สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับ 1

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
วันศุกร์ ท่ ี 22 เมษายน 2559
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 2559 ของบริ ษัทฯ และแจ้ งที่ประชุมทราบว่า การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี เป็ นไปตามข้ อบังคับบริ ษัท และ
ตามพระราชบัญ ญัติบริ ษัทมหาชน คือต้ องจัด ให้ มีการประชุมสามัญ ประจาปี ภายใน 4 เดือนนับแต่วันสิ ้นสุดรอบปี บัญ ชีของบริ ษั ทฯ
บริ ษัทฯ มีทนุ จดทะเบียน 1,770,000,000 บาท ทุนจดทะเบียนชาระแล้ ว 1,716,553,249 บาท มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท ในวันนี ้มีผ้ ถู ือ
หุ้นมาร่ วมประชุม 1,077 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 991,519,906 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 57.7623 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายทังหมด
้
แยกเป็ น
ผู้ถือหุ้น
มาประชุมด้ วยตนเอง จานวน 171 ราย จานวนหุ้น 535,629,169 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 31.2038
รับมอบฉันทะ
จานวน 906 ราย จานวนหุ้น 455,890,737 หุ้น
คิดเป็ นร้ อยละ 26.5585
จึงครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับบริ ษัท และตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน คือมีผ้ ถู ือหุ้นมาประชุมด้ วยตนเองหรื อ
มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาร่ วมประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน และมีห้ ุนนับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงั ้ หมด
เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปอย่างโปร่ งใสและสอดคล้ องกับแนวทางที่ดีในการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียน จึงขออาสาสมัคร
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชีและผู้ถือหุ้นรายย่อย เพื่อเข้ าร่ วมตรวจสอบการนับคะแนนที่จุดนับคะแนน คือ นายธันระวีร์ ภัทรวินิจ ผู้สอบ
บัญ ชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด และนายวสันต์ พูศกั ดิ์ศรี กิจ ผู้ถือหุ้น นอกจากนี ้ มีตวั แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ ลงทุนไทย คือ
นางสาวเพชรรัตน์ ตังด
้ ารงตระกูล
ประธานฯ กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 และแนะนากรรมการบริ ษัท ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชี ของบริ ษัทฯ
ที่เข้ าร่วมประชุมดังนี ้
1. ดร.ประทีป
ตังมติ
้ ธรรม
ประธานกรรมการ
2. นางอัจฉรา
ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการและรองประธานกรรมการ
3. นายไตรเตชะ
ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการและกรรมการผู้จดั การ
4. นายประกิต
ประทีปะเสน
กรรมการอิ สระ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบและประธานคณะกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
5. นายอนันต์
เกตุพิทยา
กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง
6. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
7. รศ.ดร.วิรัช
อภิเมธีธารง
กรรมการอิสระ
8. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
กรรมการอิสระ
9. นายอธิป
พีชานนท์
กรรมการ
10. นายประศาสน์ ตังมติ
้ ธรรม
กรรมการ
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11. นายกริ ช
จันทร์ เจริ ญสุข
12. ดร.สหัส
บัณฑิตกุล
13. นางวารุณี
ลภิธนานุวฒ
ั น์
14. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ

กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
รองกรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท
ผู้สอบบัญชี บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด

ประธานฯ ได้ ให้ นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ รองกรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับ
คะแนนเสียงต่อที่ประชุม
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ชี ้แจงที่ประชุมเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้ งผลการนับคะแนน
ในการประชุม โดยมีรายละเอียดสรุปได้ ดงั นี ้
 บริ ษัทฯ ได้ ใช้ ระบบ Barcode ซึง่ เป็ นระบบช่วยในการนับคะแนนเสียงและอานวยความสะดวกแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม
 การออกเสียงลงคะแนนในวาระต่าง ๆ ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากับจานวนหุ้นที่ถือและที่ได้ รับมอบฉันทะ โดยให้ นบั หนึ่งหุ้นเท่ากับ
หนึง่ 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 ษัทจะบันทึกคะแนนเสียงที่บตั รยืนยันการลงคะแนนพร้ อมทั ง้ เก็บบัตรดังกล่าวเฉพาะกรณีไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง
เท่านัน้ ส่วนบัตรยืนยันการลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยจะเก็บพร้ อมกันทังหมดภายหลั
้
งเสร็ จสิ ้นการประชุม
 การนับคะแนนบริ ษัทจะใช้ วิธีหกั คะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียงออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดที่เข้ าร่วมประชุมในวาระนัน้ ๆ
และส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยในการพิจารณาคะแนนเสียงดังกล่าวจะคานึงถึงการลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้น
ที่มอบฉันทะแสดงเจตนาไว้ ตามหนังสือมอบฉันทะด้ วย
 เนื่องจากการนับคะแนนในแต่ละวาระจะนับจากการออกเสียงลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนันๆ
้ จึงอาจมีผ้ ถู ือหุ้นและจานวนคะแนนเสียงในแต่ละวาระไม่เท่ากัน เนื่องจากอาจมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายออกจากห้ องประชุมหรื อ
เข้ ามาเพิ่มเติม
 สาหรับรายละเอียดผลการนับคะแนนของแต่ละวาระนัน้ ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมดาเนินการพิจารณาให้ ครบทุกวาระเพื่อให้ การ
ประชุมเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจ้ าหน้ าที่ได้ ตรวจนับคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบรายละเอียดผลการนับ
คะแนนภายหลังจากจบวาระการประชุมที่ 10
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ แจ้ งกาหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นในเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ตังแต่
้ วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558
– 7 มกราคม 2559 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 2559 แล้ ว เพื่อให้ การประชุมเป็ นไปตามแนวทางของ
การกากับดูแลกิจการที่ดี
หลังจากนัน้ ประธานฯ ได้ สอบถามที่ป ระชุม ว่า มี ความเห็น เป็ นอย่างอื่ นหรื อไม่ซึ่งที่ป ระชุม เห็ น ชอบกับ วิธีการออกเสีย 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
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ประชุมและมีสทิ ธิลงคะแนนได้ ตามวาระที่ร่วมประชุมทัน ที่ประชุมมีมติเอกฉันท์เห็นด้ วยกับแนวทางดังกล่าว จึงได้ ดาเนินการประชุมต่อ
ตามวาระดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 22 เมษายน
2558 ว่าถูกต้ องหรื อไม่ และขอแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่ารายงานการประชุมนี ้คณะกรรมการบริ ษัทได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นว่าได้ มีการบันทึก
รายงานไว้ อย่างถูกต้ อง
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามเพิ่มเติมประธานฯ จึงขอให้ ที่ประชุมรับรองรายงานการประชุม





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 996,781,035 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9965 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 35,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0035 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2558
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดาเนิ นงานในรอบปี ที่ผ่านมาและพิจารณาอนุ มัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไร
ขาดทุน ประจาปี 2558 สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ นายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม กรรมการและกรรมการผู้จดั การ สรุ ปผลการดาเนินงานในปี ที่ผ่านมา
ดังนี ้ ในปี 2558 บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลเกียรติยศจากองค์กรชันน
้ าต่างๆ จานวนมาก เพื่อสะท้ อนถึงการดาเนินธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
อย่างเป็ นธรรมและโปร่งใส ควบคูไ่ ปกับการเติบโตขององค์กรอย่างยัง่ ยืนตลอดไป รางวัลเกียรติยศที่ที่ได้ รับรางวัลต่างๆ ในปี นี ้ ได้ แก่
 รางวัลบริ ษัทจดทะเบียนด้ านผลการดาเนิ นงานดีเด่ น ประจาปี 2015 (Outstanding Company Performance
Awards) และรางวัลผู้ บ ริ ห ารสูงสุ ด ดี เด่ น ประจาปี 2015 (Outstanding CEO Awards) ในงาน SET Awards
2015
 “Best Under A Billion Award” จาก Forbes Asia เป็ นรางวัลที่แสดงถึงศักยภาพการบริหารงานของบริษัทฯ
 รางวัล “Thailand Sustainability Investment หรื อ หุ้ นยั่งยืน ประจาปี 2558” จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ซึง่ เป็ นรางวัลทีแ่ สดงถึงความโดดเด่นด้ านการดาเนินธุรกิจอย่างยัง่ ยืนและสร้ างผลกระทบเชิงบวกแก่สงั คม
 รางวัล “ผู้ประกอบธุรกิจที่มีศูนย์ รับเรื่ องและแก้ ไขปั ญหาให้ แก่ ผ้ ูบริ โภคดีเด่ น” จากสานักงานคณะกรรมการ
คุ้มครองผู้บริ โภค ซึง่ บริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลนี ้ติดต่อกันเป็ นครัง้ ที่ 2


รางวัล “บ้ านจัดสรรอนุรักษ์ พลังงานดีเด่ น ปี 2557” ซึง่ เป็ นรางวัลที่แสดงถึงความเป็ นผู้นาทางด้ านการพัฒนา
คุณภาพสินค้ าที่ดีเยี่ยม

 รางวัล “BCI Asia Top 10 Developers Awards 2015” ซึ่งบริ ษัทฯ ได้ รับรางวัลนี ้ติดต่อกันเป็ นครัง้ ที่ 5 เป็ นรางวัลที่
มอบให้ แก่บริ ษัทผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์ของประเทศไทย โดยคัดเลือกจากผลงานการก่อสร้ างที่มีความโดดเด่น ทังยั
้ ง
เป็ นมิตรต่อสิง่ แวดล้ อม
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 ได้ รับคะแนนการประเมินการกากับดูแลกิจการบริ ษัทจดทะเบียนไทยประจาปี 2558 อยู่ในระดับดีเลิศ (Excellent)
จากสมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย
ส่วนทางด้ านยอดขายและแผนงาน รายงานที่ประชุมโดยมีรายละเอียดดังนี ้
ยอดขายปี 2558 และเป้าการขายปี 2559
ปี 2558 บริ ษัทฯ ตังเป
้ ้ ายอดขาย 23,000 ล้ านบาท บริ ษัทฯ สามารถทาได้ 23,069 ล้ านบาท สูงกว่าเป้าหมายเล็กน้ อย
โครงการแนวราบมีสดั ส่วนการขายเพิ่มขึ ้นเป็ น 50% ซึ่งสูงกว่าปี ก่อน ๆ ทังนี
้ ้เพราะบริ ษัทฯ วางแผนในการเพิ่มสัดส่วนโครงการแนวราบ
มากขึ ้นเพราะการแข่งขันจากผู้พฒ
ั นาอสังหาริ มทรัพย์รายย่อยลดลง
สาหรับในไตรมาสที่ 1 ของปี 2559 ที่ผา่ นมาบริ ษัทฯ ยังไม่ได้ เปิ ดตัวโครงการอาคารสูง แต่บริ ษัทฯ สามารถทายอดขายได้
สูงถึง 5,400 ล้ านบาท ซึ่งเกิ นกว่าเป้าการขายที่ตงั ้ ไว้ และไตรมาสที่ 2 จะเริ่ มเปิ ดโครงการอาคารสูง จะทาให้ ยอดขายเพิ่มขึ ้นอย่าง
ต่อเนื่อง และคาดว่าไตรมาส 2,3 และ 4 ยอดขายโครงการอาคารสูงจะมีสดั ส่วนอยูท่ ี่ประมาณ 50%
ยอดขายปี 2558 แบ่ งตามพืน้ ที่
 เขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 44% และโครงการแนวราบ 35%
 ต่างจังหวัด สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 5% และโครงการแนวราบ 16%
เป้าการขายปี 2559 แบ่ งตามพืน้ ที่
 เขตกรุงเทพฯ และปริ มณฑล สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 43% และโครงการแนวราบ 32%
 ต่างจังหวัด สัดส่วนการขายโครงการอาคารสูง 5% และโครงการแนวราบ 20%
การรับรู้รายได้
 ปี 2558 รายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ 21,523 ล้ านบาท ต่ากว่าเป้าหมายที่ตงไว้
ั ้ เล็กน้ อย
 ปี 2559 ตังเป
้ ้ าการรับรู้ รายได้ 22,000 ล้ านบาท ซึ่งส่วนหนึ่งจะมาจากสัญญาที่ลกู ค้ าซื ้อบ้ านและ/หรื ออาคารชุดพักอาศัย
แล้ วแต่ยงั ไม่ถึงกาหนดโอนให้ ลกู ค้ า (Backlog) ประมาณ 13,700 ล้ านบาท ซึ่งสามารถโอนและรับรู้ เป็ นรายได้ ในปี 2559
ส่วนรายได้ ที่เหลืออีก 8,000-9,000 ล้ านบาท จะมาจากการขายสินค้ าพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ เช่น บ้ านเดี่ยว ทาวน์โฮม อาคาร
ชุดที่สร้ างเสร็ จปี ที่แล้ วและปี นี ้ทีพ่ ร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ได้ ดังนัน้ คาดว่าจะสามารถทายอดรายได้ ตามที่ตงเป
ั ้ ้ าหมายไว้
สัญญาที่รอโอนกรรมสิทธิ์ให้ ลูกค้ า (Backlog)
 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ มี Backlog ประมาณ 38,000 ล้ านบาทที่รอโอนกรรมสิทธิ์ให้ ลกู ค้ าในอีก 3-4 ปี ข้ างหน้ า โดยในปี 2560 มี
Backlog ประมาณ 11,000 ล้ านบาท ซึ่งต่ากว่า Backlog ปี 2559 ที่มี 13,700 ล้ านบาท แต่มิได้ หมายความว่าจะมี ยอด
การรับรู้ รายได้ ปี 2560 จะลดลงแต่อย่างใด เนื่องจาก Backlog ปี 2559 จะแบ่งเป็ นโครงการแนวราบรอโอนกรรมสิทธิ์
ประมาณ 4,000 ล้ านบาท และโครงการอาคารสูงประมาณ 9,000 ล้ านบาท ในขณะที่ปี 2560 โครงการอาคารสูงรอโอน
กรรมสิท ธิ์ ป ระมาณ 11,000 ล้ านบาท ซึ่งสูงกว่าปี 2559 จึงคาดว่าการรับ รู้ รายได้ ในปี 2560 จะเติ บ โตสูงกว่าปี 2559
ประมาณ 15%
โครงการคอนโดมิเนียมที่พร้ อมโอนกรรมสิทธิ์ปี 2559
 ในปี นี ้มีโครงการอาคารสูงพร้ อมโอนกรรมสิทธิ์จานวน 6 โครงการ ได้ แก่ 1) ศุภาลัย วิสต้ า ติวานนท์ 2) ศุภาลัย เอลีท สวนพลู
3) ศุภาลัย วิสต้ า ภูเก็ต 4) ศุภาลัย ซิตี ้ รี สอร์ ท รัชโยธิน-พหลโยธิน32 5) ศุภาลัย คิวท์ รัชโยธิน พหลโยธิน 34 และ 6) ศุภาลัย
มาเร่ย์ พัทยา
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การเปิ ดตัวโครงการปี 2559
 เพื่อให้ สอดคล้ องกับเป้าการขายที่ตงไว้
ั ้ บริ ษัทฯ จะเปิ ดโครงการใหม่มากที่สดุ ประมาณ 30-34 โครงการ มูลค่า 36,570 ล้ าน
บาท แบ่งเป็ นโครงการแนวราบประมาณ 23-25 โครงการ และโครงการอาคารสูงประมาณ 7-9 โครงการ สัดส่วนการเปิ ด
โครงการแนวราบในเขตกรุ งเทพฯและปริ ม ณฑล10-12 โครงการ ที่ เหลื อ อี ก 13 โครงการจะเป็ นโครงการแนวราบใน
ต่างจังหวัด ส่วนการเปิ ดโครงการอาคารสูงในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑลประมาณ 6-8 โครงการ และต่างจังหวัด 1โครงการ
งบการลงทุน
 งบประมาณการลงทุนที่ตงไว้
ั ้ ในปี 2559 ประกอบด้ วย 2 ส่วน คือ 1) งบประมาณการจัดซื ้อที่ดิน 2) งบประมาณก่อสร้ าง
 งบซื ้อที่ดินเพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่องจากปี 2554 อยูท่ ี่ 3,500 ล้ านบาท เป็ น 7,200 ล้ านบาทในปี 2558 สาหรับปี 2559 ตังงบการ
้
ซื ้อที่ดิน 8,000 ล้ านบาท เนื่องจาก ในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา ราคาที่ดินจะเพิ่มขึ ้นในอัตราสูงกว่าอัตราดอกเบี ้ยเงินกู้ โดยเฉพาะที่ดินใจกลาง
เมืองราคาสูงขึ ้น เฉลีย่ 9-10% ต่อปี ในขณะที่ Cost of Fund ณ สิ ้นเดือนมีนาคม 2559 อยูท่ ี่ 3.2% จึงมีความสมเหตุสมผลที่จะนาเพิ่มงบ
ซื ้อที่ดินเพิ่มขึ ้น ทังนี
้ ้ การซื ้อที่ดินเพิ่มขึ ้นส่งผลต่องบประมาณงานก่อสร้ างที่เพิ่มขึ ้น
ประธานฯ รายงานต่อที่ประชุมเพิ่มเติ มว่า เศรษฐกิ จปี นีอ้ าจเติบโตไม่มากนัก เนื่องจากราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่า
ในขณะที่การท่องเที่ยวเติบโตชดเชยกับการส่งอออกที่ลดลง กาลังซื ้อจากประชากรซึ่งเป็ นเกษตรกรมีไม่มาก แต่จงั หวัดที่ประชากรที่มี
รายได้ จากภาคอุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว ยังมีกาลังซื ้ออยู่ ภาพรวมกาลังซื ้อในเขตกรุงเทพฯและปริ มณฑลดีขึ ้น แต่ดีไม่มากนักเมื่อ
เที ยบกับ ปี ก่ อนหน้ า อย่างไรก็ ตาม บริ ษั ท ฯ เป็ นบริ ษั ท พัฒ นาอสังหาริ ม ทรั พ ย์ ขนาดใหญ่ ยังสามารถเติ บโตได้ ม ากกว่าค่าเฉลี่ยของ
อุตสาหกรรมอันเนื่องมาจากต้ นทุนทางการเงินของบริ ษัทฯ ต่า
ประธานฯ มอบหมายให้ นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ รองกรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้สรุปผลการดาเนินงานใน
ปี ที่ผา่ นมา
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ชี ้แจงผลการดาเนินงานสาหรับปี 2558 ของบริ ษัทฯ และบริ ษัทย่อย โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 รายได้ จ ากการโอนกรรมสิทธิ์ อ สังหาริ ม ทรัพ ย์ เท่ากับ 20,999 ล้ านบาท เพิ่ มขึน้ จากปี ก่ อน 2,729 ล้ านบาท คิด เป็ นเพิ่ ม ขึน้ 15%
แบ่งเป็ นรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์ อาคารชุด 61% และที่เหลือ 39% เป็ นรายได้ จากการโอนกรรมสิทธิ์บ้านและทาวน์เฮ้ าส์ และ
อัตรากาไรขึ ้นต้ นในปี 2558 ลดลงจากปี 2557 ประมาณ 4% เนื่องจากต้ นทุนที่ดินและค่าก่อสร้ างมีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ ้น
 ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารของบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยคิดเป็ น 10.2% เมื่อเทียบกับรายได้ รวม ซึง่ ใกล้ เคียงกับปี ก่อนที่อยูท่ ี่ 10.3%
 กาไรสุทธิเท่ากับ 4,349 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 129 ล้ านบาท คิดเป็ นลดลง 3% มาจากอัตรากาไรขันต้
้ นลดลง ส่งผลให้ กาไรต่อหุ้น
ขันพื
้ ้นฐานเท่ากับ 2.53 บาทต่อหุ้นลดลงจากปี ก่อนที่อยูท่ ี่ 2.61 บาทต่อหุ้น
 สินทรัพย์รวมในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 ประมาณ 24% สาเหตุหลักของการเพิ่มขึ ้นมาจาก

- เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดเพิ่มขึน้ 21% เนื่องจากบริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ รับกระแสเงินสดจากการโอนกรรมสิทธิ์
อาคารชุดและโครงการแนวราบในช่วงไตรมาส 4 ของปี 2558 เข้ ามาเป็ นจานวนมาก
- ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขายเพิ่มขึ ้น 26% เนื่องมาจากมีต้นทุนค่าก่อสร้ างของโครงการที่เปิ ดขายเพิ่มขึ ้นและมี
โครงการที่รอส่งมอบให้ ลกู ค้ าในอีก 1- 3 ปี ข้ างหน้ าเป็ นจานวนมาก
 ส่งผลให้ หนี ้สินรวมในปี 2558 เพิ่มขึ ้นจากปี 2558 ประมาณ 34% โดยภาระหนี ้ที่เพิ่มขึ ้นมีรายละเอียดดังนี ้
- เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ ้นประมาณ 152% เนื่องจากในปี 2558 บริ ษัทฯและบริ ษัทฯย่อยมีการกู้ยืมเงินเพิ่มขึ ้นเพื่อ
นามาลงทุนในโครงการอาคารชุดที่ขายและรอโอนกรรมสิทธิ์ในอีก 1- 3 ปี ถัดไป
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- ในระหว่างปี 2558 บริ ษัทฯได้ ชาระคืนหุ้นกู้ที่ครบกาหนดจานวน 1,245 ล้ านบาท และออกจาหน่ายหุ้นกู้จานวนเงิน 5,400 ล้ าน
บาท ซึง่ มีต้นทุนทางการเงินต่ากว่าสินเชื่อโครงการ
- บริ ษัทฯ ลงทุนในโครงการต่าง ๆ เพิ่มขึ ้น ทาให้ อตั ราหนี ้สินที่มีภาระดอกเบี ้ยสุทธิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (Net Gearing Ratio) อยู่ที่
ระดับ 95% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 สูงขึ ้นจากระดับ 66% ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานฯ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า หนี ้สินรวม ปี 2558ที่เพิ่มขึ ้นจากปี 2557 สืบเนื่องจาก ปลายปี 2558 มีการเปลี่ยนแปลงภาษี
ที่ดิน ทาให้ เจ้ าของที่ดินต้ องการโอนกรรมสิทธิ์ ที่ดินเร็ วขึ ้น จึงเสนอขายที่ดินให้ บริ ษัทฯ ในราคาต่าลง เช่น มีการโอนที่ดินถนนสุขุมวิท
มูลค่า 2,000 ล้ านบาท
งบแสดงฐานะการเงินและงบกาไรขาดทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่ อย
เพิ่มขึน้ (ลดลง)
หน่ วย : ล้ านบาท
2558
2557
ล้ านบาท
%
รายได้ รวม
21,523
18,671
2,852
15%
รายได้ จากการขายอสังหาริ มทรัพย์
20,999
18,270
2,729
15%
อัตรากาไรขันต้
้ น (%)
38%
42%
ค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หาร
2,205
1,919
286
15%
อัตราค่าใช้ จ่ายในการขายและบริ หารต่อรายได้ รวม (%)
10.2%
10.3%
กาไรก่อนภาษี เงินได้
5,692
5,722
(30)
(1%)
อัตรากาไรก่อนภาษี เงินได้ ตอ่ รายได้ รวม (%)
26.4%
30.6%
ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล
1,155
1,134
21
2%
อัตราภาษี เงินได้ (%)
20.2 %
19.8%
กาไรสุทธิ
4,349
4,478
(129)
(3%)
อัตรากาไรสุทธิ (%)
20.2%
24.0%
กาไรต่อหุ้น (บาท)
2.53
2.61
สินทรัพย์รวม
47,287
38,031
9,256
24%
เงินกู้สถาบันการเงิน
20,189
12,604
7,585
60%
- สินเชื่อโครงการ
4,394
1,745
2,649
152%
- หุ้นกู้
14,287
10,133
4,154
41%
- อื่นๆ
1,508
726
782
108%
เงินมัดจาและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ า
3,605
4,492
(887)
(20%)
หนี ้สินรวม
26,837
20,053
6,784
34%
ส่วนของผู้ถือหุ้น
20,450
17,977
2,473
14%
จานวนหุ้น (ล้ านหุ้น)
1,717
1,717
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามโดยสรุปใจความสาคัญได้ ดงั นี ้
ชื่อ
ข้ อแนะนา / ข้ อซักถาม
นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธุ์
อัตรากาไรขันต้
้ นที่ลดลงมีสาเหตุจากอะไร
ผู้ถือหุ้ นมาประชุ มด้ วยตนเอง
(ถาม)
นายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม
อัตรากาไรขันต้
้ นแยกตามโครงการ ส่วนใหญ่ใกล้ เคียงกับปี 2557 มีเพียงโครงการศุภาลัย เวลลิงตัน
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ชื่อ
กรรมการผู้จัดการ
(ตอบ)

ข้ อแนะนา / ข้ อซักถาม
ซึ่งเป็ นโครงการขนาดใหญ่และมียอดโอนกรรมสิทธิ์ประมาณ 5,000 ล้ านบาท แต่มีกาไรขันต้
้ นต่า
กว่าปกติเพราะการกาหนดอัตรากาไรขันต้
้ นเมื่อเปิ ดโครงการไม่สงู เหมือนโครงการอื่ น เนื่องจากเป็ น
โครงการขนาดใหญ่ กอร์ ปกับเกิด Cost Overrun ส่งผลให้ ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีอตั รากาไรขันต้
้ น
เฉลีย่ ต่ากว่าปกติ

ปี 2559 คาดว่าอัตรากาไรขัน้ ต้ นของแต่ละโครงการจะไปสู่อัต ราปกติ ซึ่ง บริ ษั ท ฯ จะมีก ารโอน
กรรมสิทธิ์โครงการแนวราบมากขึ ้น โครงการแนวราบส่วนใหญ่จะมีอตั รากาไรขันต้
้ นต่ากว่าโครงการ
อาคารสูง อาจทาให้ อตั รากาไรขันต้
้ นของบริ ษัทฯ ไม่สงู มากเช่นเดียวกับเมื่อ 2-3 ปี ที่ผ่านมา แต่ก็
มิได้ หมายความว่าบริ ษัทฯ ลงทุนในสินค้ าที่มีกาไรลดลง แต่บริ ษัทฯ สามารถใช้ เงินที่ได้ จากการโอน
กรรมสิทธิ์เร็ วมาลงทุนในPhase ต่อ ๆไปได้ โดยไม่มีภาระดอกเบี ้ย ต่างจากโครงการอาคารสูงที่ต้อง
ใช้ เงินลงทุนทังหมดก่
้
อนที่จะได้ รับเงินจากโอนกรรมสิทธิ์ ทาให้ ผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)
จะใกล้ เคียงกันระหว่างโครงการแนวราบและโครงการอาคารสูง
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
โครงการศุภาลัย เวลลิงตัน Phase 1 เป็ นโครงการที่ต้องการสร้ างชื่อเสียง จึงตังราคาขายต
้
่า กอร์ ป
ป ระธ าน ก รรม ก ารบ ริ ษั ท กับเป็ นโครงการใหญ่ จึงมี Facilities จานวนมาก และเมื่อประมาณ 3 ปี ก่อน ต้ นทุนงานก่อสร้ างใน
(ตอบ)
ขณะนันสู
้ ง เนื่องจากโครงการอาคารสูงในตลาดมีจานวนมาก ทาให้ หาผู้รับเหมายากขึ ้น และราคา
วัสดุก่อสร้ างปรับตัวเพิ่มขึ ้น ซึง่ ต่างจากปั จจุบนั ที่ราคาวัสดุก่อสร้ างลดลง
ดร.สจีรัตน์ เมธีสุวภาพ
รายงานประจาปี หน้ า 263 หมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อที่ 2.2 บริ ษัทฯ มีบริ ษัทย่อยจานวนมาก
ผู้ถือหุ้ นมาประชุ มด้ วยตนเอง บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดเผยรายได้ และกาไรของบริ ษัทย่อยแต่ละบริ ษัทไว้ หรื อไม่
(ถาม)
นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
การลงทุนในบริ ษัทย่อยในประเทศไทย มี 4 บริ ษัท และต่างประเทศ 2 บริ ษัท จะใช้ วิธี Consolidate
รองกรรมการผู้จัดการ
ส่วนการลงทุน ในประเทศออสเตรเลียจะเป็ นการร่ วมทุนกับ Partner ในต่างประเทศ ในลักษณะ
และเลขานุการบริษัท
Joint Venture ส่วนนี ้ไม่ได้ Consolidate แต่ใช้ การบันทึกบัญชีตามวิธีสว่ นได้ เสียของบริ ษัทย่อยใน
(ตอบ)
งบการเงินรวม
รายละเอี ย ดของบริ ษั ท ฯ ที่ มี ก าร Consolidate สามารถเปิ ดดู ใ นหน้ า 280 ซึ่ ง จะแสดงข้ อ มู ล
รายละเอียดของบริ ษัทย่อยที่ เป็ นรายการที่มีนัยสาคัญ คือ บริ ษั ท หาดใหญ่ นคริ นทร์ จากัด ซึ่ง
บริ ษัทฯ ถือหุ้นมากกว่า 50% เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ทงโครงการบ้
ั้
านจัดสรรและโครงการ
อาคารสูงเช่นเดียวกับบริ ษัทฯ รายได้ ในปี 2558 สูงกว่าปี 2557 คือเพิ่มจาก 733 ล้ านบาท เป็ น
1,402 ล้ านบาท
ส่วนบริ ษัท ศุภาลัยอิสาน จากัด พัฒนาโครงการที่จงั หวัดขอนแก่น ลักษณะการพัฒนาโครงการ
เหมือนบริ ษัทฯ แต่พัฒ นาเฉพาะโครงการแนวราบ แต่ไม่ได้ พัฒ นาโครงการอาคารสูง ส่วนอีก 2
บริ ษั ท ประกอบธุ ร กิ จ โรงแรมคื อ บริ ษั ท ศุภ าลัย พรอพเพอร์ ตี ้ แมเนจเม้ น ท์ มี รายได้ จ ากการ
ให้ บริ การที่โรงแรมป่ าสัก สระบุรี และอีกบริ ษัท คือ บริ ษัท ภูเก็ตเอสเตท จากัด ให้ บริ การโรงแรมที่
จังหวัดภูเก็ต ผลประกอบการเริ่ มดีขึ ้นในช่วง 2-3 ปี ที่ผา่ นมา จากเดิมที่ประสบภาวะขาดทุน
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ปี 2558 เป็ นปี ที่ดีสดุ ของบริ ษัท หาดใหญ่ นคริ นทร์ จากัด แม้ ว่าเศรษฐกิ จจะไม่ดี ราคายางตกต่า
ป ระธ าน ก รรม ก ารบ ริ ษั ท และการท่องเที่ยวทรงตัว แต่สามารถทายอดโอนกรรมสิทธิ์สงู
(ตอบ)
นายพิสิทธิ์ นิยมธรรมกิจ
 เหตุใดบริ ษัทฯ เน้ นการเปิ ดโครงการแนวราบมากกว่าโครงการอาคารสูง เกิดจากตลาดโครงการ
ผู้รับมอบฉันทะ
อาคารสูงอิ่มตัว หรื อโครงการแนวราบมีโอกาสมากกว่า
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ชื่อ
(ถาม)

ข้ อแนะนา / ข้ อซักถาม
 เป็ นที่ ทราบว่าเศรษฐกิ จชะลอตัว จะเห็ นได้ จาก ราคาสิน ค้ าเกษตร และอุตสาหกรรมตกต่ า
ในขณะที่ธนาคารพาณิชย์ชะลอการปล่อยสินเชื่อ แต่บริ ษัทฯ กลับซื ้อที่ดินเพิ่ม และเปิ ดโครงการ
เพิ่มขึ ้น อะไรทาให้ มนั่ ใจว่าจะสามารถสร้ างยอดขายและยอดโอนได้
 อะไรเป็ น Key success ทาให้ บริ ษัทฯ ประสบความสาเร็ จในต่างจังหวัดได้

ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
 ที่ ดิ น ในต่ า งจังหวัด ราคาต่ า กว่า กรุ ง เทพฯ บริ ษั ท ฯ จึ งได้ ข ยายธุ ร กิ จ ไปต่ า งจัง หวัด มากขึ น้
ป ระธ าน ก รรม ก ารบ ริ ษั ท
ลักษณะที่ดิน ในต่างจังหวัดส่วนใหญ่ เหมาะที่ จะพัฒ นาโครงการบ้ านจัดสรรมากกว่า ท าให้
(ตอบ)
จานวนโครงการเพิ่มขึ ้น
 บริ ษัทฯ มัน่ ใจว่าจะสามารถเติบโตได้ จึงซื ้อที่ดินเพิ่มขึ ้น สาหรับผู้ประกอบการอสังหาริ มทรัพย์
รายย่อยจะเติบโตยาก เนื่องจากธนาคารพาณิชย์เริ่ มชะลอการให้ สินเชื่อ อันมีสาเหตุมาจากหนี ้
เสีย ที่ เพิ่ ม สูงขึน้ ในขณะที่ ผ้ ูป ระกอบการอสังหาริ ม ทรัพ ย์ รายใหญ่ สามารถเติ บ โตได้ อ ย่า ง
ต่อเนื่อง เนื่องจากมีต้นทุนทางการเงินต่ากว่า Brand มีความน่าเชื่ อถือมากกว่า กอร์ ปกับ มี
Econommy of Scale ทัง้ นี ้ หากบริ ษั ท ฯ เปิ ดโครงการแล้ ว ขายได้ ใกล้ เคี ย งหรื อ มากกว่า ที่
ตังเป
้ ้ าหมายไว้ บริ ษัทฯ จะบุกต่อ แต่หากขายได้ น้อยลงก็จะชะลอการเปิ ดโครงการ
 บริ ษัทฯ เริ่ มบุกไปต่างจังหวัดก่อนผู้ประกอบการรายอื่น จึงได้ ต้นทุนที่ต่ากว่า เนื่องจากมีวิธีการ
บริ หารต้ นทุนต่างๆ ที่ดีกว่า เช่น ใน 1 จังหวัด ผู้ประกอบการรายอื่นอาจทาเพียง 1 โครงการ หรื อ
2 โครงการ แต่บริ ษัทฯ พัฒนา 3 โครงการ/จังหวัด หรื อบางจังหวัดพัฒนา 8-9 โครงการ ได้ แก่
จังหวัดภูเก็ต จังหวัดสงขลา จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดชลบุรี ทาให้ มีประสิทธิ ภาพในการบริ หาร
ต้ นทุนต่างๆ และมี Economy of Scale

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี
2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึง่ ได้ ผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ ว
ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 ซึง่ ได้ จดั ส่งไปยังผู้ถือหุ้นพร้ อมคาบอกกล่าวเรี ยกประชุมในครัง้ นี ้






ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 997,465,420 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9980 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0020 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน อนุมตั ิงบแสดงฐานะ
การเงิน งบกาไรขาดทุน ประจาปี 2558 สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผู้สอบ
บัญชีของ บริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 3 พิจารณาการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 เพื่อจ่ ายเงินปั นผลให้ แก่ ผ้ ถู อื หุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท
ประธานฯ ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2558 บริ ษัทฯ มีกาไรสุทธิหลังหักภาษี เงินได้ 4,353.32 ล้ านบาท คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่า ควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 40 ของ
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กาไรสุทธิ รวมเป็ นเงินปั นผลทังสิ
้ ้น 1,716.55 ล้ านบาท และรายงานเพิ่มเติมว่า ที่ประชุมคณะกรรมการ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
ครัง้ ที่ 8/2558 เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สาหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 ไปแล้ วในอัตราหุ้นละ
0.50 บาท จึงยังคงต้ องจ่ายสาหรับงวด 6 เดือนหลังของปี 2558 อีกในอัตราหุ้นละ 0.50 บาท
ทัง้ นี ้ กาหนดรายชื่ อผู้ถือหุ้นที่ มี สิทธิ ในการรับ เงิน ปั นผลประจาปี 2558 (Record Date) ในวันที่ 9 มีน าคม 2559 และให้
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยปิ ดสมุดทะเบียนในวันที่ 10 มีนาคม 2559 โดยกาหนดวัน
จ่ายเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2559
ข้ อมูลเปรียบเทียบกับอัตราการจ่ ายเงินปั นผลในปี ที่ผ่านมา
รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
ปี 2558 (ปี ที่เสนอ)
ปี
1. กาไรสุทธิ (บาท)
4,353,316,646
2. กาไรสุทธิ/หุ้น (บาท)
2.54
3. จานวนหุ้น
1,716,553,249
4. เงินปั นผลจ่ายต่อหุ้น (บาท : หุ้น)
1.00
4.1 เงินปั นผลงวด 6 เดือนแรก
0.50
4.2 เงินปั นผลงวด 6 เดือนหลัง
0.50
5.รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น (บาท)
1,716,553,249
6. อัตราการจ่ายเงินปั นผล (%)
40 %

2557 (ปี ที่ผ่านมา)
4,335,314,372
2.53
1,716,553,249
1.00
0.35
0.65
1,716,553,249
40 %

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 997,579,020 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9980 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0020 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิการจัดสรรกาไรประจาปี 2558 เพื่อจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตราหุ้นละ 1 บาท
วาระที่ 4 พิจารณาการเลือกตัง้ กรรมการเข้ าใหม่ แทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานฯ ขอให้ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่
ประชุม
นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ฯ ข้ อ 14 กาหนดว่าในการประชุมสามัญ ประจาปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่ง 1 ใน 3 (หรื อใกล้ เคียง 1 ใน 3) ของจานวน
กรรมการทังหมด
้
โดยให้ กรรมการคนที่อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สดุ เป็ นผู้ออก โดยในปี นี ้มีกรรมการที่ออกจากตาแหน่งตามวาระ 3 ท่าน คือ
1. รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ กรรมการอิสระ
2. ผศ.อัศวิน
พิชญโยธิน
กรรมการอิสระ
3. นายอธิป
พีชานนท์
กรรมการ
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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 2558 – 7 มกราคม 2559 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 รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์ วิวัฒ น์ , ผศ.อัศวิน พิชญโยธิ น และ นายอธิ ป พีชานนท์ ที่ออกตามวาระ ให้ กลับเข้ าด ารง
ตาแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึง่ ประวัติโดยย่อของกรรมการทัง้ 3 ท่าน และขอให้ เลขานุการบริ ษัทชี ้แจงประวัติกรรมการทัง้ 3 ท่านต่อที่
ประชุมดังนี ้
1.ชื่อ – ชื่อสกุล

: รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ

อายุ

: 69 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Doctorado de Estado, Facultad de Ciencia Politica, Universidad Complutense de
Madrid, Spain
Diplome d’Etudes Superieures, (Economic Integration), Universite de Nancy,France
Licenciatura, Facultad de Ciencia Politica Economica, Universidad Complutense de
Madrid, Spain
ปริ ญญาตรี อักษรศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DAP : Director Accreditation Program รุ่ นที่ 34/2548

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 6 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบัน

:-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2558 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
2552 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการคณะตรวจสอบ ธนาคารธนชาต จากัด (มหาชน)
2547 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการ บริ ษัท ซีฟโก้ จากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ลีพฒ
ั นาผลิตภัณฑ์ จากัด (มหาชน)
2540 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ไทยฮัวยางพารา
้
จากัด (มหาชน)
2536 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท อมริ นทร์ พริ น้ ติ ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี -
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การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น :
2540 – ปั จจุบนั กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท กรุงเทพธนาคม จากัด
การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น : - ไม่มี เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2553 – 2554 กรรมการอิสระและคณะกรรมการตรวจสอบ ธนาคารนครหลวงไทย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี –
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น : - ไม่มี ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 2 ครัง้ เข้ าประชุม 2 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

2. ชื่อ – ชื่อสกุล

: ผศ. อัศวิน พิชญโยธิน

ประเภทกรรมการ

: กรรมการอิสระ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

อายุ

: 75 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: Master of Architecture, University of Illinois, U.S.A.
ปริ ญญาตรี สถาปั ตยกรรมศาสตร์ บณ
ั ฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 FSD : Financial Statements for Directors รุ่นที่ 26/2014
 ACP : Audit Committee Program รุ่นที่ 38/2012
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 91/2011

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 4 ปี 11 เดือน (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบัน

:-

ตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
:
2554 – ปั จจุบนั กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ บริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี - 11 -

การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2556 – ปั จจุบนั อุปนายก สมาคมนักเรี ยนเก่า มหาวิทยาลัยอิลนิ อยส์
2555 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ สมาคมนายหน้ าอสังหาริ มทรัพย์
2554 - ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษ ประจาจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ , มหาวิทยาลัย ศิลปากร และโรงเรี ยนธุรกิจ
อสังหาริ มทรัพย์ไทย
2554 - ปั จจุบนั อนุกรรมการ กพส. ของคณะกรรมการ กสทช.
2552 – ปั จจุบนั ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะอนุกรรมการกาหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ กรุงเทพฯ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
2548 – ปั จจุบนั ที่ปรึกษาสภาหอการค้ าไทยด้ านพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์
2545 - ปั จจุบนั กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ สาขาการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2544 - ปั จจุบนั ประธานที่ปรึกษาโรงเรี ยนธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ (TREBS: Thailand Real Estate Business School)
2543 - ปั จจุบนั ที่ปรึกษาสมาคมอาคารชุดไทย, สมาคมบ้ านจัดสรร, สมาคมอสังหาริ มทรัพย์ไทย
2543 - ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษประจาโครงการปริ ญญาโท บริ หารธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2540 - ปั จจุบนั อาจารย์พิเศษประจาโครงการ หลักสูตรประกาศนียบัตรชันสู
้ ง การประเมินค่าทรัพย์สนิ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง :การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น

: - ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2554 – 2557 ที่ปรึกษาคณะทางานโครงสร้ างพื ้นฐาน คมนาคม และพลังงาน “สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ”
2553 - 2557 กรรมการกากับดูแลการดาเนินงานก่อสร้ างอาคารรัฐสภาแห่งชาติใหม่ ที่เกียกกาย
2554 - 2556 กรรมการสมาคมก่อสร้ างและอสังหาริ มทรัพย์, สภาอุตสาหกรรมไทย
2552 - 2553 ที่ปรึกษาสภากาชาดไทย ในการตรวจสอบการเสนอประกวดโครงการก่อสร้ างในที่ดินของสภากาชาดไทย
ถนนสุขมุ วิท ตรงข้ ามวัดธาตุทอง
2550 - 2556 ประธานคณะกรรมการจัดทาราคาค่าก่อสร้ างอาคารของสมาคมผู้ประเมินค่าทรัพย์สนิ แห่งประเทศไทย
2549 - 2552 ที่ปรึ กษาด้ านการตรวจสอบการลงทุนก่อสร้ างโครงการขนาดใหญ่ โครงการฟื น้ ฟูเมืองชุมชนดินแดงการเคหะแห่งชาติ
โครงการพัฒนาศูนย์คมนาคมพหลโยธิน, โครงการพัฒนาพื ้นที่บริ เวณถนนราชดาเนิน
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: -ไม่มี- (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 11 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 12 ครัง้ เข้ าประชุม 11 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
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3.ชื่อ – ชื่อสกุล

: นายอธิป พีชานนท์

ประเภทกรรมการ

: กรรมการ

ตาแหน่ งปั จจุบัน

: กรรมการบริ ษัท, กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

อายุ

: 57 ปี

สัญชาติ

: ไทย

วุฒกิ ารศึกษา

: M.B.A (International Business) Georgia State University, U.S.A.
M.B.A (Finance) Mercer University, U.S.A.
บัญชีบณ
ั ฑิต (การเงิน) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ปริ ญ ญาบั ต ร หลัก สู ต รการป้ องกั น ราชอาณาจั ก รภาครั ฐ ร่ ว มเอกชน วิ ท ยาลั ย ป้ องกั น
ราชอาณาจักร ปรอ.รุ่น 22(วปอ.2552)

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

: สมาคมส่งเสริ มสถาบันกรรมการบริ ษัทไทย (IOD) :
 DAP : Director Accreditation Program รุ่นที่ 8/2004
 DCP : Directors Certification Program รุ่นที่ 24/2002
หลักสูตรผู้บริ หารระดับสูงด้ านการค้ าและพาณิชย์ (TEPCoT) รุ่นที่ 8 สถาบัน
วิทยาการการค้ า

ประสบการณ์ การทางาน
จานวนปี ที่เป็ นกรรมการ

: 24 ปี (นับถึง 22 เมษายน 2559)

การดารงตาแหน่ งปั จจุบัน

:-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน
2535 – ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัท กรรมการกากับดูแลกิจการ และกรรมการบริ หารความเสีย่ งบริ ษัท ศุภาลัย จากัด (มหาชน)
การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง
2558 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Greenvale Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Officer Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Rippleside Development PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Australia Holdings PTY.LTD
2557 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Singapore Holdings PTE.LTD
2556 – ปั จจุบนั กรรมการ Supalai Philippines Incorporated
การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น

: - ไม่มี -

การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2558 – ปั จจุบนั คณะอนุกรรมการจัดสรรที่ดินกลาง กรมที่ดิน
2558 – ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการพัฒนาธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ หอการค้ าไทย
2558 – ปั จจุบนั กรรมการสมาคมบริ ษัทจดทะเบียนไทย
2556 - ปั จจุบนั นายกสมาคมธุรกิจบ้ านจัดสรร
2553 - ปั จจุบนั กรรมการสภาหอการค้ าแห่งประเทศไทย
2551 - ปั จจุบนั ประธานคณะกรรมการสมาคมการค้ ากลุม่ อสังหาริ มทรัพย์ ออกแบบและก่อสร้ าง
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2547 - ปั จจุบนั นายกกิตติมศักดิ์สมาคมอาคารชุดไทย
2547 - ปั จจุบนั คณะกรรมการศูนย์ข้อมูลอสังหาริ มทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์
เคยดารงตาแหน่ ง 5 ปี ย้ อนหลัง

:-

การดารงตาแหน่ งในบริษัทจดทะเบียน : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทที่เกี่ยวข้ อง : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในบริษัทอื่น : - ไม่มี การดารงตาแหน่ งในองค์ กรอื่น
2548 – 2552 คณะกรรมการผู้ชานาญการพิ จารณารายงานการวิเคราะห์ ผลกระทบสิ่งแวดล้ อมด้ านโครงการที่ พักอาศั ย สานักงาน
นโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม
ตาแหน่ งในกิจการที่แข่ งขัน/
: - ไม่มี เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทที่อาจทา
ให้ เกิดความขัดแย้ งทางผลประโยชน์
การถือหุ้นในบริษัท

: 5,334,140 หุ้น อัตราร้ อยละ 0.31 (ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558)

การเข้ าประชุมกรรมการ

: ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท 12 ครัง้ เข้ าประชุม 10 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ 1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้
ประชุมคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง 1 ครัง้ เข้ าประชุม 1 ครัง้

หลักเกณฑ์ และวิธีการสรรหา

: ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
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 3 ท่านแล้ ว

1

ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
ประเภท
ชื่อกรรมการ
กรรมการ
รศ.ดร.สมชาย ภคภาสน์วิวฒ
ั น์ กรรมการอิสระ

เห็นด้ วย (%)

ไม่ เห็นด้ วย (%)

งดออกเสียง (%)

939,749,620 เสียง
57,829,400 เสียง
20,200 เสียง
(94.2011%)
(5.7969 %)
(0.0020 %)
2 ผศ.อัศวิน พิญชโยธิน
กรรมการอิสระ
937,233,720 เสียง
60,332,300 เสียง
33,200 เสียง
(93.9489 %)
(6.0477 %)
(0.0033 %)
3 นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
897,770,102 เสียง
98,168,518 เสียง
1,660,600 เสียง
(89.9931 %)
(9.8405 %)
(0.1665 %)
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน อนุมตั ิเลือกกรรมการทัง้ 3 ท่านกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่
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วาระที่ 5 พิจารณาการกาหนดค่ าบาเหน็จค่ าตอบแทนของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และกาหนดเบี ย้ ประชุ มคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่
คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ ประจาปี 2559
ประธานฯ ขอให้ นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนนาเสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม
นายประกิต ประทีปะเสน ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนแถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการ
บริ ษัทพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการได้ กลัน่ กรองอย่างละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากธุรกิจประเภท
เดียวกัน รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริ ษัทฯ แล้ ว ที่ประชุมมีความเห็นว่า เห็นควรนาเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจาปี 2559 พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท ค่าตอบแทนรายเดือนของกรรมการ
ตรวจสอบและเบี ้ยประชุมของคณะกรรมการชุดย่อยเท่ากับปี 2558 ส่วนค่าบาเหน็จของกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัทลดลง
จาก 700,000 บาท/คน เหลือ 600,000 บาท/คน จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาอนุมตั ิรายละเอียดดังนี ้
องค์ ประกอบค่ าตอบแทน
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
ค่ าตอบแทนของกรรมการบริษัท
1. ค่าตอบแทนรายเดือนของ
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
ประธานกรรรมการ และกรรมการ
กรรมการ
30,000 บาท/คน/เดือน
30,000 บาท/คน/เดือน
2. ค่าตอบแทนที่ปรึกษา
30,000 บาท/คน/ครัง้
-ไม่มีคณะกรรมการบริ ษัท
3. ค่าบาเหน็จ
ประธานกรรมการ กรรมการ
ประธานกรรมการ และกรรมการ
และที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
700,000 บาท/คน/ปี
600,000 บาท/คน/ปี
4. ผลประโยชน์อื่น
-ไม่มี-ไม่มี(ไม่รวม สวัสดิการที่ให้ แก่พ นักงาน
ทัว่ ไป)
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 าตอบแทนของคณะอนุ ก รรมการอื่ นๆ : ก าหนดจ่ ายค่ าเบี ย้ ประชุ ม เป็ นรายครั ้ง เฉพาะครั ้ง ที่ มาประชุ ม
(คณะกรรมการชุดย่ อยประกอบด้ วย คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่ าตอบแทน คณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และคณะอนุกรรมการ อื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริษัทแต่ งตัง้ )
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
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 997,579,020 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9980 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0020 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย
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มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิคา่ บาเหน็จค่าตอบแทน ของคณะกรรมการและที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
และกาหนดเบี ้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่คณะกรรมการบริ ษัท
แต่งตังประจ
้
าปี 2559 ตามที่เสนอ
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีประจาปี 2559 และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ขอให้ นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ นาเสนอรายละเอียดการ
แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี 2559
นายประกิต ประทีปะเสน กรรมการอิสระและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัท
มหาชน มาตรา 120 กาหนดว่า " ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัท ฯ
ทุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมอีกก็ ย่อมได้ " ตามนโยบายการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ กาหนดให้ มี
การหมุนเวียนผู้สอบบัญชีทกุ 5 ปี เพื่อให้ การควบคุมภายในมี เสถียรภาพมากยิ่งขึ ้นและให้ มนั่ ใจว่าผู้สอบบัญชีจะสามารถตรวจทานและ
ตรวจสอบงบการเงินของบริ ษัทฯ อย่างเป็ นอิสระ
ในปี 2558 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 2559 คณะกรรมการบริ ษั ท พิ จารณาคัด เลือ กผู้ส อบบัญ ชี ของบริ ษั ท ฯ โดยการเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจสอบ เห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกบริ ษัท สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี และให้ เสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คนใดคนหนึง่ ต่อไปนี ้ เป็ นผู้ทาการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
ฯ ดังนี ้
1. นางสาวกรองแก้ ว
ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ)
3. นางสาววราพร
ประภาศิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
(เป็ นผู้ลงลายมือถือในงบการเงินของบริ ษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 2 ปี ตังแต่
้ ปี 2557 - 2558)
ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานันไม่
้ มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัทฯ / บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นใหญ่หรื อ
ผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัทฯ
สาหรับค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชีที่จะขออนุมตั ิในครัง้ นี ้ คณะกรรมการบริ ษั ท โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิค่าสอบบัญชีงบการเงินบริ ษัทฯ ประจาปี 2559 เป็ นเงินจานวน 2,050,000 บาท ซึ่ง
เท่ากับปี 2558 และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยเท่ากับปี 2558 คือ 1,230,000 บาท สาหรับค่าบริ การอื่น (Non-Audit Fee) บริ ษัทฯ และ
บริ ษัทย่อยไม่มีการรับบริ การอื่นจากสานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสานักงานสอบ
บัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัดในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
ค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ปี 2559 (ปี ที่เสนอ)
ปี 2558
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท
2,050,000 บาท
2,050,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
1,230,000 บาท
1,230,000 บาท
ค่าบริ การอื่น
- ไม่มี - ไม่มี - 16 -

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 997,540,020 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9939 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 4,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0004 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 57,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0057 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิแต่งตัง้
1. นางสาวกรองแก้ ว ลิมป์กิตติกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5874 หรื อ
2. นางชลรส
สันติอศั วราภรณ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4523 หรื อ
3. นางสาววราพร
ประภาศิริกลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4579
และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชีประจาปี 2559 เป็ นเงินจานวน 2,050,000 บาท
วาระที่ 7 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ประธานฯ ขอให้ นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ รองกรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัทชี ้แจงในวาระนี ้
นางวารุ ณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯ ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 เมื่อ
วันที่ 22 เมษายน 2558 ให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ วงเงินไม่เกิน 6,000 ล้ านบาท ซึง่ บริ ษัทได้ ใช้ วงเงินทังหมดแล้
้
ว อย่างไรก็ตาม บริ ษัทฯ มี
การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนเงินกู้ยืมของบริ ษัท คณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอที่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2559 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินใหม่ รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียด
ดังนี ้
วัตถุประสงค์
: ซื ้อที่ดินเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริ ษัทฯ และเป็ นแหล่งเงินทุนเพื่อการดาเนินการของบริ ษัทฯ
รวมทังเพื
้ ่อลดต้ นทุนทางการเงิน
ประเภทของหุ้นกู้

:

มูลค่ ารวมของหุ้นกู้

:

สกุลเงิน
รายละเอียดอื่น ๆ

หุ้นกู้ทกุ ประเภท (ทังมี
้ หลักประกันและไม่มีหลักประกัน)

ไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท หรื อเทียบเท่าในสกุลเงินอื่น โดยคณะกรรมการบริ ษัทสามารถพิจารณาออก
และเสนอขายหุ้นกู้ในรูปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อเป็ นคราวๆ
: บาท และ / หรื อสกุลเงินอื่น
: คณะกรรมการบริ ษัท มีอานาจในการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน จานวนเงิน
อายุ มูลค่าที่ตราไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิในการไถ่ถอน การทยอยชาระคืนเงินต้ น วิธีการเสนอ
ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย และรายละเอียดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ อง ตามที่สภาวการณ์ จะเอื ้ออานวย
และตามระยะเวลาที่เห็นสมควร โดยการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในรู ปแบบต่างๆ กัน ครัง้ เดียวหรื อแบ่งเป็ น
คราวๆ ก็ได้ และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้ และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อผู้จดั จาหน่าย และ/
หรื อผู้รับประกันการจัดจาหน่าย และ/หรื อที่ปรึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้ องต่างๆ รวมทังการตกลงท
้
าสัญญา แก้ ไข
เจรจาสัญญา และ/หรื อเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง การจัดเตรี ยม ติดต่อ ให้ ข้อมูล การยื่นคาขอเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ต่อสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ตลาดรองซื ้อขายตราสาร
หนี ้ สถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ และ/หรื อหน่วยงานอื่นใดที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้
ดังกล่าว ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและรายละเอียดที่เกี่ยวข้ องและการดาเนิน การใด ๆ ที่
เกี่ ยวข้ อง เพื่ อให้ บ รรลุวัตถุป ระสงค์ ดังกล่าวภายใต้ ข้อกาหนดของประกาศ ข้ อบังคับ หลักเกณฑ์ และ
กฎหมายที่เกี่ยวข้ อง ตลอดจนการดาเนินการใดๆ ที่เกี่ยวเนื่องตามความเหมาะสม
- 17 -

ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้





เห็นด้ วย 997,556,020 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9955 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 45,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0045 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ของบริ ษัทฯ ตามที่เสนอในวงเงินใหม่รวมทังสิ
้ ้นไม่เกิน 10,000 ล้ านบาท เพื่อ
รองรับการขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็ นการลดต้ นทุนเงินกู้ยืมของบริ ษัทฯ
วาระที่ 8 พิจารณาการแก้ ไขหนังสือรับรองบริษัทข้ อ 3
ประธานฯ ขอให้ น างวารุ ณี ลภิ ธนานุวัฒ น์ รองกรรมการผู้จัด การและเลขานุก ารบริ ษั ท ชี แ้ จงรายละเอี ย ดต่อ ที่ ป ระชุม
เลขานุการบริ ษัทรายงานที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากบางหน่วยงานติดต่อหน่วยงานภายนอกและจาเป็ นต้ องใช้ เอกสารสาคัญที่ลงลายมือชื่อ
โดยกรรมการผู้มีอานาจในการลงนาม เนื่องจากข้ อความในหนังสือรับรองบริ ษัทบางข้ อระบุข้อความไม่ชดั เจน ส่งผลให้ หน่วยงานราชการ
และ/หรื อสถาบันการเงินบางแห่งกาหนดให้ เอกสารสาคัญ จะต้ องลงลายมือชื่อโดยผู้มีอานาจลงนาม 2 คน จึงขอเพิ่มเติมถ้ อยคาของ
ข้ อความเพื่อให้ ผ้ มู ีอานาจสามารถลงลายมือชื่อเพียง 1 ท่าน โดยแก้ ไขหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 3 รายละเอียดข้ อความที่ขอแก้ ไข / เพิ่มเติม
คือข้ อความที่ได้ ขีดเส้ นใต้ ไว้ ดังนี ้
3. อานาจกรรมการและข้ อจากัดกรรมการ
3.1 ชื่อและจานวนกรรมการซึง่ มีอานาจลงลายมือชื่อแทนบริ ษัทคือ นายประทีป ตังมติ
้ ธรรม หรื อนางอัจฉรา ตังมติ
้ ธรรม
หรื อนายไตรเตชะ ตังมติ
้ ธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญสุข กรรมการสองในสีท่ า่ นนี ้ลงลายมือชื่อร่วมกันและประทับตราสาคัญของบริ ษัท
3.2 นายประที ป ตัง้ มติธรรม หรื อนางอัจฉรา ตัง้ มติธรรม หรื อนายไตรเตชะ ตัง้ มติธรรม หรื อนายกริ ช จันทร์ เจริ ญ สุข
กรรมการท่านใดท่านหนึง่ ใน 4 ท่านข้ างต้ นลงลายมือชื่อ พร้ อมประทับตราบริ ษัท สามารถลงนามแทนบริ ษัทเพื่อ
3.2.1 ขออนุญาตใช้ ไฟฟ้ าชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ ไฟฟ้ า, การโอนสิทธิและรับโอนสิทธิ การใช้ ไฟฟ้ า, ขอ
ขยายเขตระบบจาหน่ายทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรรที่ดิน,ขอคืนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ ไฟฟ้ า
, การเลิกใช้ ไฟฟ้า, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าไฟฟ้ า
3.2.2 ขออนุญ าตใช้ นา้ ประปาชั่วคราวหรื อถาวร, ต่ออายุการใช้ น ้าประปา, การโอนสิทธิ และรับโอนสิทธิ การใช้
น ้าประปา, ขอให้ ออกแบบและประมาณราคาระบบประปา, ขอขยายเขตระบบจาหน่ายน ้าประปาทังภายในและภายนอกโครงการจั
้
ดสรร
ที่ดิน, ขอคืนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ น ้าประปา, การเลิกใช้ น ้าประปา, การขอโอนการใช้ น ้าประปา
ชัว่ คราวเป็ นถาวร, การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการสัมปทานน ้าบาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหัก
บัญชีธนาคารในการชาระค่าน ้าประปา
3.2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์ , อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์ , การขอหักบัญชีหรื อ
ยกเลิกการหักบัญ ชี ธนาคารในการชาระค่าโทรศัพ ท์ , ยื่นคาร้ องทั่วไปกับบริ ษัท ไปรษณี ย์ไทย จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใ ด ๆ, การขอ
หมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะเบียนรถใหม่, การโอนรถ
3.2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ, รัฐวิสาหกิ จ, บริ ษั ท
เอกชน,สมาคม,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
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3.2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลี่ยนประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับ หน่วยงานราชการ หรื อ
องค์กรใด ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร, รื อ้ ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การเชื่อมทาง,
ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายนา้ ทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรั บรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯ ตลอดจนการวางเงินประกันและรับเงิน
ประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
3.2.6 การขออนุญาตเพื่อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่นใดเกี่ยวกับการจดทะเบียนจานอง
ทุกประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน,การแก้ ไขผังจั ดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจดั สรรที่ดิน, การรังวัดที่ดิน
ทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ , การชีแ้ นวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน,การลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินค ้าประกัน
สาธารณูปโภคและ/หรื อบารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ยวกับการจัดตังนิ
้ ติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร,จดทะเบียนโอนสาธารณูปโภคให้ นิติ
บุคคลหมู่บ้านจัดสรร, จดทะเบียนนิติบคุ คลอาคารชุด, การจดทะเบียนอาคารชุด,ลงนามในการเข้ าร่ วมประชุมนิติบคุ คลหมู่บ้านจัดสรร
หรื อนิติบคุ คลอาคารชุด,ลงนามในเอกสารเพื่อทานิติกรรมขาย จานอง ปลอดจานอง ตลอดจนการบันทึกผิดนัดการโอนกรรมสิ ทธิ์ สัญญา
ซื ้อขายที่ดินจัดสรร/ที่ดินพร้ อมสิง่ ปลูกสร้ าง/ห้ องชุด/สิง่ ปลูกสร้ าง
3.2.7 แจ้ งความร้ องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน, ถอนคาร้ องทุกข์, แต่งตังทนายความ,
้
มอบอานาจฟ้ องคดี, ให้ การ
และต่อสู้คดี, เจรจาไกล่เกลีย่ ข้ อพิพาท, ทาบันทึกข้ อตกลง, หนังสือบอกกล่าวทวงถาม/บอกเลิกสัญญา, หนังสือชี ้แจงกับหน่วยงานราชการ
หรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจาหน่ายสิทธิคคู่ วาม เช่น การยอมรับตามที่คคู่ วามอีกฝ่ ายหนึ่ง
เรี ยกร้ อง การถอนฟ้อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิหรื อใช้ สทิ ธิในการอุทธรณ์ หรื อฎีกา หรื อขอให้ พิจารณาคดีใหม่
3.2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อ
จะขายที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้ าง),สัญญาเช่าที่ดิน, สัญญาเช่าอาคาร, สัญญาเช่าห้ องชุด,สัญญาเช่าเฟอร์ นิเจอร์ ,สัญญาซื ้อขายชุดครั ว
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 (เช่าสโมสร), บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุ งสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมู่บ้ าน
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 างขนส่งดิน, สัญญาจ้ างเหมาถมดิน, สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน, สัญญา
จ้ างเหมารื อ้ ถอนอาคาร, สัญญาซื ้อขายซากอาคาร
3.2.9 การซื ้อ/การขาย/การไถ่ถอน/การต่ออายุ ตัว๋ สัญญาใช้ เงิน ตัว๋ แลกเงิน ตัว๋ อาวัล และตราสารการเงินอื่นใดที่
ออกโดยสถาบันการเงิน , หนังสือขออนุมัติวงเงิน สิน เชื่ อ, สัญ ญาเงิ นกู้ การลงนามรับ เงื่อ นไขการกู้ยืมเงิ นและ/หรื อ การตัง้ วงเงิน ทุน
หมุนเวียนใหม่ (O/D) รวมทังหนั
้ งสือเบิกเงินกู้, การกู้เงินในรูปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน, ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, ปิ ดวงเงินสินเชื่อ, ไถ่ถอนหลักประกัน
3.2.10 การลงนามแต่งตังที
้ ่ปรึ กษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้ จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความ
น่าเชื่อถือของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
3.2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญ ญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพ ย์
รวมถึงการนาหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ ทย ตลอดจนให้ มีอานาจ
ดาเนินการขออนุญ าตกับ หน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการด าเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ ยวข้ องกับการออกและเสนอขาย
หลักทรัพย์
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3.2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชี
เงินฝาก, แบบคาขอทาธุรกรรมทางการเงิน, คาขอใช้ บริ การ/การเปลีย่ นแปลงข้ อมูลบริ การ Internet Banking คาขอออกหนังสือค ้าประกัน/
ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน , คาขอให้ ธนาคารอาวัลตัว๋ สัญญาใช้ เงิน รวมทังการลงทุ
้
น ในตราสารทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอ
ยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญ ชีของผู้ตรวจสอบบัญ ชี ประจาปี , การลงนามในงบการเงินและเอกสารที่เกี่ ยวข้ อง, หนังสือให้ ความ
ยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการจัดอันดับเครดิตบริ ษัท , การลงนามคาขอตรวจสอบข้ อมูลเครดิ ตกับ
บริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, การลงนามเอกสารเพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน . การลงนามเอกสารการทา
สัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/ลิสซิ่งรถยนต์
3.2.13 ลงนามเพื่ อรับเอกสารสิท ธิ เช่น โฉนดที่ ดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร,
สถาบันการเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
3.2.14 ลงนามคาขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คารับรองในการส่งเงินตรา
ต่างประเทศออกไปลงทุนหรื อให้ ก้ ยู ืม, หนังสือชี ้แจงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับการโอน
เงินไปต่างประเทศ หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศ
3.2.15 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 3.2.1 ถึง 3.2.14
ข้ อจากัดอานาจของกรรมการ ไม่มี/
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 994,257,620 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.6648 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 3,323,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.3332 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0020 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ ไขหนังสือรับรองบริ ษัทข้ อ 3
วาระที่ 9 พิจารณาการแก้ ไขข้ อบังคับของบริษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12
นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ รองกรรมการผู้จดั การและเลขานุการบริ ษัท ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ สอดคล้ องกับวาระ 8
จึงขอแก้ ไขข้ อบังคับของบริ ษัทหมวดที่ 4 คณะกรรมการ ข้ อ 12 เฉพาะข้ อความที่ขีดเส้ นใต้ ดังนี ้
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 น ้าประปา, โอนและรับโอนเงินประกันการใช้ นา้ ประปา,การเลิกใช้
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น ้าประปา,การขอโอนการใช้ น ้าประปาชัว่ คราวเป็ นถาวร,การขอเจาะบ่อบาดาล, ขอใช้ น ้าบาดาล, ขอประกอบกิจการ
สัมปทานน ้าบาดาล, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการหักบัญชีธนาคารในการชาระค่าน ้าประปา
2.3 ยื่นคาร้ องทัว่ ไปเกี่ยวกับโทรศัพท์, อินเตอร์ เน็ต, การเช่าสิทธิการใช้ หมายเลขโทรศัพท์, การขอหักบัญชีหรื อยกเลิกการ
หักบัญชีธนาคารในการชาระค่าโทรศัพท์, ยื่นคาร้ องทัว่ ไปกับบริ ษัท ไปรษณีย์ไทย จากัด เพื่อให้ ดาเนินการใด ๆ, การ
ขอหมายเลขประจาบ้ าน, ยื่นคาร้ องขอจดทะบียนรถใหม่, การโอนรถ
2.4 ลงนามในหนังสือเพื่อสอบถามและหรื อตรวจสอบข้ อมูลใด ๆ กับหน่วยงานราชการ,รัฐวิสาหกิจ,บริ ษัทเอกชน,สมาคม
,บุคคลหรื อนิติบคุ คลใด ๆ ในกิจการที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินธุรกิจของบริ ษัท
2.5 การขออนุญาต/ต่อใบอนุญาต/แก้ ไขใบอนุญาต/เปลีย่ นประเภทใบอนุญาตใด ๆ กับหน่วยงานราชการ หรื อองค์กรใด
ๆ ของรัฐ เช่น ปลูกสร้ างอาคาร,รื อ้ ถอนอาคาร,ดัดแปลงอาคารทุกประเภท, การถมดิน, ขออนุญาตติดตังป
้ ้ าย, การ
เชื่อมทาง, ตัดคันหินทางเท้ า,ระบายน ้าทิ ้ง,การตรวจสอบและออกหนังสือรับรองการก่อสร้ างอาคารฯลฯตลอดจนการ
วางเงินประกันและรับเงินประกันในกิจการดังกล่าว ข้ างต้ นด้ วย
2.6 การขออนุญ าตเพื่ อดาเนินการใดๆ กับกรมที่ดินหรื อหน่วยงานราชการอื่น ใดเกี่ ยวกับการจดทะเบียนจานองทุก
ประเภท, การไถ่ถอนจากจานองทุกประเภท, การจัดสรรที่ดิน, การแก้ ไขผังจัดสรรที่ดินและโครงการและวิธีจัดสรร
ที่ดิน, การรังวัดที่ดินทุกประเภท เช่น แบ่งจัดสรรรวมโฉนด สอบเขต ฯลฯ, การชี ้แนวเขตและรับรองแนวเขตที่ดิน, การ
ลดวงเงินหรื อยกเลิกวงเงินค ้าประกันสาธารณูปโภคและ/หรื อบารุงรักษาสาธารณูปโภค,เอกสารเกี่ย วกับการจัดตังนิ
้ 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, หนังสือชีแ้ จงกับหน่วยงาน
ราชการหรื อบุคคลหรื อนิติบคุ คล
ดาเนินกระบวนพิจารณาคดีในศาลใดๆไปในทางจาหน่ายสิทธิ ค่คู วาม เช่น การยอมรับตามที่ค่คู วามอีกฝ่ ายหนึ่ง
เรี ยกร้ อง การถอนฟ้ อง การประนีประนอมยอมความ การสละสิทธิ หรื อใช้ สิทธิ ในการอุทธรณ์ หรื อฎีกา หรื อขอให้
พิจารณาคดีใหม่
2.8 ลงนามในสัญญาจะซื ้อจะขายห้ องชุด,สัญญาจองซื ้อห้ องชุด,สัญญาจะซื ้อจะขายที่ดินจัดสรร, สัญญาจะซื ้อจะขาย
ที่ดินจัดสรร(มีสิ่งปลูกสร้ 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
นาเสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้ อม,การยื่น แบบภาษี บารุ งท้ องที่/ภาษี ป้าย/ภาษี โรงเรื อน,สัญญา
ว่าจ้ างเจ้ าหน้ าที่รักษาความปลอดภัย / แม่บ้าน / พนักงานรับ -ส่งเอกสาร, สัญญาเช่าเครื่ องถ่ายเอกสาร, สัญญาเช่า
ทรัพย์สิน (เช่าสโมสร),บันทึกข้ อตกลง (การซ่อม/ปรับปรุงสาธารณูปโภค) ที่ทาไว้ ให้ นิติบคุ คลหมูบ่ ้ านจัดสรร, สัญญา
เช่ารถ, สัญญาว่าจ้ างพนักงานขับรถ, สัญญาว่าจ้ างดูแลสวน, สัญ ญาว่าจ้ างยกระดับการรักษาความปลอดภัย ,
สัญญาว่าจ้ างการบริ หารจัดการหมูบ่ ้ าน, สัญญาว่าจ้ างการจัดเก็บขยะ, สัญญาเปิ ดเครดิตการเติมเชื ้อเพลิง, สัญญา
หรื อบันทึกข้ อตกลงกับบริ ษัทที่ดาเนินการเกี่ ยวกับการโทรคมนาคม, สัญ ญาว่าจ้ างก่อสร้ างงานสาธารณูปโภค,
สัญญาการให้ บริ การหรื อรับบริ การต่างๆ, สัญญาว่าจ้ างติดตังงานระบบต่
้
างๆภายในอาคาร, สัญญาซื ้อขายงานวัสดุ
อุปกรณ์ งานระบบต่างๆภายในอาคาร, สัญญาจ้ างวิศวกรที่ปรึ กษาบริ หารและควบคุมการก่อสร้ าง, สัญญาซื ้อขายดิน,
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สัญญาจ้ างขนส่งดิน, สัญญาจ้ างเหมาถมดิน, สัญญาจ้ างปรับพื ้นที่และเกลีย่ ปาดหน้ าดิน , สัญญาจ้ างเหมารื อ้ ถอน
อาคาร, 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, การกู้เงินในรู ปตัว๋ สัญญาใช้ เงิน , ตัว๋ แลกเงิน, ตัว๋ อาวัล, ปิ ดวงเงิน
สินเชื่อ, ไถ่ถอนหลักประกัน
2.10 การลงนามแต่งตังที
้ ่ปรึกษาทางการเงิน และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่ายหลักทรัพย์ และ/หรื อสถาบันจัดอันดับความน่าเชื่อถือ
ของผู้ออกหลักทรัพย์ และ/หรื อ บุคคลที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2.11 การเข้ าเจรจา ตกลง ลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆที่เกี่ยวข้ องกับการออกและเสนอขายหลักทรัพย์ รวมถึงการ
นาหลักทรัพย์ ไปจดทะเบียนกับตลาดรองตราสารทุน ตราสารหนี ้ และสมาคมตลาดตราสารหนี ้ไทย ตลอดจนให้ มี
อานาจดาเนินการขออนุญาตกับหน่วยงานต่างๆ โดยมีอานาจในการดาเนินการใดๆ ตามที่จาเป็ นและเกี่ยวข้ องกับ
การออกและเสนอขายหลักทรัพย์
2.12 การเปิ ด/การปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมทังการต่
้
อสมุดเงินฝาก, แจ้ งเปลีย่ นแปลงข้ อมูลต่างๆเกี่ยวกับบัญชีเงินฝาก
แบบคาขอท าธุรกรรมทางการเงิ น , คาขอใช้ บริ การ/การเปลี่ยนแปลงข้ อ มูลบริ การ Internet Banking คาขอออก
หนังสือค ้าประกัน/ขอต่ออายุหนังสือค ้าประกัน, คาขอให้ ธนาคารอาวัลตัว๋ สัญญาใช้ เงิน รวมทังการลงทุ
้
น ในตราสาร
ทางการเงินและหลักทรัพย์, การขอยืนยันยอดเพื่อการตรวจสอบบัญชีของผู้ตรวจสอบบัญชีประจาปี , การลงนามใน
งบการเงินและเอกสารที่เกี่ยวข้ อง, หนังสือให้ ความยินยอมในการเปิ ดเผยข้ อมูลจากธนาคาร, เอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การจัดอันดับเครดิตบริ ษัท, การลงนามคาขอตรวจสอบข้ อมูลเครดิตกับบริ ษัท ข้ อมูลเครดิตแห่งชาติ จากัด, การลง
นามเอกสารเพื่อยื่นต่อสานักงานคณะกรรมการส่งเสริ มการลงทุน . การลงนามเอกสารการทาสัญญาเช่าซื ้อรถยนต์/
ลิสซิ่งรถยนต์
2.13 ลงนามเพื่อรับเอกสารสิทธิ เช่น โฉนดที่ดิน ฯลฯ และ/หรื อเอกสารใดๆ จากหน่วยงานราชการ, ธนาคาร, สถาบัน
การเงิน, บุคคล หรื อนิติบคุ คล
2.14 ลงนามคาขอโอนเงินไปต่างประเทศ, แบบการทาธุรกรรมเงินตราต่างประเทศ, คารับรองในการส่งเงินตราต่างประเทศ
ออกไปลงทุนหรื อให้ ก้ ยู ืม, หนังสือชี ้แจงรายละเอียดการโอนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงลงนามเอกสารที่เกี่ยวข้ องกับ
การโอนเงินไปต่างประเทศ หรื อรับโอนเงินจากต่างประเทศ
2.15 ลงนามมอบอานาจให้ บคุ คลหรื อนิติบคุ คลใดๆ ดาเนินการตามข้ อ 2.1 ถึง 2.14
คณะกรรมการอาจกาหนดชื่อกรรมการผู้มีอานาจลงนามผูกพันบริ ษัทพร้ อมประทับตราสาคัญของบริ ษัท
ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม ซึง่ ในที่ประชุมไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถาม





ประธานฯ ประกาศผลการนับคะแนนดังนี ้
เห็นด้ วย 994,257,620 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.6648 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่เห็นด้ วย 3,323,700 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.3332 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
งดออกเสียง 20,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0020 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
ไม่มีบตั รเสีย

มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ วและมีมติด้วยเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมตั ิการแก้ ไขข้ 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
นายจิรวัฒน์ กิตติสิริพันธ์
สอบถามเรื่ องการลงทุนในโครงการประเทศออสเตรเลีย ดังนี ้
ผู้ ถื อ หุ้ น มาป ระชุ ม ด้ วยตน เอ ง
 ลักษณะการลงทุน
(ถาม)
 รับรู้รายได้ เมื่อใด
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

บริ ษัทฯ ศึกษาการลงทุนในต่างประเทศประมาณ 3 ปี ก่อนที่จะตัดสินใจลงทุน โดยกาหนด
แนวทางในการพิจารณาการลงทุน ดังนี ้
1) บริ ษัทฯ ต้ องมีฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่ง
2) บริ ษัทฯ ได้ รับ Credit Rating ระดับ A / Stable ทาให้ มีต้นทุนทางการเงินต่า
3) เพื่อรักษาผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นให้ เติบโตอย่างยัง่ ยืนในระยะยาว จึงมีการขยายตัว
ทางธุ รกิ จ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ซึ่ ง บริ ษั ท ฯ ได้ ขยายตัว ไปในหัว เมื อ งต่ า งจัง หวัด ที่ มี
ศักยภาพในการเติบโตแล้ ว เกือบทุกจังหวัด บริ ษัทฯ จะไม่ลงทุน ไปในจังหวัดเล็ก
เพราะไม่มี Economy of Scale
4) การลงทุนในต่างประเทศเป็ นการกระจายความเสีย่ ง เนื่องจากวงจรเศรษฐกิจของแต่
ละประเทศขึ ้นลงแตกต่างกัน
5) นโยบายการลงทุนในต่างประเทศ คือ Low Risk High Return โดยจะลงทุนเฉพาะ
โครงการที่มีความเสีย่ งต่า
เหตุผลที่เลือกลงทุนในประเทศออสเตรเลีย
1) เป็ นประเทศที่มีจดุ แข็งหลายด้ าน อาทิเช่น ขนาดประเทศใหญ่ มีทรัพยากรมาก ระบบ
การศึกษาดี กาลังซื ้อสูง
2) งบทีล่ งทุนน้ อยกว่าเทียบกับการลงทุนในแต่ละจังหวัดใหญ่ในประเทศไทย
3) จะลงทุนในที่ดินจัดสรร ซึง่ ได้ รับใบอนุญาตแล้ ว ซึง่ มีความเสีย่ งต่า
4) การลงทุนแต่ละโครงการมียอดขายสูงกว่าที่ประมาณการไว้ ซึง่ คาดว่าจะสามารถรับรู้
รายได้ ตังแต่
้ ปี 2559 เป็ นต้ นไป

ดร.สจีรัตน์ เมธีสุวภาพ
ผู้ถอื หุ้นมาประชุมด้ วยตนเอง
(ถาม)

สอบถามดังนี ้
 บริ ษัทฯ มีการจัดกิจกรรมสาหรับผู้ถือหุ้นของบริ ษัทฯ หรื อไม่
 บริ ษัทฯ สนใจสร้ างโครงการอาคารสูงสาหรับผู้สงู อายุ หรื อไม่

ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ จัดกิจกรรมสาหรับ ผู้ถือหุ้น ลูกค้ า ประชาชนทัว่ ไปที่สนใจ เช่น กิจกรรม
เจริ ญ สติ สมาธิ ที่ โรงแรมป่ าสัก 3 วัน 2 คื น โดยไม่ เสีย ค่าใช้ จ่ ายใดๆ จัด ปี ละ 2 ครั ง้
นอกจากนี ้ ยัง มีการจัดกิ จกรรม โดยเชิ ญ วิทยากรผู้เชี่ ยวชาญด้ านต่าง ๆมาบรรยายให้
ความรู้ อาทิ สุขภาพ การตกแต่งบ้ าน การถ่ายรูป การแต่งสวน ฯลฯ
 ปั จจุบนั บริ ษัทฯ พัฒนาโครงการอาคารสูง โดยออกแบบส่วนกลางไว้ เพื่อรองรับผู้สงู อายุ
อยู่แ ล้ ว ส่วนโครงการแนวราบอยู่ระหว่า งการศึก ษาการพิ จ ารณาที่ อ ยู่อ าศัย สาหรั บ
ผู้สงู อายุ
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ชื่อ
นางสาวเพชรรัตน์ ตัง้ ดารงตระกูล
สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
(ถาม)
ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)

ข้ อแนะนา/ข้ อซักถาม
บริ ษั ท ฯ วางแผนขอการรั บ รองจากโครงการ Collective Action Coalition of the Private
Sector Against Corruption (CAC) เมื่อใด

นายเจิดพันธ์ นิธยายน
ผู้รับมอบฉันทะ
(ถาม)

สอบถามการลงทุนในโครงการต่างประเทศ ดังนี ้
 หุ้นส่วนของบริ ษัทฯ คือใคร
 สัดส่วนการลงทุนแต่ละโครงการ
 เหตุใดจึงเลือกลงทุนเฉพาะโครงการที่ได้ รับใบอนุญาตแล้ ว ทาไมลงทุนในโครงการที่ยงั
ไม่ได้ มีการดาเนินการใดๆ

ดร.ประทีป ตัง้ มติธรรม
ประธานกรรมการบริษัท
(ตอบ)
นายจักรพงษ์ หัตถการุ ณย์
มาด้ วยตัวเอง (ถาม)

หุ้นส่วนของบริ ษัทในโครงการต่างประเทศ เช่น Satterley Property Group โดยจะลงทุนใน
โครงการที่ได้ รับใบอนุญาตแล้ ว เนื่องจาก ความเสีย่ งต่า และลงทุนในสัดส่วน 25-50%

นายอธิป พีชานนท์
กรรมการ
(ตอบ)

ผลดีต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ คือ ผู้ที่มีที่ดินจานวนมาก จะมีภาระภาษี เพิ่มขึ ้นเรื่ อยๆ ทาให้
เจ้ าของที่ดินต้ องนาที่ดินออกมาให้ เช่า หรื อขาย ทาให้ มีที่ดินมาเสนอให้ บริ ษัทฯ เลือกมากขึ ้น
นอกจากนี ้ รัฐบาลกาลังพิจารณานโยบายที่จะช่วยเหลือประชาชน ไม่ต้องเสียภาษี สาหรับที่พกั
อาศัย ที่มีการอยู่อาศัยจริ ง ซึ่งเป็ นบ้ านหลังแรก สาหรับผู้ซื ้อมากกว่า 1 หลัง จะไม่ได้ รับสิทธิ
ประโยชน์ทางภาษี ซึ่งกลุม่ คนเหล่านี ม้ ีความสามารถในการจ่าย (affordability) อยู่แล้ ว จึงไม่
ผลกระทบต่อยอดขาย

นายวิริยะ วรรย์ ฑิกูร
ผู้รับมอบฉันทะ
(ถาม)

รายงานประจาปี หน้ า 254 รายการต้ นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์ เพื่ อขาย มูลค่า 42,377
ล้ านบาท เหตุใดจึงจัดอยู่ในสินทรัพย์หมุนเวียน ในขณะที่รายได้ ของบริ ษัทฯ มีเพียง 20,999
ล้ านบาท หากเป็ นสินทรัพย์หมุนเวียนควรที่จะ Turnover ภายใน 1 ปี

นางวารุ ณี ลภิธนานุวัฒน์
รองกรรมการผู้จัดการ
และเลขานุการบริษัท
(ตอบ)

ต้ นทุนโครงการอสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ก็คือ inventory ของบริ ษัทฯ ซึ่งประกอบด้ วย 1) ที่ดิน
เปล่า 2) ที่ดินกาลังพัฒนา 3) สินค้ าสาเร็ จรู ป โดยปกติการซื ้อที่ดินมาเพื่อพัฒนาจะจัดอยู่ใน
หมวดสินทรัพย์หมุนเวียน แต่ถ้าซื ้อที่ดินมาแล้ วไม่พฒ
ั นาจะจัดประเภทออกมาเป็ นสินทรัพย์ไม่
หมุนเวียน ซึง่ เป็ นไปตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทัว่ ไป

บริ ษัทฯ ได้ เข้ าร่วมโครงการ CAC ตังแต่
้ ปีแรกๆ และที่ผ่านมาได้ เข้ าไปร่ วมกิจกรรมรณรงค์การ
ต่อต้ านทุจริ ตคอร์ รัปชั่นที่ภาครัฐจัดขึ ้น นอกจากนี ้ ผมเองได้ รับเชิญเป็ นวิทยากรไปบรรยาย
เกี่ยวกับการต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ หลายแห่ง
บริ ษัทฯ มีนโยบายการต่อต้ านทุจริ ต พนักงานต้ องปฏิบัติหน้ าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริ ต ไม่
ทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ใดๆ ซึง่ จากนโยบายนี ้ส่งผลให้ บริ ษัทฯ มีผลประกอบการดี
สาหรับ การขอการรั บรองโครงการ CAC ขณะนี ้ คณะกรรมการบริ ษั ทกาลังอยู่ระหว่างการ
พิจารณา เมื่อมีความพร้ อมก็จะยื่นขอการรับรองฯ

ตามที่ รั ฐ บาลมี น โยบายการจั ด เก็ บ ภาษี ที่ ดิ น และสิ่ ง ปลูก สร้ าง มี ผ ลกระทบต่ อ ธุ ร กิ จ
อสังหาริ มทรัพย์อย่างไร
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เมื่อไม่มีผ้ ูถือหุ้นซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอปิ ดประชุมและกล่าวขอบคุณ ตัวแทนผู้ถือหุ้นที่ช่วยตรวจสอบการนับ
คะแนน ผู้สอบบัญชี กรรมการและผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุมและให้ ข้อคิดเห็นต่างๆ ที่เป็ นประโยชน์ตอ่ บริ ษัทฯ
ปิ ดประชุมเวลา

16.45 นาฬิกา

( ดร.ประทีป ตังมติ
้ ธรรม )
ประธานที่ประชุม

( นางวารุณี ลภิธนานุวฒ
ั น์ )
เลขานุการบริ ษัท
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