ไม่ รวมกรรมการที
เป็ นผ้ ูบริหาร)
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/คน/ครัง
20,000 บาท/คน/ครัง
- กรรมการ
เหมือนปี 2555
20,000 บาท/คน/ครัง

เมือไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิม เติมประธานฯ ขอให้ ทีประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี 
●เห็นด้ วย 1,020,928,442 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 98.3262 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่เห็นด้ วย 9,938,111 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.9571 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 7,441,366 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.7167 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่มีบตั รเสีย
มติท ีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิค่าบําเหน็จ
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและทีปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบี ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอืน ๆ ทีคณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง ประจําปี 2556
ตามทีเสนอ
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วาระที 6

พิจารณาแต่ งตัง. ผ้ สู อบบัญชีประจําปี 2556 และกําหนดค่ าสอบบัญชีประจําปี 2556
ประธาน ฯ ขอให้ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียด
การแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนประจําปี 2556
นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณา
แล้ วโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ จึงเห็นสมควรเสนอให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้นสามัญพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
 ้ สอบบัญชี
จาก บริ ษัทสํานักงานเอินส์ทแอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ประจําปี 2556 โดยกําหนดให้ ผ้ ูสอบบัญชีคนใดคนหนึง
ต่อไปนี เป็ นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ ดังนี 

นายเติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4501 หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที 4523 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930
ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมานันไม่
 มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่
หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
ทัง นีผ ้ ูสอบบัญชี ของบริ ษัทฯ และผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทย่อย สังกัดสํานักงานสอบบัญชี เดียวกัน โดยในปี 2555
นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยทัง 4 แห่งของบริ ษัทฯ คือ บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี  แมเนจเม้ นท์ จํากัด
บริ ษัท ศุภาลัย อิสาน จํากัด บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด และบริ ษัท หาดใหญ่นคริ นทร์ จํากัด
สํา หรั บค่า ตอบแทนของผู้สอบบัญ ชี ที จะขออนุมัติ ในครั ง นีค ณะกรรมการบริ ษั ทโดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็น ควรเสนอให้ ที ป ระชุม สามัญผู้ถื อหุ้น พิจ ารณาอนุมัติ ค่า สอบบัญ ชี ง บการเงิ น บริ ษั ท ประจํ า ปี 2556 เพิ ม ขึน จาก
1,930,000 บาทเป็ นเงินจํานวน 1,970,000 บาท คิดเป็ นเพิมขึ น 2 % ส่วนค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเพิมขึ นจาก 1,200,000 บาท
เป็ น 1,230,000 บาท คิดเป็ นเพิมขึ น 2.5 % สําหรับค่าบริ การอืน (non audit fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีทีผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการทีเกียวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีทีผ้ สู อบบัญชีสงั กัดใน
รอบปี บัญชีทีผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผ้ ูสอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอืน

ปี 2556 (ปี ทีเสนอ)
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ปี 2555
1,930,000 บาท
1,200,000 บาท
ไม่มี

เมือไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิม เติมประธานฯ ขอให้ ทีประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี 
●เห็นด้ วย 1,030,875,552 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.2842 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่เห็นด้ วย 51,001 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0049 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 7,381,366 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.7109 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู

้ ถือหุ้นซึง มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไม่มีบตั รเสีย
มติท ีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตังนาย

เติมพงษ์ โอปนพันธุ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 4501 หรื อ นางชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที
4523 หรื อ นายศุภชัย ปั ญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 3930 เป็ นผู้สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทฯ ประจําปี
2556 และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทประจําปี 2556 เป็ นเงินจํานวน 1,970,000 บาท
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วาระที 7

พิจารณาเรืองอืน ๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี –
ประธานเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง ในทีประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสําคัญได้ ดงั นี 

ชือ
นายบาห์ รัทบซัู น กวาตรา
ผ้ ูถอื หุ้นซึงมาด้ วยตนเอง

ข้ อแนะนํา / ข้ อซักถาม
ธุรกิจทีโรงแรมป่ าสักรี สอร์ ทแอนด์ สปา และโรงแรมภูเก็ต บริ ษัทฯ จะดําเนินการอย่างไรต่อไป จะ
เก็บไว้ หรื อ ขาย และได้ ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่า บริ ษัทฯ จะไปลงทุนซื อสํานักงานให้ เช่า ที
ประเทศฟิ ลิปปิ นส์คิดว่าจะสามารถทํากําไรได้ มากน้ อยเพียงใด และคาดว่าจะมีรายได้ ค่าเช่าเป็ น
สัดส่วนเพิมจากปั จจุบนั อยูท่ ี 2.5% เป็ นเท่าใด
นายประทีป ตัง. มติธรรม
มีความเป็ นไปได้ ทงั  2 ประการ ขึ นอยู่กบั ปั จจัยหลายด้ าน และโรงแรมทัง 2 แห่ง ปั จจุบนั สามารถ
ประธานคณะกรรมการบริษัท ทํากําไรได้ เนืองจากอุตสาหกรรมการท่องเทียวอยู่ในช่วงขาขึ น สําหรับการลงทุนในธุรกิจโรงแรม
ถือเป็ น 1 ในกลยุทธ์ ในการประกอบธุรกิจของบริ ษัทฯ กอร์ ปกับสินทรัพย์ทีบริ ษัทฯ ถือครองจะมี
มูลค่าเพิมขึ นเมือเวลาผ่านไป
นางอัจฉรา ตัง. มติธรรม
โรงแรมศุภาลัย ป่ าสัก รี สอร์ ท แอนด์ สปา ซึง ตังอยู
 ท่ ีจงั หวัดสระบุรี เป็ นบริ ษัทย่อย เริ มธุรกิจโดยการ
กรรมการบริษัท
ขายบ้ านรี สอร์ ทแก่ลกู ค้ าจํานวน 200 กว่ายูนิต ในครัง นัน บริ ษัทฯได้ ให้ คํามัน สัญญาต่อลูกค้ าว่า จะ
มีโรงแรม สําหรับให้ บริ การแก่ลกู ค้ า ตลอดเวลาทีได้ เข้ าพักอาศัย ทังนี
  โรงแรมป่ าสักฯ สามารถ
ดําเนินกิจการได้ เป็ นอย่างดี และสามารถขับเคลือนกิจการได้ ด้วยตัวเอง โดยมิได้ มีต้นทุน หรื อมี
ภาระใดๆ ต่อบริ ษัทฯ
ประกอบกับ บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพยายามเพิมรายได้ ทีมาจากทรัพย์สิน (Recurring Income)
ซึง นักลงทุนส่วนใหญ่ ทราบดีวา่ บริ ษัทฯ จําเป็ นต้ องถือครองสินทรัพย์นี สําหรับการเช่า หรื อขายใน
อนาคต เพือรองรับความไม่แน่นอน หากวันหนึง ธุรกิจต้ องประสบปั ญหาใดๆ ก็ตาม บริ ษัทฯ ยังคง
มีแหล่งรายได้ จากทรัพย์สนิ ทีสามารถรักษาระดับรายได้ แก่บริ ษัทฯอย่างต่อเนือง
ในขณะที จัง หวัด ภูเ ก็ ต มี โ รงแรมอี ก แห่ ง หนึ ง ซึ ง มี ก ารบริ ห ารงานในลัก ษณะเดี ย วกัน โดยมี
วัตถุประสงค์หลัก คือ สร้ างบ้ านสไตล์รีสอร์ ท เพือขายแก่ชาวต่างชาติ และมีแนวคิดเดียวกับโรงแรม
ป่ าสัก คือ การหารายได้ จากกิจการโรงแรม และการให้ บริ การแก่ลกู ค้ าทีซื อบ้ าน อย่างไรก็ตาม การ
ขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ได้ ผา่ นการพิจารณาการลงทุนอย่างละเอียด จากคณะกรรมการบริ ษัท
นายอธิป พีชานนท์
การลงทุนทุกประเภทย่อมมีเหตุผล สินทรัพย์ทีบริ ษัทฯถืออยู่ในบัจจุบนั บริ ษัทฯเห็นว่า มีแนวโน้ มจะ
กรรมการบริษัท
เพิมค่าในอนาคต ซึง อาจเป็ นเหตุผลหนึงทีอาจต้ องใช้ ระยะเวลาการลงทุนทีนานกว่า อีกทังบริ
 ษัทฯ
ถือว่าการประกอบธุรกิจจะต้ องดูแลลูกค้ าหลังการโอนกรรมสิทธิcแล้ ว โดยหลักการดังกล่าว บริ ษัทฯ
เห็นว่าเป็ นแนวทางการบริ หารงานทีถูก ต้ อง ทัง นี  บริ ษัท ฯ ได้ มีธุ รกิ จ โรงแรม ซึง เปรี ยบเสมือ น
ศูนย์กลางการบริ การ (Central Service) สําหรับลูกค้ าทีซื อบ้ านสามารถมาใช้ บริ การของโรงแรมได้
ในขณะทีโรงแรมสามารถสร้ างรายได้ จากการให้ บริ การนัน มาสูบ่ ริ ษัทแม่
สําหรับโรงแรมภูเก็ต มีแนวทางการบริ หารงานเช่นเดียวกับ โรงแรมป่ าสัก และการลงทุนทีโรงแรม
ภูเก็ต มีความเป็ นไปได้ คอ่ นข้ างสูงในการเพิมมูลค่าในอนาคต หากโรงแรมภูเก็ตสามารถทํากําไรได้
ในอนาคต บริ ษัทฯอาจขายโรงแรมแก่นกั ลงทุนทีสนใจ แต่ไม่ใช่ ณ ปั จจุบนั เนืองจากปั จจุบนั โรงแรม
สามารถทํากํ าไรได้ อยู่ในเกณฑ์ ดี และแนวทางการขยายธุรกิ จนี  เป็ นทีมาของการสร้ างโรงแรม เพื อ
ให้ บริ การ
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ชือ
ข้ อแนะนํา / ข้ อซักถาม
นายประทีป ตัง. มติธรรม
ปั จ จัย หนึง ทีทํา ให้ บ ริ ษั ท ฯมีกํา ไรขัน ต้ น สูง เนือ งจากมีร ายได้ จ ากการให้ เ ช่า ซึง มีต้ น ทุน ตํา ซึง
ประธานคณะกรรมการบริษัท ธุรกิจให้ เช่าเป็ นการกระจายความเสียงจากการลงทุน นอกจากนี บริ ษัทฯมีอาคารสํานักงานเป็ นของ
ตนเอง ทําให้ ประหยัดรายจ่ายค่าเช่าอาคารสํานักงาน ทําให้ ค่าใช้ จ่ายในการบริ หารตํา
นายพีรพงษ์ จุลเดช
จากแนวโน้ มต้ นทุนทีเพิมขึ น อาจส่งผลให้ อตั รากําไรขันต้
 นในอนาคตเปลียนแปลงจากทีเป็ นอยู่ใน
ผ้ ูถอื หุ้นซึงมาด้ วยตนเอง
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มีแนวทางในการบริ หารต้ นทุนทีมีแนวโน้ มเพิมสูงขึ นอย่างไร
นายประทีป ตัง. มติธรรม
บริ ษัทฯ บริ หารงานโดยการประมาณการต้ นทุนการก่อสร้ างทีเผือต้ นทุนความไม่แน่นอนไว้ แล้ ว
ประธานคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับทีมบริ หารงานอาคารสูง มีการวางแผน ปรับปรุ งการบริ หารต้ นทุนอยู่ตลอดเวลา โดยมี
วัตถุประสงค์เพือให้ ลกู ค้ าซื อสินค้ าได้ ในราคาทีถกู กว่า และได้ คณ
ุ ภาพของสินค้ าทีดีกว่า
นายอธิป พีชานนท์
สําหรับงานก่อสร้ างทีรอการรับรู้ รายได้ ทีจะก่อสร้ างภายใน 2 ปี ข้ างหน้ า มีการเซ็นต์สญ
ั ญางาน
กรรมการบริษัท
ก่อสร้ างแล้ วเกินกว่า 70% ทําให้ ความเสีย งด้ านต้ นทุนลดลง ส่วนโครงการทีเปิ ดตัวในช่วงไตรมาส
สุดท้ าย ซึง ยังไม่ได้ ทําสัญญา จะมีการคํานวณต้ นทุนเผือความเสีย งนี  และกําหนดราคาขายใหม่ ไว้
แล้ วเช่นกัน ดังนัน ผลกระทบต่อกําไรขันต้
 น คาดว่าจะมีบ้างเล็กน้ อย
นายวสันต์ ผลคํานวณ
1) การลงทุนในต่างประเทศมีเป้าหมายอย่างไร
ผ้ ูถอื หุ้นซึงมาด้ วยตนเอง
2) รายได้ จ ากการให้ เช่า ซึงเป็ นรายได้ เสริ ม จะขยายไปมากน้ อยเพีย งใด มี เป้าหมายในปี นี 
อย่ า งไร มี แ นวคิ ด ในการทํ า ศู น ย์ ก ารค้ าในรู ป แบบพลาซ่ า แล้ ว นํ า เข้ ากองทุ น รวม
อสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) หรื อไม่
3) มีแนวคิดในการลงทุนเรื อง กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) หรื อไม่ ทังนี
 การลงทุน
ในทีดินยุคหลัง มีแนวโน้ มในการบริ หารจัดการในรู ปแบบ Property Fund มากขึ น บริ ษัทฯ
วางเป้าหมายในเรื องนี ไว้ หรื อไม่
นายประทีป ตัง. มติธรรม
1) คณะกรรมการบริ ษัท มีนโยบายทีจะขยายการลงทุนไปต่างประเทศ เหตุผลหนึง คือ เพือเป็ นการ
ประธานคณะกรรมการบริษัท
กระจายความเสีย ง เพิมโอกาสในการลงทุน และการรักษาผลตอบแทนต่อส่วนของผู้ถือหุ้นให้ อยู่
ในระดับทีดี จะเห็นได้ ว่าปั จจุบนั อัตราส่วนหนี สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E Ratio : Debt to
Equity Ratio) มีแนวโน้ มลดลง
การลงทุนในต่างประเทศเป็ นอีกช่องทางหนึงในการเพิมอัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น ซึงใน
หลายประเทศอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจสูงกว่าประเทศไทย ประกอบกับในประเทศไทยมี
ปั จจัยเสียงหลายด้ านทีไม่อาจควบคุมได้ รวมทังอั
 ตราการเพิมของประชากรในประเทศไทยมี
อัตราลดลง ดังนัน ความต้ องการทีอยู่อาศัย จะเติบโตไปอีกระยะหนึง แต่ในอีกหลายประเทศมี
อัตราการเพิ มขึน ของประชากรสูง เช่ น อินโดนี เซีย มาเลเซี ย ฟิ ลิปปิ นส์ ซึงประเทศเหล่านี 
ประชากรไม่นิยมคุมกําเนิด อย่างไรก็ตาม การลงทุนในต่างประเทศต้ องดําเนินการไปอย่าง
ระมัดระวัง โดยลงทุนไม่มาก และมีความเสียงน้ อย รวมทังต้
 องสามารถทํากําไรให้ แก่บริ ษัทฯได้
นอกจากนี  บริ ษัทฯมีนโยบายขยายธุรกิจไปตลาดต่างจังหวัดก่อนผู้ประกอบการรายอืน ทําให้ ใน
ปี 2555 มียอดขายอสังหาริ มทรัพย์เพิมขึ น 34% เมือเทียบกับปี 2554
2) รายได้ การให้ เช่า คาดว่าจะเกิน 10% ของรายได้ รวม โดยการเพิมขึ นของรายได้ จากการให้ เช่า
จะมีแนวโน้ มเติบโตแบบเพิมขึ นทีละน้ อย
3) การลงทุนใน กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์ (Property Fund) บริ ษัทฯ ได้ เคยศึกษาและพบว่า การ
ลงทุนใน Property Fund จะต้ องจ่ายอัตราผลตอบแทนประมาณ 7-8% ซึงบริ ษัทฯ เห็นว่าการ
ลงทุนโดยการกู้มีต้นทุนเงินทีตํากว่า และให้ ผลตอบแทนสูงกว่า กอร์ ปกับบริ ษัทฯ มีต้นทุนทาง
การเงินตํา ทําให้ ไม่เลือกวิธีการลงทุนแบบ Property Fund
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ชือ
นางสจีรัตน์ เมธีสุวภาพ
ผ้ ูถอื หุ้นซึงมาด้ วยตนเอง

1)
2)
3)

นายอธิป พีชานนท์
กรรมการบริษัท

1)
2)
3)

ข้ อแนะนํา / ข้ อซักถาม
มีความเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใด ทีจะนําเสนอผลงานในโครงการต่างๆของบริ ษัทฯ เพือให้ ผ้ ู
ถือหุ้นได้ รับทราบ และหากสนใจจะได้ ร่วมลงทุนเพิมขึ น
มีความเป็ นไปได้ มากน้ อยเพียงใดทีจะพาผู้ถือหุ้นเยียมชมโครงการของบริ ษัทฯ
ในอี ก 2 ปี ข้ างหน้ า ประเทศไทยจะเข้ าสู่ประชาคมเศรษฐกิ จอาเซี ยน (AEC : Asean
Economic Community) บริ ษัทฯ มีขอ่ งทางในการลงทุนอย่างไร
ในการประชุมครัง หน้ าก่อนเริ มการประชุม บริ ษัทฯจะนําเสนอโครงการเปิ ดใหม่ของบริ ษัทฯ
ผ่าน Slide Presentation
บริ ษัทฯ ยินดีพาผู้ถือหุ้นเยียมชมโครงการต่าง ๆ ของบริ ษัทฯ โดยจัดเป็ นกลุ่มย่อย เพือให้
สามารถต้ อนรับผู้ถือหุ้นได้ อย่างทัว ถึง
บริ ษัทฯ ให้ ความสนใจในการลงทุนต่างประเทศ และเพือเป็ นการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับการ
ขยายธุรกิจไปยังต่างประเทศ ขณะนี บริ ษัทฯ ได้ ตงหน่
ั  วยงานโดยเฉพาะขึ นมาศึกษาด้ านการ
ลงทุนในประเทศกลุม่ AEC และนอกกลุม่ AEC โดยแนวโน้ มด้ านการลงทุนในต่างประเทศ
คาดว่าจะเกิดขึ นในอนาคตอันใกล้ นี 

เมือไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอปิ ดประชุมและกล่าวขอบคุณตัวแทนผู้ถือหุ้นทีช่วยตรวจสอบการนับ
คะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทีได้ สละเวลามาร่วมประชุมและให้ ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ทีเป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
ปิ ดประชุมเวลา

16.20 นาฬิกา

( นายประทีป ตังมติ
 ธรรม )
ประธานทีประชุม

( นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ )
เลขานุการบริ ษัท
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