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บริษทั อารียา พรอพเพอร์ตี ้จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจําปี 2561 

 

สถานที่  ณ.หอ้งรัชวิภา ชั้น 19 โรงแรมเดอะบาซาร์ แบงคอ็ก  แขวงจอมพล เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 

วนัที่และเวลา วนัศุกร์ท่ี  27 เมษายน 2561      เร่ิมประชุมเวลา 10.00 น. 
 

กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1.  นายวิศิษฎ ์  เลาหพูนรังษี ประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ดัการ 
2.  นายวิวฒัน์  เลาหพูนรังษี  กรรมการและกรรมการบริหาร 
3.  นางนิภาพฒัน ์  โรมรัตนพนัธ์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
4.  นายทนั                              เทียนสุวรรณ                         กรรมการและกรรมการบริหาร 
5.  นายวนัชยั   ตนัติกลุ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
6.  นายปรีชา   บุณยกิดา กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
7.  นายสมพล                         เทียนสุวรรณ                         กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายอาณัติ  ป่ินรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวโุสสายงานการเงิน 
    และบญัชี  และเลขานุการบริษทั 
2. นายจุมพลภทัร์   พลูทรัพย ์ ท่ีปรึกษาบริษทั 
3. นายธีรชยั             มีแกว้ ท่ีปรึกษาบริษทั 
 

ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. คุณวนันิสา งามบวัทอง ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั 

 
เร่ิมการประชุม 
 

นายวิศิษฎ ์เลาหพนูรังษี    ประธานกรรมการ ทาํหนา้ท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม 
 

ประธานในท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง 9  ราย นบัจาํนวน หุ้นได ้ 462,278,826 หุ้น 
และผูรั้บมอบฉันทะ 23 ราย นบัจาํนวนหุ้นได ้480,124,214 หุ้น รวมจาํนวนหุ้นทั้งส้ิน  942,403,040 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 96.16%  
ซ่ึงเกินกวา่หน่ึงในสามของหุน้ทั้งหมด  (หน่ึงในสามของหุน้ เท่ากบั 326,666,667 หุน้) จึงครบเป็นองคป์ระชุม  

เลขานุการบริษทัฯ กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2561  และประธานฯ แนะนาํกรรมการ และผูบ้ริหารท่ีเขา้
ร่วมการประชุมต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้  

จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ กล่าวช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือเป็นการปฏิบติัตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีของบริษทั
เก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนันั้น ในปีน้ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอวาระการประชุม
และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี  2561  ผ่านทางจดหมาย
และทางเวบ็ไซต ์และเพื่อเป็นประโยชน์ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้และผูถื้อหุน้ทุกท่าน บริษทัไดใ้หผู้ถื้อหุน้สามารถจดัส่งคาํถามล่วงหนา้
ในประเด็นท่ีมีขอ้สงสัยหรือตอ้งการทราบมาไดท่ี้ฝ่ายนักลงทุนสัมพนัธ์ของบริษทั  ผลปรากฏว่าไม่มีผูใ้ดเสนอวาระการประชุม
หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับคดัเลือกเป็นกรรมการหรือคาํถามล่วงหนา้สาํหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปีน้ี 
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จากนั้นเลขานุการบริษทัฯ ไดช้ี้แจงวธีิการลงคะแนนเสียงสาํหรับการประชุมคร้ังน้ี ดงัน้ี 
1. การนับคะแนนในการประชุมคราวน้ี บริษทัจะใชก้ารป้อนขอ้มูลผ่านเคร่ืองอ่านแถบขอ้มูล (Bar Code)  เพื่อความ

สะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง ขอใหท่้านผูถื้อหุน้ใชบ้ตัรลงคะแนนเสียงแยกแต่ละวาระท่ีไดรั้บแจกในขณะลงทะเบียน 
และเพ่ือให้การประชุมดาํเนินไปอยา่งรวดเร็วข้ึน  ทางบริษทัขอใหท่้านผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระหน่ึงวาระ
ใด ขอใหย้กมือข้ึน เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีไปรับบตัรลงคะแนนจากท่าน เพื่อส่งใหค้ณะกรรมการนบัคะแนน ส่วนท่านท่ีไม่ยกมือจะถือ
วา่ท่านเห็นดว้ย และไม่ตอ้งลงคะแนนในบตัรลงคะแนน    

2. จากการท่ีกระทรวงพาณิชยไ์ดป้ระกาศกาํหนดแบบหนงัสือมอบฉันทะแบบใหม่ออกมา  และไม่ไดร้ะบุการแยกเสียง
ลงคะแนน ดงันั้นการนับคะแนนเสียงในการประชุมคราวน้ี จะนบัคะแนนว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง เต็มจาํนวน
เสียงของผูมี้สิทธิออกเสียงในการประชุมคราวน้ี 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดข้อให้ผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 5 ท่าน ผลปรากฏว่ามีผูถื้อหุ้น
จาํนวนมากกวา่ 5 ท่าน ยกมือรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงดงักล่าว 

และเน่ืองจากแบบหนงัสือมอบฉนัทะอนุญาตใหผู้ถื้อหุน้ ระบุความประสงคใ์นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระไว้
ในหนังสือมอบฉันทะได ้โดยผูรั้บมอบฉันทะจะตอ้งดูแลการออกเสียงลงคะแนนในวาระนั้นๆ ให้ตรงตามความประสงคข์องผู ้
มอบฉนัทะให้ถูกตอ้ง  ท่านสามารถดูความประสงคข์องผูม้อบฉันทะไดจ้ากสาํเนาหนงัสือมอบฉันทะท่ีท่านมี  หากผูม้อบฉนัทะ
มิไดแ้สดงความประสงคม์าในวาระใด  ผูรั้บมอบฉันทะก็สามารถพิจารณาและลงมติตามท่ีเห็นสมควรเม่ือถึงวาระนั้นๆ ได ้  การ
ออกเสียงลงคะแนนใด ๆ ของผูรั้บมอบฉนัทะในท่ีประชุมน้ีถือวา่เป็นไปตามความประสงคข์องผูม้อบฉนัทะ 

 

ในการประชุมคร้ังน้ีมีผูถื้อหุ้นบางท่านไดม้อบฉันทะให้กรรมการบางท่านของบริษทัฯ  เขา้ร่วมประชุมและออกเสียง
แทน ซ่ึงมีทั้งใหอ้อกเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง ดงันั้น เม่ือถึงวาระท่ีผูม้อบฉนัทะกาํหนดใหล้งคะแนนเสียง  กรรมการ
ผูรั้บมอบฉันทะก็ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนดว้ย  เพราะฉะนั้น ถึงแมท่้านกรรมการท่ีนั่งอยู่ดา้นบนน้ี จะไม่เห็นดว้ย 
หรือ งดออกเสียง ขอเรียนให้ทราบว่า คะแนนเสียงท่ีนับไดว้่าไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง เป็นการนับคะแนนเสียงจากผูม้อบ
ฉนัทะท่ีไดม้อบฉนัทะมา และกรรมการท่ีรับมอบฉนัทะไดล้งคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนตามความประสงคข์องผูม้อบฉันทะ
แลว้  

จากนั้ นได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในการนับคะแนน บริษทัจัดให้มีกรรมการนับคะแนน 4 ท่าน โดยได้เชิญนัก
กฎหมายจากสํานกังานกฎหมายภายนอกมาเป็นกรรมการ 1 ท่าน เป็นเจา้หนา้ท่ีบริษทั 2 ท่าน และจะเชิญตวัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน 
มาเป็นกรรมการนบัคะแนน โดยบริษทัไดจ้ดัท่ีนัง่บริเวณโต๊ะนบัคะแนนดา้นหนา้ ประธานฯขอใหต้วัแทนผูถื้อหุน้ 1 ท่าน อาสามา
เป็นกรรมการนบัคะแนน ปรากฏวา่  นางสาวรจนา มณี ตวัแทนผูถื้อหุน้ไดย้กมือข้ึน 

 

เลขานุการบริษทัฯ ไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่กรรมการนบัคะแนนในคร้ังน้ี มีดว้ยกนั 4 ท่าน ดงัน้ี  
1. นายพิพฒัน ์  เขียวจกัร์ ทนายความจากสาํนกังานจกัรธษม คอ็กเลคชัน่ แอนด ์ลอร์ 
2. นางสาวรดาวลัย ์  ครุฑเสม เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
3. นางสาวสุพนัธิกา   มากนอ้ย เจา้หนา้ท่ีบริษทั 
4. นางสาวรจนา มณี ตวัแทนผูถื้อหุน้        

 
และเรียนเชิญประธานฯ เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดงัต่อไปน้ี  
 

ก่อนท่ีจะเขา้สู่วาระการประชุม ประธานฯ ให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียงเพื่อรับรองวิธีการลงคะแนนเสียงตามวิธีท่ี
เลขานุการบริษทัไดช้ี้แจงไปก่อนหนา้น้ี ผลปรากฏว่าผูถื้อหุน้มีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองวิธีการลงคะแนนเสียง โดยมีเสียงท่ีเห็นดว้ย 
942,403,040 เสียง  ไม่มีท่านใดไม่เห็นดว้ย และไม่มีผูง้ดออกเสียง (เสียงทั้งหมด 942,403,040 เสียง)  
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วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2560 
ประธานฯขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนเม่ือวนัจนัทร์ท่ี  

24  เมษายน 2560   เวลา 10.00 น. ถึง 12.00 น. ณ ห้องคริสตลั บอลรูม 3&4 ชั้น 2 คริสตลั ดีไซน์ เซ็นเตอร์ เลขท่ี 1420/1 ถนน
ประดิษฐ์มนูธรรม  แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240โดยมีสําเนารายงานการประชุม ตามท่ีแนบมาพร้อมน้ี 
(รายละเอียดตามเอกสารแนบ 1) ซ่ึงบริษทัไดจ้ดัส่งไปยงัผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้  

จากนั้นประธานฯ  ไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซักถามเพิ่มเติมหรือคดัคา้นการรับรองรายงานการ
ประชุมดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    32  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,403,040 เสียง 
เห็นดว้ย 942,403,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,403,040 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ  มีมติเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ใหรั้บรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2560 ซ่ึงไดจ้ดัข้ึนในวนัจนัทร์ท่ี  24  เมษายน 2560 

 
วาระที ่2  พจิารณารับรองผลการดาํเนินกจิการของบริษทัประจําปี 2560 
 ประธานฯ  ไดม้อบหมายใหคุ้ณอาณัติ ป่ินรัตน์ ผูช่้วยกรรมการผูจ้ดัการอาวุโสสายงานบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน
ผลการดาํเนินงานของบริษทัใหท่ี้ประชุมทราบ ดงัน้ี 

สาํหรับการรายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 นั้น ผมจะแบ่งองคป์ระกอบเป็น 3 ดา้นดว้ยกนั 
1. Financial Performance 
2. Strategy 
3. Corporate Social Responsibility 

 
1. Financial Per formance 

 บริษทัมีโครงการท่ีอยูร่ะหวา่งดาํเนินการจาํนวน 63 โครงการ มูลค่าโครงการ 42,847 ลา้นบาท โดยแบ่งตาม
ประเภทดงัน้ี  

1. โครงการท่ีขายและโอนหมดแลว้ในปี หรือ จาํนวน 9 โครงการ 1,266 units มูลค่าโครงการ 
4,092 ลา้นบาท 

2. โครงการท่ีสร้างเสร็จแลว้จาํนวน 32 โครงการ 9,908 units มูลค่าโครงการ 23,533 ลา้นบาท 
3. โครงการท่ีอยู่ระหว่างก่อสร้างจาํนวน 20 โครงการ 3,136 units มูลค่าโครงการ 10,509 ล้าน

บาท 
4. โครงการ Pre-Sale จาํนวน 2 โครงการ 1,458 units มูลค่าโครงการ 4,713 ลา้นบาท 

               
 จากโครงการท่ีมีอยูท่ ั้งหมด บริษทัขายไปแลว้ 28,565 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 74% ของโครงการทั้งหมด ซ่ึง

บริษทัโอนไปแลว้ 25,954 ลา้นบาท และยงัคงเหลือยอดขายรอโอนอีก 2,611 ลา้นบาท  
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 บริษทัเปิดโครงการใหม่ในปี 2560 มูลคา่โครงการรวม 10,221 ลา้นบาท  ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปี 2559 ถึง 97% 
 นอกจากน้ีบริษทัมี backlog รอโอน ณ. ส้ินปี 2560 มูลค่ารวม 2,612 ลา้นบาท ซ่ึงเติบโตข้ึนจากปี 2559 ถึง 

89% 
 ซ่ึงโครงการท่ีเปิดโครงการใหม่ในปี 2560  จาํนวน 14 โครงการ มูลค่าโครงการรวม 10,221 ลา้นบาท  มี

ดงัน้ี 
  -ไตรมาส 1 ปี 2560 เปิดตวั 2 โครงการ คือ  
   1.The Colors Premium Kanchanaphisek Ratchapreuk3 มูลค่าโครงการรวม 483 ลา้นบาท 
   2. The AVA Residence Sukhumvit 77 มูลค่าโครงการรวม 808 ลา้นบาท 
  -ไตรมาส 2 ปี 2560 เปิดตวั 5 โครงการ คือ  
   1. Areeya Brigg Bangna KM.10 มูลค่าโครงการรวม 27  ลา้นบาท   
   2. A Space mega bangna มูลคา่โครงการรวม 2,481 ลา้นบาท   
   3. The Colors Mix Rangsit Wongwaen มูลคา่โครงการรวม 1,140 ลา้นบาท 
   4. The Colors Wongwaen Ramintra 2 มูลค่าโครงการรวม 488 ลา้นบาท  
   5. The Village Rangsit Wongwaen  มูลคา่โครงการรวม 1,161 ลา้นบาท  
  -ไตรมาส 3 ปี 2560 เปิดตวั 4 โครงการ คือ 
   1. Areeya Como Bangna Wongwaen 2 มูลค่าโครงการรวม 530 ลา้นบาท  
   2. The Village Exclusive Bangna มูลค่าโครงการรวม 78 ลา้นบาท 
   3. The Village Exclusive Bangna2 มูลคา่โครงการรวม 61 ลา้นบาท   
   4. Chalermnit Art De maison มูลค่าโครงการรวม 2,231 ลา้นบาท 
  -ไตรมาส 4 ปี 2560 เปิดตวั 3 โครงการ คือ 
   1. Areeya Brigg Bangna Wongwaen มูลคา่โครงการรวม 23 ลา้นบาท 
   2. Areeya Brigg  Rangsit Klong4 มูลคา่โครงการรวม 33 ลา้นบาท   
   3. The Colors Bangna Wongwaen2 มูลคา่โครงการรวม 677 ลา้นบาท   
 

สําหรับแผนการดาํเนินงานในปี 2561 นั้น บริษทัฯ มีแผนเปิดการขายโครงการประเภททาวน์เฮา้ส์
ใหม่ 11 โครงการและประเภทคอนโดอีก 3 โครงการ มีมูลค่าโครงการ 6,390 ลา้นบาท และ 12,110 ลา้นบาท 
ตามลาํดบั ซ่ึงจะเป็นโครงการท่ีบริษทัสามารถเร่ิมโอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลูกคา้ในปี 2561 เป็นตน้ไป ซ่ึงจะทาํ
ใหบ้ริษทัฯ มียอด pre-sales เพือ่รอการรับรู้รายไดเ้พิม่ข้ึน โดยมีแผนเร่ิมทยอยโอนตั้งแต่ปี 2561 เป็นตน้ไป 

ยอดขาย 
- บริษทัมียอดขายก่อนหกัยกเลิกในปี 2560 เท่ากบั 11,126 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นทาวเ์ฮา้ส์ 6,879 ลา้นบาท 
และคอนโด 4,247 ลา้นบาท ซ่ึงโตข้ึนจากปีก่อน 39% 

ยอดโอน 
- ในส่วนของยอดโอนหรือรับรู้รายไดใ้นปี 2560 เท่ากบั 4,985 ลา้นบาท โดยแบ่งเป็นทาวเ์ฮา้ส์ 3,387 ลา้น
บาท และคอนโด 1,569 ลา้นบาท ซ่ึงโตข้ึนจากปีก่อน 135 ลา้นบาท หรือ 7% 

อัตรากาํไรขัน้ต้น 
  บริษทัฯ มีกาํไรขั้นตน้ในสําหรับปี 2560 และปี 2559 จาํนวน 1,656 ลา้นบาท และ 1,587 ลา้นบาท

ตามลาํดบั คิดเป็นร้อยละ 33 และ 34 ซ่ึงไม่มีความแตกต่างอย่างเป็นสาระสําคญัสําหรับอตัรากาํไรขั้นตน้
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ของทั้งสองปี โดยแนวโนม้ในอนาคตบริษทัจะมีการบริหารตน้ทุนขายใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน ทาํใหค้าด
วา่จะสามารถทาํอตัรากาํไรขั้นตน้ไดเ้พิ่มสูงข้ึนอีกในอนาคต 

อัตรากาํไรสุทธิ 
สาํหรับปี 2560 บริษทัฯ มีกาํไรสุทธิจาํนวน 98 ลา้นบาทคิดเป็นร้อยละ 1.9 ของรายไดร้วม ในขณะท่ี

ปี 2559 มีกาํไรสุทธิจาํนวน 263 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 5.6 โดยมีกาํไรสุทธิลดลง 165 ลา้นบาท หรือคิดเป็น
ร้อยละ 63 โดยหลักเป็นผลมาจากการเพิ่ม ข้ึนของค่าใช้จ่ายในการขาย เช่น  ค่าใช้จ่ายในการโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายโฆษณาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของค่าส่ือออนไลน์  และการจัด Event ต่างๆ 
นอกจากนั้น ในปี 2560 บริษทัฯ มีการขยายกลุ่มฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ จึงทาํให้ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพิ่มข้ึน
จากปีท่ีแลว้ อยา่งไรก็ตามการเพิ่มการลงทุนในการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ของบริษทัฯ ในปีน้ี  บริษทัฯ 
ไดมี้การวิเคราะห์ถึงกลุ่มลูกคา้อยา่งละเอียด และเลือกใชว้ิธีการโฆษณาและประชาสัมพนัธ์ ไม่ว่าจะเป็นทาง
ออนไลน์ หรือออฟไลน์ท่ีมุ่งเน้นไปท่ีลูกคา้กลุ่มเป้าหมายท่ีมีศักยภาพโดยตรง รวมทั้ งการเปิดตลาดใน
ต่างประเทศมากข้ึน ซ่ึงจะส่งผลระยะยาวต่อยอดขายและกาํไรท่ีจะเพิ่มข้ึนในอนาคตนอกจากนั้นในปี 2560 
บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์จาํนวน 23 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียน
สมมติฐานในการคาํนวณหน้ีสินผลประโยชน์พนกังาน โดยรายการน้ีแสดงอยู่ในงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอ่ืน
และไม่มีผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ของบริษทัฯ 

 
2. Strategy 

2560 ปีแห่งการรองรับการเติบโต  
“อารียา เช่ือในการเตรียมพร้อมจากภายในเพ่ือผลลพัธ์ท่ีเป็นเลิศ”  
 

•ปรับแผนและลงทุนดา้นทรัพยากรบุคคล  
•ปรับระบบการใหบ้ริการหลงัการขายใหดี้เยีย่ม ยกระดบัสู่การบริการชั้นเลิศในอีกระดบัขั้น  
•พฒันาระบบการก่อสร้างและงานออกแบบ Landscape ใหมี้ประสิทธิภาพและเพื่อคุณภาพ  
•ปรับการส่ือสารการตลาดตาม Consumer Journey  
•นโยบาย Sustainable Development รับผดิชอบต่อสงัคมและลูกบา้น  
•ลงทุนดา้น Digital Technology, Data Analysis และระบบ CRM  
 

ซ่ึงในปี 2561 จะเป็นปีท่ีเนน้เร่ือง สุนทรียะของการใชชี้วติ  ซ่ึง บริษทัจะดาํเนินกลยทุธ์การดาํเนินงาน  
  ภายใต้หัวใจหลัก 4 ข้อ  

1. Aesthetic  Design & Premium Quality ; งานออกแบบท่ี เป็นเอกลักษณ์โดดเดนพร้อมกับ
คุณภาพ 

2. Sustainable Happiness ; ความสุขและส่ิงแวดลอ้มท่ีย ัง่ยนื 
3. Innovative Living ; นวตักรรมท่ีส่งเสริมความเป็นอยูทุ่กรูปแบบ 
4. Best in Class after Sale Service ; การเอาใจใส่ดูแลลูกบา้น ตั้งแต่เร่ิมและหลงัการขายอยา่งเต็ม

ความสามารถ 
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3. Corporate Social Responsibility  
3.1 Solar Cell 
3.2 Bicycle Lane 
3.3 ปลูกผกั ปลูกรัก 
3.4 Water Treatment system 
3.5 กาํจดัขยะ 

 
รางวลัที่ผ่านมา 
1. The Best Brand Performance in Real-estate industry in Thailand Social Award Year 2017 
2. Asia Responsible Entrepreneurship Award 2018 (AREA 2018) 
 

              ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงให้ทราบว่าสําหรับวาระน้ีไม่มีการลงมติเป็นเพียงการช้ีแจงให้ท่ีประชุมรับทราบเท่านั้น  ท่ี
ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปีท่ีผา่นมาตามท่ีไดช้ี้แจงมา 
 
วาระที ่3 พจิารณาและอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงนิและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2560 

ประธานฯ เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสาํหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 
ธันวาคม 2560 ท่ีบริษทัไดจ้ดัทาํข้ึนตามมาตรฐานบญัชีท่ีรับรองทัว่ไปและไดมี้การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีของ
บริษทัแลว้ โดยไดช้ี้แจงรายละเอียดเก่ียวกบังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนสําหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 และช้ีแจงถึง
สาเหตุของการเปล่ียนแปลงในบญัชีสินทรัพยแ์ละหน้ีสินในงบดุล ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 ท่ีสําคญั เพื่อให้ท่ีประชุมพิจารณา
อนุมติั ดงัน้ี 

          
  สินทรัพยร์วม (รายงานประจาํปีหนา้ 125)  

  ในปี 2560 บริษทัมีสินทรัพยร์วมเท่ากบั 13,510 ลา้นบาท ซ่ึงลดลง -6 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปี 2559 
ซ่ึงลดลงเป็นจาํนวนท่ีเลก็นอ้ย 

  หน้ีสินรวม (รายงานประจาํปีหนา้ 126-127) 
  ในปี 2560  บริษทัมีหน้ีสินรวมเท่ากบั 10,169 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2559  จาํนวน -32 ลา้นบาท 
โดยภาพรวมแลว้หน้ีสินรวมของปี 2560 และ 2559 ไม่แตกต่างกนัมาก แต่ในปี 2560 มีการเปล่ียนแปลงแหล่ง
จดัหาเงินทุน โดยลดสัดส่วนของเงินกูย้มืระยะสั้นจากสถาบนัการเงิน และเพิ่มส่วนของเงินกูย้มืระยะยาวแทน
เพราะสามารถบริหารสภาพคล่องทางการเงินไดดี้กว่า ดว้ยสาเหตุน้ีทาํให้ในระหว่างปีมีการจ่ายชาํระเงินกูย้ืม
ระยะสั้นจากสถาบนัการเงินเป็นจาํนวนมากและเพิ่มการกูย้มืในเงินกูย้มืระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 
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ส่วนของหุน้กู ้ในระหวา่งปี 2560 มีการไถ่ถอนหุน้กูท่ี้ถึงกาํหนดจาํนวน 3,000 ลา้นบาท แต่ก็มีการ
ออกหุน้กูท้ดแทนในระหวา่งปีอีก 2,997 ลา้นบาท ดงันั้นยอดหุน้กูข้องปี 2560 และ 2559 จึงไม่มียอดแตกต่าง
กนั 

  ส่วนของผูถื้อหุน้รวม (รายงานประจาํปีหนา้ 127) 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ส่วนของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ มีจาํนวน 3,340 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 

2559 จาํนวน 26 ลา้นบาท หรือร้อยละ 1 เกิดจากการเพิ่มข้ึนของกาํไรสาํหรับปี 2560 จาํนวน 98 ลา้นบาท และ
ส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงเน่ืองมาจากการจ่ายเงินปันผลระหวา่งปี 2560จาํนวน -49 ลา้นบาท และมีรายการผล
ขาดทุนจากการประมาณการตามหลกัคณิตศาสตร์จาํนวน -23 ลา้นบาทซ่ึงเกิดจากการเปล่ียนสมมติฐานในการ
คาํนวณหน้ีสินผลประโยชนพ์นกังาน อยา่งไรก็ตาม โดยรายการน้ีแสดงอยูใ่นงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จอ่ืนและ
ไม่มีผลกระทบต่อกาํไรต่อหุน้ของบริษทัฯ 

อตัราส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้ 
บริษทัฯ มีอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นเป็น 3.04 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 และ 

3.08 เท่า ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 ทั้งน้ีการลดลงของอตัราส่วนหน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุ้นมีสาเหตุมา
จาก หน้ีสินของบริษทัท่ีลดลงและส่วนของผูถื้อหุ้นท่ีเพ่ิมข้ึนในปีน้ี โดยหน้ีสินของบริษทัท่ีลดลงเป็นผลมา
จากการลดลงของหน้ีสินระยะสั้ นและระยะยาวจากสถาบนัการเงิน รวมทั้ งหน้ีสินจากสัญญาเช่าการเงินท่ี
ลดลงจากการชาํระคืนในระหวา่งปี 

  อตัราส่วนหน้ีสินธนาคารต่อส่วนของผูถื้อหุน้  
  อตัราส่วนหน้ีสินธนาคารต่อส่วนของผูถื้อหุน้ลดลงจาก 2.79 เท่า ในปี 2559 เป็น 2.68 เท่าในปี 2560  

ทั้งน้ีการลดลงดงักล่าวสอดคลอ้งกบันโยบายทางการเงินของบริษทัท่ีเปล่ียนจากหน้ีสินระยะสั้นเป็นหน้ีสิน
ระยะยาว ประกอบกบัการท่ีบริษทัมีรายไดจ้ากการขายอสังหาริมทรัพยก์็นาํมาชาํระเงินกูย้มืธนาคารดงักล่าว 

อย่างไรก็ตามบริษทัฯ ไดเ้ตรียมมาตรการทางการเงินรองรับดงัน้ี คือ 1) แผนเพิ่มทุน 2) แผนการ
ชาํระคืนหน้ีสถาบนั การเงินบางส่วน และ 3) แผนการคืนตราสารหน้ีทั้งระยะสั้นและหรือระยะยาวบางส่วน 
เพื่อดาํรงอตัราส่วนดงักล่าว และบริษทัฯ ยงัมีนโยบายท่ีจะรักษาสัดส่วนหน้ีสินต่อส่วนของผูถื้อหุน้รวม และ
โครงสร้างเงินทุนให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสม 4) เร่งการขาย และการโอนกรรมสิทธ์ิโครงการสร้างเสร็จพร้อม
โอนทั้งโครงการแนวราบและโครงการแนวสูง ดว้ยการจดัโปรโมชัน่ส่งเสริมการขายและประชาสัมพนัธ์
โครงการเพื่อใหเ้ขา้ถึงกลุ่มลูกคา้มากข้ึนรวมถึงการควบคุมค่าใชจ่้ายในการบริหารอยา่งเหมาะสมบริษทัฯ คาด
ว่ามาตรการดงักล่าวจะเพิ่มยอดรับรู้รายได้และลดค่าใช้จ่ายลง ทาํให้กาํไรของบริษทัสูงข้ึนและอตัราส่วน
หน้ีสินรวมต่อส่วนของผูถื้อหุน้ปรับตวัลดลงและโครงสร้างเงินทุนอยูใ่นสัดส่วนท่ีเหมาะสม 

 

                      มาในส่วนของงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สาํหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 

 ในส่วนของกาํไรขั้นตน้และอตัรากาํไรขั้นตน้นั้นทางเราไดอ้ธิบายไวแ้ลว้ในวาระท่ี 2 เร่ืองพิจารณารับทราบ
ผลการดาํเนินงานของบริษทัประจาํปี 2560 ดงันั้นเราจะขอผา่นไปในหนา้ถดัไป 

  ค่าใชจ่้ายในการขาย บริหาร และตน้ทุนทางการเงิน 
และในส่วนของผลการดาํเนินงานของปี 2560 บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน 5,057 ลา้นบาท และมี

กาํไรสุทธิ 98 ลา้นบาทนั้น  ซ่ึงเม่ือเทียบอตัราส่วนร้อยละของรายไดร้วมเทียบกบัค่าใชจ่้ายจะพบวา่อตัราส่วน
ค่าใชจ่้ายในการขายต่อรายไดร้วมเพิ่มข้ึนจาก 11% ในปี 2559 เป็น 15% ในปี 2560 
ซ่ึงค่าใชจ่้ายในการขายหลกัของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ยประกอบดว้ยค่าโฆษณา ประชาสัมพนัธ์และค่าใชจ่้าย
ทางการตลาด และ ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ และค่าใชจ่้ายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขาย
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อ่ืนๆ โดยค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าภาษีธุรกิจเฉพาะจะแปรผนัตามรายได้จากการโอน
กรรมสิทธ์ิอสังหาริมทรัพย ์โดยในปี 2560 เม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2559 บริษทัฯ มียอดโอนเพ่ิมมากข้ึน จึงทาํให้
ค่าใช้จ่ายส่วนน้ีเพิ่มข้ึนด้วย นอกจากนั้ น  บริษัทฯ มีการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในส่วนของค่าส่ือออนไลน ์และการจดั Event ต่างๆ และในปี 
2560 บริษทัเร่ิมขยายกลุ่มฐานลูกคา้ไปยงัต่างประเทศ จึงทาํให้ค่าใชจ่้ายส่วนน้ีเพิ่มข้ึนจากปีท่ีแลว้ จากการ
บุกเบิกตลาดต่างประเทศของบริษทัฯ ในคร้ังน้ี ทาํให้บริษทัฯไดรั้บยอดขายจากต่างประเทศกว่า 1,049 ลา้น
บาทซ่ึงคิดเป็น 10% ของยอดโอนปี 2560 
ในส่วนของอตัราส่วนของค่าใชจ่้ายในการบริหารต่อรายไดร้วม และ ค่าใชจ่้ายทางการเงินต่อรายไดร้วมยงั
ดาํรงอตัราส่วนคงเดิมกบัปีก่อน 
 

ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

มติ  มีมติเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติังบแสดงฐานะ
การเงินและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จสาํหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ตามท่ีปรากฏในรายงานประจาํปี 2560 ของบริษทัฯ 
 
วาระที ่4 พจิารณาจัดสรรกําไรและจ่ายเงนิปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2560 
 ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 40 กาํหนดให ้“บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ย
กว่าร้อยละห้า (5) ของกาํไรสุทธิประจาํปี หักดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกว่าทุนสํารองน้ีจะมีจาํนวนไม่นอ้ยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” นอกจากน้ี นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทัฯ ตามมติคณะกรรมการบริษทัฯคร้ังท่ี 
1/2547 วนัศุกร์ท่ี 16 มกราคม 2547 กาํหนดใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณร้อยละ 40  ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษีเงิน
ไดนิ้ติบุคคลและทุนสํารองต่าง ๆ ทั้งหมดแลว้และการจ่ายเงินปันผลนั้นไม่มีผลกระทบต่อการดาํเนินงานปกติของบริษทัอยา่งมี
สาระสําคญั ทั้งน้ีการจ่ายเงินปันผลอาจมีการเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลการดาํเนินงานและฐานะการเงินของบริษทั สภาพคล่อง
ของบริษทั การขยายธุรกิจ ความจาํเป็น ความเหมาะสมอ่ืนใดในอนาคต และปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้งในการบริหารงานของบริษทั 
ตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควรหรือเหมาะสมและการดาํเนินการดงักล่าวจะตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดต่อผูถื้อหุน้”  
 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้มีความเห็นว่า ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นสมควรท่ีจะอนุมัติจดัสรรกาํไรเพื่อเป็นเงินสํารองตาม
กฎหมายเพิ่มจาํนวน 8,970,000 บาท และอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสุทธิประจาํปี 2560 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 เป็นเงิน
สด ในอตัราหุน้ละ 0.04 บาท สาํหรับหุน้จาํนวน 980,000,000 หุน้ เป็นจาํนวนเงินรวม 39,200,000 บาท วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ 
(Record date) เพือ่รับสิทธิในเงินปันผลคือ วนัท่ี 7 พฤษภาคม 2561 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2561 
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ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามเพิ่มเติมเก่ียวกบัผลการดาํเนินงานของบริษทั ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถาม   
  

ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    39  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 946,751,519 เสียง 
เห็นดว้ย 946,751,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 946,751,519 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 

 

ประธานฯจึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

 มติ มีมติเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมติัให้
จดัสรรกาํไรและจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

 
วาระที ่5 พจิารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 

ประธานท่ีประชุมไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯขอ้ 14 กาํหนดให้  “ในการประชุมสามญัประจาํปี
ทุกคร้ังให้กรรมการเป็นจาํนวนหน่ึงในสาม (1/3) ออกจากตาํแหน่ง ถา้จาํนวนกรรมการ จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสาม (3) ส่วน
ไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3) กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจด
ทะเบียนบริษทันั้นให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนในปีหลงัๆต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตาํแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผู ้
ออกจากตาํแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจไดรั้บเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้ โดยในปีน้ี มีกรรมการท่ีออกตาม
วาระดงัน้ี 
       1. นายววิฒัน ์    เลาหพนูรังษี  กรรมการและกรรมการบริหาร 
     2. นางนิภาพฒัน ์     โรมรัตนพนัธ์    กรรมการและกรรมการบริหาร 
     3. นายสมพล   เทียนสุวรรณ  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 

สาํหรับวาระน้ี ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณาแลว้เห็นควรท่ีจะอนุมติัแต่งตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 
ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการ
ของบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้หนา้ท่ี 19-22 เอกสารแนบท่ี 3 
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ประธานฯ ไดช้ี้แจงเร่ืองขอ้บงัคบัของบริษทัในเร่ืองการเลือกตั้งกรรมการและวิธีการออกเสียงลงคะแนนสาํหรับวาระน้ี  
ดงัน้ี 

โดยขอ้บงัคบัของบริษทัมีบทบญัญติัเก่ียวกบัการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีสามารถสรุปสาระสาํคญัได ้ดงัน้ี 
การเลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ให้ใช้คะแนนเสียงขา้งมากและให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ และวิธีการ

ดงัต่อไปน้ี  
(1) หุน้คนหน่ึงมีคะแนนเสียงเท่ากบัหน่ึงหุน้ต่อเสียงหน่ึง 
(2) ในกรณีท่ีบุคคลผูไ้ด้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการมีจาํนวนไม่เกินกว่าจาํนวนกรรมการท่ีจะพึงมีไดใ้นการ

เลือกตั้งคร้ังนั้น ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือนั้น โดยกรรมการท่ีผูถื้อหุ้นออก
เสียงเลือกตั้งจะไดรั้บคะแนนเสียงจากผูถื้อหุ้นตามจาํนวนหุ้นท่ี ผูถื้อหุ้นนั้นมีอยูต่าม (1) โดยจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได ้

 

โดยท่ีประชุมมีมติอนุมติัดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลดงัน้ี 
(1)    นายววิฒัน ์  เลาหพนูรังษี กรรมการและกรรมการบริหาร 

 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้
ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

         (2)  นางนิภาพฒัน ์     โรมรัตนพนัธ์    กรรมการและกรรมการบริหาร 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

  (3)  นายสมพล  เทียนสุวรรณ   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
 โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้

ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซักถามเพิ่มเติมหรือคดัคา้นการอนุมติัแต่งตั้งกรรมการ

ทั้ง 3ท่านดงักล่าวตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอหรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น   
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ประธานฯ  จึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
  

มติ    มีมติดว้ยเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ให้อนุมติั
เลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระทั้ง 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง 
 
วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้ง นายอาชวนั เอ่ียมไพบูลย์พนัธ์ เป็นกรรมการบริษทัท่านใหม่ 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงวา่ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 12 กาํหนดให ้คณะกรรมการของบริษทัประกอบไปดว้ยกรรมการอยา่งนอ้ย
หา้ (5) คน ทั้งน้ีกรรมการไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง  (1/2) ของจาํนวนกรรมการทั้งหมดนั้นตอ้งมีถ่ินท่ีอยูใ่นราชอาณาจกัรและกรรมการ
ของบริษทัจะตอ้งเป็นผูท่ี้มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามกฎหมายกาํหนด  และ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 13 การ
เลือกตั้งกรรมการโดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้นั้น ใหใ้ชค้ะแนนเสียงขา้งมากและใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีบริษทั
กาํหนด 

ทั้งน้ี ประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีไดรั้บเสนอช่ือเป็นกรรมการของบริษทัไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือ
เชิญประชุมในคร้ังน้ีแลว้หนา้ท่ี 23 เอกสารแนบท่ี 4 
 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุ้นไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีเขา้ร่วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

วาระที ่7  พจิารณาอนุมตักํิาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2561 
 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชุมพิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ ดงัมีรายละเอียดการกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประจาํปี 2561 ดงัน้ี 

(1)  ค่าตอบแทนรายปีของกรรมการอิสระ    ปีละ    300,000 บาท 
(2)  ค่าเบ้ียประชุมกรรมการอิสระท่ีเขา้ประชุม     คร้ังละ  25,000 บาท 
(3)  เบ้ียประชุมกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  คร้ังละ  20,000 บาท 

 

 ข้อเสนอ
ค่าตอบแทน 

ค่าตอบแทนกรรมการทีอ่นุมัติแล้ว 

 ปี 2561 ปี 2560 ปี 2559 ปี 2558 
1.  ค่าตอบแทนรายปี 300,000 300,000 300,000 300,000 
2.  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการอิสระ 
     สําหรับการประชุมคณะกรรมการบริษทั (คร้ังละ) 

25,000 15,000 15,000 15,000 

3.  ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 
     สําหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ(คร้ังละ) 

20,000 15,000 15,000 15,000 
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ทั้งน้ี ประธานฯไดข้อใหท่ี้ประชุมพิจารณามอบอาํนาจใหค้ณะกรรมการพิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนและเบ้ียประชุม
ท่ีประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ  และให้การกาํหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผล
ใชบ้งัคบัตลอดไป จนกว่าท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะมีมติเปล่ียนแปลงเป็นอยา่งอ่ืน  ประธานฯไดช้ี้แจงเพ่ิมเติมว่า ตามพระราชบญัญติั
บริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม มาตรา 90 ไดก้าํหนดใหก้ารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการเป็นไปตามมติท่ีประชุม
ผูถื้อหุน้ ซ่ึงจะตอ้งประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซกัถามเพิ่มเติมหรือคดัคา้นการกาํหนดค่าตอบแทนดงักล่าว
หรือไม่ ผลปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯจึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติ 

 

 ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
ประธานฯ จึงสรุปว่าท่ีประชุมมีมติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา

ประชุม อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ รวมทั้งการมอบอาํนาจตามท่ีคณะกรรมการเสนอทุกประการ 
 

 มติ   มีมติด้วยเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน   ให้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทนกรรมการตามรายละเอียดท่ีประธานฯเสนอทุกประการ และมอบอํานาจให้
คณะกรรมการพิจารณาจาํนวนเงินค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมท่ีประธานกรรมการ กรรมการและกรรมการตรวจสอบจะไดรั้บ
และใหก้ารกาํหนดค่าตอบแทนและเบ้ียประชุมดงักล่าวใหมี้ผลใชบ้งัคบัตลอดไปจนกวา่ท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะมีมติเปล่ียนแปลงเป็น
อยา่งอ่ืน 
 
วาระที ่8  พจิารณาอนุมตัิแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนแก่ผู้สอบบัญชีประจําปี 2561 
ประธานฯ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้ง นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูต้รวจสอบ
บญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ นาย พี
ระเดช พงษ์เสถียรศกัด์ิ ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นางสาว ธัญพร ตั้งธโนปจยั ตรวจสอบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9169 หรือ นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 8134  แห่ง บริษทั สอบ
บญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ และบริษทัยอ่ย โดยมีคา่สอบบญัชี จาํนวน 2,980,000 บาท 

ซ่ึง บริษทั สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั เป็นองคก์รท่ีน่าเช่ือถือ มีบุคคลากรท่ีเพียงพอ มีความรู้ ความสามารถ ใหข้อ้ช้ีแนะ 
ช่วยพฒันาการบริหารงานของบริษทัไดดี้ ค่าตอบแทนท่ีเหมาะสม  
 ประธานฯ ไดส้อบถามในท่ีประชุมว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซักถามเพิ่มเติมหรือคดัคา้นการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าวหรือไม่ ผลปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดซกัถามหรือคดัคา้น  ประธานฯ  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลง
มติ 
 ท่ีประชุมพจิารณาแลว้ลงมติดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม    33  ราย มีสิทธิออกเสียงทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง 
เห็นดว้ย 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
รวมทั้งส้ิน 942,407,140 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 

 
 
 
ประธานฯจึงสรุปวา่ท่ีประชุมมีมติดงัน้ี 
 

 มติ   มีมติเป็นเอกฉนัทข์องจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ใหอ้นุมติัแต่งตั้ง 
นางสาววนันิสา  งามบวัทอง ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 6838 หรือนางสาว สุลลิต อาดสว่าง ผูต้รวจสอบบญัชีรับ
อนุญาตทะเบียนเลขท่ี 7517 หรือ นาย พีระเดช พงษเ์สถียรศกัด์ิ ผูต้รวจสอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 4752 หรือ นางสาว ธญั
พร ตั้งธโนปจัย ตรวจสอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9169 หรือ นาย สุวฒัน์ มณีกนกสกุล  ผูต้รวจสอบบัญชีรับอนุญาต
ทะเบียนเลขท่ี 8134  แห่ง บริษทั สอบบัญชีธรรมนิติ จาํกัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัฯ และบริษทัย่อย โดยมีค่าสอบบัญชี 
จาํนวน 2,980,000 บาท 
 
วาระท่ี 9  พจิารณาเร่ืองอ่ีน  ๆ(ถ้าม)ี 
 
 
 
ไม่มีเร่ืองอ่ืนใดเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือพิจารณา ประธานฯ จึงกล่าวปิดการประชุมเวลา  12.00  น. 
 
 
 
          

 
                              (นายวศิิษฎ ์       เลาหพนูรังษี    ) 

  ประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 

 
        ________________________ 
          ( นายอาณัติ ป่ินรัตน์) 
            เลขานุการบริษทัฯ 


