สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 22 เมษายน 2558
ณ ห้ องประชุมชัน้ 33 อาคารศุภาลัยแกรนด์ ทาวเวอร์
ถนนพระราม 3 แขวงช่ องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุม (“ ประธานฯ ”) กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นที่ได้ มาเข้ าร่วมประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท และ
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน คือต้ องจัด ให้ มีการประชุมสามัญ ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บัญ ชีของบริ ษัทฯ
บริ ษัทฯ มีทุนจดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ ุนละ 1 บาท ในวันนีม้ ี
ผู้ถือหุ้นมาร่ วมประชุม 1,602 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 1,084,270,502 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 63.1656 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทังหมด
้
แยกเป็ นผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 220 ราย จานวนหุ้น 556,569,558 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 32.4237
รับมอบฉันทะ
จานวน 1,382 ราย จานวนหุ้น 527,700,944 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 30.7419
จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน คือมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองหรื อ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสอดคล้ องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน จึงขอ
อาสาสมัครตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเข้ าร่ วมสังเกตการณ์การนับคะแนนที่จุดนับคะแนน คือ นายสมบูรณ์ อารักษ์ มงคล ผู้รับ
มอบฉันทะ และนายประเสริ ฐ ศรี มานะสุวรรณ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ มีตวั แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย คือ นางสาวศิริพร ขัตตพงษ์
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 และแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ
ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. ดร.ประทีป
ตังมติ
้ ธรรม ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา
ตังมติ
้ ธรรม กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ
4. นายประกิต
ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
5. นายประสพ
สนองชาติ
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
6. ดร.วิรัช
อภิเมธีธารง กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
7. นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
8. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน กรรมการอิสระ
9. นายอธิป
พีชานนท์
กรรมการ
10. นายประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม กรรมการ
11. นายกริ ช
จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการ
12. นางวารุณี
ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน- บัญชีและเลขานุการบริ ษัท
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13. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
14. นายธันระวีร์
ภัทรวินิจ
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ แจ้ งกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2557
– 7 มกราคม 2558 เพื่อเปิ ดโอกาสให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นได้ มีโอกาสและมีสว่ นร่ วมในการเสนอวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น แต่
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระ คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรที่จะกาหนดวาระการประชุมใน
การประชุมครัง้ นี ้รวม 10 วาระ รายละเอียดตามหนังสือเชิญประชุมที่ทกุ ท่านได้ รับแล้ ว ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ เผยแพร่ หนังสือเชิญประชุมและวาระ
การประชุมครัง้ นี ้ในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ (www.supalai.com) ตังแต่
้ วนั ที่ 10 มีนาคม 2558 แล้ ว เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามแนวทางของ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานฯ ได้ ให้ นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสและเลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
และการนับคะแนนเสียงต่อที่ประชุม
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ชี ้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนน
ในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่างๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือและที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยให้ นบั หนึง่ หุ้นเท่ากับหนึง่
เสียง
 ผู้ถือหุ้น 1 ราย มีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระว่าเห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านัน้ จะ
แบ่งแยกจานวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงไม่ได้
 การนับคะแนน จะถือมติเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน เว้ นแต่เรื่ องที่กฎหมายกาหนดเป็ นอย่างอื่น
 ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ ลงคะแนนในบัตรยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทัง้ ลงลายมือชื่อในบัตร และ
เจ้ าหน้ าที่บริ ษัทฯ จะบันทึกคะแนนเสียงที่บตั รยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทัง้ เก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
เท่านัน้ ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยจะเก็บพร้ อมกันทัง้ หมดภายหลังเสร็ จสิ ้นการประชุม
 การนับคะแนน บริ ษัทฯ จะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่ วมประชุมในวาระนันๆ
้
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
 เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนันๆ
้ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อ
เข้ ามาเพิ่มเติม
 สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนั น้ ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาให้ ครบทุกวาระเพื่อให้ การ
ประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับ
คะแนนภายหลังจากจบการประชุมวาระที่ 10
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ป ระชุม ว่า มี ความเห็น เป็ นอย่างอื่ นหรื อไม่ซึ่งที่ป ระชุม เห็ น ชอบกับ วิธีการออกเสี ย ง
ลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการประกาศผลคะแนนตามที่เสนอข้ างต้ น และประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงที่ประชุมว่า ในการประชุม
ผู้ถือหุ้นครัง้ ก่อนๆ ที่ประชุมอนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุมในระหว่างที่มีการประชุม โดยผู้ถือหุ้นรายนันมี
้ สิทธิออกเสียงลงคะแนน
เสียงเฉพาะในวาระที่เข้ าร่วมประชุมทัน ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยที่จะให้ ผ้ ทู ี่มาประชุมช้ ามีสทิ ธิเข้ าร่วม
ประชุมและมีสทิ ธิลงคะแนนได้ ตามวาระที่ร่วมประชุมทัน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็ นด้ วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ ดาเนินการประชุมต่อ
ตามวาระดังต่อไปนี ้
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2557 ว่าถูกต้ องหรื อไม่ และขอแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึก
รายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม
●
●
●
●

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,080,170,583 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.5958 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
4,384,100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.4042 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงานการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุน ประจาปี 2557 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี ที่ผ่านมาเป็ นปี ที่บริ ษัทฯ ครบรอบการดาเนินงาน 25 ปี และนับว่าเป็ นปี ที่บริ ษัทฯ มี
ผลการดาเนินงานดีที่สดุ นับตังแต่
้ จัดตังบริ
้ ษัท ฯ ปั จจุบนั บริ ษัทฯ พัฒนาโครงการทังแนวราบและอาคารสู
้
งซึ่งได้ สร้ างที่อยู่อาศัยที่เป็ น
โครงการแนวราบมาแล้ ว ประมาณ 19,000 ยูนิ ต และโครงการอาคารสูง ประมาณ 36,000 ยูนิ ต และบริ ษั ท ฯ ยังคงมี ค วามมุ่งมั่น
สร้ างสรรค์บ้านภายใต้ Concept Green Design คือ บ้ านแสนสบาย ประหยัดพลังงาน สไตล์โมเดิร์น การเลือกใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ที่มีสว่ นร่วม
ในการอนุรักษ์ พลังงานและเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม พร้ อมทังการพั
้
ฒนาแบบบ้ านให้ มีความน่าอยู่อาศัย โดยเลือกใช้ วสั ดุก่อสร้ างที่ดีมี
คุณภาพมาตรฐาน พัฒนางานบริ การที่ดีทงก่
ั ้ อนและหลังส่งมอบสินค้ า ภายใต้ ระบบคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9001 : 2008 และให้
ความสาคัญการดูแลและพัฒนาสังคมให้ มีความอบอุน่ ปลอดภัย ซึง่ สอดคล้ องกับภารกิจของบริ ษัท ฯ คือ “สร้ างสรรค์และพัฒนานวัตกรรม
เพื่อผลประกอบการที่ดีและเติบโตอย่างยัง่ ยืน”
และเมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557 บริ ษัทฯ ได้ รับการเลื่อนอันดับ Credit Rating จาก TRIS จาก A- Positive เป็ น A Stable
ซึ่งบริ ษั ท ฯ เป็ นเพี ย ง 1 ใน 3 ของบริ ษั ท อสังหาริ ม ทรั พ ย์ ที่ ได้ รับ Credit Rating ระดับ A นอกจากนี แ้ ล้ วบริ ษั ท ฯ ยัง ได้ รับรางวัลที่ น่า
ภาคภูมิใจในหลายสาขาด้ วยกัน ดังนี ้
 รางวัลที่แสดงถึงความโปร่ งใสและธรรมาภิบาล ได้ แก่ รางวัล “บริษัทจดทะเบียนด้ านการรายงานบรรษัทภิบาลดีเยี่ยม
ประจาปี 2557” (Top Corporate Governance Report Awards) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 รางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ บริ ษัทฯ เป็ น 1 ใน 29 บริ ษัท ที่ได้ รับคะแนนในระดับดีเลิศ (Excellent)
จากบริ ษัทที่สารวจทังสิ
้ ้น จานวน 550 บริ ษัท จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD)
 รางวัลที่แสดงถึงความเป็ นผู้นาทางด้ านการพัฒนาคุณภาพสินค้ าที่ดีเยี่ยม ได้ แก่ รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers
Awards 2014” จากบริ ษั ท บี ซีไอ เอเชี ย คอนสตรั คชั่น อิน ฟอร์ เมชั่น จ ากัด และ Future Arc Journal ซึ่งศุภาลัย ได้ รับ รางวัลนี ้
ติดต่อกันเป็ นครัง้ ที่ 4
 รางวัลที่แสดงถึงความรับผิดชอบต่ อสังคม ได้ แก่ รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์ รับเรื่องและแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ ผ้ ูบริโภค
ดีเด่ น ประจาปี 2557” (Consumer Protection Thailand Call Center Award 2014) จากสานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริ โภค
 รางวัล บ้ านจั ด สรรอนุ รักษ์ พ ลั งงานดี เด่ น ปี 2557 จ านวน 4 รางวัล จากกรมพัฒ นาพลังงานทดแทนและอนุรัก ษ์ พ ลั งงาน
กระทรวงพลังงาน ซึง่ ศุภาลัยเป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่ได้ รับรางวัลมากที่สดุ
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นอกจากนี ้แล้ ว บริ ษัทฯ ได้ ให้ ความสาคัญต่อความรับผิดชอบต่อสังคม โดยการคืนกาไรสูส่ งั คมตามนโยบาย “ศุภาลัย ใส่ ใจ...
สร้ างสรรค์ สังคมไทย” ควบคู่ไปกับดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ โดยได้ สง่ เสริ มการจัดกิจกรรมพิเศษสร้ างสรรค์สงั คมในรูปแบบ
ต่างๆ อาทิเช่น
 งานแสดงศิลปกรรมการกุศล “พลังแห่ งความสุขจากธรรมชาติและความดีงาม”
 การจัดประกวดประติมากรรม ร่วมกับภาควิชาประติมากรรม คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
 การจัดประกวดถ่ ายภาพ หัวข้ อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยและพนักงานศุภาลัยร่วมแบ่งปั นความสุขผ่าน
ผลงานภาพถ่าย
 การจัดประกวดเรียงความ หัวข้ อ “ความสุขในศุภาลัย” โดยเชิญชวนครอบครัวศุภาลัยถ่ายทอดความรู้สกึ และความคิดเห็นต่อการอยู่
อาศัยในโครงการของศุภาลัย









และได้ มอบหมายให้ นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้สรุปผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม ชี ้แจงผลงานในปี 2557 ดังนี ้
ยอดจองรวมปี 2557 และเป้าขายปี 2558
ปี 2557 เป็ นอีกปี ที่บริ ษัทฯ มียอดขายเติบโตอย่างต่อเนื่อง กล่าวคือบริ ษัทฯ มียอดขาย 20,119 ล้ านบาท และคาดว่าในปี 2558 จะมี
ยอดขายประมาณ 23,000 ล้ านบาท คิดเป็ นอัตราเติบโตจากปี ก่อนประมาณ 15% บริ ษัทฯ มีความภูมิใจที่ยอดขายตลอด 10 ปี ที่ผา่ น
มามีอตั ราการเติบโตอย่างต่อเนื่องซึ่งจะเห็นได้ 10 ปี ที่ผ่านมาตังแต่
้ ปี 2548 ซึ่งบริ ษัทฯ มียอดขาย 8,210 ล้ านบาท และคาดว่าจะมี
ยอดขาย 23,000 ล้ านบาทในปี 2558 ซึง่ เพิ่มขึ ้นมากกว่า 3 เท่า
ยอดจองปี 2557 แบ่ งตามประเภทสินค้ า
สาหรับยอดขายปี 2557 มาจากยอดขายโครงการอาคารชุด 58% ส่วนที่เหลือ 42% เป็ นยอดขายโครงการแนวราบ สัดส่วนยอดขาย
โครงการอาคารชุดในปี ที่ผา่ นๆ มาเป็ นประมาณ 60-65% จะเห็นว่าสัดส่วนยอดขายโครงการแนวสูงลดลงจากปี ก่อนๆแต่ในความเป็ น
จริ งมูลค่าขายโครงการแนวสูงมีจานวนเพิ่มขึ ้น แต่เนื่องจากปี 2557 บริ ษัทฯ สามารถเพิ่มยอดขายโครงการแนวราบจาก 6,900 ล้ าน
บาทในปี 2556 เป็ น 8,200 ล้ านบาท โดยยอดขายที่ เพิ่มสูงขึ ้นมาจากทังโครงการในกรุ
้
งเทพฯ ปริ มณฑลและต่างจังหวัด จึงทาให้
สัดส่วนโครงการแนวราบเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้เป็ นผลมาจากภาวะการขาดแคลนแรงงานในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑลที่เกิดขึ ้นเมื่อ 3-4 ปี
ก่อนเริ่ มคลีค่ ลายในทิศทางที่ดีขึ ้น
ยอดจองปี 2557 แบ่ งตามจังหวัด
ในปี 2557 ยอดขายโครงการในเขตกรุ งเทพฯ และปริ มณฑล ประมาณ 78% ส่วนที่เหลืออีก 22% มาจากโครงการต่างจังหวัด 9
จังหวัด ส่วนใหญ่มาจากยอดขายจากหัวเมืองใหญ่ เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต และมาจากโครงการต่างจังหวัดที่มีหวั เมือง
ลาดับรองลงมา เช่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดสุราษฎร์ ธานี โดยส่วนใหญ่ยอดขายโครงการในต่างจังหวัดประมาณ
80-85% จะมาจากโครงการแนวราบส่วนที่เหลืออีกประมาณ 15-20% จะมาจากโครงการแนวสูง ทังนี
้ ้ในปี 2558 บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าการ
ขาย 23,000 ล้ านบาท แบ่งเป็ นยอดขายโครงการอาคารชุด 57% ที่เหลือ 43% หรื อประมาณ 10,000 ล้ านบาท เป็ นยอดขายโครงการ
แนวราบ ส่วนนโยบายการพัฒนาโครงการในต่างจังหวัด บริ ษัทฯ จะเพิ่มจานวนโครงการแนวราบในจังหวัดที่ปัจจุบนั ดาเนินการอยู่
แล้ ว และจะเปิ ดโครงการเพิ่มในจังหวัดนครราชสีมา จึงคาดว่าสัดส่วนยอดขายในปี 2558 จะมาจากในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล
ประมาณ 74% ส่วนที่เหลืออีก 26% จะมาจากโครงการในต่างจังหวัด
การรับรู้รายได้
การรับรู้รายได้ ตลอด 10 ปี ที่ผา่ นมาก็เติบโตต่อเนื่องเช่นกันกล่าวคือ ในปี 2547 บริ ษัทฯ มีรายได้ เพียง 2,175 ล้ านบาท และคาดว่าจะ
มีรายได้ ในปี 2558 ประมาณ 22,000 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นถึง 10 เท่าตัว แสดงให้ เห็นว่าบริ ษัทฯ มีการเติบโตอย่างยัง่ ยืน มียอดรายได้ ที่
เติบโตอย่างสม่าเสมอมาโดยตลอด เป้ารายได้ ในปี 2558 มาจากยอดขายที่ทาสัญ ญาแล้ วรอโอนกรรมสิทธิ์ ให้ ลกู ค้ า (Backlog)
โครงการแนวสูง 17,664 ล้ านบาท ส่วนที่เหลืออีกประมาณ 5,000 ล้ านบาทจะเกิดจากการขายโครงการแนวราบและสามารถรับรู้
รายได้ ภายในปี การเติบโตของยอดรายได้ ในปี 2559-2561 จะมีอย่างต่อเนื่องจาก Backlog ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯ มียอดสัญญาที่รอ
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โอนกรรมสิทธิ์ ประมาณ 39,000 ล้ านบาท ซึ่งเป็ นยอดที่สงู ที่สดุ นับเท่าที่เคยมีมา สาหรับโครงการอาคารชุดที่พร้ อมโอนในปี 2558
ประกอบด้ วยโครงการที่โอนต่อเนื่องจากปี ก่อน ได้ แก่ โครงการศุภาลัยพรี เมียร์ อโศก และโครงการศุภาลัยเวลลิงตัน ส่วนโครงการที่
เสร็ จ และพร้ อมโอนในปี 2558 ได้ แ ก่ โครงการศุภาลัยปาร์ ค เอกมัย -ทองหล่อ ซึ่งเริ่ ม โอนเมื่ อเดื อนมี นาคม ผ่านมา และมี อีก 2
โครงการคือโครงการศุภาลัยพรี มา ริ วา จะโอนในเดือนมิถุนายน 2558 และโครงการศุภาลัยไลท์ สาทร-เจริ ญราษฎร์ โอนในเดือน
พฤศจิกายน 2558
 สินค้ าคงเหลือ
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 สินค้ าคงเหลือมีมลู ค่า 41,151 ล้ านบาท เมื่อรวมกับแผนเปิ ดตัวโครงการจานวน 28 โครงการ ทีจ่ ะเปิ ดขาย
ในปี 2558 อีก 31,120 ล้ านบาท มีมลู ค่ารวม 72,000 กว่าล้ านบาท เพื่อนามาสร้ างยอดขาย ซึง่ บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ าไว้ ที่ 23,000 ล้ านบาท
ประธานฯ มอบหมายให้ นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน-บัญชีและเลขานุการบริ ษัท
เป็ นผู้สรุปผลการดาเนินงานในปี ที่ผา่ นมา
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2557 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 รายได้ จ ากการโอนกรรมสิทธิ์ อ สังหาริ ม ทรั พ ย์ เท่ากับ 18,270 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่อ น 5,948 ล้ านบาท คิ ด เป็ นเพิ่ ม ขึน้ 48%
แบ่งเป็ นรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์อาคารชุด 56% และที่เหลือ 44% เป็ นรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้ าส์ ส่วน
รายได้ รวมก็เพิ่มขึ ้นเช่นเดียวกันจาก 12,742 ล้ านบาทของงวดเดียวกันปี ก่อนเป็ น 18,671 ล้ านบาทหรื อเพิ่มขึ ้น 5,929 ล้ านบาท คิด
เป็ นเพิ่มขึ ้น 47%
 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยคิดเป็ น 10.3% เมื่อเทียบกับรายได้ รวม ลดลงจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ 11.7%
 กาไรสุทธิเท่ากับ 4,478 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 1,596 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 55% กาไรต่อหุ้นขันพื
้ ้นฐาน 2.61 บาทต่อหุ้น
เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ 1.68 บาทต่อหุ้น
 สินทรัพย์รวม 38,030 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 7,356 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 24% เนื่องมาจากกลุม่ บริ ษัทฯได้ มีการขยายตัวใน
การลงทุนในโครงการต่างๆ เพิ่มขึ ้นทังในเขตกรุ
้
งเทพฯ ปริ มณฑลและต่างจังหวัด ส่งผลให้ หนี ้สินรวมเพิ่มขึ ้นจาก 15,967 ล้ านบาทเป็ น
20,053 ล้ านบาท คิดเป็ นเพิ่มขึ ้น 4,087 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้น 26% หนี ้สินที่เพิ่มขึ ้นส่วนใหญ่เกิดจากการออกหุ้นกู้ซงึ่ เป็ นแหล่งเงินทุน
ที่มีต้นทุนดอกเบี ้ยต่ากว่าการกู้จากธนาคารพาณิ ชย์ โดยในปี ที่ผ่านมาบริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้จานวน 7,800 ล้ านบาท ทาให้ ต้นทุนเงิน
กู้ยืม ณ เดือนธันวาคม 2557 เฉลี่ยเท่ากับ 3.8% ส่วนอัตราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิ ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio)
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 อยูท่ ี่ระดับ 66% เพิ่มขึ ้นจากระดับ 51% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
หน่ วย : ล้ านบาท

2557

2556

รายได้ รวม
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวม (%)
กาไรก่อนภาษี เงินได้
อัตรากาไรก่อนภาษี เงินได้ ตอ่ รายได้ รวม (%)
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
อัตราภาษี เงินได้ ตอ่ รายได้ รวม (%)
กาไรสุทธิ
อัตรากาไรสุทธิ (%)

18,671
18,270
41.7%
1,919
10.3%
5,722
30.6%
1,134
19.8%
4,478
24.0%

12,742
12,322
40.5%
1,490
11.7%
3,676
28.9%
726
19.7%
2,882
22.6%
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เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท
%
5,929
47%
5,948
48%
429
29%
2,045
56%
408
56%
1,596
55%
-

หน่ วย : ล้ านบาท
กาไรต่อหุ้น (บาท)
สินทรัพย์รวม
เงินกู้สถาบันการเงิน
- สินเชื่อโครงการ
- หุ้นกู้
- อื่นๆ
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)

2557

2556

2.61
38,030
12,604
1,745
10,133
726
4,492
20,053
17,977
1,717

1.68
30,675
8,360
3,219
4,441
700
4,569
15,967
14,709
1,717

เพิ่มขึน้ (ลดลง)
ล้ านบาท
%
0.93
55%
7,356
24%
4,244
51%
(1,474)
(46%)
5,692
128%
26
4%
(77)
(2%)
4,087
26%
3,269
22%
-

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน ประทับใจในผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ที่มียอดเติบโตเพิ่มขึน้ ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมา และขอ
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง (ถาม) สอบถามว่าปี 2557 กาไรสะสมมีจานวนเท่าใด
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
กาไรสะสมของบริ ษัทฯ มีประมาณ 14,400 ล้ านบาท ตามที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2557 หน้ า
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส 250
สายงานการเงิน-บัญชีและ
เลขานุการบริษัท (ตอบ)
นางสาวอรวรรณ อุนะรัตน์
เหตุใดงบการเงินรวมปี 2557 หนี ้สินหมุนเวียน มียอดคงเหลือ 9,732 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2556
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง (ถาม) ซึง่ มียอดคงเหลือ 12,164 ล้ านบาท
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
หนี ส้ ิ น หมุน เวีย น ปี 2557 ลดลงจากปี 2556 ส่ว นใหญ่ เกิ ด จากหนี ส้ ิน จากสถาบัน การเงิ น ที่ ถึ ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส กาหนดชาระภายใน1 ปี ลดลง ซึง่ ส่วนหนึง่ มาจากเงินที่ได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านให้ ลกู ค้ าและ
สายงานการเงิน-บัญชีและ
บริ ษัทฯ จะนาเงินบางส่วนชาระคืนเงินกู้สถาบันการเงิน
เลขานุการบริษัท (ตอบ)
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี
2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ ได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2557 ซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
● เห็นด้ วย 1,098,448,122 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9961 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● งดออกเสียง
42,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0039 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
● ไม่มีบตั รเสีย
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2557 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบ
บัญชีของ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกาไรประจาปี 2557 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2557 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ 4,335.31ล้ านบาท คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
กาไรสุทธิ รวมเป็ นเงิ นปั นผลทังสิ
้ ้น 1,716.55 ล้ านบาท และรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2557 เมื่อวันที่ 13 สิงหาคม 2557 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2557 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ
0.35 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2557 อีกในอัตราหุ้นละ 0.65 บาท
ทังนี
้ ้ กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิ ในการรับเงินปั นผลประจาปี 2557 (Record Date) ในวันที่ 11 มีนาคม 2558 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 12 มีนาคม 2558 โดยกาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558
ข้ อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2557 (ปี ที่เสนอ)
ปี
1. กาไรสุทธิ (บาท)
4,335,314,372
2. กาไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
2.53
3. จานวนหุ้น
1,716,553,249
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
1.00
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
0.35
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
0.65
5.รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
1,716,553,249
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
40%

2556 (ปี ที่ผ่านมา)
2,768,305,663
1.61
1,716,553,249
0.70
0.30
0.40
1,201,587,274
43%

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
นายประเสริฐ ศรีมานะสุวรรณ รับทราบว่าบริ ษัทฯ จะลดอัตราการจ่ายเงินปั นผล จากเดิม 40% เหลือเพียง 35% ขอสอบถามว่า
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง
บริ ษัทฯ จะกาหนดอัตราการจ่ายเงินปั นผลใหม่ไม่ให้ ต่ากว่าอัตราการจ่ายเงินปั นผลเดิมตามที่เคย
(ถาม)
ประกาศจ่ายใช่หรื อไม่
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
อัตราการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ ในปี ที่ผา่ นมา จัดอยูใ่ นเกณฑ์ค่อนข้ างสูงและอยู่ในลาดับต้ น ๆ
ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ) ของกลุ่มบริ ษัทจดทะเบียนอสังหาริ มทรัพย์ ประมาณ 35-40% คิดเป็ นอัตราเงินปั นผลตอบแทน
(Dividend Yield) เท่า กับ 4% กว่า การก าหนดอัต ราการจ่ า ยเงิ น ปั น ผล บริ ษั ท ฯ จะพิ จ ารณา
องค์ประกอบหลายๆ ด้ านประกอบกันอย่างเหมาะสม อาทิเช่น กาไรต่อหุ้น อัตราการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัทที่มีขนาดใกล้ เคียง ตลาดอสังหาริ มทรัพย์โดยรวม อัตราการจ่ายเงินปั นผลปี ก่อน อัตรา
เงินปั นผลตอบแทน รวมถึง การขยายการลงทุนในอนาคต โดยไม่ต้องเพิ่มทุนฯลฯ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
●
●
●
●

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,098,458,322 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9970 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
32,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0030 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิการจัดสรรกาไร
ประจาปี 2557 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม
นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ
ข้ อ 14 กาหนดว่าในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) ของจานวนกรรมการ
ทังหมด
้
โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 4 ท่าน คือ
1. ดร.ประทีป
ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
2. นายประกิต
ประทีปะเสน
กรรมการอิสระ
3. นายประศาสน์
ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
4. นายไตรเตชะ
ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
และแถลงต่อที่ ป ระชุม ว่า ในการสรรหากรรมการ บริ ษั ท ฯ ได้ ป ระกาศเชิ ญ ให้ ผ้ ูถื อหุ้น รายย่อยเสนอชื่ อ บุค คลที่ เห็ น ว่า มี
คุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการคัดเลือกเป็ นกรรมการบริ ษัท ในช่วงระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2557 – 7 มกราคม 2558 ผ่านระบบข่าวของ
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเผยแพร่ บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ซึ่งปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นรายใดเสนอชื่อบุคคลเข้ ามายังบริ ษัทฯ
คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีสว่ นได้ เสียได้ พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแล้ ว โดยพิจารณา
บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์และประวัติการทางานที่ดี และมีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์กว้ างไกลรวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม
ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กร สามารถอุทิศเวลาให้ ได้ อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ตอ่ การดาเนินกิจการของบริ ษัทฯ นอกจากนี ้ยังได้
คานึงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและสอดคล้ องกับองค์ประกอบและโครงสร้ างของกรรมการตามกลยุทธ์ ทางธุรกิจของบริ ษัทฯ จึงเห็นควร
เสนอให้ เลือกตัง้ ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม, นายประกิต ประทีปะเสน, นายประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม และ นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม ที่ออก
ตามวาระ ให้ กลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง ประวัติโดยย่อของกรรมการทัง้ 4 ท่าน และขอให้ เลขานุการบริ ษัทชีแ้ จง
ประวัติกรรมการทัง้ 4 ท่านต่อที่ประชุมดังนี ้
1.ชื่อ – ชื่อสกุล

: ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม

ประเภทกรรมการ

: กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: ประธานกรรมการบริ ษัทและประธานกรรมการบริ หาร

อายุ

: 66 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: วิ ท ย าศ าส ต รดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์ (น วั ต ก รรม ก ารพั ฒ น า อ สั ง ห าริ ม ท รั พ ย์ )
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
M.Arch. (Hons.) (Housing) University of Illinois at Urbana-Champaign U.S.A.
สถาปั ตยกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
หลักสูต ร ประกาศนี ย บัตรชัน้ สูง การบริ ห ารเศรษฐกิ จ สาธารณะ สาหรั บ นักบริ ห ารระดับ สูง
วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 9
หลักสูตร ประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตย สาหรับนักบริ หาร
ระดับสูง วิทยาลัยการเมืองการปกครองสถาบันพระปกเกล้ า รุ่นที่ 16
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การอบรมหลักสูตรกรรมการ

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DCP : Directors Certification Program รุ่ นที่ 17/2002
 RCP : Role of Chairman Program (Chairman 2000) รุ่นที่ 9/2003
: 25 ปี 10 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2532 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ Supalai Philippines Incorporated
2536 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ นท์ จากัด
2536 - ปั จจุบนั
ประธานกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด
2532 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท หาดใหญ่นคริ นทร์ จากัด
2532 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จากัด
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
2531 - ปั จจุบนั
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2555 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2554 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั

กรรมการ บริ ษัท มัน่ คงเอสเตท จากัด
นายกสมาคมศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์ ประเทศไทย
อุปนายกสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
อุปนายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้ า
นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย

ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: 484,004,244 หุ้น (รวมคูส่ มรส)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2.ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายประกิต ประทีปะเสน

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 72 ปี

สัญชาติ

: ไทย
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วุฒกิ ารศึกษา

: M.A. Business Administration Wayne State University, Detroit, Michigan, U.S.A
B.A. Science in Business Administration, Slliman University, Durnaguete, Philippines

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 1/2003
 RCP : Role of Chairman Program รุ่นที่ 15/2007
 หลักสูตรสัมมนา R-CAC : Thailand’s 4th National Conference on Collective
Action Against Corruption รุ่นที่ 1/2013

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 14 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบัน

:-

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน

:

2548 - ปั จจุบนั
2546 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2544 - ปั จจุบนั
2543 - ปั จจุบนั
2534 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษัท อาเชียนมารี น เซอร์ วิสส์ จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระ บริ ษัท สยามสหบริ การ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท หาดทิพย์ จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ลัคกี ้เท็คซ์ (ประเทศไทย) จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยคาร์ บอนแบล็ค จากัด (มหาชน)
ประธานกรรมการ บริ ษัท ดิ เอราวัณ กรุ๊ป จากัด (มหาชน)

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
2529 - ปั จจุบนั

ประธานกรรมการ บริ ษัท อ่างทองชูการ์ เทอร์ มินลั จากัด

เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2536 - 2555
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท รองเท้ าบาจาแห่งประเทศไทย จากัด
(มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น
2547 - 2554
ประธานกรรมการ บริ ษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2549 - 2555
ประธานกรรมการตรวจสอบ หอการค้ าไทยและสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
2543 - 2554
กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ มหาวิทยาลัยพายัพ
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/ : - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- หุ้น (รวมคูส่ มรส)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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3.ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม

ประเภทกรรมการ

: กรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการบริ ษัท

อายุ

: 64 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: เศรษฐศาสตร์ มหาบัณฑิต (ภาคภาษาอังกฤษ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วิศวกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต สาขาวิศวกรรมสารวจ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 36/2003
 DCP Diploma : Directors Certification Program Diploma รุ่นที่ 11/2003
 SFE : Successful Formulation & Execution The Strategy รุ่นที่ 14/2012
 หลักสูตรสัมมนา SE2 : “Risk Resilience: How the company’s directors should
deal with the issues of Enterprise Risk Management ” รุ่นที่ 2/2013
 หลักสูตรสัมมนา DBT : “The Governance Role of the Board in the Preparation
and Response to Unforeseen Crisis and the Oversight of (Foreign)
Subsidiaries” รุ่นที่ 1/2013

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 14 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

ปั จจุบันดารงตาแหน่ ง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2544 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2557 – ปั จจุบนั
2556 – ปั จจุบนั

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

Supalai Officer Development PTY.LTD
Supalai Rippleside Development PTY.LTD
Supalai Australia Holdings PTY.LTD
Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
Supalai Philippines Incorporated

ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- หุ้น (รวมคูส่ มรส)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 11 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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4.ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม

ประเภทกรรมการ

: กรรมการผู้มีอานาจลงนาม

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ

อายุ

: 36 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: บริ หารธุรกิจมหาบัณ ฑิต(ด้ านการตลาดและการบริ หารกลยุทธ์ ) สถาบันบัณ ฑิตบริ หารธุรกิ จ
ศศินทร์ แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Bachelor of Commerce at the University of Melbourne, Majoring in Marketing
Economics

การอบรมหลักสูตรกรรมการ
ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) หลักสูตร DCP : Directors Certification
Program รุ่ นที่ 120/2009
: 6 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2558)

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2557 – ปั จจุบนั
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2550 - ปั จจุบนั
กรรมการ บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2552 - ปั จจุบนั
กรรมการ สมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2552 - 2557
กรรมการบริ หาร บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- หุ้น

การเข้ าประชุมกรรมการ

: มีการประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 12 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน
เลขานุการบริ ษัท ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระเป็ นรายบุคคล เพื่อให้ สอดคล้ องกับ
คาแนะนาของสานักงานกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ประสงค์จะให้ ลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตังกรรมการมี
้
ความโปร่งใสใน
การนับคะแนน จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่าน ทังที
้ ่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และเจ้ าหน้ าที่จะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงจากผู้ถือหุ้นหลังจากลงคะแนนเสียงครบทัง้ 4 ท่านแล้ ว
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
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ชื่อกรรมการ
1

ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม

ประเภทกรรมการ

เห็นด้ วย (%)

ไม่ เห็นด้ วย (%)

งดออกเสียง (%)

กรรมการผู้มีอานาจ
ลงลายมือชื่อ
กรรมการอิสระ

1,096,127,807 เสียง
3,564,500 เสียง
57,104 เสียง
(99.6707%)
(0.3241%)
(0.0052%)
2 นายประกิต ประทีปะเสน
1,021,028,997 เสียง
78,663,310 เสียง
57,104 เสียง
(92.8420%)
(7.1528%)
(0.0052%)
3 นายประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
963,901,376 เสียง
45,608,110 เสียง
90,245,304 เสียง
(87.6469%)
(4.1471%)
(8.2059%)
4 นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการผู้มีอานาจ 1,094,084,886 เสียง
5,612,800 เสียง
57,104 เสียง
ลงลายมือชื่อ
(99.4844%)
(0.5104%)
(0.0052%)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิเลือกกรรมการทัง้
4 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
วาระที่ 5 พิจารณาการกาหนดค่ าบาเหน็จค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกาหนดเบี ย้ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจาปี 2558
ประธานฯ ขอให้ นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม
นายประสพ สนองชาติ ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่าตอบแทนได้ พิจารณาค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริ ษัทและคณะกรรมการชุดอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังโดย
้
กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภทเดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการ
ขยายตัวทางธุรกิ จแล้ ว ที่ประชุมเห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ หุ้นประจาปี 2558 พิจารณาปรับเพิ่มเฉพาะค่าบาเหน็จของ
กรรมการ ทังนี
้ ้ เนื่องจากเป็ นอัตราที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถื อหุ้นตังแต่
้ ปี 2553 ซึ่งไม่ได้ ปรับเพิ่มมาเป็ นเวลาหลายปี จึงขอเสนอที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 พิจารณาอนุมตั ิรายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2557
ค่ าตอบแทนของกรรมการ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
ประธานกรรรมการ กรรมการ
ประธานกรรรมการ กรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าบาเหน็จ
ประธานกรรมการ กรรมการ
ประธานกรรมการ กรรมการ
700,000 บาท/คน/ปี
500,000 บาท/คน/ปี
ค่ าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. ค่าตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/คน/เดือน
25,000 บาท/คน/เดือน
- กรรมการ
20,000 บาท/คน/เดือน
20,000 บาท/คน/เดือน
ค่ าตอบแทนของกรรมการชุดย่ อย : กาหนดจ่ ายค่ าเบีย้ ประชุมเป็ นรายครัง้ เฉพาะครัง้ ที่มาประชุม (คณะกรรมการชุดย่ อย
ประกอบด้ วย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ คณะกรรมการบริหารความ
เสี่ยง และคณะอนุ
กรรมการอื่นๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ )
และ
1. ค่าเบี ้ยประชุม
(ไม่รวมกรรมการที่เป็ นผู้บริ หาร)
- ประธานกรรมการ
25,000 บาท/คน/ครัง้
25,000 บาท/คน/ครัง้
- กรรมการ
20,000 บาท/คน/ครัง้
20,000 บาท/คน/ครัง้
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ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน ค่าบาเหน็จที่เพิ่มจาก 500,000 บาท/ปี เป็ น 700,000 บาท/ปี เดือนนี ้เป็ นเดือนที่ 4 แล้ ว ในช่วง 3-4
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตัวเอง (ถาม)
เดือนที่ผา่ นมา กรรมการได้ รับเงินไปแล้ วหรื อไม่
นายประสพ สนองชาติ
ค่าบาเหน็จเป็ นการจ่ายปี ละครัง้ และจ่ายจากผลงานของปี ที่ผา่ นมา ไม่ได้ จ่ายเป็ นรายเดือน
ประธานคณะกรรมการสรรหา
และกาหนดค่ าตอบแทน (ตอบ)
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ในช่ วงวิ กฤต ปี พ.ศ. 2540-2541 บริ ษั ท ฯ ไม่มี ก าไรจากการด าเนิ น งาน บริ ษั ท ฯ ไม่ได้ จ่า ยค่า
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ) บาเหน็จให้ แก่กรรมการ การจ่ายค่าบาเหน็จ โดยทัว่ ไปบริ ษัทต่างๆ จะจ่ายเมื่อมีกาไร เช่น กรณี มี
กาไรเพิ่มขึ ้นจะจ่ายค่าบาเหน็จเพิ่มตามสัดส่วน และหากมีกาไรน้ อยลงบริ ษัทฯ จะจ่ายค่าบาเหน็จ
น้ อยลงตามสัดส่วนเช่นเดียวกัน
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
การจ่ายค่าบาเหน็จต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิก่อนจึงจะสามารถ
เลขานุการบริษัท (ตอบ)
จ่ายได้
นายวิวัฒน์ คูสกุล
บริ ษัทฯ ใช้ เกณฑ์ อะไรในการกาหนดค่าบาเหน็จของกรรมการ เพราะบางบริ ษั ทฯ กาหนดเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นราย สัดส่วนของเงินปั นผลที่จ่าย และบางบริ ษัทมีการกาหนดจานวนเงินสูงสุดและต่าสุดของการจ่ายค่า
ย่ อย (ถาม)
บาเหน็จของกรรมการ
นายประสพ สนองชาติ
บริ ษัทฯ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับบริ ษัทในกลุม่ ธุรกิจเดียวกันและมีขนาดใกล้ เคียงกัน โดยดูจากผล
ประธานคณะกรรมการสรรหา ประกอบการของแต่ละบริ ษัทเป็ นเกณฑ์วา่ มีผลกาไรเท่าใด รวมถึงจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายให้
และกาหนดค่ าตอบแทน (ตอบ) กรรมการแต่ละคน บริ ษั ท ฯ ไม่ได้ ก าหนดกฎเกณฑ์ เป็ นสัดส่วนของเงิ น ปั น ผล ถ้ า หากบริ ษั ท ฯ
กาหนดเกณฑ์สดั ส่วนของเงินปั นผลเช่นเดียวกับบริ ษัทใหญ่ๆ จะส่งผลให้ จานวนเงินค่าบาเหน็จที่
จ่ายให้ กรรมการเพิ่มขึ ้นเป็ นจานวนมาก
นายสุเมธ ตันวงษ์ วาน
พอจะยกตัวอย่างการจ่ายค่าบาเหน็จของบริ ษัทที่อยู่ในธุรกิจขนาดเดียวกันให้ ผ้ ถู ื อหุ้นทราบได้
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตัวเอง (ถาม)
หรื อไม่
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
บริ ษัทฯ มีการเก็บข้ อมูลจากบริ ษัทในธุรกิ จเดียวกันขนาดที่ใกล้ เคียงกัน ประมาณ 5 บริ ษัท ซึ่ง
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริ ษัทเหล่านี ้ใช้ เกณฑ์อ้างอิงจากผลประกอบการของปี ก่อนแล้ วจ่ายปี นี ้ บริ ษัทฯ ได้ นาข้ อมูลทาง
สายงานการเงิน-บัญชี และ
การเงินซึง่ ได้ แก่รายได้ รวม กาไรสุทธิและกาไรสุทธิตอ่ หุ้น มาประกอบการจ่ายค่าบาเหน็จ ซึง่ พบว่า
เลขานุการบริษัท (ตอบ)
บริ ษัทฯ ยังคงจ่ายต่ากว่าบริ ษัทที่นามาเปรี ยบเทียบ
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
 การจ่ายบาเหน็จ ปกติจะพิจารณาจากกาไรสุทธิ เป็ นหลัก ข้ อมูลกาไรต่อหุ้นหรื อรายได้ รวม
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)
ไม่ ได้ น ามาพิ จ ารณา เพราะหากรายได้ มากแต่ ก าไรน้ อย ไม่ ค วรจ่ า ยค่ า บ าเหน็ จ มาก
เช่นเดียวกับการจ่ายโบนัสพนักงาน
 ส่ว นใหญ่ บ ริ ษั ท อื่ น ๆ จะจ่ า ยค่ า บ าเหน็ จ ของประธานกรรมการมากกว่า กรรมการเพราะ
ความรั บ ผิดชอบสูงกว่า แต่ผมขอให้ จ่ ายค่าบ าเหน็ จของประธานกรรมการและกรรมการ
เท่ากัน
นายวิวัฒน์ คูสกุล
เห็นด้ วยกับท่านประธาน ที่นากาไรสุทธิ มาใช้ เป็ นเกณฑ์ในการกาหนดค่าบาเหน็จกรรมการ ผม
ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถอื หุ้นราย เห็นว่าเป็ นผลงานของบริ ษัทฯ อย่างแท้ จริ ง ดังนันการจ่
้
ายค่าบาเหน็จ ของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มากเมื่อ
ย่ อย (แสดงความเห็น)
เปรี ยบเทียบกับบริ ษัทคูแ่ ข่ง
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
การกาหนดเกณฑ์คา่ บาเหน็จ คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนซึง่ เป็ นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ) ทังหมด
้
จะเป็ นผู้พิจารณาเพื่อนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทและผู้ถือหุ้นอนุมตั ิตามลาดับ
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ชื่อ
น.ส. หยาดอรุ ณ ลักษมีเศรษฐ
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตัวเอง (ถาม)

ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
เนื่องจากบริ ษัทฯ มีกาไรเพิ่มขึ ้นและสูงกว่าบางบริ ษัทในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน เหตุใดจึงไม่
กาหนดค่าบาเหน็จให้ สงู เทียบเท่าคูแ่ ข่ง
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
กรรมการแต่ละท่านยึดหลักความพอเพียง ซึ่ง ค่าบาเหน็จที่เสนอขออนุมตั ิ ถ้าน้ อยคงไม่มี ปัญหา
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ) อะไร แต่หากกาหนดค่าบาเหน็จสูงเกินไปอาจทาให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ ามาถือหุ้นใหม่ไม่เข้ าใจ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
●
●
●
●

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,097,679,319 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8072 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
1,142,500 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.1039 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
978,104 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0889 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมัติค่าบาเหน็จ
ค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึ กษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ และกาหนดเบี ้ยประชุม
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตัง้ ประจาปี 2558
ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2558
ประธานฯ ขอให้ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอรายละเอียดการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2558
นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชน มาตรา 120 กาหนดว่า "ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ทุกปี ในการแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี จะแต่งตัง้ ผู้สอบบัญ ชี คนเดิมอีกก็ ย่อมได้ " ตามนโยบายการกากับดูแลกิ จการที่ดีของบริ ษัทฯ
กาหนดให้ มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทุก 5 ปี เพื่อให้ การควบคุมภายในมีเสถียรภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถ
ตรวจทานและตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ในปี 2557 นางสาววราพร ประภาศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 จากบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อยทัง้ 4 แห่ง คือ บริ ษัท ศุภาลัยพรอพเพอร์ ตี ้แมเนจเม้ นท์ จากัด บริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด บริ ษัท ภูเก็ต
เอสเตท จากัด และบริ ษัท หาดใหญ่นคริ นทร์ จากัด ซึง่ ได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีได้ เป็ นอย่างดี
ดังนัน้ ในปี 2558 คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาคัด เลือกผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี และให้ เสนอที่ประชุม
สามัญ ผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญ ชี คนใดคนหนึ่งต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ
บริ ษัทฯ ดังนี ้
1. นางสาววราพร
ประภาศิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรื อ
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
3. นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท ฯ / บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อผู้ที่
เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท ฯ
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สาหรั บ ค่า ตอบแทนของผู้ส อบบัญ ชี ที่ จ ะขออนุมัติ ในครั ง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จ ารณาแล้ ว โดยการเสนอแนะของ
คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิเพิ่มค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ ประจาปี 2558 จากเดิม
1,970,000 บาท เป็ น 2,050,000 บาท เพื่อให้ สอดคล้ องกับการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ
ส่วนค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเท่ากับปี 2557 คือ 1,230,000 บาท สาหรับค่าบริ การอื่น (non audit fee) บริ ษัทฯ และบริ ษัท
ย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดบุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานั กงานสอบบัญชี
ที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ค่าบริ การอื่น

ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
2,050,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ปี 2557
1,970,000 บาท
1,230,000 บาท
ไม่มี

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน ผู้ตรวจสอบบัญชีทงั ้ 3 รายที่เสนอมานี ้เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นเลือกคนใดคนหนึง่ ใช่หรื อไม่
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง
(ถาม)
นายประกิต ประทีปะเสน
การลงนามในงบการเงินบริ ษัทฯ จะต้ องลงนามเพียงคนเดียว ส่วนสาเหตุที่เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชี
กรรมการอิสระและประธาน
ไว้ 3 ราย เนื่องจากแต่งตังไว้
้ เผื่อไว้ ในกรณีที่ผ้ สู อบบัญชีทา่ นใดท่านหนึง่ ไม่สามารถลงนามได้
คณะกรรมการตรวจสอบ
(ตอบ)
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน หากดูเอกสารทางบัญ ชี แ ล้ ว มี ปั ญ หาหรื อ ข้ อ สงสัย เรื่ อ งตัว เลขในงบการเงิ น สามารถโทรศัพ ท์
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง
สอบถามทางหน่วยงานนักลงทุนสัมพันธ์ของบริ ษัทฯ หรื อสอบถามทางผู้ตรวจสอบบัญชี ได้ หรื อไม่
(ถาม)
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
บริ ษั ท ฯ เปิ ดโอกาสให้ มี การพบนัก ลงทุน หรื อ ผู้ถื อหุ้นทุก ไตรมาสใน Opportunity Day ที่อ าคาร
ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นอกจากนี ้ ผู้ถือหุ้นสามารถสอบถามนักวิเคราะห์ของบริ ษัทที่
ท่านไปลงทุนได้ เพราะเป็ นคนกลางที่สามารถให้ ความเห็นได้ อย่างเป็ นธรรม
นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม
บริ ษัทฯ มีหน่วยงานที่ดแู ลนักลงทุนสัมพันธ์ สามารถสอบถามโดยติดต่อตามเบอร์ โทรศัพท์หรื ออีเมล์
รองกรรมการผู้จัดการ (ตอบ)
ที่แจ้ งใน Website ของบริ ษัทฯ ได้
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
●
●
●
●

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,098,802,695 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9091 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
19,800 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0018 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
979,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0891 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง้
1. นางสาววราพร
ประภาศิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579 หรื อ
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
3. นางสาวสุพรรณี
ตริ ยานันทกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4498
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เป็ นผู้สอบบัญ ชี งบการเงิน บริ ษัทฯ ประจาปี 2558 และอนุมัติ ค่าสอบบัญ ชี งบการเงินบริ ษั ทประจาปี 2558 เป็ นเงิ น
จานวน 2,050,000 บาท
วาระที่ 7

พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้ นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การอาวุโสสายงานการเงิน-บัญขีและเลขานุการบริ ษัทชี ้แจง

ในวาระนี ้
นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2557 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2557 ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท ปั จจุบันบริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกันวงเงินทังสิ
้ ้น
5,500 ล้ านบาท คงเหลือวงเงินอีก 500 ล้ านบาท ซึง่ ไม่เพียงพอต่อการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ ดังนันเพื
้ ่อเป็ นการบริ หารแหล่งเงินทุนที่มี
ต้ นทุนเงินกู้ยืมต่า จึงเห็นควรยกเลิกวงเงินเดิมในส่วนที่เหลือ 500 ล้ านบาท และเห็นควรออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ในวงเงินใหม่
รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท
คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 พิจารณาการออกและเสนอ
ขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ (โดยยกเลิกวงเงินเดิม) รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท รายละเอียดดังนี ้
วัตถุประสงค์
: ซื ้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อการดาเนินการของบริ ษัทฯ
รวมทังเพื
้ ่อลดต้ นทุนทางการเงิน
ประเภทของหุ้นกู้
: หุ้นกู้ทกุ ประเภท (ทังมี
้ หลักประกันและไม่มีหลักประกัน)
มูลค่ ารวมของหุ้นกู้
: ไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ
สกุลเงิน
: บาท และ / หรื อสกุลเงินอื่น
รายละเอียดอื่นๆ
: คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภทหลักประกัน จานวนเงิน
อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบีย้ สิทธิ ในการไถ่ถอน การทยอยชาระคืนเงินต้ น วิธีการ
เสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอี ยดอื่ น ๆ ที่ เกี่ ย วข้ อง ตามที่ สภาวการณ์ จ ะ
เอื ้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียว
หรื อแบ่งเป็ นคราวๆ ก็ได้ และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จัด
จาหน่าย และ/หรื อผู้รับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ รวมทังการตกลง
้
ทาสัญญา แก้ ไข เจรจาสัญญา และ/หรื อเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง การจัดเตรี ยม ติดต่อ ให้ ข้อมูล การ
ยื่นคาขอเอกสารหลักฐานต่างๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาด
รองซื ้อขายตราสารหนี ้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออก
และเสนอขายหุ้นกู้ดงั กล่าว ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและการ
ดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์ดังกล่าวภายใต้ ข้อกาหนดของประกาศ ข้ อบังคับ
หลักเกณฑ์ และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน การออกหุ้นกู้ 2 ครัง้ สุดท้ าย หุ้นกู้มีอายุกี่ปี และอัตราดอกเบี ้ยเท่าใด
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง
(ถาม)
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
การออกหุ้นกู้ก่อนครัง้ สุดท้ ายนัน้ บริ ษัท ฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน ระยะเวลา 3 ปี จานวน 1,000 ล้ าน
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
บาท อัตราดอกเบี ้ย 3.35% ส่วนการออกหุ้นกู้ครัง้ สุดท้ ายบริ ษัทฯ ออกหุ้นกู้ไม่มีประกัน ระยะเวลา 2
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี ปี จานวน 400 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ย 2.75%
และเลขานุการบริษัท (ตอบ)
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ชื่อ
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตัวเอง
(ถาม)
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี
และเลขานุการบริษัท (ตอบ)

นายวิวัฒน์ คูสกุล
ผู้รับมอบฉันทะ (ถาม)
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
อาวุโสสายงานการเงิน-บัญชี
และเลขานุการบริษัท (ตอบ)

ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
ลูกค้ าที่มาซื ้อหุ้นกู้ ส่วนใหญ่เป็ นประเภทกองทุนหรื อลูกค้ าทัว่ ไป

ส่วนใหญ่ บ ริ ษั ท ฯ จะออกหุ้นกู้ แบบ Private Placement (PP) ซึ่งเป็ นการออกหุ้นกู้ เสนอขายให้ แ ก่
บุค คลในวงจากัด เช่ น ผู้ลงทุน สถาบันหรื อ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เท่านัน้ บริ ษั ทฯ ไม่ได้ ออกหุ้นกู้แบบ
Public Offering (PO) ซึ่งเป็ นการออกหุ้นกู้เสนอขายแก่บคุ คลทัว่ ไป เพราะขันตอนการออกหุ
้
้ นกู้แบบ
PP จะรวดเร็ วและง่ายกว่าแบบ PO ซึ่งการออกหุ้นกู้ที่ผ่านมาสถาบันอื่นๆ รวมถึงบริ ษัทหลักทรัพย์
จัดการกองทุนต่างๆ ให้ ความสนใจลงทุนจานวนมาก เนื่องจากผู้ลงทุนมีความเชื่อมัน่ ความแข็งแกร่ ง
ของฐานะการเงินของบริ ษัทฯ
หากยกเลิกวงเงินเก่าและขอวงเงินหุ้นกู้ใหม่ 6,000 ล้ านบาท ถ้ าบริ ษัทฯ ได้ ออกหุ้นกู้จนครบวงเงินที่
ได้ รับการอนุมตั ิ บริ ษัทฯ จะมีสดั ส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้นเท่าใด
บริ ษัทฯ กาหนดอัตราส่วนหนี ้สินต่อส่วนของผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 2 เท่า แต่ในปี ที่ผ่านมาจะอยู่ที่สดั ส่วน
1 : 1 ส่วน สัดส่วนหนี ้สิน ที่มีภาระดอกเบี ้ยต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Gearing Ratio) บริ ษัทฯ กาหนดไว้
ไม่เกิ น 1 เท่า ในปี ที่ผ่านมาอยู่ที่ 66% หรื อ 0.66 เท่า ซึ่งหากปี นีอ้ อกหุ้นได้ ครบวงเงินที่ได้ รับอนุมัติ
Gearing Ratio ก็ไม่น่าจะเกิน 1 เท่า อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตุว่าในปี ที่ผ่านมาหนี ้สินรวมเพิ่มสูงขึ ้น
จากปี ก่อน ทังนี
้ ้ เนื่องจากบริ ษัทฯ รับเงินจองจากการขายอาคารชุดให้ ลกู ค้ าและบันทึกเป็ นรายการ
หนี ้สิน ซึง่ ถือว่าไม่มีความเสีย่ ง

เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,099,740,195 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9943 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
62,904 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0057 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ ให้ ออกและ
เสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอในวงเงินใหม่รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท เพื่อรองรับการขยายธุรกิจอย่าง
ต่อเนื่องและเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนเงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ ไขหนังสือรับรองบริษัทข้ อ 3
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจาเป็ นต้ องใช้ เอกสารสาคัญที่ลง
ลายมื อชื่ อโดยกรรมการผู้มี อานาจในการลงนาม เนื่อ งจากข้ อความในหนังสือรั บ รองบริ ษั ทบางข้ อ ระบุข้อความไม่ชัดเจน ส่งผลให้
หน่วยงานราชการและ/หรื อสถาบันการเงินบางแห่งกาหนดให้ เอกสารสาคัญจะต้ องลงลายมือชื่อโดยผู้มอี านาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติม
ถ้ อยคาของข้ อความเพื่อให้ ผ้ มู ีอานาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ ไขหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 3 รายละเอียดข้ อความที่ขอ
แก้ ไขขอให้ เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอียดต่อที่ประชุม
เลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงรายละเอียดข้ อความที่ขอแก้ ไข / เพิ่มเติม ที่ได้ ขีดเส้ นใต้ ไว้ ดังนี ้
เดิม
3. อานาจกรรมการและข้ อจากัดกรรมการ
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3.1 ชื่อและจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม หรื อ
นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสีท่ ่านนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
3.2 นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการ
ท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทนบริ ษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า, ขอขยายเขต
ระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, การเลิก
ใช้ ไฟฟ้า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ น ้าประปา,
ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบจาหน่ายน ้าประปาทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน, ขอคืน
เงินประกันการใช้ น ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอโอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ น
ถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล
3.2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิ การใช้ หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย
จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจาบ้ าน
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่ อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใดๆ กับ หน่วยงานราชการ,รั ฐวิสาหกิ จ,บริ ษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลีย่ นประเภทใบอนุญาตใดๆ กับ หน่วยงานราชการ หรื อองค์กร
ใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ้ ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหิน
ทางเท้ า,ระบายนา้ ทิง้ ,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันใน
กิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ ไข
ผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี ้แนวเขตและ
รับรองแนวเขตที่ดิน,การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตัง้
นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่วมประชุมนิติ บคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญา
ซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ตอ่ พนักงานสอบสวน,ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การและต่อสู้
คดี, เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชีแ้ จงกับหน่วยงานราชการหรื อ
บุคคลหรื อนิติบคุ คล
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะขาย
ที่ดินจัดสรร (มี สิ่งปลูกสร้ าง),สัญ ญาเช่าที่ดิน , สัญ ญาเช่าอาคาร, สัญ ญาเช่าห้ องชุด,สัญ ญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญ ญาซือ้ ขายชุดครั ว
เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญ ญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญา
จ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม, การ
ยื่นแบบภาษี บารุงท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ -ส่งเอกสาร, สัญญา
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุ งสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบุคคลหมู่บ้า น
จัดสรร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดย
สถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตังวงเงิ
้ นทุนหมุนเวียนให ม่
(O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน , ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการ
้
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ต่อสมุดเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน, คาขอใช้ บริ การ/การเปลีย่ นแปลงข้ อมูล บริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือ
ค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน รวมทังการลงทุ
้
น ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชี
ของผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง,หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร,
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท
3.2.10 ลงนามเพื่ อรั บ เอกสิท ธิ เช่น โฉนดที่ ดิน ฯลฯ และ/หรื อ เอกสารใดๆ จากธนาคาร, สถาบันการเงิน , บุค คล หรื อ
นิติบคุ คล
3.2.11 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.10
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ ไม่มี/
แก้ ไขใหม่ และเพิ่มเติม
3. อานาจกรรมการและข้ อจากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม หรื อ
นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสีท่ า่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
3.2 นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการ
ท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทนบริ ษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้ า, ขอขยาย
เขตระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, การ
เลิกใช้ ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าไฟฟ้ า
3.2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ น ้าประปา
, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขตระบบจาหน่ายน ้าประปาทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน, ขอคืน
เงินประกันการใช้ น ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอโอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ น
ถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารใน
การชาระค่าน ้าประปา
3.2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ ,อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , การขอหักบัญชีหรื อยกเลิก
การหักบัญ ชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์ , ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใดๆ, การขอหมายเลข
ประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,
สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลีย่ นประเภทใบอนุญาตใดๆ กับ หน่วยงานราชการ หรื อองค์กร
ใดๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ้ ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่อมทาง, ตัดคันหิน
ทางเท้ า,ระบายนา้ ทิง้ ,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงินประกันใน
กิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ การจดทะเบียนจานองทุก
ประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุก
ประเภท เช่น แบ่งจัด สรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี แ้ นวเขตและรั บ รองแนวเขตที่ ดิ น ,การลดวงเงิ น หรื อ ยกเลิกวงเงิ น ค า้ ประกัน
สาธารณูปโภคและ/หรื อบารุ งรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร,จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้
นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่วมประชุมนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
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หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญา
ซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การและ
ต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับหน่วยงานราชการหรื อ
บุคคลหรื อนิติบคุ คล
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะ
ขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อขายชุดครัว
เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญา
จ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม, การ
ยื่นแบบภาษี บารุงท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญาว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ -ส่งเอกสาร, สัญญา
เช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่าทรัพย์สิน (เช่ าสโมสร), บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุ งสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมู่บ้าน
จัดสรร, สัญญาเช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้ างดูแลสวน, สัญญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย , สัญญา
ว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมูบ่ ้ าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชื ้อเพลิง, สัญญาหรื อบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัท
ที่ดาเนินการเกี่ยวกับการโทรคมนาคม, สัญญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค, สัญญาการให้ บริ การหรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ าง
ติดตังงานระบบต่
้
างๆภายในอาคาร, สัญญาซื ้อขายงานวัสดุอปุ กรณ์งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึกษาบริ หารและ
ควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื ้อขายดิน, สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลี่ยปาดหน้ าดิน , สัญญาจ้ างเหมารื อ้ ถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซาก
อาคาร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออก
โดยสถาบันการเงิน, หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยมื เงินและ/หรื อการตังวงเงิ
้ นทุนหมุนเวี ยนใหม่
(O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล
3.2.10 การลงนามแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จัดจาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
3.2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋
แลกเงิน รวมถึงการนาหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ตลอดจนให้ มี
อานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
3.2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน , คาขอใช้
บริ การ/การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน รวมทังการลงทุ
้
น ใน
ตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี , การลงนามในงบการเงินและ
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท , การลง
นามคาขอตรวจสอบข้ อมูลเครดิตกับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ ม
การลงทุน. การลงนามเอกสารการทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
3.2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดินฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบัน
การเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
3.2.14 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.13
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ ไม่มี/
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
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ชื่อ
นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
(ถาม)

ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
ในส่ว นเนื อ้ หาข้ อ ความที่ ข อปรั บ แก้ ไขเพิ่ ม เติ ม การท าธุ รกรรมบางเรื่ อ งระดับ ผู้จัด การน่ า จะ
สามารถลงนามดาเนินการได้ เช่น สัญญาว่าจ้ างดูแลสวน ไม่น่าจะต้ องถึงระดับกรรมการ แต่ใน
บางเรื่ องที่เกี่ยวกับการออกหุ้นกู้ ตัว๋ แลกเงิน เห็นควรให้ เป็ นการลงนามโดยกรรมการ 2 ท่าน น่าจะ
ดีกว่าจะให้ กรรมการท่านเดียวลงนาม
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
บริ ษัทฯ มีแนวทางป้องกันไว้ หลายขันตอน
้
เช่น การออกหุ้นกู้ จะต้ องผ่านที่ประชุมคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริษัท (ตอบ) บริ ษัท และผ่านการอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นตามลาดับ สาหรับข้ อมูลที่ระบุในหนังสือ
รับรองเป็ นการลงนามโดยกรรมการผู้มีอานาจซึ่งดูแลแต่ละสายงาน สาหรับการทาธุรกรรมเท่านัน้
ทังนี
้ ้ การเสนอขายหุ้นกู้ให้ แก่ใคร เงื่อนไขเป็ นอย่างไรนัน้ จะต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากคณะกรรมการ
บริ ษัทก่อน
นางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม
บริ ษัทฯ มีอานาจดาเนินการในการทาธุรกรรม ซึ่งจะระบุอานาจการอนุมตั ิการทาธุรกรรมแต่ละ
กรรมการ (ตอบ)
ประเภทและวงเงิน การออกหุ้นกู้เป็ นเรื่ องทีส่ าคัญจะต้ องผ่านการอนุมตั ิจากคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้ถือหุ้นอนุมตั ิก่อนจึงจะสามารถลงนามออกหุ้นกู้ได้ แต่ธุรกรรมอื่นตามปกติในการดาเนินงาน
เช่น การขอน ้า ขอไฟ กรรมการสามารถมอบอานาจให้ พนักงานที่ โครงการ ล งนามเองได้ โดยไม่
ต้ องส่งเอกสารกลับมายังบริ ษัทฯเพื่อให้ กรรมการลงนาม ทังนี
้ ้ การจะมอบอานาจลงนามในการทา
ธุรกรรมแต่ละประเภท กรรมการได้ ดาเนินการด้ วยความระมัดระวังเป็ นอย่างยิ่ง
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
●




ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,099,315,195 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9556 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
449,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0409 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
38,604 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0035 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ การแก้ ไข
หนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 3
วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12
ประธานฯ แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระ 8 จึงขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12
เฉพาะข้ อความที่ขีดเส้ นใต้ ดังนี ้
เดิม หมวดที่ 4 คณะกรรมการ
ข้ อ 12. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริ ษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง่ ท่านลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท สามารถกระทาการแทนบริ ษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า, ขอขยายเขต
ระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกัน
การใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า
2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้ น ้าประปา,
ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบ จาหน่ายนา้ ประปาทัง้ ภายในและภายนอก
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โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นา้ ประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, การเลิกใช้
น ้าประปา, การขอโอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบ
กิจการสัมปทานน ้าบาดาล
2.3 ยื่นคาร้ องทั่วไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, การเช่าสิทธิ การใช้ หมายเลขโทรศัพท์, ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย
จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใดๆ, การขอหมายเลขประจาบ้ าน
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,สมาคม,
บุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลีย่ นประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ
ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ้ ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่อม
ทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนา้ ทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯ ตลอดจนการ
วางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับ, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ ไขผัง
จัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี ้
แนวเขตและรับ รองแนวเขตที่ดิ น, การลดวงเงิน หรื อ ยกเลิกวงเงิน คา้ ประกันสาธารณูป โภคและ/หรื อบารุ งรัก ษา
สาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียน
อาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่วมประชุมนิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติ
กรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อม
สิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การและต่อสู้คดี,
เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี แ้ จงกับหน่วยงาน
ราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะขาย
ที่ดินจัดสรร (มีสิ่งปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญา
ซือ้ ขายชุด ครัว เฟอร์ นิ เจอร์ อุป กรณ์ อื่นๆ ที่เกี่ ยวข้ องและติด ตัง้ เฟอร์ นิเจอร์ ,สัญ ญาเช่าโครงป้าย,สัญ ญาบริ การ
โฆษณา,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทา
และนาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิง่ แวดล้ อม,การยื่นแบบภาษี บารุงท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญา
ว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ -ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม /ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร
2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดย
สถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตังวงเงิ
้ น
ทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน , ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, การเปิ ด/การ
ปิ ดบัญ ชี เงิ น ฝากธนาคาร รวมทัง้ การต่อ สมุด เงิ น ฝาก, แบบค าขอท าธุร กรรมทางการเงิ น , ค าขอใช้ บริ ก าร/การ
เปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน รวมทังการ
้
ลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี ,
การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่
เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท
2.10 ลงนามเพื่ อ รั บ เอกสารสิ ท ธิ เช่ น โฉนดที่ ดิ น ฯลฯ และ/หรื อ เอกสารใดๆ จากหน่ ว ยงานราชการ, ธนาคาร,
สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
2.11 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.10
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คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
แก้ ไขใหม่
ข้ อ 12. ให้ บริ ษัทมีคณะกรรมการของบริ ษัทไม่น้อยกว่า 5 คน และกรรมการไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจานวนกรรมการทังหมดต้
้
องมีถิ่นที่อยู่
ในราชอาณาจักร
(1) ให้ กรรมการสองท่านเป็ นผู้มีอานาจลงลายมือชื่อพร้ อมทังประทั
้
บตราสาคัญของบริ ษัท
(2) ให้ กรรมการหนึง่ ท่านลงลายมือชื่อพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท สามารถกระทาการแทนบริ ษัทเพื่อ
2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิการใช้ ไฟฟ้ า, ขอขยายเขต
ระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกัน
การใช้ ไฟฟ้ า, การเลิกใช้ ไฟฟ้ า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าไฟฟ้ า
2.2 ขออนุญาตใช้ น ้าประปาชัว่ คราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิการใช้ น ้าประปา,
ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา,ขอขยายเขต ระบบจาหน่ายนา้ ประปาทัง้ ภายในและภายนอก
โครงการจัดสรรที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ นา้ ประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ นา้ ประปา,การเลิกใช้
น ้าประปา,การขอโอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร,การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการ
สัมปทานน ้า บาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าน ้าประปา
2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการ
หักบัญชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์ , ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใดๆ, การ
ขอหมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะบียนรถใหม่, การโอนรถ
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใดๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,สมาคม,
บุคคลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลีย่ นประเภทใบอนุญาตใดๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใดๆ
ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ้ ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่อม
ทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนา้ ทิง้ ,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯตลอดจนการ
วางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญ าตเพื่ อด าเนินการใดๆ กับกรมที่ดิ นหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ ยวกับ การจดทะเบี ยนจานองทุก
ประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรร
ที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขตฯลฯ, การชี ้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การ
ลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตังนิ
้ ติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด,
การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วมประชุมนิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรรหรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามใน
เอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิทธิ์ สัญญาซื ้อขายที่ดิน
จัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน,ถอนคาร้ องทุกข์ ,แต่งตัง้ ทนายความ,มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การและต่อสู้คดี,
เจรจาไกล่เกลี่ยข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี แ้ จงกับหน่วยงาน
ราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุ ด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะขาย
ที่ดินจัดสรร(มีสงิ่ ปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญา
ซื ้อขายชุดครัว เฟอร์ นิเจอร์ อุปกรณ์อื่นๆที่เกี่ยวข้ องและติดตังเฟอร์
้
นิเจอร์ ,สัญญาเช่าโครงป้าย,สัญญาบริ การโฆษณา
,สัญญาจ้ างเหมาก่อสร้ าง,สัญญาจ้ างออกแบบ,หนังสือยืนยันรับบริ การสินค้ า, ใบสัง่ ซื ้อ, เอกสารในการจัดทาและ
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นาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม,การยื่นแบบภาษี บารุ งท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญา
ว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ-ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่า
ทรัพย์สนิ (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, สัญญา
เช่ารถ, สัญ ญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญ ญาว่าจ้ างดูแลสวน, สัญ ญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภั ย,
สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมูบ่ ้ าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชื ้อเพลิง, สัญญา
หรื อบันทึกข้ อตกลงกับ บริ ษัทที่ดาเนินการเกี่ ยวกับการโทรคมนาคม, สัญ ญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค,
สัญญาการให้ บริ การหรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตัง้ งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาซื ้อขายงานวัสดุ
อุปกรณ์ งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึ กษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื ้อขายดิน,
สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน, สัญญาจ้ างเหมารื อ้ ถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่ออกโดย
สถาบันการเงิน,หนังสือขออนุมตั ิวงเงินสินเชื่อ,สัญญาเงินกู้ การลงนามรับเงื่อนไขการกู้ยืมเงินและ/หรื อการตังวงเงิ
้ น
ทุนหมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล
2.10 การลงนามแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือของผู้
ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ และ/หรื อ ตัว๋ แลก
เงิน รวมถึงการนาหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงินไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย
ตลอดจนให้ มีอานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและ
เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้และ/หรื อ ตัว๋ แลกเงิน
2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน, คาขอใช้ บริ การ/
การเปลี่ยนแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน รวมทัง้
การลงทุนในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญ ชี
ประจาปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร,
เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท , การลงนามคาขอตรวจสอบข้ อมูลเครดิตกับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิต
แห่งชาติ จากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน ,การลงนามเอกสารการทา
สัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
2.13 ลงนามเพื่ อ รั บ เอกสารสิ ท ธิ เช่ น โฉนดที่ ดิ น ฯลฯ และ/หรื อ เอกสารใดๆ จากหน่ ว ยงานราชการ, ธนาคาร,
สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
2.14 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.13
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมออกเสียงลงคะแนน
●




ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 1,099,224,895 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9474 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย
449,300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0409 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง
128,904 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0117 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนุมตั ิ การแก้ ไข
ข้ อบังคับของบริ ษัทหมวด 4 ข้ อ 12 เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระ 8
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วาระที่ 10

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
- ไม่มี -

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมมีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
นายพชร วิกิตเศรษฐ์
บริ ษัทฯ กาหนดแนวทางการดาเนินงานการลงทุนต่างประเทศของบริ ษัทฯ อย่างไร
ผู้ ถื อ หุ้ น มาประชุ ม ด้ ว ยตนเอง 1. แนวโน้ ม การลงทุน ในต่างประเทศ ถ้ าพิ จ ารณาสัด ส่วนของรายได้ ก ารลงทุน ต่างประเทศ
(ถาม)
เปรี ยบเทียบกับรายได้ ของบริ ษัทฯ ในระยะเวลา 1-3 ปี จะมีแนวโน้ มเป็ นอย่างไร
2. การลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์ที่มีค่าเช่าที่แน่นอนอยู่แล้ ว ผลตอบแทนหรื อ Rental Yield เป็ น
อย่างไร
3. บริ ษัทฯ ป้องกันความเสีย่ งด้ านอัตราแลกเปลีย่ นอย่างไรบ้ าง
นายประศาสน์ ตัง้ มติธรรม
การลงทุนต่างประเทศของบริ ษัทฯ อยูใ่ นช่วงเริ่ มต้ นโดยลงทุน
กรรมการ (ตอบ)
- ธุรกิจอาคารให้ เช่าในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ เป็ นการลงทุนระยะยาว มากกว่า 5 ปี ปั จจุบนั ลงทุน
มาแล้ วประมาณ 2 ปี อัตราผลตอบแทน ประมาณ 8-9% ต่อปี
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในประเทศออสเตรเลียจานวน 2 โครงการ โดยบริ ษัทฯ เริ่ มลงทุน
ในปี 2557 ซึง่ ปรากฏว่ายอดขายมีแนวโน้ มดีกว่าที่คาดการณ์ไว้
ภาพรวมของสัดส่วนรายได้ จากโครงการต่างประเทศเทียบกับรายได้ รวมจะมีสดั ส่วนน้ อยมาก
บริ ษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในต่างประเทศกับ local partner ที่มีประสบการณ์และความชานาญ
ในประเทศนันๆ
้ แม้ วา่ local partner จะมีเงินทุนที่จะพัฒนาโครงการเองก็ตาม แต่ก็ยงั คงมีความ
ต้ องการแหล่งเงินทุนจากแหล่งอื่นอีกเพื่อจะนามาพัฒนาโครงการให้ ได้ จานวนมากขึ ้นกว่าการใช้
เงินทุนตนเอง ดังนัน้ จึงถือเป็ นโอกาสของบริ ษัทฯ ในการไปลงทุนในต่างประเทศ
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
การลงทุนในต่างประเทศถือเป็ นการเพิ่มโอกาสการขยายตัวในการลงทุน เพราะบริ ษัทฯ ได้ กระจาย
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ) การลงทุนโครงการในเขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล และหัวเมืองในต่างจังหวัด ใหญ่ๆ เกือบครบแล้ ว
แต่หวั เมืองขนาดกลางและเล็กอาจจะไม่ค้ มุ ค่ากับการลงทุน ซึ่งการลงทุนในแต่ละจังหวัด บริ ษัท ฯ
จะลงทุนอย่างน้ อย 3 โครงการเพื่อให้ มี economy of scale อย่างไรก็ตามบริ ษัทฯ มีศกั ยภาพทาง
การเงินซึง่ มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่า 4% ซึ่งต่ากว่าประเทศฟิ ลิปปิ นส์และประเทศออสเตรเลีย จึง
ถื อ ว่า เป็ น Competitive Advantage ทางด้ า นการเงิ น และการลงทุน ในต่ างประเทศจะเป็ นการ
กระจายความเสี่ยงหรื อลดความเสี่ยง เพราะประเทศไทยมีความเสี่ยงทางด้ านการเมืองและอัตรา
การเติบโตของจานวนประชากรน้ อย ขณะที่ประเทศฟิ ลิปปิ นส์มีอตั ราการเติบโตของประชากรมาก
และ GDP โตเร็ วกว่าประเทศไทยมาก ส่วนความเสี่ยงด้ านอัตราแลกเปลี่ยนบริ ษั ทฯ ได้ พิจารณา
ข้ อมูลย้ อนหลัง 5 ปี พบว่า ความเสี่ยงของอัต ราแลกเปลี่ย นระหว่างค่าเงิ น เปโซและค่าเงิ น บาท
ใกล้ เคียงกัน แต่ถ้าประเทศฟิ ลิปปิ นส์เติบโตได้ มากกว่าประเทศไทย บริ ษัท ฯ ก็จะได้ รับประโยชน์
จากการลงทุน อัตราผลตอบแทน (Yield และ Capital Gain) ที่ได้ รับก็อยู่ในระดับที่น่าพอใจ ซึ่งที่
ผ่านมามีผ้ สู นใจที่จะขอซื ้ออาคารสานักงานให้ เช่าที่ฟิลปิ ปิ นส์ แต่บริ ษัทฯ ยังไม่พิจารณาขาย
ส่วนการลงทุนของบริ ษัทฯ ในประเทศออสเตรเลีย ทัง้ 2 โครงการดีกว่าที่คาดไว้ บริ ษัทฯ ลงทุนใน
ที่ดินจัดสรร ซึง่ ในประเทศออสเตรเลียจะมีบริ ษัท Builder มารับสร้ างบ้ านจากลูกค้ าโดยตรง ที่ดินจะ
มีมูลค่าเพิ่มตลอด จึงถือว่าเป็ นการลงทุนที่มีความเสี่ยงน้ อย ส่วนอัตราแลกเปลี่ยนของประเทศ
ออสเตรเลียและประเทศไทยนันถื
้ อว่าใกล้ เคียงกัน
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ชื่อ
นายฐกูร เวชพาณิชย์
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง (ถาม)
นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม
กรรมการ (ตอบ)

นางสาวปิ ยธิดา ทรงวิช
ผู้รับมอบอานาจ (ถาม)
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)

นายนพพร โรจน์ วัฒน์ กาญจน
ผู้ถอื หุ้นมาด้ วยตนเอง (ถาม)
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)
นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพนั ธุ์
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
(ถาม)
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท(ตอบ)

ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
Rejection rate ในช่วง 1-2 ปี ที่ผ่านมาเป็ นเท่าใด ช่วยเปรี ยบเทียบ Rejection rate ของกรุ งเทพฯ
และต่างจังหวัด
ในช่วงหลายปี ที่ผ่านมา พบว่าในปี 2556 บริ ษัทฯ มี Rejection rate สูงที่สดุ ประมาณ 8% โครงการ
แนวราบจะมี Rejection rate สูงกว่าและอาจสูงถึง 10% แต่โครงการแนวสูงจะมี Rejection rate
ประมาณ 6-8% สาหรั บ ในปี 2557 – ต้ น ปี 2558 Rejection rate อยู่ป ระมาณ 6% ซึ่งถื อ ว่า ต่ า
อัตราดอกเบี ้ยอยูใ่ นระดับต่าเป็ นผลดีทาให้ ลกู ค้ ามีความสามารถในการผ่อนชาระเพิ่มขึ ้น
เนื่องจากในปี 2557-2558 บริ ษัทฯ มีผลประกอบการดีมาก แต่ยอด Backlog ในปี 2559 มีจานวน
ไม่มาก ดังนันผลประกอบการในปี
้
2559 จะดีหรื อไม่
การเติบโตของผลประกอบการปี 2559 นอกเหนือจาก Backlogs ที่มีแล้ วบริ ษัทฯ จะมีรายได้ จาก
ยอดขายโครงการทังแนวราบและอาคารสู
้
งที่เปิ ดใหม่เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องในปี นี ้ และจะขายต่อเนื่อง
ไปในปี 2559 นอกเหนื อ จากนัน้ จะมี รายได้ จากการลงทุน ในต่า งประเทศ อาจรวมถึ งการขาย
สินทรัพย์บางส่วน อาทิเช่น การขายอาคารสานักงานในประเทศฟิ ลิปปิ นส์ , การทา Property Fund
เป็ นต้ น
ผลประกอบการ 10 ปี ย้ อนหลัง ตังแต่
้ ปี 2547 จาก 2,000 ล้ านบาท มาจนถึง 20,000 กว่าล้ านบาท
ซึง่ ขึ ้นสูงถึง 10 เท่า อยากให้ ประธานฯ ช่วยวิเคราะห์ว่า เกิดจากสาเหตุใด และอีก 10 ปี ข้ างหน้ าจะ
เป็ นอย่างไร และจะมีอปุ สรรคอะไรบ้ าง
หนังสือ ครบรอบ 25 ปี ของศุภ าลัย จะสามารถตอบให้ เห็ น ภาพที่ ชัด เจนมากขึน้ ในหนังสือ จะ
กล่าวถึงประวัติความเป็ นมาตังแต่
้ อดีตจนถึงปั จจุ บนั , Long Term Plan และนโยบายการเติบโต
อย่างยัง่ ยืน จึงทาให้ มีผลตอบแทนดี ท่านผู้ถือหุ้นจะได้ รับหนังสือนี ้หลังจากการประชุมเสร็ จสิ ้น
1. บริ ษัทฯ มีนโยบายในการพัฒนาอาคารสานักงานให้ เช่าบ้ างหรื อไม่
2. การก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ขอสินค้ าแต่ละประเภท มีระยะเวลาการก่อสร้ างอย่างไรบ้ าง
1. บริ ษัทมีนโยบายการพัฒนาหลายด้ านอยู่แล้ ว อาคารสานักงานให้ เช่าเป็ นอีกหนึ่งในนโยบายของ
บริ ษัทฯ
2. ระยะเวลาในการก่อสร้ างอสังหาริ มทรัพย์ แต่ละประเภทสินค้ าจะมีระยะเวลาการก่อสร้ างไม่
เท่ากัน เช่น บ้ านจัดสรร ใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ 4-8 เดือน อาคารสูงใช้ เวลาก่อสร้ างประมาณ
1.5 - 3 ปี แต่บางครัง้ อาจจะเกิดจากการล่าช้ า เนื่องจากการขออนุญาตจัดสรร การขออนุญาตสร้ าง
สะพานข้ ามคลอง เป็ นต้ น

เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิ ดประชุมและกล่าวขอบคุณ ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับ
คะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและให้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
ปิ ดประชุมเวลา

17.05 นาฬิกา

( ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม )
ประธานที่ประชุม

( นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ )
เลขานุการบริ ษัท
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