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ประกอบการพจิารณาวาระที ่1 : พจิารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่30/2552 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ บรษิทั ยนูเิวนเจอร ์จ ากดั (มหาชน) 

คร ัง้ที ่30/2552 

วนัพฤหสับดทีี ่23 เมษายน พ.ศ. 2552 

ณ หอ้งธาราทพิย ์1-3 โรงแรม อมิพเีรยีล ธารา ช ัน้ 2 

เลขที ่18/1 ถนนสขุมุวทิ 26 เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 

____________________________________________________________________________________ 

เร ิม่ประชุมเวลา 14:00 น.  

 

นางสาวพจนยี ์ธนวรานชิ ประธานกรรมการ ท าหนา้ทีป่ระธานทีป่ระชมุ   

 ประธานทีป่ระชมุ กลา่วตอ้นรับและขอบคณุทา่นผูถ้อืหุน้ทีไ่ดเ้ขา้ร่วมประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ประจ าปี

ในครัง้นี้ โดยมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเอง จ านวน 30 ราย และมผีูถ้อืหุน้ทีม่อบฉันทะ จ านวน 42 ราย ถอืหุน้

รวมกันทัง้ส ิน้ 504,078,534 หุน้ คดิเป็นรอ้ยละ 65.91 ของจ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมด เกนิกว่า 1 ใน 3 ของ

จ านวนหุน้ทีจ่ าหน่ายแลว้ทัง้หมดของบรษัิทฯ เขา้ร่วมประชมุ ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บังคับของบรษัิทฯ จงึขอเปิด

ประชุมสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ครัง้ที ่30/2552 โดยก่อนทีจ่ะเขา้สูร่ะเบยีบวาระการประชมุ ขอแนะน ากรรมการของ

บรษัิทฯ ทีเ่ขา้ร่วมประชมุผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้ดงันี้ 

     1.    คณุสวุทิย ์  จนิดาสงวน  กรรมการอสิระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 

     2.  คณุนรรัตน ์  ลิม่นรรัตน ์   กรรมการอสิระ/กรรมการตรวจสอบ 

3. คณุฐาปน   สริวิฒันภักด ี  กรรมการ/ประธานกรรมการบรหิาร 

4. คณุปณต   สริวิฒันภักด ี  กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

5. คณุสทิธชิยั  ชยัเกรยีงไกร  กรรมการ/กรรมการบรหิาร 

6. คณุอรฤด ี  ณ ระนอง   กรรมการ/ประธานอ านวยการ  

     7. คณุธนพล  ศริธินชยั   กรรมการ/กรรมการผูจ้ัดการ  

 

นอกจากนีไ้ดแ้นะน า   1. คณุอลงกรณ์  ประธานราษฎรน์กิร  เลขานุการบรษัิท 

      2. คณุปรารถนา อดุมสนิ   ผูอ้ านวยการฝ่ายบญัช ี

     3. คณุรชฎ   นันทขวา้ง   ผูอ้ านวยการฝ่ายการเงนิและงบประมาณ 

4.    คณุวรรณาพร   จงพรีเดชานนท ์      ตวัแทนจากบรษัิท ส านักงาน เคพเีอ็มจ ีภมูไิชย 

สอบบญัช ีจ ากดั ซึง่เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษัิทฯ 

ในปี 2551  

5. คณุเนรมติ  ตรงพรอ้มสขุ  ทีป่รกึษากฎหมาย บรษัิท DN 36 จ ากดั 

        ซึง่ท าหนา้ทีเ่ป็น inspector 

 

           นอกจากนี้ ประธานทีป่ระชมุ ไดแ้จง้ตอ่ทีป่ระชมุถงึการสง่เสรมิการก ากับดแูลกจิการทีด่ ีและเป็นการ

ปฏบิตัติอ่ผูถ้อืหุน้ทกุรายอย่างเทา่เทยีมกัน โดยกอ่นการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ครัง้นี ้บรษัิทฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้

ของบรษัิทฯ เสนอวาระการประชมุส าหรับการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ และเสนอชือ่บุคคลเพื่อรับการพจิารณาคัดเลอืก

เป็นกรรมการบรษัิท ตามหลกัเกณฑท์ีบ่รษัิทฯ ก าหนด โดยผา่นทาง website ของบรษัิทฯ ภายในวนัที ่16 กมุภาพันธ ์

2552 แตป่รากฏวา่ไมม่ทีา่นผูถ้อืหุน้รายใดไดเ้สนอวาระการประชมุและบคุคลเพือ่รับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นกรรมการ

บรษัิท  
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   ประธานอ านวยการไดเ้รยีนชีแ้จงวธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระใหแ้กผู่ถ้อืหุน้

ทกุทา่นทราบวา่ หากในวาระใดไมม่ผีูไ้มเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง ขอสรุปวาระนัน้ ๆ วา่ ผูถ้อืหุน้ทกุทา่นมมีตเิป็นเอก

ฉันทอ์นุมัต ิ แตถ่า้มผีูถ้อืหุน้ใดไมเ่ห็นดว้ยหรอืประสงคจ์ะงดออกเสยีง ขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยกาเครือ่งหมาย 

 ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดแ้จกใหส้ชีมพู และผูป้ระสงคจ์ะงดออกเสยีงขอใหก้าเครือ่งหมาย 

 ลงในกรอบสีเ่หลีย่มในบตัรลงคะแนนเสยีงทีไ่ดแ้จกใหส้ฟ้ีา และขอใหท้า่นผูถ้อืหุน้ทีไ่มเ่ห็นดว้ยหรอืประสงคจ์ะงด

ออกเสยีงยกมอืขึน้ เพือ่ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ เก็บบตัรเพือ่น ามานับคะแนน ส าหรับทา่นผูถ้อืหุน้ทีเ่ห็นดว้ยหรอืไม่

งดออกเสยีงจะถอืวา่อนุมัต ิยกเวน้ในวาระที ่2 ซึง่เป็นการรับรองผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2551 จะเป็น

การรับรองวาระเทา่นัน้ ไมม่กีารออกเสยีงลงมต ิ นอกจากนี ้ในวาระที ่5 ซึง่พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่

ออกตามวาระ ประจ าปี 2552 ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล เพือ่ความโปร่งใส โดยใช ้

หลกัเกณฑก์ารออกเสยีงลงคะแนนเหมอืนเชน่ดงักลา่วขา้งตน้ 

    

 ตอ่จากนัน้ ประธานทีป่ระชมุ ไดเ้สนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเรือ่งตา่ง ๆ ตามระเบยีบวาระการประชมุ ทีไ่ด ้

จัดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้ทกุทา่นลว่งหนา้แลว้ ดงัตอ่ไปนี ้   

 

วาระที ่1 พจิารณารบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ คร ัง้ที ่1/2551 ลงวนัที ่20 สงิหาคม 2551 

 

ประธานที่ประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผูถ้ือหุน้ ครัง้ที่ 1/2551       

ลงวันที ่20 สงิหาคม 2551 ตามส าเนาทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พจิารณาพรอ้มค าบอกกล่าวเรยีกประชมุใน

ครัง้นีแ้ลว้   

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้  มมีตรัิบรองรายงานการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่ 1/2551 ลงวนัที ่ 20 

สงิหาคม 2551 ตามทีเ่สนอดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้  
  

                 มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 503,957,424 99.97597% 

ไมเ่ห็นดว้ย         21,110   0.00419% 

งดออกเสยีง        100,000   0.01984% 

 

อนึ่ง นายสวุทิย ์เลาหะพลวัฒนา ผูถ้อืหุน้ไดก้ลา่วถงึเรือ่งการประเมนิของ บรษัิท บรูค เรยีลเอสเตท จ ากัด 

ผูป้ระเมนิราคาอสิระ ซึง่ไดป้ระเมนิมลูคา่สทิธกิารเชา่พืน้ทีใ่นสว่นโรงแรมทีบ่รษัิทฯ ใหบ้รษัิท ทซีซี ีลักซช์รูี

โฮเทลส ์แอนด์ รีสอร์ท จ ากัด เช่าเพื่อประกอบกจิการโรงแรม ในประเด็นที่นายสุวทิย์ฯ   มีความเห็น

แตกต่างจากสมมตฐิานของตน้ทุนขาย และรายรับอืน่ ๆ รวมทัง้รายไดจ้ากทีจ่อดรถซึง่ไม่ไดร้วมในการ

ประเมนิราคาของพืน้ทีเ่ชา่สทุธ ิโดยบรษัิทหลกัทรัพย ์กสกิรไทย จ ากดั (มหาชน) ทีป่รกึษาการเงนิอสิระได ้

ตอบค าถามใหแ้กน่ายสวุทิยฯ์ ในการประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ ครัง้ที ่1/2551 เรยีบรอ้ยแลว้ 
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วาระที ่2 รบัทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2551  

ประธานทีป่ระชมุ ไดม้อบหมายใหป้ระธานอ านวยการรายงานผลการด าเนินงานของบรษัิทฯในรอบปี 

2551 ทีผ่่านมา ตามรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2551 ในรูปของแผ่น CD ซึง่ไดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้

พรอ้มค าบอกกลา่วเรยีกประชมุในครัง้นีแ้ลว้ ซึง่มรีายละเอยีดดงันี ้

ทรัพยส์นิรวมของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย มทีรัพยส์นิรวมทัง้ส ิน้ 2,451 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีกอ่น 291 

ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 13 ซึง่เป็นผลมาจากการพัฒนาโครงการอสังหารมิทรัพยท์ีเ่พิ่มขึน้ของบรษัิทฯ 

หนี้สนิรวม 436 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมา 214 ลา้นบาท หรอืรอ้ยละ 96 ซึง่เป็นผลมาจากการ   

กูเ้งนิจากสถาบันการเงนิเพื่อพัฒนาโครงการอสงัหารมิทรัพยข์องบรษัิทฯ และสว่นของผูถ้อืหุน้ 2,015 

ลา้นบาท เพิม่ขึน้ 78 ลา้นบาทจากปีกอ่น ซึง่เป็นผลจากการเพิม่ทนุของบรษัิท แกรนด ์ยูนติี ้ดเิวลล็อป

เมนท ์จ ากดั ซึง่เป็นบรษัิทยอ่ย  

รายไดใ้นปี 2551 บรษัิทฯ มรีายได ้ 1,239 ลา้นบาท ลดลงจากปีกอ่น 298 ลา้นบาท ทัง้นี ้ โครงสรา้ง

รายไดห้ลกัของบรษัิทฯ มาจาก  

- ธุรกจิสังกะสอี๊อกไซด ์1,039 ลา้นบาท หรือรอ้ยละ 84 ของรายไดท้ัง้หมด ลดลงรอ้ยละ 21.4 

จากปีทีผ่่านมาแมว้่ามยีอดขายเพิ่มขึน้ ซึง่มีสาเหตุเนื่องมาจากราคาเฉลีย่สังกะสใีนตลาดโลกลดลง

ประมาณรอ้ยละ 44 ตามภาวะเศรษฐกจิโลกทีต่กต า่ 

- ธรุกจิการลงทนุในอสงัหารมิทรัพย ์65 ลา้นบาท ลดลงรอ้ยละ 33 จากปี 2550  

ก าไรสทุธขิองปี 2551 มจี านวน 62 ลา้นบาท ลดลง 39 ลา้นบาทเมือ่เทยีบกับปีกอ่น หรอืก าไรสทุธติอ่

หุน้ เทา่กบั 0.08 บาท ทัง้นี ้ก าไรสทุธขิองบรษัิทฯ ทีล่ดลงดังกลา่ว มสีาเหตจุากการทีบ่รษัิท เคพเีอ็มจ ี

ภมูไิชย สอบบญัช ีจ ากดั ผูส้อบบัญชขีองบรษัิทฯ ไดแ้จง้ใหบ้รษัิทฯ ปรับดอ้ยคา่ของสนิคา้คงเหลอืทาง

บญัช ีซึง่เกดิจากการเปลีย่นแปลงในราคาตลาดของวตัถดุบิ จ านวน 21.4 ลา้นบาทอกีประการหนึง่ดว้ย 

ส าหรับอัตราผลตอบแทนของสนิทรัพย์รวมอยู่ที่รอ้ยละ 2.68 และอัตราผลตอบแทนจากส่วนของ        

ผูถ้อืหุน้ รอ้ยละ 3.13 ซึง่ลดลงเมือ่เทยีบกับปีก่อน ทัง้นี้เป็นผลจากก าไรสทุธขิองบรษัิทฯ ในปี 2551 

ลดลงจากปี 2550 และมลูคา่ตามบญัชตีอ่หุน้ เทา่กบั 2.64 บาท เมือ่เทยีบกบัปี 2550 ซึง่เทา่กบั 2.54  

นอกจากนี้ ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให  ้คุณธนพล ศริธินชัย กรรมการผูจั้ดการ รายงานความ

คบืหนา้โครงการพัฒนาอสงัหารมิทรัพย ์ซึง่ไดส้รุปกลยุทธก์ารพัฒนาอสงัหารมิทรัพยข์องบรษัิทฯ โดย

แบง่เป็น 2 สว่น คอื ในสว่นแรก คอื ธุรกจิซึง่มรีายไดห้ลักจากการขายอาคารชดุ โดย บรษัิท แกรนด ์ย ู

ดเิวลล็อปเมนท ์จ ากัด ซึง่บรษัิทฯ เป็นผูถ้อืหุน้รายใหญ่และด าเนนิการเอง โดยในปี 2551 ไดม้กีารเปิด

โครงการจ านวน 3 โครงการ คอื โครงการพารค์ววิ วภิาวด ีโครงการ ย ูสบาย และโครงการ ย ูดไีลท ์ซึง่

ปัจจุบันทัง้ 3 โครงการมียอดขายอยู่ที่ประมาณรอ้ยละ 87, 50 และ 70 ตามล าดับ ทัง้นี้ ในปี 2552 

บรษัิทฯ ไดม้แีผนงานในการลงทนุเพือ่เปิดตัวโครงการอาคารชดุอย่างต่อเนื่อง โดยค านงึถงึท าเลทีต่ัง้ 

ของโครงการและก าหนดราคาที่เหมาะสม เพื่อใหส้ามารถตอบสนองกับก าลังซื้อท่ามกลางภาวะ

เศรษฐกจิในปัจจบุนั 
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และในสว่นทีส่อง คอื ธุรกจิซึง่มรีายไดม้าจากคา่เชา่ โดย บรษัิท เลศิรัฐการ จ ากดั ซึง่บรษัิทฯ เป็นผูถ้อื

หุน้ในสดัสว่นรอ้ยละ 100 ซึง่ปัจจบุันเริม่ด าเนนิการกอ่สรา้งโครงการอาคารส านักงานและโรงแรมสงู 33 

ชัน้บรเิวณสีแ่ยกถนนเพลนิจติ-วทิยุ มูลค่าประมาณ 5,000 ลา้นบาท โดยโครงการดังกล่าวไดม้ีการ

ออกแบบที่ค านึงถงึสิง่แวดลอ้มและสิง่อ านวยความสะดวกต่าง ๆ เพื่อรองรับความตอ้งการของผูอ้ยู่

อาศัยและภาวะเศรษฐกจิทีค่าดว่าจะฟ้ืนตัวในอกี 3 ปีขา้งหนา้ซึง่โครงการจะก่อสรา้งแลว้เสร็จ โดย

อาคารดงักลา่วจะเป็นอาคารทีโ่ดดเดน่อกีแหง่หนึง่ในใจกลางกรุงเทพมหานคร 

 

นอกจากนี ้ ประธานทีป่ระชมุไดร้ายงานผลประเมนิและการจัดอนัดบัของบรษัิทฯ ในปี 2551 ใหแ้ก ่ ที่

ประชมุรับทราบ ซึง่มรีายละเอยีด ดงันี ้

 -  การจัดอันดับความน่าเชือ่ถอืองคก์ร โดยบรษัิท ทรสิเรตติง้ จ ากัด บรษัิทฯ ไดร้ะดับ “BBB”/Stable 

หรอื “คงที”่ 

 -   การก ากับดแูลกจิการทีด่ขีองบรษัิทจดทะเบยีน บรษัิทฯ ไดร้อ้ยละ 83 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2549 ทีไ่ด ้

รอ้ยละ 78 (ปี 2550 ไม่มีการประเมนิ เนื่องจากทางสมาคมส่งเสรมิสถาบันกรรมการบรษัิทไทย    

อยูร่ะหวา่งการปรับปรุงแบบประเมนิ) 

 -   การจัดการประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ ไดร้อ้ยละ 94.75 ซึง่เพิม่ขึน้จากปี 2550 ทีไ่ดร้อ้ยละ 93 

 

เมือ่ไมม่คี าถามเพิม่เตมิอืน่ใด ประธานทีป่ระชมุเสนอใหท้ีป่ระชมุรับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของ

บรษัิทฯ ในรอบปี 2551 

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ รับทราบรายงานผลการด าเนนิงานของบรษัิทฯ ในรอบปี 2551      

  

วาระที ่3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรบัปีส ิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2551 

 

ประธานที่ประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิบดุลและงบก าไรขาดทุน ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31

ธันวาคม 2551 ซึง่ไดจั้ดท าตามมาตรฐานทางการบัญชเีป็นทีย่อมรับ และผ่านการตรวจสอบและรับรอง

จากผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต ตามรายละเอยีดในรายงานประจ าปี 2551 ในรูปของแผ่น CD ซึง่ไดจั้ดสง่ให ้ 

ผูถ้อืหุน้พรอ้มค าบอกกลา่วเรยีกประชมุในครัง้นีแ้ลว้  

 

นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา: ไดรั้บรายงานประจ าปี (ซึง่มีขอ้มูลงบดุลและงบก าไรขาดทุนสิน้สุด ณ 

วันที ่31ธันวาคม 2551) อยู่ในรูปของแผ่น CD เท่านัน้ แตไ่ม่ไดรั้บในรูป

ของเอกสาร จงึไมส่ามารถอนุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุในวาระนีไ้ด ้

 

ประธานทีป่ระชมุ: จากการสอบถามเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คุณสุวทิย์โทรมาขอใหบ้รษัิทฯ

จัดสง่รายงานประจ าปีในรูปของเอกสารใหก้อ่นการประชมุ 3 วนั เนื่องจาก

ทางบรษัิทฯ เพิง่สง่เอกสารใหแ้กโ่รงพมิพเ์พือ่แกไ้ขรายละเอยีดเล็กนอ้ย 

จงึไม่สามารถจัดส่งใหคุ้ณสวุทิย์ไดใ้นทันท ีอย่างไรก็ตาม ทางบรษัิทฯ 

ตอ้งอภัยไว ้ณ ทีน่ีด้ว้ย 
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นายอภนัินท ์จติตานนท ์ ขอสอบถามวา่รายงานประจ าปี หนา้ 58 ทีร่ะบถุงึอสงัหารมิทรัพยร์ะหวา่ง 

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย: การพัฒนา กบัอสงัหารมิทรัพยม์ไีวเ้พือ่ขาย มคีวามแตกตา่งกนัอยา่งไร 

 

กรรมการผูจ้ัดการ: อสังหารมิทรัพย์ระหว่างการพัฒนา หมายถงึ โครงการทีอ่ยู่ระหว่างการ

ก่อสรา้ง ส่วนอสังหารมิทรัพย์มีไวเ้พื่อขาย หมายถึง โครงการก่อสรา้ง

เสร็จและพรอ้มทีจ่ะขาย 

 

เมือ่ไมม่คี าถามอืน่ใดอกี ประธานทีป่ระชมุเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตอินุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับ

ปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2551  

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตงิบดลุและงบก าไรขาดทนุ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที ่31 ธันวาคม 2551 ซึง่

ผา่นการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตตามทีเ่สนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,988,396 99.99443% 

ไมเ่ห็นดว้ย        28,138   0.00557% 

งดออกเสยีง -   - 

 

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล และจดัสรรก าไรเพือ่เปน นทนุส ารองตามกหหมายส าหรบัผล

การด าเนนิงานสิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2551 

 

ประธานทีป่ระชมุ ไดข้อใหป้ระธานอ านวยการเป็นผูด้ าเนินการเสนอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาอนุมัตกิาร

จัดสรรก าไรสทุธจิากผลการด าเนนิงานปี 2551 และการจา่ยเงนิปันผล โดยประธานอ านวยการไดแ้จง้

ทีป่ระชมุวา่ ตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลของบรษัิทฯ ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ไดก้ าหนดอตัราไมต่ า่กวา่รอ้ยละ 

50 ของก าไรสทุธหิลังหักภาษีและทุนส ารองต่าง ๆ ทัง้หมดของงบการเงนิรวม ภายใตเ้งือ่นไขของ

แผนการลงทุน ความจ าเป็น และความเหมาะสมอืน่ ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ

เห็นชอบใหจ้่ายเงนิปันผลประจ าปีแลว้ จะตอ้งน าเสนอเพือ่ขออนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ เวน้แต่เป็น

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาลใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ มีอ านาจอนุมัตใิหจ้่ายเงนิปันผลไดแ้ลว้ให ้

รายงานทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้คราวตอ่ไป  

 

  จากผลการด าเนินงานประจ าปี 2551 บรษัิทฯ มกี าไรสทุธ ิ61.84 ลา้นบาท และมีก าไรต่อหุน้ หุน้ละ

0.08 บาท คณะกรรมการบรษัิทฯ พจิารณาแลว้มมีตเิห็นขอบใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมัติ

การจัดสรรก าไรจากผลการด าเนนิงานปี 2551 และการจา่ยเงนิปันผล ดงันี ้ 
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1. จัดสรรเป็นทนุส ารองตามกฎหมาย อตัรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิคดิเป็นเงนิ 5,460,333 บาท 

2. จา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท  โดยบรษัิทฯ จะจา่ยเงนิปันผลใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่

ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ (Record Date) ในวนัจันทรท์ี ่16 มนีาคม 2552 เพือ่สทิธใิน

การรับเงนิปันผลและก าหนดปิดสมดุทะเบยีนในวนัองัคารที ่ 17 มนีาคม 2552 และก าหนด

จา่ยเงนิปันผลในวนัพฤหัสบดทีี ่30 เมษายน พ.ศ. 2552  

เมือ่ไมม่คี าถามอืน่ใด ประธานทีป่ระชมุจงึเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตอินุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธจิากผลการ

ด าเนนิงานปี 2551 และการจา่ยเงนิปันผล  

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้  มมีตใิหอ้นุมัตกิารจัดสรรก าไรสทุธจิากผลการด าเนินงานปี 2551 จ านวน 

38,238,349 บาท เป็นทนุส ารองตามกฎหมายในอัตรารอ้ยละ 5 ของก าไรสทุธ ิคดิเป็นเงนิ 5,460,333 

บาท และการจา่ยเงนิปันผลในอตัราหุน้ละ 0.05 บาท ใหแ้กผู่ถ้อืหุน้ทีม่ชี ือ่ปรากฏอยูใ่นสมดุทะเบยีน   ผู ้

ถอืหุน้ (Record Date) ในวนัจันทรท์ี ่16 มนีาคม 2552 เพือ่สทิธใินการรับเงนิปันผลและก าหนดปิดสมุด

ทะเบยีนในวันอังคารที ่17 มนีาคม 2552 และก าหนดจา่ยเงนิปันผลในวนัพฤหัสบดทีี่ 30 เมษายน พ.ศ. 

2552 ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,988,396 99.99443% 

ไมเ่ห็นดว้ย        27,138   0.00537% 

งดออกเสยีง          1,000   0.00020% 

 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกต ัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ ประจ าปี 2552 

ประธานทีป่ระชมุ ไดแ้จง้ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 71 แหง่พระราชบญัญัตบิรษัิทมหาชน 

จ ากดั พ.ศ. 2535 และตามขอ้บงัคบัขอ้ 15 ของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดให ้“ในการประชมุสามัญประจ าปีทกุ

คราว ใหก้รรมการจะตอ้งพน้จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทีม่อียูท่ัง้หมด โดยกรรมการที่

พน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บเลอืกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหมไ่ด”้ ส าหรับกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระในการ

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีในครัง้นี ้มจี านวน 3 ทา่น ดงันี ้ 

1. นายนรรัตน ์ลิม่นรรัตน ์

2. นายฐาปน สริวิฒันภักด ี

3. นางอรฤด ีณ ระนอง   

ทั ้งนี้  คณะกรรมการบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ไดรั้บการเสนอชื่อเห็นชอบกับขอ้เสนอของ

คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ใหเ้สนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการที่

ออกตามวาระทั ้ง 3 ท่าน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมี

คณุสมบัตคิวามรูค้วามสามารถทีเ่หมาะสมและไม่มลีักษณะตอ้งหา้มตามทีก่ฎหมายก าหนด ซึง่ประวัติ

โดยย่อของกรรมการดังกล่าว ปรากฎอยู่ในเอกสารประกอบการประชมุทีไ่ดจั้ดสง่ใหผู้ถ้อืหุน้พรอ้มกับ

หนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุในครัง้นี ้ 
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ถงึแมว้า่ พระราชบญัญัตกิฎหมายมหาชนไมไ่ดร้ะบวุา่กรรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่จะตอ้งออกจากหอ้ง

ประชมุ แตก่รรมการทีไ่ดรั้บการเสนอชือ่ทัง้ 3 ทา่น ขอออกจากหอ้งประชมุกอ่นการพจิารณาตามวาระนี ้

  

เมือ่ไม่มคี าถามอืน่ใด ประธานทีป่ระชุมเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตเิลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปี 

2552 จ านวน 3 คน กลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบรษัิทฯ ต่อไปอกีวาระหนึ่ง และเพื่อความ

โปร่งใส ขอใหท้ีป่ระชมุพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีต่อ้งออกตามวาระเป็นรายบคุคล 

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตใิหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกตามวาระในปี 2552 จ านวน 3 คน กลบั

เขา้ด ารงต าแหน่งอกีครัง้ ดว้ยการลงคะแนนเป็นรายบคุคล ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

 1. นายนรรตัน ์ล ิม่นรรตัน ์

โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัต ิดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,989,396 99.99463% 

ไมเ่ห็นดว้ย        27,138   0.00537% 

งดออกเสยีง - - 

 

 2.  นายฐาปน สริวิฒันภกัด ี

 โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัต ิดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,988,396 99.99443% 

ไมเ่ห็นดว้ย        28,138   0.00557% 

งดออกเสยีง - - 

 

 

 3. นางอรฤด ีณ ระนอง 

โดยทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ไดม้มีตอินุมัต ิดงันี้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,988,396 99.99443% 

ไมเ่ห็นดว้ย        28,138   0.00557% 

งดออกเสยีง - - 

 
 



เอกสารแนบ 1 
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วาระที ่6 พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอ่ย ประจ าปี 2552 

ประธานทีป่ระชมุ ไดม้อบหมายใหป้ระธานอ านวยการด าเนนิการแจง้ตอ่ทีป่ระชมุวา่ เพือ่ใหเ้ป็นไปตาม

ขอ้บงัคบัขอ้ 28 ของบรษัิทฯ ซึง่ก าหนดใหก้รรมการไดรั้บคา่ตอบแทนตามจ านวนทีท่ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้

ก าหนด โดยทีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปี ครัง้ที ่29/2551 ไดม้มีตกิ าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ และ

กรรมการชดุยอ่ยไวแ้ลว้ และใหม้ผีลตัง้แตว่นัทีไ่ดรั้บอนุมัตจิากทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เป็นตน้ไป ซึง่

รายละเอยีดอยูใ่นเอกสารแนบ 4 ของหนังสอืบอกกลา่วเรยีกประชมุ ดงันี ้

 

 ประธาน สมาชกิ 

 คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

คา่ตอบแทน   

รายเดอืน(บาท) 

คา่เบีย้ประชมุ 

(บาท) 

คา่ตอบแทน     

รายเดอืน(บาท) 

 คณะกรรมการบรษัิท 22,000 16,000 18,000 8,000 

 คณะกรรมการบรหิาร - 25,000 - 20,000 

 คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 

 คณะกรรมการพจิารณา

คา่ตอบแทนและสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดย่อย ประจ าปี  2552 คณะกรรมการบริษัทฯ ได ้

พจิารณาอยา่งรอบคอบโดยเห็นชอบกับขอ้เสนอของคณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา ซึง่

มหีลกัเกณฑแ์ละนโยบายในการพจิารณา ดงันี ้

   1.  ผลประกอบการของบรษัิทฯ 

2. ขอบเขตหนา้ทีค่วามรับผดิชอบของคณะกรรมการแตล่ะชดุ 

3. ประสบการณ์ ความรู ้และความสามารถของกรรมการ 

4. เปรยีบเทยีบกบับรษัิทอืน่ในอตุสาหกรรมเดยีวกนั 

เมือ่ไมม่คี าถามอืน่ใด ประธานทีป่ระชมุ เสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ และกรรม 

การชดุยอ่ย ประจ าปี 2552 ซึง่คณะกรรมการบรษัิทฯ ไดพ้จิารณาเห็นชอบกบัขอ้เสนอคณะกรรมการ

พจิารณาคา่ตอบแทนและสรรหา โดยเห็นสมควรคงคา่ตอบแทนกรรมการบรษัิทฯ ตามอตัราเดมิตามที่

ประชมุสามัญผูถ้อืหุน้ประจ าปีครัง้ที ่29/2551 ไดม้มีตอินุมัตไิวแ้ละมไิดม้กีารเปลีย่นแปลงตัง้แตปี่ 2549 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตคิา่ตอบแทนกรรมการ และกรรมการชดุยอ่ย ประจ าปี 2552 ตามที่

เสนอ ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้ 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,989,396 99.99463% 

ไมเ่ห็นดว้ย        27,138   0.00537% 

งดออกเสยีง - - 
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วาระที ่7  พจิารณาแตง่ต ัง้และก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบบญัช ีประจ าปี 2552 

 

ประธานทีป่ระชุม ไดข้อใหป้ระธานอ านวยการเป็นผูด้ าเนินการเสนอใหท้ีป่ระชุมพิจารณาแต่งตัง้และ

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชี ประจ าปี 2552 โดยไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตาม

พระราชบัญญัตบิรษัิทมหาชน พ.ศ. 2535 ซึง่ก าหนดใหท้ีป่ระชมุสามัญผูถ้อืหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบัญช ีและ

ก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ทุกปี คณะกรรมการบริษัทฯ โดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผูส้อบบัญชจีาก บริษัท     

เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญช ีจ ากัด ตามรายชือ่ต่อไปนี้เป็นผูส้อบบัญช ีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงนิของบรษัิทฯ ประจ าปี 2552  

(1) นายนรัินดร ์ลลีาเมธวฒัน ์   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่2316 และ/หรอื 

(2) นางสาวนติยา เชษฐโชตริส   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4439 และ/หรอื 

(3) นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4098 

 

และผูส้อบบญัชแีละแสดงความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทยอ่ย จ านวน 9 บรษัิท ม ี4 ทา่น คอื 

 

(1) นายนรัินดร ์ลลีาเมธวฒัน ์   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่2316 และ/หรอื 

(2) นางสาวนติยา เชษฐโชตริส   ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4439 และ/หรอื 

(3) นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4098 และ/หรอื 

    (4) นางสาววภิาวรรณ ปัทวนัวเิวก  ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4795 

 

ทัง้นี้ ผูส้อบบัญชทีัง้ 4 รายดังกลา่วมคีณุสมบัตติามทีส่ านักงานคณะกรรมการก ากบัหลักทรัพยแ์ละตลาด

หลักทรัพยก์ าหนด และอยูใ่นสงักัดของบรษัิทผูส้อบบัญชซีึง่มชี ือ่เสยีงและมคีวามน่าเชือ่ถอืเป็นทีย่อมรับ

ในมาตรฐานทั่วไป ซึง่ประธานอ านวยการไดก้ล่าวถงึประวัต ิประสบการณ์ และความสามารถของผูส้อบ

บญัชทีัง้ 4 รายใหแ้กท่ีป่ระชมุทราบ 

 

พรอ้มกนันี ้ คณะกรรมการบรษัิทฯ โดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นควรเสนอใหท้ีป่ระชมุ

สามัญผูถ้อืหุน้อนุมัตคิา่ตอบแทนผูส้อบบญัชงีบการเงนิของบรษัิทฯ และบรษัิทยอ่ย 9 บรษัิท ประจ าปี 

2552 เป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ 2,910,000 บาท (สองลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่บาทถว้น) ซึง่สมเหตสุมผล

เมือ่เปรยีบเทยีบกบัขอบเขตของงาน รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูอ้นุมัต ิ หาก 

บรษัิท เคพเีอ็มจ ี ภมูไิชย สอบบญัช ี จ ากดั จ าเป็นตอ้งหาผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตรายอืน่แทนในกรณีที่

ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาตทัง้ 4 รายดงักลา่วไมส่ามารถปฏบิตังิานได ้ รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการ

บรษัิทฯ เป็นผูอ้นุมัตคิา่สอบทานงบการเงนิของบรษัิทยอ่ยและบรษัิทร่วมทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งปีดว้ย 

 

นายอภนัินท ์จติตานนท ์ ขอสอบถามวา่คา่ตอบแทนผูส้อบบญัชงีบการเงนิของบรษัิทฯ ประจ าปี 

สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย: 2552 ทีเ่พิม่ขึน้จากประจ าปี 2551 เนือ่งจากสาเหตใุด 
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 ประธานอ านวยการ:  เนื่องจากผูส้อบบัญชไีดม้ีการปรับค่าตอบแทนใหส้อดคลอ้งกับการปรับ

โครงสรา้งธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ในปี 2552 โดยไดเ้พิ่ม

ค่าตอบแทนของบริษัท ไทย-ไลซาท จ ากัด ซึ่งรับโอนธุรกิจสังกะสี

ออกไซดจ์ากบรษัิทฯ และบรษัิท เลศิรัฐการ จ ากดั ซึง่ปัจจบุันไดเ้ริม่มกีาร

กอ่สรา้งโครงการบรเิวณสีแ่ยกถนนเพลนิจติ-วทิยุ ซึง่จะท าใหท้างผูส้อบ

บญัชมีคีวามรับผดิชอบในปรมิาณงานทีเ่พิม่ขึน้ อยา่งไรก็ตาม บรษัิทฯ ได ้

ท าการเจรจาต่อรองค่าตอบแทนกับผูส้อบบัญชีจนสามารถสรุปไดใ้น

จ านวนเงนิดงักลา่ว   

 

เมือ่ไมม่คี าถามอืน่ใดอกี ประธานทีป่ระชมุเสนอใหท้ีป่ระชมุลงมตอินุมัตแิตง่ตัง้ผูส้อบบญัช ี และ

ก าหนดคา่สอบบญัช ีประจ าปี 2552 

 

ทีป่ระชุมพจิารณาแลว้ มมีตอินุมัตแิต่งตัง้ให ้บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด โดย นาย    

นรัินดร ์ลลีาเมธวฒัน์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่2316 และ/หรอื นางสาวนติยา เชษฐโชตริส ผูส้อบ

บัญชรัีบอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต 

เลขที่ 4098 เป็นผูส้อบบัญชแีละแสดงความเห็นต่องบการเงนิของบริษัทฯ และนาย นิรันดร์ ลีลา

เมธวัฒน์ ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา เชษฐโชตริส ผูส้อบบัญชรัีบ

อนุญาต เลขที ่4439 และ/หรอื นางสาววรรณาพร จงพรีเดชานนท ์ผูส้อบบญัชรัีบอนุญาต เลขที ่4098 

และ/หรอื นางสาววภิาวรรณ ปัทวันวเิวก ผูส้อบบัญชรัีบอนุญาต เลขที ่4795 เป็นผูส้อบบญัชแีละแสดง

ความเห็นตอ่งบการเงนิของบรษัิทย่อย จ านวน 9 บรษัิท ประจ าปี 2552 โดยก าหนดคา่ตอบแทนผูส้อบ

บัญช ีเป็นจ านวนเงนิทัง้ส ิน้ 2,910,000 บาท (สองลา้นเกา้แสนหนึง่หมืน่บาทถว้น) รวมทัง้มอบอ านาจ

ใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูอ้นุมัต ิหาก บรษัิท เคพีเอ็มจ ีภูมไิชย สอบบัญช ีจ ากัด จ าเป็นตอ้งหา

ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตรายอื่นแทนในกรณีที่ผูส้อบบัญชีรับอนุญาตทั ้ง 4 รายดังกล่าวไม่สามารถ

ปฏบิัตงิานได ้รวมทัง้มอบอ านาจใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูอ้นุมัตคิา่สอบทานงบการเงนิของบรษัิท

ยอ่ยและบรษัิทร่วมทีอ่าจเกดิขึน้ระหวา่งปี ดว้ยคะแนนเสยีงดงันี ้  

 

 

มต ิ จ านวนเสยีงทีล่งมต ิ

(1 หุน้ = 1 เสยีง) 

% ของจ านวนหุน้ทีม่ารว่ม

ประชุมและใชส้ทิธอิอกเสยีง

ลงคะแนน 

เห็นดว้ย 504,857,396 99.96849% 

ไมเ่ห็นดว้ย       159,128   0.03151% 

งดออกเสยีง               10   0.00000% 
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วาระที ่8 เรือ่งอืน่ ๆ (ถา้ม)ี 

 

ประธานทีป่ระชมุ ไดแ้จง้ผูถ้อืหุน้ทราบวา่ วาระการประชมุทีเ่สนอพจิารณาไดจ้บแลว้ ตอ่ไปจงึขอเชญิ  

ผูถ้อืหุน้สอบถามหรอืแสดงความเห็นในเรือ่งตา่งๆ ถา้ม ี 

 

  นายอภนัินท ์จติตานนท ์ อยากทราบความเห็นของบรษัิทฯ วา่ในภาวะเศรษฐกจิในปัจจบุนับรษัิทฯ 

  สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย: จะยังคงรักษาระยะเวลาคนืทนุของโครงการบรเิวณสีแ่ยกถนนเพลนิจติ - 

    วทิยุ (Park Ventures) ไดใ้นเวลา 10 ปี ตามที่บริษัทฯ ไดแ้จง้ในการ

ประชมุวสิามัญผูถ้อืหุน้ครัง้กอ่นหรอืไม่ 

 

  กรรมการผูจ้ัดการ: การลงทุนในโครงการดังกลา่วไดพ้จิารณาถงึท าเลทีต่ัง้ ความพรอ้มของ

เงินลงทุน และการวางแผนที่ดี ซึ่งการลงทุนในขณะนี้เป็นเวลาที่

เหมาะสมเนื่องจากราคาของวสัด ุและราคาผูรั้บเหมาคอ่นขา้งทีจ่ะต า่กวา่

ปกต ิทัง้นี้ บรษัิทฯ ไดท้ าการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกรณีทีผ่ลตอบแทน

อาจจะคลาดเคลื่อนจากที่บริษัทฯ ประมาณการไว ้แต่อย่างไรก็ตาม 

ระยะเวลาคนืทนุก็ยังอยู่ในระหวา่ง 10-12 ปี ซึง่บรษัิทฯ ยังสามารถรับได ้

ท าใหบ้ริษัทฯ จึงมีความมั่นใจในการด าเนินการลงทุนในโครงการ

ดงักลา่วตอ่ไป 

 

  นายสวุทิย ์เลาหะพลวฒันา: ในส่วนของเงนิที่ทางบริษัทฯ ไดรั้บจาก บริษัท ทีซีซี ลักซ์ชูรี แอนด ์    

รสีอรท์ จ ากัด (TCCLH) กอ่นการสง่มอบพืน้ทีเ่ชา่ใหแ้ก ่TCCLH เป็นเงนิ

ค่าช่วยก่อสรา้งหรือเป็นค่าเช่า และจะมีการบันทึกรายการทางบัญชี

อยา่งไร 

  

  กรรมการผูจ้ัดการ: ถอืวา่เป็นเงนิคา่เชา่รับลว่งหนา้ โดยบรษัิทฯ จะรับเงนิทัง้หมดกอ่นการสง่

มอบพืน้ทีใ่ห ้TCCLH แตใ่นการบนัทกึรายไดท้างบัญชจีะแบง่เฉลีย่ 30 ปี

ตามสญัญาเชา่  

 

  นายอภนัินท ์จติตานนท ์ ขอเสนอแนะใหบ้รษัิทฯ ท าการบนัทกึรายงานการประชมุในสาระส าคญั 

  สมาคมสง่เสรมิผูล้งทนุไทย: ใหค้รบถว้น  

   

 

  ประธานทีป่ระชมุ: ขอบคณุและเห็นดว้ยส าหรับค าแนะน าในการบนัทกึรายงานการประชมุใน

สว่นทีเ่ป็นสาระส าคญัใหค้รบถว้น 

 



เอกสารแนบ 1 
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  นายสทิธโิชค บญุวณชิย:์ สถาบนัการเงนิทีใ่หส้นิเชือ่ส าหรับโครงการ Park Ventures จะใหก้าร

สนับสนุนโครงการจนเสร็จสมบรูณ์หรอืไม่ 

 

  ประธานอ านวยการ:  ขณะนี้บรษัิทฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาหาเงนิกูเ้งนิสถาบันการเงนิ ซึง่

ตอ้งขอเรียนผูถ้ือหุน้ทุกท่านทราบว่า ในเบื้องตน้มีสถาบันการเงิน

ประมาณ 5-6 แหง่ทีใ่หค้วามสนใจในการใหเ้งนิกูแ้กบ่รษัิทฯ ซึง่ทางคณะ

กรรมการบรหิารจะพจิารณาอย่างรอบคอบเพื่อคัดเลอืกสถาบันการเงนิที่

เหมาะสม และมเีงือ่นไขทีด่ทีีส่ดุแกบ่รษัิทฯ ตอ่ไป 

 

 เมือ่ไมม่ผีูถ้อืหุน้สอบถามเรือ่งใดเพิม่เตมิอกี ประธานทีป่ระชมุ จงึขอปิดประชมุและกลา่วขอบคณุผูถ้อืหุน้

ทีไ่ดส้ละเวลามาร่วมประชมุและไดเ้สนอขอ้คดิเห็นตา่งๆ ทีเ่ป็นประโยชนอ์ยา่งยิง่ตอ่บรษัิทฯ  

 

 

ปิดประชุมเวลา 15:20 น. 

      

 

ลงชือ่ นางสาวพจนยี ์ธนวรานชิ ประธานกรรมการ 

            ( นางสาวพจนยี ์ธนวรานชิ ) /ประธานทีป่ระชมุ 

   

ลงชือ่ นางอรฤด ีณ ระนอง  ประธานอ านวยการ 

 ( นางอรฤด ีณ ระนอง )  

  

 

 

ลงชือ่ นายอลงกรณ์ ประธานราษฎรน์กิร เลขานุการบรษัิท/ 

      (นายอลงกรณ์ ประธานราษฎรน์กิร) ผูบ้นัทกึการประชมุ 

 

 

 

 

 


