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บริษัท มั	นคงเคหะการ จาํกัด (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือห ุ้นประจาํปี 2560 
                      
 
เวลาและสถานท ี	 

 ประชมุเมื�อวันอังคารที� 25 เมษายน 2560  เวลา  14.00  น. ณ ห้องจามจุรี บอลรูม ชั $น เอ็ม โรงแรมปทมุวนัปริ $นเซส 
เลขที� 444 มาบญุครองเซ็นเตอร์ ถนนพญาไท  แขวงวงัใหม่ เขตปทมุวนั  กรุงเทพมหานคร 

เริ	มการประชุม 

 นายศกัดิ7ชยั วิรุฬห์ชีว เลขานกุารที�ประชมุได้แจ้งต่อที�ประชมุวา่ มผีู้ ถือหุ้นของบริษัทมาเข้าร่วมประชมุทั $งด้วย
ตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวน 224 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้นได้ 429,137,385 หุ้น จากจํานวนหุ้นทั $งหมด 992,010,177 
หุ้น ซึ�งเป็นจํานวนหุ้น  ณ วนัปิดสมดุทะเบียน เมื�อวนัที� 4 เมษายน 2560  คิดเป็นร้อยละ 43.26 ของจํานวนหุ้นทั $งหมด  ซึ�งครบ
เป็นองค์ประชมุตามที�กําหนดไว้ในข้อบงัคบัของบริษัทแล้ว  เลขานกุารที�ประชมุได้แนะนํากรรมการและผู้บริหารของบริษัทที�เข้า
ร่วมประชมุ ดงันี $ 

 1.  นายสเุทพ  วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการ 

 2.  นายวรสทิธิ7     โภคาชยัพฒัน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร 

 3.  นางสธิุดา       สริุโยดร  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 4.  นางสาวรัชน ี   มหตัเดชกลุ กรรมการและกรรมการบริหาร 

 5.  นายฟิลปิวีระ  บนุนาค  กรรมการและกรรมการบริหาร 

 6.  นายอฏัฐ์         อศัวานนัท์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

 7.  นางมาลยั        รัชตสวรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 8.  นายชยัยพล     ทิมสธีุพนัธ์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 

 9.  นายศกัดิ7ศรี      พฤฒิธรรมกลู กรรมการ 

 10. นายณฐัพสธร  นนทจิตต์  กรรมการ 

 11. นายธีรพนัธุ์      จิตตาลาน        กรรมการอิสระ 

 12. นางสาวดษุฎี    ตนัเจริญ  กรรมการผู้จดัการและรักษาการรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหาร
       โครงการ 

 ทั $งนี $ กรรมการบริษัทมีจํานวน 11 คน เข้าร่วมประชมุครบ 
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 ที�ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สาํนกังานกฎหมายบรรจงแอนด์วิทยา จํากดั เป็นผู้ทาํหน้าที�เป็นคนกลางและ
ตรวจสอบการนบัคะแนน 

 ผู้สอบบญัชีจากบริษัท เคพเีอ็มจี ภมิูไชยสอบบญัชี จํากดั ที�เข้าร่วมประชมุคือ นางสาว วิภาวรรณ  ปัทวนัวิเวก 

 เลขานุการที�ประชุมได้ชี $แจงข้อปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระการประชุมให้              
ที�ประชมุทราบว่าเพื�อความสะดวกและรวดเร็วในการประชมุผู้ ถือหุ้นจะปฏิบตัดิงันี $ 

 1. การลงมติในแต่ละวาระ จะให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสยีงโดยวิธีเปิดเผย ถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดไม่เหน็ด้วยหรือ                 
งดออกเสยีง ถือว่าที�ประชมุมีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัิหรือเหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัท  

 2. ถ้ามีผู้ ถือหุ้นท่านใดไม่เหน็ด้วยหรือคดัค้าน หรืองดออกเสยีง ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะกรอกมติ                      
พร้อมทั $งลงชื�อในใบลงคะแนนเสียงที�บริษัทได้แจกให้ผู้ถือหุ้นตอนที�ลงทะเบยีนก่อนเข้าประชมุแล้ว  

 3. ผู้ ถือหุ้นมีสทิธิลงคะแนนเสยีงหนึ�งเสยีงต่อหนึ�งหุ้นที�ตนถืออยู ่ และผู้ ถือหุ้นหนึ�งรายมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน           
ในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสยีง เพยีงทางใดทางหนึ�งเทา่นั $น 

 4. ในการรวบรวมผลการลงมติ จะนําจํานวนเสยีงของผู้ ถือหุ้นที�ไมเ่หน็ด้วยและงดออกเสยีง ไปหกัออกจากจํานวน
เสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสทิธิออกเสยีง สว่นที�เหลอืจะถือวา่เป็นจํานวนเสยีงที�เห็นด้วย 

 5. การลงมตใินแต่ละวาระการประชมุ ท่านประธานที�ประชมุจะมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยสอบถามมติ
จากที�ประชมุและแจ้งผลการลงมติให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นทราบในแตล่ะวาระตอ่ไป 

 เลขานกุารที�ประชุมได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า เมื�อวนัที� 16 ธันวาคม 2559 ถึงวนัที� 16 มกราคม 2560 บริษัทได้
เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชมุ และเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการบริษัทใน
ปี 2560 ซึ�งไม่มีผู้ ใดเสนอวาระเพิ�มเติมหรือเสนอชื�อบคุคลเพื�อเข้ารับการคดัเลือกดงักลา่ว และเมื�อวนัที� 27 มีนาคม 2560 ถึง
วนัที� 20 เมษายน 2560 บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นส่งคําถามล่วงหน้าเกี�ยวกบัการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560 ซึ�ง
ก็ไม่มีผู้ใดสง่คาํถามลว่งหน้า 

 หลงัจากนั $น เลขานุการที�ประชุมได้เรียนเชิญนายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ประธานกรรมการทําหน้าที�เป็นประธาน           
ที�ประชมุเพื�อกลา่วเปิดประชมุและดําเนนิการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุต่อไป 

 ประธานได้กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้นที�ได้มาเข้าร่วมประชุมในวันนี $และได้กล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุม                     
ตามระเบยีบวาระการประชมุดงัตอ่ไปนี $ 

วาระท ี	 1   พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถอืห ุ้นของบริษัทประจาํปี 2559 

 ประธานเสนอขอให้ที�ประชมุพจิารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 ซึ�งประชุม
เมื�อวนัที� 28 เมษายน  2559 และบริษัทได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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 ประธานสอบถามที�ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพจิารณาลงมตโิดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $  

 ก่อนการลงมติในวาระนี $ มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 232 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
453,761,631 หุ้น 

  หลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมตรัิบรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นของบริษัทประจําปี 2559 
ว่าถูกต้อง โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี $ 

  รับรอง   จํานวน   453,761,531 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่รับรอง   จํานวน     100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสยีง  จํานวน             0 เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

วาระท ี	 2  พจิารณารับรองผลการดาํเน ินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีท ี	ผ่านมาและรายงานประจาํปี 2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นายวรสิทธิ7 โภคาชัยพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหารของบริษัทช่วยชี $แจงรายละเอียด                
ในวาระนี $ให้ที�ประชมุพจิารณา  

    ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงตอ่ที�ประชมุว่า ตามที�ได้นาํเสนอแผนธุรกิจในการดาํเนินงานของบริษัทในปี 2559 
ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้น โดยมีรายละเอียดดงันี $ 

1. พฒันาโครงการบ้านและที�ดินเพื�อขายอยา่งต่อเนื�อง 

 - Rebranding เพิ�มความแขง็แกร่งให้ “ชวนชื�น”  

         - มุ่งพฒันาโครงการแนวราบกลุม่ตลาดราคา 2-5 ล้านบาท 

2.   บริหารจดัการทรัพย์สนิบริษัท 

- ขายทรัพย์สนิ/ที�ดินที�ไม่มีรายได้ประจําและยังไม่มีแผนที�จะพฒันาในอนาคตอนัใกล้ เพื�อนําเงินมาพัฒนา 
โครงการใหม่หรือโครงการที�จะก่อให้เกิดรายได้ประจํา 

3.   สร้างรายได้ประจํา 

 - โครงการบางกอกฟรีเทรดโซน : คลงัสนิค้า / และโรงงานให้เช่า 

 - สนามกอล์ฟ 

 - โครงการ Park Court : อพาร์ทเม้นท์เพื�อเช่า 
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บริษัทได้ดําเนินธุรกิจตามแผนดังกล่าวข้างต้น ซึ�งจะขอรายงานภาพรวมผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี                 
ที�ผ่านมาให้ที�ประชมุทราบ ดงันี $   

บริษัทมีรายได้จากการขายโครงการอสงัหาริมทรัพย์รวม 2,296 ล้านบาท จํานวน 485 ยูนิต จากบ้านพร้อมที�ดิน
จํานวน 12 โครงการ (ไม่รวมยอดขายของโครงการคอนโดออกัส) กําไรขั $นต้น 792 ล้านบาท และมีอัตรากําไรขั $นต้นเท่ากับ 
34.5%  รายได้จากการขายบ้านเดี�ยวและทาวน์เฮ้าส์ เพิ�มขึ $น 21% จากปี 2558  จากการเปิดตวั 3 โครงการใหม่ มลูค่าโครงการ 
1,760 ล้านบาท (406 หลัง) ยอดจองแล้ว 250 ล้านบาท ยอดโอนกรรมสิทธิ7แล้ว 205  ล้านบาท ในขณะที�ปี 2558 บริษัทมี
รายได้จากการขายบ้านเดี�ยวและทาวน์เฮ้าส์ และรายได้จากการขายอสงัหาริมทรัพย์ รวม 2,460 ล้านบาท   

รายได้จากการขายและบริการ 2,871 ล้านบาท รายได้รวม 3,081 ล้านบาท ตุ้นทนุและค่าใช้จ่าย 2,722 ล้านบาท 
กําไรขั $นต้น 1,007 ล้านบาท อตัราส่วนกําไรขั $นต้น 35.07% กําไรสทุธิ 351 ล้านบาท อตัราส่วนกําไรสทุธิ 11.38% กําไรต่อหุ้น 
0.35 บาท สินทรัพย์รวม 13,508 ล้านบาท หนี $สินรวม 6,814 ล้านบาท ส่วนของผู้ถือหุ้ นเท่ากับ 6,581 ล้านบาท อัตราส่วน
หนี $สนิตอ่ทนุ (D/E RATIO)  อยู่ที� 1.04 เทา่ มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น 6.63 บาท  

กําไรขั $นต้นปี 2559 สงูกว่าปี 2558 โดยพิจารณาจากการแยกตามประเภทธุรกิจคือ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ มีกําไร
ขั $นต้นเพิ�มขึ $น 75.02 ล้านบาท, ธุรกิจสนามกอล์ฟมกํีาไรขั $นต้นเพิ�มขึ $น 16.28 ล้านบาท, ธุรกิจค่าเช่าจากโครงการ BFTZ มีกําไร
ขั $นต้นเพิ�มขึ $น 48.34 ล้านบาท และธุรกิจบริหารทรัพย์สนิมีกําไรขั $นต้นเพิ�มขึ $น 12.55 ล้านบาท ต้นทนุและค่าใช้จ่ายทางการเงิน
สงูกว่าปี 2558 เนื�องจากมีการขยายธุรกิจ 

กําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้เท่ากับ 350.80 ล้านบาท ตํ�ากว่าปี 2558 ที�มีกําไรสุทธิหลังภาษีเงินได้อยู่ที�  626.70     
ล้านบาท เนื�องจากมีกําไรจากการต่อรองราคาซื $อหุ้นบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (PD) เทา่กับ 134.00 ล้านบาท, 
และมีกําไรจากการขายสนิทรัพย์อื�นๆ ของบริษัทอออกไป 

  นางสาวดุษฎี ตันเจริญ กรรมการผู้จัดการและรักษาการรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารโครงการ ได้ชี $แจง                
ต่อที�ประชมุเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดโครงการของบริษัท โดยมีรายละเอียดดงันี $ 

  ผลการดําเนินงานของบริษัทและความคืบหน้าในการพัฒนาโครงการบ้านและที�ดินเพื�อขาย และยอดโอน
กรรมสทิธิ7/ยอดจอง สาํหรับรอบระยะเวลาสิ $นสดุ ณ.วนัที� 31 ธันวาคม 2559 สรุปได้ดงันี $ 

  1. ยอดจองเท่ากบั 2,044 ล้านบาท (396 ยนิูต) ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกบัปี 2558 เนื�องจากปี 2558 มียอดจองของ
คอนโดออกสั 

  2. ยอดโอนกรรมสิทธิ7เท่ากับ 2,296 ล้านบาท (485 ยูนิต) ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกับปี 2558 เนื�องจากปี 2558                    
มียอดโอนของคอนโดออกัส 

  สินค้ารอโอนกรรมสิทธิ7 เท่ากับ 272 ล้านบาท (50 ยูนิต) ลดลงเมื�อเปรียบเทียบกับปี 2558 ที� 535 ล้านบาท                      
(138 ยนูิต) เนื�องจากบริษัทมีการเปลี�ยนแปลงกลยทุธการขายและการดําเนนิธุรกิจจากเดิมคือ ลดสดัสว่นบ้านสั�งสร้างลงและ
เพิ�มสดัสว่นบ้านสร้างเสร็จก่อนขาย รวมทั $งปรับแผนทางการตลาดโดยมีบริการจากสถาบนัการเงินที�ให้สนิเชื�อรายยอ่ยให้มีการ
ตรวจความสามารถการกู้ ของลกูค้าก่อนทําการจองบ้าน จึงทําให้สนิค้ารอโอนกรรมสิทธิ7ลดลง และบริษัทยังสามารถบริหาร
สนิค้าคงเหลือได้แน่นอนยิ�งขึ $น 
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  3. โครงการบ้านและที�ดินเพื�อขายในปี 2559 จํานวน 8 โครงการ และโครงการเปิดใหมจํ่านวน 3 โครงการ ดงันี $ 

       3.1 โครงการเพื�อขาย ประกอบด้วย 1) โครงการชวนชื�นกรีนบาวด์ 2) โครงการชวนชื�นบางนา 3) โครงการสรีิน
เฮ้าส์ บางนา เฟส 2 4) โครงการชวนชื�นโมดัสวิภาวดี 5) โครงการชวนชื�นซิตี $ ไพร์มพาร์ค 6) โครงการชวนชื�นจรัญฯ 3                      
7) โครงการลอีอง สขุมุวิท 62 และ 8) โครงการชวนชื�น แกรนด์ เอกชยั-บางบอน 

       3.2 โครงการเปิดใหม่ ประกอบด้วย 1) โครงการชวนชื�นแกรนด์ ราชพฤกษ์-พระราม 5  2) โครงการชวนชื�น 
ทาวน์ กาญจนา- บางใหญ่ และ 3) โครงการชวนชื�น พาร์ค กาญจนา- บางใหญ่ 

  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงตอ่ที�ประชุมเพิ�มเติมเกี�ยวกบัรายละเอียดผลการดําเนินงานในโครงการบางกอก
ฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั, การขายที�ดนิเปลา่และชวนชื�นกอล์ฟ คลบั, และโครงการพาร์ค คอร์ท 
โดยมีรายละเอียดดงันี $ 

  1. ผลการดําเนินงานในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนของบริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (“พรอสเพค”)     
ประกอบด้วย  

1.1  ธุรกิจให้เช่า  ต้นปี 2559 มีพื $นที�ส่วนที�เป็นอาคารคลงัสินค้า/โรงงาน 57,216 ตารางเมตร ก่อสร้าง
เพิ�มขึ $นระหว่างปี 28,060 ตารางเมตร และอยู่ระหว่างก่อสร้าง 29,499 ตารางเมตร รวมเป็นพื $นที�ให้เช่าทั $งสิ $น 114,775 ตาราง
เมตร อตัราการเช่าเฉลี�ย 87% อตัราค่าเช่าเฉลี�ย 175 บาท/ตารางเมตร/เดือน  

1.2 ธุรกิจบริหารจัดการ พรอสเพครับจ้างบริหารพื $นที�ในโครงการที�เป็นของบคุคลอื�นรวม 89,024 ตาราง
เมตร มีรายได้จากการบริหารประมาณ 18 ล้านบาทต่อปี 

1.3 ธุรกิจขายที�ดนิและบริษัทร่วมทนุ  

         บริษัทได้จดัตั $งบริษัทใหม่ คือ บริษัท ทีพาร์ค บีเอฟทีแซด จํากัด (“ทีพาร์ค”)  โดยพรอสเพคถือหุ้นใน                
ทีพาร์ค ร้อยละ 40 ของทนุจดทะเบยีน TICON  ถือหุ้นในทีพาร์ค ร้อยละ 60 ของทนุจดทะเบยีนเพื�อการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์
ในการก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้า/โรงงานเพื�อให้เช่า  โดยทีพาร์ค ได้ทําสญัญาให้เช่าพื $นที�รวม 92 ไร่ กบัผู้สนใจจํานวน 2 รายคือ 

          1) SCANIA เช่าพื $นที�ประมาณ 17 ไร่ พื $นที�ก่อสร้าง 13,500 ตารางเมตร ทําสญัญาเช่า 10 ปี อตัรา
ค่าเช่าเฉลี�ย 260 บาท/ตารางเมตร/เดอืน  

          2) อยู่ระหว่างการเจรจา เช่าพื $นที�ประมาณ 75 ไร่ พื $นที�ก่อสร้าง 47,000 ตารางเมตร ทําสญัญาเช่า 
10 ปี อตัราค่าเช่าเฉลี�ย 163 บาท/ตารางเมตร/เดอืน  

ประมาณการรายได้ต่อปีเมื�อเปิดดําเนินการแล้ว คือ 135  ถึง 170  ล้านบาท การก่อสร้างคาดว่า
จะแล้วเสร็จในเดือนตลุาคม 2560 

ทั $งนี $พรอสเพคมีรายได้รวมเทา่กบั 263.82 ล้านบาท ต้นทนุรวมและคา่ใช้จ่าย 218.11 ล้านบาท กําไรสทุธิ 
45.72 ล้านบาท อตัราสว่นกําไรสทุธิ 17.33% กาํไรต่อหุ้น 0.05 บาท สนิทรัพย์รวม 2,649 ล้านบาท หนี $สินรวม 1,585                      
ล้านบาท สว่นของผู้ถือหุ้น 1,064 ล้านบาท อตัราส่วนหนี $สนิต่อทนุ (D/E RATIO)  อยู่ที� 1.49 เทา่ มลูค่าตามบญัชีตอ่หุ้น                            
8.86 บาท  
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 2. ผลการดําเนินงานการขายที�ดินเปลา่และชวนชื�นกอล์ฟ คลบั  

  2.1 การขายที�ดินเปลา่ที�ไม่อยูใ่นแผนพฒันา ซึ�งได้โอนกรรมสิทธิ7ไปในปี 2559 รายได้ 342 ล้านบาท กําไร
สทุธิ 73 ล้านบาท (คิดเป็น 21%) และที�ได้ทําสญัญาไปแล้วและจะโอนกรรมสทิธิ7ในปี 2560 รายได้ 105 ล้านบาท กําไรสทุธิ 
25 ล้านบาท (คดิเป็น 24%) 

   2.2 ผลการดําเนนิงานของชวนชื�นกอล์ฟ คลบั รายได้รวมในปี 2559 เทา่กบั 72 ล้านบาท เพิ�มขึ $น 15% จาก
ปี 2558 จํานวนผู้ เล่นประมาณ 50,000 คน/ปี อัตราการเช่ารถกอล์ฟ ประมาณ 25,000 เที�ยว/ปี เพิ�มขึ $น 25% จากปี 2558 
รายได้อาหาร, เครื�องดื�ม, ร้านค้าประมาณ 18 ล้านบาท กําไรสทุธิ 12 ล้านบาท เพิ�มขึ $น 112% จากปี 2558 กระแสเงินสดจาก                         
กิจกรรมลงทนุ 31 ล้านบาท   

 3.  ผลการดําเนินงานของบริษัท พาร์ค คอร์ท จํากดั  โครงการ Park Court ทําเลที�ตั $งอยู่ที�ซอยสขุมุวิท 77  พฒันา
เป็นอาคารชุดพักอาศัยเพื�อขายและให้เช่าสําหรับชาวต่างชาติ บนเนื $อที�ดิน รวม 31.9 ไร่ จํานวนอาคารประมาณ 22-24 
อาคาร พื $นที�ขายและเช่าประมาณ 90,000 ตารางเมตร สดัส่วนพื $นที�ขายต่อจํานวนเนื $อที�ดิน 1.75 เท่า เงินลงทนุประมาณ 
7,000 ล้านบาท และมีแผนในอนาคตที�จะขายเป็นอาคารชุดพกัอาศยัจํานวน 50% ของพื $นที�ทั $งหมด เพื�อสร้างยอดขายกว่า 
6,000 ล้านบาท  โครงการดงักลา่วจะแบง่ออกเป็นโซน A , B และ C โดยได้เริ�มพฒันาจากโซน A เป็นโซนแรกแล้ว บนเนื $อที�ดนิ 
7.8 ไร่ พื $นที�ขาย/เช่าประมาณ  21,000 ตารางเมตร ประกอบด้วยอาคาร 7 ชั $น 5 อาคาร รวม 70 ยูนิต (14 ยูนิต/อาคาร) 
ประเภทห้องพกั พื $นที�/ยนิูต  300 ตารางเมตร  3 ห้องนอนและห้องเอนกประสงค์ จํานวนที�จอดรถ 146 คนั (208%) ปัจจบุนัอยู่
ระหว่างการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนกนัยายน 2560 

  ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเพื�อขอทราบรายละเอียดเพิ�มเติมเกี�ยวกับข้อมลูที�คณะกรรมการได้นําเสนอในเรื�องของกําไร
ในปี 2559 ใกล้เคียงกับปี 2558 โดยมีรายการที�ทําให้กําไรในปี 2559 ตํ�ากว่าปี 2558 และขอทราบความคืบหน้าเกี�ยวกบัเรื�อง
ที�ดนิบริเวณสนามกอล์ฟที�จะพฒันาโครงการที�อยูอ่าศยัแนวราบ 

  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงว่า รายการที�กล่าวถึงประกอบด้วย กําไรจากการต่อรองราคาซื $อหุ้ นของ                    
พรอสเพค  เนื�องจากราคาประเมินสงูกว่าราคาที�ซื $อมาจึงมีกําไร และตามมาตรฐานบญัชีต้องมีการบนัทึกรับรู้กําไรในวนัที�ซื $อ
มาคอื 134 ล้านบาท แต่จะมีการหกัค่าเสื�อมราคาทกุปีตามสญัญาเช่าที�ดินที�เหลอือยู่, กําไรจากการขายหุ้นบริษัทร่วมและการ
ขายที�ดินเปล่าที�ไม่อยู่ในแผนพฒันา 

  สาํหรับโครงการที�อยู่อาศยัแนวราบในทาํเลบริเวณสนามกอล์ฟที�กําลงัดําเนินการขายอยูใ่นปัจจบุนัของบริษัทคือ 
โครงการชวนชื�นกรีนบาวด์ คงเหลือที�จะนํามาขายในปี 2560 จํานวน 27 ยูนิต และบริษัทมีแผนที�จะเปิดโครงการใหม่ใน
บริเวณใกล้เคียงกันคือ โครงการชวนชื�น ไพร์ม เป็นโครงการบ้านเดี�ยวจํานวน 65 ยนูิต  เนื�องจากที�ดินของบริษัทที�อยู่ในทําเล
บริเวณสนามกอล์ฟยงัมีอีกประมาณ 400 ไร่ เพื�อเป็นการสร้างมลูค่าเพิ�มให้กับที�ดินในบริเวณดงักล่าว บริษัทจึงวางโครงการ
สร้างคลบัเฮ้าส์และสปอร์ตคลบัใหม่ให้ดีขึ $น เพื�อรองรับการใช้งานของลกูค้าบ้านและสนามกอล์ฟ นอกจากนี $ยังมีแผนที�จะ
พัฒนาโครงการบ้านเดี�ยวขนาดที�ดินประมาณ 1-1.5 ไร่/แปลง รอบสนามกอล์ฟ จํานวนประมาณ 35 ยูนิต โดยคาดว่าจะ
เปิดตวัประมาณปลายปี 2560 
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  เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี $ มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 268 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
458,785,489 หุ้น 

  หลังจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติรับรองผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี                        
ที�ผ่านมาและรายงานประจําปี 2559 โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมา
ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี $ 

  รับรอง   จํานวน   458,785,389 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่รับรอง   จํานวน     100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000  

  งดออกเสยีง  จํานวน             0 เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

วาระท ี	 3  พิจารณาอนุม ัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก ําไรขาดท ุน เบ ็ดเสร็จของบริษัทประจําปีสิ 7นสุดวัน ที	  31 
ธ ันวาคม 2559 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสธิุดา  สริุโยดร กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชี
การเงิน ช่วยชี $แจงรายละเอยีดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ได้สรุปรายการที�สําคญัของงบการเงิน
รวมของบริษัทประจําปีสิ $นสุดวันที� 31 ธันวาคม 2559 ซึ�งได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัทแล้ว                         
ให้ที�ประชุมทราบว่า  บริษัทมีรายได้รวม 3,081.29 ล้านบาท มีกําไรสทุธิ 350.79 ล้านบาท อตัราส่วนกําไรสทุธิเท่ากบัร้อยละ 
11.38  โดยบริษัทมีสินทรัพย์รวม 13,507.82 ล้านบาท หนี $สนิรวม 6,814.40 ล้านบาท ส่วนของผู้ ถือหุ้น  6,580.90 ล้านบาท 
และมีกําไรต่อหุ้น 0.35 บาท อตัราส่วนหนี $สนิต่อทนุเท่ากบั 1.04 เทา่ มลูค่าหุ้นตามบญัชี 6.63 บาทตอ่หุ้น  

 นอกจากนี $ นายอฎัฐ์ อศัวานนัท์ ประธานกรรมการตรวจสอบได้แจ้งต่อที�ประชุมเพิ�มเติมว่า งบการเงินของบริษัท
ดงักลา่วได้ผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้วว่าถกูต้อง สาํหรับรายละเอยีดอื�นๆ ปรากฏตามสาํเนางบการเงิน
ของบริษัทที�ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพจิารณาแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้นของบริษัทจํานวน 2 รายได้สอบถาม ดงันี $ 

1. หนี $สินรวมของปี 2559 เพิ�มขึ $นจากปี 2558 ขอทราบว่า เป็นหนี $ที�เกิดจากการจัดหาทุนหรือเจ้าหนี $ทาง
การค้า และแนวโน้มของผลการดําเนินธรุกิจของปี 2560 

2. เนื�องจากอตัราสว่นหนี $สนิต่อทนุเพิ�มขึ $น อตัราสว่นกําไรสทุธิและมลูค่าหุ้นตามบญัชีลดลง บริษัทมีแนวทาง
ที�จะทําให้การเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดขีึ $นอยา่งไร 
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  ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงว่า สําหรับข้อมลูที�นําเสนอเป็นการนําเสนอข้อมลูจากงบการเงินรวมของบริษัท 
หนี $สนิสว่นใหญ่ที�เพิ�มขึ $นเกิดจากการจดัหาทรัพย์สนิเพื�อการลงทนุ เช่น การซื $อที�ดินเพื�อทําโครงการพาร์ค คอร์ท และการลงทนุ
ก่อสร้างอาคารคลงัสนิค้าในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน และการลงทนุอื�นๆ  ส่วนที�อยู่อาศยัแนวราบ ยงัคงมีความมั�นใจว่า 
จะสามารถดาํเนนิไปได้ด้วยดี เพราะโครงการตา่งๆ ของบริษัทได้รับการตอบรับที�ด ีอีกทั $งในช่วงปลายปีบริษัทก็จะมีการเปิดตวั
โครงการพาร์ค คอร์ท สว่นธุรกิจของพรอสเพคคาดว่าผลการดําเนินงานของพรอสเพคนา่จะไม่น้อยกว่าปี 2559 

  สําหรับส่วนของผู้ถือหุ้นที�ลดลงส่วนหนึ�งเกิดจากการจ่ายเงินปันผล และไม่ใช่สาเหตุจากการที�บริษัทขาดทุน 
อย่างไรก็ตาม บริษัทจะพยายามคงอตัราสว่นหนี $สนิต่อทนุของบริษัทที�ประมาณ 1 ต่อ 1    

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จัดการสายงานบริหารและบญัชีการเงิน ได้ชี $แจงเพิ�มเติมว่า อตัราส่วนเจ้าหนี $
ทางการค้าเป็นไปตามยอดขายของบริษัท ซึ�งเป็นไปตามปกติทางการค้า   

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี $ มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 271 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
458,829,462 หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของ
บริษัทประจําปีสิ $นสดุวนัที� 31 ธันวาคม 2559 โดยที�ประชุมมีมตด้ิวยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้น
ซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนนดงันี $ 

  อนมุตัิ   จํานวน   458,796,362  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน                 100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ      0.0000 

  งดออกเสยีง  จํานวน             33,000  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปันผล 

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชี $แจง
รายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพจิารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชี $แจงต่อที�ประชมุว่าตามมาตรา 116 
แห่งพระราชบญัญัตบิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 37. กําหนดให้บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิ
ประจําปีส่วนหนึ�งไว้เป็นหุ้นสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) 
จนกว่าทุนสํารองนี $จะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท เนื�องจากบริษัทได้จัดสรรเงินกําไรสทุธิ               
ไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมายครบจํานวนร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนตามที�กฎหมายกําหนดแล้ว คณะกรรมการบริษัท                 
จึงเห็นสมควรไม่จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองเพิ�มเติมอกี 
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 บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัราร้อยละ 30 ขึ $นไปของกําไรสทุธิในแต่ละปี เนื�องจากบริษัทมี
กําไรสทุธิจากผลการดาํเนนิงานในปี 2559 จํานวน 350,794,022 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงได้พจิารณาและเหน็ควร           
เสนอขอให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลสาํหรับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําปี 2559 ให้แก่ผู้ถือหุ้นโดยจ่าย
จากกําไรสะสม (ซึ�งเสียภาษีในอตัราร้อยละ 30) ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท คิดเป็นเงินรวมทั $งสิ $น 248,002,544.25 บาท                 
ซึ�งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปันผลของบริษัทที�กําหนดไว้  

 โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัที� 8 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวม
รายชื�อผู้ ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัที� 
9 พฤษภาคม 2560 และบริษัทจะจ่ายเงินปันผลภายในวนัพธุที� 24 พฤษภาคม 2560 

 ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งได้เสนอแนวทางให้บริษัทจ่ายเงินปันผลปีละ 2 ครั $ง โดยมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลด้วยได้
หรือไม่  

 ประธานกล่าวขอบคณุสาํหรับข้อเสนอแนวทางการจ่ายเงินปันผลและรับไปพิจารณา 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร    
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $ 

 ก่อนการลงมติในวาระนี $ มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มขึ $นรวมเป็นจํานวน 272 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
458,833,518 หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลตามรายละเอียดที�คณะกรรมการเสนอ 
ทุกประการ โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดงันี $ 

  อนมุตัิ   จํานวน   458,773,118  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9934 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน             30,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0066 

  งดออกเสยีง  จํานวน             30,000  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 5 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขข้อบังคบัของบริษัท 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 เลขานุการที�ประชุมได้ชี $แจงต่อที�ประชุมว่า เนื�องจากบริษัทมีการเลือกตั $งกรรมการโดยการลงมติเลือกตั $งเป็น
รายบคุคล ไม่ได้ใช้วิธี Cumulative Voting บริษัทจึงควรปรับปรุงหลกัเกณฑ์และวธีิการเลอืกตั $งกรรมการโดยการแก้ไขข้อบงัคบั
ของบริษัทข้อ 13 และเพื�อเป็นการสนบัสนนุการทํางานและทําให้การปฏิบติังานของบริษัทมีความคลอ่งตวัมากขึ $น รองรับงาน
บริษัทที�มีการเติบโตและขยายตัวอย่างต่อเนื�อง คณะกรรมการบริษัทจึงได้พิจารณาและเห็นควรให้บริษัทแก้ไขข้อบังคบัของ



                                                                                10 
 

บริษัทข้อ 26  โดยให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม ่ รายละเอียดตามสิ�งที�สง่มาด้วย 3 ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพร้อม
กบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว   

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึ�งเสนอให้บริษัทนําเสนอข้อมลูกรรมการเพื�อให้ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นได้พจิารณาแต่งตั $งกรรมการทกุคน
พร้อมกนัไปในคราวเดียว เพื�อเวลาลงมตแิต่งตั $งกรรมการจะได้ลงมติตอ่เนื�องกนัไป 

  เลขานกุารที�ประชุมชี $แจงว่า แนวทางปฏิบตัิของบริษัทในการพิจารณาวาระเรื�องการเลอืกตั $งกรรมการก็ได้มีการลง
มตเิลอืกตั $งกรรมการเป็นรายบคุคลเรียงตามลาํดบัพร้อมกนัไปในคราวเดียวกนัเหมือนเช่นวิธีการที�ผู้ ถือหุ้นได้เสนอข้างต้น 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $ 

 หลังจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทข้อ 13 และ ข้อ 26 โดย                    
ให้ยกเลกิข้อความเดิมและใช้ข้อความใหม่ตามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี $  

 “ข้อ 13.  ให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นเลอืกตั $งกรรมการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ ดงัต่อไปนี $ 

      (1)   ผู้ ถือหุ้นคนหนึ�งมีคะแนนเสยีงเท่ากบัหนึ�งหุ้นต่อหนึ�งเสยีง 

                          (2)   การเลอืกตั $งกรรมการจะลงคะแนนเสยีงเลอืกตั $งเป็นรายบคุคลหรือหลายคนพร้อมกนัเต็มตามจํานวน
กรรมการทั $งหมดที�จะต้องเลอืกตั $งในคราวนั $นก็ได้ ทั $งนี $ ตามแต่ที�ประชมุจะเห็นสมควร โดยในการออกเสียงลงคะแนนไม่ว่าจะ
เป็นการเลือกตั $งเป็นรายบุคคลหรือหลายคนดงักล่าว บุคคลแต่ละคนที�ผู้ ถือหุ้ นออกเสียงเลือกตั $งจะได้รับคะแนนเสียงจาก                 
ผู้ ถือหุ้นตามจํานวนหุ้นที�ผู้ ถือหุ้นนั $นมีอยู่ทั $งหมดตาม (1) โดยผู้ ถือหุ้นดงักลา่วจะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้หนึ�งผู้ใดมากหรือน้อย
เพียงใดไม่ได้ 

                      (3)  บุคคลซึ�งได้รับคะแนนเสียงสูงสดุตามลําดับลงมาเป็นผู้ ได้รับการเลือกตั $งเป็นกรรมการเท่าจํานวน
กรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึได้รับเลอืกตั $งในครั $งนั $น ในกรณีบคุคลซึ�งได้รับการเลอืกตั $งในลําดบัถดัลงมามีคะแนนเสียงเท่ากัน
เกินจํานวนกรรมการที�จะพงึมีหรือจะพงึเลอืกตั $งในครั $งนั $น ให้ผู้ เป็นประธานเป็นผู้ออกเสยีงชี $ขาด” 

 “ข้อ 26.    ชื�อและจํานวนกรรมการในคณะกรรมการซึ�งมีอํานาจลงลายมือชื�อกระทําการแทนบริษัทคือ กรรมการ
สองคนลงลายมือชื�อร่วมกันและประทับตราสําคญัของบริษัท จึงจะมีผลผูกพนับริษัทได้ เว้นแต่ในกรณีเพื�อการขออนุญาต
ติดตั $งมิเตอร์นํ $าประปา, ไฟฟา้, โทรศพัท์, การขอโอนและรับโอนสทิธิการใช้ไฟฟ้า, นํ $าประปา, โทรศพัท์, การขอโอน รับโอนและ
รับคนืเงินประกนัการใช้ไฟฟ้า, นํ $าประปา, โทรศพัท์ หรือการขออนญุาตปลกูสร้างอาคาร หรือการขอเลขหมายประจําบ้าน และการ
ขอเชื�อมทาง การเชื�อมท่อระบายนํ $า ให้กรรมการคนหนึ�งคนใดโดยระบชุื�อเป็นผู้ลงลายมือชื�อและประทบัตราสาํคญัของบริษัท                    
จึงจะมีผลผกูพนับริษัทได้   

   ทั $งนี $ ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นหรือที�ประชมุคณะกรรมการอาจกําหนดชื�อกรรมการผู้ มีอํานาจลงลายมอืชื�อผกูพนั
บริษัทและประทบัตราสาํคญัของบริษัทได้”        

 โดยที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสามในสี�ของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิ
ออกเสยีงลงคะแนนดงันี $ 
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  อนมุตัิ   จํานวน   451,490,018  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  98.3995 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน        7,289,300 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    1.5887 

  งดออกเสยีง  จํานวน             54,200  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0118 

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 6 พจิารณาเลือกตั 7งกรรมการแทนกรรมการท ี	ออกตามวาระ 

 ประธานได้มอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 เลขานกุารที�ประชมุได้ชี $แจงต่อที�ประชมุว่า วาระนี $เป็นเรื�องที�จะต้องพจิารณาให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัทและ                           
ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดที�กําหนดให้กรรมการต้องออกจากตําแหนง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ทกุปี โดยให้กรรมการ             
ที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สดุเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ แต่มีสิทธิที�จะได้รับการเลือกตั $งให้กลบัเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทได้อีก ในปี 2560 มีกรรมการที�จะต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระรวม 4 คน คือ 

 (1)  นางสธิุดา   สริุโยดร    

 (2)  นางสาวรัชนี  มหตัเดชกลุ  

 (3)  นายชยัยพล  ทิมสธีุพนัธ์  และ 

 (4)  นางสาวชุติมา  ตั $งมติธรรม  ซึ�งได้ลาออกไปในระหว่างวาระตั $งแต่วันที� 16 มิถุนายน 2558 และที�ประชุม                   
ผู้ ถือหุ้นได้ให้สงวนตาํแหนง่กรรมการดงักลา่วไว้ 

 นอกจากนี $ บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2560  และเสนอชื�อบคุคล
เพื�อรับการพิจารณาเลือกตั $งเป็นกรรมการบริษัทเป็นการลว่งหน้าตามหลกัเกณฑ์และวิธีการที�บริษัทกําหนดและเผยแพร่ไว้บน
เว็บไซต์ของบริษัท ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื�อผู้ที�เหมาะสมเพื�อเข้ารับการเลือกตั $งเป็นกรรมการมายงั
บริษัท 

 ประธานได้แจ้งให้ที�ประชุมทราบว่า กรรมการที�ครบกําหนดวาระซึ�งได้รับการเสนอชื�อให้เลือกตั $งเป็นกรรมการอีกวาระ
หนึ�งจะขอออกจากห้องประชมุก่อนการลงมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อให้เป็นไปตามแนวทางการกํากบัดแูลกิจการที�ดี  

 เลขานุการที�ประชุมได้ชี $แจงต่อว่า คณะกรรมการบริษัทโดยการพิจารณากลั�นกรองของคณะกรรมการสรรหามี
ความเห็นว่า นางสธิุดา สริุโยดร นางสาวรัชนี มหตัเดชกุล นายชยัยพล ทิมสธีุพนัธ์ และนางสาวดษุฎี ตนัเจริญเป็นผู้ มีความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการดาํเนินงานของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอขอให้ที�ประชมุพจิารณา
ดงันี $ 

 (1)   เลอืกตั $งให้ 1) นางสธิุดา สริุโยดร และ 2) นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตาํแหนง่
ตามกําหนดวาระในครั $งนี $กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง 
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 (2)   เลือกตั $งให้นายชัยยพล ทิมสธีุพนัธ์ ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั $งนี $กลบั
เข้าดํารงตาํแหน่งกรรมการและกรรมการอสิระของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง 

 (3)   เลือกตั $งให้นางสาวดษุฎี ตนัเจริญ เป็นกรรมการบริษัทแทนตําแหน่งกรรมการที�ว่างลงของนางสาวชตุิมา                   
ตั $งมติธรรม 

 ประธานสอบถามที�ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพจิารณาลงมตโิดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาะนี $ 

 เลขานุการที�ประชุมได้แจ้งวิธีการลงมติในวาระนี $ โดยจะขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติเลือกตั $งกรรมการเป็น
รายบคุคลทีละคน และจะรวบรวมผลการลงคะแนนเสยีงแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  

 หลังจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติเลือกตั $งให้นางสุธิดา สุริโยดร นางสาวรัชนี  มหัตเดชกุล                          
และนายชัยยพล  ทิมสธีุพันธ์  ซึ�งเป็นกรรมการที�ต้องออกจากตําแหน่งตามกําหนดวาระในครั $งนี $กลับเข้าดํารงตําแหน่ง
กรรมการของบริษัทใหม่อีกวาระหนึ�ง และเลือกตั $งให้นางสาวดุษฎี  ตันเจริญ เป็นกรรมการใหม่แทนตําแหน่งที�ว่างของ                 
นางสาวชุติมา ตั $งมติธรรม โดยที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและ
ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี $ 

1. นางสธิุดา   สริุโยดร   

เห็นด้วย  จํานวน   451,476,718  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน     7,319,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  

งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

2. นางสาวรัชน ี  มหตัเดชกลุ 

เห็นด้วย  จํานวน   451,476,718  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน     7,319,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  
งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

3. นายชยัยพล   ทิมสธีุพนัธ์ 

เห็นด้วย  จํานวน   458,765,918  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 99.9934 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน           30,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   0.0066  

งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 
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4. นางสาวดษุฎี  ตนัเจริญ 

เห็นด้วย  จํานวน   451,476,718  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ 98.4046 

ไม่เห็นด้วย  จํานวน     7,319,600 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ   1.5954  

งดออกเสยีง จํานวน             37,200  เสยีง    

บตัรเสยี  จํานวน      0 เสยีง 

วาระท ี	 7 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิค่าตอบแทนกรรมการและเงนิบ ําเหน็จกรรมการ  

 ประธานได้มอบหมายให้กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบัญชีการเงินช่วยชี $แจง
รายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพจิารณา 

 กรรมการบริหารและรองกรรมการผู้จดัการสายงานบริหารและบญัชีการเงินได้ชี $แจงต่อที�ประชุมว่า คณะกรรมการ
บริษัทเห็นควรให้ที�ประชมุผู้ถือหุ้นอนมุติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และเงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ดงันี $ 

 (1)  ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่ายค่าเบี $ยประชุมสําหรับ
คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน เฉพาะกรรมการ
ที�เข้าร่วมประชมุ ในอตัราค่าเบี $ยประชมุ ดงันี $ 

  1.1  ประธาน                         15,000 บาทต่อครั $ง 

  1.2 กรรมการท่านละ             10,000 บาทตอ่ครั $ง 

 (2)   เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี  2559 ในอัตรา 235,000 บาทต่อคน รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน                      
2,350,000 บาท 

 ประธานสอบถามที�ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพจิารณาลงมตโิดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $  

 ก่อนการลงมติในวาระนี $ มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 275 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
459,612,518 หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนมุัติการจ่ายเงินค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 และเงิน
บําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ดังนี $ 1) ค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2560 ในอัตราเดียวกับปี 2559 โดยเป็นการจ่าย              
ค่าเบี $ยประชุม และ 2) เงินบําเหน็จกรรมการประจําปี 2559 ในอัตรา 235,000บาท ต่อคน รวมเป็นเงินบําเหน็จจํานวน 
2,350,000 บาท  ตามรายละเอียดที�คณะกรรมการเสนอทกุประการ โดยที�ประชมุมีมตด้ิวยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม
ของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชมุ ดงันี $ 

  อนมุตัิ   จํานวน   459,547,918  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9859 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน             30,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0066 
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  งดออกเสยีง  จํานวน             34,200  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0074 

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 8  พจิารณาแต่งตั 7งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 2560 

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานกรรมการตรวจสอบช่วยชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 ประธานกรรมการตรวจสอบได้ชี $แจงต่อที�ประชุมว่า วาระนี $จะเป็นการพิจารณาเพื�อให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เนื�องจากผู้สอบบญัชีของบริษัทครบกําหนดต้องออกจากตําแหนง่ตามวาระ ซึ�งคณะกรรมการบริษัทโดยการพจิารณากลั�นกรอง
ของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควรให้เสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาแต่งตั $งให้นางสาววิภาวรรณ ปัทวันวิเวก 
ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา  ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตทะเบียนเลขที� 
5752 และ/หรือนางสาวปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย                  
สอบบญัชี จํากัด เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2560  และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบญัชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 
1,510,000 บาท ซึ�งเพิ�มขึ $นจากปีที�แล้วจํานวน 70,000 บาท เนื�องจากบริษัทมปีริมาณงานที�เพิ�มขึ $น 

 ทั $งนี $ บริษัทที�เป็นสาํนกังานสอบบญัชีและผู้สอบบญัชีตามรายชื�อที�เสนอข้างต้นไม่มีความสมัพนัธ์หรือมสีว่นได้เสีย
กับบริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ที�เกี�ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว และนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล และนางสาว                   
ปัทมวรรณ วฒันกลุ ยงัไม่เคยลงนามเป็นผู้สอบบญัชีงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอ่ยมาก่อน 

 ประธานสอบถามที�ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือไม่ เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถาม ประธาน
จึงขอให้ที�ประชมุพจิารณาลงมตโิดยมอบหมายให้เลขานกุารที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาระนี $  

 ก่อนการลงมติในวาระนี $ มีผู้ ถือหุ้ นมาเข้าร่วมประชุมเพิ�มเติมรวมเป็นจํานวน 278 ราย นับจํานวนหุ้นรวมได้ 
459,654,218  หุ้น 

 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติแต่งตั $งให้นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวิเวก ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ทะเบียนเลขที� 4795 และ/หรือนางสาวมาริษา ธราธรบรรพกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 5752 และ/หรือนางสาว
ปัทมวรรณ วัฒนกุล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที� 9832 จากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด เป็นผู้สอบ
บัญชีของบริษัทประจําปี 2560  และกําหนดค่าตอบแทนให้แก่ผู้สอบบัญชีของบริษัทจํานวนไม่เกิน 1,510,000 บาท โดยที�
ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี $ 

  เห็นด้วย  จํานวน   459,540,862  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

  ไม่เห็นด้วย   จํานวน             45,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0099 

  งดออกเสยีง  จํานวน             67,956  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 
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วาระท ี	 9  พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ใหม่ในวงเงนิไม่เกนิ 3,000 ล้านบาท 

 ประธานได้มอบหมายให้นางสาวรัชนี มหัตเดชกุล กรรมการบริหารช่วยชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชุม
พิจารณา 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี $แจงต่อที�ประชุมว่า ตามมติที�ประชุมผู้ ถือหุ้นของบริษัทได้อนุมตัิให้
บริษัทออกหุ้ นกู้ และเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินรวมทั $งสิ $นไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ซึ�งบริษัทได้ดําเนินการออกไปแล้วจํานวน 
2,995,000,000 บาท คงเหลือที�จะออกหุ้นกู้ ได้อีกจํานวน 5,000,000 บาท คณะกรรมการได้พิจารณาและเหน็สมควรให้เสนอ
ต่อที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท เพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียน                  
ในการดําเนินงานและรองรับการขยายธุรกิจของบริษัทและบริษัทย่อย รวมถึงการซื $อที�ดินในการพฒันาโครงการและการชําระ
คืนหนี $ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาท โดยเป็นหุ้นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ถือหรือไม่ระบชืุ�อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ                         
มีหรือไม่มีหลกัประกัน มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั $งนี $ ขึ $นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในแตล่ะคราว มีอายไุม่เกิน 5 ปีนบัตั $งแต่วนัออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว เสนอขายหุ้นกู้ ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็น
โครงการและ/หรือในลกัษณะหมนุเวียนให้แก่ประชาชนทั�วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจงและ/หรือผู้ลงทนุประเภท
สถาบันในประเทศและ/หรือในต่างประเทศและ/หรือผู้ ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ
คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎระเบยีบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้นั $น รวมทั $ง
มอบอํานาจให้คณะกรรมการบริหารของบริษัทหรือบุคคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัทมีอํานาจ                    
ในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�น ๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในการดําเนินการใด ๆ                       
ทั $งปวงตามที�จําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกับการออกและเสนอขายหุ้นกู้  สําหรับรายละเอียดเบื $องต้นของหุ้นกู้ ที�ประสงค์                   
จะออกและเสนอขายตามสิ�งที�สง่มาด้วย 7 ที�ได้จดัส่งให้กบัผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

 ผู้ ถือหุ้ นได้สอบถามเกี�ยวกับกําหนดการออกและเสนอขายหุ้ นกู้  วิธีการในการนับอายุของหุ้ นกู้ และจะมี                           
การนาํหุ้นกู้ที�ออกและเสนอขายดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองหรือไม่ 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกลุ กรรมการบริหารได้ชี $แจงว่า เมื�อบริษัทมีแผนที�จะต้องใช้เงินเพื�อการดําเนนิงานของบริษัท
จึงจะกําหนดการออกและเสนอขายหุ้นกู้  สําหรับการนับอายุของหุ้นกู้นั $นจะเริ�มนับเมื�อบริษัทมีการออกหุ้นกู้ ในแต่ละคราว
ดังนั $น หุ้นกู้ แต่ละคราวที�ออกจะครบกําหนดไม่พร้อมกัน แต่จะมีอายุไม่เกิน 5 ปีในแต่ละคราวที�บริษัทดําเนินการออกและ                         
เสนอขาย นอกจากนี $ หุ้นกู้ ของบริษัทที�เคยออกมาก็ได้มีการจดทะเบียนในสมาคมตลาดตราสารหนี $ไทย หรือ Thai Bond 
Market Association (ThaiBMA) ซึ�งหุ้นกู้ ที�จะออกใหมนี่ $ก็จะดําเนินการเช่นเดยีวกนั 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงเพิ�มเติมว่า การเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาในวาระนี $เพื�อพิจารณา                  
การออกและเสนอขายหุ้ นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000 ล้านบาทนั $น เป็นการขออนุมัติจากที�ประชุมผู้ ถือหุ้ นไว้ก่อน และ                      
เมื�อบริษัทมีความจําเป็นและมีแผนงานที�จะต้องใช้เงินทนุก็จะได้สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ ได้ทนัที 

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร  
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาะนี $ 
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 หลงัจากที�ประชุมได้พิจารณาแล้ว ที�ประชุมมีมติอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ ใหม่ในวงเงินไม่เกิน 3,000                    
ล้านบาท โดยมีรายละเอียดเบื $องต้นของหุ้นกู้ที�ประสงค์จะออกและเสนอขายตามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอทกุประการดงันี $ 

รายละเอยีดเบื 7องต้นของห ุ้นก ู้ท ี	ประสงค์จะออกและเสนอขาย 

วตัถปุระสงค์  

 

 เพื�อเป็นเงินทนุหมนุเวียนในการดําเนินงานและการลงทนุในโครงการสาํคญัของบริษัทและ

บริษัทย่อย  

 เพื�อซื $อที�ดินในการพฒันาโครงการ  

 เพื�อชําระคืนหนี $  

ชนดิ หุ้ นกู้ ชนิดระบุชื�อผู้ ถือหรือไม่ระบุชื�อผู้ ถือ ประเภทด้อยสิทธิหรือไม่ด้อยสิทธิ มีหรือไม่มีหลักประกัน          

มีหรือไม่มีผู้แทนก็ได้ ทั $งนี $ ขึ $นอยู่กบัความเหมาะสมของสภาวะตลาดในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้น

กู้ ในแต่ละคราว  

สกลุเงิน  เงินบาท  

มลูค่ารวม 

ของหุ้นกู้  
วงเงินรวมและมลูค่าคงค้างไม่เกิน 3,000 ล้านบาท ณ ขณะใดขณะหนึ�งโดยสามารถออกและเสนอ
ขายเพยีงชดุเดยีวหรือหลายชดุในคราวเดยีวกนัหรือหลายคราวก็ได้  ทั $งนี $ ในกรณีที�มีการไถ่ถอนหุ้นกู้
ก่อนกําหนด และ/หรือหุ้นกู้ครบกําหนด บริษัทสามารถออกหุ้นกู้ชุดใหม่เพิ�มเติมได้ โดยมลูค่าเสนอ
ขายหุ้นกู้ ชุดใหม่รวมกับมลูค่าหุ้นกู้คงค้างเดิมที�ยังไม่ได้รับการไถ่ถอนต้องไม่เกินวงเงินรวม 3,000 
ล้านบาท  

อาย ุ ไม่เกิน 5 ปีนบัตั $งแต่วนัออกหุ้นกู้ในแต่ละคราว   

วิธีการเสนอขาย  

 

เสนอขายหุ้นกู้ในคราวเดียว หรือหลายคราว และ/หรือเป็นโครงการ และ/หรือในลกัษณะหมนุเวียนให้แก่

ประชาชนทั�วไปและ/หรือให้แก่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนัในประเทศ

และ/หรือในต่างประเทศ และ/หรือผู้ลงทุนรายใหญ่ในคราวเดียวกันหรือต่างคราวกันตามประกาศ

คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ และ/หรือกฎระเบยีบอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องที�มีผลใช้บงัคบัในขณะที�ออกและ

เสนอขายหุ้นกู้นั $น  

การไถ่ถอน 

ก่อนกําหนด  

 

ผู้ ถือหุ้ นกู้ อาจ มีห รือไม่มี สิท ธิขอไถ่ถอนหุ้ นกู้ คืน ก่อนกําหนด และบ ริษัทมีห รือไม่มีสิท ธิ 

ขอไถ่ ถอนหุ้ นกู้ คื นก่ อนกําหนด ทั $งนี $ ให้ เป็นไปตามข้อตกลงและเงื�อนไขในการออกหุ้ นกู้  

ในแตล่ะคราว  

อตัราดอกเบี $ย  

 

ขึ $นอยู่กับสภาวะตลาดในขณ ะที� ออกและเสนอขายหุ้ นกู้  ห รือตามข้อตกลงและเงื�อนไข 

ขอ งหุ้ น กู้ ที� อ อก ใน ค รา วนั $น ๆ   ทั $งนี $ ใ ห้ อ ยู่ ภ า ย ใ ต้ บั งคับ ข อ งป ระ ก า ศ ค ณ ะก รรม ก า ร 

กํ า กับ ต ลา ด ทุน  แ ล ะ /ห รือ ป ระก า ศ ห รือ ก ฎ ระ เบี ย บ อื� น ๆ  ที� เ กี� ย ว ข้อ งที� มี ผ ล ใช้ บั งคั บ 

ในขณะที�ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในแตล่ะคราว   

การมอบอํานาจ  ให้คณะกรรมการบริหารของบริษัท หรือบคุคลที�ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริหารของบริษัท
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 มีอํานาจในการกําหนดหลกัเกณฑ์ เงื�อนไข และรายละเอียดอื�นๆ ที�เกี�ยวข้องกับการออกและเสนอ

ขายหุ้นกู้ ในส่วนที�ยังไม่ได้กําหนดตามความจําเป็นและเห็นสมควรที�จะต้องกําหนดตามระเบียบ 

ประกาศ ข้อบงัคบั และกฏหมายอื�นที�เกี�ยวข้อง เช่น ชื�อหุ้นกู้  ลกัษณะการขายหุ้นกู้  จํานวนหุ้นกู้ที�จะ

ออกและเสนอขายในแต่ละคราว ประเภทของหุ้นกู้  การคํ $าประกัน หลกัประกัน ราคาเสนอขายต่อหน่วย 

อาย ุระยะเวลาไถ่ถอน สิทธิไถ่ถอนก่อนกําหนด สิทธิและหน้าที�อื�นใดตามประเภทหุ้นกู้ที�จะออกในแต่ละ

คราว อตัราดอกเบี $ย วิธีการชําระเงินต้น  และดอกเบี $ย วิธีการและระยะเวลาการเสนอขายและจดัสรร และ

รายละเอียดการเสนอขายนายทะเบียนหุ้ นกู้  ผู้ แทนผู้ถือหุ้ นกู้  การแต่งตั $งที�ปรึกษาหรือบุคคลอื�นใดที�

เกี�ยวข้องกบัการออกหุ้นกู้  การจดัอนัดบัความน่าเชื�อถอื รวมถึงการนาํหุ้นกู้ดงักล่าวไปจดทะเบยีนเป็น

หลกัทรัพย์จดทะเบียนในตลาดตราสารหนี $ ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย ศนูย์ซื $อขายหลกัทรัพย์ 

หรือตลาดรองใดๆ รวมถงึองค์กรใดๆ ตลอดจนให้มีอาํนาจดาํเนินการขออนญุาต ดําเนินการเปิดเผย

ข้อมลู และการดําเนินการอื�นใดกบัหน่วยงานที�เกี�ยวข้อง และมีอํานาจในการดําเนินการใดๆ ทั $งปวง

ตามที�จําเป็นและสมควรอนัเกี�ยวเนื�องกบัการออกและเสนอขายหุ้นกู้  

 โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสยีงไม่น้อยกวา่สามในสี�ของจํานวนเสยีงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี $ 

  อนมุตัิ   จํานวน   459,555,862  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9786 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน                  100 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

  งดออกเสยีง  จํานวน             98,256  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0214 

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 10 พิจารณาอนุมัตกิารให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่บริษัท ช ัยนันท์-บางพล ีพาร์คแลนด์ จาํกดั  

 ประธานได้มอบหมายให้ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร ช่วยชี $แจงรายละเอียดในวาระนี $ให้ที�ประชมุพิจารณา 

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงต่อที�ประชุมว่า บริษัท ชัยนนัท์-บางพลี พาร์คแลนด์ จํากดั (“ชัยนนัท์-บางพลี”) 
ซึ�งเป็นผู้ ให้เช่าช่วงที�ดินในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซนแก่บริษัท พรอสเพค ดีเวลลอปเมนท์ จํากดั (ซึ�งเป็นบริษัทย่อยที�บริษัท
ถือหุ้นในสดัส่วนประมาณร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน) (“พรอสเพค”) ได้ขอกู้ ยืมเงินจากบริษัทในวงเงิน 100 ล้านบาท 
ระยะเวลาการกู้  3 ปี และให้คิดดอกเบี $ยในอัตราร้อยละ 6.5 ต่อปี   เพื�อนําเงินไปใช้ในการต่อสญัญาเช่าที�ดินออกไปอีก 14 ปี กับมลูนิธิ
โรงพยาบาลสงฆ์ วดัปากนํ $า และวดัมงคลนิมิต และหากชยันนัท์-บางพลีต่อสญัญาเช่าที�ดินดงักลา่วได้แล้วก็ตกลงที�จะให้เช่าช่วงที�ดิน          
ที�พรอสเพคเช่าช่วงอยู่ต่อไปอีกตามระยะเวลาที�ได้รับการต่อสญัญาเช่าจากเจ้าของที�ดิน โดยจะคิดค่าตอบแทนในการต่อ
สญัญาเช่าช่วงเท่ากบัราคาทนุบวกส่วนต่างอีกร้อยละ 15   ทั $งนี $ การให้ความช่วยเหลือทางการเงินดงักล่าวเพื�อประโยชน์ของ
พรอสเพค ในการได้รับการต่อสญัญาเช่าช่วงที�ดนิ นอกเหนอืจากการได้รับดอกเบี $ยจากการให้กู้ยมืเงิน   
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 พื $นที�ของพรอสเพคในโครงการบางกอกฟรีเทรดโซน 

• คาดว่าจะมีพื $นที�ให้เช่ารวม 128,000 ตร.ม. ภายในปี 2560 

• ก่อสร้างพื $นที�ให้เช่าเพิ�มอกี 160,000 ตร.ม. เมื�อโครงการแล้วเสร็จปี 2562 

• จะมีรายได้ค่าเช่าแล้วเสร็จประมาณ 500 ลบ. จากพื $นที�ให้เช่ารวม 288,000 ตร.ม. ในปี 2563 

• บริษัทร่วมทนุกบั TICON จะก่อสร้างพื $นที�ให้เช่าอกี 60,500 ตร.ม. ภายในปี 2561 

  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามที�พรอสเพคจดัตั $งบริษัทร่วมทนุกบั TICON เพื�อสร้างคลงัสินค้าแบบสั�งสร้าง (Build to 

suit) จะมกีารสร้างแบบนี $ทั $งโครงการหรือไม ่

 ประธานเจ้าหน้าที�บริหารได้ชี $แจงต่อที�ประชุมว่า TICON เป็นบริษัทที�จัดตั $งขึ $นมานาน มีความชํานาญทางด้าน 
Build to suit และมีพื $นที�ให้เช่าต่อรายในขนาดที�ใหญ่มาก  

 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามว่า ตามสทิธิการเช่า เมื�อสิ $นสดุสญัญาทรัพย์สนิต่างๆ จะดําเนินการอย่างไร 

 นางสาวรัชนี มหตัเดชกุล กรรมการบริหารได้ชี $แจงว่า มลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ สิ�งปลกูสร้างทั $งหมดจะตกเป็นของ
มลูนิธิโรงพยาบาลสงฆ์ เมื�อสิ $นสดุสญัญาเช่า ส่วนวัดปากนํ $ากับวดัมงคลนิมิต สิ�งปลูกสร้างทั $งหมดจะเป็นกรรมสิทธิ7ของวัด
ตั $งแตเ่ริ�มการก่อสร้าง  

 เมื�อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดสอบถามต่อไปแล้ว ประธานจึงขอให้ที�ประชุมพิจารณาลงมติโดยมอบหมายให้เลขานกุาร 
ที�ประชมุช่วยดําเนินการเกี�ยวกบัการลงมติในวาะนี $ 

 หลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาแล้ว ที�ประชมุมีมตอินมุติัการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่บริษัท ชยันนัท์-บางพลี 
พาร์คแลนด์ จํากัด โดยการให้กู้ ยืมเงินจํานวนไม่เกิน 100 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดตามที�คณะกรรมการบริษัทเสนอ                
ทุกประการ โดยที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจํานวนเสียงทั $งหมดของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี $ 

  อนมุตัิ   จํานวน  458,760,862  เสยีง   คิดเป็นร้อยละ  99.9901 

  ไม่อนมุตัิ   จํานวน            45,400 เสยีง   คิดเป็นร้อยละ    0.0099 

  งดออกเสยีง  จํานวน         847,956  เสยีง    

  บตัรเสยี  จํานวน       0 เสยีง 

วาระท ี	 11 พจิารณาเรื	องอ ื	น ๆ  
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 ประธานสอบถามที�ประชมุว่า มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อสอบถามหรือมีเรื�องที�จะเสนอให้ที�ประชุมพิจารณาอีกหรือไม ่ 
เนื�องจากคณะกรรมการได้หมดวาระที�จะเสนอต่อที�ประชุมแล้ว เมื�อที�ประชุมไม่มีเรื�องที�จะเสนอให้พิจารณาต่อไป                           
ประธานในนามของคณะกรรมการบริษัทกล่าวขอบคณุผู้ถือหุ้นทกุทา่นที�เข้าร่วมประชมุและให้การสนบัสนนุกิจการของบริษัท   
มาด้วยดีโดยตลอด และกลา่วปิดประชมุเมื�อเวลา 16.18 น. 

 

 
  ลงชื�อ.............................................................ประธานที�ประชมุ 
                                                                                              ( นายสเุทพ วงศ์วรเศรษฐ ) 
 

 
   
                                                                                     
 
   
   
   
                                                                                    

 
 
  


