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บริษทั ออริจ้ิน พรอ็พเพอรต้ี์ จ ำกดั (มหำชน)   
496 หมู่ 9 ต ำบลส ำโรงเหนือ อ ำเภอเมืองสมุทรปรำกำร  

จงัหวดัสมุทรปรำกำร 10270 

 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 

ของ 
บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 5 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรม เดอะ แกรนด์ โฟร์วิงส์ คอนเวนชั่น ห้อง

พาวิลเลี่ยน บีซีดี ชัน้ 8 เลขท่ี 333 ถนนศรีนครินทร์ แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1) คณุลกัษณะน้อย พึง่รัศมี ประธานกรรมการ  

2) คณุสหสั ตรีทิพยบตุร ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

3) พลอากาศเอกบรีุรัตน์ รัตนวานิช กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4) คณุวรุณรัตน์ จู้ จินดา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

5) คณุวีณา อรัญญเกษม กรรมการอิสระ 

6) คณุนิวตัิ ลมนุพนัธ์ กรรมการ 

7) คณุเมธา จนัทร์แจ่มจรัส กรรมการ 

8) คณุพีระพงศ์ จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

9) คณุอารดา จรูญเอก กรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีปฏิบตัิการ 

10) คณุศิรินทรา จริยคณุ กรรมการ และผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายการเงินและการบญัชี 

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 

1) คณุสิริพงศ์ ศรีสวา่งวงศ์ ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 

2) คณุกนกไพลิน วิไลแก้ว ผู้อ านวยการฝ่ายการเงินและการบญัชีอาวโุส 

3) คณุปิติพงษ์ ไตรนรัุกษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ 

4) คณุสริุนทร์ สหชาติโภคานนัท์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาโครงการ 

5) คณุชยัวฒัน์ จกัรแต ๋ ผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการฝ่ายพฒันาธุรกิจ (เขตศรีราชา) 

6) คณุวาริศา วาระแก่นทราย เลขานกุารบริษัท  
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ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 

เร่ิมการประชุม 

บริษัท ออริจิน้ พร็อพเพอร์ตี ้จ ากัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดย นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ ผู้ด าเนินการ
ประชมุ (“ผู้ด าเนินการประชุม”) ให้ข้อมลูเก่ียวกบัทนุจดทะเบียน และหุ้นของบริษัทในเบือ้งต้น ดงันี ้

 บริษัทมีทนุจดทะเบียนจ านวน   301,575,000 บาท 

 ทนุจดทะเบียนช าระแล้ว    301,575,000 บาท 

 แบ่งออกหุ้นสามญัจ านวน    603,150,000 หุ้น 

 มลูคา่หุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ     0.50 บาท 

บริษัทได้ก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ในวนัท่ี 10 มีนาคม 
2559 (Record Date) และวนัรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 
พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559  

การประชุมในวันนีม้ีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 9 ราย และโดยการมอบฉันทะเข้าร่วมประชุม
จ านวน 23 ราย รวมจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด 32 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ 431,758,503 หุ้น หรือคิดเป็นร้อยละ 
71.9598 ของหุ้ นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท ครบเป็นองค์ประชุม โดยข้อบังคับของบริษัทซึ่งมีข้อก าหนด
เก่ียวกบัองค์ประชุมว่า ในการประชุมผู้ ถือหุ้นต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่
น้อยกวา่ 25 ราย หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของจ านวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 
ของหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัท จงึจะครบเป็นองค์ประชมุ 

เพ่ือให้การประชุมเป็นไปตามหลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี ในส่วนของการออกเสียงลงคะแนนในท่ี
ประชมุ ผู้ด าเนินการได้เรียนชีแ้จงวิธีการปฏิบตัิในการลงคะแนน และการนบัคะแนนเสียง ดงันี ้

1. ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุ ผู้ ถือหุ้นทกุคนจะมีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 
โดยให้นบัหนึง่หุ้นตอ่หนึง่เสียง  

2. กรณีผู้ ถือหุ้ นมาประชุมด้วยตนเอง และผู้ รับมอบฉันทะตามแบบท่ีกฎหมายก าหนด ให้
ปฏิบตัิการลงคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

 ก่อนการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นลงลายมือช่ือในบตัรลงคะแนน 
ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการยืนยนัตวัตนของผู้ ถือหุ้นและเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการลงคะแนน 

 ในการลงคะแนนเสียงส าหรับทกุวาระ ยกเว้นในวาระท่ี 7 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ
ท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง ซึง่จะได้เรียนชีแ้จงต่อไป หากไม่มีผู้
ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผู้ ถือหุ้น เห็นชอบหรือเห็นด้วยตาม
จ านวนเสียงของท่าน ต่อมติท่ีน าเสนอ ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ให้ผู้
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ถือหุ้ น ลงคะแนนในบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให้ และยกมือให้เจ้าหน้าท่ีไปเก็บบัตร
ลงคะแนน 

 ในการรวมผลคะแนน บริษัทจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง หักออก
จากคะแนนเสียงทัง้หมด และส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส าหรับผู้ ท่ี
ออกเสียงเห็นด้วยในวาระเหลา่นี ้ ขอให้เก็บบตัรลงคะแนนไว้ก่อน และสง่คืนแก่เจ้าหน้าท่ี
ของบริษัทหลงัเสร็จสิน้การประชุม ทัง้นี ้การลงคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้เป็นการ
ลงคะแนนแบบเปิดเผย ไมใ่ช่การลงคะแนนแบบลบั แตม่ีการเก็บบตัรลงคะแนนผู้ เข้าร่วม
ประชมุทัง้หมดเพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการนบัคะแนน 

 การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็นโมฆะ 

1) บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  

2) บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3) บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  

4) บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู่ 

ในกรณีท่ีท่านผู้ ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงช่ือก ากบั
ทกุครัง้  

3. กรณีผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ข. และแบบ ค. ให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ หรือมอบฉนัทะ
ให้กรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และก าหนดให้ผู้ รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นหรือผู้มอบฉนัทะ บริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงค์ของ
ผู้ ถือหุ้น หรือผู้มอบฉนัทะ 

ในกรณีของผู้ ถือหุ้นต่างประเทศ ซึง่แต่งตัง้คสัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดูแลหุ้น 
สามารถแยกลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียงคราวเดียวกนัในแต่ละวาระ โดย
แยกเสียงท่ีจะท าการลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนถือ 

4. กรณีการลงคะแนนในวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมตัิแต่งตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

บริษัทจะเสนอให้พิจารณาเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นทุกท่านลงคะแนน
เสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และเจ้าหน้าท่ีของบริษัทจะไปเก็บบัตรลงคะแนน
จากผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน
ก่อน และเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทัง้หมดท่ีลงคะแนนเสียงเห็นด้วย ภายหลงัจากเก็บบตัร
ลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสียงแล้ว 

5. ภายใต้ข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 35 

 ในการออกเสียงลงคะแนนในท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ให้ถือวา่ หุ้นหนึง่มีเสียงหนึง่ 
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 ผู้ ถือหุ้นคนใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใด ผู้ ถือหุ้นคนนัน้ไม่มีสิทธิออกเสียงในเร่ือง
นัน้ นอกจากการออกเสียงเลือกตัง้กรรมการ 

 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
ถ้ามีคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานในท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึง่เสียงเป็นเสียงชีข้าด 

ดงันัน้ ในการพิจารณาคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นว่าเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ หรือไม่ จะนบั
เฉพาะคะแนนเสียง “เห็นด้วย” ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนเท่านัน้ โดยใน
กรณีผู้ ถือหุ้นมีการออกเสียงลงคะแนน “ไมเ่ห็นด้วย” จะถือวา่ผู้ ถือหุ้นไมอ่นมุตัิในวาระนัน้ๆ สว่น
ผู้ ถือหุ้นท่ี “งดออกเสียง” จะไมน่ ามาเป็นฐานในการนบัคะแนน 

6. ส าหรับผู้ ถือหุ้นท่ีประสงค์จะกลบัก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ ถือหุ้นสามารถใช้
สิทธิของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าท่ีของบริษัทก่อนออกจากห้อง
ประชมุ 

7. คะแนนเสียงของจ านวนผู้ ถือหุ้นในแตล่ะวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากการทยอยเข้าห้องประชมุ
ของผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบฉันทะ ดังนัน้ จ านวนผู้ เข้าร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงและอาจไมเ่ท่ากนั 

8.  ในการนบัคะแนนเสียงครัง้นี ้บริษัทมีตวัแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวฒัน์ และเพียงพนอ จ ากดั 
ท่ีปรึกษากฎหมาย คือ นางสาวภทัราภา พฒันาภรณ์ เป็นพยานในการนบัคะแนน 

9. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ท่านประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้ เข้าร่วมประชุมซกัถามในประเด็นท่ี
เก่ียวข้องกับวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอให้ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะท่ีต้องการ
ซกัถาม แจ้งช่ือและนามสกลุให้ท่ีประชมุทราบก่อนซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นด้วยทกุครัง้ 

10. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้ นมีค าถามหรือความเห็นท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลังพิจารณาอยู่  ขอความ
กรุณาน าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความ
กรุณาท่านผู้ ถือหุ้ นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซกัถามหรือแสดง
ความเห็นในประเดน็ท่ีซ า้กนั เพ่ือเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จงึขอความกรุณาผู้
ถือหุ้นโปรดให้ความร่วมมือเพ่ือให้การประชมุเป็นไปด้วยดีและเพ่ือเป็นการบริหารการประชุมให้
อยู่ในเวลาท่ีก าหนด 

หลังจากนัน้ผู้ด าเนินการประชุมจึงกล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร และท่ีปรึกษาของบริษัทท่ีเข้าร่วม
ประชุม และ คุณลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี ประธานกรรมการ ท าหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชุม (“ประธานฯ”) จึง
แถลงว่าในการประชุมครัง้นีม้ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตามท่ีก าหนดใน
ข้อบงัคบัของบริษัทแล้วจึงขอเปิดการประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญประชุมสามญัผู้ ถือ
หุ้นประจ าปี 2559 ดงันี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 3/2558 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า บริษัทได้มีการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ซึ่ง
ประชมุเม่ือวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 และได้จดัท ารายงานการประชมุอย่างถกูต้อง ครบถ้วน โดยมีรายละเอียดส าเนา
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ปรากฏตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 1 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้ นพร้อม
หนงัสือเชิญประชุม จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ซึง่
ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2558 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 3/2558 ซึ่ง
ประชมุเมื่อวนัท่ี 2 กนัยายน 2558  

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ ถือหุ้ น ครัง้ท่ี 3/2558 ซึ่งประชุมเมื่อวันท่ี  
2 กนัยายน 2558 ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,758,503 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 32 ราย 431,758,503 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มา
ประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท 

ประธานฯ มอบหมายให้  คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ได้ชีแ้จงรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และ
รายงานประจ าปีของคณะกรรมการบริษัท โดยบริษัทได้จัดท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 
2558 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 
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ผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2558 มีรายละเอียดสรุป ดงันี ้

 ในปี 2558 บริษัทได้เปิดตวัโครงการใหม่ จ านวน 8 โครงการ ได้แก่ โครงการ Pause 
103, โครงการ Pause 115, โครงการ Pause iD, โครงการ Knightsbridge Sky City 
Saphanmai,โครงการ  Knightsbridge Ocean Sriracha, โครงการ  Kensington 
Phahol-Kaset, โครงการ Kensington Laemchabang 1 และ โครงการ Kensington 
Laemchabang 2 รวมจ านวน 3,018 ยนิูต รวมมลูคา่โครงการทัง้หมดประมาณ 6,955 
ล้านบาท ซึง่บริษัทจ าหน่ายได้แล้วประมาณร้อยละ 55 ของโครงการทัง้หมด 

 ในปี 2558 บริษัทมียอด presale 5,356 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปี 2557 ซึง่มียอด 
presale 2,139 ล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 150   

 ณ เดือนธนัวาคม 2558 บริษัทมี backlog โครงการคิดเป็นมลูคา่ 6,846 ล้านบาท และ
บริษัทคาดว่าบริษัทจะสามารถทยอยรับรู้รายได้จากโครงการดังกล่าวในปี  2559 
จ านวน 3,234 ล้านบาท ในปี 2560 จ านวน 2,565 ล้านบาท และในปี 2561 จ านวน 
1,047 ล้านบาท 

ฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2558 มีรายละเอียดสรุป ดงันี ้

 บริษัทมีรายได้จากการขาย และก าไรท่ีเติบโตขึน้อย่างต่อเน่ืองตัง้แต่ปี 2555 ถึง 2558 
โดยบริษัทมีรายได้จากการขายเพ่ิมขึน้จากปี 2557 ร้อยละ 267 เน่ืองจากการโอน
โครงการของบริษัทจ านวน 7 โครงการในเดือนธนัวาคม 2557 เดือนมีนาคม 2558 และ
เดือนพฤศจิกายน 2558 ได้แก่  โครงการ Knightsbridge, โครงการ B.Loft 109, 
โครงการ B.Loft 115, โครงการ B.Republic, โครงการ Villa Lasalle และโครงการ 
Pause 107 (A) และ (B) 

 บริษัทมีก าไรสทุธิเพ่ิมขึน้จากปี 2557 ประมาณร้อยละ 450 ซึง่มากกว่าการเติบโตของ
รายได้ของบริษัท เน่ืองจากบริษัทมีการเพ่ิมขึน้ของรายได้จากการขายมากกว่าการ
เพ่ิมขึน้ของต้นทนุคงท่ีและรายจ่ายคงท่ี 

 บริษัทมีการเติบโตของก าไรขัน้ต้น (Gross Profit) สงูสดุเป็นอนัดบั 3 จากบริษัทชัน้น า
จ านวน 20 บริษัทในกลุม่บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและคอนโดมิเนียม 

 บริษัทมีการเติบโตของก าไรสุทธิ (Net Profit) สูงสุดเป็นอันดับ 3 จากบริษัทชัน้น า
จ านวน 20 บริษัทในกลุม่บริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ประเภทบ้านและคอนโดมิเนียม 

นอกจากนี ้นายพีระพงศ์ได้น าเสนอให้ท่ีประชุมทราบเก่ียวกับข้อมูลของแผนธุรกิจในปี  2559 
ของบริษัท โดยบริษัทได้ตัง้เป้าไว้ว่าบริษัทจะเปิดตัวโครงการใหม่มูลค่ารวมประมาณ 10,000 ล้านบาท ได้แก่ 
โครงการ  NottingHill Laemchabang, โครงการ  Knightsbridge Tiwanon, โครงการ  NottingHill Praksa, 
โครงการ NottingHill Saphanmai และโครงการท่ีอยู่ในระหว่างการศกึษาข้อมลูอีก 4 โครงการ ทัง้นี ้บริษัทได้ตัง้
เป้าไว้วา่บริษัทจะมีรายได้เติบโตประมาณร้อยละ 99 หรือคิดเป็นมลูคา่ประมาณ 4,000 ล้านบาท 
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นายนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่า ส าหรับโครงการ 
Knightsbridge Sky River Ocean ซึ่งบริษัทได้เปิดตวัโครงการไปในปี 2557 โดยบริษัทจะเร่ิมรับรู้รายได้ในไตร
มาส 3 ปี 2559 จึงอยากทราบว่าขณะนีโ้ครงการมีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง และในไตรมาส 3 ปี 2559 จะมียอด
รับรู้รายได้ทัง้หมดหรือไม ่

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ได้ชีแ้จงว่า โครงการ Knightsbridge Sky River Ocean ตัง้อยู่บริเวณ 
BTS สถานีสมุทรปราการ โดยปัจจุบันบริษัทสามารถขายโครงการได้แล้วประมาณ ร้อยละ 80 ทัง้นี ้โครงการจะ
ก่อสร้างแล้วเสร็จในช่วงไตรมาส 3 ปี 2559 ซึง่บริษัทคาดว่าจะบริษัทจะสามารถโอนโครงการบางสว่นได้ในปลาย
ไตรมาส 3 ปี 2559 และจะสามารถรับรู้รายได้หลกัได้ในไตรมาส 4 ปี 2559  ส่วนความคืบหน้าด้านงานก่อสร้าง 
ปัจจบุนัโครงการอยู่ในช่วงปลายของงานโครงสร้าง โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินการได้ตามก าหนด 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมซกัถามข้อมลูเพิ่มเติม  และไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อ
สงสยัใดๆ อีก ประธานฯ จึงชีแ้จงว่าเน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือรับทราบ จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง 

มติที่ประชุม   ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558 และรายงานประจ าปีของ
คณะกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอ 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับ
รอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตแล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้  คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้ ชี แ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คณุพีระพงศ์ จรูญเอก ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไร
ขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจาก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท ผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ี
ประชุมคณะกรรมการแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทส าหรับรอบระยะเวลา
บัญชีสิน้สุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 (ในรูปแบบ CD-ROM) ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย 2 ท่ีได้จัดส่งให้ผู้ ถือหุ้นพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุ โดยสรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

สินทรัพย์รวม             3,347,494,576           1,909,796,840 

หนีส้ินรวม           1,599,066,957           1,623,090,140 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,748,427,619 286,706,700 

รายได้รวม 2,055,083,165 559,440,541 

ก าไร (ขาดทนุ) ก่อนภาษีเงินได้ 484,793,415 88,668,981 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิ 386,480,076 70,304,129 
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รายการตามงบการเงนิรวม ณ 31 ธันวาคม 2558 ณ 31 ธันวาคม 2557 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธิตอ่หุ้น 0.79 0.16 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนุมตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท 
ส าหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ซึง่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตแล้ว 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ส าหรับรอบปี
บัญชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว 
โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,760,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 33 ราย 431,760,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย และ
การจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

ประธานฯ มอบหมายให้  คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  เป็นผู้ ชี แ้จง
รายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 
2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจ ากัด”) มาตรา 116 ก าหนดให้บริษัทต้อง
จัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธิประจ าปีหักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนีจ้ะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน  เว้นแต่
บริษัทจะมีข้อบังคบัหรือกฎหมายอื่นก าหนดให้ต้องมีทุนส ารองมากกว่านัน้ 
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ดงันัน้ บริษัทจึงจ าเป็นต้องด าเนินการจัดสรรก าไรเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมายจ านวน  
18,679,702.79 บาทส าหรับผลประกอบการปี 2558 คิดเป็นอตัราร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ รวมเป็นเงินทุน
ส ารองสะสมจ านวน  26,031,048.96 บาท คิดเป็นอตัราร้อยละ 8.68 ของทุนจดทะเบียน 

นอกจากนี ้บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสทุธิ
ตามงบการเงินเฉพาะหลงัหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและหลงัหักส ารองต่างๆ  ทุกประเภทที่กฎหมายและบริษัท
ก าหนดไว้ในแต่ละปี ทัง้นี ้คณะกรรมการบริษัทจะพิจารณาการจ่ายเงินปันผลโดยค านึงถึงปัจจัยต่างๆ เพื่อ
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นเป็นหลกั 

จากผลการด าเนินงานในปี 2558 ที่ผ่านมา งบการเงินรวมของบริษัทมีผลก าไรสุทธิจ านวน 
386,480,076 บาท บริษัทจึงมีความประสงค์และเห็นสมควรท่ีจะจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทส าหรับผล
การด าเนินงานของบริษัทงวด 6 เดือนหลงัของปี 2558 โดยบริษัทจะจ่ายปันผลให้กับผู้ ถือหุ้นในอตัรา 0.21667 
บาทต่อหุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน  130,000,000 บาท โดยบริษัทจะจ่ายเงินปันผลเป็นหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนบางส่วนและเงินสดบางส่วน ดงันี ้

1) จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนของบริษัท เป็นจ านวนไม่เกิน 60,000,000 หุ้น มูล
ค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท ให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล (เศษ
ของหุ้นให้ปัดทิง้) รวมมูลค่าทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่าย
ปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น  

ทัง้นี ้กรณีที่ผู้ ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นที่ไม่สามารถจัดสรรหุ้นปันผลได้  ให้จ่ายปันผล
เป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

2) จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.16667 บาท หรือคิดเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 
100,000,000 บาท 

ในการนี ้บริษัทก าหนดให้วนัท่ี 10 มีนาคม 2559 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับ
เงินปันผล (Record Date) และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) บริษัทจะขึน้เคร่ืองหมาย XD ในวนัที่ 8 มีนาคม 2559 
โดยปิดสมดุทะเบียนพักการโอนหุ้นในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นภายในวนัท่ี 
4 พฤษภาคม 2559 

ทัง้นี ้การให้สิทธิรับเงินปันผลของบริษัทยังไม่มีความแน่นอน เน่ืองจากต้องรอการอนุมตัิจาก
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น 

อนึง่ ในปี 2558 บริษัทได้มีการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล ดงันี ้

1) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 1 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 4/2558 
เม่ือวนัท่ี 14 พฤษภาคม 2558 ส าหรับงวด 3 เดือนแรกของปี 2558 เป็นเงินสดในอตัรา
หุ้นละ 0.21230 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 95,535,699.80 ล้านบาท และ 
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2) บริษัทได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลครัง้ท่ี 2 ตามมติคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 7/2558 
เมื่อวนัท่ี 11 สิงหาคม 2558 ส าหรับงวด 6 เดือนแรกของปี 2558 เป็นเงินสดในอตัรา
หุ้นละ 0.24756 บาท หรือคิดเป็นเงินจ านวนไมเ่กิน 111,400,935.23 ล้านบาท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 เป็นเงินส ารองตามกฎหมาย 
และการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปี 2558 และอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลในอตัรา
หุ้นละ 0.21667 บาทตอ่หุ้น คิดเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ไม่เกิน 130,000,000 บาท และก าหนด
วันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล (Record Date) ในวันท่ี 10 มีนาคม 
2559 และวนัรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัิหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ท่ีมีการแก้ไขเพ่ิมเติม) โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนและพกัการโอนหุ้น
ในวนัท่ี 11 มีนาคม 2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 ด้วยคะแนน
เสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,760,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 33 ราย 431,760,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของ
บริษัท ข้อ 4. เพื่อให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือเป็นการรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้ นสามัญเพ่ิมทุน 
บริษัทจึงมีความประสงค์จะเพ่ิมทุนจดทะเบียนอีกจ านวน 30,000,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 
301,575,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้นสามญัจ านวน 603,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียน
จ านวน 331,575,000 บาท แบ่งออกเป็น 663,150,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุน
จ านวน 60,000,000 หุ้น มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท  
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ทัง้นี ้เพ่ือให้สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนข้างต้น บริษัทต้องด าเนินการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. โดยให้ใช้ข้อความต่อไปนีแ้ทน และให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพ่ิมเติมถ้อยค า
เพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

“ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน 
จ านวน   

331,575,000 บาท (สามร้อยสามสิบเอ็ดล้านห้า
แสนเจ็ดหมื่นห้าพนับาทถ้วน) 

 แบ่งออกเป็น 663,150,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านหนึ่ง
แสนห้าหมื่นหุ้น) 

 มลูคา่หุ้นละ 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) 

 โดยแยกออกเป็น:   

 หุ้นสามญั 663,150,000 หุ้น (หกร้อยหกสิบสามล้านหนึ่ง
แสนห้าหมื่นหุ้น) 

 หุ้นบริุมสิทธิ  - หุ้น ( - )” 

ทัง้นี ้เป็นกรณีท่ีบริษัทไม่ต้องลดทุนจดทะเบียน เน่ืองจากหุ้นท่ียังไม่ได้ออกจ าหน่ายไม่ครบ
ดงักลา่ว เป็นหุ้นท่ีออกเพ่ือรองรับใบส าคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นของบริษัท 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัท และการแก้ไขหนังสือ
บริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนบริษัทอีกจ านวน 30,000,000 บาท จากทุนจด
ทะเบียนเดิมจ านวน 301,575,000 บาท แบ่งออกเป็นหุ้ นสามัญจ านวน 603,150,000 หุ้ น 
มูลค่าหุ้ นละ 0.50 บาท เป็นทุนจดทะเบียนจ านวน 331 ,575,000 บาท แบ่งออกเป็น 
663,150,000 หุ้น มลูค่าหุ้นละ 0.50 บาท โดยการออกหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 
หุ้น มูลค่าหุ้นละ 0.50 บาท และอนุมตัิการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพ่ือให้
สอดคล้องกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน โดยให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจด
ทะเบียนแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไข
และเพ่ิมเติมถ้อยค าเพ่ือให้เป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,760,703 100 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 33 ราย 431,760,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่าสามในสี่ของ
ผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน เพื่อรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามัญ
เพิ่มทุน 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า สืบเน่ืองจากการท่ีบริษัทจะด าเนินการจ่ายปันผลเป็นหุ้ น
สามญัเพ่ิมทุน รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 4 และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจ านวน 30,000,000 
บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจ านวน 301,575,000 บาท เป็นจ านวน 331,575,000 บาท โดยการออกหุ้นสามญั
เพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น มลูค่าหุ้นท่ีตราไว้หุ้นละ 0.50 บาท เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิม
ทุน รายละเอียดดงัปรากฏในวาระท่ี 5 บริษัทจึงจะด าเนินการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนจ านวน 60,000,000 หุ้น 
เพ่ือรองรับการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวม
มลูคา่ทัง้สิน้ไมเ่กิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.05 บาทตอ่หุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นรายใดมี
เศษหุ้นท่ีไมส่ามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 0.05 บาท 

นอกจากนี ้ให้คณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับ
มอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท หรือคณะกรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียด
อื่นๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลดงักลา่ว ซึง่รวมถึงแตไ่มจ่ ากดัเพียง การ
ก าหนดระยะเวลาเพ่ือการจ่ายเงินปันผล การเปลี่ยนแปลงวันก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้ นท่ีมีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) รวมถึงการเข้าเจรจา ท าความตกลง และลงนามในเอกสารและสญัญาต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ
จัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุนดงักล่าว รวมทัง้ด าเนินการต่างๆ อนัเก่ียวเน่ืองกับการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน และลง
นามในเอกสารค าขออนญุาตตา่งๆ และหลกัฐานท่ีจ าเป็นและเก่ียวข้องกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว ซึง่
รวมถึงการติดต่อ และการย่ืนค าขออนุญาต เอกสารและหลกัฐานดงักล่าวต่อหน่วยงานราชการหรือหน่วยงานท่ี
เก่ียวข้อง และการน าหุ้นสามญัเพ่ิมทนุของบริษัทเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และมีอ านาจ
ในการด าเนินการอื่นใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกบัการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุดงักลา่ว 

ทัง้นี ้แบบรายงานการเพ่ิมทนุ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือ
เชิญประชมุ 
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงให้ขอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิการจัดสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทุน เพ่ือรองรับการจ่ายปันผล
เป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทนุ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพ่ิมทนุจ านวน 60,000,000 หุ้น เพ่ือรองรับการจ่ายปัน
ผลเป็นหุ้นสามญัเพ่ิมทุนให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 10 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล รวมมลูค่า
ทัง้สิน้ไม่เกิน 30,000,000 บาท หรือคิดเป็นอตัราจ่ายปันผล 0.05 บาทต่อหุ้น ทัง้นี ้ในกรณีท่ีผู้
ถือหุ้นรายใดมีเศษหุ้นท่ีไม่สามารถจดัสรรหุ้นปันผลได้ ให้จ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนการจ่ายหุ้น
ปันผลในอัตราหุ้ นละ 0.05 บาท และเสนอให้มอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท หรือบุคคลท่ีได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัทหรือคณะ
กรรมการบริหารของบริษัท มีอ านาจพิจารณาก าหนดรายละเอียดอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัสรร
หุ้นสามญัเพ่ิมทุนเพ่ือรองรับการจ่ายปันผลดงักล่าว โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทุกประการ 
ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 7 พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า  เนื ่องจากประธานฯ เป็นกรรมการซึง่ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระในครัง้นี ้ดงันัน้ เพื่อความโปร่งใสในการพิจารณาวาระนี ้ประธานฯ จึงขอให้ พลอากาศเอก
บุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ท าหน้าที่เป็นประธานในที่ประชุมใน
วาระนี ้

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 17 ก าหนดว่า ในการประชุมสามญัประจ าปีทุก
ครัง้ ให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วน
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ไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระนัน้  อาจได้รับ
เลือกตัง้เข้ามาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการใหม่ก็ได้ 

ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัท มีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่ง
ตามวาระ จ านวน 4 คน ดงันี ้

1) นายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ี  ประธานกรรมการ 

2) นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา  กรรมการอิสระ  

3) นายสหสั ตรีทิพยบตุร  กรรมการอิสระ 

4) นางวีณา อรัญญเกษม  กรรมการอิสระ 

ทัง้นี ้คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนพิจารณากลั่นกรองแล้วมีความเห็นว่า 
เน่ืองจากกรรมการทัง้  4 คน เป็นผู้ มีความรู้ความสามารถ และมีประสบการณ์อันจะเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมคณะกรรมการพิจารณาเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น
ประจ าปี 2559 พิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ให้กรรมการทัง้ 4 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ 

รายละเอียดเก่ียวกบัประวตัิ วฒิุการศกึษา ประสบการณ์ท างาน สดัสว่นการถือหุ้นในบริษัท การ
เป็นกรรมการในบริษัทอื่นของนายลกัษณะน้อย พึง่รัศม ีนางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา นายสหสั ตรีทิพยบตุร และนาง
วีณา อรัญญเกษม ซึง่เป็นกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ และได้รับการเสนอช่ือเพ่ือกลบัเข้าด ารง
ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ปรากฏตาม สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ 

หลงัจากประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทนได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถาม
ข้อมลูเพ่ิมเติม และไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ ประธานฯ จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการ
ท่ีออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึง่ 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการที่จะต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 4 คน 
คือ 1) นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี 2) นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา 3) นายสหัส ตรีทิพยบุตร และ 
4) นางวีณา อรัญญเกษม กลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

7.1 นายลกัษณะน้อย พึ่งรัศมี 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

7.2 นางสาววรุณรัตน์ จู้ จินดา 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

7.3 นายสหสั ตรีทิพยบตุร 

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

 

 

7.4 นางวีณา อรัญญเกษม 
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มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

ประธานฯ มอบหมายให้ พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดในวาระนีต้่อท่ีประชุม 

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการต้องได้รับการอนุมตัิจากท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ซึง่คณะกรรมการ โดยผ่านการกลัน่กรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ได้ยึดถือแนวปฏิบตัิ คือ พิจารณาค่าตอบแทนจากขนาดของธุรกิจ ความ
รับผิดชอบของคณะกรรมการ และได้เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยที่
มีมลูค่าตลาด (Market Capitalization) ในขนาดที่ใกล้เคียงกบับริษัท โดยค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการชุด
ต่าง ๆ มีรายละเอียดดงันี ้

หน่วย : บาท 

คณะกรรมการ 
ต าแหน่งประธาน

กรรมการ 
ต าแหน่ง
กรรมการ 

ปี 2559 ปี 2559 

คณะกรรมการบริษัท 40,000 20,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ 20,000 15,000 

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 10,000 7,500 

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 10,000 7,500 

หมายเหต ุ ส าหรับกรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัท จะไมไ่ด้รับเบีย้ประชมุไมว่า่กรณีใดๆ 
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หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จงึให้ขอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมตัิคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 โดยค่าเบีย้ประชุมของคณะกรรมการ
ชดุตา่งๆ โดยมีรายละเอียดตามท่ีเสนอทกุประการ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุ้น 

ซึ่งมาประชุม 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัท
ประจ าปี 2559 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้
ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีแห่งบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัท 
ประจ าปี 2559 จ านวน 3 ราย ได้แก่ 

1) นางสาววิสสตุา จริยธนากร  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3853 และ/หรือ  

2) นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3970 และ/หรือ  

3) นางสาวทิพวลัย์ นานานวุฒัน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขท่ี 3459 

ในกรณีท่ีผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมส่ามารถปฏิบตัิหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหา
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทน
ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2559 ส าหรับบริษัท เป็นจ านวน 1,830,000 บาท (หนึ่ง
ล้านแปดแสนสามหมื่นบาทถ้วน) ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีทัง้ 3 ราย ไม่ได้เป็นผู้ ถือหุ้นของบริษัทและไม่ได้ให้บริการท่ี
ปรึกษาแก่บริษัท 
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ทัง้นี ้การปฏิบตัิหน้าท่ีของผู้สอบบญัชีดงักลา่วพบวา่ไมม่ีรายใดปฏิบตัิหน้าท่ีเกิน 5 ปี รวมทัง้การ
เสนอแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจ าปี  2559 ดังกล่าว ได้ผ่านการ
กลัน่กรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชมุคณะกรรมการแล้ว 

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซกัถามข้อมลูเพ่ิมเติม และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยั
ใดๆ ประธานฯ จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดค่าตอบแทนผู้สอบ
บญัชีของบริษัทประจ าปี 2559 

มตทิี่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตัง้ บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นส านักงานสอบบัญชีของ
บริษัทผู้สอบบัญชี โดยอนุมตัิให้ นางสาววิสสุตา จริยธนากร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขท่ี 3853 และ/หรือ นางสาวสมุาลี รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3970 
และ/หรือ นางสาวทิพวลัย์ นานานุวฒัน์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3459 เป็นผู้สอบ
บญัชีของบริษัท และอนมุตัิให้ก าหนดคา่สอบบญัชีให้แก่ผู้สอบบญัชี ประจ าปี 2559 เป็นจ านวน
เงิน 1,830,000 บาท และในกรณีท่ีผู้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้  บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั จดัหาผู้สอบบญัชีรับอนญุาตอ่ืนของส านกังานท าหน้าท่ีตรวจสอบบญัชี
และแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ ด้วยคะแนนเสียงดงันี ้

มตทิี่ลง 
จ านวนเสียงที่ลงมต ิ

(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นด้วย 431,782,703 100 

ไมเ่ห็นด้วย 0 0 

งดออกเสียง 0 - 

บตัรเสีย 0 - 

รวมจ านวนผู้ ถือหุ้น 34 ราย 431,782,703 100 

หมายเหต ุ มติในวาระนีจ้ะต้องได้รับการอนุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้ นซึ่ง
มาประชมุและออกเสียงลงคะแนน 

วาระที่ 10 วารอ่ืนๆ 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นว่า วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอื่นท่ี
นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือเชิญประชุม โดยการเสนอเร่ืองอื่นใดนัน้ ให้อยู่ภายใต้หลกัเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายก าหนด 

ผู้ ด าเนินการประชุมชีแ้จงว่า ในการเสนอวาระอื่นๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในหนังสือเชิญ
ประชุม ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (ตามท่ีได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรค 2 
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ก าหนดไว้ว่า เมื่อท่ีประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไว้ในหนังสือนัด
ประชมุแล้ว ผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาเร่ืองอื่นนอกจากท่ีก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้ 

นายนรา ศรีเพชร ผู้ รับมอบฉันทะจากสมาคมผู้ลงทุนไทย สอบถามใน 2 ประเด็น ดงันี  ้

 เน่ืองจากปัจจุบันธุรกิจพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์มีการแข่งขันสูงและมีความต้องการของ
ผู้บริโภคลดน้อยลง บริษัทมีนโยบายหรือมาตรการในการรองรับเร่ืองนีอ้ย่างไร  

 บริษัทมีแนวทางด าเนินธุรกิจในอนาคตเป็นอย่างไร บริษัทจะเน้นพฒันาคอนโด
เหมือนเดิมหรือพัฒนาอยู่อาศยัแนวราบเพ่ิมเติม 

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ได้ชีแ้จงว่า บริษัทได้รับผลกระทบจากสภาวะทางเศรษฐกิจในปัจจุบนั 
และความต้องการของผู้บริโภคเช่นเดียวกบับริษัทพัฒนาอสงัหาริมทรัพย์อื่นๆ ซึง่เห็นได้จากข่าวตามสื่อสิ่งพิมพ์
เก่ียวกบัคอนโดมิเนียมบางท าเลมีสภาวะอปุทานสว่นเกิน (over supply) แตบ่ริษัทเน้นการพฒันาโครงการในท าเล
ใหม่ๆ โดยมีการท าวิจยัทางการตลาดก่อนจึงท าให้พบสภาวะอปุทานส่วนเกิน (over supply) ค่อนข้างน้อย ส่วน
เร่ืองความต้องการของผู้บริโภคท่ีน้อยลง รวมถึงแรงกดดนัท่ีทางสถาบันการเงินปฎิเสธการให้สินเช่ือแก่ลูกค้า 
บริษัทได้เข้ามาช่วยประสานงานในเร่ืองสินเช่ือของลกูค้ามากขึน้ ประกอบกับบริษัทเน้นการพัฒนาโครงการใน
ท าเลใหม ่และเน้นกลุม่ลกูค้าท่ีมีบ้านหลงัแรก ซึง่เป็นนกัศกึษาจบใหมท่ างานมาแล้ว 3-5 ปี โดยกลุม่ลกูค้าเหล่านี ้
มีอตัราถกูปฎิเสธการให้สินเช่ือคอ่นข้างต ่า 

ส าหรับภาวะการแข่งขนัท่ีรุนแรงในปี 2559 บริษัทมีอปุสรรคในการสร้างผลประกอบการบ้าง แต่
บริษัทก็ยังสามารถแข่งขันกับผู้ประกอบการรายอื่นได้ ซึ่งเห็นได้จากผลประกอบการของบริษัทท่ีเป็นไปตาม
เป้าหมายท่ีวางไว้ ซึ่งเกิดจากความพยายามของทางทีมงาน เพราะปีท่ีผ่านมาเป็นปีท่ียากล าบากส าหรับธุรกิจ
คอนโดมิเนียมแตบ่ริษัทก็ยงัสามารถเติบโตแบบก้าวกระโดดได้ และในปี 2559 นี ้บริษัทจะด าเนินธุรกิจด้วยความ
พยายามเช่นเดิม โดยบริษัทคาดวา่จะสามารถด าเนินการได้ตามเป้าหมายท่ีวางไว้ 

ส าหรับค าถามเก่ียวกับแนวทางด าเน ินธ ุรกิจในอนาคต  บริษัทเป็นผู้ ประกอบการท่ีมี
ความสามารถในการพฒันาคอนโดมิเนียมแนวรถไฟฟ้าเพ่ือทดแทนทาวเฮาส์ โดยความนิยมท่ีอยู่อาศยัสมยัใหม่
นัน้ ผู้บริโภคมีความต้องการท่ีอยู่อาศยัท่ีมีพืน้ท่ีเล็กลง เน่ืองจากสมาชิกในครอบครัวเล็กลง บริษัทจึงใช้หลกัการ
ดงักล่าวในการพฒันาโครงการในแถบกรุงเทพและปริมณฑล และบริษัทยงัคงพฒันาคอนโดมิเนียมท่ีเป็นปัจจยัสี่
ส าหรับผู้บริโภคท่ีมีความต้องการอยู่อาศยัในคอนโดมิเนียมในย่านกรุงเทพและปริมณฑลท่ีมีรถไฟฟ้าตดัผ่าน และ
ยังคงให้น า้หนักส าหรับการพัฒนาธุรกิจคอนโดมิเนียมเช่นเดิม ส าหรับธุรกิจอื่นๆ เช่น ท่ีอยู่อาศยัแนวราบ และ
คอนโดมิเนียมในย่านกลางเมือง บริษัทอยู่ในระหวา่งการศกึษาข้อมลู   

หลงัจากประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ที่ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามข้อมูลเพิ่มเติม 
และไม่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัใดๆ อีก และเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพื่อพิจารณาต่อท่ีประชุม  ประธานฯ 
จึงกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลาเข้าร่วมประชุม พร้อมทัง้เสนอแนะความเห็นท่ีเป็นประโยชน์ต่อท่ี
ประชุมและขอปิดการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 
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ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 

 

 

 

 

 
 
 

  

 (นายลกัษณะน้อย พึง่รัศมี) 
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