สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2557
บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 22 เมษายน 2557
ณ หองประชุมชั้น 33 อาคารศุภาลัยแกรนดทาวเวอร
ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
นายประทีป ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม (“ ประธานฯ ”) กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดมาเขา
รว มประชุ ม สามัญผู ถือ หุ นประจํ าป 2557 ของบริ ษั ทฯ และแจ งที่ ป ระชุม ทราบวา การประชุ ม สามัญผู ถือ หุ นประจํ าป เ ปน ไปตาม
ขอบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือตองจัดใหมีการประชุมสามัญประจําปภายใน 4 เดือนนับแตวันสิ้นสุดรอบป
บัญชีของบริษัทฯ บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชําระแลว 1,716,553,249 บาท มูลคาที่ตราไวหุน
ละ 1 บาท ในวันนี้มีผูถือหุนมารวมประชุม 1,183 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 1,047,696,486 หุน คิดเปนรอยละ 61.0349 ของจํานวน
หุนที่จําหนายทั้งหมด แยกเปนผูถือหุน
มาประชุมดวยตนเอง จํานวน 166 ราย จํานวนหุน 521,607,729 หุน
คิดเปนรอยละ 30.3869
รับมอบฉันทะ
จํานวน 1,017 ราย จํานวนหุน 526,088,757 หุน
คิดเปนรอยละ 30.6480
จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัท และตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน คือมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
หรือมอบฉั นทะใหผูอื่ นมารวมประชุ มไม นอยกวา 25 คน และมีหุนนั บรวมกัน ไดไม นอยกวา 1 ใน 3 ของจํา นวนหุนที่จํ าหน ายได
ทั้งหมด
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใสและสอดคลองกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียน จึง
ขออาสาสมัครตัวแทนจากผูถือหุนรายยอย เพื่อเขารวมสังเกตการณการนับคะแนนที่จุดนับคะแนน คือ ดร.สุกุลพัฒน คุมไพศาล
และนางสุนันทา เชาอนาจิณ นอกจากนี้ มีตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย คือ นางสาวศิริพร ขัตตพงษ และวันนี้ไมมีตัวแทน
จากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประธานฯ กลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2557 และแนะนํากรรมการบริษัท ผูบริหาร และผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ที่เขารวมประชุมดังนี้
1. นายประทีป
ตั้งมติธรรม ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
4. นายประกิต
ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายประสพ
สนองชาติ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน
6. ดร.วิรัช
อภิเมธีธํารง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ
7. นายอนันต
เกตุพิทยา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
8. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน กรรมการอิสระ
9. นายอธิป
พีชานนท
กรรมการ
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10. นายประศาสน ตั้งมติธรรม กรรมการ
11. นางวารุณี
ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน- บัญชีและเลขานุการบริษัท
12. นายศุภชัย
ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงานเอินสทแอนด ยัง จํากัด
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทฯ แจงกําหนดวันประชุมผูถือหุนในเว็บไซตของบริษัทฯ ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม
2556 – 7 มกราคม 2557 เพื่อเปดโอกาสใหทานผูถือหุนไดมีโอกาสและมีสวนรวมในการเสนอวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมผู
ถือหุน แตปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรที่จะกําหนดวาระ
การประชุมในการประชุมครั้งนี้รวม 11 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ทุกทานไดรับแลว ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเผยแพร หนังสือ
เชิญประชุมและวาระการประชุมครั้งนี้ในเว็บไซตของบริษัทฯ (www.supalai.com) ตั้งแตวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 แลว เพื่อใหการ
ประชุมเปนไปตามแนวทางของการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานฯ ไดใหผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนน
เสียงตอที่ประชุม
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงที่ประชุม
เกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจงผลการนับคะแนนในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปไดดังนี้
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระตางๆ ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือและที่ไดรับมอบฉันทะ โดยใหนับหนึ่งหุน
เทากับหนึ่งเสียง
 ผูถือหุน 1 ราย มี สิทธิออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระวาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงอยางใดอย างหนึ่ ง
เทานั้น จะแบงแยกจํานวนหุนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไมได
 การนับคะแนน จะถือมติเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เวนแตเรื่องที่ กฎหมายกําหนดเปน
อยางอื่น
 ในกรณีที่ผูถือหุน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้ งลงลายมือชื่อ
ในบัตร และเจาหนาที่บริษัทจะบันทึกคะแนนเสียงที่บัตรยืนยันการลงคะแนนพรอมทั้ งเก็บบัตรดังกลาวเฉพาะกรณีไมเห็น
ดว ย และงดออกเสี ยงเท านั้ น สว นบั ตรยืน ยัน การลงคะแนนเสี ยงเห็ นด วยจะเก็ บพรอ มกั นทั้ งหมดภายหลัง เสร็จ สิ้น การ
ประชุม
 การนับคะแนนบริษัทจะใชวิธีหักคะแนนเสียงไมเห็นดวยและงดออกเสียงออกจากจํา นวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุมใน
วาระนั้นๆ และสวนที่เหลือจะถือวาเปน คะแนนเสี ยงที่ เห็นด วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดัง กลาวจะคํ านึงถึงการ
ลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไวตามหนังสือมอบฉันทะดวย
 เนื่องจากการนับคะแนนในแตละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในวาระนัน้ ๆ จึงอาจมีผูถือหุนและจํานวนคะแนนเสียงในแตละวาระไมเทากัน เนื่องจากอาจมีผูถือหุนบางรายออก
จากหองประชุมหรือเขามาเพิ่มเติม
 สําหรับ รายละเอีย ดผลการนั บคะแนนของแตละวาระนั้ น ประธานฯ ขอใหที่ป ระชุม ดําเนิน การพิจ ารณาใหค รบทุ กวาระ
เพื่อใหการประชุมเปนไปอยางตอเนื่อง และเมื่อเจาหนาที่ไดตรวจนับคะแนนเสร็จเรียบรอยแลวก็จะแจงใหที่ประชุมทราบ
รายละเอียดผลการนับคะแนนภายหลังจากจบการประชุมวาระที่ 11
หลังจากนัน้ ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวามีความเห็นเปนอยางอื่นหรือไม ซึ่งที่ประชุมเห็นชอบกับวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่ เสนอขางตน และประธานที่ประชุมไดชี้แจงที่ประชุมวา ในการ
ประชุมผูถือหุนครั้งกอนๆ ที่ประชุมอนุญาตใหผูถือหุนที่มาเขารวมประชุมในระหวางที่มีการประชุม โดยผูถือหุนรายนั้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนเสียงเฉพาะในวาระที่เขารวมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยที่จะใหผูที่มาประชุมชา
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มีสิทธิเขารวมประชุมและมีสิทธิลงคะแนนได ตามวาระที่รวมประชุมทัน ที่ประชุมมีมติเ อกฉันทเห็ นดวยกับแนวทางดังกลาว จึงได
ดําเนินการประชุมตอตามวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
ประธานฯ ขอใหที่ ประชุม พิจ ารณารั บรองรายงานการประชุม สามั ญผู ถือ หุ นประจํา ป 2556 ซึ่ งประชุม เมื่อ วัน ที่ 22
เมษายน 2556 วาถูกตองหรือไม และไดแจงใหที่ประชุมทราบวารายงานการประชุมนี้คณะกรรมการบริษัทไดตรวจสอบแลวเห็นวาได
มีการบันทึกรายงานไวอยางถูกตอง
และประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผูถือหุนซักถามโดยสรุปใจความสําคัญไดดงั นี้
ชื่อ
ขอแนะนํา/ขอซักถาม
นายสุพจน พงศกิดาการ
ตามหนังสือเชิญประชุมผูถือหุนสิ่งที่สงมาดวยลําดับ 1 หนา 5 พิมพชื่อ “ ” นายสุพจน พงษจินดา
ผูถือหุน ซึ่งมาดวยตนเอง
การ ” ผิด ซึ่งที่ถูกตองคือ “ นายสุพจน พงศกิดาการ ”
(ถาม)
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
ขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และขอแกไขรายงานการประชุมหนา 5 ดังนี้ นาย สุพจน พงศ
เลขานุการบริษัท (ตอบ)
กิดาการ
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,047,870,566 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9999 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 1,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0001 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556
วาระที่ 2

คณะกรรมการรายงานผลการดําเนิน งานในรอบปที่ผ านมาและพิ จารณาอนุ มัติ งบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานฯ แถลงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2556 ภาพรวมของธุรกิจอสังหาริมทรัพยไทย มีปจจัยบวก คือ ตนปที่ผานมา
ราคาพืชผลสินคาเกษตรดีสงผลตอรายไดประชากร การผลักดันโครงการขนาดใหญของรัฐ ขณะที่ปจจัยลบทางดานตนทุนการกอสราง
ที่เพิ่มสูงขึ้น การขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนสถานการณการเมืองที่ตึงเครียด แตบริษัท ฯ และบริษัทยอยสามารถทํายอดขายไดสูงถึง
18,576 ลานบาท แบงออกเปนคอนโดมิเนียม 62% สวนที่เหลืออีก 38 % เปนบานจัดสรร
สวนทางดานฐานะการเงินมีความแข็งแกรง กลาวคืออัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน เทากับรอย
ละ 51 สวนตนทุนการเงินอัตราเฉลี่ย 4% ตอป และขนาดสินทรัพยเพิ่มขึ้น 30% และสวนของผูถือหุนเพิ่มขึ้น 14% ขณะเดียวกันกลุม
บริษัทฯ สามารถทํารายไดรวมถึง 12,742 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 2,882 ลานบาท เพิ่มขึ้น 5% เมื่อเทียบกับป 2555
ปจจุบันบริษัทฯ และบริษัทยอยมีโครงการดําเนินงานอยูระหวางการพัฒนาประมาณ 81 โครงการ ทั้งในเขตกรุงเทพฯ
ปริมณฑล และหัวเมืองตางจังหวั ด คิดเปนมู ลคารวมประมาณ 150,749 ลา นบาท ซึ่งในความเป นจริงแลวมี มากกวานี้ เพราะบาง
โครงการอยูระหวางการกอสราง บางโครงการอยูระหวางการถมดินและยังไมเปดขายโครงการ ขณะที่ บางโครงการเพิ่งจะซื้อที่ดินยัง
ไมมีการพัฒนาโครงการ หากรวมกันแลวจะมีรอยกวาโครงการ โดยในป 2556 ที่ผานมา บริษัทฯ ไดมีการขยายการลงทุนไปยังหัว
เมืองตาง ๆ ในภูมิภาคที่เปนศูนยกลางธุรกิจและแหลงทองเที่ยว ซึ่งสวนใหญจะเปนโครงการแนวราบ สวนการพัฒนาโครงการอาคาร
สูงจะมีเฉพาะหัวเมืองทองเที่ยวที่มีชาวตางชาติเขามาและสามารถซื้ออาคารชุดได ที่ผานมาบริษัทฯ และบริษัทยอยเลือกลงทุนใน
จังหวัดเชียงใหม สุราษฎรธานี ภูเก็ต อุดรธานี ขอนแกน ชลบุรี ระยอง และหาดใหญ จังหวัดสงขลา ในป 2557 บริษัทฯ จะขยายการ
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ลงทุนพัฒนาโครงการในจังหวัดอุบลราชธานี และนครราชสีมา นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีนโยบายที่จะขยายการลงทุนไปตางประเทศ
ทั้งนี้ เพื่อกระจายความเสี่ยง และเพิ่มโอกาสในการลงทุน ตลอดจนรักษาผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุนใหอยูในระดับที่ดีนาพอใจ
ซึ่งในปที่ผานมาบริษัท ฯ ไดซื้ออาคารสํานักงานที่ประเทศฟลปิ ปนสที่มีผูเชาและสามารถรับรูรายไดไดทันที
ดานรางวัลแหงความภาคภูมิใจ
 บริษัทฯ ใหความสําคัญและยึดมั่นปฏิบัติในการดําเนินธุรกิจภายใตหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี สงผลใหในป 2556
บริษัท ฯ เปน 1 ใน 87 บริษัท ที่ไดรับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent) จากบริษัทที่สํารวจทั้งสิ้น จํานวน 526 บริษัท คือ ไดคะแนน
93% จากผลการประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียนไทยประจําป 2556 ของสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
(IOD)
 รางวัล BCI Asia Top 10 Developers Awards 2013 จากบริษัท บีซีไอ เอเชีย คอนสตรัคชั่น อินฟอรเมชั่น จํากัด และ
Future Arc Journal ไดรับรางวัลนี้ติดตอกันเปนครั้งที่ 2 โดย บมจ.ศุภาลัย เปน 1 ใน 10 บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยของประเทศ
ไทยที่ไดรับรางวัลดังกลาว โดยพิจารณาจากผลงานออกแบบและพัฒนาโครงการกอสรางของบริษัทฯ จนเปนที่ยอมรับของผูบริโภค
 รางวัล “ผูประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพยที่ดี ประจําป 2556” ของสํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.)
สํานัก นายกรัฐมนตรี ในโครงการอสังหาริมทรัพยติ ดดาว สคบ. ซึ่ง บริษัท ฯ ได รับรางวัลนี้ ติดตอ กันเป นครั้ง ที่ 3 โดยผ านเกณฑการ
พิจารณาคัดเลือกองคประกอบ 5 หมวด คือ การประกอบการและทีมงาน, ทําเลที่ตั้งของโครงการ, มาตรฐานการออกแบบและการ
กอสราง, ความรับผิดชอบของผูประกอบการธุรกิจตอผูบริโภคและสังคม, ความพึงพอใจของผูบริโภค
 รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในโครงการ “BV สัญลั กษณแหงความมั่นใจ ในมาตรฐานระดับสากล” จากบริษัท บูโ ร
เวอริทัส เซอทิฟเคชั่น (ประเทศไทย) จํากัด ซึ่งรางวัลดังกลาวแสดงใหเห็นถึงการใหความสําคัญกับการดําเนินงานมาตรฐานสากล
ISO 9001:2008 โดยมีการนําเครื่องหมายการรับรองไปใชอยางถูกตอง กอรปกับมีความสวยงาม มีความคิดสรางสรรค และสื่อสารไป
ยังลูกคาและผูสนใจไดเปนอยางดี
ใน ป 2557 ซึ่งเปนปที่บริษัทฯ ครบรอบ 25 ป จึงกําหนดวิสัยทัศนไววา “ผูนําในการสรางนวัตกรรมและมูลคาเพิ่ม” โดย
สรางสรรคและพัฒนานวัตกรรมเพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอยางยั่งยืนภายใตคุณภาพมาตรฐาน บริการประทับใจ
และไดมอบหมายใหนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม รองกรรมการผูจัดการ เปนผูสรุปผลการดําเนินงานในปที่ผานมา
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม รองกรรมการผูจัดการ ชี้แจงผลงานในป 2556 ดังนี้
 ยอดขาย รายได และกําไร
ป 2556 ที่ผานมาถือเปนอีกปที่ดีของบริษัท ฯ ทั้งในดานการรับรูรายไดและกําไรสุทธิที่เติบโตเพิ่มขึ้น แมจะมี
สถานการณที่ยากลําบากในการทําธุรกิจจากปจจัยลบตาง ๆ แตบริษัท ฯ ก็สามารถฟนฝามาไดดวยดี
สําหรับในป 2557 นี้ ก็จะเปนปแหงการเติบโตที่ดีของบริษัท ฯ เชนกันเนื่องจากบริษัท ฯ มีความพรอมทั้งที่ดินที่ซื้อเพื่อ
รอการพัฒนาโครงการ ผูรับเหมา การรับรูรายไดและกําไรสุทธิ รวมทั้งมีสินคาที่ขายและรอโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคาเปนจํานวนมาก
(Backlog)
 การขยายการลงุทนไปสูภูมิภาค
บริษัท ฯ มีนโยบายการขยายธุรกิจไปสูภูมิภาคอยางตอเนื่อง ปจจุบันบริษัท ฯ ลงทุนในการพัฒนาโครงการตาง ๆ ใน
ตางจังหวัดตามหัวเมืองใหญเปนจํานวนถึง 8 จังหวัด และในปนี้ไดขยายการลงทุนเพิ่มในจังหวัดเดิมและขยายการลงทุนเพิ่มในอีก 2
จังหวัด คือ จังหวัดอุบลราชธานี และนครราชสีมา ซึ่งไดมีการซื้อที่ดินแลวและอยูระหวางการพัฒนาโครงการ
จากนโยบายดังกลาวขางตน จะผลักดันใหสัดสวนของยอดขายที่มาจากโครงการตางจังหวัดจะเพิ่มสัดสวนเปน 29 %
ของยอดขายรวมใน ป2557 โดยบริษัท ฯ จะเนนนโยบายการบุกตลาดตางจังหวัดซึ่งเปนหัวเมืองใหญที่จะชวยผลักดันยอดขาย
 ยอดขายปที่ผานมา และเปายอดขาย
ในปที่ผานมา บริษัทฯ และบริษัทยอยมียอดขายหลังหักยอดยกเลิกแลวเทากับ 19,091 ลานบาท แบงเปนโครงการ
อาคารชุด 63 % ที่เหลือ 37 % เปนโครงการบานเดี่ยว บานแฝดและทาวนเฮาส
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สําหรับไตรมาส 1 ป 2557 มียอดขายประมาณ 4,000 ลานบาท โดยเปนยอดขายโครงการแนวราบ 2,160 ลานบาท
ซึ่งมีอัตราการเติบโตดีมาก กลาวคือ ปที่ผานมายอดขายโครงการแนวราบรวม 7,045 ลานบาท จึงคาดวาในป 2557 จะมียอดขาย
จากโครงการแนวราบประมาณ 8,000 ลานบาท ในขณะเดียวกันยอดขายโครงการอาคารสูงก็ยังมีการปรับตัวดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดย
จะเห็นไดจากยอดขายโครงการอาคารชุดใหมที่บริษัท ฯ เพิ่งเปดตัวไป คือโครงการศุภาลัย ลอฟท แจงวัฒนะ มียอดขายมากกวา 70 %
ณ ตอนเปดโครงการ
สวนเปายอดขายป 2557 อยูที่ 22,000 ลานบาท แบงเปนโครงการแนวราบ 8,000 ลานบาท สวนที่เหลือ 14,000 ลาน
บาท เปนโครงการอาคารชุด 8 โครงการ (เปดตัวโครงการไปแลว 1 โครงการ และจะเปดโครงการอาคารชุดอีก 7 โครงการในไตรมาส
2 – 4 ) ซึ่งบริษัท ฯ มีความมั่นใจวาจะสามารถทํายอดขายในปนี้ไดถึง 22,000 ลานบาท
 การรับรูรายได
ป 2556 บริษัท และบริษัทยอยมียอดการรับรูร ายไดเทากับ 12,742 ลานบาท เติบโตจากป 2555 ซึ่งมียอดการรับรู
รายได 11,649 ลานบาท และไดตั้งเปายอดรับรูรายไดที่ 20,000 ลานบาท ทั้งนี้เนื่องจากบริษัท และบริษัทยอยมียอดขายที่รอโอน
กรรมสิทธิภ์ ายในป 2557 จํานวน 15,584 ลานบาท ซึ่งเหลืออีกประมาณ 4,400 ลานบาท จะมาจากการขายโครงการแนวราบเปนสวน
ใหญ
สําหรับยอดขายที่ทําสัญญาแลวรอโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคา (Backlog) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เทากับ 39,230 ลาน
บาท ซึ่งมีจํานวนมากที่สุดเทาที่เคยมี บริษัท และบริษัทยอยดําเนินนโยบายถูกตองทั้งดานการตลาดและขาย กลาวคือ บริษัท และ
บริษัทยอยมีนโยบายเก็บเงินดาวนในอัตราที่สูง ทําใหลูกคายกเลิกสัญญาจํานวนนอย
 สินคาคงเหลือ
ประกอบดวย 2 สวนคือ
1. สินคาสรางเสร็จพรอมขาย เปนโครงการอาคารชุด 1,018 ลานบาท หากเปรียบเทียบกับเมื่อ 3 ปกอนคือป 2554
มีสินคาสรางเสร็จพรอมขายจํานวน 2,700 ลานบาท จะเห็นไดวาสินคาสรางเสร็จพรอมขายมีจํานวนลดลงเรื่อย ๆ ทําใหบริษัท ฯ
ไมมีปญหาดานการจัดการสินคาคงคลังมากนัก
2. สินคาระหวางกอสราง แบงเปนโครงการอาคารชุดระหวางกอสราง 8,095 ลานบาท เมื่อมีการโอนกรรมสิทธิ์ให
ลูกคาก็สามารถรับรูรายได และอีก 15,921 ลานบาท เปนโครงการบานเดี่ยว และทาวนเฮาส
โดยรวมบริษัท และบริษัทยอยมีสินคาสรางเสร็จพรอมขายและโครงการที่อยูระหวางกอสราง ณ สิ้นป 2556 ประมาณ
25,000 ลานเพื่อนํามาสรางเปนยอดขายภายในป 2557
 การเปดโครงการ และที่ดินรอการพัฒนา
ในป 2556 บริษัท ฯ และบริษัทยอยเปดโครงการทั้งหมด 16 โครงการมูลคา 17,680 ลานบาท ซึ่งมีอยูหลายโครงการที่
ยังไมไดเปดขายอันเนื่องมาจากสถานการณทางการเมืองจึงเลื่อนมาขายในป 2557 จึงทําใหในป 2557 มีแผนการเปดโครงการอยาง
นอย 26 โครงการ ประกอบดวยโครงการแนวราบ 18 โครงการ และโครงการอาคารขุด 8 โครงการ มูลคารวมประมาณ 32,000 ลาน
บาท ทั้งนี้ โครงการทั้งหมดที่จะเปดตัวในป 2557 ไดมีการซื้อที่ดินครบแลวทุกโครงการ ซึ่งอาจดูเหมือนวาจะมีจํานวนโครงการที่จะ
เปดใหมจํานวนมาก อยางไรก็ตาม ป2557 แมจะมีการลงทุนเพิ่มเติมแตก็ไมทําใหบริษัทฯ ไมไดรับผลกระทบดานภาระหนี้ที่เพิ่มขึ้น
เนื่องจากปนี้จะมีการโอนกรรมสิทธิ์เปนจํานวนมาก และโปรดสังเกตุวา โครงการเปดใหมสวนใหญเปนโครงการแนวราบ ซึ่งเปนสินคา
ที่มีความเสี่ยงนอย ถาหากเกิดสถานการณไมดี บริษัท ฯ สามารถหยุดการลงทุนและพัฒนาไดทันที
สวนที่ดินรอการพัฒนา (Land blank) ที่เพิ่มขึ้นเป นผลมาจากบริษัท ฯ มีสถานะทางการเงินดี อัตราหนี้สินที่มีภาระ
ดอกเบี้ยเมื่อเทียบกับสวนของผูถือหุน (Gearing Ratio) ลดลงอยางตอเนื่องในชวง 2-3 ปที่ผานมา ในป 2556 มีการใชงบลงทุนซื้อ
ที่ดินประมาณ 4,800 ลานบาท สําหรับป 2557 บริษัทฯ มีที่ดินรอการพัฒนา 23 แปลง ซึ่งมีมูลคาประมาณ 20,900 ลานบาท
และประธานมอบหมายใหผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท เปนผูสรุปผลการ
ดําเนินงานในปที่ผานมา
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นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บั ญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แ จงผลการ
ดําเนินงานสําหรับป 2556 ของบริษัทฯ และบริษัทยอย โดยมีรายละเอียดดังนี้
■ รายไดจากการโอนกรรมสิทธิ์อสังหาริมทรัพยเทากับ 12,322 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,062 ลานบาท คิดเปน
เพิ่มขึ้น 9% แบ งเปนรายได จากการโอนกรรมสิท ธิ์บานและทาวนเฮา ส 55% และที่เหลือ 45% เปนรายไดจ ากการโอนกรรมสิท ธิ์
อาคารชุด สาเหตุที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากการขายและโอนกรรมสิทธิ์บานและทาวนเฮาสไดเพิ่มขึ้นจากปกอน สวนรายไดรวมก็เพิ่มขึ้น
เชนเดียวกันจาก 11,649 ลานบาทของงวดเดียวกันปกอนเปน 12,742 ลานบาทหรือเพิ่มขึ้น 1,093 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น 9%
■ คาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯ และบริษัทยอยคิดเปน 11.7% เมื่อเทียบกับรายไดรวม ซึ่งใกลเคียง
กับปกอนที่ 12.1%
■ กําไรสุทธิเทากับ 2,882 ลานบาท เพิ่มขึ้น 138 ลานบาทจากปกอน คิดเปนเพิ่มขึ้น 5% กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน 1.68
บาทตอหุน
■ สินทรัพยรวม 30,675 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7,022 ลานบาท คิดเปนเพิ่มขึ้น 30 % เนื่องมาจากบริษัท ฯ มีการขยายตัว
ในการลงทุ นในโครงการตา งๆ เพิ่ มขึ้น รวมทั้ งการลงทุ นในตา งประเทศ สง ผลใหห นี้สินรวม 15,967 ล านบาท
เพิ่มขึ้น 5,201 ลานบาท และอัตราหนี้สินที่มีภาระดอกเบี้ยสุทธิตอสวนของผูถือหุน (Net Gearing Ratio) อยูที่
ระดับ 51% เพิ่มขึ้นจากระดับ 25% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
■ ณ วันที่ 31 ธัน วาคม 2556 บริษัทฯ และบริษั ทยอย มี ยอดสัญญาที่ลูกคา ซื้อบานและ/หรือ อาคารชุ ดพักอาศั ย
แลวแตยังไมถึงกําหนดโอนใหลูกคา 39,230 ลานบาท โดยคาดวาจะสามารถทยอยโอนใหลูกคาและสามารถรับรู
เปนรายไดในป 2557 จํ านวน 15,584 ล านบาท และสวนที่เ หลือ 23,646 ลา นบาทในอี ก 3 ปถัดไป ทั้งนี้ยอด
สัญญาที่รอสง มอบหมายถึ งยอดจํ านวนเงิ นรวมของบ านและ/หรื ออาคารชุดพั กอาศัย ที่รอโอนซึ่ง บริษั ทฯ และ
บริษัทยอยจะทยอยรับรูรายไดในอนาคตตามมาตรฐานการบัญชีคือรับรูรายไดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์
งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทยอย
หนวย : ลานบาท

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

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
7,022
5,201
1,787
1,062
1,093
138
0.08

งบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของบริษัท ฯ
หนวย : ลานบาท
2556
2555
สินทรัพยรวม
29,258
22,572
หนี้สินรวม
15,492
10,457
สวนของผูถือหุน
13,766
12,115
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
11,496
10,493
รายไดรวม
11,742
10,696
กําไรสุทธิ
2,768
2,595
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)
1.61
1.51

เพิ่มขึ้น(ลดลง)
6,686
5,035
1,651
1,003
1,046
173
0.10

สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน
รายไดจากการขายอสังหาริมทรัพย
รายไดรวม
กําไรสุทธิ
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)

2556
30,675
15,967
14,252
12,322
12,742
2,882
1.68
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ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผูถือหุนซักถามโดยสรุปใจความสําคัญไดดังนี้
ชื่อ
ขอแนะนํา/ขอซักถาม
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
รายงานประจําป หนา 184 งบกระแสเงินสด ลูกหนี้การคา ป 2555 มียอดประมาณ 5,849,059
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม บาท ป 2556 มียอดคงเหลือประมาณ 6,990,567 บาท เพิ่มขึ้นประมาณ 1 ลานกวา ขณะที่ตนทุน
สงเสริมผูลงทุนไทย (ถาม)
พัฒนาโครงการเพื่อขาย มียอดที่เปลี่ยนแปลงไปเปนจํานวนมาก
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
งบกระแสเงิ น สด หั ว ข อ สิ น ทรั พ ย ดํ า เนิ น งาน หากเป น ยอดลดลงเมื่ อ เที ย บกั บ ป ก อ น จะไม ใ ส
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
เครื่องหมายติดลบ แตถายอดที่เพิ่มขึ้นจะติดวงเล็บ หมายถึง การใชเงินไป จะเห็นวาตนทุนพัฒนา
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี โครงการอสังหาริมทรัพย (6,771) ลานบาท หมายถึงการลงทุนเพิ่มขึ้น ซึ่งในป 2556 มีการลงทุนใน
และเลขานุการบริษัท (ตอบ) โครงการอาคารสูงจํานวนมาก ทั้งนี้หากยังไมไดโอนกรรมสิทธิ์ใหลูกคา จะบันทึกบัญชีเปนตนทุน
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย อยูในหมวดสินทรัพย
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
รายงานประจําป หน า 178 ประมาณการหนี้สินที่อาจเกิดขึ้นจากคดีความ 41 ลานบาท มีความ
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม เปนไปไดที่จะเกิดขึ้นมากนอยเพียงใด บริษัท ฯ คาดการณไดหรือไมวาจะสิ้นสุดเมื่อใด
สงเสริมผูลงทุนไทย (ถาม)
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
เป น คดี ค วามที่ เกิ ด ขึ้น นานแล ว ขณะนี้ อยู ใ นชั้น ศาล ไมสามารถประมาณการได ว า คดี จ ะสิ้ น สุ ด
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
เมื่อใด อยางไรก็ตาม หากคดี สิ้นสุด ลงและบริษั ทฯ แพคดีก็ ไมสงผลกระทบตอบริ ษัท ฯ เพราะ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี บริษัทฯ ตั้งประมาณการหนี้สินที่ อาจจะเกิดขึ้นจากคดีความแลว แตในทางกลั บกัน หากบริษัท ฯ
และเลขานุการบริษัท (ตอบ) ชนะคดี บริษัท ฯ จะกลับรายการเปนรายไดในงบกําไรขาดทุนจํานวนเงิน 41 ลานบาท
นายประทีป ตั้งมติธรรม
สํา หรั บ ในทางบั ญชี ต องใชห ลั กความระมั ดระวัง (Conservative) รายการนี้จึ ง ได ตั้ งประมาณ
ประธานกรรมการบริษัท
คาใชจายที่อาจจะเกิดขึ้นไปแลว
(ตอบ)
นายสุริยา สรรพอาสา
มีบางบริษัทที่กอสรางแลวเสร็จ แตยังไมผานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม (ส.ว.ล.) ทําใหมี
ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง ปญหาวาขายไมได บริษัทฯ มีกรณีเชน นี้บางหรือ ไม มีการวางแผนบางหรือไม หรือมีก ารเตรีย ม
(ถาม)
ความพรอมในการแกไขปญหาในกรณีที่โครงการของบริษัทฯ ไมผานการพิจารณา ส.ว.ล.
นายประทีป ตั้งมติธรรม
อาคารที่ จะเริ่มสรางได จะต องผ านการวิ เคราะห ผลกระทบสิ่ง แวดลอมกอน จึง จะสามารถไปยื่ น
ประธานกรรมการบริษัท
ขออนุญาตปลูกสรางตอเทศบาลได สําหรับบริษัทฯ ไมมีโครงการที่ยื่น ส.ว.ล. ไมผาน มีเฉพาะอยู
(ตอบ)
ในระหว างการพิ จารณา โดยคณะกรรมการพิ จ ารณาและแจง ข อ สั ง เกตุ ใ ห บ ริษั ท ฯ ดํ าเนิ น การ
ปรับปรุงเพื่อใหมกี ระทบตอสิ่งแวดลอมนอยที่สุด ซึ่งอาจเสียคาใชจายในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น
เล็กนอย แตเนื่องจากบริษัทฯ มีประสบการณกอสรางมาเปนระยะเวลานาน จึงสามารถวิเคราะห
ที่ดินแตละโครงการไดวา มีโอกาสผานการพิจารณา ส.ว.ล. มากนอยเพียงใด หากพิจารณาแลวมี
โอกาสที่จะไมผานจะไมซื้อที่ดิน
ไมมีผูถือหุ นทานใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให ที่ประชุมพิ จารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิ น งบกํา ไรขาดทุ น
ประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งไดผานความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตแลว ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2556 ซึ่งไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็ น ด ว ย 1,048,874,962 เสี ย ง คิ ด เป นร อ ยละ 100.0000 ของจํ า นวนเสี ย งทั้ ง หมดของผู ถื อ หุ นซึ่ ง มาประชุ มและออกเสี ย ง
ลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
-7-

●งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุม พิจารณาแล วและมี มติด วยเสียงขา งมากของผู ถือหุ นที่ม าประชุ มและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ งบแสดง
ฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน ประจําป 2556 สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ที่ผานการตรวจสอบและลงนามรับรอง
จาก ผูสอบบัญชีของ บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทของผูถือหุนที่มาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3

พิจารณาการจัดสรรกําไรประจําป 2556 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ในอัตราหุนละ 0.70 บาท
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ จะจายประมาณรอยละ 45 ของกําไร
สุทธิ การจายเงินปนผลเป นไปตามกําไรของแตละป ในปที่ไมมีกํ าไรก็จะไมจ ายเงินปนผล อยางไรก็ต ามในบางกรณีแมมีกําไรแต
บริษัทฯ มีความจําเปนตองใชเงินลงทุนในการขยายธุรกิจ บริษัทฯ อาจจะไมจายเงินปนผลก็ไดซึ่งรวมถึงเงินปนผลระหวางกาล สําหรับ
ผลการดําเนินงานในป 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได 2,768 ลานบาท คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาควร
เสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.70 บาท หรือคิดเปนรอยละ 43 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงิน
ปนผลทั้งสิ้น 1,201.59 ลานบาท
และรายงานเพิ่มเติมวา ที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 8/2556 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม
2556 มีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับงวด 6 เดือนแรกของป 2556 ไปแลวในอัตราหุนละ 0.30 บาท จึงยังคงตองจายสําหรับ
งวด 6 เดือนหลังของป 2556 อีกในอัตราหุนละ 0.40 บาท
ทั้งนีก้ ําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลประจําป 2556 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2557 และ
ใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยปดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2557 โดย
กําหนดวันจายเงินปนผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557
รายละเอียดการจายเงินปนผลในป 2555 ที่ผานมาและป 2556 ที่เสนอดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
ป 2556 (ปที่เสนอ)
ป 2555 (ปที่ผานมา)
1. กําไรสุทธิ (บาท)
2,768,305,663
2,594,808,775
2. กําไรสุทธิ/หุน (บาท)
1.61
1.51
3. จํานวนหุน
1,716,553,249
1,716,553,249
4. เงินปนผลจายตอหุน (บาท : หุน)
0.70
0.65
4.1 เงินปนผลงวด 6 เดือนแรก
0.30
0.30
4.2 เงินปนผลงวด 6 เดือนหลัง
0.40
0.35
5. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (บาท)
1,201,587,274
1,115,759,611
6. อัตราการจายเงินปนผล (%)
43 %
43%
ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไมมีผูถือหุนรายใด ซักถาม
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็ น ด ว ย 1,049,044,271 เสี ยง คิ ด เป นร อ ยละ 100.0000 ของจํา นวนเสี ยงทั้ ง หมดของผู ถื อ หุน ซึ่ ง มาประชุ ม และออกเสี ย ง
ลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
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มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการจัดสรร
กําไรประจําป 2556 เพื่อจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.70 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตั้งกรรมการเขาใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอใหนายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอรายละเอียดตอที่
ประชุม
นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 14 กรรมการจํา นวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้ง หมดจะตอ งออกตามวาระในการประชุม สามัญผูถือ หุนทุก คราว
สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ มีจํานวน 3 ทาน ดังนี้
1. ดร.วิรัช
อภิเมธีธํารง
กรรมการอิสระ
2. นายอนันต
เกตุพิทยา
กรรมการอิสระ
3. นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม
กรรมการ
และแถลงตอที่ประชุมวา ในการสรรหากรรมการ บริษัทฯ ไดประกาศเชิญใหผูถือหุนรายยอยเสนอชื่อบุคคลที่เห็นวามี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัท ในชวงระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 – 7 มกราคม 2557 ผานระบบขาว
ของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและเผยแพรบนเว็บ ไซตของบริษัทฯ ซึ่งปรากฏวาไมมีผูถือหุนรายใดเสนอชื่อบุคคลเขามายั ง
บริ ษั ท ฯ คณะกรรมการบริ ษั ท ได พิ จ ารณาภายหลั ง จากผ า นการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค า ตอบแทน
คณะกรรมการมีค วามเห็น วากรรมการทั้ง 3 ทาน มีคุ ณสมบัติ ครบถวนตามพระราชบัญญั ติบริ ษัท มหาชนจํ ากัด และไม มีลัก ษณะ
ตองหามตามทีบ่ ัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัท ฯ ในปจจุบัน อีกทั้งมีคุณสมบัติ มีความรูความสามารถ
เปนผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐานและความเชี่ยวชาญจากหลากหลายอาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถในการแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
คาตอบแทนเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหเลือกตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง , นายอนันต เกตุพิทยา
และนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม ที่ตองออกตามวาระใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยยอของกรรมการทั้ง 3
ทานปรากฏในเอกสารแนบทายคําบอกกลาวเชิญประชุมที่จัดสงไปยังทานผูถือหุนลวงหนาแลวดังนี้
1. ชื่อ – ชื่อสกุล

: ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหนงปจจุบัน

: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

อายุ

: 71 ป

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: Ph.D (Finance) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.

การอบรมหลักสูตรกรรมการ : Directors of Accreditation Program (DAP) จาก IOD
ประสบการณการทํางาน
จํานวนปที่เปนกรรมการ

: 21 ป 6 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2557)

ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอื่น
2549 - ปจจุบัน
2549 - ปจจุบัน
2547 - ปจจุบัน
2538 - ปจจุบัน

:
ประธานกรรมการ บริษัท ชิน คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท บางกอก เชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัทหลักทรัพย เอเซียพลัส จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท เมโทรซิสเต็มส คอรปอเรชั่น จํากัด (มหาชน)
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2533 - ปจจุบัน
2556 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอรยี่ จํากัด (มหาชน)

การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
2546 - ปจจุบัน
2546 - ปจจุบัน
2536 - ปจจุบัน
2531 - ปจจุบัน

กรรมการอิสระ บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
กรรมการอิสระ บริษัท ทริส เรทติ้ง จํากัด
กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
ประธานกรรมการบริษัท สํานักงานสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด

การดํารงตําแหนงที่ผานมา
2542-2546

คณบดีคณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ : เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การถือหุนในบริษัท

:

2,461,466 หุน (รวมคูสมรส)

การเขาประชุมกรรมการ

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เขาประชุม 10 ครั้ง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา :

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

2. ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายอนันต เกตุพิทยา

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตําแหนงปจจุบัน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 63 ป

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (การจัดการ) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ (ศศินทร)
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตรและการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
การอบรมหลักสูตรกรรมการ : - Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
- Audit Committee Program (ACP) จาก IOD
- Directors of Accreditation Program (DAP) จาก IOD
- Improving the Quality of Financial Reporting (QFR) จาก IOD
ประสบการณการทํางาน
จํานวนปที่เปนกรรมการ
: 13 ป 3 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2557)
การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
2551 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท เซียร พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ทาเรือราชาเฟอรรี่ จํากัด (มหาชน)
2550 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ไฮโดรเท็ค จํากัด (มหาชน)
2547 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ฟอรจูน พารท อินดัสตรี้ จํากัด (มหาชน)
2546 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ซีเอ็มโอ จํากัด (มหาชน)
2544 - ปจจุบัน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
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การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
2543 - ปจจุบัน
ประธานกรรมการ บริษัท จัดหางาน เดอะ บิลเลี่ยน โซลูชั่น จํากัด
ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/ : เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การถือหุนในบริษัท

:

- หุน (รวมคูสมรส)

การเขาประชุมกรรมการ

:

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เขาประชุม 12 ครั้ง

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา :

ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

3. ชื่อ – ชื่อสกุล

:

นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม

ประเภทกรรมการ

:

กรรมการผูมีอํานาจลงนาม

ตําแหนงปจจุบัน

:

กรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร

อายุ

:

65 ป

สัญชาติ

:

ไทย

วุฒิการศึกษา

:

M.S. Finance at University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
B.S. Accountancy (Hons.) Thammasat University
Certified Public Accountant (Thailand)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ :
ประสบการณการทํางาน
จํานวนปทเี่ ปนกรรมการ

:

Directors Certification Program (DCP) จาก IOD
Company Secretary Program (CSP) จาก IOD
21 ป 7 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2557)

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน
2532 - ปจจุบัน
รองประธานกรรมการและรองประธานกรรมการบริหาร บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น
2536 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอรตี้ แมเนจเมนท จํากัด
2536 – ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด
2532 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท หาดใหญนครินทร จํากัด
2532 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท ภูเก็ต เอสเตท จํากัด
2531 - ปจจุบัน
กรรมการ บริษัท มั่นคงเอสเตท จํากัด
การดํารงตําแหนงทีผ่ านมา
2551 - 2552

กรรมการสมาคมนักศึกษาเกาพาณิชยศาสตรและการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
: เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การถือหุนในบริษัท

:

484,004,244 หุน (รวมคูสมรส)
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การเขาประชุมกรรมการ

:

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา :

มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 12 ครั้ง เขาประชุม 12 ครั้ง
ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประธานฯ กลาววาในปที่ผานๆ มา กรรมการทั้ง 3 ทานไดทําประโยชนและมีผลงานหลายอยางมากมายตอบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นควรเสนอผูถือหุนพิจารณาใหดํารงตําแหนงตออีกวาระหนึ่ง
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุ ก ารบริ ษั ท ขอให ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาเลื อ กตั้ ง กรรมการแทนกรรมการที่ อ อกตามวาระเป น รายบุ ค คล เพื่ อ ให
สอดคลองกับคําแนะนําของสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ประสงคจะใหลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการมี
ความโปรงใสในการนับคะแนน จึงขอใหผูถือหุนทุกทาน ทั้งที่เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน
เสียง และเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผูถือหุนหลังจากลงคะแนนเสียงครบทั้ง 3 ทานแลว
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
ชื่อกรรมการ
อภิเมธีธํารง

ประเภทกรรมการ

เห็นดวย (%)

ไมเห็นดวย (%)

งดออกเสียง (%)

กรรมการอิสระ

1,026,640,955 เสียง
(97.8564 %)
1,026,631,855 เสียง
(97.8556 %)
1,011,327,751 เสียง
(96.3968 %)

22,451,830 เสียง
(2.1400 %)
22,451,830 เสียง
(2.1400 %)
37,780,600 เสียง
(3.6011 %)

36,899 เสียง
(0.0035 %)
45,999 เสียง
(0.0044 %)
21,333 เสียง
(0.0020 %)

1

ดร.วิรัช

2

นายอนันต เกตุพิทยา

กรรมการอิสระ

3

นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม

กรรมการผูมีอํานาจ
ลงลายมือชื่อ

มติที่ประชุม ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล ว และมี ม ติ ด ว ยเสี ย งข า งมากของผู ถื อ หุ น ที่ ม าประชุ ม และออกเสี ย งลงคะแนนอนุ มั ติ เ ลื อ ก
กรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
วาระที่ 5

พิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการและแตงตั้งกรรมการที่เพิ่ม
ประธานฯ รายงานที่ ป ระชุ ม ว า ป จ จุ บั น คณะกรรมการมี จํ า นวน 10 คน ส ว นใหญ มี ค วามรู ท างการเงิ น บั ญ ชี
เศรษฐศาสตร สถาปตย วิศวกรรม ฯลฯ ยังไมมีกรรมการทานใดที่มีความรูและประสบการณดานกฎหมาย จึงเห็นควรเสนอที่ประชุม
พิจารณาการเพิ่มจํานวนกรรมการอีก 1 ตําแหนงรวมจํานวนกรรมการของบริษัทฯ เปน 11 ทาน และแตงตั้งกรรมการใหมที่มีความรู
และประสบการณดานกฎหมายเพื่อจะสามารถแสดงความคิดเห็นและใหขอเสนอแนะดานกฎหมายใหแกคณะกรรมการ
ประธานฯ ขอใหนายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอรายละเอียดตอที่
ประชุม
นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่ประธาน ฯ
แจงวา บริษัท ฯ ยังขาดกรรมการที่มีความรูดานกฏหมาย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดพิจารณาคุณสมบัติของผู
ที่เสนอชื่อเปนกรรมการใหมแลวเห็นวามีคุณสมบัตคิ รบถวนตามพระราช บัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และไมมีลักษณะตองหามตามที่
บัญญัติหรือกําหนดไวในกฎหมายตางๆ ที่มีผลบังคับกับบริษัทฯ อีกทั้งมีคุณสมบัติ มีความรูความสามารถ เปนผูทรงคุณวุฒิ มีพื้นฐาน
และความเชี่ยวชาญทางดานกฎหมาย เปนผูมีคุณธรรมและจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย มีความสามารถใน
การแสดงความคิดเห็นอยางเปนอิสระ คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจึงไดเสนอใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณา ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบและเห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา ทั้งนี้ประวัติของกรรมการใหมที่เสนอปรากฏใน
เอกสารแนบทายคําบอกกลาวเชิญประชุมที่จัดสงไปยังทานผูถือหุนลวงหนาแลวดังนี้
ชื่อ – ชื่อสกุล
: นายกริช จันทรเจริญสุข
ประเภทกรรมการ

: กรรมการผูมีอํานาจลงนาม
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ตําแหนงปจจุบัน

: ผูจัดการอาวุโส ฝายนิติกรรม บริษัท ศุภาลัย จํากัด (มหาชน)

อายุ

: 44 ป

สัญชาติ

: ไทย

วุฒิการศึกษา

: นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคําแหง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

:-

การดํารงตําแหนงในบริษัทจดทะเบียน : การดํารงตําแหนงในบริษัทอื่น

:-

ตําแหนงในกิจการที่แขงขัน/
:เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทํา
ใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน
การถือหุนในบริษัท

: - หุน (รวมคูสมรส)

หลักเกณฑและวิธีการสรรหา

: ผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งในที่ประชุมไมมีผูถือหุนรายใด ซักถาม
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธาน ฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,011,293,518 เสียง คิดเปนรอยละ 96.3928 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 37,814,600 เสียง คิดเปนรอยละ 3.6044 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 29,566 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0028 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบตั รเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติ เพิ่มจํานวน
กรรมการและแตงตั้งนายกริช จันทรเจริญสุข เปนกรรมการ
วาระที่ 6

พิ จ ารณาการกํ า หนดค า บํ า เหน็ จ ค า ตอบแทนของคณะกรรมการและที่ ป รึ ก ษาคณะกรรมการบริ ษั ท
คณะกรรมการตรวจสอบ และกํ าหนดเบี้ ย ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกํ า หนดค าตอบแทน และ
คณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ประจําป 2557
ประธานฯ ขอใหนายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนนําเสนอรายละเอียดตอ

ที่ประชุม
นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน แถลงใหที่ประชุมทราบวา ในปที่ผาน
มา บริ ษัท ฯ ดําเนิ นธุรกิ จและมีผลประกอบการดี ตามที่ไ ดประธานฯ ไดรายงานแลว คณะกรรมการบริษัท พิจารณาคาตอบแทน
กรรมการไดกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการ
พิจารณาจากการขยายตั วทางธุรกิจของบริษัท ฯ แลว ที่ ประชุมมี ความเห็ นวา เห็นควรนํ าเสนอตอที่ประชุมสามั ญผูถือหุน ประจํา ป
2557 พิจารณาปรับเพิ่มเฉพาะคาตอบแทนรายเดือนของกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการ สวนคาบําเหน็จของกรรมการรวมทั้ง
คาเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดยอย คณะกรรมการเห็นควรเสนอจายในอัตราเทากับป 2556 จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2557 พิจารณาอนุมัตริ ายละเอียดดังนี้
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องคประกอบคาตอบแทน
1. คาตอบแทนรายเดือน

องคประกอบคาตอบแทน
2. คาบําเหน็จ

ป 2557 (ปที่เสนอ)
ป 2556
คาตอบแทนของกรรมการ
ประธานกรรรมการ กรรมการ และที่
ประธานกรรรมการ กรรมการ และที่
ปรึกษาคณะกรรมการ
ปรึกษาคณะกรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
ป 2557 (ปที่เสนอ)
ป 2556
ประธานกรรมการ กรรมการ และที่
ประธานกรรมการ กรรมการ และที่
ปรึกษาคณะกรรมการ
ปรึกษาคณะกรรมการ
500,000 บาท/คน/ป
500,000 บาท/คน/ป
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ

1. คาตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
คาตอบแทนของกรรมการชุดยอย : กําหนดจายคาเบี้ยประชุมเปนรายครั้ง เฉพาะครั้งที่มาประชุม (คณะกรรมการชุด
ยอยประกอบดวย คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ คณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง และคณะอนุ
กรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง)
และ
1. คาเบี้ยประชุม (ไมรวมกรรมการที่เปน
ผูบริหาร)
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/คน/ครั้ง
25,000 บาท/คน/ครั้ง
- กรรมการ
20,000 บาท/คน/ครั้ง
20,000 บาท/คน/ครั้ง
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,017,125,324 เสียง คิดเปนรอยละ 96.9486 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 31,899,100 เสียง คิดเปนรอยละ 3.0405 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 114,155 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0109 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติคาบําเหน็จ
คาตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกําหนดเบี้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแตงตั้ง ประจําป 2557
ตามที่เสนอ
วาระที่ 7

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2557 และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2557
ประธาน ฯ ขอใหนายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นําเสนอรายละเอียด
การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนประจําป 2557
นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมวา ในป 2556 ผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ และผูสอบบัญชีของบริษัทยอย สังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกัน โดย นายศุภชัย ปญญาวัฒโน ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3930 จากบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยทั้ง 4 แหง คือ บริษัท
ศุภาลัยพรอพเพอรตี้แมเนจเมนท จํากัด บริษัท ศุภาลัยอิสาน จํากัด บริษัท ภูเก็ตเอสเตท จํากัด และบริษัท หาดใหญนครินทร จํากัด
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ปจจุบัน นายศุภชัย ปญญาวัฒโน เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตั้งแตป 2552 – 2556 ซึ่งครบ 5 ปแลว และไดปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา ซึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน มาตรา 120 กําหนดวา " ใหที่ประชุมผูถือหุน
สามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชี
คนเดิมอีกก็ได " ตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทฯ กําหนดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป เพื่อใหการควบคุม
ภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ้นและใหมั่นใจวาผูสอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริษัทฯ อยางเปนอิสระ
ในป 2557 คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวโดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาคัดเลือ ก
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกบริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนสํานักงานสอบ
บัญชี และใหเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี คนใดคนหนึ่งตอไปนี้ เปนผูทําการตรวจสอบและแสดง
ความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ ดังนี้
1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทฯ / บริษัทยอย / ผูบริหาร / ผูถือหุนใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ
สํา หรั บค า ตอบแทนของผูสอบบัญชี ที่ จะขออนุ มั ติ ในครั้ งนี้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็น ควรเสนอใหที่ ประชุ มสามั ญผู ถือ หุน พิจ ารณาอนุมั ติค าสอบบัญชีง บการเงิ นบริษั ทประจํา ป 2557 เป นเงิน จํา นวน
1,970,000 บาท ซึ่งเทากับป 2556 และคาสอบบัญชีของบริษัทยอยเทากับป 2556 คือ 1,230,000 บาท สําหรับคาบริการอื่น (non
audit fee) บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดบุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับ
ผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัดในรอบปบัญชีที่ผานมา
คาตอบแทนของผูสอบบัญชี
คาสอบบัญชีของบริษัท
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย
คาบริการอื่น

ป 2557 (ปที่เสนอ)
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไมมี

ป 2556
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไมมี

เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,049,121,492 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9962 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 39,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0038 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติแตงตัง้
1. นางสาววราพร ปุณโณปกรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรือ
2. นางชลรส
สันติอัศวราภรณ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรือ
3. นางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทฯ ประจําป 2557 และอนุมัติคาสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2557 เปนเงิน
จํานวน 1,970,000 บาท
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วาระที่ 8

พิจารณาการออกและเสนอขายหุนกู
ประธานฯ ขอให นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญขีและเลขานุการบริษัท
ชี้แจงในวาระนี้
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญขีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงใหที่ประชุม
ทราบวา ตามที่บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2554 ใหออกและเสนอขายหุนกู
วงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทไดใชวงเงินทั้งหมดแลว โดย ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ 2557 บริษัทฯ ไดออกหุนกูไมมีประกัน
วงเงินทั้งสิ้น 2,700 ลานบาท และในวันที่ 28 กุมภาพันธ2557 บริษัทฯ จะออกและเสนอขายหุนกูไมมีประกันในวงเงินที่เหลือทั้งหมด
2,300 ลานบาท อยางไรก็ตาม บริษัทฯ มีการขยายธุรกิจอยางตอเนื่อง และเพื่อเปนการลดตนทุนเงินกูยืมของบริษัท ฯ จึงขอเสนอให
พิจารณาออกและเสนอขายหุนกูในวงเงินใหม(ยกเลิกวงเงินเดิม) รวมทั้งสิ้นไมเกิน 6,000 ลานบาท โดยมีรายละเอียดดังนี้
วัตถุประสงค
: ซื้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทฯ และเปนแหลงเงินทุนเพื่อการดําเนินการของบริษัทฯ
รวมทั้งเพื่อลดตนทุนทางการเงิน
ประเภทของหุนกู

:

มูลคารวมของหุนกู

:

สกุลเงิน
รายละเอียดอื่น ๆ

หุนกูท ุกประเภท (ทั้งมีหลักประกันและไมมีหลักประกัน)

ไมเกิน 6,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสุกลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริษัท สามารถพิจารณา
ออกและเสนอขายหุนกูในรูปแบบตางๆ กัน ครั้งเดียวหรือเปนคราวๆ
: บาท และ / หรือสกุลเงินอื่น
: คณะกรรมการบริษัท มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู ประเภทหลักประกัน จํานวนเงิน
อายุ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิในการไถถอน การทยอยชําระคืนเงินตน วิธีการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ตามที่สภาวะการณจะ
เอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุนกูในรูปแบบตางๆ กัน ครั้ง
เดียวหรือแบงเปนคราวๆ ก็ได และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือนายทะเบียนหุนกู และ/
หรือ ผูจัด จําหนาย และ/หรือ ผูรับ ประกันการจั ดจํ าหน าย และ/หรื อที่ ปรึก ษาและผู ที่เกี่ ยวข องต างๆ
รวมทั้งการตกลงทําสัญญา แกไข เจรจาสัญญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของ การจัดเตรียม
ติดตอ ใหขอมูล การยื่นคําขอเอกสารหลักฐานตางๆ ตอสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย ตลาดรองซื้อขายตราสารหนี้ สถาบันจัดอันดับความนาเชื่อถือ และ/หรือหนวยงานอื่น
ใดที่ เกี่ ยวข องกับการออกและเสนอขายหุ นกูดั งกลาว ตลอดจนการกํ าหนดหลัก เกณฑเ งื่อนไขและ
รายละเอียดที่เกี่ยวของและการดําเนินการใดๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวภายใต
ขอกําหนดของประกาศ ขอบังคับ หลักเกณฑ และกฎหมายที่เกี่ยวของ ตลอดจนการดําเนินการใดๆ ที่
เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม

และประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งในที่ประชุม มีผูถือหุนซักถามโดยสรุปใจความสําคัญไดดังนี้
ชื่อ
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย (ถาม)
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี
และเลขานุการบริษัท(ตอบ)

ขอแนะนํา/ขอซักถาม
รายงานประจํ าป หน า 208 มี หุ นกู ที่จ ะครบกํ า หนดไถ ถอน ในป 2557 จํ านวน 1,700 ล า นบาท
นอกจากนี้ยังมีหุนกูที่ครบกําหนดไถถอนในป 2558 – 2661 อีกใชหรือไม
หุนกูของบริษัท ฯ ที่ครบกําหนดไถถอนมีระยะเวลาตั้งแต 2.5 ป, 3 ป, 3.5 ป, 4 ป และ 5 ป โดยจะ
ทยอยครบกําหนดไถถอนในแตละปตั้งแตป 2557-2561 สําหรับวงเงิน 5,000 ลานบาท ซึ่งที่ประชุม
ผูถือหุนเคยอนุมัติเมื่อครั้งกอน ปรากฏวา ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ 2557 วงเงินหุนกูนี้ไดใชครบ
แลว ดังนั้น บริษัทฯ ไมมีวงเงินคงเหลือที่จะสามารถออกหุนกูได จึงขอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณา
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ชื่อ
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี
และเลขานุการบริษัท(ตอบ)

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย (ถาม)
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี
และเลขานุการบริษัท (ตอบ)
นายสุพจน พงศกิดาการ
ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง
(ถาม)
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี
และเลขานุการบริษัท (ตอบ)
นางอัจฉรา ตั้งมติธรรม
กรรมการและรองประธาน
กรรมการ (ตอบ)

ขอแนะนํา/ขอซักถาม
อนุมัติวงเงินใหม 6,000 ลานบาท และเมื่อที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแลว หากมีสถานการณ ที่เอื้อตอ
การออกหุนกูทั้งดานอัตราดอกเบี้ยและความจําเปนที่จะตองใชเงิน บริษัท ฯ ก็สามารถออกหุนกูได
ซึ่งการกําหนดอายุการไถถอนขึ้นอยูกับความเหมาะสมในแตละชวงเวลา โดยวัตถุประสงคหลักของ
การออกหุนกูก็พื่อลดตนทุนทางการเงิน อยางไรก็ตาม บริษัท ฯ จะทยอยออกหุนกูที่ขออนุมัติจากผู
ถือหุน เปน Lot ตามความจําเปนและบางสวนนํามาชําระสินเชื่อโครงการที่มีอัตราดอกเบี้ยสูงกวา
ตนทุนหุนกู โดยอัตราดอกเบี้ยของหุนกูอยูที่ 3 % กวา ถึง 4% กวา ขึ้นอยูกับจํานวนปที่ออกหุนกู
รายงานประจําป หนา 178 หุนกูจ ํานวน 4,968 ลานบาท รวมอยูในวงเงิน 5,000 ลานบาท หรือไม

หุนกูท ี่แสดงอยูในรายการหนี้สินในงบแสดงฐานะทางการเงินจํานวน 4,968 ลานบาท บางสวนมา
จากการออกหุนกูของวงเงิน 5,000 ลานบาทที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เมื่อป 2554 และ
บางสวนมาจากการออกหุนกูของวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากทีป่ ระชุมผูถือหุนในครั้งกอนหนานี้
การขออนุมัติวงเงินเสนอขายหุนกูครั้งนี้ มีกําหนดระยะเวลาการเสนอขายหุนกูนานเทาใด

หลักเกณฑของคณะกรรมการกํา กับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพ ย (กลต.) ไม ไดกําหนดวาตอ ง
ระบุระยะเวลาในการออกหุนกู แตหากที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหออกหุนกูได บริษัท ฯ ควรใช
วงเงินที่ไดรับการอนุมัติใหหมดภายใน 3 ป สําหรับวงเงินหุนกูที่ขออนุมัติในครั้งนี้จํานวน 6,000
ลานบาท บริษัท ฯ คาดวาจะใชเวลาประมาณ 2 ปในการออกและเสนอขาย
ระยะเวลาในการออกหุ น กู ขึ้ น กั บ ป จ จั ย หลายอย า ง อาทิ เ ช น ความจํ า เป น ในการใช เ งิ น อั ต รา
ดอกเบี้ ย ดั ง นั้ น ระยะเวลาของหุ น กู จึ ง มี ค วามสํ า คั ญต อ ประสิ ท ธิ ภ าพในการบริ ห ารเงิ น เพื่ อ
กอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูถือหุน และมีความยืดหยุน จึงขอใหไมกําหนดระยะเวลาของหุนกูที่
ขออนุมัติในครั้งนี้
การขออนุมัติวงเงินหุนกูครั้งนี้มอี ัตราดอกเบี้ยเทาใด

นายสุรชัย แซฮัว
ผูถือหุนมาประชุมดวยตัวเอง
(ถาม)
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน
ในการออกหุนกูแตละคราว บริษัทฯ ไมสามารถกําหนดอัตราดอกเบี้ยเองได แต อัตราดอกเบี้ยของ
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
หุนกูที่จะออกจะขึ้นอยูกับ ระยะเวลาในการไถถอนและอัตราดอกเบี้ย ในตลาด ณ ขณะนั้น ซึ่งใน
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี อดีตที่ผานมาบริษัทฯ ไดออกหุนกูโดยมีอัตราดอกเบี้ยตั้งแต 3.10 % - 4.35%
และเลขานุการบริษัท (ตอบ)
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,049,178,597 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9960 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 5,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0005 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 37,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0036 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัตใิ หออกและ
เสนอขายหุนกูของบริษัทฯ ตามที่เสนอในวงเงินใหมรวมทั้งสิ้นไมเกิน 6,000 ลานบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอยาง
ตอเนื่องและเพื่อเปนการลดตนทุนเงินกูยืมของบริษัทฯ
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วาระที่ 9

พิจารณาการแกไขหนังสือรับรองบริษัทขอ 2 และ 3
ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหสอดคลองกับวาระ 5 จึงขอแกไขหนังสือรับรองขอ 2, 3 โดยขอให นางวารุณี
ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท เปนผูรายงาน
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท รายงานดังนี้
เดิมขอ 2. กรรมการของบริษัทมี 10 คน ตามรายชื่อดังตอไปนี้
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม
2. นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม
3. นายอธิป พีชานนท
4. นายประศาสน ตั้งมติธรรม
5. นายอนันต เกตุพิทยา
6. นายประสพ
สนองชาติ
7. นายวิรัช
อภิเมธีธํารง 8. นายประกิต
ประทีปะเสน
9. นายอัศวิน พิชญโยธิน
10. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
3. อํานาจกรรมการและขอจํากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั้งมติธรรม หรือนางอัจฉรา ตั้งมติ
ธรรม หรือนายอธิป พีชานนท หรือนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม กรรมการสองในสี่ทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญของ
บริษัท
3.2 นายประทีป ตั้ง มติธ รรม หรื อนางอั จฉรา ตั้ งมติธรรม หรือ นายอธิ ป พี ชานนท หรื อนายไตรเตชะ ตั้ง มติธ รรม
กรรมการทานใดทานหนึ่งใน 4 ทานขางตนลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใชไฟฟาชั่วคราวหรือถาวร, ตออายุการใชไฟฟา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา, ขอ
ขยายเขตระบบจําหนายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใชไฟฟา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช
ไฟฟา, การเลิกใชไฟฟา
3.2.2 ขออนุญาตใชน้ําประปาชั่วคราวหรือถาวร, ตออายุ การใชน้ําประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช
น้ําประปา, ขอใหออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการ
จัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชน้ําประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใชน้ําประปา, การเลิกใชน้ําประปา, การขอโอนการใช
น้ําประปาชั่วคราวเปนถาวร
3.2.3 ยื่นคํารองทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท, การเชาสิทธิการใชหมายเลขโทรศัพท, ยื่นคํารองทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด เพื่อใหดําเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจําบาน
3.2.4 ลงนามในหนั ง สื อ เพื่ อ สอบถามและหรื อ ตรวจสอบข อ มู ลใดๆ กั บ หน ว ยงานราชการ, รั ฐ วิ ส าหกิ จ ,
บริษัทเอกชน,สมาคม,บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ตอใบอนุญาต/แกไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับ หนวยงานราชการ หรือ
องคกรใดๆ ของรัฐ เชน ปลูกสรางอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งปาย, การเชื่อมทาง,
ตัดคันหินทางเทา, ระบายน้ําทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการกอสรางอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงิน
ประกันในกิจการดังกลาว ขางตนดวย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหนวยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน,การ
แกไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เชน แบงจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี้แนวเขต
และรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ําประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบํารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับ
การจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเขารวมประชุมนิติบุคคล
หมู บา นจั ด สรรหรือ นิ ติบุ คคลอาคารชุ ด, ลงนามในเอกสารเพื่อ การขาย จํา นอง ปลอดจํ า นอง ตลอดจนการบั นทึ กผิ ดนั ด การโอน
กรรมสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด/สิ่งปลูกสราง
3.2.7 แจง ความร องทุก ขตอ พนั กงานสอบสวน, ถอนคําร องทุก ข, หนัง สือ บอกกลาวทวงถาม/บอกเลิก สัญญา,
หนังสือชี้แจงกับหนวยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
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3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด, สัญญาจองซื้อหองชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะ
ซื้อจะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสราง), สัญญาเชาที่ดิน, สัญญาเชาอาคาร, สัญญาเชาหองชุด, สัญญาเชาเฟอรนิเจอร, สัญญาซื้อ
ขายชุดครัว เฟอรนิเจอร อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของและติดตั้งเฟอรนิเจอร, สัญญาเชาโครงปาย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจางเหมา
กอสรา ง, สั ญญาจ างออกแบบ, หนั งสื อยื นยั นรั บบริก ารสิน คา , ใบสั่ งซื้ อ, เอกสารในการจัด ทํา และนํ าเสนอรายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม, การยื่นแบบภาษีบํารุงทองที่/ภาษีปาย/ภาษีโรงเรือน, สัญญาวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย/แมบาน/
พนั ก งานรั บ -ส ง เอกสาร, สั ญญาเช า เครื่ อ งถา ยเอกสาร, สั ญญาเช า ทรั พ ย สิน (เช า สโมสร), บั น ทึ ก ข อ ตกลง (การซ อ ม/ปรั บ ปรุ ง
สาธารณูปโภค) ที่ทําไวใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถถอน/การตออายุ ตัว๋ สัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่
ออกโดยสถาบัน การเงิน, หนั งสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู การลงนามรับเงื่ อนไขการกูยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุ น
หมุนเวียนใหม (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู, การกูเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, การเปด/การปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร รวมทั้ งการตอ สมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุ รกรรมทางการเงิ น , คํา ขอใชบริ การ/การเปลี่ย นแปลงข อมูล บริก าร Internet
Banking คําขอออกหนังสือค้ําประกัน/ขอตออายุหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย, การขอ
ยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผูตรวจสอบบัญชีประจําป, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวของ
3.2.10 ลงนามเพื่ อรั บเอกสารสิ ทธิ เชน โฉนดที่ ดิน ฯลฯ และ/หรือ เอกสารใดๆ จากธนาคาร,สถาบั นการเงิน ,
บุคคล หรือนิติบุคคล
3.2.11 ลงนามมอบอํานาจใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดําเนินการตามขอ 3.2.1 ถึง 3.2.10
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ -ไมม-ี
แกไขใหม เพิ่มจํานวนกรรมการ 1 คน คือ นายกริช จันทรเจริญสุข ในขอ 2 และแกไขอํานาจและขอจํากัดกรรมการในขอ 3 ดังนี้
ขอ 2 กรรมการของบริษัทมี 11 คน ตามรายชือ่ ดังตอไปนี้
1. นายประทีป ตั้งมติธรรม
2. นางอัจฉรา
ตั้งมติธรรม
3. นายอธิป พีชานนท
4. นายประศาสน ตั้งมติธรรม
5. นายอนันต เกตุพิทยา
6. นายประสพ
สนองชาติ
7. นายวิรัช อภิเมธีธํารง
8. นายประกิต ประทีปะเสน
9. นายอัศวิน พิชญโยธิน
10. นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
11. นายกริช จันทรเจริญสุข
ขอ 3 อํานาจกรรมการและขอจํากัดกรรมการ
ในวาระนีต้ ามหนังสือเชิญประชุมฯ ที่ไดออกเมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557 ไดแจงผูถือหุนวา ขอแกไขจํานวนกรรมการ
และรายชื่อของกรรมการผูมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทจากเดิมจํานวน 4 คน เปน 5 คน แตเนื่องจากนายอธิป พีชานนท ซึ่งเคย
เปนกรรมการผูมีอํานาจลงนามแทนบริษัทฯ และเปนกรรมการผูจัดการของบริษัทฯ ไดลาออกจากตําแหนงกรรมการผูจัดการแตยังคง
เปนกรรมการของบริษัทฯ โดยมีผลตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2557
จึงขอแกไขใหมดังนี้
ขอ 3 อํานาจกรรมการและขอจํากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจํานวนกรรมการซึ่งมีอํานาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทคือ นายประทีป ตั้งมติธรรม หรือนางอัจฉรา ตั้งมติ
ธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หรือนายกริช จันทรเจริญสุข กรรมการสองในสี่ทานนี้ลงลายมือชื่อรวมกันและประทับตราสําคัญ
ของบริษัท
3.2 นายประทีป ตั้งมติธรรม หรือนางอัจฉรา ตั้งมติธรรม หรือนายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม หรือนายกริช จันทรเจริญสุข
กรรมการทานใดทานหนึ่งใน 4 ทานขางตนลงลายมือชื่อพรอมประทับตราบริษัท สามารถลงนามแทนบริษัทเพื่อ
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3.2.1 ขออนุญาตใชไฟฟาชั่วคราวหรือถาวร, ตออายุการใชไฟฟา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา, ขอ
ขยายเขตระบบจําหนายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชไฟฟา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช
ไฟฟา, การเลิกใชไฟฟา
3.2.2. ขออนุ ญาตใชน้ํ าประปาชั่วคราวหรือถาวร, ตออายุก ารใชน้ํ า ประปา, การโอนสิท ธิและรับ โอนสิท ธิการใช
น้ําประปา, ขอใหออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจําหนายน้ําประปาทั้งภายในและภายนอกโครงการ
จัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชน้ําประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใชน้ําประปา, การเลิกใชน้ําประปา, การขอโอนการใช
น้ําประปาชั่วคราวเปนถาวร, การขอเจาะบอบาดาล, ขอใชน้ําบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน้ําบาดาล
3.2.3 ยื่นคํารองทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท, การเชาสิทธิการใชหมายเลขโทรศัพท, ยื่นคํารองทั่วไปกับบริษัท ไปรษณีย
ไทย จํากัด เพื่อใหดําเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจําบาน
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบขอมูลใดๆ กับหนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ,บริษัทเอกชน,
สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ตอใบอนุญาต/แกไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับ หนวยงานราชการ หรือ
องคกรใดๆ ของรัฐ เชน ปลูกสรางอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งปาย, การเชื่อมทาง,
ตัดคันหินทางเทา, ระบายน้ําทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการกอสรางอาคาร ฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงิน
ประกันในกิจการดังกลาว ขางตนดวย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหนวยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การ
แกไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เชน แบงจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชี้แนว
เขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงิน หรือยกเลิกวงเงินค้ํา ประกันสาธารณูปโภคและ/หรือบํารุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสาร
เกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเขารวมประชุม
นิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนามในเอกสารเพื่อทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิด
นัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด/สิ่งปลูกสราง
3.2.7 แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน, ถอนคํารองทุกข, แตงตั้งทนายความ, มอบอํานาจฟองคดี, ใหการ
และตอสูคดี, เจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท, ทําบันทึกขอตกลง, หนังสือบอกกลาวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือ ชี้แจงกับหนวยงาน
ราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด, สัญญาจองซื้อหองชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อ
จะขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสราง), สัญญาเชาที่ดิน, สัญญาเชาอาคาร, สัญญาเชาหองชุด, สัญญาเชาเฟอรนิเจอร, สัญญาซื้อขาย
ชุดครัว เฟอรนิเจอร อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของและติดตั้งเฟอรนิเจอร, สัญญาเชาโครงปาย, สัญญาบริการโฆษณา, สัญญาจางเหมา
กอสรา ง, สั ญญาจ างออกแบบ, หนั งสื อยื นยั นรั บบริก ารสิน คา , ใบสั่ งซื้ อ, เอกสารในการจัด ทํา และนํ าเสนอรายงานการวิเ คราะห
ผลกระทบสิ่งแวดลอม, การยื่นแบบภาษีบํารุงทองที่/ภาษีปาย/ภาษีโรงเรือน,สัญญาวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย / แมบาน /
พนั ก งานรั บ -ส ง เอกสาร, สั ญญาเช า เครื่ อ งถา ยเอกสาร, สั ญญาเช า ทรั พ ย สิน (เช า สโมสร), บั น ทึ ก ข อ ตกลง (การซ อ ม/ปรั บ ปรุ ง
สาธารณูปโภค) ที่ทําไวใหนิติบุคคลหมูบานจัดสรร
3.2.9 การซื้อ/การขาย/การไถถอน/การตออายุ ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่ นใดที่
ออกโดยสถาบัน การเงิน, หนั งสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู การลงนามรับเงื่ อนไขการกูยืมเงินและ/หรือการตั้งวงเงินทุ น
หมุนเวียนใหม (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู, การกูเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล, การเปด/การปดบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร รวมทั้ งการตอ สมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุ รกรรมทางการเงิ น , คํา ขอใชบริ การ/การเปลี่ย นแปลงข อมูล บริก าร Internet
Banking คําขอออกหนังสือค้ําประกัน/ขอตออายุหนังสือค้ําประกัน รวมทั้งการลงทุน ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย , การขอ
ยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผูตรวจสอบบัญชีประจําป , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวของ,หนังสือใหความ
ยินยอมในการเปดเผยขอมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
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3.2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เชน โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล
หรือนิติบุคคล
3.2.11 ลงนามมอบอํานาจใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดําเนินการตามขอ 3.2.1 ถึง 3.2.10
ขอจํากัดอํานาจของกรรมการ -ไมม-ี
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,049,190,797 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9962 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 39,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0038 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัตกิ ารแกไข
หนังสือรับรองบริษัทขอ 2, 3 เพื่อใหสอดคลองกับวาระ 5
วาระที่ 10 พิจารณาการแกไขขอบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ขอ 12
ประธานฯ ขอให นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท
เปนผูรายงาน
นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริษัท ชี้แจงวาในวาระนี้
เพื่อใหสอดคลองกับวาระ 5 จึงไดมีการแกไขอํานาจของกรรมการผูมีอํานาจลงนาม ซึ่งขอความที่ขอแกไขจะเหมือนกับการแกไข
ขอความในวาระที่ 9 รายละเอียดดังนี้
เดิม หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ขอ 12. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษัทไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่น
ที่อยูในราชอาณาจักร
(1) ใหกรรมการสองทานเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) ใหกรรมการหนึ่งทานลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท สามารถกระทําการแทนบริษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญาตใชไฟฟาชั่วคราวหรือถาวร, ตออายุการใชไฟฟา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา, ขอขยาย
เขตระบบจําหนายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชไฟฟา, โอนและรับโอน
เงินประกันการใชไฟฟา, การเลิกใชไฟฟา
2.2 ขออนุ ญาตใช น้ํ า ประปาชั่ ว คราวหรื อ ถาวร, ต อ อายุ ก ารใช น้ํ า ประปา, การโอนสิ ทธิ และรั บ โอนสิ ท ธิ ก ารใช
น้ําประปา, ขอใหออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบ จําหนายน้ําประปาทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชน้ําประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใชน้ํา ประปา,
การเลิกใชน้ําประปา, การขอโอนการใชน้ําประปาชั่วคราวเปนถาวร
2.3 ยื่นคํารองทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท, การเชาสิทธิการใชหมายเลขโทรศัพท, ยื่นคํารองทั่วไปกับบริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด เพื่อใหดําเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจําบาน
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบขอมูลใดๆ กับหนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน,
สมาคม, บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2.5 การขออนุญาต/ตอใบอนุญาต/แกไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหนวยงานราชการ หรือองคกร
ใดๆ ของรัฐ เชน ปลูกสรางอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งปาย,
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การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเทา, ระบายน้ําทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการกอสรางอาคาร ฯลฯ
ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกลาว ขางตนดวย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหนวยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแกไข
ผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธี จัดสรรที่ ดิน, การรังวัดที่ ดินทุกประเภท เชน แบง จัดสรรรวมโฉนด สอบเขต
ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือ ยกเลิกวงเงินค้ําประกันสาธารณูปโภคและ/หรือ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด,
การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเขารวมประชุมนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนาม
ในเอกสารเพื่อการขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดินจัดสรร/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด/สิ่งปลูกสราง
2.7 แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน, ถอนคํารองทุกข, แตงตั้งทนายความ, มอบอํานาจฟองคดี, หนังสือบอกกลาว
ทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี้แจงกับหนวยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด, สัญญาจองซื้อหองชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะ
ขายที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสราง), สัญญาเชาที่ดิน, สัญญาเชาอาคาร, สัญญาเชาหองชุด, สัญญาเชาเฟอรนิเจอร
,สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอรนิเจอร อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของและติดตั้งเฟอรนิเจอร, สัญญาเชาโครงปาย, สัญญา
บริการโฆษณา, สัญญาจางเหมากอสราง, สัญญาจางออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริการสินคา, ใบสั่งซื้อ, เอกสาร
ในการจัดทําและนําเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม,การยื่นแบบภาษีบํารุงทองที่/ภาษีปาย/ภาษี
โรงเรือน, สัญญาวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย / แมบาน / พนักงานรับ-สงเอกสาร, สัญญาเชาเครื่องถาย
เอกสาร, สัญญาเชา ทรัพย สิน (เชาสโมสร), บันทึก ขอตกลง (การซอม /ปรับ ปรุงสาธารณู ปโภค) ที่ทําไวใหนิ ติ
บุคคลหมูบานจัดสรร
2.9 การซื้อ/การขาย/การไถถอน/การตออายุ ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ ออก
โดยสถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมัติวงเงินสินเชื่อ, สัญญาเงินกู การลงนามรับเงื่อนไขการกูยืมเงินและ /หรือการ
ตั้งวงเงินทุนหมุนเวียนใหม (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู, การกูเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน, ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล,
การเปด/การปดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตอสมุดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน , คําขอใช
บริ การ/การเปลี่ ย นแปลงขอ มูลบริก าร Internet Banking คํ าขอออกหนั งสื อ ค้ํา ประกัน /ขอตอ อายุ หนั ง สือ ค้ํ า
ประกัน รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู
ตรวจสอบบัญชีประจําป, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวของ
2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เชน โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน, บุคคล หรือ
นิติบุคคล
2.11 ลงนามมอบอํานาจใหบุคคลหรือนิติบุคคลใด ๆ ดําเนินการตามขอ 2.1 ถึง 2.10
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
แกไขใหม
ขอ 12. ใหบริษัทมีคณะกรรมการของบริษทั ไมนอยกวา 5 คน และกรรมการไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดตองมีถิ่น
ที่อยูในราชอาณาจักร
(1) ใหกรรมการสองทานเปนผูมีอํานาจลงลายมือชื่อพรอมทั้งประทับตราสําคัญของบริษัท
(2) ใหกรรมการหนึ่งทานลงลายมือชื่อพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท สามารถกระทําการแทนบริษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญาตใชไฟฟาชั่วคราวหรือถาวร, ตออายุการใชไฟฟา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใชไฟฟา, ขอขยาย
เขตระบบจําหนายทั้งภายในและภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชไฟฟา, โอนและรับโอน
เงินประกันการใชไฟฟา, การเลิกใชไฟฟา
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2.2 ขออนุ ญาตใช น้ํ า ประปาชั่ ว คราวหรื อ ถาวร, ต อ อายุ ก ารใช น้ํ า ประปา, การโอนสิ ท ธิ และรั บ โอนสิ ท ธิ ก ารใช
น้ําประปา, ขอใหออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบ จําหนายน้ําประปาทั้งภายในและ
ภายนอกโครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใชน้ําประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใชน้ําประปา,
การเลิกใชน้ําประปา, การขอโอนการใชน้ําประปาชั่วคราวเปนถาวร, การขอเจาะบอบาดาล, ขอใชน้ําบาดาล, ขอ
ประกอบกิจการสัมปทานน้ําบาดาล
2.3 ยื่นคํารองทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท, การเชาสิทธิการใชหมายเลขโทรศัพท, ยื่นคํารองทั่วไปกับบริษัท ไปรษณียไทย
จํากัด เพื่อใหดําเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจําบาน
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรือตรวจสอบขอมูลใดๆ กับหนวยงานราชการ, รัฐวิสาหกิจ, บริษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรือนิติบคุ คลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวของกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท
2.5 การขออนุญาต/ตอใบอนุญาต/แกไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหนวยงานราชการ หรือองคกร
ใดๆ ของรัฐ เชน ปลูกสรางอาคาร, รื้อถอนอาคาร, ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตั้งปาย,
การเชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเทา, ระบายน้ําทิ้ง, การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการกอสรางอาคาร ฯลฯ
ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกลาว ขางตนดวย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดําเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรือหนวยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน,การแกไ ข
ผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธี จัดสรรที่ ดิน, การรังวัดที่ ดินทุกประเภท เชน แบง จัดสรรรวมโฉนด สอบเขต
ฯลฯ, การชี้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การลดวงเงินหรือยกเลิกวงเงินค้ําประกันสาธารณูปโภคและ/หรือ
บํารุงรักษาสาธารณูปโภค, เอกสารเกี่ยวกับการจัดตั้งนิติบุคคลหมูบานจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด,
การจดทะเบียนอาคารชุด, ลงนามในการเขารวมประชุมนิติบุคคลหมูบานจัดสรรหรือนิติบุคคลอาคารชุด, ลงนาม
ในเอกสารเพื่อทํานิติกรรมขาย จํานอง ปลอดจํานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื้อขาย
ที่ดินจัดสรร/ที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง/หองชุด/สิ่งปลูกสราง
2.7 แจงความรองทุกขตอพนักงานสอบสวน, ถอนคํารองทุกข, แตงตั้งทนายความ, มอบอํานาจฟองคดี, ใหการและตอสู
คดี, เจรจาไกลเกลี่ยข อพิพาท, ทํ าบันทึกขอตกลง, หนังสือบอกกลาวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนั งสือชี้แจงกั บ
หนวยงานราชการหรือบุคคลหรือนิติบุคคล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื้อจะขายหองชุด, สัญญาจองซื้อหองชุด, สัญญาจะซื้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดิ นจัดสรร (มี สิ่งปลู กสร าง), สัญญาเช าที่ ดิ น, สั ญญาเช าอาคาร, สัญญาเช าห องชุด, สั ญญาเช าเฟอร นิ เจอร ,
สัญญาซื้อขายชุดครัว เฟอรนิเจอร อุปกรณอื่นๆ ที่เกี่ยวของและติดตั้งเฟอรนิเจอร, สัญญาเชาโครงปาย, สัญญา
บริการโฆษณา, สัญญาจางเหมากอสราง, สัญญาจางออกแบบ, หนังสือยืนยันรับบริการสินคา, ใบสั่งซื้อ, เอกสาร
ในการจัดทําและนํ าเสนอรายงานการวิเคราะหผลกระทบสิ่งแวดลอม, การยื่นแบบภาษีบํารุ งทองที่/ภาษีปาย/
ภาษีโรงเรือน, สัญญาวาจางเจาหนาที่รักษาความปลอดภัย / แมบา น / พนักงานรับ-สงเอกสาร, สัญญาเชาเครื่อง
ถายเอกสาร, สัญญาเชาทรัพยสิน (เชาสโมสร), บันทึกขอตกลง (การซอม /ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทําไวใหนิติ
บุคคลหมูบานจัดสรร
2.9 การซื้อ/การขาย/การไถถอน/การตออายุ ตั๋วสัญญาใชเงิน ตั๋วแลกเงิน ตั๋วอาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดย
สถาบันการเงิน,หนังสื อขออนุมัติวงเงินสินเชื่ อ, สัญญาเงินกู การลงนามรับเงื่อนไขการกู ยืมเงินและ/หรือการตั้ ง
วงเงินทุนหมุนเวียนใหม (O/D) รวมทั้งหนังสือเบิกเงินกู, การกูเงินในรูปตั๋วสัญญาใชเงิน , ตั๋วแลกเงิน, ตั๋วอาวัล,
การเปด/การปดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทั้งการตอสมุ ดเงินฝาก, แบบคําขอทําธุรกรรมทางการเงิน , คําขอใช
บริการ/การเปลี่ยนแปลงขอมูลบริการ Internet Banking คําขอออกหนังสือค้ําประกัน/ขอตออายุหนังสือค้ําประกัน
รวมทั้งการลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผูตรวจสอบ
บัญชีประจําป, การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวของ, หนังสือใหความยินยอมในการเปดเผยขอมูลจาก
ธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวของกับการจัดอันดับเครดิตบริษัท
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2.10 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เชน โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรือเอกสารใดๆ จากหนวยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบัน
การเงิน, บุคคล หรือนิติบุคคล
2.11 ลงนามมอบอํานาจใหบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ ดําเนินการตามขอ 2.1 ถึง 2.10
คณะกรรมการอาจกําหนดชื่อกรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพันบริษัทพรอมประทับตราสําคัญของบริษัท
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอใหที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี้
●เห็นดวย 1,046,890,297 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7770 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●งดออกเสียง 2,339,900 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2230 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
●ไมมีบัตรเสีย
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติดวยเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติการแกไข
ขอบังคับของบริษัทหมวด 4 ขอ 12 เพื่อใหสอดคลองกับวาระ 5
วาระที่ 11

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
- ไมมี -

ประธานเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม ซึ่งในที่ประชุมมีผูถือหุนซักถามโดยสรุปใจความสําคัญไดดังนี้
ชื่อ
ขอแนะนํา/ขอซักถาม
นายสันติ สิงหวังชา
ในป 2557 เปายอดขายสินคาคงเหลือประเภทอาคารชุด จะเหลือประมาณพันลานบาทตามที่คุณ
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ไตรเตชะอธิบาย แตโครงการแนวราบไมมีตัวชี้วัด (Indicator) ใดที่จะสรางความเชื่อมั่นใหแกนัก
(ถาม)
ลงทุ น จึ ง ขอให อ ธิ บ ายภาพรวมของโครงการแนวราบว า ประสบความสํ า เร็ จ ระดั บ ใด หรื อ มี
โครงการแนวราบโครงการใดทีเ่ ปดมาแลวขายไมไดอยางที่คาดการณไว
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
โครงการแนวราบสามารถบริหารตนทุนไดงายกวา ไมวาจะเปนการขายสินคาสรางเสร็จพรอมขาย
รองกรรมการผูจัดการ (ตอบ) หรือเปนการขายบานที่อยูระหวางกอสราง การควบคุมสินคาคงเหลือจะพิจารณาจากยอดขายที่
ผา นมา และคาดการณจํ า นวนบ า นที่ จ ะสั่ง สร างเพิ่ มขึ้ น เพื่อ รองรั บ กั บความต อ งการของลู ก ค า
ตัวอยางเชน เมื่อเปดโครงการ บริษัท ฯ จะมีบานสรางเสร็จ หรือเกือบสรางเสร็จจํานวน 30 กวายูนิต
หลัง จากนั้น หากยอดขายอยูป ระมาณ 10 ยู นิตต อเดือน บริษั ท ฯ ก็ จะสั่ งสราง 10 ยู นิต ดั งนั้ น
ระดับสินคาคงเหลือ อยูที่ 30 ยูนิต บริษั ทฯ ไมตองลงทุนมากเกินไป ในขณะที่มีสินคาพรอมขาย
ดังนั้น การคาดการณยอดขายและสินคาคงเหลือสําคัญมากสําหรับสินคาแนวราบ
ตนป 2557 ที่ผานมามี การเปดโครงการแนวราบราบ 4 โครงการ ไดแก โครงการที่จังหวัดระยอง
และโครงการที่จังหวัดอุดรธานี (ขายดีเกินเปา) สวนโครงการบริเวณลําลูกกา และ โครงการบริเวณ
ถนนศรีนคริ นทร ยอดขายใกลเคี ยงเป า ทั้งนี้ ยอดขายขึ้ นอยูกั บ demand และ supplyในตลาด
บริษัทฯ จะพิจารณาปจจัยเหลานี้ในการกําหนดราคาขาย
โดยปกติโครงการแนวราบ ณ วันเปดตัวโครงการไมสามารถขายไดทั้งหมดเหมือนโครงการอาคารสูง
เพราะลูกค าบางส วนตองการบา นที่ สรา งเสร็จ สมบูรณ หรือสรา งใกลเ สร็จ โดยเฉลี่ย ระยะเวลา
โครงการประมาณ 3 ป ดังนั้น บริษัทฯ จะตองวางแผนการสั่งสรางบานหลังใหม การหาผูรับเหมา
และการขาย หากกระบวนการเหลานี้สอดคลองกัน สินคาคงเหลือของบริษัทฯ จะอยูในระดับที่ต่ํา
และความเสี่ยงของบริษัทฯ จะนอย
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ชื่อ
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)
นายสันติ สิงหวังชา
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
(ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย (ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)
นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย (ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

ขอแนะนํา/ขอซักถาม
การสั่งสรางบานใหสอดคลองกับความตองการของลูกคาแตละโครงการ เปนอีกปจจัยหนึ่งในการ
สรางยอดขาย
มีโครงการแนวราบใดบางที่มีสินคางคงเหลือเปนจํานวนมาก เชน คาดการณทําโครงการประมาณ
1,000 ลานบาท ตอมาขายไดเพียง 600 ลานบาท และปลอยเปนสินคาคงเหลือทิ้งไว
ไม เคยมี กรณีเ ช นนี้ เกิ ดขึ้ น แต อาจจะเกิด กรณี ที่ต องเลื่ อนการขายออกไปอัน เนื่อ งมาจากปจ จั ย
ภายนอก เชน เกิดภาวะน้ําทวมในชวงป 2554 แตก็เลื่อนระยะเวลาการขายออกไปไมมาก ซึ่งมี
ผลกระทบตอสินคาคงเหลือนอยมาก
ขณะนี้ บริษัทที่เขารอบ Board of the Year Award มีจํานวน12 บริษัท โดยตนเองเชื่อมั่นว า
ประธานบริษัท จะสามารถทําใหบริษัท ฯ เปนหนึ่งในนั้นได
ผม รวมทั้ง พนัก งานทุก คน และกรรมการทุกคน มี ความมุ งมั่น ตั้ง ใจ ที่จะทํา ใหบ ริษัท ฯ พั ฒนา
เจริญกาวหนาและเติบโต อยางตอเนื่อง ในทุกๆดาน
โครงการแนวราบและโครงการอาคารสูง โครงการไหนมีอัตรากําไรสูงกวากัน

โครงการอาคารสูง สามารถทํากําไรไดดีกวาโครงการแนวราบ ขณะที่บริษัทจดทะเบียนหลายแหง
สามารถทํากําไรขั้นตนสําหรับโครงการแนวราบไดดีกวา ทั้งนี้ เพราะบริษัทฯ มีความเชี่ยวชาญใน
การพัฒนาโครงการอาคารสูง มีความเขาใจในความตองการของลูกคา ออกแบบไดอยางเหมาะสม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมถึง การจัดการงานกอสราง การซื้อวัสดุบางสวนเอง สิ่งเหลานี้
เปนสวนหนึ่งที่ทําใหตนทุนขายลดลง ความเสี่ยงนอย ทําใหปที่ผานๆ มา บริษัท ฯ พัฒนาโครงการ
อาคารสูงในสัดสวนถึง 60% สําหรับปนี้บริษัท ฯ มีนโยบายพัฒนาโครงการแนวราบเพิ่มขึ้น โดย
จะเปดโครงการอาคารสูง ในหัวเมืองตางจังหวัดลดลง
เมื่อตนป 2557 บริษัท ฯ เปดขายโครงการอาคารชุดใหม 2 โครงการ คือ 1) โครงการศุภาลัย ลอฟท
แจงวัฒนะ ซึ่งเปดโครงการในชวงเหตุการณชุมนุมทางการเมือง แตสถานการณดังกลาวก็ไมกระทบ
ตอยอดขาย 2) โครงการ ศุภาลัย คิวท รัชโยธิน - พหลโยธิน 34 เปนโครงการที่ใกลรถไฟฟา และ
แหลงอํานวยความสะดวก เมื่อ 4-5 ปกอนที่ผานมา บริษัท ฯ เปนบริษัทแรก ๆ ที่มีนโยบายลงทุน
โครงการในตางจังหวัด เนื่องจากเล็งเห็นถึงปจจัยบวกหลายอยางที่จะมีผลดีตอยอดขาย อาทิเชน
ราคาพืชผลทางการเกษตรดีขึ้น คาแรงขั้นต่ําเพิ่มขึ้น สถาบันทางการศึกษาเพิ่มขึ้น แหลงงานเพิ่มขึ้น
Modern Trade เพิ่มขึ้น ราคาที่ดินไมแพง
ทราบมาวาบริษัท ฯ เปดขายโครงการที่ศูนยการคาเซ็นทรัลลาดพราวและมีลูกคาสนใจเปนจํานวน
มาก

นางสาวศิริพร ขัตตพงษ
ผูรับมอบอํานาจจากสมาคม
สงเสริมผูลงทุนไทย
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
บริษัท ฯ เปดขายโครงการแนวราบโซนเหนือ และโครงการอาคารชุดศุภาลัยคิวท รัชโยธิน-พหลโยธิน
รองกรรมการผูจัดการ (ตอบ) 34 ซึ่งการเปดขายโครงการมีหลายรูปแบบ บางโครงการเปดขายเฉพาะที่ site เทานั้น ขณะที่บาง
โครงการเปดขายที่หางสรรพสินคา และขอชี้แจงเพิ่มเติมจากทานประธาน ฯ เกี่ยวกับอัตราการทํา
กําไรระหวางโครงการแนวราบ และโครงการอาคารสูงวา โดยปกติโครงการอาคารสูงจะมีอัตรา
กําไรมากกวาแนวราบประมาณ 3-4%
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ชื่อ
นายไตรเตชะ ตั้งมติธรรม
รองกรรมการผูจัดการ (ตอบ)

นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

ขอแนะนํา/ขอซักถาม
แตขณะเดียวกันบริษัทฯ ก็ตองลงทุนเปนจํานวนเงินมากจนกวาจะมีการโอนกรรมสิทธิ์ ดังนั้นเมื่อ
ลูกคาจองซื้อจะมีกระแสเงินสดเขาจากเงินดาวน ประมาณ 20% สวนอีก 80% จะไดรับเงินเมื่อมี
การโอนกรรมสิทธิ์ ซึ่งใชเวลาประมาณ 3 ป โครงการอาคารสูงจึงตองมีอัตรากําไรดีกวาโครงการ
แนวราบ เพราะกระแสเงินสดรับสวนใหญจะเกิดขึ้นในตอนปสุดทายที่โอนกรรมสิทธิ์ แตกตางจาก
โครงการแนวราบที่มีระยะเวลาการดําเนินโครงการ 3 ปเทากัน แตมีอัตรากําไรต่ํากวาเล็กนอย
เพราะโครงการแนวราบบานแตละหลังใชเวลา 6-8 เดือน และมักจะสรางเสร็จพรอมขายสวนใหญ
เมื่อลูกคาซื้อก็พรอมโอนกรรมสิทธิ์ บริษัท ฯ ไดรับเงินสดก็จะมีเงินทุนมาลงทุนในเฟสตอมาได จึง
เปนเหตุผลที่บริษัทฯ มีการกระจายความเสี่ยงโดยพัฒนาทั้งโครงการแนวราบและโครงการอาคาร
สูง
เหตุการณที่ผานมา ตั้งแตป 2554 น้ําทวมครั้งใหญ ในป 2555 เกิดปญหาการขาดแคลนแรงงาน
และในป 2556 เกิดเหตุการณการชุมนุมทางการเมือง ซึ่งหากมองในแงบวกก็เปนการปรับอุปทาน
(Supply) ในตลาดสูภาวะสมดุลยโดยไมเกิดฟองสบูเหมือนบางประเทศ
ยอดขายโครงการศุภาลัย คิวท รัชโยธิน-พหลโยธิน 34 มีความคืบหนาอยางไรบาง

นายสันติ สิงหวังชา
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
(ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
จะเปดขายโครงการอยางเปนทางการในวันเสารและอาทิตยที่จะถึงนี้
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)
นายพีรณัฐ ภาสุรปญญา
บริษัทฯ เปดโครงการในหัวเมืองตางจังหวัดจํานวนมาก บริษัทฯ ไดรับผลกระทบจากโครงการลงทุน
ผูรับมอบฉันทะ (ถาม)
ระบบคมนาคมของรัฐบาล 2 ลานลานบาทที่ชลอลงหรือไม
นายประทีป ตั้งมติธรรม
การเลือกทําเลของบริษัท ฯ จะพิจารณาจากศักยภาพของแตละจังหวัดในภาพรวม (Macro) อาทิ
ประธานกรรมการบริษัท
เชน จํานวนรายได จํานวนประชากร การเสียภาษี จํานวนรถยนต จํานวนเงินฝาก มหาวิท ยาลัย
(ตอบ)
Modern Trade นอกจากนี้ ยังดูทําเลที่ใกลสิ่งอํานวยความสะดวกประกอบดวย แตไมไดคํานึงถึง
รถไฟฟาความเร็วสูงมากนัก
นางสุนันทา เชาอนาจิณ
ขอถามคําถาม ดังนี้
ผูรับมอบฉันทะ (ถาม)
1) บริษัทฯ มีพนักงานประจําประมาณกี่คน
2) อัตราหมุนเวียนพนักงาน (Turn Over) เทาใด
3) การออกแบบอาคารริมน้ํา สามารถทนทานความสั่นสะเทือนของแผนดินไหวไดกี่ริกเตอร
4) โครงการตางประเทศ ณ ปจจุบันมีโครงการอะไรบาง
นายประทีป ตั้งมติธรรม
1) พนักงานประจําประมาณ 700 คน
ประธานกรรมการบริษัท
2) ปที่ผานมา Turn over สูงเล็กนอย เนื่องจากบริษัท ฯ ยิ่งมีชื่อเสียง จะถูกดึงตัวไปทํางานที่อื่น
(ตอบ)
มากขึ้น ในปนี้คาดวาอัตรา Turn over จะลดลง เพราะบริษัทฯ ไดปรับผลตอบแทน สวัสดิการ และ
พัฒนาพนักงานเพิ่มขึ้น
3) ป จ จุ บั น ออกกฏหมายควบคุ ม อาคารให ต า นแผ น ดิ น ไหวด ว ย ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ต อ งปฏิ บั ติ ต าม
ขอกําหนดของกฏหมายอยูแลว
4) บริษัท ฯ มีนโยบายการลงทุนในประเทศแถบอาเซียน ปจจุบันมีการลงทุนในประเทศฟลิปปนส
ซึ่งมีผูเชาอยูแลว สามารถรับรูรายไดคาเชาไดทันที จึงมีความเสี่ยงต่ํา ซึ่งที่ผานมาคาเงินเปโซแข็ง
คามากกวาคาเงินบาท จึงไมเกิดความเสี่ยงดานอัตราแลกเปลี่ยน
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ชื่อ
ขอแนะนํา/ขอซักถาม
นายสัญญลักษณ ศรีมังคละ ในรายงานประจําป ระบุวา บริษัทฯ จะลดตนทุนโดยนํา Precast มาใชในการกอสราง อยากทราบ
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง วาจะชวยลดระยะเวลากอสรางไดกี่เปอรเซ็นต
(ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

บัจจุบัน บริษัทฯ ใชชิ้นสวนสําเร็จรูปทั้งในโครงการแนวราบ และโครงการอาคารสูง อาทิเชน พื้น
สําเร็จรูป ฝาชายคา โครงหลังคา พื้นไมสําเร็จรูป ประตูหนาตางสําเร็จรูป และเมื่อเปรียบเทียบกับ
การนําผนัง Precast มาใชในงานกอสรางแทนการกอสรางดวยการกออิฐฉาบปูนซึ่งจะใชแรงงาน
และระยะเวลานานกวา ขณะที่ Precast ใชระยะเวลาในการกอสรางสั้นกวา แตมีตนทุนสูงกวา ซึ่ง
Precast จะเหมาะสํ า หรั บ ช วงเวลาที่ ขาดแคลนแรงงาน หรื อ ในช ว งเศรษฐกิ จ ดีสามารถขายใน
ปริมาณมากภายในระยะเวลาอันสั้น แตชวงเศรษฐกิจขลอตั ว การเรงรั ดสรางมากไปก็ไมมีความ
จําเปน

นายสันติ สิงหวังชา
โครงการแนวราบเปดใหม นับจากวันที่ขาย ถึงวันที่โอนกรรมสิทธิ์ โดยเฉลี่ยใชเวลาประมาณเทาใด
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง
(ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

ปกติบริษัทฯ จะสรางบานพรอมขายไวจํานวนหนึ่งพรอมบานตัวอยาง เพื่อใหสามารถคุมตนทุนการ
กอ สร า งไดสว นหนึ่ง และทํ าใหท ราบความต องการของลูก คา ได ซึ่ งจะช ว ยลดความเสี่ ย งด า น
ตนทุนโครงการ โดยปกติโครงการแนวราบที่เปนบานอยูระหวางสรางจะใชเวลาในการขายถึงโอน
กรรมสิทธิ์โดยเฉลี่ยประมาณ 3 - 4 เดือน

นายบุญยงค ฐิติวรรธนะกุล คูแขงของบริษัทฯ พั ฒนาโครงการอาคารสูงตามแนวรถไฟฟา BTS แตขณะที่โครงการศุภาลัย มี
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จํานวนนอย เปนเพราะสาเหตุใด และมีแนวคิดที่จะพัฒนาโครงการตามแนวรถไฟฟา BTS หรือไม
(ถาม)
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

นโยบายของบริษัทฯ จะเลือกพัฒนาโครงการในทําเลใดนั้น บริษัท ฯ จะพิจารณาจากความตองการ
ของลูกคาเปนหลัก อาทิเชน ลูกคาชอบแนวรถไฟฟา โครงการริมแมน้ํา เปนตน โครงการสวนใหญ
ของศุภาลัยใกลรถไฟฟา โครงการซิตี้โฮม สุขุมวิท 101 เปนโครงการของบริษัท ฯ ที่ติดรถไฟฟา BTS

นายบุญยงค ฐิติวรรธนะกุล ตามที่ ป ระธานฯ ได ก ล า วไว เ มื่ อ ตอนต น ว า ในการเป ด โครงการต า งจั งหวั ด ในหั วเมื อ งใหญ ๆ
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง บริษัทฯ จะพิจารณาความตองการของลูกคาในแงศักยภาพในการซื้อ
นายประทีป ตั้งมติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

บริษัท ฯ ไดมกี ารศึกษาความนาสนใจของศักยภาพของจังหวัดที่ไปลงทุน และศักยภาพของผูซื้อใน
จังหวัดนั้นๆ โดยมีการเปรียบเทียบกับจังหวัดที่มีการลงทุนอยูแลว คือ หาดใหญ ขอนแกน และ
ภูเก็ต ฯลฯ หากวิ เคราะหแลวพบวา สภาพเศรษฐกิ จ สัง คม ใกลเคียงกับ 3 จังหวัด นี้ บริษั ท ฯ ก็
พิจารณาลงทุนและพัฒนาโครงการ

นายเมธา วรดิลก
ตามที่ประธานฯ ไดกลาวมาเกี่ยวกับการลงทุนที่จังหวัดขอนแกน และอําเภอหาดใหญ มีความเห็น
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง วา อําเภอหาดใหญ หากเปดเขตการคาเสรีอาเซียน จะมีชาวมาเลเซียมาซื้อบานเปนจํานวนมาก
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ชื่อ
ขอแนะนํา/ขอซักถาม
นายเมธา วรดิลก
จึง ขอให ขอ มู ลนี้ แก ประธานฯ เพื่ อเปน ขอ มู ลประกอบการพิ จารณาคือ จั ง หวั ดอุ บลราชธานีแ ละ
ผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง จังหวัดอุดรธานี ก็เปนจังหวัดที่มแี นวโนมเศรษฐกิจดีจากการเปดเขตการคาเสรีอาเซียนเชนกัน

เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปดประชุมและกลาวขอบคุณตัวแทนผูถือหุนที่ชวยตรวจสอบการนับ
คะแนน ผูสอบบัญชี กรรมการและผูถือหุนทุกทาน ที่ไดสละเวลามารวมประชุมและใหขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ
ปดประชุมเวลา

16.50 นาฬิกา

( นายประทีป ตั้งมติธรรม )
ประธานที่ประชุม

( นางวารุณี ลภิธนานุวัฒน )
เลขานุการบริษัท
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