
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2562 
ของ 

บริษัท โนเบลิ ดีเวลลอปเมนท์ จาํกัด (มหาชน) 
ทะเบียนเลขที่ 0107538000312 

 

เวลาและสถานที่ 

 ประชุมเม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2562 โดยเร่ิมประชุมเม่ือเวลา 14.00 น. ณ  โรงแรม ดิ โอกุระ เพรสทีจ 
กรุงเทพฯ ชัน้ 3 ห้องแกรนด์ บอลรูม ถนนวิทย ุกรุงเทพมหานคร 

 นายธงชยั บศุราพนัธ์ ประธานกรรมการทําหน้าท่ีเป็นประธานในท่ีประชมุ ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ใน
วันนีมี้ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 190 ราย และนับเป็นจํานวนหุ้นได้ 
172,610,257 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 37.81 จากจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 456,471,175 หุ้น ครบเป็น
องค์ประชุมตามท่ีได้กําหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงได้กล่าวเปิดการประชุม โดยแนะนํากรรมการของ
บริษัทฯ ท่ีเข้าร่วมประชมุในครัง้นี ้ประกอบด้วย 

นายธงชยั บศุราพนัธ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วมและ
กรรมการผู้จดัการ 

นายแฟรงค์ ฟง คึน่ เหลียง ตําแหน่ง รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารร่วม 
นางธิดาเพญ็ ทวีศรี  ตําแหน่ง กรรมการ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากับดูแล

กิจการ 
นางบญุเพิ่ม เจียมธีระนาถ ตําแหน่ง  ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายณรงค์ เตชะไชยวงศ์      ตําแหน่ง  ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการพิจารณา

คา่ตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 
นายสรุเชษฐ์ สบุญุสนัธ์ ตําแหน่ง  ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
รศ.ดร. สมชาย สภุทัรกลุ ตําแหน่ง  ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 
นายธีรพล วรนิธิพงศ์ ตําแหน่ง  กรรมการ  

 โดยมีกรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุในวนันีเ้น่ืองจากติดภาระกิจสว่นตวั ได้แก่  คณุสิทธิ ลีละเกษม
ฤกษ์  ตําแหน่ง  รองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และ กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 หลงัจากแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชุมแล้ว ประธานฯ ได้แนะนํา นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชี
จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ  โดยประธานฯ ได้แถลงให้ท่ีประชมุ
ทราบว่ากรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีประเด็นซกัถามเก่ียวกบังบการเงินและประสงค์จะให้ผู้สอบบญัชีเป็นผู้ตอบข้อซกัถาม สามารถ
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สอบถามได้จากนายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ตอ่มาประธานฯ ได้แนะนํา นายวิทยา เหลืองสขุเจริญ และนายเทพชล โกศล จาก
บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซ่ี จํากัด ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ เพ่ือตอบข้อซักถามเก่ียวกับข้อกฎหมายในการ
ประชมุผู้ ถือหุ้นคราวนี ้

 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมประธานฯ ได้ชีแ้จงหลักเกณฑ์การลงคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ โดยมี
รายละเอียดดงันี ้

 บริษัทฯ ใช้วิธีลงคะแนนแบบ 1 หุ้นต่อ 1 คะแนนเสียง ผู้ รับมอบฉันทะซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบ
มอบฉนัทะแล้ว บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้น โดยผู้ รับมอบฉนัทะจะไม่มีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในท่ีประชมุอีก  

 การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดไมเ่หน็ด้วยหรือประสงค์จะงดออกเสียง ขอให้ทา่น
ผู้ ถือหุ้นโปรดยกมือและเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ จะไปรับบตัรลงคะแนนเสียงของท่านเพ่ือตรวจสอบและ
นับคะแนนเสียง และจะแจ้งผลคะแนนให้ท่ีประชุมทราบ โดยในวาระแต่งตัง้กรรมการจะให้ผู้ ถือหุ้น
ลงคะแนนเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล การนบัคะแนนเสียงเห็นชอบและอนมุติัในแต่ละวาระ 
บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาประชมุ 

 ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะกลบัก่อน กรุณามอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าท่ีบริเวณประตู
ทางออกและขอให้ทา่นลงลายมือช่ือไว้เป็นหลกัฐาน 

 หากผู้ ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมกรุณายกมือขึน้และมายงัจดุท่ีได้
จดัเตรียมไมโครโฟนไว้  

 บริษัทฯ จะบนัทกึภาพการประชมุในครัง้นี ้เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีสนใจสามารถติดตอ่ขอรับได้ 

 เม่ือประธานฯ ชีแ้จงหลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสียงแล้วเสร็จ และไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือแสดง
ความคิดเห็นเพิ่มเติมแล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาเร่ืองต่าง ๆ โดยลําดบัตามระเบียบวาระการประชมุตามท่ี
ได้ระบไุว้ในหนงัสือเชิญประชมุท่ีได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นทกุรายลว่งหน้าแล้ว เร่ิมจากวาระท่ี 1 ดงันี ้

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2561 

 ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 ซึง่ประชมุ
เม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 โดยมีวาระการประชุมตามสําเนารายงานการประชุมท่ีได้จัดส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นทุกรายพร้อม
หนงัสือเชิญประชมุแล้ว  

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือประจําปี 2561 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชมุพิจารณาและลงคะแนนเสียงรับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2561 โดยในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นมา
เข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจํานวนหุ้นได้ 14,687,243 หุ้น 



  3

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 
2561 ซึ่งประชุมไปเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2561 ตามที่ได้นําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาข้างต้นทุกประการ ด้วย
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

เหน็ด้วย 187,297,500 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 

 ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบถึงผลการดําเนินงานตามงบการเงินรวมของบริษัทฯ ประจําปี 2561 
ปรากฏในรายงานประจําปีท่ีได้จดัสง่ให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุในครัง้นีแ้ล้ว โดยประธานฯ ได้มอบหมาย
ให้นายแฟรงก์ ฟง คึน่ เหลียง เป็นผู้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ตอ่ท่ีประชมุ  

 นายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง ได้ชีแ้จงว่าในปี 2561 ซึ่งเป็นปีท่ีได้มาเร่ิมต้นมีส่วนร่วมในการบริหารบริษัทฯ นัน้ 
บริษัทฯ สามารถทํากําไรต่อหุ้นได้เท่ากบั 2.16 บาท ซึ่งสงูเป็นลําดบัท่ี 2 เม่ือเปรียบเทียบข้อมลูย้อนหลงัท่ีผ่านมา 8 ปี โดย
ประธานฯ ได้กลา่วเสริมว่า ในปี 2560 บริษัทฯ มีอตัรากําไรต่อหุ้นท่ีสงูมากเน่ืองจากการโอนโครงการ โนเบิล เพลินจิต ซึง่เป็น
โครงการท่ีใหญ่และมีมลูค่าสงู รวมถึงมีการโอนอย่างต่อเน่ืองมาถึงปี 2561 ดงันัน้ถ้าเทียบกับอตัรากําไรต่อหุ้นของบริษัทฯ 
นบัตัง้แตเ่ร่ิมดําเนินการแล้ว กําไรตอ่หุ้นของปี 2561 ยงัสงูเป็นลําดบัท่ี 3   

 ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลกําไรสทุธิจํานวน 987 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 จํานวน 1,219 ล้านบาท 
โดยในปี 2561 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธ์ิท่ีลดลงทําให้รายได้จากธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มี
จํานวน 4,974 ล้านบาท ลดลง 4,579 ล้านบาทเม่ือเปรียบเทียบกบัปีก่อน เน่ืองจากในปี 2560 ท่ีผ่านมาบริษัทฯ มีการรับรู้
รายได้จากโครงการโนเบิล เพลินจิต ซึ่งเป็นโครงการท่ีใหญ่ ในขณะท่ีในปี 2561 บริษัทฯ มีการรับรู้รายได้จาก 3 โครงการ
หลกัประกอบด้วย โครงโนเบิล รีโว สีลม, โครงการ รีวอลฟ์ รัชดา 1 และโครงการ รีวอลฟ์ รัชดา 2  

 ต้นทุนขายธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์สําหรับปี 2561 มีจํานวน 2,816 ล้านบาท ลดลงจากปี 2560 
จํานวน 2,742 ล้านบาท โดยการลดลงของต้นทนุขายเป็นไปตามสดัสว่นการลดลงของรายได้ 

 อตัรากําไรขัน้ต้นสําหรับปี 2561 มีอตัราร้อยละ 43.7 เพิ่มขึน้เลก็น้อยจากปีก่อนซึง่มีอตัราร้อยละ 41.9  

 ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารสําหรับปี 2561 มีจํานวน 838 ล้านบาท ลดลงจากปีก่อนจํานวน 286 
ล้านบาท สาเหตหุลกัเน่ืองจากการเพิ่มขึน้ของคา่ใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการโอนกรรมสทิธ์ิและคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะ  

 ปี 2561 บริษัทฯ มีอตัรากําไรสทุธิเม่ือเทียบกบัรายได้รวมร้อยละ 19.2 ลดลงเม่ือเทียบกับปีก่อนซึ่งมี
อตัรากําไรสทุธิร้อยละ 22.7  

 อตัราส่วนหนีส้ินทางการเงินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นซึ่งคิดจากหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้ หกัด้วยเงินสด เงิน
ฝากธนาคาร รายการท่ีเทียบเท่าเงินสด และเงินลงทุนกับสถาบันการเงินท่ีมิได้ติดภาระคํา้ประกัน ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 อยูท่ี่ระดบั 1.45 เทา่ ลดลงจาก ณ สิน้ปี 2560 ซึง่อยูท่ี่ระดบั 1.66 เทา่ 
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 สว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 มีจํานวน 7,949 ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก ณ วนัท่ี 
31 ธันวาคม 2560 จํานวน 7,039 ล้านบาท เน่ืองจากผลกําไรสุทธิจากการดําเนินงานประจําปี 2561 โดยมีมูลค่าตาม
บญัชีตอ่หุ้นเทา่กบั 17.41 บาทตอ่หุ้นเพิ่มขึน้จากปี 2560 ซึง่เทา่กบั 15.42 บาท 

ปี 2561 ยอดขายโครงการของบริษัทฯ (Presale) มีจํานวนประมาณ 9,800 ล้านบาท เพิ่มขึน้ถึง 3 เท่าจาก
ปี 2560 ซึ่งมียอดขายประมาณ 3,900 ล้านบาท โดยในปี 2561 บริษัทฯ ได้เปิดขายโครงการจํานวน 2 โครงการ คือ 
โครงการ นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ และโครงการโนเบิล อราวน์ อารีย์ ซึง่ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลกูค้าผู้ ซือ้โครงการ
ในวนัแรกท่ีเปิดขาย และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 บริษัท มียอดขายท่ียงัไม่ได้โอนกรรมสิทธ์ิ (ยงัไม่รับรู้รายได้) คงเหลือ
อีกจํานวนประมาณ 17,800 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 38 จากปี 2560 

สินค้าคงเหลือ ณ สิน้ปี 2561 มีจํานวนประมาณ 17,600 ล้านบาท ประกอบด้วยโครงการแนวราบจํานวน
ประมาณ 1,600 ล้านบาท และโครงการคอนโดมิเนียมจํานวนประมาณ 16,000 ล้านบาท โดยร้อยละ 90 ของมูลค่า
โครงการคอนโดมิเนียม เป็นโครงการท่ีสร้างเสร็จพร้อมโอนกรรมสิทธ์ิจํานวนประมาณ 5,600 ล้านบาท และเป็นโครงการท่ี
อยูร่ะหวา่งก่อสร้างอีกจํานวนประมาณ 10,400 ล้านบาท 

ประธานฯ และนายแฟรงค์ ฟง คึน่ เหลียง ได้ร่วมกนัแถลงถงึแผนงานในอนาคตของบริษัทฯ ซึง่ประกอบไปด้วย
แผนงานระยะสัน้ แผนงานระยะกลาง และแผนงานระยาว 

 แผนงานระยะสัน้ บริษัทฯ มุ่งเน้นการขายสนิค้าคงเหลือซึง่ประกอบไปด้วย โครงการโนเบิล เพลิน
จิต และรวมถึงโนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 1 และ โนเบิล รีวอลฟ์ รัชดา 2 โดยสินค้าคงเหลือทัง้หมดมี
มลูค่ารวมกันประมาณกว่า 6,400 ล้านบาท รวมถึงการขายสินทรัพย์เพ่ือการลงทุนของบริษัทฯ 
และท่ีดินท่ีไม่ใช่ท่ีดินหลกัในการพฒันาโครงการของบริษัทฯ เพ่ือสร้างกระแสเงินสดสําหรับการ
ลงทนุในโครงการใหม ่และมุง่เน้นการสร้างผลตอบแทนท่ีดีขึน้ ทัง้นี ้บริษัทฯ จะเน้นการ Turnover 
มากกว่าการลงทนุระยะเวลายาวและได้ผลตอบแทนท่ีต่ํา โดยขณะนีบ้ริษัทฯ อยู่ระหว่างการจดั 
Portfolio เพ่ือให้เหมาะสมกบัตลาดในยคุปัจจบุนั 

 แผนงานระยะกลาง บริษัทฯ ให้ความสําคญักบัโครงการสนบัสนนุการขายโครงการ 7 โครงการท่ี
กําลงัก่อสร้าง ซึ่งจะมีการโอนกรรมสิทธ์ิ ในช่วงปี 2562 ถึงปี 2565 ประกอบไปด้วยโครงการ โน
เบิล รีโคล, โนเบิล บี เทอร์ตีท้รี, โนเบิล บี ไนน์ทีน, โนเบิล อราวด์ สขุมุวิท 33, โนเบิล แอมเบียนส์ 
สขุมุวิท 42, นิว โนเบิล แจ้งวฒันะ และ โนเบิล อราวน์ อารีย์ โดยบริษัทฯ มุ่งเน้นการทําการตลาด
เพ่ือให้ได้ยอดขายทัง้ภายในประเทศและต่างประเทศ ทัง้นีเ้พ่ือเพิ่มยอดรายได้ท่ีจะรับรู้ในอนาคต 
โดยบริษัทฯ ได้เร่ิมทําการตลาดสําหรับโครงการเหลา่นีใ้นไตรมาสท่ี 1 ของปีนี ้ซึง่ได้รับผลตอบรับ
เป็นอยา่งดี และบริษัทฯ หวงัเป็นอยา่งย่ิงวา่จะได้รับผลตอบรับท่ีดีเช่นนีต้อ่เน่ืองในไตรมาสตอ่ไป 

 แผนงานระยะยาว บริษัทฯ มีแผนจะเปิดขายโครงการปีละ 4 ถึง 5 โครงการต่อปี แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่
กบัสภาวะตลาดประกอบด้วย ซึ่งแผนท่ีวางไว้คือจะเร่ิมเปิดขายในไตรมาสท่ี 2 และไตรมาสท่ี 3 
ไตรมาสละ 1-2 โครงการ และในไตรมาสท่ี 4 อีกจํานวน 2 โครงการ มีมูลค่าโครงการโดยรวม
ประมาณ 20,000 ล้านบาท โครงการท่ีใหญ่ท่ีสดุ ได้แก่ โครงการบนถนนวิทยซุึ่งมีมลูค่าโครงการ
ประมาณ 11,000 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม แผนงานนีอ้าจมีการเปล่ียนแปลงเพ่ือความเหมาะสม 
และสภาวะทางการตลาด 
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ผู้ ถือหุ้นสอบถามว่า บริษัทฯ ได้ใช้กลยุทธ์ชะลอการขายในบางทําเล เช่น โครงการ โนเบิล เพลินจิต ได้
ชะลอการขายเพ่ือให้ได้ราคาท่ีดีกวา่ใช่หรือไม ่

ประธานฯ ชีแ้จงว่า เน่ืองจากโครงการ โนเบิล เพลินจิต เป็นโครงการท่ีประธานฯ ได้มีส่วนร่วมเป็นผู้ ริเร่ิม
ดําเนินการตัง้แต่ขัน้ตอนการซือ้ท่ีดิน ไปจนถึงการออกแบบและพฒันาโครงการเพ่ือขาย ซึ่งประสบความสําเร็จเป็นอย่าง
มากในวนัแรกท่ีเปิดขาย โดยต่อมาทางผู้บริหารชุดก่อนได้เล็งเห็นถึงแนวโน้มของมลูค่าท่ีดิน รวมถึงวสัดกุ่อสร้างจะเพิ่ม
สงูขึน้ จึงได้ตดัสินใจชะลอการขายออกไป ทัง้นี ้หลงัจากก่อสร้างแล้วเสร็จและได้โอนกรรมสิทธ์ิให้กับลูกค้า โครงการนี ้
สามารถชําระคืนหนีส้ถาบนัการเงินทัง้หมดของโครงการเรียบร้อยแล้ว ดงันัน้ จํานวนสินค้าคงเหลือทัง้หมดของโครงการจึง
ปลอดภาระทัง้สิน้ ไมมี่ความกดดนัในเร่ืองของดอกเบีย้เงินกู้ ยืมแตอ่ยา่งใด 

ผู้ ถือหุ้นสอบถามเก่ียวกบัท่ีดินเปลา่วา่บริษัทฯ มีแผนจะเปิดโครงการใหมห่รือไม ่และจะใช้กลยทุธ์อยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า บริษัทฯ มี 4 โครงการท่ีแจ้งให้ทราบท่ีจะเปิดตวัแต่ไม่ใช่ท่ีดินใหม่ สําหรับท่ีดินใหม่ท่ี
บริษัทฯ จะเปิดโครงการ อาจยงัไม่ได้อยู่ในแผนท่ีจะเปิดตวัโครงการใหม่ในระยะเวลาอนัสัน้ เน่ืองจากอาจต้องใช้เวลาสกั
ระยะในการเตรียมแผนงานใหม่ ส่วนโครงการท่ีคาดว่าจะเปิดขายในปีหน้า อาจตัง้อยู่บนท่ีดินท่ีสําคัญท่ีบริษัทฯ มีอยู ่
ได้แก่ ท่ีดินบริเวณเอกมยั-รามอินทรา อยู่ใกล้กบัคริสตลัปาร์ค มีเนือ้ท่ีประมาณ 60 ไร่ ซึ่งอยู่ในระหว่างการออกแบบและ
วางแผน ซึง่โครงการนีค้อ่นข้างจะเป็นโครงการท่ีใหญ่ คาดวา่จะมียอดขายเกิน 6,000-7,000 ล้านบาทขึน้ไป 

นายสุธน สิงหสิทธางกูล ได้สอบถามเก่ียวกับข้อพิพาททางกฎหมายเร่ืองสถานะของคดีท่ีบริษัทฯ ถูก
ฟ้องร้องเก่ียวกบัการเพ่ิมทนุ ซึ่งเข้าใจว่าคดีดงักลา่วได้สิน้สดุแล้ว และสอบถามเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ ใน
อดีตซึ่งมีจํานวนไม่มากนัก แต่ในเดือนมีนาคมท่ีผ่านมานีมี้การจ่ายเงินปันผลในอัตรา 6.90 บาท ต่อหุ้ น หรือจํานวน
ประมาณ 3,150 ล้านบาท ซึ่งการจ่ายเงินปันผลลกัษณะนีอ้าจจะมีผลกระทบต่อ Cash flow ของบริษัท จึงสอบถามว่า
บริษัทฯ จะมีการเพิ่มทนุหรือไม่ เน่ืองจากบริษัทฯ ต้องดําเนินการสร้างโครงการอย่างต่อเน่ือง และขอให้อธิบายหมายเหตุ
ของงบการเงินในข้อท่ี 39. เก่ียวกบัเหตกุารณ์ภายหลงัวนัท่ีในงบการเงินซึง่มีการระบถุึงความเสียหายในคดีความเก่ียวกบั
การฟอ้งร้องของบริษัทฯ ท่ีบริษัทฯ ต้องจ่ายเงินชดเชยคดีความมลูคา่ประมาณ 96 ล้านบาท 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า คดีท่ีบริษัทฯ ถกูฟ้องร้องเก่ียวกบัการเพิ่มทนุได้สิน้สดุแล้ว และได้อธิบายรายละเอียด
โดยสรุปของคดีว่าได้มีการยกเลิกการเพิ่มทนุดงักลา่วไปแล้ว ปัจจบุนัไม่มีคดีท่ีเป็นข้อพิพาทเก่ียวกบัการเพิ่มทนุค้างอยู่ใน
ศาล สว่นเร่ืองการจ่ายเงินปันผล ประธานฯ ขอชีแ้จงในวาระท่ี 4 ซึง่เป็นวาระเก่ียวกบัการจ่ายเงินปันผล ซึง่จะมีการอธิบาย
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล รวมถึงผลกระทบของการจ่ายเงินปันผลด้วย สําหรับเร่ืองการชดเชยค่าเสียหายตามท่ีระบุ
ในหมายเหตงุบการเงิน เป็นคดีฟ้องร้องของลกูค้าเก่าของโครงการกบัทางบริษัทฯ เก่ียวกบัท่ีดินแปลงหนึ่งของบริษัทฯ ซึ่ง
บริษัทฯ ได้รือ้ถอนสว่นท่ีเป็นพลาซ่าออกจากท่ีดินแปลงดงักลา่วซึง่เป็นท่ีดินของบริษัทฯ ต่อมาภายหลงัได้มีนกัลงทนุมาขอ
ซือ้ท่ีดินแปลงดงักลา่ว บริษัทฯ จงึได้ตดัสินใจขายท่ีดินแปลงดงักลา่วไปให้แก่นกัลงทนุผู้ ท่ีมาติดตอ่ เน่ืองจากพิจารณาแล้ว
วา่จะเป็นประโยชน์สงูสดุต่อบริษัทฯ ดงันัน้บริษัทฯ จึงตดัสินใจประนีประนอมยอมความกบักลุม่ลกูค้าเก่าของบริษัทฯ โดย
การประนีประนอมยอมความผ่านกระบวนการทางศาล ซึ่งเป็นการแก้ไขปัญหาเพ่ือให้บริษัทฯ สามารถขายท่ีดินแปลง
ดงักลา่วได้โดยไมต้่องเป็นความกบักลุม่ลกูค้าเก่า 

นายสธุน สิงหสิทธางกลู ได้สอบถามเก่ียวกบัท่ีบริษัทฯ ได้ซือ้ท่ีดินท่ีตัง้อยูบ่ริเวณซอยทองหลอ่ 18 เน่ืองจาก
ท่ีดินมีราคาคอ่นข้างแพง และการขายท่ีดินแปลงเก่าวา่บริษัทฯ ประสงค์จะขายในราคาเทา่ใด 
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ประธานฯ ชีแ้จงว่า ในเร่ืองของราคายงัไม่สามารถแจ้งตวัเลขท่ีชดัเจนได้ แต่ท่ีดินแปลงใหม่นีมี้ศกัยภาพท่ี
บริษัทฯ จะสามารถสร้างอาคารสงูได้ และสามารถจะทําโครงการให้ออกมาได้ดีกว่า ดงันัน้บริษัทฯ จึงตดัสินใจท่ีจะลงทนุ
ในท่ีดินแปลงใหมแ่ละขายท่ีดินแปลงเก่า 

นายเกียรติศกัด์ิ ไตรตรึงษ์ทศันา สอบถามว่าท่ีดินแปลงใหม่ของบริษัทฯ  4 แปลง ตัง้อยู่บริเวณไหน และ
หา่งรถไฟฟา้ประมาณเทา่ไร 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า โครงการแรก โนเบิล สเตท 39 ได้เปิดขายรอบ Executive VIP Presale ไปแล้ว 1 ครัง้  
ในเดือนพฤศจิกายน 2561 โครงการอยูบ่ริเวณซอย 39 เดินเข้าไปจากสถานีรถไฟฟา้ประมาณ 500 เมตร โครงการจะตัง้อยู่
ทางฝ่ังซ้ายมือ  โครงการท่ีสองคือ โนเบิล ร่วมฤดี ซอย 2  ซึ่งเดิมเป็นโครงการเซอร์วิสอพาร์ทเม้นท์ช่ือ เทนเฟส บริษัทฯ 
พิจารณาในแง่ผลตอบแทนท่ีจะได้รับว่าถ้าวนันีบ้ริษัท ฯ นํามาปรับปรุงและขายเป็นโครงการคอนโดมิเนียม จะทําให้บริษัท
ฯ ได้รับผลตอบแทนมากขึน้และเร็วขึน้ ประกอบกับเป็นคอนโดมิเนียมท่ีสามารถขายและรับรู้รายได้โดยทันที ดังนัน้จึง
ตดัสินใจปรับปรุงโครงการดงักล่าวให้เป็นโครงการคอนโดมิเนียม และคาดว่าจะเปิดขายในไตรมาส 3 นี ้โครงการท่ีสาม
บริเวณซอยทองหล่อ 18 เป็นโครงการท่ีอยู่ติดถนนทองหล่อ และใกล้สถานีตํารวจทองหล่อ มีเนือ้ท่ีประมาณ 3 ไร่ และ
โครงการสดุท้ายคือโครงการวิทย ุตัง้อยู่บริเวณส่ีแยกวิทย ุถดัจากสถานทตูสวิสเซอร์แลนด์ ซึง่ปัจจบุนันีไ้ด้ขึน้รัว้โครงการไว้
แล้ว และมีความน่าสนใจว่าทางเซ็นทรัลอาจจะพฒันาส่วนต่อขยายเซ็นทรัลแอมบาสซ่ีกบัสถานทตูองักฤษ เพราะฉะนัน้
บริษัทฯ จึงมีโอกาสท่ีจะพัฒนาโครงการนีเ้ป็นส่วนประกอบของโครงการใหญ่ดงักล่าว โครงการทัง้ 4 โครงการตัง้อยู่ใน
บริเวณท่ีดินท่ีทําเลท่ีดีมากท่ีสดุในกรุงเทพมหานคร บริษัทฯ คาดหวงัว่าการลงทนุในโครงการดงักล่าวเป็นการลงทนุท่ีจะ
สง่ผลดีตอ่บริษัทฯ ในอนาคต 

 ผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึโครงการ ในซอยทองหลอ่ 18 ซึง่อยูติ่ดกบัมสัยิด วา่จะมีปัญหาหรือไม ่

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าในอดีตสํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ เคยตัง้อยู่ในบริเวณนัน้มาก่อนยาวนานเกือบ 10 ปี 
ซึง่ไมมี่ปัญหาใด ๆ กบัผู้ ท่ีอยูอ่าศยัแถวนัน้ อีกทัง้ไมมี่เสียงรบกวนใดๆ ท่ีน่ากงัวล 

เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ล้ว ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า
เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ดงันัน้จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง ประธานฯ จงึได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและรับทราบ
ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําปี 2561 

ที่ประชุมได้พจิารณาและรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ประจาํปี 2561 
  
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปีบัญชี สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่ง

ผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี 

  ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า งบดลุและงบกําไรขาดทนุประจําปีของบริษัทฯ สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 
2561 ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต จากบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั  และผู้สอบ
บญัชีได้แสดงความเห็นในรายงานการสอบบญัชีอย่างไม่มีเง่ือนไข รายละเอียดของงบการเงินปรากฏในรายงานประจําปี 
2561 ท่ีได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมซักถามเก่ียวกับงบดุลและงบกําไรขาดทุนตามท่ีเสนอให้ท่ีประชุม
พิจารณา ทัง้นีท่ี้ประชมุไม่มีข้อซกัถามหรือทกัท้วงประการใดประธานฯ จึงได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียง
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อนมุติังบดลุและงบกําไรขาดทนุสําหรับรอบปีบญัชี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชี
ตามท่ีได้เสนอมา โดยในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจํานวนหุ้นได้ 756,350 หุ้น 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับรอบปีบัญชี 
สิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชี ตามที่ ได้นําเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา
ข้างต้นทุกประการ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เหน็ด้วย 188,053,850 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
วาระที่ 4   พจิารณาอนุมัติงดจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล และ

งดการจัดสรรเงนิกาํไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงต่อท่ีประชมุ ว่าบริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต่ํากว่าร้อยละ 25 ของกําไร
สทุธิของงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ ในแต่ละปีหลงัหกัเงินสํารองต่าง ๆ ทกุประเภทท่ีกฎหมายกําหนดไว้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปัน
ผลดงักล่าวจะต้องเป็นไปตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ อนึ่งหากมีความจําเป็นการจ่ายเงินปันผลอาจมีอตัรา
น้อยกว่าท่ีกําหนดข้างต้น หรืออาจงดเว้นการจ่ายเงินปันผลได้ ขึน้อยู่กับกระแสเงินสด ภาระการลงทุน การขยายธุรกิจ 
ความจําเป็นและความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต 

  ในปี 2561 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวมจํานวน 986,978,293 บาท คิดเป็นกําไรสุทธิต่อหุ้ น
เท่ากบั 2.16 บาท และกําไรสทุธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัทฯ จํานวน 838,464,112 บาท คิดเป็นกําไรสทุธิต่อหุ้นเท่ากบั 
1.84 บาท ในปี 2561 บริษัทฯ มีมลูค่าการขายโครงการจํานวนประมาณ 9,800 ล้านบาท และมียอดขายท่ีรอรับรู้รายได้
รวมเป็นจํานวน 17,800 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ประสบความสําเร็จอย่างมากจากการส่งเสริมการขายโครงการท่ีก่อสร้าง
แล้วเสร็จพร้อมโอน โดยเฉพาะอย่างย่ิง โครงการ โนเบิล เพลินจิต ผลสําเร็จดังกล่าวมาจากปัจจัยพืน้ฐานท่ีดีเป็น
แรงผลกัดนัท่ีสง่ผลตอ่เน่ืองไปยงัปี 2562 และปีตอ่ ๆ ไป 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงวา่ตลอดในช่วงระยะเวลา 7 ปีท่ีผา่นมา บริษัทฯ มียอดรวมกําไรสทุธิตอ่หุ้น (EPS) สะสม
เท่ากบั 7.49 บาท ต่อหุ้น ในขณะท่ีบริษัทฯ ได้มีการจ่ายเงินปันผลรวม 7 ปีท่ีผ่านมาเท่ากบั 1.17 บาท ตอ่หุ้น คิดเป็นอตัรา
เงินปันผลสะสมต่อกําไรสุทธิ (Payout Ratio) เฉล่ียเท่ากับร้อยละ 16 เม่ือเทียบกับการจ่ายเงินปันผลในอุตสาหกรรม
เดียวกนัอยู่ในอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 48 ส่งผลให้ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ได้รับผลตอบแทนท่ีค่อนข้างต่ําเม่ือเทียบกับ
บริษัทอ่ืนท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนั และเม่ือพิจารณาอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (Return on Equity) ของบริษัทฯ เฉล่ีย 
7 ปีท่ีผ่าน มีอตัราเฉล่ียประมาณร้อยละ 11 เม่ือเทียบกบัอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตุสาหกรรมเดียวกนัอยู่
ในอัตราประมาณเกือบร้อยละ 17 ดังนัน้ เพ่ือเป็นการตอบแทนท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ อีกทัง้เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึง
เจตนารมณ์ของคณะกรรมการบริษัทฯ ท่ีจะตอบแทนและสร้างมูลค่าให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ ท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ท่ี 3/2562 เม่ือวนัท่ี 22 กมุภาพนัธ์ 2562 จึงได้มีมติอนมุติัให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับ
ผลการดําเนินงานงวด 9 เดือนแรกของปี 2561 (ตัง้แต่วนัท่ี 1 มกราคม 2561 ถึงวนัท่ี 30 กันยายน 2561) โดยจ่ายจาก
กําไรสทุธิและกําไรสะสมในอตัราหุ้นละ 6.90 บาท รวมเป็นจํานวนเงินกว่า 3,150 ล้านบาท โดยบริษัทฯ มีการจ่ายเงินปัน
ผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นไปแล้วเม่ือวันท่ี 22 มีนาคม 2562 คิดเป็นอัตราเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (Payout Ratio) 
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เท่ากับร้อยละ 1,169.5 สําหรับงบการเงินรวม และเท่ากับร้อยละ 704.1 สําหรับงบเฉพาะของบริษัทฯ ซึ่งสอดคล้องกับ
นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ อนึ่ง จากท่ีบริษัทฯ มีกําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรรตามงบการเงินรวม ณ สิน้ปี 2561 
จํานวนประมาณ 6,000 ล้านบาท และเม่ือเปรียบเทียบจํานวนเงินท่ีจ่ายปันผลให้กบัผู้ ถือหุ้นไปทัง้สิน้จํานวน 3,150 ล้าน
บาท ทําให้บริษัทฯ มีอัตราเงินปันผลต่อกําไรสุทธิ (Payout Ratio) ประมาณร้อยละ 50 ซึ่งใกล้เคียงกับอัตราเฉล่ียของ
อตุสาหกรรม 

  การจ่ายเงินปันผลในครัง้นีเ้ป็นจ่ายปันผลเป็นเงินสด โดยจ่ายจากกระแสเงินสดของบริษัทฯ มิได้เกิดจาก
การออกตราสารหนี ้หรือการสร้างหนีเ้พิ่มแต่ประการใด โดย ณ สิน้ปี 2561บริษัทฯ มีอตัราสว่นหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น
ของบริษัทฯ (D/E) เท่ากับ 2.27 เท่า และอัตราส่วนหนีส้ินทางการเงินสุทธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ (net D/E) 
เท่ากบั 1.45  โดยอตัราส่วนหนีส้ินทางการเงินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นจะคิดเฉพาะหนีส้ินท่ีมีดอกเบีย้รวมถึงภาระผกูพนั
ทางการเงินท่ีมีดอกเบีย้ หกัด้วยเงินสด เงินฝากธนาคารท่ีไม่มีภาระคํา้ประกนัหารด้วยสว่นของผู้ ถือหุ้น อนึง่ ตามเง่ือนไขท่ี
ระบไุว้ในข้อกําหนดว่าด้วยสิทธิและหน้าท่ีของผู้ออกหุ้นกู้และผู้ ถือหุ้นกู้ รวมถึงเง่ือนไขของวงเงินสินเช่ือกําหนดให้บริษัทฯ 
ต้องดํารงอตัราส่วนหนีส้ินทางการเงินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นไม่เกินกว่า 2.5 เท่า ณ วนัสิน้งวดของแต่ละไตรมาส จึงเห็น
ได้วา่บริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษาอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมเป็นไปตามเง่ือนไข 

ประธานฯ ได้แถลงต่อว่า สําหรับการระดมเงินทุนของบริษัทฯ นัน้ ประกอบด้วยการกู้ ยืมเงินจากสถาบัน
การเงินเพ่ือนํามาก่อสร้าง (Project financing) มีต้นทนุทางการเงินประมาณร้อยละ 5 ถึงร้อยละ 5.5 มีการเบิกเงินกู้ตาม
ความคืบหน้าของโครงการ เม่ือบริษัทฯ ดําเนินก่อสร้างโครงการจนแล้วเสร็จ และได้โอนกรรมสิทธ์ิให้กบัลกูค้า บริษัทฯ จะ
นําเงินท่ีได้รับจากการขายไปคืนเงินกู้ ให้กับสถาบันการเงินตามจํานวนท่ีได้กู้ ยืมมาของแต่ละโครงการ ส่วนการระดม
เงินทนุจากการออกหุ้นกู้  หรือตัว๋เงินระยะสัน้นัน้มีต้นทนุทางการเงินประมาณร้อยละ 3.5 ถึงร้อยละ 4 โดย ณ สิน้ปี 2561 
บริษัทฯ มียอดคงค้างของหุ้นกู้และตัว๋เงินระยะสัน้ประมาณ 7,000 ล้านบาท โดยในไตรมาสท่ี 1 ของปี 2562 บริษัทฯ ได้
ชําระคืนตัว๋แลกเงินไปจํานวนประมาณ 500 ล้านบาท และคาดว่าจะชําระคืนในไตรมาสท่ี 2 อีกจํานวนประมาณ 1,000 
ล้านบาท ดงันัน้ จึงขอให้ท่านผู้ ถือหุ้นเช่ือมัน่ในฐานะการเงินของบริษัทฯ เพราะถึงแม้หลงัจากบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผล
แล้ว บริษัทฯ ยงัคงสามารถรักษาอตัราสว่นหนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นให้อยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมได้ 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัการงดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 
2561 ท่ีเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา  

  คณุมาลี กิจเวคิน ได้สอบถามวา่บริษัทฯ มีนโยบายจะจ่ายปันผลสม่ําเสมอเช่นนีท้กุปีหรือไม ่หรือจะ ทยอย
จ่ายไประยะหนึง่จนเม่ือถงึเวลาท่ีเหมาะสมแล้วจงึจ่ายจํานวนมากเช่นนีอี้ก 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าถึงแม้ว่าบริษัทฯ จะมีจุดประสงค์ต้องการให้ผู้ ถือหุ้นได้รับผลตอบแทนท่ีสม่ําเสมอ 
และมีอตัราผลตอบแทนท่ีเหมาะสมก็ตาม แต่บริษัทฯ ต้องพิจารณาถึงสถานการณ์ สภาวะการลงทุน ความจําเป็นและ
ความเหมาะสมอ่ืนๆ ในอนาคตประกอบกนัด้วยวา่จะสามารถจ่ายได้หรือไม ่

  คณุสมบรูณ์ อดุมดิเรกฤกษ์ ได้สอบถามถึงจํานวนหุ้นโนเบิลของประธานฯ และคณุแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง 
วา่มีถืออยูห่รือไม ่และถ้ามีมีจํานวนเทา่ใด 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงถึงโครงสร้างการถือหุ้นปัจจุบนัว่าประกอบด้วย nCrowne Pte. Ltd. (ซึ่งถือหุ้นร้อยละ 
100 โดยนายแฟรงค์ ฟง คึ่น เหลียง) ถือหุ้นบริษัทฯ อยู่จํานวนร้อยละ 24.9 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
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บริษัทฯ และประธานฯ ถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 23.3 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ นอกจากนัน้ยงั
มีบริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) ถือหุ้นอยู่จํานวนร้อยละ 9.9 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของ
บริษัทฯ และสว่นท่ีเหลือทัง้หมดเป็นผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนและผู้ ถือหุ้นรายย่อยอีกร้อยละ 41.9 ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้ว
ทัง้หมดของบริษัทฯ 

  คุณสมบูรณ์ อุดมดิเรกฤกษ์ ได้สอบถามเก่ียวกับการซือ้ขายหุ้น Big Lot ท่ีเกิดขึน้ 2-3 วนัก่อนวนัประชุม 
และสอบถามถงึการรายงานการได้มาและจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามแบบ 246-2 ของประธานฯ 

  คณุเทพชล โกศล ได้ชีแ้จงวา่ ได้มีการจดัทําแบบรายงานการได้มาและจําหน่ายหลกัทรัพย์ตามแบบ 246-2 
และนําส่งต่อสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้องแล้ว โดย
ทา่นผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าตรวจสอบข้อมลูได้ท่ีหน้าเวบไซต์ของ กลต. 

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงความมั่นใจว่า หนีส้ินในไตรมาส 2 ท่ีจะลดลงเหลือ 5,500 ล้านบาท นัน้ 
ไมไ่ด้เกิดจากการกู้ เงินมาเพ่ือชําระหนีส้นิใช่หรือไม ่

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า บริษัทฯ นํากระแสเงินสดจากการดําเนินงานมาชําระคืนหนีส้ินดงักล่าว โดยบริษัทฯ 
ได้มีการกู้ ยืมเงินเพ่ือจดัทําโครงการ ซึ่งเป็นการกู้ เงินเพ่ือการก่อสร้าง เม่ือก่อสร้างเสร็จและโอนกรรมสิทธ์ิ จึงจะมีการชําระ
คืนเงินกู้ดงักลา่ว 

  ผู้ ถือหุ้นรายหนึง่ได้สอบถามถงึราคาหุ้นท่ีกลุม่ผู้ ถือหุ้นใหมไ่ด้ซือ้จากผู้ ถือหุ้นเดิม 

  ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า จากข้อมูลท่ีได้เปิดเผยไว้ตามแบบรายงานท่ีแจ้งกับทางสํานักงานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (กลต.) ราคาเฉล่ียเทา่กบั 13.04 บาท ตอ่หุ้น 

  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ล้ว ประธานฯ จึงขอให้ท่ี
ประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการดําเนินงานประจําปี 2561 และ
รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล โดยในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจํานวนหุ้นได้ 2,280 หุ้น 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติเอกฉันท์อนุมัติให้บริษัทฯ งดจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี 2561 และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานงวด 9 เดือน
แรกของบริษัทฯ ในปี 2561 (ตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561) โดยจ่ายจากกําไรสุทธิ
และกําไรสะสมในอัตราหุ้นละ 6.90 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้

เหน็ด้วย 188,056,130 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

  ประธานฯ  ได้แถลงต่อ ท่ีประชุมต่อไปว่า  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ  และตามมาตรา  116 ของ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทฯต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทนุสํารอง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของกําไรสทุธิประจําปีหกัด้วยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทนุสํารองนีจ้ะมีจํานวนไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน โดย ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561  ทุนสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯ มีจํานวน 
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145,228,172 บาท ซึง่มีจํานวนมากกว่าร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียน ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ จึงมีมติให้เสนอให้
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากมีการจดัสรรครบจํานวนตามท่ีกฎหมายกําหนด
แล้ว 

  ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัการงดการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายตามท่ีได้เสนอ
ให้ท่ีประชุมพิจารณา ทัง้นีท่ี้ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและ
ลงคะแนนเสียงอนมุติัให้งดการจดัสรรทนุสํารองตามกฎหมายตามท่ีได้เสนอมา โดยในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุ
เพิ่มเติมอีกนบัจํานวนหุ้นได้ 1,800 หุ้น 

 ที่ประชุมได้พจิารณาและมีมตอินุมัตใิห้บริษัทฯ งดการจัดสรรทุนสาํรองตามกฎหมายเน่ืองจากได้
มีการจัดสรรครบจาํนวนตามที่กฎหมายกาํหนดแล้ว ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนคะแนนดังนี ้

เหน็ด้วย 188,057,930 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
วาระที่ 5 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2562 

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับของบริษัทฯ และนัยตามมาตรา 120 ของ
พ ระราชบัญญั ติ มหาชน จํากัด  คณ ะกรรมการต รวจสอบ ได้พิ จารณ าคุณ สมบั ติ ขอ งผู้ สอบบัญ ชี ได้ แ ก่  
นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5016, นางสาวสินสิริ ทงัสมบติั ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 7352 
และนายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3977 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด 
เพ่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ ทําการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบ
การเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ทัง้นีผู้้ สอบบัญชีตามรายนามดังกล่าวทุกท่านมีคุณสมบัติตามข้อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เร่ืองการเปล่ียนแปลงผู้สอบบญัชีทกุรอบระยะเวลา 5 ปี 
โดยนายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5016 เป็นผู้สอบบญัชีท่ีลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อยตัง้แต่ปี 2559 จนถึงปี 2561 อีกทัง้ผู้สอบบญัชีตามรายนามดงักล่าวทกุท่านไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนได้เสีย
กับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด จึงมีความอิสระในการ
ตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงินบริษัทฯ จึงขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้นายกฤษณ์ ชชัวาลวงศ์, 
นางสาวสินสิริ ทงัสมบติั  และ นายวิเชียร ก่ิงมนตรี ผู้สอบบญัชีในนามของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส 
จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562 โดยรายละเอียดของผู้สอบบญัชีปรากฏตามสิ่งท่ีส่งมา
ด้วย 3 ของหนงัสือเชิญประชมุ 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา 
ทัง้นีท่ี้ประชมุไมมี่ข้อซกัถามหรือทกัท้วงประการใด จึงขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและลงคะแนนเสียงอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
ตามท่ีเสนอมา โดยในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติมอีกนบัจํานวนหุ้นได้ 2,000 หุ้น 

ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติแต่งตัง้นายกฤษณ์ ชัชวาลวงศ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 
5016 และนางสาวสินสิริ ทังสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7352 และนายวิเชียร กิ่งมนตรี ผู้สอบบัญชีรับ
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อนุญาตเลขที่ 3977 ในนาม บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด  เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท
และบริษัทย่อย โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทและ
บริษัทย่อย และในกรณีที่ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้ บริษัท ไพร้ซวอ
เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของ บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส 
เอบีเอเอส จาํกัด แทนได้ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนดังนี ้

เหน็ด้วย 188,059,930 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมติัเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย
สําหรับปี 2562 ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น
พิจารณาอนุมัติค่าสอบบัญชีสําหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจําปี 2562 เป็นจํานวนเงินไม่เกิน 3,750,000 บาท ซึ่ง
เพิ่มขึน้จากปี 2561 ท่ีได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นจํานวน 150,000 บาทหรือเพิ่มขึน้คิดเป็นร้อยละ 4.17 โดยเป็น
ค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ จํานวน 2,400,000 บาท และเป็นค่าสอบบญัชีของบริษัทย่อยจํานวน 1,350,000 บาท สําหรับ
คา่บริการอ่ืนมีจํานวนเงินรวม 40,000 บาท ซึง่เทา่กบัปี 2561  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัค่าสอบบญัชีสําหรับบริษัทฯและบริษัทยอ่ยท่ีได้เสนอให้
ท่ีประชุมพิจารณา ทัง้นีท่ี้ประชุมไม่มีข้อซักถามหรือทักท้วงประการใด จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงคะแนนเสียง
อนมุติัคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 ตามท่ีได้เสนอมา 

ที่ประชุมได้พจิารณาและมีมตกิาํหนดค่าสอบบัญชีสาํหรับบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจาํปี 2562 
เป็นจํานวนเงินรวมไม่เกิน 3,750,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนนดังนี ้

เหน็ด้วย 188,059,930 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง   

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 17 ได้ระบวุ่า ในการประชมุผู้ ถือหุ้นสามญั
ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการบริษัทฯ ออกจากตําแหน่งอย่างน้อย 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนท่ีใกล้ท่ีสดุกบัสว่น 1 ใน 3 และในครัง้นีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระ มีจํานวน 
3 ทา่น ได้แก่ นายสทิธิ ลีละเกษมฤกษ์, นายสรุเชษฐ์ สบุญุสนัธ์ และ นางธิดาเพญ็ ทวีศรี 

โดยก่อนท่ีประธานฯ จะสรุปรายละเอียดของกรรมการทัง้สามท่านให้ท่ีประชมุรับทราบ ประธานฯ ได้แจ้งให้
ท่ีประชมุทราบว่าตัง้แต่วนัท่ี 29 ตลุาคม 2561 ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ท่ีผ่านมา บริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอ
ช่ือบคุคลท่ีมีคณุสมบติัเหมาะสมเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการในการประชมุผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ผ่านทาง 
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Website ของบริษัทฯ และผ่านทางตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย โดยไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการ
พิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการเข้ามายงับริษัทฯ  

ประธานฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่า สําหรับการแต่งตัง้กรรมการในครัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาได้พิจารณา
แล้วเห็นว่ากรรมการทัง้สามท่านดงักล่าวมีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติมหาชน  และมีความรู้ ความสามารถ
และมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯ ได้ ประกอบกับ
กรรมการท่ีออกตามวาระทัง้ 3 ท่านมีรายช่ืออยู่ในระบบข้อมลูรายช่ือกรรมการและผู้บริหารบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ดงันัน้ท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการสรรหาจึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตัง้กรรมการ 3 ท่านคือ นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์, นาย
สรุเชษฐ์ สบุุญสนัธ์ และ นางธิดาเพ็ญ ทวีศรี กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง สําหรับประวติัและ
ข้อมลูของกรรมการทัง้ 3 ทา่นได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ประธานฯ จงึขอกลา่วโดยสรุปดงันี ้

นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ปัจจุบันอายุ 65 ปี ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 24 ปี นอกจากนีย้ังดํารง
ตําแหน่งรองประธานกรรมการ กรรมการสรรหา และกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขา
บัญชี จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รวมทัง้ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) จาก
สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย นายสิทธิ ลีละเกษมฤกษ์ ปัจจุบันดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเส่ียง ของบริษัท นํา้ตาลขอนแก่น จํากดั (มหาชน) ซึง่ไม่มีความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ ปัจจุบันอายุ 52 ปี ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทฯ 19 ปี นอกจากนีย้ังดํารง
ตําแหน่ง กรรมการอิสระ ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และกรรมการ
กํากบัดแูลกิจการของบริษัทฯ จบการศกึษาระดบัปริญญาตรี สาขาบญัชี จากมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ รวมทัง้ได้ผา่นการ
อบรมหลกัสตูร Director Accreditation Program (DAP) จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย ปัจจุบนัไม่ได้
ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน รวมทัง้ไม่ได้ดํารงตําแหน่งกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์
กบับริษัทฯ 

นางธิดาเพ็ญ  ทวีศรี ปัจจุบันอายุ 74 ปี ได้รับการแต่งตัง้เป็นกรรมการตัง้แต่วันท่ี 28 กันยายน 2561 
นอกจากนีย้งัดํารงตําแหน่ง กรรมการกํากบัดแูลกิจการ และกรรมการบริหารความเส่ียง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี 
สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ จากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั ปัจจุบัน ไม่ได้ดํารงตําแหน่งในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน รวมทัง้
ไมไ่ด้ดํารงตําแหน่งกิจการอ่ืนท่ีอาจทําให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทฯ 

คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วว่านายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ ซึ่งได้รับเสนอช่ือให้กลับเข้าดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระของบริษัทฯ จะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง โดย
บริษัทฯ ได้กําหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัทฯ ไว้ในรายละเอียดของกรรมการอิสระ และนิยามกรรมการอิสระ สิง่ท่ีสง่
มาด้วย 7 ของหนงัสือเชิญประชมุ ซึง่เข้มกวา่ข้อกําหนดขัน้ต่ําของกฎเกณฑ์ท่ีกําหนดโดยตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย 
และสํานักงานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ในเร่ืองการถือหุ้นในบริษัทฯ คือกรรมการอิสระของ
บริษัทฯ ต้องถือหุ้นในบริษัทฯ ไม่เกินร้อยละ 1 ของจํานวนหุ้นท่ีมีสิทธิออกเสียงทัง้หมดของบริษัทฯ บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย 
บริษัทร่วม ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้ มีอํานาจควบคมุของบริษัท หรือนิติบคุคลอ่ืนท่ีอาจมีความขดัแย้ง ทัง้นี ้ให้นบัรวมการถือหุ้น
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องของกรรมการอิสระรายนัน้ ๆ ด้วย นอกจากนี ้หากนายสรุเชษฐ์ สบุญุสนัธ์ ได้รับเลือกตัง้ให้กลบัเข้าดํารง
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ตําแหน่งกรรมการอิสระในปีนี  ้นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์จะดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระเกินกว่า 9 ปี อย่างไรก็ตาม 
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาพิจารณาแล้วเห็นว่านายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ มี
ประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถ ความชํานาญเฉพาะด้าน ความเป็นอิสระ และความพร้อมท่ีจะอุทิศเวลาในการ
ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะกรรมการของบริษัทฯ ประกอบกบัได้ปฏิบติังานในฐานะกรรมการอิสระของบริษัทฯ เป็นอย่างดีตลอด
มา 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัการแตง่ตัง้กรรมการท่ีได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา เม่ือ
ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมในวาระนีแ้ล้ว ประธานฯ จึงขอให้ผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง
เลื อ ก ตั ้งก รรม ก า ร เป็ น รายบุ ค ค ล โด ย ใ ช้ บั ต รล งค ะแน น เสี ย งต าม ห ลั ก เกณ ฑ์ ก า รล งค ะแน น เสี ย ง ท่ี 
ประธานฯ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบก่อนเข้าสู่วาระการประชุม โดยวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ่มเติมอีกนับ
จํานวนหุ้นได้ 4 หุ้น 

 ที่ประชุมได้พิจารณาและมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและออก
เสียงลงคะแนนแต่งตัง้กรรมการที่ออกตามวาระจาํนวน 3 ท่านกลับเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษัทฯ อีกวาระ
หน่ึง ด้วยคะแนนเสียงดังนี ้

รายนามกรรมการ เหน็ด้วย 
ร้อยละ (%) 

ไม่เหน็ด้วย 
ร้อยละ (%) 

งดออกเสียง 
 

บัตรเสีย 
ร้อยละ (%) 

1. นายสทิธิ ลีละเกษมฤกษ์ 188,059,934
(100.00%) 

0
(0.00%) 

0 0
(0.00%) 

2. นายสุรเชษฐ์ สุบุญสันธ์ 188,059,834
(100.00%) 

100
(0.00%) 

0 0
(0.00%) 

3. นางธิดาเพญ็ ทวีศรี 188,057,934
(100.00%) 

0
(0.00%) 

2,000 0
(0.00%) 

 
วาระที่ 7 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562  

ประธานฯ ได้ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัเก่ียวกบัค่าตอบแทนคณะกรรมการประจําปี 2562 โดย
ได้แถลงต่อท่ีประชมุว่าการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณา
อย่างรอบคอบตามหลกัเกณฑ์ โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจากประเภทธุรกิจ และอตุสาหกรรมเดียวกนั รวมถึงพิจารณาจาก
การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนจงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ และ
กรรมการแต่ละคณะประจําปี 2562 โดยให้คงค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 เท่ากบัค่าตอบแทนท่ีกรรมการได้รับใน 
4 ปีท่ีผา่นมา ดงันี ้

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ แบ่งเป็นประธานกรรมการจํานวน 55,000 บาทและค่าตอบแทน
กรรมการจํานวนทา่นละ 50,000 บาท  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ แบ่งเป็นประธานกรรมการตรวจสอบจํานวน 540,000 บาท และ
คา่ตอบแทนกรรมการตรวจสอบจํานวนทา่นละ 450,000 บาท 
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  ค่าตอบแทนกรรมการสรรหาท่านละ 50,000 บาท, ค่าตอบแทนกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนท่านละ 
50,000 บาท, ค่าตอบแทนกรรมการบริหารความเส่ียงท่านละ 50,000 บาท  และค่าตอบแทนกรรมการกํากบัดแูลกิจการ
ทา่นละ 50,000 บาท  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชมุซกัถามเก่ียวกบัค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2562 ท่ีได้เสนอ
ให้ท่ีประชมุพิจารณา 

ทัง้นีท่ี้ประชุมไม่มีข้อซกัถามหรือทกัท้วงประการใด ประธานฯ จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและลงคะแนน
เสียงกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจําปี 2562 ตามท่ีได้เสนอมา 

ที่ประชุมได้พจิารณาและมีมตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ ประจาํปี 2562 ดังนี ้
ประธานกรรมการ ค่าตอบแทน 55,000 บาท/ปี 
กรรมการ ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 
ประธานกรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน  540,000  บาท/ปี 
กรรมการตรวจสอบ ค่าตอบแทน  450,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการสรรหา ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการพจิารณาค่าตอบแทน ค่าตอบแทน  50,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการบริหารความเส่ียง ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 
กรรมการกาํกับดูแลกจิการ ค่าตอบแทน 50,000 บาท/คน/ปี 

โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้มีมตเิป็นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของคะแนนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นที่เข้าประชุมอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2562 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

เหน็ด้วย 188,059,934 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เหน็ด้วย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง คดิเป็นร้อยละ 0.00 
 
วาระที่ 8 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นทราบว่าคณะกรรมการบริษัทฯ ไม่มีวาระท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาแล้ว และได้เปิดโอกาสให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นประสงค์จะแสดงความคิดเห็นหรือเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชุม
พิจารณา  

ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามถึงการปรับโครงสร้างการถือหุ้นท่ีเปล่ียนแปลงเน่ืองจากคุณกิตติได้ขายหุ้น
บางสว่นท่ีตนถืออยูไ่ป 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่าจากการท่ีคณุกิตติได้จําหน่ายหุ้นออกไปบางส่วน จึงทําให้โครงสร้างการถือหุ้นของ
บริษัทฯ ได้เปล่ียนแปลงไปตามท่ีได้ชีแ้จงไว้ก่อนหน้านีคื้อ นายแฟรงค์ ฟง คึน่ เหลียง และประธานฯ รวมถงึ บริษัท บีทีเอส 
กรุ๊ป โฮลดิง้ส์ จํากดั (มหาชน) (บีทีเอส กรุ๊ป) ทัง้ 3 กลุ่ม ปัจจบุนัถือหุ้นรวมกนัจํานวนประมาณร้อยละ 58 ของหุ้นท่ีออก
และจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ และส่วนท่ีเหลือถือโดยผู้ ถือหุ้นรายอ่ืนและผู้ ถือหุ้นรายย่อยประมาณร้อยละ 42 
ของหุ้นท่ีออกและจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ 
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นายประสิทธ์ิ โรจนพฤกษ์ ได้สอบถามถึงบทบาทของบีทีเอส กรุ๊ป ในบริษัทฯ ว่าจะเกิดความขดัแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือไมอ่ยา่งไร เน่ืองจากเข้าใจวา่ บีทีเอส กรุ๊ป ได้มีการร่วมทนุกบับริษัท แสนสริิ จํากดั (มหาชน) 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ปัจจุบนันีบี้ทีเอส กรุ๊ป เข้ามาเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ในสดัส่วนร้อยละ 9.9 ของหุ้นท่ีออก
และจําหน่ายได้แล้วทัง้หมดของบริษัทฯ โดยบีทีเอส กรุ๊ป ลงทุนในลักษณะการบริหารทางการเงิน หรือ Treasury 
Management กล่าวคือ เม่ือเห็นโอกาสในการลงทุนท่ีดีก็อยากนําเงินออมท่ีมีมาลงทุน โดยทางบีทีเอส กรุ๊ป เล็งเห็นถึง
ความแข็งแกร่งของบริษัทฯ รวมถึงอยากให้บริษัทฯ เจริญเติบโต จึงร่วมลงทนุ โดยลกัษณะธุรกิจของบีทีเอส กรุ๊ป ค่อนข้าง
ครอบคลมุตัง้แต่สาธารณปูโภค ไปจนถึงส่ือโฆษณาและโรงแรม ดงันัน้ ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในประเภทท่ีอยู่อาศยั จึงเป็น
จดุหนึง่ท่ีอาจจะเสริมสร้างการเช่ือมโยงความแข็งแกร่งท่ีเข้ากนัได้  ทัง้นีท้กุอยา่งขึน้อยู่กบัอนาคต  สําหรับข้อตกลงระหวา่ง 
บีทีเอส กรุ๊ป กบัอีกบริษัทท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมเดียวกนันัน้ บริษัทฯ ยงัไม่ทราบรายละเอียดหรือศกึษาถึงข้อตกลงนัน้ จึงยงั
ไมส่ามารถให้ข้อมลูประเดน็นีไ้ด้ 

ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามถึงการเปิดตวัโครงการโนเบิล วิทย ุในไตรมาสท่ี 4 ซึง่โครงการตัง้อยู่หลงัสถานทตู
สวิสเซอร์แลนด์ ซึง่อยูใ่กล้กบัโครงการ โนเบิล เพลนิจิต ท่ียงัมีสนิค้าคงเหลืออยูป่ระมาณเกือบ 300 ยนิูต บริษัทฯ เหน็วา่จะ
เกิดการแยง่ฐานลกูค้ากนัหรือไม ่และจะมีการบงัโครงการกนัอยา่งไร 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ทัง้ 2 โครงการนัน้ มีระยะห่างกนัค่อนข้างมาก ประมาณเกือบ 200-300 เมตร จึงไม่มี
ปัญหาเร่ืองการบงัโครงการกนั สว่นเร่ืองของฐานการตลาดนัน้ จะมีการแบ่งแยกกนัชดัเจน เน่ืองจากมีความแตกต่างกนัใน
เร่ืองของราคาต่อยูนิต ราคาต่อตารางเมตร อีกทัง้ในเร่ืองจุดขายของโครงการ โดยจะพิจารณาความเหมาะสมต่อไป 
นอกจากนี ้สิ่งท่ีชดัเจนคือ โครงการ โนเบิล เพลินจิต ปัจจบุนันีถื้อว่าขายได้เร็วมาก คาดว่าอีกไม่นานคงจะหมด ดงันัน้จึง
ไมน่่าจะมีปัญหาการแยง่ฐานลกูค้า  

ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งสอบถามถึงการจัดนัดพบนักลงทุนในไตรมาส 1 ในปี 2562 ว่ามีหรือไม่ และจะเปิดเผย
ข้อมลูมากน้อยเพียงใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า ด้วยในอดีตท่ีผ่านมา บริษัทฯ เป็นบริษัทฯ ขนาดเล็กท่ีมีศกัยภาพ มี brand image ท่ีดี 
เพียงแต่ทําธุรกิจไม่มากนกั ดงันัน้ปัจจบุนัจึงมีแผนจะผลกัดนัให้บริษัทฯ ได้เติบโตขึน้ โดยได้รับความสนบัสนนุจากทัง้ผู้ ถือ
หุ้น และตลาดทนุ โดยประธานฯ และนายแฟรงค์ ได้แสดงวิสยัทศัน์ท่ีต้องการให้บริษัทฯ มีภาพลกัษณ์ท่ีโปร่งใส มีข้อมลูทกุ
อย่างท่ีพร้อมให้กับนักลงทุน ดังนัน้การพบปะนักลงทุนจะมีการจัดอย่างต่อเน่ือง โดยคาดว่าจะเร่ิมจากหลังวันท่ี 15 
พฤษภาคม 2562 ซึง่เป็นช่วงหลงัจากท่ีบริษัทฯ ประกาศงบไตรมาส 1 แล้ว  

นายสธุน สิงหสิทธางกรู สอบถามถึงโครงการโนเบิล เกเบิล ซึ่งมียอดขายต่ํากว่าท่ีคาดการณ์ไว้ ว่าบริษัทฯ 
จะมีแนวทางในการแก้ไขอย่างไร และท่ีดินเปลา่บริเวณคริสตลั ปาร์ค บริษัทฯ จะทําการเปิดตวัโครงการเม่ือไร และจากใน
ไตรมาสแรกมีข่าวการจําหน่ายท่ีดินจํานวน 2 แปลง คือ ท่ีดินในซอยทองหลอ่เพลย์กราวน์ สว่นอีกแปลงหนึ่งคือท่ีดินเปล่า
โครงการพระราม  5 ใช่หรือไม่ และสุดท้ายท่ีดินเปล่าบริเวณชายหาดชะอํา จะมีโอกาสจะพัฒนาเป็นโครงการ
คอนโดมิเนียม หรือบ้านอยา่งไร 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ ได้พยายามผลกัดนัการขายโครงการ โนเบิล เกเบิล โดยได้ปรับลด
ราคาลงมา ซึ่งยอดขายเพิ่มขึน้มาบ้างแล้ว ในส่วนของท่ีดินเปล่ามีแผนท่ีจะทําบ้านในขนาดท่ีเล็กลง ลดราคาลงเพ่ือให้
สามารถแข่งขนักบัตลาดได้ และปัจจุบนัความต้องการของผู้ ซือ้ก็เร่ิมกลบัมามากขึน้ ส่วนท่ีดินเปล่าบริเวณคริสตลั ปาร์ค 
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กําลงัอยู่ในช่วงการถมดิน การออกแบบ และการคิด concept ดงันัน้อาจจะเปิดโครงการได้ในปีถดัไป และสดุท้ายสําหรับ
ท่ีดินเปลา่ท่ีจําหน่ายไป 2 แปลง แปลงท่ี 1 คือท่ีดินเพลย์กราวน์ แปลงท่ี 2 คือท่ีดินพระราม 5 ซึง่เป็นท่ีดินท่ีมีความต้องการ
ของตลาดน้อย และมีผู้ประกอบการอ่ืนท่ีสนใจมาซือ้ บริษัทฯ จึงขายยกแปลง เพ่ือจะได้นําเงินไปลงทนุทําโครงการอ่ืนท่ี
เหมาะสมต่อไป ส่วนท่ีดินชะอํา อาจจะต้องรอดสูถานการณ์ก่อน เน่ืองจากโครงการตัง้อยู่ต่างจงัหวดั อีกทัง้สภาพตลาด
ในช่วงนีอ้าจจะยงัไมใ่ช่เวลาท่ีเหมาะสม 

นายสธุน สิงหสิทธางกรู ได้สอบถามต่อถึงเร่ืองการเปิดบริษัทยอ่ย ในฮ่องกง สิงคโปร์ และญ่ีปุ่ น รวมถึงการ
ซือ้ท่ีดินบนเกาะฮอกไกโดของญ่ีปุ่ น 

ประธานฯ และนายแฟรงค์ได้ร่วมกันชีแ้จงว่า ท่ีดินดังกล่าวอยู่ในเมืองฟูราโน บนเกาะฮอกไกโด โดยได้
วางแผนระยะยาวไว้ท่ีจะพฒันาเพ่ือนํามาขายทัง้ตลาดในประเทศ และตลาดต่างประเทศ โดยมีนายแฟรงค์เป็นผู้ดแูลใน
ส่วนของสายงานนี ้เน่ืองจากนายแฟรงค์เป็นผู้ มีความเช่ียวชาญในด้านการลงทุนตลาดต่างประเทศ อนัประกอบไปด้วย 
จีน ญ่ีปุ่ น องักฤษ ดงันัน้ถ้ามีความคืบหน้าอยา่งไร จะชีแ้จงในท่ีประชมุตอ่ไป 

ผู้ ถือหุ้นรายหนึ่งได้สอบถามว่า บริษัทฯ คาดว่าจะมียอดขาย presale จากต่างประเทศจะเพิ่มขึน้จากเดิม
ประมาณเท่าใด และบริษัทฯ มีนโยบายการทําโครงการแนวราบอย่างไรบ้าง เน่ืองจากปัจจุบัน 90% ของโครงการของ
บริษัทฯ เป็นคอนโดมิเนียม และสอบถามเก่ียวกบัเร่ืองอาคารทาวเวอร์ดี ท่ีเป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทฯ ว่าหลงัจาก
ขายแล้วจะมีการย้ายท่ีตัง้สํานกังานใหญ่หรือไม่ รวมถึงบริษัทฯ มีเปา้หมายของอตัราหนีส้ินต่อสว่นของผู้ ถือหุ้น และอตัรา
หนีส้นิสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น ท่ีเหมาะสมอยูท่ี่ระดบัเทา่ใด 

ประธานฯ ชีแ้จงว่า สําหรับเป้าหมายยอดขาย presale จากต่างประเทศนัน้ เน่ืองจากสดัส่วนการถือครอง
ของต่างชาติในห้องชุดอยู่ท่ีไม่เกิน 49% ดังนัน้จึงคิดจะผลกัดันให้บริษัทฯ สามารถทํายอดขายจากต่างประเทศให้ได้
ประมาณ 40% โดยเฉพาะคอนโดมิเนียม ประธานฯ ได้กล่าวต่อว่า ปัจจุบันทุกโครงการของบริษัทฯ ได้ทําการตลาดบน
เว็บไซต์ต่างประเทศมากมาย โดยบริษัทฯ เป็น 1 ในบริษัทพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีมียอดขายดีท่ีสดุในเว็บไซต์ต่างชาติใน
ปีนี ้สว่นนโยบายแนวราบมีโครงการท่ีตัง้เปา้ไว้คือ ท่ีดินบริเวณเลียบด่วนรามอินทรา แต่อาจจะไมใ่ช่กิจการหลกั เน่ืองจาก
ปัจจุบันบริษัทฯ มีความเข้มแข็งในด้านของเครือข่ายต่างชาติสูง ประกอบกับต่างชาติสามารถซือ้อสังหาริมทรัพย์ใน
รูปแบบคอนโดมิเนียมเท่านัน้ ดงันัน้การเติบโตในตลาดของคอนโดมิเนียมยงัมีค่อนข้างมาก โดยเฉพาะโครงการตามแนว
สถานีรถไฟฟ้าใหม่ ๆ ในระดบัราคากลาง ซึ่งประมาณสถานีทองหล่อจนกระทัง่ถึงซอยอารีย์ พหลโยธิน ดังนัน้ บริษัทฯ 
ยังคงมีความขยายตัวในเชิงแนวอาคารสูงมากกว่าแนวราบ สําหรับอาคารทาวเวอร์ดี ถือว่าเป็นจุดท่ีดีสําหรับบริษัทฯ 
เน่ืองจากวา่ หากบริษัทฯ เก็บไว้เป็นสํานกังานใหญ่ จะไมก่่อให้เกิดผลตอบแทนอะไร ดงันัน้เม่ือบริษัทฯ ได้ขายออกไป และ
ทําสญัญาขอเช่ากลบัเฉพาะส่วนพืน้ท่ีท่ีบริษัทฯ ใช้เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่และประกอบกิจการอยู่ ส่วนพืน้ท่ีชัน้ท่ีหนึ่งและ
สองของอาคาร อาจจะมีการเปล่ียนแปลง แต่จะคงแนวคิดในเร่ืองของพืน้ท่ีพาณิชย์ โดยขึน้อยู่กบัแนวทางในการประกอบ
ธุรกิจ ส่วนเป้าหมายของอตัราหนีส้ินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น และอตัราหนีส้ินสทุธิต่อส่วนของผู้ ถือหุ้นนัน้ มีเป้าหมายจะอยู่ท่ี
ประมาณไมเ่กิน 2 เทา่  

นายศกัด์ิชยั สกลุศรีมนตรี สอบถามตวัเลขภาษีท่ีดินท่ีจะต้องเสียปีหน้าจํานวนเท่าไร และจากท่ีกฎหมาย
ใหม่ขยายระยะเวลาการจ่ายเงินผลประโยชน์พนักงานท่ีเกษียณอายจุาก 300 วนั เป็น 400 วนั บริษัทฯ ได้ตัง้สํารองเงิน
เพิ่มเทา่ไร 






