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บริษัท ม่ันคงเคหะการ จ ากัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
                      
 
เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเมื่อวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561  เวลา  14.00  น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชัน้ เอ็ม โรงแรมปทุมวัน                 
ปริน้เซส เลขที ่444 มาบญุครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม ่เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 

เร่ิมการประชุม 

 นายศกัดิ์ชยั วิรุฬห์ชีว เลขานกุารที่ประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมวา่ มีผู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉันทะจ านวน  155 ราย นับเป็นจ านวนหุ้ นได้  521,275,722 หุ้ น จากจ านวนหุ้ นทัง้หมด 
992,010,177 หุ้ น ซึ่งเป็นจ านวนหุ้ น ณ วันปิดสมุดทะเบียน เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561 คิดเป็นร้อยละ 52.5474 ของ
จ านวนหุ้นทัง้หมด ซึง่ครบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว   

 เลขานกุารท่ีประชมุได้แนะน ากรรมการของบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ ดงันี ้

 1.  นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสทิธ์ิ    โภคาชยัพฒัน์ กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร 

 3. นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ  กรรมการผู้จดัการ 

 4.  นางสธิุดา       สริุโยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นางสาวรัชนี    มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6.  นายอฏัฐ์ ทองใหญ่  อศัวานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นางมาลยั        รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 8.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 9. นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

 10.  นายศกัดิ์ศรี      พฤฒิธรรมกลู กรรมการ 

 11. นายณฐัพสธร  นนทจิตต์  กรรมการ 

 ทัง้นี ้กรรมการบริษัทมีจ านวน 11 คน เข้าร่วมประชมุครบ 

 ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท ส านกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จ ากดั เป็นผู้ท าหน้าที่เป็นคนกลางและ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 
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 ผู้สอบบญัชีของบริษัทจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภมูิไชยสอบบญัชี จ ากดั ที่เข้าร่วมประชมุคือ นางสาววิภาวรรณ   
ปัทวนัวิเวก 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้จงข้อปฏิบตัิส าหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุม  
ให้ที่ประชมุทราบวา่เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะปฏิบตัิดงันี ้

 1. การลงมติในแตล่ะวาระ จะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่ห็นด้วยหรือ                  
งดออกเสยีง ถือวา่ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิหรือเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

 2. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอกมติพร้อมทัง้ลงช่ือ
ในใบลงคะแนนเสยีงที่บริษัทได้แจกให้ผู้ ถือหุ้นตอนท่ีลงทะเบียนก่อนเข้าประชมุแล้ว  

 3. ผู้ ถือหุ้ นมีสิทธิลงคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้ นที่ตนถืออยู่ และผู้ ถือหุ้ นหนึ่งรายมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะน าจ านวนเสียงของผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ไปหกัออกจาก
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง สว่นท่ีเหลอืจะถือวา่เป็นจ านวนเสยีงที่เห็นด้วย 

 5. การลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ทา่นประธานที่ประชมุจะมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยสอบถาม
มติจากที่ประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ที่ประชมุทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวนัที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ถึงวนัที่ 31 มกราคม 2561 
บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม  และเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเป็น
กรรมการบริษัทในปี 2561 ซึ่งไมม่ีผู้ใดเสนอวาระเพิ่มเติมหรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อเข้ารับการคดัเลือกดงักลา่ว และเมื่อวนัที่ 
23 มีนาคม 2561 ถึงวนัท่ี 18 เมษายน 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสง่ค าถามลว่งหน้าเก่ียวกบัการประชมุสามญั  
ผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึง่ก็ไมม่ีผู้ใดสง่ค าถามลว่งหน้า 

 หลงัจากนัน้ เลขานกุารที่ประชุมได้เรียนเชิญนายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการท าหน้าที่เป็นประธาน           
ที่ประชมุเพื่อกลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

 ประธานได้กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้นที่ได้มาเข้าร่วมประชุมในวนันีแ้ละได้กลา่วเปิดประชุมและด าเนินการประชุม                     
ตามระเบียบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560 

 ประธานเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 2560                     
ซึง่ประชมุเมื่อวนัท่ี 25 เมษายน  2560 และบริษัทได้จดัสง่ส าเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสอืเชิญ
ประชมุแล้ว 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชุมช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้
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 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 160 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 
521,556,022 หุ้น 

  หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจ าปี 
2560 ว่าถกูต้อง โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  รับรอง   จ านวน   410,924,702 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมรั่บรอง   จ านวน         0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสยีง  จ านวน    110,631,320 เสยีง    

  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง 

วาระที่ 2  พิจารณารับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ ผ่านมาและรายงานประจ าปี 

2560 

 ประธานได้มอบหมายให้นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทช่วยชีแ้จงรายละเอียด                
ในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา   

    ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุว่า ยทุธศาสตร์ทางธุรกิจของบริษัทท่ีผ่านมาคือ อสงัหาริมทรัพย์
เพื่อขายโดยเน้นความแข็งแกร่งของแบรนด์ชวนช่ืน  เป้าหมายกลุ่มตลาดของลกูค้าราคา 2-5 ล้านบาท โดยเป็นตลาด
แนวราบ นอกเหนือจากโครงการแนวราบแล้ว บริษัทมีโครงการช่ือพาร์คคอร์ท สขุมุวิท 77 ที่เป็นอาคารคอนโดมิเนียมสงู             
7 ชัน้ และชัน้ใต้ดินอีก 1 ชัน้ เป็นท่ีจอดรถ  

 ในปี 2560 กลุม่อสงัหาริมทรัพย์เพื่อขาย บริษัทมียอดขายประมาณ 2,696 ล้านบาท จากโครงการบ้านเดี่ยว  
บ้านแฝด ทาวเฮ้าส์แนวราบ รวม 17 โครงการ จ านวน 536  ยูนิต ราคาเฉลี่ย 6.94 ล้านบาทต่อยูนิต มีสินค้ารอโอน
กรรมสทิธ์ิ (Backlog) ประมาณ 309 ล้านบาท ที่มีลกูค้าจองแล้วและรอรับโอนกรรมสทิธ์ิในปี 2561  

 บริษัทได้มีการเปิดตวัอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายโครงการใหม่จ านวน 5 โครงการ มีมูลค่ารวม 3,230 ล้านบาท 
จ านวน 560 ยนูิต ราคาเฉลี่ย 5.77 ล้านบาทตอ่ยนูิต ยอดขายไปแล้ว 677 ล้านบาท (115 ยนูิต) ตวัเลขราคาเฉลี่ยตอ่ยนูิต 
ที่สงูขึน้เนื่องจากรวม 1 โครงการพาร์คคอร์ท ทีเ่ป็นคอนโดมิเนียม มีราคาเฉลีย่สงูกว่าแนวราบ จึงท าให้ราคาเฉลีย่เมื่อรวม
กบัโครงการแนวราบแล้วสงูขึน้ไปด้วย  

 โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายจะขอแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม คือ 1) กลุ่มที่เป็นโครงการที่มีการเปิดโครงการ
ก่อนปี 2560 และ 2) กลุม่ที่เป็นโครงการที่เปิดใหม่ในปี 2560 จ านวน 5 โครงการ โดยรายละเอียดในสว่นนี ้นางสาวดษุฎี  
ตนัเจริญ กรรมการผู้จดัการจะเป็นผู้ ชีแ้จงให้ที่ประชมุรับทราบตอ่ไป 

  นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้ จัดการ ได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมเก่ียวกับรายละเอียดโครงการของบริษัท                     
ในปี 2560 และการท า Branding ของแบรนด์ชวนช่ืน โดยมีรายละเอียดดงันี ้
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1. การท า Branding ของแบรนด์ชวนช่ืน :  บริษัทได้มีการปรับเปลี่ยนแผนการตลาดโดยการน าระบบ 
Digital มาใช้มากขึน้ เช่น Facebook, Google, และ Instagram เป็นต้น ระบบดังกล่าวช่วยท าให้จ านวนการเข้าชม
โครงการของบริษัทในแต่ละโครงการมีจ านวนเพิ่มขึน้ และยงัพบวา่การท าการตลาดโดยการน าเทคโนโลยีดงักลา่วเข้ามา
ช่วยท าให้บริษัทสามารถปิดการขายส าหรับลกูค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการได้มากขึน้ ท าให้ยอดการจ าหน่ายของปี 
2560 ส าหรับลกูค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการท่ีเกิดจากการ Walk Digital เพิ่มขึน้ร้อยละ 30 ทัง้นี ้บริษัทได้วางแผนและ
เตรียมความพร้อมเพื่อให้ทนักบัเทคโนโลยีในปัจจุบนัที่มีการพฒันาและเปลี่ยนแปลงอยา่งมาก เพื่อท าให้ Branding ของ
ชวนช่ืนเป็นที่ยอมรับในแง่ของการตลาดมากขึน้ นอกจากนี  ้เพื่อเป็นการสร้างความแข็งแกร่งของ Branding ของบริษัท 
บริษัทได้มีการท า CRM โดยกิจกรรมที่บริษัทท ามาในปี 2560 คือกิจกรรมที่ช่ือว่า ครอบครัวมัน่คง ( Munkong Family) 
โดยการจดักิจกรรมการไปหาลกูบ้าน มุง่เน้นการท าความรู้จกัลกูบ้าน ( Know Your Neighbors) เพื่อให้ลกูบ้านมีความสขุ
ในการอยู่ร่วมกัน ได้รู้จักกัน กิจกรรมดงักล่าวท าให้ลกูบ้านได้รู้จกักันและลกูบ้านสามารถ Download Application ของ 
Munkong Family โดย Application ดงักล่าวลกูบ้านสามารถสื่อสารกบัคนในหมู่บ้าน รวมทัง้สามารถสื่อสารติดต่อตรง
มายงับริษัทได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนีย้งัได้รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ  ที่บริษัทสง่ถึงลกูบ้าน เป็นการเปิดช่องทางใน
การสือ่สารตรงจากลกูค้ามายงับริษัท บริษัทยงัได้ประโยชน์จากข้อมลูของลกูค้าในการน ามาศกึษาเพื่อเป็นข้อมลูในการท า
โครงการใหมใ่ห้ตรงกบัความต้องการของลกูค้า 

2. ผลการด าเนินงานและความคืบหน้าของโครงการ : 

   โครงการชวนช่ืนกรีนบาวด์ ในปี 2560 ยอดขาย 41 ยนูิต เป็นโครงการท่ีอยูใ่นพืน้ท่ีบริเวณสนามกอล์ฟ 
ชวนช่ืน ซึ่งเป็นสนามกอล์ฟของบริษัทที่เปิดด าเนินการมากว่า 20 ปี บริษัทได้มีการสร้าง Club House และ Sport Club 
ใหมจ่ึงท าให้โครงการได้รับความสนใจจากลกูค้า ตอบโจทย์ของการอยูอ่าศยัได้มากขึน้ สง่ผลให้บริษัทสามารถปิดการขาย
โครงการดงักลา่วได้อยา่งรวดเร็ว  

   จากความส าเร็จของโครงการชวนช่ืนกรีนบาวด์ ส่งผลให้โครงการชวนช่ืนไพร์มกรุงเทพ -ปทุมธานี                  
ซึง่เป็นโครงการท่ีอยูต่ิดกนั และเปิดขายในปี 2560 มียอดขายได้เกือบร้อยละ 50  

   โครงการชวนช่ืนบางนา และสิรีนเฮ้าส์ บางนา(เฟส 2) เป็นโครงการเก่า และในปี 2560 บริษัทได้มีการ
ปรับปรุงทางเข้าออกของโครงการเพื่อกระตุ้นยอดขาย รวมทัง้ในส่วนของภาครัฐได้มีโครงการในการท าถนนสาธารณะ
บริเวณดงักลา่วเป็น  4 เลน จึงท าให้ยอดจ าหนา่ยในโครงการเพิ่มขึน้ 

   โครงการชวนช่ืนไพร์มบางนา กม. 29 เป็นโครงการ 67 ยนูติ เปิดตวัเดือนพฤศจิกายน 2560 มยีอดขาย 
18 ยนูิต สบืเนื่องจากโครงการ EEC ท าให้โครงการได้รับการตอบรับจากลกูค้าที่ดขีึน้  

   โครงการชวนช่ืน โมดสั วิภาวดี ประกอบด้วยทาวน์เฮ้าส์และบ้านแฝด ในปี 2560 มียอดขาย 36 ยนูิต  
คงเหลือทาวน์เฮ้าส์ 14%  และบ้านแฝดประมาณ 61%  บริษัทได้ปรับรูปแบบบ้านแฝดให้สามารถใช้เป็นส านักงานได้                 
ซึง่ได้รับการตอบรับท่ีดีจากลกูค้าที่ต้องการน าไปใช้สอยเป็นส านกังาน  โดยยอดการจ าหนา่ยที่เพิ่มขึน้จะปรากฏในปี 2561 

   โครงการชวนช่ืนซิตี ้ไพร์มพาร์ค ด้วยต าแหน่งที่ตัง้โครงการซึ่งตัง้อยู่ในบริเวณวชัรพล จึง ได้รับการ                
ตอบรับท่ีดีจากลกูค้าเดิมของบริษัทท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณดงักลา่ว และท าให้โครงการสามารถปิดโครงการขายได้แล้ว 

   โครงการชวนช่ืนจรัญ 3  ด้วยต าแหนง่ที่ตัง้โครงการท่ีดี จึงท าให้เหลอืการจ าหนา่ยจ านวน 4 ยนูิต ที่เป็น 
ยนูิตใหญ่ ราคาประมาณ 16 ล้านบาท 



สิง่ที่สง่มาด้วย 1 
 

                                                                                5 

   บริษัทได้เปิดตัวโครงการชวนช่ืนทาวน์กาญจนา-บางใหญ่ ซึ่งเป็นโครงการทาวเฮ้าส์ มียอดขาย
ประมาณ 40% ราคาขาย 2 ล้านกว่าบาท นอกจากนี ้บริษัทยงัได้มีการปรับรูปแบบโครงการโดยการสร้างทาวน์เฮ้าส์ให้มี
ขนาดเลก็ลงและขายในราคา 1.99 ล้านบาท ท าให้ยอดขายมีการปรับตวัทีเ่พิ่มขึน้ 

   โครงการชวนช่ืนแกรนด์เอกชัย -บางบอน มีการปรับขนาดบ้านและราคาลง ท าให้ราคาไม่สูง 
(Affordable) การจ าหนา่ยจึงมีอยา่งตอ่เนื่อง 

   โครงการชวนช่ืนพาร์คกาญจนา-บางใหญ่ เป็นโครงการบ้านแฝด ที่ได้มีการเปิดขายช่วงปี 2559 และ
ได้รับการตอบรับท่ีดี บริษัทจึงจะด าเนินโครงการประเภทบ้านแฝดเพิ่มเติมในปี 2560 

   โครงการเก่าของบริษัทได้มีการแก้ไขปัญหาเร่ืองการบุกรุกและฟ้องขับไล่เรียบร้อยแล้ว จึงได้น ามา  
จดัจ าหนา่ยและสร้างรายได้ให้กบับริษัทในปี 2560 

   ส าหรับโครงการใหมท่ี่เปิดในปี 2560 มีจ านวน 5 โครงการ คือ 

1.) โครงการชวนช่ืน ทาวน์ แก้วอินทร์-บางใหญ่ เนื่องจากท าเลที่ตัง้ในบริเวณบางบวัทอง มีศกัยภาพ
มากขึน้จากการเติบโตของห้างสรรพสนิค้าและรถไฟฟา้สมีว่ง 

2.) โครงการชวนช่ืนไพร์ม กรุงเทพ-ปทมุธานี เป็นโครงการอยูใ่นสนามกอล์ฟ 

3.) โครงการชวนช่ืนพาร์ค ออ่นนชุ-วงแหวน เป็นโครงการบ้านแฝด 

4.) โครงการชวนช่ืนไพร์ม บางนา กม. 29  

5.) โครงการพาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 เป็นคอนโดมิเนียม 7 ชัน้ และชัน้ใต้ดินอีก 1 ชัน้เพื่อใช้เป็นที่      
จอดรถ ราคาเฉลี่ยประมาณ 43.6 ล้านบาทต่อยนูิต สร้างเสร็จต้นปี 2561 และได้มีการจ าหน่าย
ก่อนโครงการจะเสร็จจ านวน 3 ยนูิตช่วงปลายปี 2560 

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ การน าระบบ Digital Market ดงักลา่วข้างต้นมาใช้ใน
การด าเนินธุรกิจของบริษัท สง่ผลให้ยอดการจดัจ าหน่ายส าหรับลกูค้าที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมโครงการ ( Walk in ) ได้มากขึน้ 
ส าหรับภาพรวม 5 ปี ในปี 2560 บริษัทมีรายได้เพิ่มขึน้ ส่วนต่างระหว่างยอดการจ าหน่ายและยอดการจองจะไม่มาก 
เนื่องจากบริษัทมีการท าโครงการแนวราบและเป็นการขายบ้านสร้างเสร็จ จึงไม่เหมือนกับการสร้างคอนโดมิเนียมเพื่อ
จ าหนา่ย  

  บริษัทได้มีการติดตามจ านวนสินค้าของบริษัทที่พร้อมจะน าออกขาย ไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยว บ้านแฝด หรือ
ทาวน์เฮ้าส์ วา่มีจ านวนพร้อมขายเทา่ไร เพียงพอตอ่เปา้หมายที่บริษัทได้วางไว้ในการจ าหนา่ย 3,000 ล้านบาทตอ่ปีหรือไม ่ 
ส าหรับโครงการเปิดก่อนปี 2560 มีประมาณ 2,548 ล้านบาท และที่เปิดใหม่ในปีนีแ้ละยังไม่ได้จ าหน่ายอยู่ในจ านวน
ประมาณ 2,556 ล้านบาท รวมแล้วประมาณ 5,104 ล้านบาท ส าหรับยอด 5,104 ล้านบาท ประกอบด้วยสร้างเสร็จแล้ว
ประมาณ 923 ล้านบาท สร้างแล้ว 90% ประมาณ 298 ล้านบาท และที่น้อยกวา่ 90% แตเ่หลอืระยะเวลาก่อสร้างน้อยกวา่ 
5 เดือนอีกประมาณ 736 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างกว่า 5 เดือนอีกประมาณ 521 ล้านบาท พาร์ค คอร์ท สุขุมวิท 77 
จ านวน 959 ล้านบาท และที่ยงัไมก่่อสร้างอีก 1,667 ล้านบาท 

  มลูค่าโครงการที่จะเปิดใหม่ในช่วงตัง้แต่ปี 2561-2563 เป็นจ านวน 7,725 ล้านบาท ประกอบด้วย โครงการ
พาร์ค คอร์ท สขุมุวิท 77  และโครงการอื่นๆ ซึง่อยูใ่นเกณฑ์ที่บริษัทได้ก าหนดยอดขายตอ่ปีไว้ทีป่ระมาณ 3,000 ล้านบาท 
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  โครงการอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการ ปัจจุบันประกอบด้วยโครงการคลังสินค้ าเพื่อเช่าของบริษัท                     
พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จ ากัด , โครงการพาร์คคอร์ท เพื่อให้เช่า  จ านวน 42 ยูนิต, สนามกอล์ฟชวนช่ืน, และ                           
การให้บริการบริหารจดัการอาคารและอสงัหาริมทรัพย์ของบริษัท ยวัร์ส พร็อพเพอร์ตี ้แมเนจเม้นท์ จ ากดั  

  ส าหรับความคืบหน้าของโครงการของบริษัทพรอสเพคฯ ในช่วงปลายปี 2560 มีพืน้ที่เช่ารวม 114,974               
ตารางเมตร อัตราการเช่าเฉลี่ย 89.2% อัตราค่าเช่าเฉลี่ย  175.3 บาท /ตรม./เดือน ในปี 2560 มีก าไรสุทธิจาก                           
ผลประกอบการ (EBITDA) 135  ล้านบาท ส าหรับแผนในการด าเนินธุรกิจในปี 2561 บริษัทพรอสเพคมีแผนที่จะก่อสร้าง
พืน้ที่ให้เช่าส าหรับโรงงานและคลงัสินค้าเพิ่มเติมอีก 34,000 ตรม.ส าหรับการลงทนุร่วมกบั TICON เพื่อก่อสร้างพืน้ที่ให้
เช่าให้กบั SCANIA 14,000 ตรม.  แล้วเสร็จและคาดวา่จะเข้าใช้พืน้ท่ีได้ประมาณกลางปี 2561 

  สินทรัพย์ของบริษัท ประกอบด้วย โครงการอสงัหาริมทรัพย์เพื่อขายที่อยู่ระหว่างพัฒนาประมาณ 6,307                
ล้านบาท ธุรกิจให้เช่าและบริการประมาณ 4,176 ล้านบาท ส าหรับที่ดินรอการพฒันาที่บริษัทยงัไม่มีโครงการที่จะน ามา
พฒันาในอีก 3 ปีข้างหน้า ก็อาจจะน ามาแปลงเป็นเงินสดหมนุเวียนเพื่อใช้ในการด าเนินธุรกิจของบริษัท 

  นอกจากนี ้ในด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์เพื่อเช่าและบริการ บริษัทยังได้มีการศึกษาความเป็นไปได้ของ
โครงการในการด าเนินกิจการการให้บริการด้านการท่องเที่ยวและด้านสขุภาพ เพื่อเป็นช่องทางในการสร้างรายได้ให้แก่
บริษัทเพิ่มเติม ซึ่งหากจะด าเนินการให้บริการดงักลา่ว บริษัทจะต้องมีหุ้นส่วนทางธุรกิจ (Partner) ที่มีทกัษะและความ
ช านาญเพื่อมาช่วยผลกัดนัให้เกิดความส าเร็จในโครงการดงักลา่ว 

  เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานุการ                     
ที่ประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 169 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 
525,527,737 หุ้น 

  หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติรับรองผลการด าเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        
ที่ผา่นมาและรายงานประจ าปี 2560 โดยที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  รับรอง   จ านวน   525,527,737 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมรั่บรอง   จ านวน         0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสยีง  จ านวน             0 เสยีง    

  บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทประจ าปีสิน้สุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสธิุดา  สริุโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและ
บญัชีการเงิน ชว่ยชีแ้จงรายละเอยีดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพจิารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ได้ ส รุป รายกา รที่ ส าคัญ ขอ ง                    
งบการเงินรวมของบริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบญัชีของ
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บริษัทแล้ว ให้ที่ประชมุทราบวา่ผลการด าเนินงานในธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ซึง่เป็นธุรกิจหลกัของบริษัท บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ 
2,765.3 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 904.5 ล้านบาท คิดเป็นอตัราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 32.7  

 เมื่อรวมทกุธุรกิจของกลุม่บริษัท บริษัทมีรายได้จากการขายและบริการจ านวน 3,064.5 ล้านบาท ก าไรขัน้ต้น 
1,058 ล้านบาท คิดเป็นอัตราก าไรขัน้ต้นร้อยละ 34.5 ซึ่งใกล้เคียงกับปี 2559 โดยสรุปผลการด าเนินงานในปี 2560               
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 3,264.4 ล้านบาท เป็นต้นทุนและค่าใช้จ่ายรวม 2,930.8 ล้านบาท ก าไรสทุธิในส่วนของบริษัท
จ านวน 233.3 ล้านบาท คิดเป็นก าไรสทุธิตอ่หุ้น 0.24 บาท 

 ส าหรับฐานะการเงิน กลุม่บริษัทมีสินทรัพย์รวม 14,179.83 ล้านบาท หนีส้ินรวม 7,511.95 ล้านบาท มลูค่า 
สว่นของผู้ ถือหุ้นในสว่นของบริษัท 6,560.08 ล้านบาท อตัราสว่นหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้นเท่ากบั 1.15 เท่า แต่หากคิด
เฉพาะหนีส้นิในสว่นท่ีมีภาระดอกเบีย้จะมีอตัราเทา่กบั 1.04 เทา่ และมีมลูคา่ตามบญัชีตอ่หุ้นเทา่กบั 6.61 บาทตอ่หุ้น 

 นอกจากนี ้นายอัฏฐ์ ทองใหญ่ อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที่ประชุมเพิ่มเติมว่า ในปี 
2560 คณะกรรมการตรวจสอบได้มีการประชุมจ านวน 5 ครัง้ และได้มีการประชุมร่วมกบัผู้ตรวจสอบบญัชีของบริษัทโดย
ไม่มีผู้บริหาร เพื่อความเป็นอิสระของผู้ตรวจสอบบญัชี ในการรายงานถึงปัญหาหรือข้อจ ากดัที่เกิดขึน้จากการตรวจสอบ  
งบการเงิน ซึ่งผู้ ตรวจสอบบัญชีไม่พบข้อจ ากัดที่เป็นสาระส าคัญ  ส าหรับงบการเงินที่น าเสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ น  
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาความถูกต้องแล้ว รวมทัง้ได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้ตรวจสอบบัญชีโดยได้แสดง
ความเห็นต่องบการเงินวา่ถกูต้องในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ส าหรับรายละเอียดอื่น ๆ ปรากฏ
ตามส าเนางบการเงินของบริษัทท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามเก่ียวกับอัตราก าไรขัน้ต้นของบริษัทในปี 2559 เมื่อเทียบกับปี 2560 ลดลงเล็กน้อย                     
แตก่ าไรสทุธิลดลง 4% เนื่องจากสาเหตใุด 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแ้จงว่า เนื่องจากบริษัทมี
คา่ใช้จ่ายในการขายและคา่ใช้จ่ายในการบริหารรวมถึงต้นทนุทางการเงินท่ีสงูขึน้ โดยคา่ใช้จ่ายในการขายและการบริหาร
เป็นไปตามยอดขายที่เพิ่มขึน้ ซึง่เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 2 ค่าใช้จ่ายในการบริหารที่เพิ่มขึน้สว่นใหญ่มาจากการปรับปรุง
โครงการต่างๆ ของบริษัทที่ยงัไม่ได้มีการจดัตัง้นิติบคุคลหมู่บ้าน ดงันัน้ เพื่อการจัดตัง้นิติบุคคลที่ยงัคงค้างอยู่ บริษัทจึง
ต้องมีการซ่อมแซมโครงการจึงท าให้เกิดต้นทุนของบริษัทในส่วนนี ้นอกจากนีบ้ริษัทยงัได้มีการพฒันาระบบ Hardware 
และ Software จึงท าให้เกิดคา่ใช้จ่ายในสว่นนีเ้พิ่มขึน้เมื่อเปรียบเทียบกบัปี 2559 

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในปี 2561 อตัราก าไรสทุธิของบริษัทจะเพิ่มขึน้เป็นประมาณ 10% เหมือนเดิม
ได้หรือไม ่

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชีแ้จงว่า ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้  
เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ในปี 2560 เป็นค่าใช้จ่ายบางสว่นและจะมีค่าใช้จ่ายต่อเนื่องในสว่นของระบบเทคโนโลยีที่จะต้อง
น ามาพฒันาระบบขององค์กร แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทจะพยายามให้บริษัทมีจ านวนยอดขายเพิ่มขึน้สอดรับกบัคา่ใช้จ่าย 
ทีส่งูขึน้ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเติมวา่ เนื่องจากยอดอตัราก าไรสว่นหนึง่ของบริษัทขึน้อยูก่บั
คา่ใช้จ่ายทางการเงิน บริษัทจึงได้วางแนวทางในการลดหนี ้รวมทัง้การแปลงทรัพย์สนิให้เป็นเงินสดเพื่อน ามาใช้หมนุเวียน
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ในการพฒันาโครงการใหม่ๆ ของบริษัท ซึง่จะท าให้เกิดรายได้ที่สม ่าเสมอและตอ่เนื่อง โดยจะพยายามท าให้บริษัทมีอตัรา
ก าไรกลบัมาเทา่ๆเดิม 

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพิ่มเติมวา่ ในงบการเงินของบริษัท รายได้อื่นของบริษัทท่ีเพิ่มขึน้คืออะไร 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชีแ้จงว่า รายได้อื่นที่เพิ่มขึน้ใน
สว่นนีค้ือรายได้จากการรับเงินคา่สว่นกลางจากโครงการท่ียงัไมไ่ด้มีการจดัตัง้นิตบิคุคล เงินสว่นกลางที่บริษัทรับมาในสว่น
นีจ้ะถกูบนัทกึเป็นรายได้อื่นๆ ของบริษัท และคา่ใช้จ่ายในการจดัตัง้นิติบคุคลก็จะเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารของบริษัท 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุเพิ่มเตมิวา่ ดงันัน้ บริษัทจึงได้เร่งให้โครงการเก่าๆ ของบริษัทได้มี
การจดัตัง้นิติบคุคลหมูบ้่านเพื่อท าให้รายได้อื่นๆ ในสว่นนีข้องบริษัทถกูล้างออกไปในทางบญัชี 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้
เลขานกุาร ที่ประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 171 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 
525,534,237 หุ้น 

 หลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 โดยที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเอกฉนัท์ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   525,534,237  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน                      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  งดออกเสยีง  จ านวน                      0  เสยีง    

  บตัรเสยี  จ านวน       0 เสยีง 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินช่วยชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า                       
ตามมาตรา 116 แหง่พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37. ก าหนดให้บริษัท
ต้องจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไว้เป็นทนุส ารองไมน้่อยกวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสทุธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทนุ
สะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน้่อยกวา่ร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนของบริษัท เนื่องจากบริษัทได้
จดัสรรเงินก าไรสทุธิไว้เป็นทนุส ารองตามกฎหมายครบจ านวนร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามที่กฎหมายก าหนดแล้ว 
คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรไมจ่ดัสรรเงินก าไรไว้เป็นทนุส ารองเพิ่มเติมอีก 

 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30 ขึน้ไปของก าไรสทุธิในแตล่ะปี เนื่องจากบริษัท
มีก าไรสทุธิจากผลการด าเนินงานในปี 2560 จ านวน 233,250,816 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควร           
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เสนอขอให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี 2560 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นโดย
จ่ายจากก าไรสะสม (ซึ่งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.22 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 218,242,238.94 บาท                 
ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทที่ก าหนดไว้ โดยก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 
3 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2561 

 ประธานสอบถามที่ประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีข้อสอบถามหรือไม ่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมข้ีอสอบถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที่คณะกรรมการ
เสนอ ทกุประการ โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   525,534,237  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน                      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

  งดออกเสยีง  จ านวน                      0  เสยีง    

  บตัรเสยี  จ านวน       0 เสยีง 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ วาระนีเ้ป็นเร่ืองที่จะต้องพิจารณาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท
และตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัที่ก าหนดให้กรรมการต้องออกจากต าแหนง่เป็นจ านวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้
กรรมการ ที่อยูใ่นต าแหนง่นานที่สดุเป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระ แต่มีสทิธิที่จะได้รับการเลอืกตัง้ให้กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2561 มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระรวม 4 คน คือ 

 (1)  นายวรสทิธ์ิ โภคาชยัพฒัน์    

 (2)  นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน  

 (3)  นางมาลยั รัชตสวรรค์  และ 

 (4)  นายณฐัพสธร นนทจิตต์  ซึง่ได้แจ้งความประสงค์ไมข่อรับการเสนอช่ือให้เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทอีก 

 เนื่องจากนายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพฒัน์ , นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน และนางมาลยั รัชตสวรรค์ เป็นคณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน และเป็นกรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จึงถือว่าเป็นกรรมการผู้มีสว่นได้
เสียไม่สามารถร่วมพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ จึงได้น าเสนอที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้พิจารณาและเสนอการเลอืกตัง้กรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระในครัง้นี ้

 นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2561  และเสนอช่ือ
บคุคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทเป็นการล่วงหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที่บริษัทก าหนดและ
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เผยแพร่ไว้บนเว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและช่ือผู้ที่เหมาะสมเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้
เป็นกรรมการมายงับริษัท 

 เลขานกุารที่ประชุมได้ชีแ้จงต่อว่า คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้พิจารณาคณุสมบตัิในด้าน
ตา่ง ๆ  อนัได้แก่ ความเหมาะสมด้านคณุวฒุิ ประสบการณ์และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตัิงาน
ในฐานะกรรมการบริษัทในช่วงที่ผ่านมาของกรรมการทัง้  3 ท่านดงักล่าวแล้วเห็นว่า กรรมการทัง้ 3 ท่านมีคณุสมบตัิเหมาะสม
เห็นสมควรเสนอขอให้ที่ประชมุพิจารณาดงันี ้

 (1)  เลือกตัง้ให้นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพฒัน์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบั
เข้าด ารงต าแหนง่กรรมการของบริษัทใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

 (2)  เลือกตัง้ให้นายธีรพันธุ์  จิตตาลาน และนางมาลยั รัชตสวรรค์ ซึ่งเป็นกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตาม
ก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการและกรรมการอิสระของบริษัทใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

 (3)  ยืนยนัให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน โดยให้สงวนต าแหน่งกรรมการของนาย
ฟิลปิวีระ บนุนาค ที่ได้ลาออกไปในระหวา่งวาระไว้ก่อน และมอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็นผู้พิจารณาแต่งตัง้บคุคล
ที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการที่วา่งนีต้ามที่เห็นสมควรตอ่ไป 

 เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า กรรมการที่ครบก าหนดวาระซึ่งได้รับการเสนอช่ือให้เลือกตัง้เป็น
กรรมการอีกวาระหนึ่งจะขอออกจากห้องประชุมก่อนการลงมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นเพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการก ากับ
ดแูลกิจการท่ีดี 

 ก่อนออกจากห้องประชุม นายวรสิทธ์ิ โภคาชยัพฒัน์ได้ขอแก้ไขข้อมลูของตนเองที่ปรากฏในหนงัสือเชิญประชุม 
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 โดยขอแก้ไขจ านวนปีที่เป็นกรรมการบริษัทจากเดิม 1 ปี 6 เดือน แก้ไขเป็น 2 ปี 6 เดือน และ
ปัจจบุนัไมไ่ด้ด ารงต าแหนง่กรรมการในบริษัท ซีเอ็ดยเูคชัน่ จ ากดั (มหาชน) โดยได้ลาออกตัง้แตว่นัที่ 1 มีนาคม 2561  

  ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาะนี ้

 เลขานกุารที่ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี ้โดยจะขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสยีงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติเลือกตัง้ให้นายวรสิทธ์ิ โภคาชัยพฒัน์ นายธีรพนัธุ์ จิตตาลาน 
และนางมาลยั รัชตสวรรค์ ซึง่เป็นกรรมการท่ีต้องออกจากต าแหนง่ตามก าหนดวาระในครัง้นีก้ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการ
ของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ่ง และยืนยนัให้คณะกรรมการบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน โดยให้สงวนต าแหน่ง
กรรมการของนายฟิลิปวีระ บุนนาค ที่ได้ลาออกไปในระหว่างวาระไว้ก่อน และมอบอ านาจให้คณะกรรมการของบริษัทเป็น                     
ผู้พิจารณาแต่งตัง้บุคคลที่เหมาะสมเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการที่ว่างนีต้ามที่เห็นสมควรต่อไป โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนน
เสยีงเอกฉนัท์หรือข้างมากของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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1. นายวรสทิธ์ิ  โภคาชยัพฒัน์   
เห็นด้วย  จ านวน   525,534,237  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน             0 เสยีง    
บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง 

2. นายธีรพนัธุ์  จิตตาลาน 
เห็นด้วย  จ านวน   525,534,237  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน      0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสยีง จ านวน             0 เสยีง    
บตัรเสยี  จ านวน      0 เสยีง 

 ก่อนการลงมตใินวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 172 ราย นบัจ านวนหุ้น
รวมได้ 526,020,539 หุ้น 

3. นางมาลยั รัชตสวรรค์ 
เห็นด้วย  จ านวน    526,020,539  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 
ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน        0 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000      
งดออกเสยีง จ านวน               0 เสยีง    
บตัรเสยี  จ านวน        0 เสยีง 

 ก่อนการลงมตใินวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 173 ราย นบัจ านวนหุ้น
รวมได้ 526,020,541 หุ้น 

4. ยืนยนัให้คณะกรรมการของบริษัทประกอบด้วยกรรมการจ านวน 11 คน  
    เห็นด้วย จ านวน     526,019,341     เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   99.9998 
    ไมเ่ห็นด้วย  จ านวน                1,200 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0002       
    งดออกเสยีง จ านวน            0 เสยีง    
    บตัรเสยี จ านวน    0 เสยีง  

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบ าเหน็จกรรมการ 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินช่วยชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้ จัดการสายงานบริหารและบัญ ชีการเงินได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า 
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และเงินบ าเหน็จกรรมการ
ประจ าปี 2560 ดงันี ้

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในอตัราเดียวกบัปี 2560 โดยเป็นการจ่ายค่าเบีย้ประชุมส าหรับ                       
1) คณะกรรมการบริษัท 2) คณะกรรมการตรวจสอบ และ 3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  เฉพาะ
กรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุ ในอตัราคา่เบีย้ประชมุ ดงันี ้
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  1.1  ประธาน                         15,000 บาทตอ่ครัง้ 

  1.2 กรรมการทา่นละ             10,000 บาทตอ่ครัง้ 

 (2)   เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ในอตัรา 235,000 บาทตอ่คน โดยค านวณตามระยะเวลาในการ 
ด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2560 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทัง้สิน้  12 ท่าน รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 
2,659,000.- บาท 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 174 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 
526,020,544 หุ้น 

 หลงัจากที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 และ
เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ดงันี ้1) ค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 ในอตัราเดียวกบัปี 2560 โดยเป็นการ
จ่ายคา่เบีย้ประชมุ และ 2) เงินบ าเหน็จกรรมการประจ าปี 2560 ในอตัรา 235,000บาท ตอ่คน โดยค านวณตามระยะเวลา
ในการด ารงต าแหน่งกรรมการในระหว่างปี 2560 ของกรรมการแต่ละท่านรวมทัง้สิน้ 12 ท่าน รวมเป็นเงินบ าเหน็จจ านวน 
2,659,000.- บาท ตามรายละเอียดที่คณะกรรมการเสนอทกุประการ โดยที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สองใน
สามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ ดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   526,009,344  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9979 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน               1,200 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0002 

  งดออกเสยีง  จ านวน             10,000  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0019 

  บตัรเสยี  จ านวน       0 เสยีง 

วาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2561 

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า วาระนีจ้ะเป็นการพิจารณาเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เนื่องจากผู้สอบบัญชีของบริษัทครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณา
กลัน่กรองของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ 
ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที่ 5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ  วัฒนกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่  9832 จากบริษัท                          
เคพีเอ็มจี ภมูิไชย สอบบญัชี จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจ าปี 2561  และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชี
ของบริษัทจ านวนไมเ่กิน 1,550,000 บาท ซึง่เพิ่มขึน้จากปีที่แล้วจ านวน 40,000 บาท  

 ทัง้นี ้บริษัทที่เป็นส านกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอข้างต้นมีคณุสมบตัิตามที่ส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก าหนด และไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ 
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ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับุคคลดงักลา่ว โดยผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ราย ได้รับการเสนอช่ือเพื่อแต่งตัง้เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัทเป็นปีที่ 3  

 นอกจากนี ้นางสาวมาริษา ธราธรบรรพกลุ และนางสาวปัทมวรรณ วฒันกลุ ยงัไมเ่คยลงนามเป็นผู้สอบบญัชี                   
งบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาก่อน 

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 177 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 
526,032,344  หุ้น 

 หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที่ประชุมมีมติแต่งตัง้ให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้ สอบบัญชีรับ
อนญุาตทะเบียนเลขที่ 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที่ 5752 และ/
หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 
จ ากัดเป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2561  และก าหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้ สอบบัญชีของบริษัทจ านวนไม่เกิน 
1,550,000 บาท โดยที่ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสยีงลงคะแนน ดงันี ้

  เห็นด้วย  จ านวน   526,031,144  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9998 

  ไมเ่ห็นด้วย   จ านวน               1,200 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0002 

  งดออกเสยีง  จ านวน                      0  เสยีง    

  บตัรเสยี  จ านวน       0 เสยีง 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีใ้ห้ที่ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการที่ประชุมได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า สืบเนื่องจากประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 
74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวนัที่ 27 มิถนุายน 2557 ก าหนดให้การประชุมที่กฎหมายบญัญัติให้
ต้องมีการประชุมนอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีบญัญัติไว้ในกฎหมายแต่ละฉบบัแล้ว จะจดัให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยต้องเป็นไปตามมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 และค าชีแ้จงของกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวนัที่ 23 กันยายน 2559 กรณีบริษัทมหาชน
จ ากัด หากประสงค์จะประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะต้องมีการก าหนดเร่ืองการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไว้ใน
ข้อบงัคบัของบริษัทมหาชนจ ากดั ดงันัน้ เพื่อสนบัสนนุให้บริษัทสามารถจดัประชุมคณะกรรมการผา่นสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ได้
สะดวก แม้จะไม่อยู่ในสถานที่เดียวกนั ซึ่งจะช่วยประหยดัต้นทนุและระยะเวลาในการจดัการประชุม  บริษัทจึงควรแก้ไข
ข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 

 นอกจากนี ้เพื่อให้สอดคล้องกบัค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 21/2560 เร่ืองการแก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจลงวันที่  4 เมษายน 2560 ซึ่งได้แก้ไขมาตรา 100 แห่ง
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พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 บริษัทจึงควรแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 ให้สอดคล้องกบักฎหมายที่
แก้ไข 

 ส าหรับรายละเอียดการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 และ ข้อ 27 มีรายละเอียดตามสิ่งที่สง่มาด้วย 6 ที่ได้
จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว   

 ประธานสอบถามที่ประชุมว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม 
ประธานจึงขอให้ที่ประชมุพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุารท่ีประชมุช่วยด าเนินการเก่ียวกบัการลงมติในวาระนี ้

 ก่อนการลงมติในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมรวมเป็นจ านวน 182 ราย นบัจ านวนหุ้นรวมได้ 
526,325,144  หุ้น 

 หลงัจากที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแก้ไขข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 และ ข้อ 27 โดย                    
ให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี ้ 

 “ ข้อ 21 ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนกรรมการ
ทัง้หมด จึงจะเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้  ถ้ามีรอง
ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไมม่ีรองประธานกรรมการ หรือมีแตไ่มส่ามารถปฏิบตัิหน้าที่ได้
ให้กรรมการซึง่มาประชมุเลอืกกรรมการคนหนึง่เป็นประธานในท่ีประชมุ 

  การวินิจฉยัชีข้าดของที่ประชมุให้ถือเสยีงข้างมาก 

  กรรมการคนหนึ่งมีเสียงหนึง่ในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ่งมีสว่นได้เสียในเร่ืองใด ไม่มีสิทธิออก
เสยีงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงเป็นเสยีงชีข้าด 

  การประชุมคณะกรรมการ หรือคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทอาจจะจัดให้มีการประชุมผ่านสื่อ
อิเลก็ทรอนิกส์ โดยปฏิบตัิให้เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด” 

   “ ข้อ 27  คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจ าปีภายในสี่เดือนนบัแต่วนั
สิน้สดุของรอบปีบญัชีของบริษัท 

  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั 

  คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร  หรือ 
ผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ(10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหนา่ยได้ทัง้หมดจะเข้าช่ือ
กันท าหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ โดยจะต้องระบุเร่ืองและเหตุผลในการที่ขอให้เรียก
ประชมุไว้ให้ชดัเจนในหนงัสอืดงักลา่วด้วย คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายในสีส่บิห้า(45)วนันบัแตว่นัที่
ได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น” 
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 โดยที่ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่สามในสีข่องจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมี
สทิธิออกเสยีงลงคะแนนดงันี ้

  อนมุตัิ   จ านวน   526,323,944  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9998 

  ไมอ่นมุตัิ   จ านวน               1,200 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0002 

  งดออกเสยีง  จ านวน                      0  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  บตัรเสยี  จ านวน       0 เสยีง 

วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที่บริษัทพรอสเพคฯมีแผนจะก่อสร้างเพิ่มอีก 34,000 ตรม. ในอีก 2 ปีข้างหน้า 
อยากจะทราบว่าพืน้ที่จริงของโครงการที่เหลืออยู่และสามารถที่จะน ามาพฒันาได้มีจ านวนเท่าใด และจะสามารถสร้าง
รายได้ให้กบับริษัทเป็นจ านวนเทา่ใดในอนาคต 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า  ส าหรับพืน้ที่ที่ดินของบริษัทพรอสเพคฯ ประมาณการว่าจะพฒันาได้
ทัง้หมด 250,000 ตรม. ตวัเลขอาจมีการเปลีย่นแปลงขึน้อยูก่บัชนิดของโรงงานหรือคลงัสินค้าที่ลกูค้ามีความต้องการ เมื่อ
ก่อสร้างอาคารบนที่ดินทัง้หมดที่มีอยู่ ค านวณจากอตัราค่าเช่าเฉลี่ย 175 บาท/ตรม./เดือน บริษัทพรอสเพคฯ อาจจะท า
รายได้ประมาณ 500 ล้านบาท/ปี ปัจจบุนั EBITDA ประมาณ 40% และคาดวา่จะเพิ่มขึน้เป็น 50%  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า  บริษัทพรอสเพคฯจะมีการจดัตัง้เป็นกองทุนหรือไม่ เหมือนเช่นกรณีที่ไทคอนได้ขาย
โรงงานเข้ากองทนุ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า กรณีดงักลา่วคงต้องพิจารณาในหลายปัจจัย ปัจจุบนัอตัราดอกเบีย้ต ่า                  
การกู้มาสร้างและน ามาให้เช่าจะได้ประโยชน์มากกวา่การได้รายได้จากการขายเข้ากองทนุเพียงครัง้เดียว และอาจจะติด
ปัญหาในเร่ืองที่พืน้ท่ีดงักลา่วเป็นพืน้ท่ีเช่าอีกด้วย 

 ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามเก่ียวกับโครงการในอนาคตของบริษัท ด้านการให้บริการการท่องเที่ยวและสุขภาพ                  
บริษัทได้ประเมินความเสี่ยงในการด าเนินโครงการดงักล่าวอย่างไร และการให้บริการด้านสขุภาพจะเน้นการให้บริการ
ลกัษณะใด 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า ปัจจบุนัโครงการอสงัหาริมทรัพย์เติบโตได้ยากขึน้จากปัจจยัราคาที่ดินที่
ปรับเพิ่มสงูขึน้กวา่ในอดีต และมีแนวโน้มที่ราคาที่ดินจะปรับตวัสงูขึน้อย่างต่อเนื่อง การมองหาธุรกิจในด้านอื่น เช่น การ
ให้เช่า จะช่วยเพิ่มรายได้ประจ าให้แก่บริษัทอีกทางหนึ่ง รวมทัง้ยงัมีสว่นช่วยในการกระจายความเสี่ยงจากการประกอบ
ธุรกิจของบริษัทได้อีกทางหนึ่งด้วย ตามที่รัฐบาลได้ออกนโยบายให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสขุภาพนานาชาติ หรือ 
Medical Hub และยงัคงมีการสง่เสริมเร่ืองการทอ่งเที่ยวอยา่งตอ่เนื่อง การมองหาธุรกิจในด้านการให้บริการการทอ่งเที่ยว
และสุขภาพจึงเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่บริษัทเล็งเห็นความเป็นไปได้ของการด าเนินธุรกิจดังกล่าว โดยจะเป็นกา รพัฒนา
อสงัหาริมทรัพย์เพื่อการให้บริการเช่นเดียวกบัท่ีบริษัทได้พฒันาโครงการสนามกอล์ฟเพื่อให้บริการในปัจจบุนั  ถึงแม้บริษัท
จะมีความช านาญด้านอสงัหาริมทรัพย์ แต่หากได้หุ้นสว่นทางธุรกิจที่มีความช านาญในด้านดงักลา่วเข้ามาช่วยเสริมก็จะ
ท าให้โครงการดงักลา่วเกิดขึน้ได้  การให้บริการด้านสขุภาพจะมุ่งเน้นไปท่ีการดแูลสขุภาพและการดแูลผู้สงูอาย ุโดยกลุม่
ลกูค้าจะเป็นชาวตา่งชาติ 
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 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัรายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2561 จะเพิ่มขึน้มากน้อยเพียงใด และการ
ถือหุ้นในบริษัทของคณุสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ 

 ประธานได้ชีแ้จงว่า การถือหุ้นในบริษัทในสดัสว่นการถือหุ้นร้อยละ 14.07 นัน้ เป็นการถือหุ้นผ่านบริษัทซีพีดี                
โฮลดิง้ จ ากดั และถือหุ้นอยูใ่นช่ือ UBS AG ซึง่เป็น Custodian 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า รายได้จากการให้เช่าและบริการในปี 2561 จะเป็นรายได้จาก                       
สนามกอล์ฟประมาณ 10% ที่เหลอืเป็นรายได้จากการให้เช่าและบริการตา่งๆ 

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกับโครงการพาร์ค คอร์ท แบ่งออกเป็นก่ีเฟส และจะเป็นส่วนขายหรือให้เช่าอีก
ประมาณเทา่ไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า โครงการพาร์ค คอร์ท แบ่งออกเป็น 3 เฟส คือ A B และ C โดยเฟส A  
สร้างเสร็จแล้วเนือ้ที่ประมาณ 8 ไร่ เป็นอาคาร 5 อาคาร อาคารละ 14 ยนูิต รวมเป็น 70 ยูนิต แบ่งออกเป็นสว่นขาย 28              
ยนูิต และสว่นของการให้เช่าจ านวน 42 ยนูิต การก าหนดสดัสว่นขายและให้เช่าดงักลา่วจะมีผลต่อสดัสว่นหนีก้บัทนุของ
บริษัท ถึงแม้บริษัทจะมีหนีแ้ต่ก็ยงัมีทรัพย์สินคือห้องชุดที่แบ่งไว้ส าหรับการให้เช่า และหากบริษัทขายได้หมด 28 ยนูิต 
บริษัทก็จะไมม่ีหนีส้ าหรับโครงการนี ้

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ 1) หากบริษัทท าธุรกิจด้านการให้บริการด้านสขุภาพ ผู้ ถือหุ้นจะได้สว่นลดในการเข้าใช้
บริการหรือไม่   2)โครงการของบริษัทพรอสเพคฯ มีแผนจะพฒันาโครงการอย่างไรให้สอดรับกับ AEC  3)โครงการต่างๆ
ของบริษัทอยูใ่นช่วงลงทนุจะคืนทนุและสร้างก าไรเมื่อไร เพื่อบริษัทจะได้ไมต้่องเอาก าไรสะสมมาจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงวา่  

 1) ในสว่นของธุรกิจการให้บริการซึ่งเป็นโครงการในอนาคตของบริษัท เบือ้งต้นบริษัทได้วางแผนที่มุ่งเน้นไป
ที่กลุม่ลกูค้าตา่งชาติ  

 2) ส าหรับโครงการของบริษัทพรอสเพคฯ คือ บางกอกฟรีเทรดโซน เป็นพืน้ที่เช่าทัง้หมดจ านวน 1,000 ไร่  
โดยเป็นการเช่าจากมูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ วัดปากน า้ภาษีเจริญ และวัดมงคลนิมิตร อยู่ในพืน้ที่ เขตบางเสาธง  
จังหวดัสมุทรปราการ โครงการดงักล่าวพัฒนามาแล้วประมาณ 7-8 ปี ปัจจุบันมีการขายหรือเซ้งพืน้ที่บางส่วนไปแล้ว 
รวมทัง้มีการร่วมทุนกับไทคอนและได้มีการสร้างเพิ่มประมาณ 15,000 ตรม. ในปี 2561 พืน้ที่ทัง้หมดของโครงการ 
250,000 ตรม. ในปีนีโ้ครงการของบริษัทพรอสเพคฯ ได้รับความสนใจที่ดีเพิ่มขึน้ การก่อสร้างจะเป็นการก่อสร้างแบบ 
build to suit โดยการเจรจากบัเจ้าของโรงงานเพื่อสร้างให้ได้ตามแบบที่ตกลงกนั โดยจะเป็นโรงงานขนาดใหญ่  การสร้าง
ดงักลา่วจะดีกวา่การสร้างเลก็ๆ ขนาด 800-1,000 ตรม. และรอให้มีผู้ เช่าซึง่จะต้องใช้เวลามากกวา่ 

 3) ส าหรับการด าเนินโครงการของบริษัทในด้านอสงัหาริมทรัพย์ในปัจจบุนัเป็นการด าเนินโครงการบ้านเดี่ยว
แนวราบ ราคาขายเฉลี่ยประมาณ 5 ล้านบาท คอนโดมิเนียมของโครงการพาร์คคอร์ทที่ท าก็เป็นคอนโดมิเนียมสงูเพียง 7 
ชัน้และชัน้ใต้ดินซึ่งเป็นที่จอดรถอีก 1 ชัน้  การจะเพิ่มรายได้ให้มากๆ  ทัง้จากรายได้ในการจองและการขายก็จะต้องเป็น
การสร้างคอนโดมิเนียมขนาดใหญ่ 20-30 ชัน้ ซึ่งบริษัทยงัไม่มีความช านาญด้านนี ้แต่อยา่งไรก็ตาม บริษัทก็จะพยายาม
ท าให้ได้ตามเปา้หมายที่วางไว้ในการเพิ่มยอดขายให้ได้ 4,000 ล้านบาทในอีก 3-5 ปีตอ่จากนี ้
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 ผู้ ถือหุ้นได้เสนอวา่ หากราคาหุ้นของบริษัทมีราคาต ่ากวา่ Book Value มากๆ บริษัทอาจจะซือ้หุ้นคืนก็ได้  

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบัญชีการเงินได้ชีแ้จง เพิ่มเติม เร่ืองการจ่าย 
เงินปันผลของบริษัท บริษัทยงัไมข่าดทนุและมีก าไรสทุธิสงูกวา่เงินปันผลที่จ่าย  การจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมเป็นเร่ือง
ประโยชน์ทางภาษีให้กบัผู้ ถือหุ้นของบริษัทเพื่อจะได้ประโยชน์ในการเครติดภาษี  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทได้เข้าร่วมกิจกรรม “บริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุน (Opportunity 
Day)” เพื่อเป็นช่องทางในการโปรโมทโครงการใหม่ๆ ของบริษัท หรือไม ่  

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงว่า ในปีที่ผ่านมาบริษัทไม่ได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และหากบริษัทมี
โครงการใหม่ๆ  ท่ีมีความชดัเจนแล้วก็จะใช้โอกาสและช่องทางนีใ้นการโปรโมทโครงการตอ่ไป 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า วันนีบ้ริษัทได้ช าระหุ้ นกู้ ที่ครบก าหนดจ านวนเงิน 1,000                    
ล้านบาทแล้ว  

 ทัง้นี ้ในระหว่างการประชุมจนถึงเวลาปิดการประชุมได้มีผู้ ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมจนท าให้มีผู้ ถือหุ้น
มาเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 192 ราย นับเป็นจ านวนหุ้นได้ 526,539,973 หุ้น คิดเป็น               
ร้อยละ 53.0781 ของจ านวนหุ้นทัง้หมดของบริษัท 

 หลงัจากนัน้ ที่ประชมุไมม่ีเร่ืองอื่นใดที่จะพิจารณาตอ่ไปแล้ว ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทได้กลา่ว
ขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านที่เข้าร่วมประชุมและให้การสนบัสนุนกิจการของบริษัทมาด้วยดีโดยตลอด และกล่าวปิดประชุม
เมื่อเวลา 15.48 น. 

 

 
  ลงช่ือ.............................................................ประธานที่ประชมุ 
                                                                                              ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 
 
 
   
                                                                                     
 
   
   
   


