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เปดประชมุ เวลา 10.35 น. 

คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการฯ ทาํหนาทีป่ระธานในที่ประชุม ไดกลาวเปดการประชมุ 

และแนะนําคณะกรรมการบริษัทซึง่มารวมประชมุดวยดังน้ี 

 คุณชัชวาล พรรณลาภ ประธานกรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ประธานเจาหนาที่บรหิาร 
 คุณพิเชษฐ วิภวศภุกร กรรมการผูจดัการ 
 คุณนนทจติร ตุลยานนท กรรมการตรวจสอบ 
 คุณโกศล  สุรยิาพร   กรรมการตรวจสอบ 
 คุณพยนต ศักดิ์เดชยนต กรรมการ 

คุณชัยรัตน ธรรมพีร  กรรมการ 
 คุณชอ  สิงหเสน ี กรรมการ 
 คุณจรูญศักดิ ์ บัณฑูรจินดา กรรมการ 
 คุณวิลาศ ปลกศิร ิ  กรรมการและเลขานุการ 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวามีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม 315 คน นับจํานวนหุนได
ทั้งสิ้น 1,281,133,177 หุน จากจํานวนหุนทั้งหมด 2,272,570,220 หุน คิดเปนรอยละ 56.37 ของจํานวนหุน
ทั้งหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับบริษัท จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังนี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถอืหุน ประจําป 2548 ซึ่งได

ประชุมไปเมือ่ วันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2548 
 

ประธานฯ ไดขอใหที่ประชมุพิจารณารายงานการประชุมดังกลาวซึ่งไดสงใหผูถือหุนทุกทานแลว 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคดิเห็น ไมมผีูถอืหุนทานใดซักถาม
หรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมต ิ
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด 1,281,133,177 หุน) รับรองรายงานการประชมุดังกลาว 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 และอนุมตัิ งบดลุและ

บัญชีกําไรขาดทุน สําหรับปส้ินสุด 31 ธนัวาคม พ.ศ. 2548  
 
ประธานฯ ไดเสนอใหคุณอนุพงษ อัศวโภคินประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทเปนผูแถลงผล
การดําเนินงานของบริษัทในป 2548 ที่ผานมา วาในป 2548 บริษัท มรีายไดรวม 5,414 ลาน
บาท โดยจําแนกเปนรายไดจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย 4,490 ลานบาท จากธุรกิจกอสรางและคา
วัสดุกอสราง 768 ลานบาท สวนที่เหลือเปนรายไดอ่ืนๆ 
 
รายไดจากอสังหาริมทรัพยในป 2548 ลดลงจากป 2547 6.3% สาเหตุเน่ืองจากมีการเปด Site 
ในชวงปลายป ทําใหยอดทีข่ายไดไมสามารถที่จะโอนและรับรูรายไดทันในป 2548 สิง่ที่เปน
เครื่องพิสูจนคอืปที่แลวมียอดจองจนถึงสิ้นป 7,865 ลานบาท ซึ่งเมื่อเทียบกับปกอน 3,620 ลาน
บาท ยอดจองโตขึ้น 117% ซึ่งเนื่องจากการที่ Site สวนใหญเปดในปลายป ทําใหรับรูรายไดไม

 



 

ทันในปที่แลวแตจะมารับรูในปนี้แทน เม่ือสิ้นป 2548 บริษัทมี Backlog คือสิ่งที่ขายแลวแตยงั
ไมไดโอนใหลกูคาถึง 4,940 ลานบาท 
 
ปที่แลวบริษัทมีกําไรสทุธิ 764.9 ลานบาท (กําไรตอหุน 0.34 บาท) ลดลง 30% จากป 2547 
เน่ืองจาก 
1. การรับรูรายไดที่ลดลง 
2. Gross Margin ลดลงจาก 34.9% เหลือ 32% เน่ืองจากการแขงขันในตลาดที่เพ่ิม

สูงข้ึนทําให Gross Margin ลดลง อยางไรก็ตามถือวา Gross Margin ที่ลดลงนั้นลดลง
สูภาวะปกติ เน่ืองจากในป 2547 ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยสามารถทํากําไรไดสูงนั้นเปน
เพราะมีการแขงขันนอย สาเหตุอีกประการก็คืออัตราเฉลี่ยภาษีของบรษัิทฯ ที่
เปลี่ยนแปลงเพิม่จาก 22% เปน 26%  เน่ืองจากยอดขาดทนุสะสมของบรษัิทในเครือที่
นํามาลดหยอนภาษีไดนั้นไดถกูใชไปหมดแลว 

อัตราหนีส้ินตอทุนของบริษัทฯ ณ สิ้นป 2548 อยูที ่ 1.2 ตอ 1 ซึ่งอาจจะสูงกวาปกอนเนื่องจาก
บริษัทฯ มีโครงการที่ขายไดแลวและพรอมทีจ่ะโอน แตยังไมไดโอนเปนจํานวนมากซึ่งเมือ่โอน
ไดแลวอัตราหนี้สินตอทุนดังกลาวจะลดลง 
 
ในปที่แลวรายไดจากธุรกิจกอสรางและคาวสัดุกอสรางที่ลดลงเนื่องจากการลดสัดสวนการถือหุน
ใน บมจ. พรีบลิท ลงจาก 64.79 % เหลือ 24.02 % ในชวงปลายปกอนที ่พรีบิลทจะเขาตลาดฯ 
ทําใหในไตรมาสสดุทายบริษัทฯ ไมไดรับรูรายไดดวยวิธีการ Consolidated จาก บมจ.พรีบิลท 
ทําใหรายไดในสวนนี้ลดลง อยางไรก็ตามการลดสดัสวนการถือหุนใน บมจ.พรีบิลทลงทําให
บริษัทฯ ลดภาระในการค้ําประกันเงินกูจํานวน 278 ลานบาท ใหกับ พรีบิลท ลงดวย 
 
ประธานฯ เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเหน็ 
 
มีผูถือหุนไดขอใหฝายบริหารชีแ้จง 
1. สาเหตทุี่ในป 2548 คาตอบแทนกรรมการสูงข้ึน ทั้งที่กําไรลดลงกวาป 2547 
2. สาเหตทุีค่าใชจายขายและบรหิารเพิ่มจาก 600 ลานบาท เปน 707 ลานบาท 
3. สาเหตทุี่กําไรกอนดอกเบี้ยจาย ลดลง 400 ลานบาท 
4. อัตราสวนหนีส้นิตอทุนของบรษัิทฯ ข้ึนไปที ่ 1.2 : 1 ซึ่งเขาใจวาเกินกวาที่บริษัทฯ 

กําหนดไว เพราะเหตุใด และแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยทีอ่ยูในชวงขาขึน้ บริษัทฯ จะมี
นโยบายหรือมาตรการรับความเสี่ยงอยางไร 

 
คุณอนุพงษไดชี้แจงวา 
1. คาตอบแทนกรรมการเปนเรื่องที่ขออนุมัติในทีป่ระชุมผูถือหุนจากผลกําไรในปกอนและ

จะจายหลังจากผลการดําเนินงาน 1 ปเสมอ คาตอบแทนกรรมการตามงบดุลดังกลาว
จายจากผลประกอบการของป 2547 สวนคาตอบแทนจากผลประกอบการป 2548 จะขอ
อนุมัติเพ่ือจายในการประชุมวันนี้ 

2. คาใชจายบริหารเพิ่มข้ึน ประเด็นสําคัญมาจากคาโฆษณา ซึ่งบริษัทฯ Capitalize ไมได
ตองรับรูเปนคาใชจายในป 2548 ทั้งหมด เม่ือพิจารณาจากยอด Booking ของบริษัทฯ 
ในปที่แลวที่สูงถึง 7,800 ลานบาท เปนผลสบืเนื่องจากการโฆษณาประชาสัมพันธทั้งสิน้ 
ตัวอยางเชน โครงการสยาม ปทุมวัน ยอดขายไปแลว 2,600 ลานบาท คาใชจายบันทึก
ไปแลวแตรายไดยังไมสามารถบันทึกไดเลยเน่ืองจากกฏเกณฑทางบัญชีดงักลาว 

3. เม่ือคาใชจายในขอ 3 เพ่ิมโดยไมสามารถรับรูรายไดได ก็ทาํใหกําไรลดลงไปดวย 
4. ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินกูประมาณ 2,500 ลานบาทปนเงินกูระยะยาว ซึ่งจะเริ่มผอนชําระ

คืนในปหนา ดอกเบี้ยเฉล่ียของเงินกูดังกลาวอยูประมาณ 3.5% ทําใหอัตราดอกเบี้ย
เฉลี่ยของบริษัทฯ อยูที่ ประมาณ 4% การที่อัตราดอกเบี้ยในตลาดอยูในภาวะขาขึ้นนัน้
จึงไมมีผลกระทบกับบริษัทฯ มากนักเนื่องจากเงินกูสวนใหญมีตนทุนทีแ่นนอนอยูแลว 

 
สําหรับอัตราสวนหนี้สินตอทุน ที่ฝายบริหารอยากใหเปนนัน้คือที่ 1:1 แตเน่ืองจากการ
ทําธุรกิจอสังหาริมทรัพยในบางชวงเวลาจาํเปนที่จะตองกูเงินเขามาเพื่อซื้อที่ดินหรือ

 



 

ลงทุนในโครงการใหมๆ ซึ่งในระยะดังกลาวอัตราสวนหนีส้ินตอทุนจาํเปนตองสูงข้ึน เม่ือ
บริษัทฯเริ่มรับรูรายได อัตราดงักลาวก็จะเริ่ม 
ลดลงปจจุบันบริษัทฯ มี Backlog ประมาณ 4,900 ลานบาท ถาบริษัทฯ ไมซื้อที่ดินหรือ
ลงทุนในโครงการใหม เม่ือระบรูรายไดจาก Backlog ดังกลาวทั้งหมดแลวอัตราสวน
หนี้สินตอทุนจะต่ํากวา 1: 1 มาก 

 
ผูถือหุนไดสอบถามความคืบหนาของโครงการตางๆ ที่ไดแสดงไวในรายงานประจําปวา ณ 
ปจจุบันมีความคืบหนาหรือยอกขายเปลี่ยนแปลงไปเชนใด 
 
คุณอนุพงษไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงความคืบหนาในเรือ่งการขายของโครงการตางๆ ใหที่
ประชุมรับทราบ 
 
ผูถือหุนสอบถามถึงมาตรการการจัดการกับการแขงขันที่มสีูงข้ึนและคาใชจายดานการกอสรางที่
จะเพิ่มสูงข้ึน ซึง่จะทําใหกําไรลดลง 
 
คุณอนุพงษ ไดชี้แจงวาวิธีดําเนินการของบริษัทฯ เปนแบบ Top-Down คือกอนที่จะซื้อที่ดิน
จะตองพิจารณากําหนดกอนวาจะสรางอะไร จะตั้งราคาขายเทาใด ซึ่งเมื่อกําหนดไดแลวก็จะ
สามารถกําหนดตนทุนไดทันที เม่ือเริ่มดาํเนินการก็จะมีการ Lock ตนทนุทุกดานไวลวงหนาทั้ง
โครงการ ดังนัน้ผลกระทบตออัตรากําไรของบริษัทฯ จึงไมไดมาจากตนทุนดานกอสราง 
สวนในเรื่องการแขงขันนั้น ในบางโซนที่ไมมีการแขงขัน อัตรากําไรก็จะสูง บางโซนที่มีการ
แขงขันสูงอัตรากําไรก็จะลดลง อาจไมถึง 35% แตปจจบุันบริษัทฯ พิจารณาอัตรากําไรของ
บริษัทฯ เปนเหมือนตะกรา ทุกโครงการจะได 35% หมดไมไดบางโครงการอาจไดมากกวา เชน 
สยามปทุมวัน อาจไดถึง 40% เม่ือไปเฉล่ียกับโครงการอื่นในตะกราที่ไดกําไรนอยกวาก็ยังทําให
อัตราเฉลี่ยอยูในเกณฑที่ตั้งไว โดยเฉล่ียแลวอัตรากําไรเฉลีย่ของบริษัทฯ ในปนี้นาจะเทากับปที่
แลว 
สําหรับคากอสรางของโครงการใหมที่กําลังจะเริ่มน้ันบริษัทฯ ก็คงตองพิจารณาในสวนของราคา
ขายทีต่ั้งเพ่ือรกัษาอัตรากําไรไว 
 
สัดสวนการขายของบริษัทฯ ในปที่ผานมาเปน ทาวนเฮาสประมาณ 66% 
คอนโดมิเนียม 10% และบานเดี่ยว 24% 
ในปนี้บริษัทฯ จะมีการทําคอนโดมิเนียมเพิ่มอีก อยางไรก็ตาม สัดสวนของทาวนเฮาสจะยงัสูงกวา 
50% 
 
ผูถือหุนสอบถามรายละเอียดของเงินกูยืมระยะยาวในสวนของกองทุนเปด วาเปนกองทุนอะไร 
คุณอนุพงษชี้แจงวาเปนกองทนุเปดทหารไทยธนบดี โดยบรษัิทฯ ออก B/E ใหกับกองทุน ที่ผาน
มามีทั้งกองทุนของทหารไทย และของ  Prima Vest Income โดยบริษัทฯ จะมีการออก B/E 
ทั้งที่เปนระยะสัน้และระยะยาว ที่เปนระยะสัน้เพ่ือเพ่ิมความคลองตัวในการโอนบานใหกับลูกคา 
เน่ืองจากธนาคารทีใ่หสินเชื่อกับโครงการของบริษัทฯ จะตองใชเวลาในการไถถอนโฉนด 
บางครั้งลูกคาพรอมที่จะโอนแลวแตถาบริษัทฯ ยังไมสามารถไถถอนโฉนดออกมาได ทาํใหเสยี
โอกาสและเกิดความไมสะดวกขึ้นกับลูกคา 
ดังนั้นเมื่อโครงการเริ่มขายไดและพรอมที่จะโอน บริษัทฯ จะทาํการออก B/E กับสถาบนัการเงิน
หรือกองทุนตางๆ แลวนําเงินมา Refinance เพ่ือไถถอนโฉนดออกมากอน เพ่ือใหพรอมที่จะโอน
ใหกับลูกคา 
อยางไรก็ตาม บริษัทฯ ไมเคยและไมมีนโยบายที่จะออก B/E เพ่ือนําเงินมาซื้อที่ดินหรือเพ่ือ
ลงทุนในโครงการระยะยาว โดยยดึหลักการ Matching Fund วาเงินกูระยะยาวตองใชกับการ
ลงทุนระยะยาวเทานั้น 
 
ผูถือหุนสอบถามถึงการเปดธนาคารแลนดแอนดเฮาส วาจะมีการทาํ Pool Fund และจะทําให
ตนทุนดานการเงินของบริษัทฯ ลดลง หรือจะมีประโยชนดานอ่ืนกับบริษัทฯ หรือไม 

 



 

คุณอนุพงษไดชี้แจงวา Cost of Fund ของแตละบริษัท คงตองมีของตนเอง โครงสรางของผูถือ
หุนของแตละบริษัทก็แตกตางกันไป ในหลักการแลวคงไมสามารถทํา Pool Fund กันได ตนทนุ
ดานการเงินที่จะลดลงนาจะเปนดานลูกคามากกวาเพราะจะมีทางเลือกมากข้ึน 
อยางไรก็ตามประโยชนทีจ่ะไดจาก ธนาคารแลนดแอนดเฮาส ก็คือในแงของความไววางใจที่
ธนาคารใหกับบริษัทฯ โดยธนาคารยินดรีับลกูคาที่บริษัทฯ เสนอไปใหเพ่ือขอสินเชื่อ (Post 
Finance) ซึ่งถอืวาเปนเรื่องทีส่ําคญัมาก เพราะถาลูกคาหาเงินกูไมไดจะเกิดปญหากับบรษัิทฯ 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด 1,281,133,177 หุน) รบัทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบป 2548 ที่
ผานมาและอนุมัติ งบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุน สําหรบัปส้ินสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2548 
 

วาระที่ 3 พิจารณาจายเงนิปนผล ประจําป 2548 และพิจารณาการจัดสรรกําไรสทุธิประจําปเปนทุนสํารอง 

 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา บริษัทฯ มกํีาไรสทุธิในป 2548 เปนเงิน 765 ลานบาท คิดเปน
กําไร 0.34 บาท/หุน และบรษัิทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสทุธิ จึง
เห็นสมควรพิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลสําหรบัผลประกอบการ ป 2548 ในอัตราหุนละ 0.14 
บาท คดิเปนรอยละ 41.17 ของกําไรสทุธิ โดยกําหนดปดสมดุทะเบยีนพักการโอนหุน เพ่ือ
กําหนดสิทธิใ์นการรับเงินปนผล ตั้งแตวันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 12.00 น. และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 
 
และเห็นสมควรจัดสรรกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมายรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ 
เปนเงิน 38.3 ลานบาท 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดแสดงความคดิเห็นวานาจะจายปนผลใหเร็วข้ึน โดยยกตัวอยางวามีบางบริษัทจายได
หลังปดสมุดทะเบียน 3 วัน 
ฝายจัดการรับไปศึกษาวาจะทาํไดหรือไมในปหนาเพราะขั้นตอนการดําเนิการจายปนผลเปนเรื่อง
ของศูนยรับฝากหลักทรัพยฯ ซึ่งทําหนาที่เปนนายทะเบียนฯ ใหกับบริษัทฯ 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด 1,281,133,177 หุน) ใหจายเงินปนผล ประจําป 2548 และจัดสรรกาํไรสุทธิ
ประจําปเปนทนุสํารองตามกฎหมาย ตามที่คณะกรรมการเสนอ  

 
วาระที่ 4 พิจารณากรรมการที่พนจากตาํแหนงตามวาระ 

 
ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวาตามขอบังคับของบริษัท กรรมการที่จะตองออกตามวาระ คือ  

• คุณอนุพงษ อัศวโภคิน ซึ่งดาํรงตําแหนงรองประธานกรรมการและประธานเจาหนาที่
บริหารของบรษัิท 

• คุณพิเชษฐ วิภวศุภกร ปจจุบันเปนกรรมการผูจัดการ ของบรษัิทฯ 

 



 

• คุณชัยรัตน ธรรมพีร และ 
• คุณวิลาศ ปลกศิริ ซึ่งปจจุบันเปนผูบรหิารของบริษัทพรีบิลท จํากัด (มหาชน) ซึ่งบริษัท

ถือหุนอยูดวย 
 

คณะกรรมการโดยการพจิารณาของคณะอนุกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนมีความเห็น
วา เห็นสมควรพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระทั้ง 4 ทานกลับเขาเปน
กรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง โดยใหดํารงตําแหนงในคณะกรรมการเชนเดิม 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
กรรมการทั้ง 4 ทานแสดงตัวและแนะนาํตัวใหที่ประชุมรูจักตามทีผู่ถือหุนขอรอง และคุณอนพุงษ
ไดชี้แจงเพ่ิมเตมิวาคณะกรรมการของบริษัทฯ มาจากผูเชี่ยวชาญในหลายๆดาน และสวนใหญ
ไมไดเปนผูบรหิารของบริษัทฯ คณะกรรมการทําหนาที่ Monitor การทํางานของฝายจดัการ ซึ่ง
ฝายจัดการจะตองรายงานผลงานใหที่ประชุมคณะกรรมการ (ซึ่งมีการประชมุทุกเดือน) ทราบ 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
1,281,133,177 หุน) ใหเลอืกกรรมการที่ครบกําหนดตามวาระกลับเขามาเปนกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชีประจําป 2549 และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี 
 

ประธานฯ ไดแถลงวาโดยการเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบตอคณะกรรมการบริษัท
เห็นสมควรเปลีย่นแปลงผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก สาํนักงาน ดี ไอ เอ มาเปน บริษัท 
สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด โดยนายรุทร เชาวนะกว ีผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 
และ/หรือ นางสายฝน อินทรแกว ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย 
นานานุวัฒน ผูสอบบัญชรีับอนุญาตเลขที่ 3459 

 
โดยจะมีคาสอบบัญชีเปนเงิน 1,130,000 บาท ตอป (คาสอบบัญชีป 2548 เปนเงิน 980,000 
บาท) 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนไดขอใหผูสอบบัญชแีสดงตัว และขอทราบสาเหตุที่เปลี่ยนจากฝายบริหาร 
 
คุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีป 2548 จากสํานักงาน ดี ไอ เอ ไดแสดงตัวตอที่ประชุม 
คุณอนุพงษ ไดชี้แจงเพ่ิมเติมวาทาง สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ยังไมไดมารวมประชุม
ครั้งนี้เน่ืองจากยังไมไดรับการอนุมัติจากผูถือหุน 
 
สําหรับสาเหตทุี่ตองเปลี่ยนแปลงนั้น เน่ืองจากปจจุบันผูถือหุนทั้งตางชาตแิละไทยตางมองเรื่อง
การหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงผูสอบบัญชี้ปนเรื่องสําคญั และเปนเรื่องของความโปรงใส ประกอบกับ
ทางกลต. และตลาดหลักทรัพยก็มีนโยบายใหบริษัทจดทะเบียนมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผูสอบ
บัญชี และทาง สํานักงาน ดี ไอ เอ ก็เปนผูสอบบัญชีของบรษัิทฯ มาตั้งแตป พ.ศ. 2537 ซึ่งจัด
วาเปนระยะเวลาที่นานมากจึงเห็นสมควรที่จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผูสอบบญัชีบาง 

 



 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมตเิปนเอกฉันท (ดวยจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด 1,281,133,177 หุน) ใหแตงตั้งบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จาํกดั โดย
นายรทุร เชาวนะกวี ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3247 และ/หรือ นางสายฝน อินทร
แกว ผูสอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ นางสาวทิพวัลย นานานุวัฒน ผูสอบ
บัญชีรบัอนุญาตเลขที่ 3459 เปนผูสอบบญัชีป 2549 ของบริษัทฯ โดยจะมีคาสอบบัญชี
เปนเงิน 1,130,000 บาท ตอป ตามที่คณะกรรมการเสนอ 

 
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดแถลงตอที่ประชมุวา เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ของป 2549 ตามที่
คณะอนุกรรมการสรรหาและกาํหนดคาตอบแทน โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ ได
พิจารณากําหนด ดังนี ้
 
1. ประธานกรรมการ    เดือนละ 30,000 บาท  
2. ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 25,000 บาท  
3. กรรมการหรือกรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 20,000 บาท/ทาน 
 
ซึ่งคาตอบแทนดังกลาว ไมเปลี่ยนแปลงมาตัง้แตป 2545 
และกรรมการแตละทานมสีทิธไิดคาตอบแทนสูงสดุเพียงตาํแหนงเดียว (ในกรณีที่ควบตําแหนง) 
สวนกรรมการทีเ่ปนผูบริหาร/มาจากบริษัทในเครือไมไดรับผลตอบแทนนี ้
ปจจุบันบริษัทฯ มีกรรมการที่เปนผูบรหิาร/มาจากบริษัทในเครือ 5 ทาน ซึ่งไมไดรับคาตอบแทน
ดังกลาว  
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 

กรรมการตรวจสอบ 3 ทานที่มารวมประชมุ ไดแก คณุชัชวาล พรรณลาภ คณุนนทจิตร 
ตุลยานนท และคณุโกศล สุริยาพร ไดแสดงตวัและแนะนําตวัใหทีป่ระชุมรูจกัตามที่ผูถือ
หุนขอรอง และไดรวมกันแถลงตามที่ผูถอืหุนซักถามวาจากการที่ไดเขามาทาํหนาที่เปน
กรรมการตรวจสอบของบรษัิทฯ ไมพบวามีส่ิงใดที่มีขอเคลือบแคลงสงสัยหรอืไมโปรงใส
ในการดําเนินงานของบริษัทฯ 

คุณอนุพงษ ไดช้ีแจงเพิ่มเติมวาระบบการตรวจสอบของบริษัทฯ ประกอบไปดวยผู
ตรวจสอบภายในซึ่งเปนบคุคลภายนอกขึ้นตรงตอคณะกรรมการตรวจสอบมีความอิสระ
เต็มที่ในการตรวจสอบ จะทาํหนาทีต่รวจสอบการดาํเนินงานของบรษัิทฯ แลวรายงานผล
การตรวจสอบตอคณะกรรมการตรวจสอบ เพื่อเสนอใหฝายบรหิารทราบเพือ่แกไข
ปรับปรงุตอไป 

 

ผูถอืหุนไดสอบถามประธานฯ วาในฐานะที่ควบตําแหนงทั้งประธานกรรมการและประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบดวยจะมคีวามขดัแยงทางผลประโยชนหรือไม  

ประธานฯ ไดช้ีแจงวา กรรมการตรวจสอบความจรงิก็เปนกรรมการเชนกันเพียงแตมี
หนาที่ความรบัผิดชอบมากขึ้นโดยจะเลอืกคนที่มีความเปนอิสระในเชิงบรหิาร หรอืในเชิง
ความคดิและมมีผลประโยชนในบริษัทมาเปนกรรมการตรวจสอบ เพื่อทําหนาที่เปน
ตัวแทนของผูถือหุนรายยอย เมื่อพบปญหาอะไรจากการตรวจสอบกต็องนํามารายงาน
ตอคณะกรรมการบริษัทฯ สวนเรื่องการอนุมัติจะเปนเรื่องของคณะกรรมการเทาน้ันที่เปน
ผูตัดสินใจอนมุัติดาํเนินการในเรื่องตางๆ  

 

 



 

คุณอนุพงษไดแถลงเพิ่มเตมิวา การที่ประธานกรรมการเปนบคุคลเดียวกบัประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบ นาจะรกัษาประโยชนใหกับผูถือหุนรายยอยไดมากกวา เพราะ 

ถาไปพบส่ิงผดิปกติจากการตรวจสอบ สามารถนําไปดูแลแกไขในคณะกรรมการได
ดีกวา และการใหประธานคณะกรรมการตรวจสอบทาํหนาที่ประธานกรรมการดวยน้ันทาง
ตลาดหลักทรพัยและ กลต.ก็พอใจและยนิดีกับวิธปีฏิบตัิดังกลาวดวย 

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติ 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
1,281,133,177 หุน) ใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ตามอัตราที่คณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัตจิายบําเหน็จกรรมการ 

 

ประธานฯ ไดแถลงตอทีป่ระชุมวา บริษัทฯ ไมไดมีการเปลี่ยนแปลงคาตอบแทนกรรมการ
มาแลวเปนเวลา 4 ป และในปน้ี คาตอบแทนที่เสนอขออนุมัติในวาระกอน ก็ยังคงเทากับป
กอน 

 

ในปที่แลวเปนปแรกที่ ที่ประชุมผูถือหุนไดพิจารณาอนมุัติใหมกีารจายบําเหน็จกรรมการ
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบรษัิทฯ ทั้งน้ีเพือ่ไมใหคาใชจายดังกลาวเปนภาระ
กับบริษัทฯ ในระยะยาว โดยที่ประชุมไดอนุมัติใหจายบาํเหน็จกรรมการในปกอน เปนเงิน 
180,000 บาท/คน (จากผลกําไรสทุธิ 1,097 ลานบาท) คดิเปนเงนิประมาณ 2.2 ลาน
บาท หรอืรอยละ 0.2 ของกาํไรสุทธ ิ

 

ปน้ีบริษัทฯ มกีําไรสุทธิ 765 ลานบาท จึงเห็นสมควรขอจายบาํเหน็จใหกบักรรมการทกุ
ทานๆ ละ 125,000 บาท (คิดเปนเงินประมาณ 1.6 ลานบาท หรือ รอยละ 0.2 ของกําไร
สุทธิ) 

โดยใหจายพรอมกับการจายปนผลของบริษัท 

 

ในวาระน้ีจะมกีรรมการและผูที่เกี่ยวของกับกรรมการที่เปนผูถือหุนของบริษัท ซึ่งจะไมมี
สิทธอิอกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากถือเปนรายการที่เกี่ยวโยงกัน ขอใหคณุวิลาศ 
เลขานุการในที่ประชุมแจงรายละเอียดใหทีป่ระชุมทราบ 

 

คุณวิลาศไดแจงตอทีป่ระชุมวาในวาระนีม้ีผูถอืหุนที่เปนกรรมการและมีความเกี่ยวโยงกับ
กรรมการที่จะไมมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน จํานวน 4 ราย คดิเปนจํานวนหุนทัง้ส้ิน 
826,843,310 หุน  เน่ืองจากเปนรายการที่เกี่ยวโยงกนั 

 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 
ผูถือหุนทานหนึ่งไดเสนอใหในปตอๆ ไปมีการนํา Bonus Incentive มาใชในกรณีที่
คณะกรรมการสามารถทําใหบรษัิทฯ มีกําไรไดตามเปาหมายหรือสูงกวาเปาหมาย ซึ่งทาง
คณะกรรมการรบัไปพิจารณา 
 

 



 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชมุลงมติใน 
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท (ดวยจาํนวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด 
1,281,133,177 หุน) ใหจายบําเหน็จกรรมการตามทีค่ณะกรรมการเสนอ 

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมตัิการออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงนิไมเกิน 1,100 ลานบาท 
 

ประธานฯ เสนอใหคุณอนุพงษชี้แจงเหตุผลและแจงรายละเอียดใหที่ประชมุทราบ 
 
คุณอนุพงษไดชี้แจงวา ปจจบุันบริษัทฯ มหีุนกูที่ออกไปแลว 2,500 ลานบาท ซึ่งจะทะยอย
หมดอายุไปในปหนา การขออกหุนกูครั้งนี้เปนการขออนุญาติไวกอน เน่ืองจากตอนนี้ตลาดยังปด
อยูการออกหุนกูทําไดยากและอัตราดอกเบี้ยอยูในระดับสูง บริษัทฯ จะออกหุนกูจริงๆ เม่ือตลาด
หุนกูเปด ซึ่งบางครั้งจะมีระยะเวลาที่เปดสั้นมาก จากประสบการณในการออกหุนกูของบริษัทฯ ที่
ผานมาสามารถออกหุนกู 1,500 ลานบาทไดที่อัตราดอกเบี้ย 3.1% เทานั้น ที่บริษัทฯ สามารถ
ทําไดเชนนั้นเพราะขอมติไวกอนจึงชวงชิงจังหวะเวลาไดทัน 
 
ขณะน้ีบริษัทฯ มีวงเงินที่ขอไวแลว 1,900 ลานบาท รวมกับที่จะขอเพิ่มในครั้งนี้อีก 1,100 ลาน
บาท รวมเปน 3,000 ลานบาท ซึ่งอาจจะไมไดออกทั้งจํานวนหรือไมไดออกเลยก็ไดเปนเรื่อง
ของความคลองตัวในการบริหารการเงิน 
สําหรับรายละเอียดและเงื่อนไขของการออกและเสนอขายหุนกูครั้งนี้เปนดังนี้ 
 
ใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู ภายในวงเงินไมเกิน 1,100,000,000 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอย
ลานบาท) หรือเทียบเทาในเงินสกุลอ่ืน ประเภทดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสทิธิ มีผูแทนผูถือหุน
กู และ/หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู มีประกัน และ/หรือ ไมมีประกัน หรือหุนกูประเภทใดๆ เปนสกุล
เงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตางประเทศอื่น อายุไมต่ํากวา 3 ป เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ 
และ/หรือ ในตางประเทศ โดยการเสนอขายตอประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายตอผูลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง และ/หรอื ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศ
คณะกรรมการ ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกูทั้งจํานวนหรือบางสวน คราวเดียวหรือ
หลายคราวไดตามที่เห็นสมควร 
 
ทั้งน้ีใหคณะกรรมการบริษัทฯ และ/หรือ บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทฯ มอบหมาย ใหมีอํานาจใน
การกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตรา
ไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Call 
Option) และ/หรือ สทิธิในการซื้อหุนกูคืนในตลาดรอง สทิธิของผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืน
กอนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่
สภาวการณจะเอ้ืออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู 
และ/หรือ นายทะเบียนหุนกู และ/หรือ ผูจดัจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกนัการจําหนาย และ/
หรือ ที่ปรึกษาและผูเก่ียวของตางๆ รวมทัง้การตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผูที่
เก่ียวของ การจัดเตรยีม และ/หรือ ใหขอมูล และ/หรือ เอกสารที่เก่ียวของ เพ่ือจัดทํา และ/หรือ 
ยื่นคําขอตางๆ รวมทั้งการนาํหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนกับศูนยซื้อขายตราสารหนี้ไทย (Thai 
Bond Dealing Center) หรือตลาดรองอื่นๆ ได ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และ
รายละเอียดที่เก่ียวของ และดําเนินการใดๆ ที่เก่ียวของเพ่ือใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวภายใต
ขอกําหนดของประกาศขอบังคับ หลักเกณฑและกฎหมายทีเ่ก่ียวของ 
 
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ในวาระนี้จะตองมผีูใหความเห็นชอบดวยคะแนนเสยีงไมนอยกวา 3 ใน 
4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิธิออกเสยีง 
 
ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหผูถอืหุนซักถามหรอืแสดงความคดิเห็น 
 

 



 

ผูถือหุนทานหนึ่งไดขอความมั่นใจวาเวลาจะออกหุนกูจริงๆ แลวจะมีมาตรการในการปกปองผูถือ
หุนอยางไร 
 
คุณอนุพงษไดชี้แจงวาบริษัทฯ คํานึงถึงความเสี่ยงตอผูถือหุนตลอดเวลา อยางไรก็ตามการออก
หุนกูดังกลาวมมีาตรการทีจ่ะปองกันความเสี่ยงใหผูถือหุนอยูแลวดังนี ้

1. บริษัทฯ จะออกหุนกูไดไมเกินสวนของผูถือหุนอยูแลว (ประมาณ 4,000 ลาน
บาท) มฉิน้ันอัตราสวนหนีส้ินตอทุนของบริษัทฯ จะสูงเกินกวา 1:1 

2. การออกหุนกูตองขอ Rating จากบริษัทจัดอันดับความนาเชือ่ถืออยูแลว ซึ่งถา
เง่ือนไขไมดี ความเสี่ยงสูง Rating ก็จะต่ํา การออกหุนกูก็จะไมสําเร็จ 

3. ในรายละเอียดการออกหุนกูจะตองผานคณะกรรมการเพื่อขออนุมัติ ซึ่งใน
คณะกรรมการมกีรรมการตรวจสอบซึ่งจะเปนผูกลั่นกรองใหกับผูถือหุนรายยอย 

 
อัตราสวนหนีส้นิตอทุน ที่ฝายจัดการตองการรักษาระดับไวก็คือ 1 : 1 ซึ่งเชือ่วาเปนระดับทีใ่ห
ประโยชนมากที่สดุ เพราะถาต่ํากวานั้น Return on Equity ก็จะต่ํา 
ยิ่งกูมาก Return on Equity ยิง่สูง แตก็จะมีความเสี่ยง บริษัทฯ จะพยายามรักษาอัตราสวน
หนี้สินตอทุนไวไมใหเกินกวา 1.5 : 1 ซึ่งจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อบริษัทฯ มี Backlog หรือมียอดที่จะ
พรอมโอนมากพอ ซึ่งเมื่อโอนแลวอัตราสวนหนี้สินตอทุนก็จะลดลง ซึ่งจะเปนระยะเวลาสัน้ๆ 
เทานั้น 
 
ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรอืแสดงความเหน็เพ่ิมเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติใน
วาระนี ้
 
มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันท (ดวยจํานวนหุนทีเ่ขารวมประชุมและมสีทิธิออก
เสียงในวาระนีท้ั้งหมด 1,281,133,177 หุน ซึ่งเกินกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนทีม่าประชุมและมี
สิทธิออกเสยีง) ใหออกและเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 1,100 ลานบาท ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 

 
ที่ประชุมไดมกีารพิจารณาวาระตางๆ ครบถวนแลว ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นเพื่อพิจารณา ประธานจงึกลาวปด
ประชุมเมื่อเวลา 11.55 น. 

 

     

ลงช่ือ ......................................... ประธานกรรมการ 

                                            (นายชัชวาล   พรรณลาภ) 

 

 

 

     

     ลงช่ือ ...................................... กรรมการและเลขานุการ 

                      (นายวิลาศ    ปลกศิริ) 

 


