การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557
บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอร์ ตี ้ จํากัด (มหาชน)
สถานที่ประชุม :
ประชุมเมื่อวันที่ :
ประชุมเวลา :

โรงแรมโกลเด้ น ทิวลิป ซอฟเฟอริ น กรุงเทพฯ ถนนพระราม 9 เขตห้ วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10320
18 เมษายน 2557
10.10 น.

ผู้ถือหุ้นเข้ าประชุมด้ วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 108 คน นับจํานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้
636,432,309 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.7531 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
875,000,000 หุ้น ถือว่าครบองค์
ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 36
นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าที่ประธานฯ ในที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2557 โดยกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น รวมทังแนะนํ
้
ากรรมการ ผู้บริ หาร และผู้สอบบัญชีที่เข้ า
ร่วมประชุมดังนี ้
กรรมการผู้เข้ าประชุม
1. นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์
ประธานกรรมการ
2. นายชาย งามอัจฉริยะกุล
ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการผู้จดั การ
3. นายสมชัย วนาวิทย
กรรมการบริหาร/รองกรรมการผู้จดั การ
4. นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ/ประธาน
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน และประธานกรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
5. น.ส.วิไลพร พันธ์ศรี มงั กร
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
6. นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร
กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการกําหนด
ค่าตอบแทน และกรรมการสรรหา
7. นายสมศักดิ์ งามอัจฉริ ยะกุล
กรรมการบริหาร
8. นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริ ยะกุล
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริหาร
9. นางสาวเพียงใจ แซ่โง้ ว
10. นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ
กรรมการ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวนิภาพร นิมิตรมงคลชัย
ผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ สายบัญชีและการเงิน
โดยมีนางสาววธู ขยันการนาวี และนางสาวฐิ ตมิ า ผดุงถิ่น เป็ นตัวแทนของผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เข้ าร่วมประชุม
1

บริษัทฯ ได้ คํานึงถึงความสําคัญของผู้ถือหุ้น และเพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่เกี่ยวกับ
การดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น และการปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันนัน้ บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ มี
ส่วนร่วมในการเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทฯ ได้ เผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ ในระหว่างวันที่ 1-31 ธันวาคม
2556 เมื่อครบกําหนดระยะเวลาที่กําหนดแล้ ว ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระและเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการของบริษัท
ก่อนจะเริ่มเข้ าสูร่ ะเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ มอบหมายให้ น.ส.เนาวรัตน์ เหล่าวรวิทย์
เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนให้ ท่านผู้ถือหุ้นทราบดังนี ้
 ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง และผู้รับมอบฉันทะ จะได้ รับแจกบัตรลงคะแนนที่จดุ ลงทะเบียนเข้ า
ร่วมประชุม
 การประชุมจะพิจารณาเรื่ องตามลําดับระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชุม และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้น
ซักถามก่อนแล้ วจึงจะให้ มีการลงมติสําหรับวาระนัน้ ๆ กรณีที่ผ้ ถู ือหุ้น หรื อผู้รับมอบฉันทะต้ องการ
ซักถามหรื อแสดงความเห็น ให้ ยกมือขึ ้นและแจ้ งชื่อและนามสกุล
 บริษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนของผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียงเท่านัน้ ยกเว้ นในวาระที่ 5
ซึง่ เกี่ยวกับการเลือกตังกรรมการ
้
บริ ษัทฯ จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกคนไม่วา่ จะเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ซึง่ เป็ นกฎเกณฑ์ของ กลต.
 สําหรับการออกเสียงลงคะแนน จะถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง และในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะ
นําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงของผู้เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ให้ เป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย โดยให้ ถือคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิ์ออก
เสียงลงคะแนนเป็ นมติของที่ประชุม ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และ
เป็ นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯ ได้ นําคะแนนเห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง ตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์
เพื่อลงมติตามวาระแล้ ว
ประธานขอให้ ที่ประชุมซักถามรายละเอียด เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงได้ เริ่มดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 เมื่อวันที่ 11
เมษายน 2556 โดยมีสําเนารายงานการประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมในครัง้ นี ้
(สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1)
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556 ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
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เห็นด้ วย
636,262,309 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานประจําปี 2556
ประธานได้ ขอให้ นายสมชัย วนาวิทย รองกรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานผลการดําเนินงานสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
เปรี ยบเทียบกับงวดเดียวกันสิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดังนี ้
1. งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับวันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายได้ (ล้ านบาท)
ขายบ้ านพร้ อมที่ดิน
รับจ้ างสร้ างบ้ าน
ขายที่ดิน
บริ หารโครงการ
อื่นๆ
รวม

2556
ร้ อยละ
345.90
74.6
94.87
20.5
10.58
2.3
12.30
2.6
463.65
100.0

2555
ร้ อยละ
351.94
58.2
76.78
12.7
158.06
26.1
18.38
3.0
605.16
100.0

1.1 รายได้ รวมในปี 2556 จํานวน 463.65 ล้ านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปี ก่อน 141.51 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 23.4 สาเหตุเนื่องจากในปี 2555 บริษัทฯ มีรายได้ จากการขายที่ดนิ โครงการ (ยังไม่ได้ พฒ
ั นา)
หนึง่ แปลง มูลค่า 158.06 ล้ านบาท การขายที่ดนิ ไม่ใช่ธรุ กิจหลักของบริ ษัทฯ เมื่อหักรายได้ จากการขาย
ที่ดนิ ออก รายได้ จากการดําเนินธุรกิจปกติเป็ นเงิน 447.10 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับรายได้ ในปี 2556
จํานวน 463.65 ล้ านบาท รายได้ เพิ่มขึ ้น 16.53 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.7 การวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานของปี 2556 นี ้ จึงวิเคราะห์เฉพาะการดําเนินธุรกิจหลักของบริ ษัท ไม่รวมรายได้ จากการขาย
ที่ดนิ ในปี 2555 โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 รายได้ จากการขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ จํานวน 345.90 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 6.04 ล้ านบาท คิด
เป็ นร้ อยละ 1.7 จํานวนบ้ านที่สง่ มอบให้ ลกู ค้ าลดลง 7 หลัง
 รายได้ จากการรับจ้ างสร้ างบ้ าน จํานวน 94.87 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน 18.09 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 23.5 จํานวนบ้ านรับจ้ างสร้ างส่งมอบให้ ลกู ค้ าจํานวนเพิม่ ขึ ้น 13 หลัง
 รายได้ จากการรับบริ หารโครงการ 10.58 ล้ านบาท
 รายได้ อื่นๆ 12.30 ล้ านบาทลดลง 6.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 33.1
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1.2 ต้ นทุนขายในส่วนขายบ้ านพร้ อมที่ดนิ และรับจ้ างสร้ างบ้ านจํานวน 282.57 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 64.1
ของรายได้ เพิม่ ขึ ้นจากปี ก่อน ที่มีต้นทุน 267.03 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 62.3 ของรายได้ อัตราต้ นทุนต่อ
รายได้ เพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 1.8 ต้ นทุนเพิม่ ขึ ้นเนื่องจากราคาวัสดุก่อสร้ างและค่าแรงที่ปรับตัวสูงขึ ้น
1.3 กําไรขันต้
้ นจํานวน 181.08 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 35.9 ของรายได้ เทียบกับปี ก่อนจํานวน 180.07 ล้ าน
บาท คิดเป็ นร้ อยละ 37.7 จํานวนเงินกําไรขันต้
้ นเพิ่มขึ ้น 1.01 ล้ านบาท แต่อตั รากําไรขันต้
้ นต่อรายได้
ลดลงร้ อยละ 1.8
1.4 ค่าใช้ จ่ายการขายและบริหาร จํานวน 134.68 ล้ านบาท เทียบกันกับปี ก่อนจํานวน 134.20 ล้ านบาท
1.5 ค่าใช้ จ่ายดอกเบี ้ย 29.40 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อน 4.47 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 13.2 ในปี ที่ผา่ นมา
บริ ษัทฯ ไม่มีการเปิ ดโครงการใหม่ แต่ได้ ชําระหนี ้ให้ ธนาคารมากขึ ้น ภาระหนี ้กับธนาคารลดลง ส่งผลให้
ภาระดอกเบี ้ยลดลง
1.6 บริ ษัทฯ มีผลกําไรสุทธิในปี 2556 10.90 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.4 ของรายได้ คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น 0.01
บาท เทียบกับปี ก่อนกําไรสุทธิ 12.01 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 2.7 ของรายได้ คิดเป็ นกําไรสุทธิตอ่ หุ้น
0.01 บาท ทังนี
้ ้ไม่รวมกําไรสุทธิจากการขายที่ดนิ ในปี 2555 จํานวน 28.68 ล้ านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุ้น
อีก 0.04 บาท
2. งบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เปรี ยบเทียบกับงบแสดงฐานะการเงินรวม ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
2.1 สินทรัพย์รวมจํานวน 2,540.64 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น 155.88 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 6.5 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินสด 39.35 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 10.60 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 36.9
 ต้ นทุนโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย 2,173.06 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 129.79 ล้ านบาท คิดเป็ น
ร้ อยละ 6.3 เป็ นผลจากการที่บริ ษัทฯ ได้ ซื ้อที่ดนิ เพื่อพัฒนาโครงการใหม่
 สินทรัพย์อื่นๆ เพิ่มขึ ้น 15.49 ล้ านบาท
2.2 หนี ้สินรวมจํานวน 1,156.16 ล้ านบาท เพิม่ ขึ ้น 162.48 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.3 โดยมีรายละเอียด
ของการเพิ่มขึ ้นหรื อลดลงที่มีสาระสําคัญดังนี ้
 เงินกู้ยืมระยะสันจากธนาคารลดลง
้
60.00 ล้ านบาท
 เจ้ าหนี ้การค้ าลดลง 157.68 ล้ านบาท
 เงินมัดจําและเงินรับล่วงหน้ าจากลูกค้ าเพิม่ ขึ ้น 11.21 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวที่ถงึ กําหนดชําระภายในหนึง่ ปี เพิ่มขึ ้น 65.24 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะสันจากและดอกเบี
้
้ยค้ างจ่ายผู้ถือหุ้นลดลง 20.34 ล้ านบาท
 เงินกู้ยืมระยะยาวจากธนาคารเพิ่มขึ ้น 319.55 ล้ านบาท
 หนี ้สินอื่นๆ เพิม่ ขึ ้น 4.50 ล้ านบาท
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2.3 ส่วนของผู้ถือหุ้น จํานวน 1,384.48 ล้ านบาท ลดลงจาก ณ 31 ธันวาคม 2555 จํานวน 6.60 ล้ านบาท
เป็ นผลจากในครึ่งปี แรก บริษัทฯ ได้ จ่ายเงินปั นผลให้ ผ้ ถู ือหุ้นสําหรับผลการดําเนินงานในปี ที่ผา่ นมาใน
อัตรา 0.02 บาทต่อหุ้น เป็ นเงิน 17.50 ล้ านบาท และมีกําไรเบ็ดเสร็ จในปี 2556 อีก 10.90 ล้ านบาท เป็ น
ผลให้ สว่ นของผู้ถือหุ้นลดลงดังกล่าว
2.4 อัตราส่วนหนี ้สินต่อทุน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 เท่ากับ 0.83 : 1 เปรี ยบเทียบกับสิ ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 เท่ากับ 0.71 : 1
สรุปความเห็นของฝ่ ายจัดการ
ธุรกิจพัฒนาที่อยูอ่ าศัยยังคงมีการแข่งขันค่อนข้ างสูง โดยเฉพาะอย่างยิง่ จากที่อยูอ่ าศัยประเภทอาคาร
ชุดคอนโดมิเนียม ธุรกิจสร้ างบ้ านอยูอ่ าศัยของบริษัทฯ เป็ นลักษณะอาคารแนวราบทังหมด
้
จึงได้ รับผลกระทบ
ค่อนข้ างมาก ในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 10.90 ล้ านบาท เทียบกับปี ก่อนมีกําไรสุทธิ 12.01 ล้ านบาท (ไม่รวม
กําไรจากการขายที่ดนิ )
ในปี ที่ผา่ นมา โครงการคอนโดมิเนียมเพิ่มขึ ้นเยอะ อุปทานเพิม่ ขึ ้น 30 % ในส่วนของบริ ษัทฯ ยังจํากัดตัว
อยูใ่ นแนวราบ แต่เราก็กําลังเริ่ มทําคอนโดมิเนียม ลองชิมลางในระดับ 8 ชัน้
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ได้ สอบถามดังนี ้
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าที่ดนิ ที่ซื ้อเพิ่มเติมในปี 2556 มีมลู ค่าเท่าไร และที่ดนิ มี
ลักษณะอย่างไร
นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า ได้ ซื ้อที่ดนิ ที่ถนนพหลโยธิน ก่อนถึงมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
ประมาณ 500 เมตร เพื่อทําเป็ นคอนโดมิเนียม low rise แบบ 8 ชัน้ เนื ้อที่ประมาณ 3 ไร่เศษ ราคาตารางวาละ
20,000 บาท ประมาณ 25-26 ล้ านบาท และซื ้อที่ดนิ อีกแปลงที่ถนนผดุงพันธ์ ใกล้ ตลาดหนองจอก ใกล้ ถนน
สุวินทวงศ์ เนื ้อที่ 64 ไร่กว่า ราคาไร่ละ 1.2 ล้ านเศษ เป็ นเงินประมาณ 80 ล้ านบาท เพื่อสร้ างเป็ นทาวน์โฮม 2 ชัน้
และบ้ านแฝด 2 ชัน้
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ถามว่าซื ้อที่ดนิ ปลายปี หรื อต้ นปี
นายชาย งามอัจฉริยะกุล รายงานว่า ที่ดนิ ถนนผดุงพันธ์ ซื ้อเมื่อกลางปี 2556 ส่วนที่ดนิ ตรง
ถนนหพลโยธิน ซื ้อเมื่อปลายปี 2556
นายสมชัย วนาวิทย ได้ กล่าวเสริมว่า ที่ดนิ 2 แปลงดังกล่าว เมื่อซื ้อมาแล้ ว บริ ษัทฯได้ พฒ
ั นาเลย
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าในรายละเอียดในตัวงบการเงิน ต้ นทุนโครงการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์เพื่อขาย ประกอบด้ วยอะไรบ้ าง มีตวั เลข 2,000 กว่าล้ าน ขอให้ สรุปตัวเลขคร่าวๆ แต่ละโครงการ
มีมลู ค่าเท่าไหร่ และมียอดขายประมาณ 400 – 500 ล้ านบาท
้
วย
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานว่า ต้ นทุนโครงการมูลค่ากว่า 2,000 ล้ านนันประกอบด้
โครงการบ้ านจัดสรร 18 โครงการ เป็ นส่วนของที่ดนิ ที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นา ที่ผา่ นมาบริษัทฯ มีที่ดนิ เป็ นแปลงใหญ่ บาง
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โครงการแบ่งเป็ นเฟส 4-5 เฟส เราต้ องพัฒนาไปที่ละเฟส บางเฟสที่ยงั ไม่ได้ พฒ
ั นา ก็จะเป็ นมูลค่าที่ดนิ ยอมรับ
ว่ายอดขายค่อนข้ างตํา่ เพราะส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ บริษัทฯ มีการสร้ างบ้ านตัวอย่างและสร้ างบ้ านเป็ นสต๊ อกเพื่อ
้
ที่เหลือส่วนใหญ่เป็ นที่ดนิ ที่ต้องพัฒนาต่อไป แต่จะให้ แจง
ขายจํานวนหนึง่ บริ ษัทฯ ไม่ได้ สร้ างทังโครงการ
รายละเอียดแต่ละโครงการไม่สามารถให้ รายะเอียดได้ ในขณะนี ้
นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล กล่าวเสริมว่า ต้ นทุนโครงการก็ยงั ไม่มาก เพราะยังไม่ได้ ก่อสร้ าง เป็ น
แค่ที่ดนิ ต้ นทุนโครงการอยูร่ ะหว่างพัฒนา ถ้ าเอา 2,000 ล้ านหารด้ วย 18 โครงการ ซึง่ ได้ มลู ค่าเฉลี่ยโครงการละ
ประมาณ 100 ล้ านเศษ
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ กล่าวต่อว่า ที่ดนิ ตามโครงการตกประมาณ 20% ของมูลค่าโครงการ
เทียบกับ 2,000 ล้ าน 600 ล้ านเศษ ต้ นทุนค่าก่อสร้ างและโสหุ้ยประมาณ 50% คือ 1,200 ล้ านบาท แต่ไม่เป็ นไร
เรามี 18 โครงการ
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ที่ประชุมได้ รับทราบผลการดําเนินงานในรอบปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในวาระนี ้เป็ นการรับทราบผลการ
ดําเนินงาน จึงไม่มีการลงคะแนนเสียง
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกาํ ไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจําปี สิน้ สุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานขอให้ ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ ได้ ผา่ นการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีถกู ต้ องแล้ วปรากฏอยู่
ในรายงานประจําปี หมวดงบการเงิน ที่ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุม (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 2)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
ประจําปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ด้ วยคะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,316 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะเพิม่ เติมอีก 5 ราย นับจํานวนหุ้น
ได้ 51,007 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 113 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,483,316 หุ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 72.74 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
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วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตติ งั ้ สํารองตามกฎหมาย และงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2556
ประธานขอให้ นายชาย งามอัจฉริ ยะกุล กรรมการผู้จดั การ รายงานให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า ในปี 2556 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 10,900898 บาท ซึง่ เป็ น
จํานวนไม่มาก และบริ ษัทฯ ได้ จดั สรรกําไรเป็ นสํารองตามกฎหมายเป็ นเงิน 884,117 บาท ประกอบกับในปี 2557
บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโครงการใหม่ 2 โครงการ จึงมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินทุนหมุนเวียนเพิ่มขึ ้น จึงของดจ่ายเงินปั นผล
ในปี นี ้ (ตามเอกสารแนบ 3)
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ
นายเกษมพันธ์ สรวยจิทวัฒน์ ได้ ทกั ท้ วงเรื่องไม่ได้ อา่ นผลคะแนนเสียงในวาระ 1
ประธานที่ประชุม กล่าวขอโทษ และได้ ประกาศผลการลงคะแนนเสียงในวาระ 1 ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,262,309 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ั ้ ารองตามกฎหมายเป็ นเงิน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นใดซักถาม ที่ประชุมได้ พิจารณาและมีมติอนุมตั ติ งสํ
884,117 บาท และงดจ่ายเงินปั นผลสําหรับผลประกอบการปี 2556 ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,481 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ เติมอีก 2 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 165 หุ้น รวมเป็ นผู้
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 115 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,483,481 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการที่ออกตามวาระ
ประธานแถลงต่อที่ประชุมว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 16 ซึง่ กําหนดว่า
“ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะ
แบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วน 1 ใน 3 กรรมการผู้ออกจากตําแหน่งตาม
ข้ อนี ้จะเลือกตังให้
้ เข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ” ในการประชุมครัง้ นี ้ กรรมการที่ออกตามวาระและเสนอให้ แต่งตังกลั
้ บ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง่ คือ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล และนาง
ุ ิ (ตามเอกสารแนบ 4) ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ กบั ผู้ถือหุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมนี ้
ธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
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ประธานได้ ชี ้แจงการลงคะแนนในวาระนี ้ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคล และ
ขอเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบไม่วา่ เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักปฏิบตั ขิ องการ
ประชุมสามัญประจําปี ของ ก.ล.ต.
ประธานได้ รายงานว่าคณะกรรมการสรรหาได้ พิจารณาคุณสมบัติ และประสบการณ์ของ
กรรมการทัง้ 3 ท่านแล้ ว เห็นว่ามีความเหมาะสม สมควรได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ อีกวาระหนึง่
5.1 พิจารณาเลือกตัง้ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระเป็ น
กรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายสุเมธ เลิศตันติสนุ ทร เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3
ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
160,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0251
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ เติมอีก 1ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือ
หุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 116 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,483,482 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของจํานวนหุ้นที่
จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
5.2 พิจารณาเลือกตัง้ นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริ ยะกุลเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอนายธนกฤษณ์ งามอัจฉริ ยะกุล กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตาม
วาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลง
มติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นายธนกฤษณ์ งามอัจฉริยะกุล เป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (3 ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
160,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0251
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
5.3 พิจารณาเลือกตัง้ นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ เป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ (3 ปี )
คณะกรรมการได้ เสนอ นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ กรรมการที่ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระ
เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึง่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามเรื่ องอื่นใด ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว มีมติเลือกตัง้ นางธัญรัศมิ์ เศรษฐสิริวฒ
ุ ิ เป็ นกรรมการอีกวาระ
หนึง่ (3 ปี ) ด้ วยคะแนนเสียงดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
160,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0251
งดออกเสียง
10,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0015
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6

พิจารณาค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนได้ เสนอค่าตอบแทน
กรรมการเป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 1,620,000 ล้ านบาท เท่ากับปี ก่อน (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 5)
ประธานได้ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
ได้ สอบถามดังนี ้
นายชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าทําไมประธานไม่รับโบนัส เห็นมีตวั เลขในเอกสารแนบ 5
ประธานได้ ชี ้แจงว่า ค่าตอบแทน โบนัสในเอกสารแนบ 5 เป็ นเงินโบนัสในฐานะพนักงานบริษัทฯ
กรรมการบริษัทจะไม่ได้ รับโบนัส
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ เป็ นเงิน 1,620,000 ล้ านบาท ด้ วย
คะแนนเสียง ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,313,482 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0237
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีสาํ หรับปี 2556
ประธานได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบของบริ ษัทฯ ได้ เสนอแต่งตังนาย
้
ณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 3844 และ นางสาวสุพรรณี ตริ ยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึง่ จากบริษัท
สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทประจําปี
2555 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท (สิง่ ที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 6)
คุณสุนทร อาจอํานวยวิภาส ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เสริมว่า ยังมีคา่ สอบบัญชีของบริ ษัท
โมเดิร์น สตรี ท จํากัด ซึง่ เป็ นบริษัทย่อยอีก 50,000 บาท
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุม
วาระที่ 7
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ได้ สอบถามดังนี ้
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่าบริ ษัทได้ ใช้ บริ การของ บริ ษัท เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด หรื อ
บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ผู้สอบบัญชีรายนี ้ตรวจสอบบริษัทย่อยกี่บริษัท และได้ เปรี ยบเทียบราคาค่า
ตรวจสอบกับคูแ่ ข่งหรื อไม่ เนื่องจากคิดราคาค่าตรวจสอบเป็ นเงิน 1 ล้ านกว่า เหมือนว่าบริ ษัทเคซีเป็ นบริษัทใหญ่
มาก
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า บริษัท เอินส์ท แอดน์ ยัง จํากัด ได้ เปลี่ยนชื่อเป็ นบริษัท สํานักงาน
อีวาย จํากัด เปลี่ยนเมื่อต้ นปี 2557 โดยตรวจสอบบริษัทย่อยเพียงบริษัทเดียว ส่วนราคาค่าสอบบัญชีของสํานัก
งานสอบบัญชีใหญ่ๆ ของต่างประเทศ จะมีคา่ สอบบัญชีขนตํ
ั ้ ่า แต่ก็ยงั สูงกว่าสํานักงานสอบบัญชีภายในประเทศ
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ฝากให้ บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ให้ ช่วยออกหมายเหตุงบให้
ละเอียด อ่านแล้ วเข้ าใจง่าย ชัดเจน ให้ ผ้ สู อบบัญชีทํางานให้ สมบูรณ์ที่สดุ
นายสุนทร อาจอํานวยวิภาส ได้ เสริมว่า บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นบริ ษัทสอบบัญชีที่
ตรวจสอบธุรกิจหมวดอสังหาริ มทรัพย์มากที่สดุ
ประธานขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามรายละเอียดและข้ อสงสัยต่างๆ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม
ประธานจึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมได้ พจิ ารณาและมีมติอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี นายณรงค์ พันตาวงษ์ ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาต เลขที่ 3315 นางสาวศิราภรณ์ เอื ้ออนันต์กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3844 และนางสาวสุพรรณี
ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4498 คนใดคนหนึง่ จากบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัท โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2557 เป็ นเงิน 1,260,000 บาท ด้ วยคะแนนเสียง
ดังนี ้
เห็นด้ วย
636,314,782 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9732
ไม่เห็นด้ วย
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง
170,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0267
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หมายเหตุ ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองเพิม่ เติมอีก 2 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 1,300 หุ้น รวมเป็ นผู้
ถือหุ้นมาเข้ าร่วมประชุม 118 ราย นับจํานวนหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 636,484,782 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 72.74 ของจํานวน
หุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)
ประธานได้ ถามผู้ถือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดที่จะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาหรื อไม่ หรื อมีข้อ
สงสัยอื่นใดอีกหรื อไม่
นางสาวปิ ยะรัตน์ ขุนจิต เป็ นผู้รับมอบอํานาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย และอาสา
พิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ได้ ถามคําถามจากสมาคมฯ ดังนี ้
10

1. บริ ษัทฯ ได้ กําหนดนโยบายป้องกันการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไว้ หรื อไม่ ถ้ ายังไม่มี ขอให้ เหตุผล
และแผนการดําเนินการในอนาคต
2. บริ ษัทมีการวางโครงสร้ างการบริหารจัดการรองรับนโยบายการป้องกันทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ไว้
หรื อไม่
3. บริ ษัทได้ ดาํ เนินการประเมินความเสีย่ งของธุรกิจที่เกี่ยวกับการทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไว้ หรื อไม่
4. บริ ษัทได้ เข้ าร่วมโครงการแสดงเจตนารมณ์เกี่ยวกับการต่อต้ านทุจริตคอร์ รัปชัน่ ไว้ หรื อไม่ ถ้ า
ไม่มีให้ เหตุผลที่ยงั ไม่ดําเนินการ
ประธานได้ เรี ยนให้ ทราบว่า บริ ษัทได้ แสดงเจตนารมณ์ไว้ แล้ ว คณะกรรมการบริษัทได้ ให้
ความสําคัญ และได้ ดําเนินการพิจารณาในที่ประชุมกรรมการแล้ ว
นายสมชัย วนาวิทย ได้ รายงานว่าเรื่ องนี ้ได้ กําหนดเป็ นนโยบาย และแผนการทํางานโดยได้ เสนอ
้
และจะ
ในที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว บริ ษัทจะแจ้ งให้ พนักงานในองค์กรทังหมดทราบ
ดําเนินการลงทะเบียนแสดงเจตนารมณ์กบั หน่วยงานตลาดหลักทรัพย์ตอ่ ไป โดยจะดําเนินการหลังผ่านพ้ นเรื่ อง
การประชุมผู้ถือหุ้น
นายกิตติ นนท์งาม ผู้ถือหุ้นได้ ถามว่า บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด ดําเนินธุรกิจอะไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ รายงายงาน บริษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด เป็ นบริษัทที่จดั ตังขึ
้ ้นมา
เพื่อถือที่ดนิ ส่วนที่เป็ นสาธารณูปโภค เช่น บางโครงการ บริษัทซื ้อที่ 100 กว่าไร่ ถ้ าจัดสรรทีเดียว เวลาขอจัดสรร
ถ้ าที่ดนิ ยังไม่พฒ
ั นา บริษัทจะต้ องใช้ สญ
ั ญาคํ ้าประกันจํานวนมาก และอาจจําเป็ นต้ องผ่านการพิจารณาของ
สํานักงานสิง่ แวดล้ อม โฉนดบางส่วนได้ แบ่งถือในนามบริ ษัท โมเดิร์น สตรี ท จํากัด ในขณะนี ้บริษัทยังไม่ได้
ดําเนินธุรกิจอะไร
นายกิตติ นนท์งาม ได้ ถามว่ามีอีกโครงการหนี่งใช่หรื อไม่
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ รายงานว่า มีโครงการที่ถนนประชาสําราญ เพิ่งโอนมาเดือนมีนาคม
2557 เนื ้อที่ประมาณ 50 ไร่ ราคาไร่ละ 800,000 บาท รวมประมาณ 40,000,000 ล้ านบาท จะพัฒนาเป็ นบ้ าน
แฝดชันเดี
้ ยว ราคาขายเริ่มต้ นประมาณ 1.3 ล้ านบาท
นายกิตติ นนท์งาม ได้ ถามว่าบริษัทได้ มีการกระจายความเสีย่ งในการใช้ สนิ เชื่อจากธนาคาร
หรื อไม่
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ รายงานว่า บริษัทได้ ใช้ สนิ เชื่อกับธนาคาร 4 แห่งดังนี ้
ธนาคารกรุงไทย ธนาคารทิสโก้ ธนาคารธนชาติ และธนาคารกรุงศรี อยุธยา
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่า ภาวการณ์เติบโตของอสังหาริ มทรัพย์มากในปี 2556 บริษัทมี
นโยบายการดําเนินธุรกิจ หรือกลยุทธ์ธุรกิจในการจัดการธุรกิจอย่างไรบ้ าง
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า บริษัทได้ เน้ นทําธุรกิจในทําเลด้ านตะวันออกของกรุงเทพ
และเป็ นบ้ านแนวราบเป็ นหลัก เนื่องจากมีความชํานาญในพื ้นที่ยา่ นนี ้ ใน 4-5 ปี ที่ผา่ นมา คอนโดมิเนียมขยายตัว
อย่างสูงมาก อาจพูดได้ วา่ เราตกรถไฟก็วา่ ได้ เรามองว่า การทําคอนโดมิเนียมต้ องใช้ ทนุ หมุนเวียนสูงมาก เมื่อ
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เทียบกับบ้ านแนวรายที่ใช้ ทนุ หมุนเวียนน้ อยกว่า สําหรับคอนโดมิเนียม แม้ วา่ เราเก็บเงินดาวน์ได้ 10% ค่าใช้ จา่ ย
การดําเนินการ และค่าการตลาดก็หมดแล้ ว ต้ องอาศัยเงินกู้จากธนาคารค่อนข้ างมาก ถึงแม้ วา่ ตอนนี ้
คอนโดมิเนียมจะเลยจุดสูงสุดไปแล้ ว แต่บริษัทได้ ลองทําโครงการแรก เป็ นคอนโดมิเนียมสูง 8 ชัน้ เป็ นการกึ่ง
ทดลอง เพื่อให้ ร้ ูต้นทุนและภาวการณ์ทําคอนโดมิเนียม และมองว่าในอนาคตไม่วา่ ใครจะมาเป็ นรัฐบาล ก็ต้อง
สานต่อรถไฟฟ้าที่กําหนดไว้ ทงกรุ
ั ้ งเทพ และปริ มณฑล ซึง่ ในอนาคตจะมีรถไฟฟ้า 2 สายคือ สายสีชมพู และสายสี
ส้ ม ซึง่ จะพาดผ่านด้ านตะวันออกของกรุงเทพ และอาจใกล้ ทําเลที่ดนิ ของบริษัทฯ และถ้ ารถไฟฟ้าเกิดขึ ้นจริง และ
ทําเลที่ดนิ ของบริษัทสามารถทําคอนโดมิเนียมได้ บริษัทฯ จะได้ มีความสามารถแข่งขันได้
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ถามเรื่ องการบริหารหลังการขาย หรื อการให้ การคํ ้าประกันกับลูกบ้ านมี
นโยบายอย่างไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า บริษัทรับประกันโครงสร้ างตามหลัง 5 ปี ตัวบ้ าน 1 ปี แต่ถ้า
มีปัญหานิดหน่อยบริษัทก็ไปบริ การให้
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ทุกวันนี ้โครงการหมูบ่ ้ านหรื อคอนโดมิเนียม นิตบิ คุ คลมีความสําคัญ
มาก บริษัทดูแลส่วนนี ้อย่างไร และมีกลยุทธ์ที่จะพัฒนาการบริ หารในส่วนนี ้อย่างไร
นายชาย งามอัจฉริยะกุล ได้ ชี ้แจงว่า นิตบิ คุ คลบ้ านจัดสรร กฎหมายไม่เข้ มงวดเท่า
คอนโดมิเนียม นิตบิ คุ คลอาคารชุด คอนโด วันที่คณ
ุ ส่งมอบนัน้ มันเป็ นนิตบิ คุ คลเลย แต่หมูบ่ ้ านขอจดใน
เมืองไทยที่จดสําเร็จมีไม่เกิน 10 % ที่เห็นทัว่ ๆ ไป แต่บริษัทก็พยายามจด กําลังจะจดอยูห่ ลายโครงการ
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอความเห็นอีก ประธานกล่าวปิ ดการประชุม และขอบคุณผู้ถือหุ้นที่มาประชุม
และในฐานะตัวแทนของกรรมการ จะพยายามทําหน้ าที่ดแู ลให้ ดีที่สดุ
คุณชัยรัตน์ ศรี ณรงค์สขุ ได้ ถามว่า ในปี 2557 ถ้ าหากบริ ษัทมีกําไรเล็กน้ อย บริษัทพอจะนํา
กําไรสะสมมาจ่ายเงินปั นผล เพื่อให้ มีประวัตกิ ารจ่ายปั นผลดูดีขึ ้น เพื่อให้ เป็ นประวัตทิ ี่สวยงาม ถ้ าไม่มีปันผล นัก
ลงทุนจะไม่สนใจ
ประธานที่ประชุม จะขอนําเรื่องนี ้ไปพิจารณาต่อไป
ปิ ดประชุมเวลา 11.15 น.
..................................................
(นายเอกกมล คีรีวฒ
ั น์)
ประธานที่ประชุม
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