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บริษัท มั่นคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2560 
                      
 
เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเม่ือวนัองัคารท่ี 25 เมษายน 2560  เวลา  14.00  น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุมวนัปริน้เซส 
เลขท่ี 444 มาบญุครองเซน็เตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศกัด์ิชยั วิรุฬห์ชีว เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะจ านวน 224 ราย นบัเป็นจ านวนหุ้นได้ 429,137,385 หุ้น จากจ านวนหุ้นทัง้หมด 992,010,177 
หุ้น ซึง่เป็นจ านวนหุ้น  ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน 2560  คิดเป็นร้อยละ 43.26 ของจ านวนหุ้นทัง้หมด  ซึง่ครบ
เป็นองค์ประชมุตามท่ีก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  เลขานกุารท่ีประชมุได้แนะน ากรรมการและผู้บริหารของบริษัทท่ีเข้า
ร่วมประชมุ ดงันี ้

 1.  นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสทิธ์ิ     โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

 3.  นางสธิุดา       สริุโยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4.  นางสาวรัชนี    มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นายฟิลิปวีระ  บนุนาค  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6.  นายอฏัฐ์         อศัวานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นางมาลยั        รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 8.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 9.  นายศกัด์ิศรี      พฤฒิธรรมกลู กรรมการ 

 10. นายณฐัพสธร  นนทจิตต์  กรรมการ 

 11. นายธีรพนัธุ์      จิตตาลาน        กรรมการอิสระ 

 12. นางสาวดษุฎี    ตนัเจริญ  กรรมการผู้จดัการและรักษาการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร
       โครงการ 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชมุครบ 
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 ท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ ากดั เป็นผู้ท าหน้าท่ีเป็นคนกลางและ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพีเอม็จี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั ท่ีเข้าร่วมประชมุคือ นางสาว วิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก 

 เลขานุการท่ีประชุมได้ชีแ้จงข้อปฏิบตัิส าหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้              
ท่ีประชมุทราบวา่เพ่ือความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะปฏิบตัิดงันี ้

 1. การลงมติในแตล่ะวาระ จะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรือ                 
งดออกเสียง ถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

 2. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรือคดัค้าน หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอกมติ                      
พร้อมทัง้ลงช่ือในใบลงคะแนนเสียงท่ีบริษัทได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นตอนท่ีลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุแล้ว  

 3. ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึง่เสียงตอ่หนึง่หุ้นท่ีตนถืออยู ่ และผู้ ถือหุ้นหนึง่รายมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน           
ในแตล่ะวาระวา่ เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึง่เท่านัน้ 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะน าจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสียง ไปหกัออกจากจ านวน
เสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียง สว่นท่ีเหลือจะถือว่าเป็นจ านวนเสียงท่ีเหน็ด้วย 

 5. การลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ทา่นประธานท่ีประชมุจะมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยสอบถามมติ
จากท่ีประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 

 เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เม่ือวนัท่ี 16 ธันวาคม 2559 ถึงวนัท่ี 16 มกราคม 2560 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาคดัเลือกเป็นกรรมการบริษัทใน
ปี 2560 ซึ่งไม่มีผู้ ใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการคดัเลือกดงักล่าว  และเม่ือวนัท่ี 27 มีนาคม 2560 ถึง
วนัท่ี 20 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ซึ่ง
ก็ไมมี่ผู้ใดสง่ค าถามลว่งหน้า 

 หลงัจากนัน้ เลขานุการท่ีประชุมได้เรียนเชิญนายสุเทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการท าหน้าท่ีเป็นประธาน           
ท่ีประชมุเพ่ือกลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นท่ีได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนีแ้ละได้กล่าวเปิดประชุมและด าเนินการประชุม                     
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2559 

 ประธานเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2559 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 28 เมษายน  2559 และบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้  

 ก่อนการลงมติในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 232 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมได้ 
453,761,631 หุ้น 

  หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2559 
ว่าถูกต้อง โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  รับรอง   จ านวน   453,761,531 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมรั่บรอง   จ านวน     100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสียง  จ านวน             0 เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 

วาระที่ 2  พจิารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมาและรายงานประจ าปี 2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารของบริษัทช่วยชีแ้จงรายละเอียด                
ในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา  

    ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามท่ีได้น าเสนอแผนธุรกิจในการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 
ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี ้

1. พฒันาโครงการบ้านและที่ดินเพื่อขายอยา่งตอ่เน่ือง 

 - Rebranding เพิ่มความแข็งแกร่งให้ “ชวนช่ืน”  

         - มุง่พฒันาโครงการแนวราบกลุม่ตลาดราคา 2-5 ล้านบาท 

2.   บริหารจดัการทรัพย์สินบริษัท 

- ขายทรัพย์สิน/ที่ดินท่ีไม่มีรายได้ประจ าและยงัไม่มีแผนท่ีจะพฒันาในอนาคตอนัใกล้ เพ่ือน าเงินมาพฒันา  
โครงการใหมห่รือโครงการท่ีจะก่อให้เกิดรายได้ประจ า 

3.   สร้างรายได้ประจ า 

 - โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน : คลงัสนิค้า / และโรงงานให้เช่า 

 - สนามกอล์ฟ 

 - โครงการ Park Court : อพาร์ทเม้นท์เพ่ือเช่า 
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บริษัทได้ด าเนินธุรกิจตามแผนดังกล่าวข้างต้น ซึ่งจะขอรายงานภาพรวมผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี                 
ท่ีผ่านมาให้ท่ีประชมุทราบ ดงันี ้  

บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์รวม 2,296 ล้านบาท จ านวน 485 ยูนิต จากบ้านพร้อมท่ีดิน
จ านวน 12 โครงการ (ไม่รวมยอดขายของโครงการคอนโดออกัส) ก าไรขัน้ต้น 792 ล้านบาท และมีอัตราก าไรขัน้ต้นเท่ากับ 
34.5%  รายได้จากการขายบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ เพิ่มขึน้ 21% จากปี 2558  จากการเปิดตวั 3 โครงการใหม่ มลูค่าโครงการ 
1,760 ล้านบาท (406 หลัง) ยอดจองแล้ว 250 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธ์ิแล้ว 205  ล้านบาท ในขณะท่ีปี 2558 บริษัทมี
รายได้จากการขายบ้านเด่ียวและทาวน์เฮ้าส์ และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวม 2,460 ล้านบาท   

รายได้จากการขายและบริการ 2,871 ล้านบาท รายได้รวม 3,081 ล้านบาท ตุ้นทนุและค่าใช้จ่าย 2,722 ล้านบาท 
ก าไรขัน้ต้น 1,007 ล้านบาท อตัราส่วนก าไรขัน้ต้น 35.07% ก าไรสทุธิ 351 ล้านบาท อตัราส่วนก าไรสทุธิ 11.38% ก าไรต่อหุ้น 
0.35 บาท สินทรัพย์รวม 13,508 ล้านบาท หนีส้ินรวม 6,814 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้นเท่ากับ 6,581 ล้านบาท อัตราส่วน
หนีส้ินต่อทนุ (D/E RATIO)  อยูท่ี่ 1.04 เทา่ มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น 6.63 บาท  

ก าไรขัน้ต้นปี 2559 สงูกว่าปี 2558 โดยพิจารณาจากการแยกตามประเภทธุรกิจคือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีก าไร
ขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 75.02 ล้านบาท, ธุรกิจสนามกอล์ฟมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 16.28 ล้านบาท, ธุรกิจคา่เช่าจากโครงการ BFTZ มีก าไร
ขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 48.34 ล้านบาท และธุรกิจบริหารทรัพย์สินมีก าไรขัน้ต้นเพิ่มขึน้ 12.55 ล้านบาท ต้นทนุและคา่ใช้จ่ายทางการเงิน
สงูกวา่ปี 2558 เน่ืองจากมีการขยายธุรกิจ 

ก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 350.80 ล้านบาท ต ่ากว่าปี 2558 ท่ีมีก าไรสุทธิหลังภาษีเงินได้อยู่ท่ี  626.70     
ล้านบาท เน่ืองจากมีก าไรจากการต่อรองราคาซือ้หุ้นบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (PD) เท่ากบั 134.00 ล้านบาท, 
และมีก าไรจากการขายสินทรัพย์อ่ืนๆ ของบริษัทอออกไป 

  นางสาวดุษฎี ตนัเจริญ กรรมการผู้จดัการและรักษาการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารโครงการ ได้ชีแ้จง                
ตอ่ท่ีประชมุเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายละเอียดโครงการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  ผลการด าเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการบ้านและท่ีดินเพ่ือขาย และยอดโอน
กรรมสทิธ์ิ/ยอดจอง ส าหรับรอบระยะเวลาสิน้สดุ ณ.วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 สรุปได้ดงันี ้

  1. ยอดจองเท่ากบั 2,044 ล้านบาท (396 ยนิูต) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกบัปี 2558 เน่ืองจากปี 2558 มียอดจองของ
คอนโดออกสั 

  2. ยอดโอนกรรมสิทธ์ิเท่ากับ 2,296 ล้านบาท (485 ยูนิต) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 เน่ืองจากปี 2558                    
มียอดโอนของคอนโดออกสั 

  สินค้ารอโอนกรรมสิทธ์ิ เท่ากับ 272 ล้านบาท (50 ยูนิต) ลดลงเม่ือเปรียบเทียบกับปี 2558 ท่ี 535 ล้านบาท                      
(138 ยนิูต) เน่ืองจากบริษัทมีการเปลี่ยนแปลงกลยทุธการขายและการด าเนินธุรกิจจากเดิมคือ ลดสดัส่วนบ้านสัง่สร้างลงและ
เพิ่มสดัสว่นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย รวมทัง้ปรับแผนทางการตลาดโดยมีบริการจากสถาบนัการเงินท่ีให้สินเช่ือรายยอ่ยให้มีการ
ตรวจความสามารถการกู้ของลกูค้าก่อนท าการจองบ้าน จึงท าให้สินค้ารอโอนกรรมสิทธ์ิลดลง และบริษัทยงัสามารถบริหาร
สินค้าคงเหลือได้แน่นอนยิ่งขึน้ 
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  3. โครงการบ้านและที่ดินเพ่ือขายในปี 2559 จ านวน 8 โครงการ และโครงการเปิดใหมจ่ านวน 3 โครงการ ดงันี ้

       3.1 โครงการเพ่ือขาย ประกอบด้วย 1) โครงการชวนช่ืนกรีนบาวด์ 2) โครงการชวนช่ืนบางนา 3) โครงการสิรีน
เฮ้าส์ บางนา เฟส 2 4) โครงการชวนช่ืนโมดัสวิภาวดี 5) โครงการชวนช่ืนซิตี ้ไพร์มพาร์ค 6) โครงการชวนช่ืนจรัญฯ 3                      
7) โครงการลีออง สขุมุวิท 62 และ 8) โครงการชวนช่ืน แกรนด์ เอกชยั-บางบอน 

       3.2 โครงการเปิดใหม่ ประกอบด้วย 1) โครงการชวนช่ืนแกรนด์ ราชพฤกษ์-พระราม 5  2) โครงการชวนช่ืน 
ทาวน์ กาญจนา- บางใหญ่ และ 3) โครงการชวนช่ืน พาร์ค กาญจนา- บางใหญ่ 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพิ่มเติมเก่ียวกบัรายละเอียดผลการด าเนินงานในโครงการบางกอก
ฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั, การขายท่ีดินเปลา่และชวนช่ืนกอล์ฟ คลบั, และโครงการพาร์ค คอร์ท 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

  1. ผลการด าเนินงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั  (“พรอสเพค”)     
ประกอบด้วย  

1.1  ธุรกิจให้เช่า  ต้นปี 2559 มีพืน้ท่ีส่วนท่ีเป็นอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน 57,216 ตารางเมตร ก่อสร้าง
เพิ่มขึน้ระหว่างปี 28,060 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 29,499 ตารางเมตร รวมเป็นพืน้ท่ีให้เช่าทัง้สิน้ 114,775 ตาราง
เมตร อตัราการเช่าเฉล่ีย 87% อตัราค่าเช่าเฉล่ีย 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

1.2 ธุรกิจบริหารจดัการ พรอสเพครับจ้างบริหารพืน้ท่ีในโครงการท่ีเป็นของบคุคลอ่ืนรวม 89,024 ตาราง
เมตร มีรายได้จากการบริหารประมาณ 18 ล้านบาทตอ่ปี 

1.3 ธุรกิจขายที่ดินและบริษัทร่วมทนุ  

         บริษัทได้จัดตัง้บริษัทใหม่ คือ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จ ากดั (“ทีพาร์ค”)  โดยพรอสเพคถือหุ้นใน                
ทีพาร์ค ร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบียน TICON  ถือหุ้นในทีพาร์ค ร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบียนเพ่ือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ในการก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้า/โรงงานเพื่อให้เช่า  โดยทีพาร์ค ได้ท าสญัญาให้เช่าพืน้ท่ีรวม 92 ไร่ กบัผู้สนใจจ านวน 2 รายคือ 

          1) SCANIA เช่าพืน้ท่ีประมาณ 17 ไร่ พืน้ท่ีก่อสร้าง 13,500 ตารางเมตร ท าสญัญาเช่า 10 ปี อตัรา
คา่เช่าเฉลี่ย 260 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

          2) อยู่ระหว่างการเจรจา เช่าพืน้ท่ีประมาณ 75 ไร่ พืน้ท่ีก่อสร้าง 47,000 ตารางเมตร ท าสญัญาเช่า 
10 ปี อตัราค่าเช่าเฉล่ีย 163 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

ประมาณการรายได้ต่อปีเม่ือเปิดด าเนินการแล้ว คือ 135  ถึง 170  ล้านบาท การก่อสร้างคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560 

ทัง้นีพ้รอสเพคมีรายได้รวมเทา่กบั 263.82 ล้านบาท ต้นทนุรวมและคา่ใช้จ่าย 218.11 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 
45.72 ล้านบาท อตัราสว่นก าไรสทุธิ 17.33% ก าไรตอ่หุ้น 0.05 บาท สินทรัพย์รวม 2,649 ล้านบาท หนีส้ินรวม 1,585                      
ล้านบาท สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,064 ล้านบาท อตัราสว่นหนีส้ินตอ่ทนุ (D/E RATIO)  อยูท่ี่ 1.49 เทา่ มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น                            
8.86 บาท  
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 2. ผลการด าเนินงานการขายที่ดินเปลา่และชวนช่ืนกอล์ฟ คลบั  

  2.1 การขายท่ีดินเปลา่ท่ีไมอ่ยูใ่นแผนพฒันา ซึง่ได้โอนกรรมสทิธ์ิไปในปี 2559 รายได้ 342 ล้านบาท ก าไร
สทุธิ 73 ล้านบาท (คิดเป็น 21%) และที่ได้ท าสญัญาไปแล้วและจะโอนกรรมสทิธ์ิในปี 2560 รายได้ 105 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 
25 ล้านบาท (คิดเป็น 24%) 

   2.2 ผลการด าเนินงานของชวนช่ืนกอล์ฟ คลบั รายได้รวมในปี 2559 เท่ากบั 72 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 15% จาก
ปี 2558 จ านวนผู้ เล่นประมาณ 50,000 คน/ปี อัตราการเช่ารถกอล์ฟ ประมาณ 25,000 เท่ียว/ปี เพิ่มขึน้ 25% จากปี 2558 
รายได้อาหาร, เคร่ืองด่ืม, ร้านค้าประมาณ 18 ล้านบาท ก าไรสทุธิ 12 ล้านบาท เพิ่มขึน้ 112% จากปี 2558 กระแสเงินสดจาก                         
กิจกรรมลงทนุ 31 ล้านบาท   

 3.  ผลการด าเนินงานของบริษัท พาร์ค คอร์ท จ ากดั  โครงการ Park Court ท าเลท่ีตัง้อยู่ท่ีซอยสขุมุวิท 77  พฒันา
เป็นอาคารชุดพักอาศัยเพ่ือขายและให้เช่าส าหรับชาวต่างชาติ บนเนือ้ท่ีดิน รวม 31.9 ไร่ จ านวนอาคารประมาณ 22-24 
อาคาร พืน้ท่ีขายและเช่าประมาณ 90,000 ตารางเมตร สดัส่วนพืน้ท่ีขายต่อจ านวนเนือ้ท่ีดิน 1.75 เท่า เงินลงทุนประมาณ 
7,000 ล้านบาท และมีแผนในอนาคตท่ีจะขายเป็นอาคารชุดพกัอาศยัจ านวน 50% ของพืน้ท่ีทัง้หมด เพ่ือสร้างยอดขายกว่า 
6,000 ล้านบาท  โครงการดงักลา่วจะแบง่ออกเป็นโซน A , B และ C โดยได้เร่ิมพฒันาจากโซน A เป็นโซนแรกแล้ว บนเนือ้ท่ีดิน 
7.8 ไร่ พืน้ท่ีขาย/เช่าประมาณ  21,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 7 ชัน้ 5 อาคาร รวม 70 ยูนิต (14 ยูนิต/อาคาร) 
ประเภทห้องพกั พืน้ท่ี/ยนิูต  300 ตารางเมตร  3 ห้องนอนและห้องเอนกประสงค์ จ านวนท่ีจอดรถ 146 คนั (208%) ปัจจบุนัอยู่
ระหวา่งการก่อสร้าง คาดวา่จะแล้วเสร็จในเดือนกนัยายน 2560 

  ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพ่ือขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเก่ียวกบัข้อมลูท่ีคณะกรรมการได้น าเสนอในเร่ืองของก าไร
ในปี 2559 ใกล้เคียงกบัปี 2558 โดยมีรายการท่ีท าให้ก าไรในปี 2559 ต ่ากว่าปี 2558 และขอทราบความคืบหน้าเก่ียวกบัเร่ือง
ท่ีดินบริเวณสนามกอล์ฟท่ีจะพฒันาโครงการท่ีอยูอ่าศยัแนวราบ 

  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงว่า รายการท่ีกล่าวถึงประกอบด้วย ก าไรจากการต่อรองราคาซือ้หุ้ นของ                    
พรอสเพค  เน่ืองจากราคาประเมินสงูกว่าราคาท่ีซือ้มาจึงมีก าไร และตามมาตรฐานบญัชีต้องมีการบนัทึกรับรู้ก าไรในวนัท่ีซือ้
มาคือ 134 ล้านบาท แต่จะมีการหกัคา่เสื่อมราคาทกุปีตามสญัญาเช่าท่ีดินท่ีเหลืออยู่, ก าไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วมและการ
ขายที่ดินเปลา่ท่ีไมอ่ยูใ่นแผนพฒันา 

  ส าหรับโครงการท่ีอยู่อาศยัแนวราบในท าเลบริเวณสนามกอล์ฟท่ีก าลงัด าเนินการขายอยู่ในปัจจบุนัของบริษัทคือ 
โครงการชวนช่ืนกรีนบาวด์ คงเหลือท่ีจะน ามาขายในปี 2560 จ านวน 27 ยูนิต และบริษัทมีแผนท่ีจะเปิดโครงการใหม่ใน
บริเวณใกล้เคียงกนัคือ โครงการชวนช่ืน ไพร์ม เป็นโครงการบ้านเด่ียวจ านวน 65 ยนิูต  เน่ืองจากท่ีดินของบริษัทท่ีอยู่ในท าเล
บริเวณสนามกอล์ฟยงัมีอีกประมาณ 400 ไร่ เพ่ือเป็นการสร้างมลูค่าเพิ่มให้กบัท่ีดินในบริเวณดงักล่าว บริษัทจึงวางโครงการ
สร้างคลบัเฮ้าส์และสปอร์ตคลบัใหม่ให้ดีขึน้ เพ่ือรองรับการใช้งานของลกูค้าบ้านและสนามกอล์ฟ นอกจากนีย้งัมีแผนท่ีจะ
พัฒนาโครงการบ้านเด่ียวขนาดท่ีดินประมาณ 1-1.5 ไร่/แปลง รอบสนามกอล์ฟ จ านวนประมาณ 35 ยูนิต โดยคาดว่าจะ
เปิดตวัประมาณปลายปี 2560 
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  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 268 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมได้ 
458,785,489 หุ้น 

  หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        
ท่ีผ่านมาและรายงานประจ าปี 2559 โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  รับรอง   จ านวน   458,785,389 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมรั่บรอง   จ านวน     100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสียง  จ านวน             0 เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวันที่  31 
ธันวาคม 2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสธิุดา  สริุโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชี
การเงิน ช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ได้สรุปรายการท่ีส าคญัของงบการเงิน
รวมของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว                         
ให้ท่ีประชุมทราบว่า  บริษัทมีรายได้รวม 3,081.29 ล้านบาท มีก าไรสทุธิ 350.79 ล้านบาท อตัราส่วนก าไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 
11.38  โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,507.82 ล้านบาท หนีส้ินรวม 6,814.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น  6,580.90 ล้านบาท 
และมีก าไรตอ่หุ้น 0.35 บาท อตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเทา่กบั 1.04 เทา่ มลูค่าหุ้นตามบญัชี 6.63 บาทตอ่หุ้น  

 นอกจากนี ้นายอฎัฐ์ อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อท่ีประชุมเพิ่มเติมว่า งบการเงินของบริษัท
ดงักลา่วได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ววา่ถกูต้อง ส าหรับรายละเอียดอ่ืนๆ ปรากฏตามส าเนางบการเงิน
ของบริษัทท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจ านวน 2 รายได้สอบถาม ดงันี ้

1. หนีส้ินรวมของปี 2559 เพิ่มขึน้จากปี 2558 ขอทราบว่า เป็นหนีท่ี้เกิดจากการจัดหาทุนหรือเจ้าหนีท้าง
การค้า และแนวโน้มของผลการด าเนินธุรกิจของปี 2560 

2. เน่ืองจากอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุเพิ่มขึน้ อตัราสว่นก าไรสทุธิและมลูค่าหุ้นตามบญัชีลดลง บริษัทมีแนวทาง
ท่ีจะท าให้การเปลี่ยนแปลงไปในทางท่ีดีขึน้อยา่งไร 
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  ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงว่า ส าหรับข้อมลูที่น าเสนอเป็นการน าเสนอข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัท 
หนีส้ินสว่นใหญ่ท่ีเพิ่มขึน้เกิดจากการจดัหาทรัพย์สินเพื่อการลงทนุ เช่น การซือ้ท่ีดินเพ่ือท าโครงการพาร์ค คอร์ท และการลงทนุ
ก่อสร้างอาคารคลงัสินค้าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และการลงทนุอ่ืนๆ  ส่วนท่ีอยู่อาศยัแนวราบ ยงัคงมีความมัน่ใจว่า 
จะสามารถด าเนินไปได้ด้วยดี เพราะโครงการตา่งๆ ของบริษัทได้รับการตอบรับท่ีดี อีกทัง้ในช่วงปลายปีบริษัทก็จะมีการเปิดตวั
โครงการพาร์ค คอร์ท สว่นธุรกิจของพรอสเพคคาดว่าผลการด าเนินงานของพรอสเพคน่าจะไมน้่อยกวา่ปี 2559 

  ส าหรับส่วนของผู้ ถือหุ้นท่ีลดลงส่วนหนึ่งเกิดจากการจ่ายเงินปันผล และไม่ใช่สาเหตุจากการท่ีบริษัทขาดทุน 
อยา่งไรก็ตาม บริษัทจะพยายามคงอตัราสว่นหนีส้ินต่อทนุของบริษัทท่ีประมาณ 1 ตอ่ 1    

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า อตัราส่วนเจ้าหนี ้
ทางการค้าเป็นไปตามยอดขายของบริษัท ซึง่เป็นไปตามปกติทางการค้า   

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 271 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมได้ 
458,829,462 หุ้น 

 หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2559 โดยท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   458,796,362  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน                  100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  งดออกเสียง  จ านวน             33,000  เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่าตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37. ก าหนดให้บริษัทต้องจดัสรรก าไรสทุธิ
ประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นหุ้นส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เน่ืองจากบริษัทได้จัดสรรเงินก าไรสุทธิ               
ไว้เป็นทุนส ารองตามกฎหมายครบจ านวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายก าหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัท                 
จงึเหน็สมควรไมจ่ดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 
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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30 ขึน้ไปของก าไรสทุธิในแตล่ะปี เน่ืองจากบริษัทมี
ก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในปี 2559 จ านวน 350,794,022 บาท คณะกรรมการบริษัทจงึได้พิจารณาและเหน็ควร           
เสนอขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2559 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดยจ่าย
จากก าไรสะสม (ซึง่เสียภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 248,002,544.25 บาท                 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทท่ีก าหนดไว้  

 โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวม
รายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัท่ี 
9 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัพธุที่ 24 พฤษภาคม 2560 

 ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้เสนอแนวทางให้บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครัง้ โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลด้วยได้
หรือไม ่ 

 ประธานกลา่วขอบคณุส าหรับข้อเสนอแนวทางการจ่ายเงินปันผลและรับไปพิจารณา 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร     
ท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมตใินวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มขึน้รวมเป็นจ านวน  272 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมได้ 
458,833,518 หุ้น 

 หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอ 
ทุกประการ โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   458,773,118  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.9934 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน             30,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0066 

  งดออกเสียง  จ านวน             30,000  เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 

วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 เลขานุการท่ีประชุมได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทมีการเลือกตัง้กรรมการโดยการลงมติเลือกตัง้เป็น
รายบคุคล ไมไ่ด้ใช้วิธี Cumulative Voting บริษัทจึงควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวิธีการเลือกตัง้กรรมการโดยการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 13 และเพ่ือเป็นการสนบัสนนุการท างานและท าให้การปฏิบตัิงานของบริษัทมีความคล่องตวัมากขึน้ รองรับงาน
บริษัทท่ีมีการเติบโตและขยายตวัอย่างต่อเน่ือง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบงัคบัของ
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บริษัทข้อ 26  โดยให้ยกเลิกข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่  รายละเอียดตามสิ่งท่ีส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว   

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งเสนอให้บริษัทน าเสนอข้อมลูกรรมการเพ่ือให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้พิจารณาแต่งตัง้กรรมการทกุคน
พร้อมกนัไปในคราวเดียว เพ่ือเวลาลงมติแตง่ตัง้กรรมการจะได้ลงมติตอ่เน่ืองกนัไป 

  เลขานกุารท่ีประชมุชีแ้จงว่า แนวทางปฏิบตัิของบริษัทในการพิจารณาวาระเร่ืองการเลือกตัง้กรรมการก็ได้มีการลง
มติเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลเรียงตามล าดบัพร้อมกนัไปในคราวเดียวกนัเหมือนเช่นวิธีการท่ีผู้ ถือหุ้นได้เสนอข้างต้น 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และ ข้อ 26 โดย                    
ให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี ้ 

 “ข้อ 13.  ให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัตอ่ไปนี ้

      (1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่มีคะแนนเสียงเทา่กบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง 

                          (2)   การเลือกตัง้กรรมการจะลงคะแนนเสียงเลือกตัง้เป็นรายบคุคลหรือหลายคนพร้อมกนัเต็มตามจ านวน
กรรมการทัง้หมดท่ีจะต้องเลือกตัง้ในคราวนัน้ก็ได้ ทัง้นี ้ตามแต่ท่ีประชมุจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตัง้เป็นรายบุคคลหรือหลายคนดังกล่าว บุคคลแต่ละคนท่ีผู้ ถือหุ้นออกเสียงเลือกตัง้จะได้รับคะแนนเสียงจาก                 
ผู้ ถือหุ้นตามจ านวนหุ้นท่ีผู้ ถือหุ้นนัน้มีอยูท่ัง้หมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ่งผู้ ใดมากหรือน้อย
เพียงใดไมไ่ด้ 

                      (3)  บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามล าดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตัง้เป็นกรรมการเท่าจ านวน
กรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึได้รับเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ในกรณีบคุคลซึ่งได้รับการเลือกตัง้ในล าดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากนั
เกินจ านวนกรรมการท่ีจะพงึมีหรือจะพงึเลือกตัง้ในครัง้นัน้ ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสียงชีข้าด” 

 “ข้อ 26.    ช่ือและจ านวนกรรมการในคณะกรรมการซึ่งมีอ านาจลงลายมือช่ือกระท าการแทนบริษัทคือ กรรมการ
สองคนลงลายมือช่ือร่วมกันและประทับตราส าคญัของบริษัท จึงจะมีผลผูกพันบริษัทได้ เว้นแต่ในกรณีเพ่ือการขออนุญาต
ติดตัง้มิเตอร์น า้ประปา, ไฟฟ้า, โทรศพัท์, การขอโอนและรับโอนสิทธิการใช้ไฟฟา้, น า้ประปา, โทรศพัท์, การขอโอน รับโอนและ
รับคืนเงินประกนัการใช้ไฟฟ้า, น า้ประปา, โทรศพัท์ หรือการขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจ าบ้าน และการ
ขอเช่ือมทาง การเช่ือมท่อระบายน า้ ให้กรรมการคนหนึ่งคนใดโดยระบช่ืุอเป็นผู้ลงลายมือช่ือและประทบัตราส าคัญของบริษัท                    
จงึจะมีผลผกูพนับริษัทได้   

   ทัง้นี ้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นหรือท่ีประชมุคณะกรรมการอาจก าหนดช่ือกรรมการผู้ มีอ านาจลงลายมือช่ือผกูพนั
บริษัทและประทบัตราส าคญัของบริษัทได้”        

 โดยท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
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  อนมุตัิ   จ านวน   451,490,018  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  98.3995 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน        7,289,300 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    1.5887 

  งดออกเสียง  จ านวน             54,200  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0118 

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 

วาระที่ 6 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นเร่ืองท่ีจะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและ                                
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัท่ีก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหน่งเป็นจ านวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการ             
ท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิท่ีจะได้รับการเลือกตัง้ให้กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2560 มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระรวม 4 คน คือ 

 (1)  นางสธิุดา   สริุโยดร    

 (2)  นางสาวรัชนี  มหตัเดชกลุ  

 (3)  นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ์  และ 

 (4)  นางสาวชุติมา  ตัง้มติธรรม  ซึ่งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตัง้แต่วันท่ี 16 มิถุนายน 2558 และท่ีประชุม                   
ผู้ ถือหุ้นได้ให้สงวนต าแหน่งกรรมการดงักลา่วไว้ 

 นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560  และเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีบริษัทก าหนดและเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุและช่ือผู้ ท่ีเหมาะสมเพ่ือเข้ารับการเลือกตัง้เป็นกรรมการมายงั
บริษัท 

 ประธานได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า กรรมการท่ีครบก าหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็นกรรมการอีกวาระ
หนึง่จะขอออกจากห้องประชมุก่อนการลงมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี  

 เลขานุการท่ีประชุมได้ชีแ้จงต่อว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลัน่กรองของคณะกรรมการสรรหามี
ความเห็นว่า นางสธิุดา สริุโยดร นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ และนางสาวดุษฎี ตนัเจริญเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ท่ีประชมุพิจารณา
ดงันี ้

 (1)   เลือกตัง้ให้ 1) นางสธิุดา สริุโยดร และ 2) นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่ง
ตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษัทใหมอี่กวาระหนึง่ 
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 (2)   เลือกตัง้ให้นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบั
เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหมอี่กวาระหนึง่ 

 (3)   เลือกตัง้ให้นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ เป็นกรรมการบริษัทแทนต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลงของนางสาวชุติมา                   
ตัง้มติธรรม 

 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาะนี ้

 เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี ้โดยจะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสียงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติเลือกตัง้ ให้นางสุธิดา สุริโยดร นางสาวรัชนี   มหัตเดชกุล                          
และนายชัยยพล  ทิมสุธีพันธ์  ซึ่งเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลับเข้าด ารงต าแหน่ง
กรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และเลือกตัง้ให้นางสาวดุษฎี  ตันเจริญ เป็นกรรมการใหม่แทนต าแหน่งท่ีว่างของ                 
นางสาวชุติมา ตัง้มติธรรม โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

1. นางสธิุดา   สริุโยดร   
เหน็ด้วย  จ านวน   451,476,718  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 
ไมเ่หน็ด้วย  จ านวน     7,319,600 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  
งดออกเสียง จ านวน             37,200  เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 

2. นางสาวรัชนี   มหตัเดชกลุ 
เหน็ด้วย  จ านวน   451,476,718  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 
ไมเ่หน็ด้วย  จ านวน     7,319,600 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  
งดออกเสียง จ านวน             37,200  เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 

3. นายชยัยพล   ทิมสธีุพนัธ์ 
เหน็ด้วย  จ านวน   458,765,918  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 99.9934 
ไมเ่หน็ด้วย  จ านวน           30,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   0.0066  
งดออกเสียง จ านวน             37,200  เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 
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4. นางสาวดษุฎี  ตนัเจริญ 
เหน็ด้วย  จ านวน   451,476,718  เสียง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 
ไมเ่หน็ด้วย  จ านวน     7,319,600 เสียง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  
งดออกเสียง จ านวน             37,200  เสียง    
บตัรเสีย  จ านวน      0 เสียง 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบ าเหน็จกรรมการ 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า  คณะกรรมการ
บริษัทเหน็ควรให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และเงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 ดงันี ้

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่ายค่าเบีย้ประชุมส าหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เฉพาะกรรมการ
ท่ีเข้าร่วมประชมุ ในอตัราค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

  1.1  ประธาน                         15,000 บาทตอ่ครัง้ 

  1.2 กรรมการทา่นละ             10,000 บาทตอ่ครัง้ 

 (2)   เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี  2559 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน                      
2,350,000 บาท 

 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้  

 ก่อนการลงมติในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 275 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมได้ 
459,612,518 หุ้น 

 หลงัจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 และเงิน
บ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 ดังนี  ้1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่าย              
ค่าเบีย้ประชุม และ 2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2559 ในอัตรา 235,000บาท ต่อคน รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 
2,350,000 บาท  ตามรายละเอียดท่ีคณะกรรมการเสนอทกุประการ โดยท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   459,547,918  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.9859 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน             30,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0066 
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  งดออกเสียง  จ านวน             34,200  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0074 

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 

วาระที่ 8  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า วาระนีจ้ะเป็นการพิจารณาเพ่ือให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เน่ืองจากผู้สอบบญัชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึง่คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลัน่กรอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 
5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ  วัฒนกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี  9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                  
สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2560  และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,510,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วจ านวน 70,000 บาท เน่ืองจากบริษัทมีปริมาณงานที่เพิ่มขึน้ 

 ทัง้นี ้บริษัทท่ีเป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสีย
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และนางสาว                   
ปัทมวรรณ วฒันกลุ ยงัไมเ่คยลงนามเป็นผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาก่อน 

 ประธานสอบถามท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้  

 ก่อนการลงมติในวาระนี  ้มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 278 ราย นับจ านวนหุ้ นรวมได้ 
459,654,218  หุ้น 

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ที่ประชมุมีมติแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขท่ี 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5752 และ/หรือนางสาว
ปัทมวรรณ วฒันกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจ าปี 2560  และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจ านวนไม่เกิน 1,510,000 บาท โดยท่ี
ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

  เหน็ด้วย  จ านวน   459,540,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

  ไมเ่หน็ด้วย   จ านวน             45,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0099 

  งดออกเสียง  จ านวน             67,956  เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 
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วาระที่ 9  พจิารณาอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชุม
พิจารณา 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหารได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามมติท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนมุตัิให้
บริษัทออกหุ้ นกู้ และเสนอขายหุ้ นกู้ ในวงเงินรวมทัง้สิน้ไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ่งบริษัทได้ด าเนินการออกไปแล้วจ านวน 
2,995,000,000 บาท คงเหลือท่ีจะออกหุ้นกู้ ได้อีกจ านวน 5,000,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาและเห็นสมควรให้เสนอ
ต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพ่ือเป็นเงินทุนหมนุเวียน                  
ในการด าเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการซือ้ท่ีดินในการพฒันาโครงการและการช าระ
คืนหนีใ้นวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ                         
มีหรือไม่มีหลกัประกนั มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแต่ละคราว มีอายไุม่เกิน 5 ปีนบัตัง้แต่วนัออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการและ/หรือในลกัษณะหมนุเวียนให้แก่ประชาชนทัว่ไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทนุประเภท
สถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ
คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้นัน้  รวมทัง้
มอบอ านาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอ านาจ                    
ในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในการด าเนินการใด ๆ                       
ทัง้ปวงตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ส าหรับรายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ ท่ีประสงค์                   
จะออกและเสนอขายตามสิง่ท่ีสง่มาด้วย 7 ท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามเก่ียวกับก าหนดการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  วิธีการในการนับอายุของหุ้ นกู้ และจะมี                                  
การน าหุ้นกู้ ท่ีออกและเสนอขายดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองหรือไม่ 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหารได้ชีแ้จงวา่ เม่ือบริษัทมีแผนท่ีจะต้องใช้เงินเพ่ือการด าเนินงานของบริษัท
จึงจะก าหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  ส าหรับการนับอายุของหุ้นกู้นัน้จะเร่ิมนับเม่ือบริษัทมีการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว
ดังนัน้ หุ้นกู้ แต่ละคราวท่ีออกจะครบก าหนดไม่พร้อมกัน แต่จะมีอายุไม่เกิน 5 ปีในแต่ละคราวท่ีบริษัทด าเนินการออกและ                         
เสนอขาย นอกจากนี ้หุ้ นกู้ ของบริษัทท่ีเคยออกมาก็ได้มีการจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนีไ้ทย หรือ Thai Bond 
Market Association (ThaiBMA) ซึง่หุ้นกู้ ท่ีจะออกใหมนี่ก้็จะด าเนินการเช่นเดียวกนั 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า การเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาในวาระนีเ้พ่ื อพิจารณา                  
การออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทนัน้ เป็นการขออนุมัติจากท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นไว้ก่อน และ                      
เม่ือบริษัทมีความจ าเป็นและมีแผนงานที่จะต้องใช้เงินทนุก็จะได้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ทนัที 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร   
ท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาะนี ้
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 หลังจากท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000                    
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ ท่ีประสงค์จะออกและเสนอขายตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี ้

รายละเอียดเบือ้งต้นของหุ้นกู้ที่ประสงค์จะออกและเสนอขาย 

วตัถปุระสงค์  

 

• เพ่ือเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการด าเนินงานและการลงทนุในโครงการส าคญัของบริษัทและ

บริษัทยอ่ย  

• เพ่ือซือ้ท่ีดินในการพฒันาโครงการ  

• เพ่ือช าระคืนหนี ้ 

ชนิด หุ้ นกู้ ชนิดระบุช่ือผู้ ถือหรือไม่ระบุช่ือผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน                 

มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทัง้นี ้ขึน้อยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้น

กู้ ในแตล่ะคราว  

สกลุเงิน  เงินบาท  

มลูค่ารวม 

ของหุ้นกู้  
วงเงินรวมและมลูค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ่งโดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพียงชดุเดียวหรือหลายชดุในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได้  ทัง้นี ้ในกรณีท่ีมีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนก าหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบก าหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ่มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอ
ขายหุ้นกู้ ชุดใหม่รวมกับมลูค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมท่ียงัไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม  3,000 
ล้านบาท  

อาย ุ ไมเ่กิน 5 ปีนบัตัง้แตว่นัออกหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว   

วิธีการเสนอขาย  

 

เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียนให้แก่

ประชาชนทัว่ไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนัในประเทศ

และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ

คณะกรรมการก ากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎระเบียบอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องท่ีมีผลใช้บงัคบัในขณะที่ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นัน้  

การไถ่ถอน 

ก่อนก าหนด  

 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจมีห รือไม่ มีสิท ธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืนก่อนก าหนด และบ ริษัทมีห รือไม่ มีสิท ธิ  

ขอไถ่ ถอนหุ้ นกู้ คื นก่อนก าหนด ทั ง้นี  ้ให้ เป็ นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขในการออกหุ้ นกู้  

ในแตล่ะคราว  

อตัราดอกเบีย้  

 

ขึ น้อยู่กับสภาวะตลาดในขณะท่ีออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ห รือตามข้อตกลงและเง่ือนไข  

ของหุ้ น กู้ ท่ี อ อก ในค ราวนั น้ ๆ   ทั ง้ นี  ้ใ ห้ อยู่ ภ าย ใต้บั งคับ ของป ระกาศคณ ะกรรมการ  

ก ากับ ตลาดทุน  และ /ห รือป ระกาศห รือกฎ ระ เบี ยบ อ่ืนๆ  ท่ี เก่ี ย ว ข้อ ง ท่ี มี ผล ใช้บั งคับ  

ในขณะที่ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว   

การมอบอ านาจ  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
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 มีอ านาจในการก าหนดหลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ในส่วนท่ียังไม่ได้ก าหนดตามความจ าเป็นและเห็นสมควรท่ีจะต้องก าหนดตามระเบียบ 

ประกาศ ข้อบงัคบั และกฏหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง เช่น ช่ือหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จ านวนหุ้นกู้ ท่ีจะ

ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  การค า้ประกนั หลกัประกนั ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนก าหนด สิทธิและหน้าท่ีอ่ืนใดตามประเภทหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแต่ละ

คราว อตัราดอกเบีย้ วิธีการช าระเงินต้น  และดอกเบีย้ วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และ

รายละเอียดการเสนอขายนายทะเบียนหุ้ นกู้  ผู้ แทนผู้ ถือหุ้ นกู้  การแต่งตัง้ท่ีปรึกษาหรือบุคคลอื่นใดท่ี

เก่ียวข้องกบัการออกหุ้นกู้  การจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือ รวมถงึการน าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี  ้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์ซือ้ขายหลกัทรัพย์ 

หรือตลาดรองใดๆ รวมถึงองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอ านาจด าเนินการขออนญุาต ด าเนินการเปิดเผย

ข้อมลู และการด าเนินการอ่ืนใดกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง และมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ทัง้ปวง

ตามท่ีจ าเป็นและสมควรอนัเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 โดยท่ีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   459,555,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.9786 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน                  100 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  งดออกเสียง  จ านวน             98,256  เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0214 

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 

วาระที่ 10 พจิารณาอนุมัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษัท ชัยนันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากัด  

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร ช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ท่ีประชมุพิจารณา 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัท ชยันันท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จ ากดั (“ชยันนัท์-บางพลี”) 
ซึง่เป็นผู้ให้เช่าช่วงท่ีดินในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนแก่บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากดั (ซึง่เป็นบริษัทย่อยท่ีบริษัท
ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) (“พรอสเพค”) ได้ขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทในวงเงิน 100 ล้านบาท 
ระยะเวลาการกู้  3 ปี และให้คิดดอกเบีย้ในอตัราร้อยละ 6.5 ต่อปี   เพ่ือน าเงินไปใช้ในการต่อสญัญาเช่าท่ีดินออกไปอีก 14 ปี กับมูลนิธิ
โรงพยาบาลสงฆ์ วดัปากน า้ และวดัมงคลนิมิต และหากชยันนัท์-บางพลีต่อสญัญาเช่าท่ีดินดงักล่าวได้แล้วก็ตกลงท่ีจะให้เช่าช่วงท่ีดิน          
ท่ีพรอสเพคเช่าช่วงอยู่ต่อไปอีกตามระยะเวลาท่ีได้รับการต่อสัญญาเช่าจากเจ้าของท่ีดิน โดยจะคิดค่าตอบแทนในการต่อ
สญัญาเช่าช่วงเท่ากบัราคาทนุบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15   ทัง้นี ้การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวเพ่ือประโยชน์ของ
พรอสเพค ในการได้รับการตอ่สญัญาเช่าช่วงท่ีดิน นอกเหนือจากการได้รับดอกเบีย้จากการให้กู้ ยืมเงิน   
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 พืน้ท่ีของพรอสเพคในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 

• คาดวา่จะมีพืน้ท่ีให้เช่ารวม 128,000 ตร.ม. ภายในปี 2560 

• ก่อสร้างพืน้ท่ีให้เช่าเพิ่มอีก 160,000 ตร.ม. เม่ือโครงการแล้วเสร็จปี 2562 

• จะมีรายได้คา่เช่าแล้วเสร็จประมาณ 500 ลบ. จากพืน้ท่ีให้เช่ารวม 288,000 ตร.ม. ในปี 2563 

• บริษัทร่วมทนุกบั TICON จะก่อสร้างพืน้ท่ีให้เช่าอีก 60,500 ตร.ม. ภายในปี 2561 

  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามท่ีพรอสเพคจดัตัง้บริษัทร่วมทนุกบั TICON เพ่ือสร้างคลงัสินค้าแบบสัง่สร้าง (Build to 

suit) จะมีการสร้างแบบนีท้ัง้โครงการหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า TICON เป็นบริษัทท่ีจัดตัง้ขึน้มานาน มีความช านาญทางด้าน 
Build to suit และมีพืน้ท่ีให้เช่าตอ่รายในขนาดท่ีใหญ่มาก  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ตามสิทธิการเช่า เม่ือสิน้สดุสญัญาทรัพย์สินต่างๆ จะด าเนินการอยา่งไร 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกุล กรรมการบริหารได้ชีแ้จงว่า มลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ สิ่งปลกูสร้างทัง้หมดจะตกเป็นของ
มลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เม่ือสิน้สดุสญัญาเช่า ส่วนวดัปากน า้กับวดัมงคลนิมิต สิ่งปลกูสร้างทัง้หมดจะเป็นกรรมสิทธ์ิของวดั
ตัง้แตเ่ร่ิมการก่อสร้าง  

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร  
ท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมตใินวาะนี ้

 หลงัจากท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชยันนัท์-บางพลี 
พาร์คแลนด์ จ ากัด โดยการให้กู้ ยืมเงินจ านวนไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามท่ีคณะกรรมการบริษัทเสนอ                
ทุกประการ โดยท่ีประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน  458,760,862  เสียง   คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน            45,400 เสียง   คิดเป็นร้อยละ    0.0099 

  งดออกเสียง  จ านวน         847,956  เสียง    

  บตัรเสีย  จ านวน       0 เสียง 

วาระที่ 11 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
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 ประธานสอบถามท่ีประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือมีเร่ืองท่ีจะเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอีกหรือไม่  
เน่ืองจากคณะกรรมการได้หมดวาระท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมแ ล้ว เม่ือท่ีประชุมไม่มีเร่ืองท่ีจะเสนอให้พิจารณาต่อไป                             
ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีเข้าร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุกิจการของบริษัท   
มาด้วยดีโดยตลอด และกลา่วปิดประชมุเม่ือเวลา 16.18 น. 

 

 
  ลงช่ือ.............................................................ประธานท่ีประชมุ 
                                                                                              ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 
 
 
   
                                                                                     
 
   
   
   
                                                                                    

 
 
  


