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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2556 

บริษัท ไรมอน แลนด์ จาํกัด (มหาชน) 
          

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

 ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2556 เวลา 9.30 น. ณ ห้องบอลรูม ชัน้ 1 โรงแรมโฟร์ซีซัน่ กรุงเทพฯ  
เลขท่ี 155 ถนนราชดําริ เขตปทมุวนั กรุงเทพมหานคร  

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายประดษิฐ์ ภทัรประสทิธ์ิ ประธานคณะกรรมการบริษัท กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
2. นาย ลี เช เตก็ ไลโอเนล กรรมการบริษัท 
3. นายตนั ชิน กวาง จอห์นสนั กรรมการบริษัท  
4. นายเจสนั โก๊ะ เช็ง เหวย่ กรรมการบริษัท 
5. นางสาวนชุ กลัยาวงศา กรรมการบริษัท  
6. นายกิตต ิคชนนัทน์ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ  
7. นายจิรวฒิุ ควุานนัท์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยคดิเป็นร้อยละ 77.78 ของกรรมการทัง้หมด 

ผู้สอบบัญชี 

นางสาวศริาภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ จากบริษัท สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั 

เร่ิมการประชุม 

 นายประดิษฐ์ ภทัรประสิทธ์ิ เป็นประธานท่ีประชมุ ประธานฯ แถลงว่ามีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง
และโดยการมอบฉันทะรวม 496 ท่าน นับจํานวนหุ้นได้ 1,341,449,873 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.52 ของหุ้น 
ท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัท (หุ้นของบริษัทท่ีจําหน่ายได้แล้วมีจํานวนทัง้สิน้ 3,575,424,125 หุ้น) ครบเป็น
องค์ประชมุ จงึกลา่วเปิดประชมุตามระเบียบวาระดงัตอ่ไปนี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2555 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 
2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2555  ตามสําเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ 
ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

มต ิ ท่ี ป ระชุม ไ ด้พิ จ า รณาแ ล้ว  จึ ง มีมติ รั บ รอง รายงานการประชุม ใหญ่สามัญ 
ผู้ ถือหุ้ น ประจําปี 2555 ตามท่ีประธานฯ เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 
1,345,056,378 เสียง และงดออกเสียง 345,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็น 
ร้อยละ 99.97 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ)  

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 512 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,345,401,478 หุ้น 

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555 และพจิารณาอนุมัติรายงานประจาํปีของคณะกรรมการบริษัท สาํหรับ
ปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี
บัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 และอนุมัติรายงานประจําปีของคณะกรรมการบริษัท 
สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจําปีของ
บริษัท ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

ทัง้นี  ้คณะผู้ บริหารของบริษัทได้มอบหมาย ให้นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัทและ
ผู้ อํานวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทสําหรับปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ต่อท่ีประชุม โดยนางสาวนุชได้รายงานต่อท่ีประชุมว่า   
ในปี พ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมา สําหรับงบการเงินรวม บริษัทมีการรับรู้รายได้ทัง้สิน้ 5,500 ล้านบาท
และบริษัทมีกําไรสทุธิจากการดําเนินงานทัง้สิน้ 496  ล้านบาท โดยมีอตัรากําไรขัน้ต้นคิดเป็นร้อย
ละ 33 ทัง้นี ้ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ท่ีผ่านมา ลกูค้าของบริษัทได้จองซือ้และเข้าทําสญัญากบั
บริษัท (Backlog) คิดเป็นมลูค่าทัง้สิน้ 16,300 ล้านบาท  โดยในปี 2555 บริษัทสามารถสร้าง
ยอดขายห้องชุดในโครงการของบริษัท คิดเป็นมลูค่าประมาณ 4,200 ล้านบาท และ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม พ.ศ. 2555 บริษัทมียอดขายท่ีรอรับรู้รายได้ในโครงการปัจจบุนัอีกกวา่ 30,000 ล้านบาท  



- 3 - 

ในสว่นท่ีเก่ียวกบักําไร ก่อนหกัดอกเบีย้ ภาษี คา่เส่ือมราคา หรือ Earning Before Interest Tax 
Depreciation and Amortization (EBITDA) ในปี พ.ศ. 2555 ท่ีผ่านมา บริษัทมี EBITDA คิดเป็น
เงินประมาณ 1,058 ล้านบาท ซึง่สงูท่ีสดุเป็นประวตัิการณ์ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมา (ปี พ.ศ. 2544 
ถึง ปี พ.ศ. 2554) ทัง้นี ้ในรอบ 10 ปีท่ีผ่านมาบริษัทเคยมี EBITDA สงูสดุคิดเป็นเงินประมาณ 
338 ล้านบาท  

ในส่วนยอดการรับรู้รายได้ของบริษัทนัน้ ในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีรายได้ทัง้สิน้ คิดเป็นเงิน
ประมาณ 5,435 ล้านบาท โดยมีมูลค่าเพิ่มขึน้จากปี พ.ศ. 2554 คิดเป็นร้อยละ 518 ทัง้นี ้ในปี 
พ.ศ. 2554 บริษัทมีรายรับทัง้สิน้ คิดเป็นเงินประมาณ 1,151 ล้านบาท สําหรับยอดการจองซือ้
ห้องชดุในปี พ.ศ 2555 มีมลูคา่ทัง้สิน้ประมาณ 4,200 ล้านบาท   

ในส่วนท่ีเก่ียวกับความคืบหน้าของโครงการต่าง ๆ ของบริษัทจํานวนทัง้สิน้ 4 โครงการ 
ท่ีดําเนินการขายอยูใ่นปัจจบุนั ได้แก่  

(1) โครงการ เดอะ ริเวอร์  

เป็นโครงการท่ีก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขณะนีอ้ยู่ระหว่างการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด
ให้แก่ลกูค้า ซึ่งเม่ือโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้าแล้วบริษัทจะสามารถรับรู้รายได้ทางบญัชี 
โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 โครงการเดอะ ริเวอร์ สามารถขายได้แล้วทัง้สิน้คิดเป็น
ประมาณร้อยละ 82 ของโครงการ 

(2) โครงการ 185 ราชดําริ  

เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง
โครงการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นประมาณร้อยละ 48  ของโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทมียอดขายสําหรับโครงการดงักลา่วคดิเป็นประมาณร้อยละ 74 ของโครงการ 

(3) โครงการ ZIRE WONGAMAT พทัยา  

เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง
โครงการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นประมาณร้อยละ 19  ของโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทมียอดขายสําหรับโครงการดงักลา่วคดิเป็นประมาณร้อยละ 74 ของโครงการ 
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(4) โครงการ UNIXX พทัยา  

เป็นโครงการท่ีอยู่ระหว่างการดําเนินการก่อสร้าง โดยความคืบหน้าของการก่อสร้าง
โครงการ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 คิดเป็นประมาณร้อยละ 2  ของโครงการ ทัง้นี ้
บริษัทมียอดขายสําหรับโครงการดงักลา่วคดิเป็นประมาณร้อยละ 37 ของโครงการ 

นอกจากนี ้บริษัทจะมีการเปิดตวัโครงการ The Loft เอกมยั ซึง่เป็นโครงการคอนโดมิเนียม 23 ชัน้ 
โดยมลูคา่ของโครงการดงักลา่วทัง้สิน้ คดิเป็นเงินประมาณ 2,100 ล้านบาท 

นายฉัตรชัย มงคลพนัธ์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ ว่าบริษัทมีแผนดําเนินการ
อย่างไรเก่ียวกับห้องชุดของโครงการ เดอะ ริเวอร์ ท่ียังไม่มีผู้ จองซือ้ และในไตรมาสแรกของปี 
พ.ศ. 2556 นัน้ ยอดจองซือ้ของโครงการ เดอะ ริเวอร์ เพิ่มขึน้หรือไม่ และสาเหตท่ีุทําให้มียอดการ
จองซือ้โครงการ UNIXX เพียงแคร้่อยละ 37 ของโครงการ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัโครงการ เดอะ ริเวอร์ โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงต่อท่ี
ประชมุว่า การโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชดุจะทําให้บริษัทสามารถรับรู้รายได้ทางบญัชี ดงันัน้ บริษัท
จึงได้มีการปรับเปล่ียนกลยุทธ์เพ่ือให้โครงการสามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้เพิ่มมากขึน้ ทัง้นี ้ใน 
ไตรมาสแรกของปี พ.ศ. 2556 โครงการ เดอะ ริเวอร์ สามารถโอนกรรมสิทธ์ิได้ประมาณเดือนละ 
500 ล้านบาท โดยบริษัทคาดว่าในสว่นท่ีมีผู้จองซือ้แล้วนัน้จะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้า
แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2556 นี ้ทัง้นี ้ปัจจบุนับริษัทมีห้องชดุของโครงการเดอะ ริเวอร์ ในสว่นท่ี
ยงัไม่มีผู้จองซือ้ คิดเป็นร้อยละ 10 ของโครงการ ซึ่งขณะนีบ้ริษัทได้มีการเร่งการโอนกรรมสิทธ์ิ 
ห้องชดุในโครงการ และคดิวา่จะทําการโอนกรรมสทิธ์ิเสร็จสิน้ภายในระยะเวลา 5 ถึง 6 เดือน  

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายอแูบร์ โรมาร่ี แบร์ตร็อง วิริออท ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่าย
บริหาร เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุเก่ียวกบัโครงการ UNIXX ซึ่งมีการขายห้องชดุในโครงการได้แล้ว
คิดเป็นประมาณร้อยละ 37 นัน้ว่าการขายดงักลา่วขายได้ช้าไปหรือไม่ โดยนายอแูบร์ ได้ชีแ้จงตอ่
ท่ีประชมุว่า การขายห้องชดุในโครงการ UNIXX ได้ร้อยละ 37 ของโครงการก่อนการเร่ิมก่อสร้าง
โครงการนัน้ไม่ถือว่าช้าแต่อย่างใด เน่ืองจากบริษัทมีนโยบายการขายห้องชดุตามระยะเวลาของ
การก่อสร้าง การขายห้องชดุบางสว่นเม่ือโครงการเสร็จแล้วจะเป็นการเพิ่มมลูค่าให้แก่บริษัทและ 
ผู้ ถือหุ้น ซึ่งจะดีกว่าการขายโครงการโดยเร็วในราคาถูก รวมถึงนโยบายการเรียกเก็บเงินมัดจํา
ระหว่างการก่อสร้างคิดเป็นมลูค่าร้อยละ 25 - 40 ของมลูค่าห้องชุด ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการขาย
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โครงการของบริษัท ดงันัน้ การขายโครงการได้คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของโครงการถือว่าเป็น
การขายอยู่ในเกณฑ์ท่ีดี นอกจากนี  ้ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในพัทยานัน้ มีลักษณะขึน้ลงตาม
ฤดกูาล ซึ่งส่งผลต่อการลงทนุซือ้ทรัพย์สินของผู้บริโภค แต่อย่างไรก็ตาม อตัราส่วนของยอดขาย
ดงักลา่วนัน้เป็นไปตามท่ีบริษัทได้คาดการณ์ไว้ 

นายรณชยั ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ ว่าบริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั ซึ่ง
เป็นบริษัทย่อยของบริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) และเป็นเจ้าของโครงการ เดอะ ริเวอร์ 
นัน้ ยงัมีผลขาดทนุสะสมหรือไม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนุช กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่าย 
บญัชีและการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า ปัจจบุนั บริษัท 
ตากสนิ พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั ไม่มีผลขาดทนุสะสม โดยบริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั มีผล
กําไรสะสมประมาณ 50 ล้านบาท  

นายรณชัย ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ ว่าเม่ือพิจารณาจากงบการเงินของ 
บริษัท ไรมอน แลนด์ จํากัด (มหาชน) แล้วพบว่ายังไม่มีการโอนผลกําไรของบริษัท ตากสิน  
พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั เข้ามาในงบการเงินของบริษัท ไรมอน แลนด์ จํากดั (มหาชน) ใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า บริษัทได้จดัทํา
งบการเงินรวม โดยได้รวมผลกําไรของบริษัท ตากสิน พร็อพเพอร์ตีส์้ จํากดั ไว้ในงบการเงินรวม
ดงักลา่วแล้ว  

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า เหตใุดอตัรากําไรสทุธิของบริษัท (Net Profit Margin) 
จงึอยูใ่นระดบัต่ํา 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุม โดยนางสาวนุช ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ในโครงการ
เดอะ ริเวอร์ นัน้มีคา่ใช้จ่ายท่ีสงูกว่าประมาณการ จึงทําให้อตัรากําไรสทุธิของบริษัท (Net Profit 
Margin) อยูใ่นระดบัต่ํา 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า หากบริษัทมีการโอนกรรมสิทธ์ิในโครงการเดอะ  
ริเวอร์ เพิ่มมากขึน้ จะสง่ผลให้อตัรากําไรสทุธิของบริษัท (Net Profit Margin) เพิ่มขึน้หรือไม่ 
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ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชุม โดยนางสาวนุช ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า ธุรกิจ
อสงัหาริมทรัพย์จะมีการรับรู้รายได้ทางบญัชีเม่ือมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุ หากในปี พ.ศ. 2556 
บริษัทสามารถโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุให้ผู้ ซือ้ได้เพิ่มมากขึน้ จะทําให้บริษัทรับรู้รายได้ทางบญัชีมาก
ขึน้ ขณะเดียวกนั ณ วนัจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุให้แก่ลกูค้าบริษัทจะได้รับชําระเงินส่วน
ท่ีเหลือจากลกูค้า ซึ่งบริษัทจะนําเงินดงักล่าวไปชําระหนีเ้งินกู้ ธนาคาร ซึ่งจะส่งผลทําให้ดอกเบีย้
เงินกู้ลดลง และอตัรากําไรสทุธิของบริษัท (Net Profit Margin) จะเพิ่มขึน้ 

นางสาว/นาง กลุธิดา ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ เก่ียวกบัสาเหตขุองความลา่ช้าใน
การโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุของโครงการ เดอะ ริเวอร์ และบริษัทมีแนวทางในการดําเนินการแก้ไข
อยา่งไร 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ การโอนกรรมสิทธ์ิในช่วงไตรมาสแรกของ ปี พ.ศ. 2556 เพิ่มขึน้
จากปี พ.ศ. 2555 ซึ่งปัญหาท่ีทําให้การโอนล่าช้านัน้เกิดจากการจดัการ เน่ืองจากผู้ ซือ้สว่นใหญ่
เป็นชาวต่างชาติ การติดต่อส่ือสารต่าง ๆ ต้องใช้เวลาในการดําเนินการ อย่างไรก็ตาม ในปี พ.ศ. 
2556 บริษัทได้มีการปรับเปล่ียนการบริหารจดัการเพ่ือให้สามารถทําการโอนกรรมสิทธ์ิในห้องชดุ
ได้เพิ่มมากขึน้ 

นอกจากนี ้ประธานฯ ได้มอบหมายให้ นางสาวนชุ กลัยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการ
ฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพิ่มเติม โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุเพิ่มเติมว่า 
หลงัจากท่ีมีการปรับเปล่ียนการบริการจดัการทําให้สามารถโอนได้เพิ่มมากขึน้ โดยมีมลูค่าเฉล่ีย
ประมาณเดือนละ 500 ล้านบาท ซึ่งบริษัทคาดว่าจะสามารถโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุในโครงการ
เดอะ ริเวอร์ ทัง้หมดได้ภายในระยะเวลา 5 – 6 เดือน  

นางสาว/นาง กลุธิดา ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามนายอแูบร์ โรมาร่ี แบร์ตร็อง วิริออท ประธาน
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร เก่ียวกบัโครงการ UNIXX ว่าโครงการจะก่อสร้างแล้วเสร็จเม่ือไหร่ และจะ
สามารถขายได้ถึงจุดคุ้ มทุนได้เม่ือไหร่ เน่ืองจากการขาดทุนของโครงการนีส้่งผลกระทบต่อ 
งบการเงินรวมของบริษัท 

นายอูแบร์ โรมาร่ี แบร์ตร็อง วิริออท ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่า 
การก่อสร้างฐานรากของโครงการใช้เวลาประมาณ 4 เดือน ซึ่งตอนนีเ้สร็จแล้ว ต่อจากนัน้จะใช้
เวลาก่อสร้างโครงการอีกประมาณ 2 ปี ถึง 2 ปีคร่ึง โดยบริษัทจะเร่ิมลงนามในสญัญาก่อสร้าง
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ภายในกลางปีนี ้จากนโยบายของบริษัทนีจ้ะขายห้องชุดในโครงการตามความคืบหน้าของการ
ก่อสร้าง ซึ่งบริษัทจะสามารถเพิ่มราคาขายได้และจะสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัท การขาย
โครงการล่วงหน้าการก่อสร้างทําให้ลกูค้าคาดหวงัว่าบริษัทจะต้องให้สว่นลด ซึง่การขายดงักล่าว
จะไม่เป็นประโยชน์กับบริษัท และนายอูแบร์มีความเห็นว่าบริษัทจะสามารถขายห้องชุดได้หมด 
เม่ือโครงการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อย จุดคุ้มทุนของโครงการ UNIXX ค่อนข้างต่ํา เพราะฉะนัน้ 
บริษัท จะสามารถผ่านจดุคุ้มทนุได้ในไม่ช้า ซึ่งในปัจจบุนัไม่มีโครงการใดของบริษัทมีปัญหาเร่ือง
ความเสี่ยงทางด้านการเงิน (Financial Risk)  

นางสาว/นางนงเยาว์ มหทัธนารักษ์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ เก่ียวกบัโครงการ 
185 ราชดําริว่า ห้องชดุของโครงการในสว่นท่ียงัไม่มีการจองซือ้นัน้ บริษัทจะเปิดให้มีการจองซือ้
อีกครัง้เม่ือไร และราคาขายจะมีการปรับเพิ่มขึน้ในอตัราร้อยละเท่าไร การก่อสร้างจะแล้วเสร็จทนั
ตามกําหนดเวลาหรือไม่ และการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชดุในโครงการทัง้หมดจะสามารถดําเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในปี พ.ศ. 2556 นีห้รือไม่   

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายอแูบร์ โรมาร่ี แบร์ตร็อง วิริออท ประธานเจ้าหน้าท่ีฝ่ายบริหาร เป็น
ผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ โดยนายอแูบร์ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า วนันีบ้ริษัทได้เปิดทําการขายห้องชดุใน
โครงการ 185 ราชดําริอีกครัง้ท่ีประเทศสิงคโปร์ โดยบริษัทได้เชิญนกัลงทุนทัง้ส่วนบุคคลและ
สถาบนั รวมทัง้นายหน้าค้าอสงัหาริมทรัพย์มาร่วมงาน นอกจากนี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้ ท่ีสนใจ
โครงการ 185 ราชดําริในประเทศไทยติดต่อสอบถามรายละเอียดการขาย ซึ่งปัจจุบนัโครงการ 
185 ราชดําริมีห้องชดุเหลือเพียง 42 ห้องชดุ บริษัทได้มีการตัง้ราคาขายใหม่ เน่ืองจากโครงการ
ดงักล่าวใกล้เสร็จสมบรูณ์ ซึ่งทําให้โครงการมีความเสี่ยงค่อนข้างต่ํามาก แต่อย่างไรก็ตามบริษัท
จะขายห้องชุดในโครงการดังกล่าวในราคาสูงสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือท่ีบริษัทจะได้มีกําไร 
จากการขายมากขึน้ สําหรับโครงการ 185 ราชดํารินัน้ บริษัทได้มีการปรับขึน้ราคาขายมาแล้ว  
5 ถึง 6 ครัง้ นบัตัง้แตเ่ร่ิมต้นขายโครงการเม่ือ 2 ปีคร่ึงท่ีแล้ว ซึง่ลา่สดุบริษัทได้มีการปรับราคาขาย
ห้องชดุเพิ่มขึน้ โดยราคาห้องชุดท่ีมีการปรับราคาขายเพิ่มขึน้สงูสดุคิดเป็นร้อยละ 25 ของราคา
ขายเดิม โดยโครงการ 185 ราชดําริมีกําหนดเสร็จสมบูรณ์ภายในปลายปีนี ้บริษัทจะเร่ิมโอน
กรรมสิทธ์ิห้องชดุในโครงการภายในปลายปีนี ้โดยห้องชดุส่วนใหญ่จะโอนกรรมสิทธ์ิให้แก่ลกูค้า
ภายในปีหน้า ทัง้นี ้ระยะเวลาการโอนกรรมสทิธ์ิห้องชดุจนเสร็จสิน้จะอยูใ่นช่วง 2 – 9 เดือน  



- 8 - 

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ ว่า ในปี พ.ศ. 2555 รัฐบาลได้มีการประกาศลดภาษีเงิน
ได้นิตบิคุคลจากร้อยละ 30 เหลือร้อยละ 23 แตเ่หตใุดภาษีเงินได้ของบริษัทในปี พ.ศ. 2555 ยงัคง
มีจํานวนท่ีสงูมาก และปี พ.ศ. 2556 ภาษีเงินได้ของบริษัทจะยงัอยูใ่นสดัสว่นท่ีสงูหรือไม่  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุว่า บริษัทมีสินทรัพย์
ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีอยู่จํานวนหนึ่ง ซึ่งเม่ือมีการลดอตัราภาษีเงินได้นิติบุคคลจากร้อยละ 
30 เหลือร้อยละ 23 ภาษีเงินได้รอการตดับญัชีท่ีบริษัทเคยรับรู้ในอตัราร้อยละ 30 นัน้ต้องถกูปรับ
ลดมลูค่าลงส่งผลให้บริษัทต้องนํามาคํานวณเป็นค่าใช้จ่ายในปี พ.ศ. 2555 จึงทําให้ภาษีของปี 
พ.ศ. 2555 มีสดัสว่นท่ีสงูมาก อยา่งไรก็ตามในปี พ.ศ. 2556 บริษัทไม่มีผลกระทบจากการปรับลด
มูลค่าภาษีเงินได้รอการตดับัญชีดงักล่าว ทัง้นี ้ในปี พ.ศ. 2556 บริษัทคาดว่าจะมีรายการท่ีถือ
เป็นคา่ใช้จ่ายในทางภาษี (Tax shield) ประมาณ 300-400 ล้านบาท 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมตรัิบทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปี
บญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 และอนมุตัิรายงานประจําปีของคณะกรรมการ
บริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ตามท่ีเสนอข้างต้น ด้วยคะแนน
เสียงเห็นชอบ  1,401,783,291 เสียง ไม่เห็นชอบ 30,400 เสียง และงดออกเสียง 
345,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.97 ของคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ)  

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 587 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,402,158,791 หุ้น 

วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนของบริษัท สําหรับปีบัญชี
สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของ
บริษัท สําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้ สอบบัญชี 
รับอนญุาตแล้ว รายละเอียดปรากฏตามงบการเงินของบริษัทในรายงานประจําปีของบริษัทซึง่ได้
จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 
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คณะผู้ บริหารของบริษัทได้มอบหมาย  ให้นางสาวนุช  กัลยาวงศา  กรรมการบริษัทและ
ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผู้ รายงานงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุของ
บริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับ
อนญุาตแล้ว ตอ่ท่ีประชมุดงันี ้ 

ตามงบการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 31ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายรับจากการขาย 
ห้องชดุ 5,400 ล้านบาท เม่ือคํานวณรวมกบัรายรับอ่ืน เช่น รายรับจากคา่เช่า รายรับจากดอกเบีย้ 
บริษัทมีรายรับคิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ ประมาณ 5,520 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการ
ดําเนินงานต้นทนุการก่อสร้าง ค่าใช้จ่ายในการขาย  และค่าใช้จ่ายในการบริการคิดเป็นเงินรวม
ทัง้สิน้ 4,462 ล้านบาท  ดงันัน้ กําไรของบริษัทก่อนหกัดอกเบีย้ ค่าเส่ือมราคาและภาษีมีจํานวน 
เท่ากับ 1,058 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม กําไรสทุธิสําหรับการดําเนินงานของบริษัท หลงัจากหัก 
คา่เส่ือมราคาจํานวน 39 ล้านบาท ภาษีจํานวน 263 ล้านบาท และดอกเบีย้จํานวน 261 ล้านบาท 
เทา่กบั 496 ล้านบาทคดิเป็นสว่นแบง่กําไรตอ่หุ้น เทา่กบั 0.14 บาท 

สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัท สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 บริษัทมีรายรับจาก
การโอนห้องชดุในโครงการ North Point คิดเป็นเงินจํานวน 427 ล้านบาท เม่ือคํานวณรวมกบั
รายรับอ่ืน เช่น รายรับจากคา่เช่า รายรับจากดอกเบีย้ บริษัทมีรายรับคิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้จํานวน 
683 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมีคา่ใช้จ่ายในการดําเนินงาน ต้นทนุการก่อสร้าง คา่ใช้จ่ายในการขาย  
และค่าใช้จ่ายในการบริการคิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 694 ล้านบาท ดงันัน้ บริษัทจึงมีผลขาดทนุจาก
การดําเนินงานก่อนหกัดอกเบีย้ คา่เส่ือมราคาและภาษีคิดเป็นเงินเท่ากบั 11 ล้านบาท อย่างไรก็
ตาม บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 108 ล้านบาท ทัง้นี ้ในส่วน
โครงการ 185 ราชดําริ ยงัไม่มีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุด จึงทําให้บริษัทยงัไม่สามารถบนัทึกการ
รับรู้รายได้ทางบญัชีของบริษัทได้ ทัง้นี ้หากมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้องชุดในโครงการ 185 ราชดําริ 
จะทําให้บริษัทมีการรับรู้รายได้ทางบญัชีเพิ่มมากขึน้ 

ตามงบแสดงฐานะการเงินรวมของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ.2555  ในส่วน
สินทรัพย์ของบริษัทนัน้ บริษัทมีต้นทนุโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์คิดเป็นเงินจํานวน 11,295 
ล้านบาท เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดคิดเป็นเงินจํานวน 1,431 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมี
สินทรัพย์คิดเป็นเงินรวมทัง้สิน้ 14,997 ล้านบาท และในสว่นของหนีส้ินของบริษัทนัน้ บริษัทมีเงิน
มดัจําและเงินรับล่วงหน้าจากลกูค้าคิดเป็นเงินจํานวน 5,600 ล้านบาท ซึ่งเงินมัดจําและเงินรับ
ลว่งหน้าจากลกูค้านัน้ในทางบญัชีถือว่าเป็นหนีส้ิน แตอ่ย่างไรก็ตาม หากมีการโอนกรรมสิทธ์ิห้อง
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ชุดให้แก่ลูกค้า เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้าจะถูกโอนไปเป็นรายรับของบริษัท นอกจากนี ้ 
บริษัทยงัมีหนีเ้งินกู้ ระยะยาวจากสถาบนัการเงินท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึ่งปีคิดเป็นเงินจํานวน 
3,500 ล้านบาท หนีเ้งินกู้ ระยะยาวจากสถาบันการเงิน-สุทธิจากส่วนท่ีถึงกําหนดชําระภายใน 
หนึง่ปีคดิเป็นเงินจํานวน 2,500 ล้านบาท ทัง้นี ้บริษัทมีหนีส้นิรวมทัง้สิน้คดิเป็นเงินจํานวน 13,441 
ล้านบาท ในส่วนของผู้ ถือหุ้นนัน้บริษัทมีทุนจดทะเบียนชําระแล้วทัง้สิน้จํานวน 3,575,424,125 
บาท โดยในปี พ.ศ. 2555 บริษัทมีผลขาดทุนสะสมจากการดําเนินงานคิดเป็นเงินทัง้สิน้ 1,600 
ล้านบาท  

ผู้ ถือหุ้นท่านหนึ่ง ได้สอบถามประธานฯ เก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทว่าจะจ่ายจากกําไร
จากการดําเนินงานเฉพาะกิจการใช่หรือไม่ ในกรณีท่ีบริษัทย่อยมีกําไร บริษัทย่อยจะมีการโอน
กําไรมายงับริษัทใช่หรือไม่ 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า บริษัทจะจ่ายเงินปัน
ผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นจากกําไรจากการดําเนินงานเฉพาะกิจการของบริษัท ทัง้นี ้ในทางบัญชีหาก
บริษัทย่อยมีกําไร ก็จะมีการจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทซึ่งเป็นผู้ ถือหุ้น และจะส่งผลให้บริษัทมี
รายรับเพิ่มขึน้ หากบริษัทมีกําไรก็จะสามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนมุัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึง่ผ่านการตรวจสอบของผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตแล้ว ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,581,291 เสียง ไม่เห็นชอบ 
30,400 เสียง และงดออกเสียง 647,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 
99.95 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ)  

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 589 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,402,258,791 หุ้น 
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วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไร เพื่อเป็นทุนสํารองตามกฎหมาย และการงด
จ่ายเงินปันผล สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีบัญชีสิน้สุด ณ วันที่  
31 ธันวาคม 2555 

ประธานฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธันวาคม 2555 (ตามงบการเงินของบริษัท สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งผ่านการ
ตรวจสอบของผู้สอบบญัชีรับอนุญาตแล้ว) บริษัทมีผลขาดทุนสทุธิจากการดําเนินงานประจําปี 
2555 คิดเป็นเงินทัง้สิน้จํานวน 107,763,990 บาท ซึ่งส่งผลให้บริษัทยงัคงมีผลขาดทนุสะสมอยู ่
จึงทําให้บริษัทไม่สามารถจดัสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทนุสํารองตามกฎหมาย และจ่ายเงินปันผลให้ 
ผู้ ถือหุ้นได้ในปีนี ้ทัง้นี ้นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท กําหนดให้บริษัทจ่ายเงินปันผลในรูป
ของเงินสดไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษีเงินได้และสํารองตามกฎหมาย เม่ือบริษัท
มีกําไร และไม่มีผลขาดทนุสะสม 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารอง
ตามกฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ 
ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการงดจัดสรรเงินกําไรเพ่ือเป็นทุนสํารองตาม
กฎหมาย และการงดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงานของ
บริษัท สําหรับปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2555 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,753,291 เสียง ไม่เห็นชอบ 30,400 เสียง และงดออก
เสียง 575,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.96 ของคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ) 

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 590 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,402,358,791 หุ้น 
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วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการสาํหรับปี 2556 

ประธานฯ ได้แถลงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดว่า
ในการประชุมใหญ่สามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปีทุกครัง้ กรรมการคิดเป็นจํานวนหนึ่งในสาม หรือ
จํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสามจะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีต้องออกในปีแรก และปีท่ี
สอง ภายหลังการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจํากัด ให้ใช้วิธีจับสลาก ส่วนปีต่อจากนัน้ให้
กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดจะต้องออกจากตําแหน่ง กรรมการท่ีจะต้องออกจาก
ตําแหน่งกรรมการของบริษัทในการประชมุใหญ่สามญัประจําปี 2556 มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายลี เช เตก็ ไลโอเนล 
2. นายตนั ชิน กวาง จอห์นสนั 
3. นายเจสนั โก๊ะ เช็ง เหวย่ 

ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระดงัมีรายช่ือดงักล่าว
ข้างต้น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง นอกจากนี ้ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ี
ประชุมพิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท 
โดยให้คณะกรรมการบริษัทเป็นผู้ มีอํานาจในการจัดสรรค่าตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556
ให้แก่กรรมการตามความหมาะสมตอ่ไป  

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมต ิ 

1. แตง่ตัง้ นายลี เช เตก็ ไลโอเนล เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,381,391,191 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,242,500 เสียง 
และงดออกเสียง 745,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคดิเป็นร้อยละ 
98.50 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ)  

2. แตง่ตัง้ นายตนั ชิน กวาง จอห์นสนั เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่  
ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,381,391,191 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,242,500 เสียง 
และงดออกเสียง 745,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคดิเป็นร้อยละ 
98.50 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ)   

3. แตง่ตัง้ นายเจสนั โก๊ะ เช็ง เหวย่ เป็นกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึง่ 
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ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,381,361,191 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,242,500 เสียง 
และงดออกเสียง 775,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคดิเป็นร้อยละ 
98.50 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

4. กําหนดคา่ตอบแทนกรรมการสําหรับปี 2556 ตามรายละเอียดดงักลา่วข้างต้น 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,380,658,491 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,771,300 เสียง 
และงดออกเสียง 949,000 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคดิเป็นร้อยละ 
98.45 ของคะแนนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ 

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 591 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,402,378,791 หุ้น 

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีสําหรับปี 
2556 

ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 กําหนดให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสามญัประจําปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่ตอบแทนของ
ผู้สอบบญัชีทกุปี โดยการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีดงักลา่วสามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดมิได้ 

นอกจากนี ้ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 
เร่ือง หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงินและผลการ
ดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20) และประกาศคณะกรรมการกํากบัตลาดทนุท่ี 
ทจ. 11/2552 เร่ือง หลักเกณฑ์ เง่ือนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเก่ียวกับฐานะ
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ กําหนดให้บริษัทจดัให้มีการหมนุเวียน
ผู้สอบบัญชี (Auditor rotation) หากผู้สอบบัญชีดงักล่าวปฏิบัติหน้าท่ีมาแล้ว 5 รอบปีบัญชี
ตดิตอ่กนัโดยการหมนุเวียนไม่จําเป็นต้องเปล่ียนบริษัทผู้สอบบญัชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแตง่ตัง้
ผู้สอบบญัชีรายอ่ืน ๆ ในสํานกังานตรวจสอบบญัชีนัน้แทนผู้สอบบญัชีรายเดมิได้ 

คณะกรรมการตรวจสอบจึงเห็นสมควรอนุมัติการแต่งตัง้ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3930  
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และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท  
สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2556 และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท  

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีตามรายช่ือท่ีเสนอข้างต้นไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท 
ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 แห่งบริษัท 
สํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทประจําปี 2556 และกําหนด
คา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท 

มต ิ ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึมีมตอินมุตักิารแตง่ตัง้ นายณรงค์ พนัตาวงษ์ ผู้สอบบญัชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3315 และ/หรือ นายศุภชัย ปัญญาวฒัโน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3930 และ/หรือ นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนนัต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3844 แห่ง
บริษัท สํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2556 และ
กําหนดค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีเป็นจํานวนเงินไม่เกิน 1,380,000 บาท ข้างต้น ด้วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,803,205 เสียง ไม่เห็นชอบ 30,400 เสียง และงดออกเสียง 
545,185 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.96 ของคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ) 

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 591 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,402,378,791 หุ้น 

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนเกินมูลค่าหุ้ นสามัญ  
ไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท 

 ประธานฯ แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตามมาตรา 119 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535 กําหนดว่า บริษัทอาจโอนทุนสํารองตามมาตรา 51 ทุนสํารองตามมาตรา 116 หรือเงิน
สํารองอ่ืน เพ่ือชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทก็ได้ โดยให้หกัชดเชยจากเงินสํารองอ่ืนก่อนแล้ว
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จึงหักจากทุนสํารองตามมาตรา 116 และทุนสํารองตามมาตรา 51 ตามลําดับ ทัง้นี ้ตามงบ
ก า ร เ งิ น ข อ ง บ ริ ษั ท ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร ต ร ว จ ส อบ ข อ ง ผู้ ส อ บ บัญ ชี รั บ อ นุญ า ต  บ ริ ษั ท มี 
ผลขาดทนุสะสมจากการดําเนินงาน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2555 ทัง้สิน้จํานวน 711,360,235 บาท 
โดยบริษัทมีเงินทนุสํารองตามกฎหมาย (ทนุสํารองตามมาตรา 116) และสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญั 
(ทนุสํารองตามมาตรา 51) เป็นเงินจํานวน  36,131,233 บาท และ 131,900,646 บาท ตามลําดบั 
การนําทนุสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมลูค่าหุ้นสามญัดงักล่าว ไปชดเชยผลขาดทนุสะสม
ของบริษัท จะทําให้บริษัทมีผลขาดทนุสะสมคงเหลือจํานวน 543,328,356 บาท 

ประธานฯ จงึขอเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาและอนมุตัิการนําทนุสํารองตามกฎหมาย และสว่นเกิน
มลูคา่หุ้นสามญัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัท 

นายชชัวาล ธรรมพรพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ เก่ียวกบัเหตผุลของบริษัทใน
การโอนเงินทนุสํารองตามกฎหมายและส่วนเกินมูลค่าหุ้นสามัญไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของ
บริษัท 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสาวนชุ กัลยาวงศา กรรมการบริษัท และผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชี
และการเงิน เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ โดยนางสาวนชุ ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุว่า การโอนเงินทนุสํารอง
ตามกฎหมายและสว่นเกินมลูคา่หุ้นสามญัไปชดเชยผลขาดทนุสะสมของบริษัทนัน้จะทําให้บริษัท
มีผลขาดทนุสะสมลดลง และหากบริษัทมีกําไร บริษัทก็สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

นายชชัวาล ธรรมพรพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามนาย ตนั ชิน กวาง จอห์นสนั กรรมการ
ของบริษัทว่า บริษัทจะใช้ระยะเวลานานเท่าไร จึงจะสามารถล้างขาดทุนสะสมได้ทัง้หมด และ
สามารถจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

นายตัน ชิน กวาง จอห์นสนั กรรมการของบริษัท ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า ผลประกอบการของ
บริษัทขึน้อยูก่บัปัจจยัหลาย ๆ อยา่ง บริษัทไม่สามารถประมาณการได้อย่างแน่นอนว่าจะสามารถ
ล้างขาดทนุสะสมได้หมดเม่ือใด แตอ่ยา่งไรก็ตามบริษัท ผู้บริหารและพนกังานทกุคนจะทํางานกนั
อย่างเต็มความสามารถเพ่ือให้บริษัทมีผลประกอบการท่ีดี และหากบริษัทมีกําไรก็จะสามารถ
จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นได้ 

มต ิ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติอนุมัติการนําทุนสํารองตามกฎหมาย และส่วนเกิน
มลูค่าหุ้นสามญัไปชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัท ตามรายละเอียดดงักล่าวข้างต้น 

ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 1,401,852,291 เสียง ไม่เห็นชอบ 125,400 เสียง และงดออก
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เสียง 401,100 เสียง (โดยคะแนนเสียงเห็นชอบคิดเป็นร้อยละ 99.96 ของคะแนนเสียง
ทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ) 

หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมภายหลังจากประธานในท่ีประชุมได้เปิด
ประชุมแล้ว ทําให้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ จํานวน 591 ท่าน นบัจํานวน
หุ้นได้ 1,402,378,791 หุ้น 

วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

นายชชัวาล ธรรมพรพิทกัษ์ ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามประธานฯ วา่โครงการตา่ง ๆ ของ
บริษัทนัน้ เน้นกลุม่ลกูค้าในตลาดระดบับน หากเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจ โครงการของบริษัทจะได้รับ
ผลกระทบก่อนโครงการท่ีเน้นลกูค้าในตลาดระดบักลางหรือตลาดระดบัลา่งหรือไม่ และบริษัทจะ
มีแผนการป้องกนัหรือจดัการอยา่งไรหากเกิดวิกฤต ิ

ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายตนั ชิน กวาง จอห์นสนั กรรมการบริษัท เป็นผู้ ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุ 
โดยนายจอห์นสนั ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทมีการเรียกเก็บเงินมดัจําจากลกูค้าในอตัราร้อย
ละ 25 - 40 ของราคาซือ้ขาย ในขณะท่ีโครงการอ่ืน ๆ จะมีการเรียกเก็บเงินมดัจําจากลกูค้าใน
อตัราร้อยละ 5 - 10 ซึง่สง่ผลให้บริษัทมีสภาพคลอ่งทางการเงินมากกวา่ นอกจากนี ้ กลุม่ลกูค้า
ของตลาดในระดบับนและระดบักลางนัน้เป็นคนละกลุม่ 

นายรณชยั ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามนายลี เช เตก็ ไลโอเนล กรรมการของบริษัท เก่ียวกบั
แผนการในอนาคตของบริษัท  

นายลี เช เต็ก ไลโอเนล กรรมการของบริษัท ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า บริษัทยงัคงเน้นการพฒันา
โครงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทย นอกจากนี ้หากมีโอกาสลงทุนในต่างประเทศ (เช่น
สหรัฐอเมริกา) และการลงทนุนัน้ก่อให้เกิดกําไร บริษัทก็จะพิจารณาตอ่ไป  

นายธนกร ผู้ ถือหุ้นของบริษัท ได้สอบถามนายลี เช เตก็ ไลโอเนล กรรมการของบริษัท วา่เหตใุด
บริษัทจงึมีแผนการณ์ท่ีจะลงทนุในสหรัฐอเมริกา และได้สอบถามเก่ียวกบัแผนการดําเนินงานใน
อนาคตอีก 5 ปีข้างหน้าข้างหน้า 

นายลี เช เตก็ ไลโอเนล กรรมการของบริษัท ได้ชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ในสหรัฐอเมริกานัน้ บริษัทมี
แผนงานโครงการท่ีรัฐเท็กซสั ซึง่เป็นโครงการท่ีเหมาะแก่การลงทนุ โดยโครงการดงักลา่วมีเนือ้ท่ี
ประมาณ 300,000 ตารางฟตุ เป็นอาคารสํานกังานและมีร้านค้าอยูด้่านลา่ง ซึง่หากในอนาคต
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บริษัทมีความต้องการท่ีจะเพิ่มทนุและขยายกิจการ การพฒันาโครงการศนูย์การค้าและอาคาร
สํานกังานนัน้จะทําให้บริษัทมีรายรับตอ่เน่ืองในระยะยาว  

ไม่มีผู้ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดตอ่ท่ีประชมุเพ่ือพิจารณา 

ปิดประชมุเวลา 12.00 น. 
 
 

ลงช่ือ  ประธานท่ีประชมุ 
 (นายประดษิฐ์ ภทัรประสทิธ์ิ)  

 


