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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน บริษัท ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ 32/2554 
วันพุธที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2554 

ณ หองควีนส ปารค 3 ชั้น 2 โรงแรม ดิ อิมพีเรียล ควีนส ปารค 

เลขท่ี 199 ถนนสุขุมวิท 22 แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
___________________________________________________________________________________ 

 

เร่ิมประชุมเวลา 14:00 น.  
 

นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ ทําหนาท่ีประธานที่ประชุม   

 
 ประธานที่ประชุม กลาวตอนรับและขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป

ในครั้งน้ี โดยมีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง จํานวน 40 ราย และมีผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 45 ราย ถือหุน

รวมกันทั้งส้ิน 493,132,172 หุน คิดเปนรอยละ 64.48 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลวทั้งหมด เกินกวา 1 ใน 3 ของ
จํานวนหุนที่จําหนายแลวท้ังหมดของบริษัทฯ เขารวมประชุม ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปด

ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 32/2554 โดยกอนท่ีจะเขาสูระเบียบวาระการประชุม ขอแนะนํากรรมการของ

บริษัทฯ ท่ีเขารวมประชุมผูถือหุนครั้งน้ี ดังนี้ 
 
  1.   คุณสุวิทย  จินดาสงวน  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ 
          กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
   2.  คุณนรรัตน  ลิ่มนรรัตน   กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ 
           กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
   3. คุณฐาปน   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร/ 
           กรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
   4. คุณปณต   สิริวัฒนภักดี  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
   5. คุณสิทธิชัย  ชัยเกรียงไกร  กรรมการ/กรรมการบริหาร 
   6. คุณอรฤดี  ณ ระนอง   กรรมการ/ประธานอํานวยการ/เลขานุการ  
           คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรรหา 
   7. คุณธนพล  ศิริธนชัย   กรรมการ/กรรมการผูจัดการ  
 
นอกจากน้ีไดแนะนํา   1. คุณอลงกรณ  ประธานราษฎรนิกร  เลขานุการบริษัท 
      2. คุณกําพล   ปุญโสณี   ผูอํานวยการอาวุโส ฝายพัฒนาธุรกิจ และนักลงทุนสัมพันธ 

3. คุณวิชัย  มหัตเดชกุล  ผูอํานวยการอาวุโส ฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
4. คุณปรารถนา อุดมสิน   ผูอํานวยการฝายบัญชี 

     5. คุณรชฎ   นันทขวาง   ผูอํานวยการฝายการเงินและงบประมาณ 
6.    อาจารยนิรันดร ลีลาเมธวัฒน  ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 

สอบบัญชี จํากัด ซ่ึงเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ในป 2553 

7. คุณนิตยา   เชษฐโชติรส       ตัวแทนจากบริษัท สํานักงาน เคพีเอ็มจี ภูมิไชย 
สอบบัญชี จํากัด  

8. คุณเนรมิต  ตรงพรอมสุข  ท่ีปรึกษากฎหมาย บริษัท DN 36 จํากัด 
 ซึ่งเปน inspector ทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบ

ใหการประชุมเปนไปอยางโปรงใส ถูกตองตาม
กฎหมายและขอบังคับบริษัทฯ ตามหลักเกณฑ
การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน   
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           นอกจากนี้ ประธานท่ีประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมถึงการสงเสริมการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเปนการ

ปฏิบัติตอผูถือหุนทุกรายอยางเทาเทียมกัน โดยกอนการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุน
ของบริษัทฯ เสนอวาระการประชุมสําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน และเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือก

เปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑท่ีบริษัทฯ กําหนด โดยผานทาง website ของบริษัทฯ ภายในวันที่ 9 กุมภาพันธ 

2554 แตปรากฏวาไมมีทานผูถือหุนรายใดไดเสนอวาระการประชุมและบุคคลเพื่อรับการพิจารณาคัดเลือกเปนกรรมการ
บริษัท  

  

  ประธานอํานวยการไดเรียนชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระใหแกผูถือหุนทุก
ทานทราบวา หากในวาระใดไมมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง ขอสรุปวาระนั้น ๆ วา ผูถือหุนทุกทานมีมติเปนเอกฉันท

อนุมัติ แตถามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือประสงคจะงดออกเสียง ขอใหทานผูถือหุนท่ีไมเห็นดวยกาเครื่องหมาย 

 ลงในกรอบส่ีเหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดแจกใหสีชมพู และผูประสงคจะงดออกเสียงขอใหกาเครื่องหมาย 
 ลงในกรอบส่ีเหลี่ยมในบัตรลงคะแนนเสียงท่ีไดแจกใหสีฟา และขอใหทานผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรือประสงคจะงด

ออกเสียงยกมือข้ึน เพื่อใหเจาหนาท่ีของบริษัทฯ เก็บบัตรเพ่ือนํามานับคะแนน สําหรับทานผูถือหุนที่เห็นดวยหรือไม

งดออกเสียงจะถือวาอนุมัติ ยกเวนในวาระที่ 2 ซึ่งเปนการรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553 จะ
เปนการรับทราบวาระเทานั้น ไมมีการออกเสียงลงมติ นอกจากนี้ ในวาระท่ี 5 ซึ่งพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทน

กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2554 ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล เพ่ือ

ความโปรงใส โดยใชหลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนนเหมือนเชนดังกลาวขางตน และเพื่อไมใหที่ประชุมตองรอผล
การลงคะแนนของวาระการประชุมท่ีทําการพิจารณา จึงจะขอดําเนินการเพ่ือพิจารณาในวาระการประชุมถัดไป เมื่อ

พิจารณาในวาระการประชุมถัดไปเสร็จแลว จะยอนกลับมาแจงผลของการลงคะแนนของวาระการประชุมกอนหนานี้ 

 
 ตอจากนั้น ประธานท่ีประชุม ไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ท่ีได

จัดสงใหผูถือหุนทุกทานลวงหนาแลว ดังตอไปน้ี    

 
วาระท่ี 1   พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 31/2553 ซ่ึงประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2553    

 

ประธานท่ีประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 31/2553       
ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 22 เมษายน 2553 ตามสําเนาท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมคําบอกกลาวเรียก

ประชุมในครั้งน้ีแลว   

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 31/2553 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2553 ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียงเอกฉันทดังน้ี   

 

  

                 มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 

เห็นดวย 493,132,172 100.00% 

ไมเห็นดวย        -   - 

งดออกเสียง        -   - 
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553  

 

ประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหประธานอํานวยการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 

2553 ที่ผานมา ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2553 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้แลว ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุป ดังนื้ 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 สินทรัพยรวมตามงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีจํานวนทั้งส้ิน 

5,113 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอน 1,350 ลานบาท หรือรอยละ 36 ซ่ึงเปนผลมาจากการพัฒนา

โครงการอสังหาริมทรัพยท่ีเพิ่มขึ้นของบริษัทฯ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตชั่น, 
โครงการ ยู ดีไลท แอท จตุจักร สเตช่ัน และ โครงการ ยู ดีไลท แอท ออนนุช สเตช่ัน หน้ีสินรวม 

2,884 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปท่ีผานมา 1,259 ลานบาท หรือรอยละ 77 ซ่ึงเปนผลมาจากการกูเงินจาก

สถาบันการเงินเพ่ือพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ และสวนของผูถือหุน 2,229 ลานบาท 
เพ่ิมขึ้นรอยละ 4 จากปกอน  

  สําหรับรายไดรวมของบริษัทฯ ในป 2553 มีจํานวน 2,288 ลานบาท เพ่ิมข้ึนจากปกอนรอยละ 68 ท้ังนี้ 
โครงสรางรายไดของบริษัทฯ จําแนกตามประเภทธุรกิจ ดังนี้   

- ธุรกิจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย 1,153 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 668 ลานบาท หรือรอยละ 138 
จากปกอน ซึ่งมีผลจากการที่บริษัทฯ ไดโอนหองชุดของโครงการ ยู ดีไลท แอท บางซ่ือ 

สเตชั่น (1,036 ลานบาท) เปนนัยสําคัญ 

- ธุรกิจสังกะสีออกไซด 1,090 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 276 ลานบาท หรือรอยละ 34 จากปกอน  

- ธุรกิจอ่ืน และรายไดอ่ืน ๆ 44 ลบ.  

 ในสวนของคาใชจายรวมจํานวน 2,148 ลานบาท เพ่ิมข้ึน 820 ลานบาท หรือรอยละ 62 จากปกอน ซึ่ง

ประกอบดวยตนทุนขายสินคาและอาคารชุด 1,860 ลานบาท และคาใชจายในการบริหาร 288 ลานบาท 

 

บริษัทฯ มีกําไรสุทธิรวม 56.72 ลานบาท เพ่ิมขึ้น 48.47 ลานบาท หรือรอยละ 613 เม่ือเทียบกับปกอน 

กําไรสุทธิตอหุน เทากับ 0.07 บาท และมูลคาตามบัญชีตอหุน (Book Value) ณ ส้ินป 2553 เทากับ 
2.91 บาทตอหุน ท้ังนี้ อัตราผลตอบแทนของสินทรัพยรวมอยูที่รอยละ 1.28 และอัตราผลตอบแทนจาก

สวนของผูถือหุนคือรอยละ 2.6 ซึ่งเพ่ิมขึ้นรอยละ 0.4 เมื่อเทียบกับปกอน  

 

นอกจากนี้ ประธานอํานวยการไดเสนอให นายธนพล ศิริธนชัย กรรมการผูจัดการ รายงานความคืบหนา
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยแบงเปน 2 สวน คือ ในสวนแรก เปนการพัฒนาอสังหาริมทรัพย

เพ่ือการเชาซึ่งบริษัทฯ จะมีรายไดเปนคาเชาระยะยาวจาก โครงการปารค เวนเชอร บริเวณหัวมุมถนน

เพลินจิต-วิทยุ มีพ้ืนท่ีประกอบดวยพ้ืนที่สํานักงาน เกรด เอ ประมาณ 27,000 ตารางเมตร และพื้นที่
โรงแรมจํานวนประมาณ 242 หอง โดยจะมี HOTEL OKURA PRESTIGE จากประเทศญ่ีปุน เปน

ผูบริหารจัดการ ซึ่งการพัฒนาโครงการในสวนของพ้ืนท่ีสํานักงานคาดวาจะแลวเสร็จในเดือนกันยายน 

2554 และสวนของพ้ืนท่ีโรงแรมในเดือนมีนาคม 2555 โครงการดังกลาวไดรับการพัฒนาภายใต
หลักการการอนุรักษส่ิงแวดลอม หรือท่ีเรียกวา “Ecoplex” เชน มีการลงทุนในกระจกอนุรักษพลังงานที่

สามารถปองกันความรอนจากภายนอกซ่ึงจะสงผลใหชวยประหยัดกระแสไฟฟาภายในอาคาร มีสวน

ขนาดใหญดานหนาโครงการ ระบบลิฟทอัจฉริยะท่ีชวยประหยัดพลังงาน รวมทั้งระบบการนําน้ําท่ีใชแลว
กลับมาใชอีกครั้ง เปนตน พรอมกับไดนําเสนอโครงการเปนภาพถายใหแกท่ีประชุม และในปจจุบัน

บริษัทฯ อยูในระหวางดําเนินการใหผูสนใจเชาพื้นท่ีสํานักงาน 
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ในสวนที่ 2 เปนการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพยเพ่ือขาย ในลักษณะอาคารชุดที่พักอาศัย ภายใต 
บริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ซึ่งบริษัทฯ เปนผูถือหุนรอยละ 60 โดยในป 2553 ไดมี
โครงการกอสรางแลวเสร็จ จํานวน 2 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท บางซื่อ สเตชั่น ซ่ึงไดโอน
กรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาแลวรอยละ 100 และโครงการ ยู ดีไลท แอท หวยขวาง สเตชั่น มียอดขายรอยละ 
92 และคาดวาจะสามารถโอนกรรมสิทธิ์ใหแกลูกคาไดท้ังหมดในป 2554 สําหรับโครงการ ยู ดีไลท 
แอท จตุจักร สเตชั่น มียอดขายรอยละ 99 และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในไตรมาส 3 ป 2554 
นอกจากนี้ บริษัทฯ ไดเปดตัวโครงการใหมอีก 2 โครงการ คือ โครงการ ยู ดีไลท แอท ออนนุช สเตช่ัน 
ซ่ึงมียอดขายแลวรอยละ 68 และคาดวาจะกอสรางแลวเสร็จกลางป 2555 และลาสุด คือโครงการ ยู 
ดีไลท แอท บางซื่อ2 สเตชั่น ซ่ึงมียอดขายแลวรอยละ 65 ซึ่งทั้งหมดนี้เปนไปตามแผนการลงทุน
เพ่ือใหบริษัทฯ สามารถรับรูรายไดเติบโตอยางตอเนื่อง  
  
นอกจากนี้ ประธานอํานวยการ ไดสรุปธุรกิจสังกะสีออกไซดในป 2553 ซึ่งมีรายไดจากการขาย 
1,081.58 ลานบาท จากปริมาณสังกะสีออกไซด 14,833 ตัน เพิ่มขึ้นรอยละ 34 จากปที่ผานมา โดย
ราคาเฉลี่ยสังกะสีอยูท่ี 2,111 เหรียญสหรัฐอเมริกาตอตัน เพ่ิมข้ึนรอยละ 28 จากป 2552 
 
สําหรับผลประเมินและการจัดอันดับของบริษัทฯ ในป 2553 มีรายละเอียด ดังนี้ 

 -   การจัดอันดับความนาเชื่อถือองคกร โดยบริษัท ทริสเรตติ้ง จํากัด บริษัทฯ ไดระดับ “BBB”/Stable  
 -   การกํากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน โดยสมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

บริษัทฯ ไดรอยละ 89 เชนเดียวกับป 2552  
 -    การจัดการประชุมสามัญผูถือหุน โดยสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดรอยละ 98.25 ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 

2552 ซึ่งไดรอยละ 98.13 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามฝายบริหารในวาระนี้ ซึ่งมีคําถามและ
คําตอบโดยสรุป ดังตอไปน้ี 
 
คุณพงศธร  วณิชเสถียร: ขอทราบทิศทางธุรกิจในสวนท่ีไมใชธุรกิจหลักของบริษัทฯ คือ ธุรกิจ
พลังงาน หรือ พลังงานทดแทน วาจะเปนอยางไร และบริษัทฯ มีเปาหมายจะท่ีเปนผูประกอบการราย
ใหญ หรือลงทุนเองในดานพลังงานทดแทนดวยหรือไม 
 
ประธานอํานวยการ:  บริษัทฯ ไดลงทุนในบริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด หรือ EEI ซึ่งเปนบริษัทท่ีปรึกษาการใชพลังงานทดแทน มื่อ 8 ปกอนในขณะที่ราคาน้ํามันยังไมมี
การปรับลอยตัว โดยเชื่อม่ันในธุรกิจพลังงาน ซึ่งในชวงท่ีผานมาบริษัท EEI ไดสรางผลงานและมีฐาน
ลูกคาเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง อาทิ บริษัท เจริญโภคภัณฑ จํากัด (มหาชน) อยางไรก็ตาม เนื่องจากธุรกิจ
หลักของบริษัทฯ คือ การลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย ดังน้ัน ธุรกิจพลังงานจึงเปนธุรกิจรองและ
อยูระหวางการพิจารณาโอกาสของการลงทุนในอนาคต 
 
คุณเกริก  สามนตธรรม:  ขอเสนอแนะเก่ียวกับรายงานประจําปของบริษัทฯ ดังนี้ 
1. ขอเสนอใหบริษัทฯ จัดพิมพหนังสือรายงานประจําปแยกเลมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษ เพ่ือลด
จํานวนหนา ซ่ึงจะชวยประหยัดคาใชจาย และชวยลดภาวะโลกรอน 
 
2. เน่ืองจากบริษัทฯ มีรายไดจากธุรกิจสังกะสีออกไซดประมาณรอยละ 50 จึงเสนอใหอธิบายความ
เส่ียงเพ่ิมเติมในรายงานประจําปถึงผลกระทบจากราคาน้ํามันในตลาดโลก และราคาวัตถุดิบใน
ตลาดโลก London Metal Exchange โดยแสดงเปนกราฟสถิติราคาวัตถุดิบ เพื่อใหผูถือหุนสามารถ
ประเมินความเส่ียงไดวาปจจุบันราคาวัตถุดิบผงสังกะสี ออกไซดเฉลี่ยอยูที่เทาไร และแนวโนมใน
อนาคตทิศทางจะเปนอยางไร โดยอาจเพิ่มเติมหมายเหตุใหผูถือหุนสามารถวิเคราะหไดวาธุรกิจ
สังกะสีออกไซดที่ดีนั้นเปนเพราะราคากับปริมาณเพิ่มขึ้น หรือเปนเพราะราคาแตปริมาณเทาเดิม  
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3. ขอเสนอใหบริษัทฯ จัดทํากราฟวงกลมแสดงสัดสวนรายไดของธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจ

สังกะสีออกไซด รวมทั้งยอดขาย และราคาเปรียบเทียบในธุรกิจอสังหาริมทรัพยกับคูแขงตามท่ีปรากฏ

ใน AGM presentation ในรายงานประจําปดวยเพ่ือเปนขอมูลใหกับผูถือหุนท่ีสนใจลงทุนเพิ่มเติม  
 

ประธานอํานวยการ:  การจัดพิมพหนังสือรายงานประจําปแยกเลมภาษาไทยกับภาษาอังกฤษไมได

ทําใหราคาลดลง สําหรับความหนาของกระดาษรายงานประจําป 2553 ทางโรงพิมพไดใหคุณภาพ
กระดาษดีกวาที่ตกลงกันไวโดยมิไดคิดคาใชจายเพิ่มขึ้นจากท่ีตกลงไวเดิม ในสวนของขอมูลท่ีเสนอให

ลงในรายงานประจําปเพ่ิมเติม ทางบริษัทฯ จะพิจารณาจัดทําใหเหมาะสมตอไป  

 
คุณวีระ  นภาพฤกษชาติ: ในป 2550 บริษัทฯ มียอดขายหลักจากธุรกิจสังกะสีออกไซดเพียงอยาง

เดียวท่ี 1,547 ลานบาท และมีกําไรสุทธิ 100.95 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 6.52 แตเหตุใดในป 

2553 บริษัทฯ มียอดขายหลักจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย และธุรกิจสังกะสีออกไซดรวมกันเทากับ 
2,287 ลานบาท แตมีกําไรสุทธิเพียง 56.72 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.48 โดยเมื่อเปรียบเทียบกับ

บริษัทอ่ืนในธุรกิจอสังหาริมทรัพย มีกําไรสุทธิประมาณรอยละ 14 ถึงรอยละ 16   

 
ประธานอํานวยการ:  นับตั้งแตป 2550 ที่บริษัทฯ ไดมีการเปล่ียนโครงสรางผูถือหุน และยายหมวด

ธุรกิจเปนหมวดอสังหาริมทรัพย บริษัทฯ ไดมีพัฒนาการลงทุนในอสังหาริมทรัพยภายใตบริษัท แกรนด 

ยูนิต้ี ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ในชวงแรกจึงมีคาใชจายในการพัฒนาโครงการสูง อาทิเชน คาการตลาด 
จึงทําใหผลกําไรสุทธิตํ่ากวาการทําธุรกิจสังกะสีออกไซดเพียงอยางเดียว แตหากโครงการพัฒนาเสร็จ

แลว กําไรสุทธิจะเพ่ิมสูงขึ้นโดยประธานอํานวยการไดแสดงกราฟใหเห็นวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพยมี

ยอดขาย 1,139 ลานบาท และธุรกิจสังกะสีออกไซดมียอดขาย 1,081 ลานบาท  
 

กรรมการผูจัดการ:    หากพิจารณาแยกธุรกิจอสังหาริมทรัพยอยางเดียว กําไรกอนหักภาษีของ

บริษัทฯ จะอยูท่ีรอยละ 25 ถึงรอยละ 27 ซ่ึงอาจจะไมไดเทากับบริษัทใหญๆ เนื่องจากกลยุทธของ
บริษัทฯ ตองการขายเร็วแตเมื่อพิจาณาผลตอบแทนของโครงการ (IRR) อาจจะมากกวา และอีก

ประการหนึ่ง บริษัทฯ ไดรับรูรายไดตามสัดสวนที่ถือหุนรอยละ 60 ในบริษัท แกรนด ยูนิต้ี ดิเวลล็อป

เมนท จํากัด เทาน้ัน 
 

คุณปกรณชัย  รัตนสินทวีสุข:  ท่ีดินของโรงงานเดิมของ บริษัท ไทย-ไลซาท จํากัด ขณะนี้มีราคา

ประมาณเทาไหร และคาดวาจะสรางมูลคาใหกับบริษัทฯ ไดเมื่อไร   
 

ประธานอํานวยการ:  ปจจุบันราคาซื้อขายประมาณ 40,000 บาทตอตารางวา โดยบริษัทฯ ได

พิจารณาเห็นวา เมื่อบริษัทฯ ไดยายโรงงานไปที่นิคมอุตสาหกกรมโรจนะแลว ท่ีดินดังกลาวจะมี
ศักยภาพสําหรับการพัฒนาเปนโครงการท่ีอยูอาศัยในอนาคต เนื่องจากมีความเจริญเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดย

สวนเพ่ิมของมูลคาของท่ีดินไดปรากฏอยูในสวนของผูถือหุนซึ่งสะทอนเขาไปในงบการเงินเรียบรอย

แลว 
 

คุณพงศธร  วณิชเสถียร : ขอทราบการลงทุนในหมวดพลังงานในอนาคตของบริษัทฯ 

 
ประธานอํานวยการ:  ท่ีผานมาบริษัทฯ ไดรวมกับ บริษัท เอ็กซเซลเลนท เอ็นเนอรยี่ อินเตอรเนช่ัน

แนล จํากัด หรือ EEI ในการลงทุนสรางโรงไฟฟาขนาดเล็ก สําหรับการลงทุนสรางโรงไฟฟาขนาด

กลาง และขนาดใหญจําเปนตองใชเงินลงทุนสูง อยางไรก็ตาม บริษัทฯ จะพิจารณารูปแบบ โอกาส 
และผลตอบแทนเมื่อถึงจังหวะและความพรอม 
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คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ:  สําหรับความชัดเจนในธุรกิจพลังงานทดแทน บริษัทฯ ไดมอง

ถึงผลตอบแทน รวมถึงโอกาส และเวลาในการลงทุน ซ่ึงทางผูบริหารไดติดตามดูแลคอนขางใกลชิด 

โดยบริษัทฯ สามารถอาศัยศักยภาพในกลุมที่มีความเชื่อมโยงกันในการพัฒนาในเรื่องของโครงการ
ตางๆ อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ก็มีขอจํากัดในเรื่องของเงินทุน ซ่ึงบริษัทฯ จะตองเลือกส่ิงท่ีดีท่ีสุดเพ่ือ

สรางผลตอบแทนใหกับผูถือหุน 

 
เมื่อไมมีคําถามเพ่ิมเติมอ่ืนใด ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของ

บริษัทฯ ในรอบป 2553 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2553      

  

 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2553 

 

ประธานท่ีประชุม ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31
ธันวาคม 2553 ซึ่งไดจัดทําตามมาตรฐานทางการบัญชีเปนที่ยอมรับ และผานการตรวจสอบและรับรอง

จากผูสอบบัญชีรับอนุญาต ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2553 ในรูปของแผน CD ซ่ึงไดจัดสงให   

ผูถือหุนพรอมคําบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งน้ีแลว และในรูปเลมซึ่งไดมอบใหแกผูถือหุนกอนการเขา
ประชุม 

 

ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามฝายบริหารในวาระน้ี ซึ่งมีคําถามและ
คําตอบโดยสรุป ดังตอไปนี้ 

 

คุณเกริก  สามนตธรรม บริษัทฯ กําหนดสัดสวนหนี้สินตอทุนเทาใด และตนทุนของแหลงเงินทุนในปที่
ผานมา และในปจจุบันเปนอยางไร 

    

ประธานอํานวยการ:  สัดสวนหน้ีสินตอทุนของบริษัทฯ ในปท่ีผานมาอยูท่ี 1.29 ซ่ึงสําหรับโครงการ 
ปารค เวนเชอร หากนับจํานวนเงินคาเชาลวงหนาของพ้ืนท่ีสวนโรงแรมประมาณ 1,400 ลานบาท จากที่

ปลอยเชาใหกับกลุม ทีซีซี เปนสวนทุน โครงการปารค เวนเชอรจะมีสัดสวนหนี้สินตอทุนจะอยูที่ 0.7   

และโดยภาพรวมบริษัทฯ มีนโยบายบริหารจัดการใหสัดสวนหนี้สินตอทุนอยูท่ี 1:1 เพ่ือบริษัทฯ จะไดไมมี
ความเส่ียงมากเกินไป ในสวนตนทุนของแหลงเงินทุนของบริษัท แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด 

ขณะนี้อยูที่ MLR ลบ 1 หรือ 1.5 :ข้ึนอยูกับภาวะตลาดซึ่งอยูในอัตราท่ีไมสูงนัก 

 
คุณพงศธร  วณิชเสถียร : ขอทราบวิสัยทัศน (vision) ของบริษัทฯ เนื่องจากบริษัทฯไดมีการยาย

หมวดธุรกิจจากเคมีภัณฑมาเปนอสังหาริมทรัพย เพ่ือชวยใหนักลงทุนในการวิเคราะหประมาณการได 

 
ประธานอํานวยการ:  บริษัทฯ มีวิสัยทัศนที่ชัดเจนตั้งแตวันที่ยายหมวดธุรกิจจากเคมีภัณฑเปน

อสังหาริมทรัพย ซึ่งบริษัทฯ ตองการเปนผูนําในการลงทุนและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมุง

ประสิทธิภาพ (performance base) โดยมิใชดูแตผลกําไรอยางเดียว แตรวมถึงเรื่องระยะเวลาในการ
พัฒนาที่รวดเร็ว ซึ่งจะเพิ่มใหอัตราผลตอบแทนของโครงการ (IRR) สูงขึ้น สวนการลงทุนเพ่ิมในธุรกิจ

สังกะสีออกไซดซ่ึงไมใชธุรกิจหลักของบริษัทฯ แตบริษัทฯ เล็งเห็นโอกาสของการขยายตัวของธุรกิจ

เน่ืองมาจากจากการขยายตัวของอุตสาหกรรมของยางรถยนตซ่ึงเติบโตอยางตอเน่ือง การยายโรงงานไป
อยูท่ีนิคมอุตสาหกรรมโรจนะจึงสอดคลองกับแผนที่จะเปนผูนําการผลิตสังกะสีออกไซดในทวีปเอเชีย 
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คุณเกริก  สามนตธรรม: เหตุใดทางกลุม ทีซีซี จึงไมดําเนินการบริหารพ้ืนท่ีโรงแรมในโครงการ 
ปารค เวนเชอร เอง 
 
คุณปณต สิริวัฒนภักดี กรรมการ:  ทางกลุม ทีซีซี ไดพิจารณาและตัดสินใจคัดเลือก HOTEL OKURA 
PRESTIGE ซ่ึงเปนผูประกอบการโรงแรมระดับสากล และเปนแบรนด (Brand) ท่ีไดรับการยอมรับใน
ประเทศญ่ีปุน � ่ึงจะเสริมสรางภาพลักษณใหกับโครงการไดอยางเหมาะสม และมีมาตรฐานการแขงขันที่
จะสามารถเปรียบเทียบกับตลาดในเมืองไทยได  
 
คุณเกริก  สามนตธรรม:  บริษัทฯ ใหกลุม ทีซีซี เชาพ้ืนท่ีโรงแรมชั้น 23-34 เปนระยะเวลาเทาไร 
และมีสัญญาตอกันอยางไร และขอทราบประมาณการคาเชาพ้ืนท่ีตอตารางเมตรของสํานักงานในโครงการ 
ปารค เวนเชอร ช้ัน 9-21 และระยะเวลาสัญญาเชา รวมท้ังผลกําไรจากการใหเชา 
 
กรรมการผูจัดการ:  บริษัทฯ ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนใหกลุม ทีซีซี เชาพื้นที่ในสวนโรงแรม
เปนระยะเวลา 30 ป ซ่ึงทําใหบริษัทฯ ไดรับเงินคาเชาลวงหนามาชวยคากอสราง 1,357 ลานบาท หรือ 
53,000 บาทตอตารางเมตร โดยทางกลุม ทีซีซี เปนผูลงทุนการกอสรางและตกแตงพื้นที่ท้ังหมด ในสวน
ของพื้นที่สํานักงานประมาณ 27,000 ตารางเมตร บริษัทฯ ไดทําประมาณการคาเชาอยูที่ 800 – 850 
บาทตอตารางเมตร โดยผลตอบแทนของโครงการ (IRR) ท้ังหมด จะอยูท่ีประมาณ รอยละ 12  
 
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามฝายบริหารในวาระน้ี เม่ือไมมีคําถามอ่ืนใด
อีก ประธานที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2553  

 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุดวันท่ี 31 
ธันวาคม 2553 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง
ดังนี้ 

 
มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 
% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 493,429,474 100.00% 
ไมเห็นดวย   -  - 

งดออกเสียง   -   - 

 
 

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผล และจัดสรรกําไรสุทธิประจําปเพื่อเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย สําหรับผลการดําเนินงานสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 
ประธานที่ประชุม ไดขอใหประธานอํานวยการเปนผูดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2553 และการจายเงินปนผล โดยประธานอํานวยการไดแจง
ท่ีประชุมวา ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ ใหแกผูถือหุนไดกําหนดอัตราไมต่ํากวารอยละ 
50 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและทุนสํารองตาง ๆ ทั้งหมดของงบการเงินรวม ภายใตเงื่อนไขของ
แผนการลงทุน ความจําเปน และความเหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต เมื่อคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติ
เห็นชอบใหจายเงินปนผลประจําปแลว จะตองนําเสนอเพ่ือขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน เวนแตเปน
การจายเงินปนผลระหวางกาลใหคณะกรรมการบริษัทฯ มีอํานาจอนุมัติใหจายเงินปนผลไดแลวให
รายงานท่ีประชุมผูถือหุนคราวตอไป  
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  จากผลการดําเนินงานประจําป 2553 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 56.72 ลานบาท และมีกําไรตอหุน หุนละ 

0.07 บาท คณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาแลวมีมติเห็นขอบใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ
การจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2553 และการจายเงินปนผล ดังนี้  

 

1. จัดสรรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 
1,834,925 บาท 

2. จายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท หรือคิดเปนรอยละ 67.42 ของกําไรสุทธิ รวมเปนจํานวน

เงิน 38,238,530.75 บาท โดยบริษัทฯ จะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนท่ีมีชื่อปรากฏอยูในสมุด
ทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม 2554 เพื่อสิทธิในการรับเงิน  

ปนผลและกําหนดปดสมุดทะเบียนในวันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงินปนผลในวัน

อังคารท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2554  
 

ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามฝายบริหารในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใด 

ประธานที่ประชุมจึงเสนอใหที่ประชุมลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2553 
และการจายเงินปนผล  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 
2553 เปนทุนสํารองตามกฎหมายไมนอยกวาอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิ จํานวนเงิน 1,834,925  

บาท และการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท เปนจํานวนเงิน 38,238,530.75 บาทใหแกผูถือ

หุนที่มีช่ือปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุน (Record Date) ในวันพฤหัสบดีท่ี 10 มีนาคม 2554 เพ่ือ
สิทธิในการรับเงินปนผลและกําหนดปดสมุดทะเบียนในวันศุกรท่ี 11 มีนาคม 2554 และกําหนดจายเงิน

ปนผลในวันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2554 ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 

(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม

ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 493,479,474 100.00% 

ไมเห็นดวย   -  - 

งดออกเสียง   -   - 

 
 
วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2554 
 

ประธานท่ีประชุม ไดขอใหคุณอรฤดี ณ ระนอง กรรมการและประธานอํานวยการ เปนผูดําเนินการเพ่ือ
เสนอใหที่ประชุมพิจารณาวาระนี้ ซ่ึงประธานอํานวยการไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 
71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 15 ของบริษัทฯ ซึ่ง
กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําป ทุกคราว ใหกรรมการจะตองพนจากตําแหนง 1 ใน 3 ของ
จํานวนกรรมการท่ีมีอยูทั้งหมด โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหม
ได” สําหรับกรรมการที่ตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปในครั้งนี้ มีจํานวน 3 ทาน 
ดังนี้  

1. นางสาวพจนีย ธนวรานิช 
2. นายนรรัตน ลิ่มนรรัตน 
3. นายปณต สิริวัฒนภักดี 
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ท้ังนี้ คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนและสรรหาซ่ึงไมมีสวนไดเสีย ใหเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
ท่ีออกจากตําแหนงตามวาระท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
เนื่องจากมีคุณสมบัติความรูความสามารถท่ีเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด 
ซ่ึงประวัติโดยยอของกรรมการดังกลาว ปรากฎอยูในเอกสารประกอบการประชุมท่ีไดจัดสงใหผูถือหุน
พรอมกับหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมในครั้งนี้  

ถึงแมวา พระราชบัญญัติกฎหมายมหาชนไมไดระบุวากรรมการท่ีไดรับการเสนอชื่อจะตองออกจากหอง
ประชุม แตกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 3 ทาน ขอออกจากหองประชุมกอนการพิจารณาตามวาระนี้ 

ประธานอํานวยการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซ่ึงตองการสอบถามฝายบริหารในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอ่ืน
ใด ประธานอํานวยการเสนอใหท่ีประชุมลงมติเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระในป 2554 จํานวน 3 คน 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง และเพ่ือความโปรงใส ขอใหท่ีประชุม
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหเลือกต้ังกรรมการที่ออกตามวาระในป 2554 จํานวน 3 คน กลับ
เขาดํารงตําแหนงอีกครั้ง ดวยการลงคะแนนเปนรายบุคคล ดังตอไปนี้  

 

 1. นางสาวพจนีย ธนวรานิช 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 493,479,474 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสียง - - 

 
2. นายนรรัตน ลิ่มนรรัตน 
โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 493,479,474 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสียง - - 

  
 3. นายปณต สิริวัฒนภักด ี  

โดยท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 
เห็นดวย 493,479,474 100.00% 
ไมเห็นดวย - - 
งดออกเสียง - - 

 
 ประธานอํานวยการไดเรียนเชิญกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาหองประชุม 
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วาระท่ี 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท ประจําป 2554 

 

ประธานที่ประชุม ไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับขอ 28 ของบริษัทฯ ซ่ึงกําหนดให
กรรมการไดรับคาตอบแทนตามจํานวนที่ท่ีประชุมผูถือหุนกําหนด ซ่ึงการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

และกรรมการชุดยอย ประจําป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดเห็นชอบกับขอเสนอของคณะกรรมการ

พิจารณาคาตอบแทนและสรรหา โดยไดพิจารณาอยางรอบคอบกับภาระหนาที่และความรับผิดชอบของ
กรรมการ รวมท้ังใหสอดคลองและใกล เ คียงกับอัตราคาตอบแทนกรรมการในกลุมบริษัท

อสังหาริมทรัพยที่อยูในระดับเดียวกัน  

 
ทั้งน้ี เม่ือพิจารณาจากคาตอบแทนกรรมการตามมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 31/2553 เม่ือวันที่ 

22 เมษายน 2553 นั้น เปนอัตราเดิมที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนต้ังแตป 2549 ซึ่งในป 

2553 มีการจายคาตอบแทนกรรมการรวมเปนเงินประมาณ 4 ลานบาท ดังน้ัน จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือ
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการชุดยอย ประจําป 2554 โดยในสวนของอัตรา

คาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนยังคงอัตราเดิม ดังนี้  

 

 ประธาน สมาชิก 

 คาเบี้ยประชุม 

(บาท) 

คาตอบแทน   

รายเดือน(บาท) 

คาเบี้ยประชุม 

(บาท) 

คาตอบแทน     

รายเดือน(บาท) 

� คณะกรรมการบริษัท 22,000 16,000 18,000 8,000 

� คณะกรรมการบริหาร - 25,000 - 20,000* 

� คณะกรรมการตรวจสอบ - 40,000 - 30,000 

� คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนและสรรหา 

22,000 - 18,000 - 

 

นอกจากนี้ ขอเสนอวงเงินของคาเบ้ียประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ 
(ถามี) ไมเกินจํานวนเงิน 5,000,000 บาท โดยในสวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณา

คาตอบแทนและสรรหาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เปน

สําคัญ 
 

ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งตองการสอบถามฝายบริหารในวาระนี้ เมื่อไมมีคําถามอ่ืน

ใด ประธานที่ประชุม เสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรม การชุดยอย ประจําป 
2554  

 

ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ และกรรมการชุดยอย ประจําป 
2554 ซ่ึงคณะกรรมการบริษัทฯ ไดพิจารณาเห็นชอบกับขอเสนอคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

และสรรหา โดยเห็นสมควรคงคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนในอัตราเดิมตามท่ีประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําปครั้งที่ 31/2553 ไดมีมติอนุมัติไวและมิไดมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแตป 2549 และขอเสนอ
วงเงินของคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนรายเดือนเมื่อรวมกับคาตอบแทนพิเศษ   (ถามี) ไมเกินจํานวน

เงิน 5,000,000 บาท โดยในสวนคาตอบแทนพิเศษขอใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนและสรร

หาเปนผูพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม จากผลประกอบการของบริษัทฯ เปนสําคัญตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงดังนี้  
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มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 493,479,474 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง - - 

 

 

วาระท่ี 7  พิจารณาแตงต้ังและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2554 

 

ประธานที่ประชุม ไดขอให คุณสุวิทย จินดาสงวน กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ เปน

ผูดําเนินการเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งและกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2554 ซึ่ง
ประธานกรรมการตรวจสอบไดแจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติ

บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับขอ 35 ของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญ   

ผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัท
โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบ

บัญชีจากบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด จํานวน 4 ทาน ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชี 

และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท ประจําป 2554  

(1) นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน    ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ 

(2) นางสาวนิตยา เชษฐโชติรส   ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4439 และ/หรือ 

(3) นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ 

    (4) นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4795 

 

ท้ังนี้ ผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายดังกลาวมีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด

หลักทรัพยกําหนด และอยูในสังกัดของบริษัทผูสอบบัญชีซ่ึงมีช่ือเสียงและมีความนาเชื่อถือเปนที่ยอมรับ

ในมาตรฐานท่ัวไป โดยบริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี จํากัด ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และ
บริษัทยอย ติดตอกันมาแลว 3 ป และไมมีความสัมพันธและสวนไดเสียกับ บริษัทฯ บริษัทยอย กรรมการ 

ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญหรือ ผูท่ีเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการ

ตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ซึ่งประธานกรรมการตรวจสอบได
กลาวถึงประวัติ ประสบการณ และความสามารถของผูสอบบัญชีท้ัง 4 รายใหแกที่ประชุมทราบ 

 

พรอมกันน้ี คณะกรรมการบริษัทโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นควรเสนอใหท่ีประชุม
สามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย 8 บริษัท ประจําป 

2554 เปนจํานวนเงินทั้งส้ิน 2,785,000 บาท (สองลานเจ็ดแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) ซ่ึง

สมเหตุสมผลเมื่อเปรียบเทียบกับขอบเขตของงาน โดยเพิ่มจากป 2553 จํานวน 43,000 บาท  

 
เมื่อไมมีคําถามอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชุมเสนอใหท่ีประชุมลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2554 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว  มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งให บริษัท เคพีเอ็มจี ภูมิไชย สอบบัญชี 

จํากัด โดย นายนิรันดร ลีลาเมธวัฒน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 2316 และ/หรือ นางสาวนิตยา 

เชษฐโชติรส ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 4439 และ/หรือ นางสาววรรณาพร จงพีรเดชานนท ผูสอบ
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บัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4098 และ/หรือ นางสาววิภาวรรณ ปทวันวิเวก ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 

4795 เปนผูสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย จํานวน 8 บริษัท 

ประจําป 2554 โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 2,785,000 บาท (สองลาน
เจ็ดแสนแปดหมื่นหาพันบาทถวน) ดวยคะแนนเสียง ดังน้ี 

 

มติ จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนที่มารวม
ประชุมและใชสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

เห็นดวย 493,479,474 100.00% 

ไมเห็นดวย - - 

งดออกเสียง                      - - 

 

ประธานที่ประชุม ไดแจงผูถือหุนทราบวา การพิจารณาวาระตาง ๆ ไดดําเนินครบทุกวาระแลว เม่ือไมมีผู

ถือหุนทานใดเสนอเรื่องอ่ืนท่ีไมไดกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุมอีก จึงขอเชิญผูถือหุนสอบถามหรือแสดงความเห็น

ในเรื่องตาง ๆ ซ่ึงมีผูถือหุนสอบถาม และเสนอความเห็น ดังน้ี   
 

คุณเกริก  สามนตธรรม:   ขอเสนอใหบริษัทฯ จัดทํา CSR โดยใหประกวดเรียงความที่เก่ียวของกับ

โครงการปารค เวนเชอร 
 

ประธานกรรมการ : ขอบคุณสําหรับขอแนะนํา และขอรับไวพิจารณาเรื่องของการจัดประกวด

เรียงความ อาจเปนเรื่องของการเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม หรือการประหยัดพลังงาน 
 

คุณปยะรัตน  ขุนจิต (สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย):  

• กรณีแผนดินไหวบอยครั้งจะกระทบตอธุรกิจอสังหาริมทรัพยหรือไมจะมีแนวทางอยางไร 
• มีขาววากลางป ถึงปลายป อสังหาริมทรัพย จะมีมูลคาลดลง บริษัทฯ จะมีนโยบายดําเนินธุรกิจ

อยางไร 

• เนื่องวัตถุดิบสังกะสีออกไซดมีการนําเขามาจากตางประเทศบริษัทจะมีการปองกันความเส่ียงจาก
อัตราแลกเปล่ียนอยางไร 

 

กรรมการผูจัดการ: ต้ังแตป 2550 กฎหมายกําหนดใหอาคารสูงตองมีการออกแบบใหตานทานใน
เรื่องของแผนดินไหวได ในระดับ 6.5-7 ริกเตอร ซ่ึงในแงวิชาการบางครั้งอาคารสูงอาจมีความปลอดภัย

กวาเพราะถูกออกแบบมาใหรับแรงส่ันสะเทือน ดังนั้น จึงขอเรียนใหทานผูถือหุนสบายใจวาอาคารที่

พัฒนาภายใตการบริหารของบริษัทฯ ไดรับการออกแบบใหมีการปองกันอยางถูกตอง และในกลุมลูกคา
ก็มีความเขาใจหลังจากท่ีไดรับการชี้แจงใหทราบ  

 

สําหรับเรื่องราคา และการแขงขันในธุรกิจคอนโดมิเนียมขนาดกลาง 1-3 ลาน มีจํานวนมาก เวลาเปด
โครงการ บริษัทฯ ไดระมัดระวังโดยการทําวิจัย แตอยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไดใหความสําคัญในทําเล

ที่ต้ังโดยเฉพาะทําเลที่ติดรถไฟฟา ราคาที่เหมาะสม และรูปแบบการพัฒนา  

 
ประธานอํานวยการ:  จากที่บริษัทฯ ไดทําธุรกิจสังกะสีออกไซดมาเปนเวลากวา 30 ป ซึ่งราคา

สังกะสีออกไซดมีการขึ้นลงเนื่องจากปจจัยหลายอยาง จึงขอเรียนใหความม่ันใจแกผูถือหุนวาบริษัทฯ 

ไดมีการบริหารจัดการความเส่ียงจากอัตราแลกเปลี่ยน โดยมีการล็อคราคาวัตถุดิบไวลวงหนาให
เหมาะสม 
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คุณพงศธร  วณิชเสถียร:  ทางผูบริหารของบริษัทฯ มีเปาหมายของบริษัทฯ ในอีก 3-5 ปขางหนา
อยางไร 

 

ประธานอํานวยการ:  บริษัทฯ มีเปาหมายชัดเจนตั้งแตมีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางผูถือหุนใหญเมื่อ 
3 ปที่ผานมา ทําใหบริษัทฯ มีฐานเงินทุนที่แข็งแกรง เพ่ือสนับสนุนการยายหมวดธุรกิจจากเคมีภัณฑ 

เปนอสังหาริมทรัพย ซ่ึงท่ีผานมาบริษัทฯ ก็ไดทําการพัฒนาสรางผลงานจากโครงการ ยู ดีไลท และ

ไดรับการตอบรับจากกลุมลูกคาที่ชื่นชอบรูปแบบการตกแตงและส่ิงอํานวยความสะดวกของโครงการ
เปนอยางดี รวมทั้งไดซ้ือโครงการอยางตอเนื่อง และจากนี้ไปอีก 3 ปจะเปนการขยายการลงทุนเพ่ือ

สรางผลตอบแทนใหแกผูถือหุนอยางตอเน่ือง ภายใตเงินทุนที่มีอยูปจจุบันใหเกิดประโยชนสูงสุด 

 

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี กรรมการ: ขอให คว ามมั่ น ใจ กับ ผู ถื อหุ น ว า เ ร ามี ที ม ผู บ ริ ห า ร ท่ีมี
ประสิทธิภาพ มีความพรอมในการแขงขันไมแพใคร  

 

คุณเกริก  สามนตธรรม: ขอเสนอใหบริษัทฯ จัดพาผูถือหุนไปดูโรงงานใหมท่ีนิคมอุตสากรรมโรจ

นะ หรือโครงการคอนโดมิเนียมตาง ๆ ของบริษัทฯ  

 

ประธานอํานวยการ:  ขอขอบคุณสําหรับคําเสนอแนะ และบริษัทฯ คงมีโอกาสที่จะเรียนเชิญผูถือหุน

ไปชมโครงการตางๆ ของบริษัทฯ  

 

 

 เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติมอีก ประธานท่ีประชุม จึงขอปดประชุมและกลาวขอบคุณผูถือหุน
ที่ไดสละเวลามารวมประชุมและไดสอบถามและเสนอขอคิดเห็นตางๆ ท่ีเปนประโยชนอยางย่ิงตอบริษัทฯ  

 

 

ปดประชุมเวลา 16:20 น. 

      

 

ลงชื่อ นางสาวพจนีย ธนวรานิช ประธานกรรมการ 

            ( นางสาวพจนีย ธนวรานิช ) /ประธานที่ประชุม 

   

ลงชื่อ นางอรฤดี ณ ระนอง  ประธานอํานวยการ 

 ( นางอรฤดี ณ ระนอง )  

  

 

 

ลงชื่อ นายอลงกรณ ประธานราษฎรนิกร เลขานุการบริษัท/ 

      (นายอลงกรณ ประธานราษฎรนิกร) ผูบันทึกการประชุม 

 

 

 

 


