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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2554 
ของ 

บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน) 
 

วัน เวลา และสถานที ่
 
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมโซฟเทล เซ็นทารา แกรนด กรุงเทพ หอง

วิภาวดี บอลรูม ซี เลขที่ 1695 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตจตุจกัร กรุงเทพมหานคร 
 
เร่ิมการประชุม  
 

 ศาสตราจารย ดร.วรภัทร โตธนะเกษม ประธานกรรมการบริษัท (“ประธานฯ”) กลาวเปดประชุมและ
แนะนํารายนามคณะกรรมการที่เขารวมประชุม นอกจากน้ี ไดเรียนเชิญผูตรวจสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ดี 
ไอ เอ และที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล ธีรคุปต จํากัด เปนสักขีพยานในการนับคะแนนเสียง
ดวย 

 
 ประธานฯ ไดมอบหมายให คุณสกล เปาอินทร ผูดําเนินการประชุม (“ผูดําเนินการประชุม”) เปนผูใหขอมูล

เก่ียวกับการจัดประชุมผูถือหุน ผูดําเนินการประชุมไดใหขอมูลแกที่ประชุมวาบริษัทไดเผยแพรขอมูลการประชุม
ในสวนของ นักลงทุนสัมพันธ (Investor Relation) ทั้งในรูปแบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษในเว็บไซตของบริษัท 
www.prinsiri.com ตั้งแตวันที่ 1 ธันวาคม 2553 เปนตนมา เพ่ือใหผูถือหุนสามารถตรวจสอบและมีขอมูลเพียงพอใน
การประชุมผูถือหุน และไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองที่เห็นวาเปนประโยชนที่อาจเสนอเพิ่มเติมเปนวาระ
เพิ่มเติมภายในวันที่ 31 มกราคม 2554 ที่ผานมา แตไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระเพิ่มเติม จากน้ัน ผูดําเนินการ
ประชุมไดชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียง โดยผูถือหุนมีสิทธิออกเสียง 1 หุนตอ 1 เสียง บริษัทจะแสดงผลการนับ
คะแนน โดยระบบบารโคดบนหนาจอดานหนาเวที และเพ่ือใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยสะดวก รวดเร็ว  
และโปรงใส บริษัทจะดําเนินการประชุมโดยพิจารณาระเบียบวาระตามหนังสือเชิญประชุมที่นําสงใหแกผูถือหุน 
เมื่อไดนําเสนอระเบียบวาระใหที่ประชุมพิจารณาแลว และผูถือหุนไดซักถามจนสิ้นขอสงสัยแลว ขอใหผูถือหุนทํา
เคร่ืองหมายลงคะแนนในบัตรลงคะแนน จากน้ันเจาหนาที่ผูดําเนินการนับคะแนนของบริษัทจะนําบัตรลงคะแนน
ดังกลาวมานับคะแนนโดยระบบบารโคด และแสดงผลการนับคะแนนในแตละวาระบนหนาจอดานหนาเวท ีตลอด
ระยะเวลาการประชุม ทั้งนี้ เพื่อความรวดเร็วในการดําเนินการประชุม หากวาระใดยังอยูระหวางการนับคะแนน 
บริษัทจะพิจารณาวาระถัดไปกอน หากการนับคะแนนในวาระใดเสร็จสิ้นแลว บริษัทจึงจะประกาศคะแนนในแตละ
วาระใหที่ประชุมทราบตอไป 
                   

เพ่ือใหเปนการสอดคลองกับขอกฎหมายและขอบังคับของบริษัท ในสวนที่เก่ียวกับการประชุมผูถือหุน ใน
การวินิจฉัยชี้ขาดหรือลงมติของที่ประชุมผูถือหุน ใหกระทําโดยการออกคะแนนเสียงลงคะแนนโดยนับ 1 หุนเปน 
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1 เสียงเสมอ มติของที่ประชุมในทุกๆวาระที่ไดประชุมในวันน้ีใหประกอบไปดวยคะแนนเสียงที่ถือเปนคะแนน
เสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงในการลงคะแนน ยกเวนในวาระที่ 7 เร่ืองลดทุนจดทะเบียนของ
บริษัท วาระที่ 8 เร่ืองเพิ่มทุนจดทะเบียน วาระที่ 9  พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. เพ่ือให
สอดคลองกับการลดทุนและเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท และวาระที่ 12 เร่ืองการเปล่ียนแปลงขอบังคับของบริษัท 
ซึ่งจําเปนตองไดรับมติพิเศษ โดยมีคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และ ในวาระที่ 10 เร่ืองแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูที่พนจากตําแหนงตามวาระ 
ใหลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยใหผูถือหุนลงคะแนนแยกตามกรรมการแตละทานที่พนวาระ 
วาระที่ 11 เร่ืองการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ใหใชคะแนนเสียงเกินก่ึงหน่ึง 

 
กรรมการผูเขารวมประชุม 
 
1. ศาสตราจารย ดร.วรภัทร โตธนะเกษม            ประธานกรรมการบริษัทและกรรมการอิสระ 
2. รองศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒนเสริญ              ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. ผูชวยศาสตราจารยมนตผกา วงษา                   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. รองศาสตราจารยวิทยา ดานธํารงกูล                กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล                                  กรรมการและกรรมการอิสระ 
6. นางสาวสิริลักษณ โกวิทจินดาชัย                     ประธานกรรมการบริหาร/กรรมการ 
7. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค                                     กรรมการผูจัดการ/กรรมการ 
8. นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล                             กรรมการ 
 
ผูเขารวมประชุมอ่ืน 
 
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูตรวจสอบบัญชี จากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ 
2. คุณปยะดา มนูญพร เขาประชุมแทนคุณสุมน ลิมพิเชษฐ  

ผูตรวจสอบภายในของบริษัท 
3. นายนําพล ทองอุทัยศรี  ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท สํานักกฎหมายสากล 

ธีรคุปต จํากัด 
 

ในการประชุมผูถือหุนในวันนี้ มีผูถือหุนมาประชุมรวม  134 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 772,698,600 หุน คิด
เปนรอยละ 69.89 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,105,499,456 หุน ครบเปนองคประชุมผูถือหุนตาม
กฎหมายและตามขอบังคับของบริษัท  

 
ประธานฯ จึงขอเปดการประชุมเพื่อพิจารณาเร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระการประชุม ดังมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้
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วาระท่ี 1 เรื่องประธานแจงเพ่ือทราบ 
  
 ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบเร่ืองการปล่ียนแปลงจํานวนกรรมการของบริษัท เน่ืองจากมีกรรมการ
ลาออกจากตําแหนงสองทาน  คณะกรรมการบริษัทจึงไดมีการพิจารณาเสนอใหมีการแตงตั้งกรรมการหน่ึงทานเพื่อ
ปฏิบัติหนาที่กรรมการในตําแหนงดังกลาว เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ 2535 และ
ขอบังคับของบริษัท โดยกรรมการที่เสนอชื่อใหที่ประชุมแตงตั้งเปนกรรมการ คือ นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล ซึ่งจะ
กลาวตอไปในวาระที่ 10  
 
วาระท่ี 2 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญประจําป 2553  
                   

ประธานฯ เสนอใหทีป่ระชุมพิจารณารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 
23 เมษายน 2553 ซึ่งไดจัดสงสําเนารายงานดังกลาวใหผูถือหุนทุกรายแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม และขอใหที่
ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

 
ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวาคณะกรรมการมีความเห็นเก่ียวกับการประชุมสามัญประจําป 2553 ซึ่งจัดข้ึน

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 วาการบันทึกรายงานมีความถูกตองครบถวน จึงเห็นสมควรรับรองรายงานการประชุม
ดังกลาว 
                     

ไมมีผูถือหุนทักทวงหรือแกไขรายงานการประชุมเปนอยางอ่ืน 
  

  หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังนี ้
 
มติ      รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553 ตามที่

ประธานฯ เสนอ 
                      

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 
 
ผูถือหุนท่ี จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 772,689,269 99.6917090 
ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
งดออกเสียง 300 0.0000387 
ไมสงบัตรลงคะแนน 2,389,198 0.3082523 
รวมจํานวนเสียง 775,078,767 100.0000000 
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ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขามาลงทะเบียนเพิ่มอีก 5 ราย รวมจํานวนผูถือหุนทั้งหมด 139 คน เปนจํานวนหุนทั้งสิ้น 
775,078,767 หุน 
 
วาระท่ี 3 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2553 

 
ประธานฯ เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปรับทราบ ผลการดําเนินงานประจําป 2553 

รายละเอียดดังปรากฏในเอกสารแนบ 2 ในจดหมายเชิญประชุมผูถือหุนประจําป 1/2554 โดยมอบหมายให  
คุณวีระ ศรีชนะชัยโชค กรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินของบริษัท สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม 
2553 ที่ผานมาใหที่ประชุมรับทราบ โดยแบงเปน 5 ประเด็นดังน้ี 

 
1.  สถานะการเงินของบริษัท 
 
            ในป 2553 บริษัทไดดําเนินโครงการทั้งหมด 11 โครงการ ประกอบไปดวย ทาวนโฮม 5 โครงการ บาน
เดี่ยว 2 โครงการ และคอนโดมิเนียม 4 โครงการ จากการดําเนินการดังกลาว บริษัทมียอดขายรวม 4,007 ลานบาท 
ซึ่งเพ่ิมข้ึนจากป 2552 ถึง 95% โดยประมาณ โดยสัดสวนที่เพ่ิมข้ึนดังกลาวมาจากคอนโดมิเนียมสูงถึง 38% 
โดยประมาณ   
 
            บริษัทสามารถรับรูรายไดทั้งหมดจํานวน 4,468 ลานบาท เปนการรับรูรายไดจากผลการดําเนินงาน
อสังหาริมทรัพยประมาณ 4,300 ลานบาท ยอดรับรูรายไดเพ่ิมข้ึนสวนมากเปนการรับรูรายไดจากคอนโดมิเนียม
ประมาณ 47-48% หรือประมาณ 2,100 ลานบาท จากรายไดทั้งหมด 4,300 ลานบาท ทั้งน้ี ไมรวมรายไดจากการขาย
ที่ดิน และรายไดอ่ืนๆ 
 
           บริษัทมียอด Backlog ลดลงอยางมากเหลือเพียง 1,539 ลานบาท โดยบริษัทมียอดขายทาวนโฮมและบาน
เดี่ยว 2,573 ลานบาท และยอดขายคอนโดมิเนียมจํานวน 1,434 ลานบาท ในขณะที่มียอดโอนทาวนโฮมและบาน
เดี่ยว -2,165 ลานบาท และมียอดโอนคอนโดมิเนียม -2,134 ลานบาท ตามลําดับ บริษัทมียอดขายจํานวนมากจน
สรางโครงการในแนวราบไมทันขาย 
 
           การประกอบกิจการของบริษัทเปนไปอยางดีทั้ง 4 ไตรมาส โดยตัวเลขดานการเงินปรับตัวดีข้ึนในทุก
หมวดอยางเปนที่นาพอใจ ทั้งน้ี เปนผลมาจากอัตรากําไรสุทธิ และอัตรากําไรข้ันตั้นที่ปรับตัวสูงข้ึน แมไดรับ
ผลกระทบจากปจจัยตางๆ เชน การปรับคาแรง เงินเฟอ และราคาวัสดุกอสรางที่เพ่ิมข้ึน เชนเดียวกับการปรับตัว
สูงข้ึนของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม ในขณะที่บริษัทสามารถควบคุมอัตราคาใชจายตอรายไดไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และสามารถลดอัตราสวนหน้ีสินตอทุน จาก 1.8 เทา เมื่อป 2552 เหลือเพียง 0.6 เทา ในป 2553 และมี 
cash flow ในการบริหารงานเปนบวก 
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2.  รายละเอียดโครงการ 
 
2.1  โครงการทาวนโฮม 
 

โครงการทาวนโฮม เปน core segment ของบริษัทในการเจริญเติบโตของบริษัท ทั้งปน้ีและปหนา บริษัทมี
ยอดขายทั้งหมด 1,781 ลานบาท ยอดโอน 1,260 ลานบาท และยอด Backlog 900 ลานบาท แตยังมีปญหาการ
กอสรางลาชาจากแผนงานกอสรางและจากปญหาฝนตก ในภาพรวมของโครงการทาวนโฮม บริษัทไดเปดตัว 4 
โครงการใหม Six Nature เพชรเกษม 69 และวิภาวดี 60 โครงการ City Sense ประชาชื่นและสรงประภา ในการ
กอสราง บริษัทใชเทคโนโลยี Tunnel Framework เปนการหลออยูกับที่โดยใชไมและเหล็ก โดยมีวัตถุประสงคหลัก
เพื่อเพ่ิมกําไรข้ันตน ลดระยะเวลาในการทํางาน และเพิ่มคุณภาพชิ้นงาน ทั้งน้ี บริษัทมีเปาหมายเพ่ือสรางกําไร 30% 
หรือมากกวา ในทุกโครงการที่เปดตัว โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแตละโครงการ ดังน้ี  

 

โครงการ มูลคา
โครงการ 

(ลานบาท) 

จํานวน
ทั้งหมด 
(ยูนิต) 

แบบบาน ยอดขาย 
(ลานบาท) 

ยอดโอน 
(ลานบาท) 

Backlog 
(ลานบาท) 

สินคาเพื่อ
จําหนาย 

(ลานบาท) 
Six Nature วัชรพล 
โซน C1, C2 

532  134 ทาวนโฮม 3 ชั้น 
หนากวาง 5  เมตร 
ตึกแถวหนากวาง 4 
เมตร 

419  
(103 ยูนิต) 

292  
(70 ยูนิต) 

127  
(33 ยูนิต) 

113  
(31 ยูนิต) 

Six Nature กัลปพฤกษ 1,327  337  ทาวนโฮม 3 ชั้น 
หนากวาง 4.4 และ  
5 เมตร 

683  
(186 ยูนิต) 

421  
(119 ยูนิต) 

262  
(67 ยูนิต) 

644  
(151 ยูนิต) 

Six Nature เพชรเกษม 
69 

639  191  ทาวนโฮม 3 ชั้น 
หนากวาง 5 เมตร 

95  
(29 ยูนิต) 

- 95   
(29 ยูนิต) 

543  
(162 ยูนิต) 

Six Nature วิภาวดี 60 642  171  ทาวนโฮม 3 ชั้น 
หนากวาง 5 เมตร 

240  
(63 ยูนิต) 

- 240   
(63 ยูนิต) 

402  
(108 ยูนิต) 

City Sense สรงประภา 472  188  ทาวนโฮม 2 ชั้น 
หนากวาง 5 เมตร 

177  
(71 ยูนิต) 

10  
(4 ยูนิต) 

167  
(67 ยูนิต) 

295  
(117 ยูนิต) 

City Sense ประชาชื่น 159  55  ทาวนโฮม 2 ชั้น 
หนากวาง 5 เมตร 

159  
(54 ยูนิต) 

159  
(4 ยูนิต) 

3  
(67 ยูนิต) 

- 

ปริญลักษณ ไลท 
พระราม 5 

929  414  ทาวนโฮม 2 ชั้น 
หนากวาง 5 และ 5.5 
เมตร 

- - - - 

ปริญลักษณ ไลท 
สามัคคี 

559  207  ทาวนโฮม 2 ชั้น 
หนากวาง 5 และ 5.5 
เมตร 

- - - - 

บานปริญ วัชรพล 124  30  Shop House 3 ชั้น - - - - 
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โครงการ มูลคา
โครงการ 

(ลานบาท) 

จํานวน
ทั้งหมด 
(ยูนิต) 

แบบบาน ยอดขาย 
(ลานบาท) 

ยอดโอน 
(ลานบาท) 

Backlog 
(ลานบาท) 

สินคาเพื่อ
จําหนาย 

(ลานบาท) 
Zone D2 หนากวาง 4 เมตร 

 
โครงการ Six Nature วัชรพล โซน C1, C2 คาดวาจะขายไดหมดภายในปน้ี โครงการ Six Nature 

กัลปพฤกษ คาดวาจะขายหมดภายในป 2554 Six Nature เพชรเกษม 69 โครงการ Six Nature วิภาวดี 60 อัตราการ
ขายชากวาที่คาดหวังไว เพราะการกอสรางบานตัวอยางชากวาที่กําหนด เน่ืองจากฝนตก โครงการ City Sense สรง
ประภา และโครงการ City Sense ประชาชื่น เปนโครงการขนาดเล็ก สามารถขายหมดภายใน 1 ป โครงการปริญ
ลักษณ ไลท พระราม 5 โครงการปริญลักษณ ไลท สามัคคี และ โครงการบานปริญ วัชรพล Zone D2 ทั้งสาม
โครงการ ขายหมดแลว 
 
2.2  บานเด่ียว 
 
               ผลประกอบการในสวนของบานเดี่ยวบริษัทมียอดขาย 792 ลานบาท ยอดโอน 903 ลานบาท และยอด 
Backlog 136 ลานบาท มียอดโอนมากกวายอดขาย การเปดโครงการใหมลาชากวาแผนงาน ในภาพรวมของ
โครงการน้ัน บริษัทไดเล่ือนเปดสองโครงการใหม และเนนการกอสรางแบบ Prefabrication ซึ่งเปนเทคนิคการหลอ
อยูกับที่  สําหรับบานเดี่ยวซึ่งเปดใหม บริษัทตั้งเปากําไรข้ันตนที่ 30% ในป 2554 น้ี จะมีการพัฒนาแบบบานเพ่ิมข้ึน 
ทั้งบานขนาดเล็ก ขนาดกลาง และขนาดใหญ และตราสินคาใหม ภายใตสโลแกน “The Art of Family Living” โดย
มีรายละเอียดโดยสรุปของแตละโครงการ ดังน้ี  
 

โครงการ มูลคา  
(ลานบาท) 

จํานวน
ทั้งหมด 
(ยูนิต) 

แบบบาน 
(ลานบาท) 

ยอดขาย 
(ลานบาท) 

ยอดโอน 
(ลานบาท) 

Backlog 
(ลาน
บาท) 

สินคาเพื่อ
จําหนาย 

(ลานบาท) 
บานปริญสิริ  

แม็คโครบางบอน 
1,316  188 บานเด่ียว 2 ชั้น 

สไตลโมเดิรน 
985   

(140 ยูนิต) 
858  

(124 ยูนิต) 
128  

(16 ยูนิต) 
329  

(48 ยูนิต) 
ปริญญดา สามัคคี 598  121  บานเด่ียว 2 ชั้น - - - - 

ปริญญดา  
พุทธมณฑลสาย 2 

587  87  บานเด่ียว 2 ชั้น - - - - 

Zerene  
พุทธมณฑลสาย 3 

906  149 บานเด่ียว 2 ชั้น - - - - 

Zerene ทาขาม 1,300  305 บานเด่ียว 2 ชั้น - - - - 
 

โครงการบานปริญสิริ แม็คโครบางบอน คาดวาจะขายหมดภายในไตรมาส 3 น้ี สวนโครงการ ปริญญดา 
สามัคคี และโครงการปริญญดา พุทธมณฑลสาย 2 ขายหมดแลว โครงการ Zerene พุทธมณฑลสาย 3 เล่ือนเปดตัว
โครงการจากปที่แลวเปนปน้ีและไดเปดขาย soft opening แลว เนื่องดวยการกอสรางลาชา เพราะสภาพแวดลอมไม
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เอ้ืออํานวย โครงการ Zerene ทาขาม เล่ือนเปดตัวโครงการเปนป 2554 เนื่องดวยการสรางถนนสาธารณะโดยกทม.
ยังไมแลวเสร็จ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจเปดตัวโครงการโดยการเปดขาย soft opening ภายในไตรมาส 2 ของปนี้ 
 
2.3  คอนโดมิเนียม 
 
               ผลประกอบการในสวนของคอนโดมิเนียม บริษัทมียอดขายทั้งหมด 1,434 ลานบาท ยอดโอน 2,133 ลาน
บาท และยอด Backlog 502 ลานบาท ในภาพรวมของโครงการนั้น มีการกอสรางเสร็จสมบูรณแลวทุกโครงการ 
ยกเวนโครงการ Smart Condo วัชรพล โครงการ Bridge พหลโยธิน 37โครงการ The Complete นราธิวาสราช
นครินทร และโครงการ Smart Condo พระราม 2 เร่ิมโอนในไตรมาส 1 ในสวนของราคาขายก็ปรับข้ึนกวา 35% ทํา
ใหมี gross margin เพ่ิมมากข้ึน และบริษัทจะเร่ิมเปดขายโครงการ Smart Condo วัชรพล นอกจากนี้ บริษัทไดขอ
สงเสริมการลงทุนจาก BOI เพ่ือประโยชนทางภาษีในโครงการ Smart Condo โดยมีรายละเอียดโดยสรุปของแตละ
โครงการ ดังน้ี  
 

โครงการ มูลคา 
(ลาน
บาท) 

จํานวน
ทั้งหมด  
(ยูนิต) 

ยอดขาย 
(ลานบาท) 

ยอดโอน 
(ลานบาท) 

Backlog 
(ลานบาท) 

สินคาเพื่อจําหนาย 
(ลานบาท) 

Bridge พหลโยธิน 37 592  264  576  
(260 ยูนิต) 

571  
(259 ยูนิต) 

5   
(1 ยูนิต) 

16  
 (4 ยูนิต) * 

The Complete นราธิวาสราช
นครินทร 

859  185  529  
(128 ยูนิต) 

518  
(126 ยูนิต) 

11  
(2 ยูนิต) 

330  
(57 ยูนิต) ** 

Smart Condo พระราม 2 1,947   2,062  1,135  
 (1,268 ยู

นิต) 

1,007  
(1,133 ยูนิต) 

128  
(135 ยูนิต) 

813   
(794 ยูนิต) 

Smart Condo วัชรพล 742  727  338  
 (313 ยูนิต) 

- 338  
(313 ยูนิต) 

404  
 (411 ยูนิต) 

* เหลือเพียง 2 ยูนิตและจะรีบดําเนินการปดโครงการ 
** ปจจุบันนาจะเหลือประมาณ 40 ยูนิต 

 
โครงการ Bridge พหลโยธิน 37 บริษัทจะพยายามขายใหหมดภายในปน้ี สวนโครงการ The Complete 

นราธิวาสราชนครินทร บริษัทจะพยายามขายใหหมดภายในไตรมาส 3 โครงการ Smart Condo พระราม 2 
สถานการณไมเอ้ืออํานวยเน่ืองจากลูกคาไมมีเงินออมเพียงพอที่จะวางเงินดาวน 10% ได อีกทั้ง ความเปนไดที่
ธนาคารจะปลอยเงินกูมีนอย ในไตรมาส 1 บริษัทก็ไดแกปญหาไปสวนหน่ึงแลวก็เปนที่นาพอใจ สวนโครงการ 
Smart Condo วัชรพล คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จในตนปหนาและคาดวาการกอสรางจะเสร็จเร็วกวากําหนดและ
นาจะพรอมโอนใหลูกคาไดภายในป 2554  
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3.  การเขาซื้อกิจการ Prin Venture 
                

บริษัทไดซื้อหุนสามัญของบริษัท ปริญเวนเจอร จํากัด ซึ่งเปนบริษัทรวมทุน ระหวางบริษัท และ บริษัท  
ยูนิเวนเจอร จํากัด (มหาชน) จํานวน 4.90 ลานหุน (ราคาหุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท) รวมมูลคา 39.20 ลานบาท หรือ
ในราคาหุนละ 8 บาท โดยมีมูลคา Book Value ที่ 11.38 บาท ตอหุน ซึ่งทําใหบริษัทเพ่ิมสัดสวนการถือหุนจากรอย
ละ 51 เปนอัตรารอยละ 100 ซึ่งไดรับรูรายการดังกลาวไปยังกําไรสะสมที่ยังไมจัดสรรในงบการเงินรวม และทําให
สวนของผูถือหุนสวนนอยในงบการเงินรวมลดลง จํานวน 55.77 ลานบาท 
 
4.  ความกาวหนาในการดําเนินการดานอ่ืนๆ ของบริษัท 

 
บริษัทไดพยายามปรับปรุงการดําเนินงานดานอ่ืนๆ อยางตอเน่ือง มีการชี้แจงความคืบหนาการดําเนินงาน

แกผูถือหุนอยางสม่ําเสมอทุกๆ ไตรมาส สงผลใหในป 2552 บริษัทไดรับรางวัล ชมเชย ลําดับที่ 2 IR Award Group 
3 และไดรับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1 IR Award Group 2 ป 2553 นอกจากน้ี บริษัทยังไดรับการปรับเรทติ้ง 
Corporate Governance อันเปนรางวัลดานการบริหารและธรรมาภิบาล จากระดับ 3 เปนระดับ 4 โดยมีเปาหมายจะ
ไดรับการปรับเรทติ้งเปนระดับสูงสุดระดับ 5 ในป 2554 
              

บริษัทไดปรับปรุงและขยายสํานักงานเพิ่มเติม ณ ชั้น 17 อาคาร Sun Tower เพื่อรองรับการขยายจํานวน
พนักงานและการดําเนินงานในอนาคต 
                 

บริษัทไดปรับปรุงสวัสดิการของพนักงานใหมีคุณภาพใกลเคียงกับบริษัทคูแขงและเปนหัวใจสําคัญในการ
ปรับปรุงเพ่ือกาวไปขางหนา โดยจัดใหมีสวัสดิการเพื่อซื้อบาน การใหทุนการศึกษาแกบุตรของพนักงาน เพ่ิม
สวัสดิการการรักษาพยาบาล 
              

บริษัทไดปรับปรุงกระบวนการทํางานใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนโดยไดทําการพัฒนากระบวนการตางๆ 
ในดานการทํางานเปนผลใหเกิดการประหยัดเวลา ตนทุนการดําเนินงานและควบคุมการผลิตใหไดคุณภาพ เชน Six 
Sigma เปล่ียนเปน Prinsiri Challenge  การกอสรางดวยระบบ Precast ทําใหลดระยะเวลาการกอสรางจาก 150 วัน
เปน 105 วัน  การใช Prefabrication Method การใชผนังหลอในที่แทนการกออิฐ การเทพ้ืนหลังบานพรอม Flat Slab 
การใชผนังร้ัวแบบหลอในที่แทนการกออิฐ การเปล่ียนจากการใชลูกปูนเปนแบบพลาสติก เพ่ือเปนการปรับปรุง
การทํางานใหมีมาตรฐานและงายตอการทํางานย่ิงข้ึน 
 

บริษัทยังไดเปดตัว Brand ใหม ภายใตชื่อ “Zerene” ซึ่งประกอบไดดวย 2 โครงการ ไดแก Zerene ทาขาม 
และ Zenene เพชรเกษม เปนโครงการบานเดี่ยวขนาดกลาง ราคา 4-10 ลานบาท  
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สืบเน่ืองจากการ Rebranding ในป2552 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสรางความแข็งแกรงใหแกบริษัท บริษัทได
จัดกิจกรรมการกุศล โดยไดบริจาคเงินใหแก 10 มูลนิธิ เปนจํานวนเงิน 10 ลานบาท รวมถึงการจัดกิจกรรมลูกคา
สัมพันธเพ่ือสงเสริมความสัมพันธอันดีระหวางบริษัทและลูกคา กิจกรรมสงเสริมการขายในรูปแบบตางๆ อาทิ การ
จัดมินิคอนเสิรต การจัดงานปารตี้ใหความรูดานฮวงจุยสําหรับการแตงบาน และกิจกรรม Dream Delivery ซึง่บริษัท
ก็จะทํากิจกรรมเหลาน้ีตอไปเพื่อตอกยํ้า Brand ของบริษัท 
 
5.  การจัดซื้อท่ีดิน  
                

บริษัทไดจัดซื้อที่ดิน 7 แปลง รวมมูลคา 1,876.48 ลานบาท โดยบริษัทไดดําเนินการโอนบางสวนแลว 
ทั้งน้ีบริษัทกําลังเรงกอสรางบานตัวอยาง และสํานักงานขาย เพือ่เร่ิมขายภายในป 2554 นี้ 
 

ที่ต้ัง พื้นที่ 
(ไร) 

มูลคาที่ดิน  
(ลานบาท) 

โครงการ กําหนดเปดโครงการ 

ถนนเรวดี-เล่ียงเมืองนนท 26  264.53 ทาวนโฮม 2 ชั้น ภายใต 
Brand “City Sense” 

ภายในไตรมาส 2/2554 

ถนนเอกชัย-บางบอน 15  189.78 ทาวนโฮม 3 ชั้น ภายใต 
Brand “Six Nature” 

ภายในไตรมาส 3/2554 

ถนนสวนผัก  
(ติดสถานีสุดทายของรถไฟฟา
สายสีแดง ตลิ่งชัน-บางซื่อ) 

50  255.64 บานเดี่ยวและทาวนโฮม - 

ถนนบางขุนเทียน ชายทะเล 62  155.11 บานเดี่ยวขนาดเล็ก - 
ถนนราชพฤกษ 48  553.05 บานเดี่ยวขนาดใหญ - 
ถนนรัตนาธิเบศร 18  189.67 คอนโดมิเนียม อยูในระหวางพิจารณาวา

สมควรสรางเปน Smart 
Condo หรือไม 

ถนนพระยาสุเรนทร  
(ซอยรามอินทรา 109) 

41 268.70 บานเดี่ยวขนาดเล็ก จัดซื้อในเดือนมีนาคม 
2554 

รวม  1,876.48   
             

คุณเลิศชัย ไมแจงนามสกุล ผูถือหุนไดสอบถามรายละเอียดเก่ียวกับเทคโนโลยีการกอสรางแบบ Tunnel 
Framework ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ กรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุน และคุณวีระ ไดชี้แจงใน
ประเด็นน้ีวา  เทคโนโลยี Tunnel Framework เปนการกอสรางดวย Framework มีลักษณะคลายอุโมงค มีผนัง 2 ดาน 
ดานลางเปนพื้น สําหรับวิธีการกอสราง จะฉีดซีเมนตเขาไป แลวทิ้งไวประมาณ 1 วันถึงหน่ึงวันคร่ึง จึงจะแกะ 
Form ออก แลวจึงสรางชั้นตอไปในลักษณะเดียวกัน โดยการกอสรางในสวนของ Tunnel Framework นี้ จะใช
ระยะเวลาประมาณ 21 วัน เมื่อรวมกับการประกอบโครงหลังคา ปูกระเบื้อง ตดิบันได หนาตาง จะใชระยะเวลาการ
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กอสรางทั้งหมดประมาณ 95 วัน ดวยการกอสรางในลักษณะน้ี บานจะไมมีเสาและคาน อีกทั้ง ตัวบานยังสูงข้ึนอีก
ดวย ทั้งนี้ คุณวีระ ไดชี้แจงตอวา การกอสราง จะใชวิธีหลอมากข้ึน เพ่ือลดการกออิฐและฉาบปูน ที่จําเปนตองใช
จํานวนแรงงาน และระยะเวลาที่มากกวา  
             

ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับกลุมเปาหมายสําหรับโครงการ Smart Condo พระราม 2 และ 
Smart Condo วัชรพล และคุณวีระไดชี้แจงในประเด็นน้ีวา กลุมเปาหมายสําหรับ 2 โครงการน้ี คือ กลุม Low 
Income ซึ่งมีรายไดเฉล่ียตอครอบครัวประมาณ 25,000 - 30,000 บาท ตอเดือน โดยจะตองมีเงินมาวางดาวน 10% 
หรือประมาณ 1 แสนบาท ซึ่งเมื่อรวมคาจดทะเบียนโอน และคาสวนกลางแลว ลูกคาจะตองมีเงินข้ันตนสําหรับวาง
ดาวนประมาณ 1.3 - 1.5 แสนบาท ทําใหมีปญหาในการขายเน่ืองจากธนาคารไมปลอยกู 100% ประกอบกับลูกคา
ไมมีเงินเก็บเพียงพอกับสวนตางที่ตองออกเอง 

 
            ผูถือหุนรายหน่ึงไดขอใหชี้แจงนโยบายการพัฒนาที่ดินในตางจังหวัด ซึ่งบริษัทไดซื้อมาเปนเวลาหลายป
แลว และยังอยูในระหวางรอการพัฒนา ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ กรรมการผูจัดการ ใหคําชี้แจงตอผูถือ
หุน และคุณวีระ ไดชี้แจงในประเด็นน้ีวา  ปจจุบัน บริษัทมีที่ดินที่อยูระหวางรอการพัฒนาทั้งหมด 6 ผืน มูลคาตาม
งบการเงินประมาณ 800 ลานบาท โดยบริษัทตั้งใจจะขายที่ดิน 3 แปลงหลัก ไดแก ที่ดินบริเวณพัทยา-นาเกลือ ทา
ขาม และถนนนราธิวาสราชนครินทร ซึ่งหากบริษัทขายทั้ง 3 แปลงน้ีได บริษัทคาดการณวาจะไดเงินมากกวา 70% 
ของมูลคาที่ดินทั้ง 6 ผืน อยางไรก็ดี สําหรับที่ดิน พัทยา-นาเกลือ หากบริษัทไมสามารถขายไดดวยราคาที่นาพอใจ 
บริษัทอาจนําที่ดินแปลงน้ีมาพัฒนาในอนาคต สําหรับที่ดินบริเวณถนนนราธิวาสราชนครินทรน้ัน มีผูขอเสนอซื้อ
แลว แตบริษัทยังไมตกลงขาย เน่ืองจากราคายังไมเปนที่นาพอใจ 
              

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังน้ี 
 
มติ      รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินกิจการของบริษัทฯ ในป 2553 ซึ่งมี

รายละเอียดดังปรากฏตามที่เสนอ 
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระในดังนี ้
 

ผูถือหุนท่ี จํานวน (หุน)  คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 773,372,069 99.6673899 
ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
งดออกเสียง 20,000 0.0025775 
ไมสงบัตรลงคะแนน 2,560,898 0.3300326 
รวมจํานวนเสียง 775,952,967 100.0000000 
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นอกจากน้ี ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางที่มีการประชุมในวาระที่ 3 ไดมีผูถือ
หุนเขามาลงคะแนนเพ่ิมอีก 7 ราย คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 874,200 หุน เพราะฉะน้ันจนถึงวาระปจจุบันมีผูถือหุน
เขารวมประชุมทั้งสิ้น 146 คน คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 775,952,967 หุน 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาและอนุมัติงบการเงินประจําป 2553 
 

ประธานฯ ไดแจงตอที่ประชุมวางบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ไดผาน
การตรวจสอบจากผูสอบบัญชี และผานการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแลว และไดมอบหมายให รอง
ศาสตราจารยอัญชลี พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูนําเสนอขอมูลทางการเงินลาสุด ใหผูถือหุน
ไดรับทราบและพิจารณาดังตอไปน้ี 

 
ขอมูลสรุปงบการเงินรวมของบริษัทฯ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 เปรียบเทียบกับป 2552 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
                                        (หนวย : ลานบาท) 
 2553 2552  เพ่ิม (ลด) 
สินทรัพยรวม 5,567.52 5,818.07 (4.30) 
หน้ีสินรวม 2,185.99 2,810.44 (22.21) 
สวนของผูถือหุนรวม 3,381.52 3,007.64 12.43 
รายไดรวม 4,468.05 4,917.45 (9.13) 
กําไรสุทธิ 563.98 479.31 17.66 
กําไรตอหุน 0.53 0.48 10.41 
  
                  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบแจงวางบการเงินของบริษัทไดผานการสอบทานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบเรียบรอยแลว เห็นวางบการเงินของบริษัทประจําป 2553 น้ัน เปนงบการเงินที่ถูกตอง ผูสอบบัญชีไดให
ความเห็นแบบไมมีเงื่อนไข ตลอดจนเปดเผยขอมูลครบถวนตามมาตรฐานบัญชีแลว คณะกรรมการจึงเห็นสมควร
อนุมัติงบการเงินที่ผูสอบบัญชีรับรองแลว ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ไดเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน 
  

หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังน้ี 
                   

มติ    อนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทยอย ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ 
                   

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 
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 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 771,452,070 99.4077818 
(2) ไมเห็นดวย 2,200,000 0.2834876 
(3) งดออกเสียง 497,000 0.0640424 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 1,898,897 0.2446881 
 รวมจํานวนเสียง 776,047,967 100.0000000 
  

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางที่มีการประชุมในวาระที่ 4 ไดมีผูถือหุนเขามา
ลงคะแนนเพ่ิมอีก 2 ราย คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 95,000 หุน เพราะฉะน้ัน จนถึงวาระปจจุบันมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 148 คน คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 776,047,967 หุน  
 
วาระท่ี 5 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับปบัญชีสิ้นสุด 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีประจําป 
                   

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2554 และขอใหที่ประชุมกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีดวย โดยมอบให รองศาสตราจารยอัญชลี 
พิพัฒนเสริญ ประธานกรรมการตรวจสอบ เสนอรายละเอียดตอผูถือหุน 

 
ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของ

บริษัท ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน แตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดย
การเสนอจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญ
ประจําปพิจารณา และแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ตามรายชื่อตอไปน้ี เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทประจําป 2554  

 
1. นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2982 (เปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท 

และบริษัทยอย มาแลวเปนระยะเวลา 3 ป ตั้งแตป 2551) หรือ  
2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5599 หรือ  
3. นางพรสรัญ รุงเจริญกิจกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255  
 

โดยใหผูสอบทานใดทานหน่ึงเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และงบ
การเงินรวม และกําหนดคาสอบบัญชีเปนจํานวนทั้งสิ้นไมเกิน 2,024,000 บาท (สองลานสองหมื่นสี่พันบาทถวน)  
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ผูสอบบัญชีที่เสนอแตงตั้งนั้น เปนผูสอบบัญชีรายเดียวกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย ทั้งน้ี ผูสอบบัญชี
ตามรายชื่อที่เสนอมาน้ันไมมีความสัมพันธ หรือสวนไดเสียกับบริษัท/บริษัทยอย/ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือ
ผูเก่ียวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 
ทั้งน้ี ปจจุบัน นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เปนผูสอบบัญชีของบริษัท

ยอยทั้ง 4 แหง ของบริษัท คือ บริษัท ปริญสิริ จํากัด (มหาชน), บริษัท โกร โยธา กรุป จํากัด, บริษัท ปริญเวนเจอร 
จํากัด และบริษัท ซีเอ็น เอสพีอาร จํากัด ซึ่งมีคาสอบบัญชี 4 บริษัท จํานวน 2,024,000 บาท (สองลานสองหมื่นสี่
พันบาทถวน) สําหรับคาบริการอ่ืน (non-audit fee) ในรอบบัญชีนี้ บริษัท และบริษัทยอยมีการรับบริการอ่ืนจาก
สํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เก่ียวของกับผูสอบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด ในสวนที่เก่ียวของกับกิจการ BOI ซึ่งจะคิดคาบริการดังกลาวเปนจํานวน 70,000 บาท 

 
อน่ึง ป 2553 สํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ ไดคิดคาตอบแทนเปนจํานวน 1,850,000 บาท ซึ่งในป 2554 

คาตอบแทนของผูสอบบัญชีเพิ่มข้ึนจากป 2553 ประมาณรอยละ 9.40% ทั้งน้ี เน่ืองมาจากรายไดและมูลคาของ
ทรัพยสินของบริษัทและบริษัทยอยมีการเพ่ิมสูงข้ึนตลอดจนจํานวนรายการทางบัญชีมากข้ึน และมีกิจการ BOI 
อันมีผลใหตองใชเวลาในการตรวจสอบมากข้ึนดวย และสอดคลองกับการเติบโตของธุรกิจบริษัท 

 
คาตอบแทนของผูสอบบัญช ี ป 2554 (ปท่ีเสนอ) ป 2553 

คาสอบบัญชีของบริษัท 1,420,000 1,280,000 
คาสอบบัญชีของบริษัทยอย 534,000 570,000 
คาบริการอ่ืน (ตรวจสอบเร่ือง BOI) 70,000 ไมม ี
คาตรวจสอบรวม       2,024,000      1,850,000 

 
หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณา และมีมติดวยเสียงขางมากดังน้ี 
 
มติ      อนุมัติใหสํานักงานบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2553 และอนุมัติแตงตั้ง นาง

สุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน เลขทะเบียน 
5599 หรือ นางพรสรัญ รุงเจริญกิจกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3255 แหงสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอเปน
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัท และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีเปนจํานวนทั้งสิ้น 2,024,000 บาท (สอง
ลานสองหมื่นสี่พันบาทถวน) ตามที่ประธานฯ เสนอทุกประการ 
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 
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 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 746,598,585 96.2041078 
(2) ไมเห็นดวย 860,000 0.1108166 
(3) งดออกเสียง 502,501 0.0647505 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 28,095,781 3.6203250 
 รวมจํานวนเสียง 776,056,867 100.0000000 
 

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางที่มีการประชุมในวาระที่ 5 ไดมีผูถือหุนเขามา
ลงคะแนนเพ่ิมอีก 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 8,900 หุน เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปจจุบันมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 149 คน คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 776,056,867 หุน  
 
วาระท่ี 6 พิจารณาและอนุมัติจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน
ประจําป 2553 
 

ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมผูถือหุนวา ตามงบการเงินสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ที่
ไดรับการตรวจสอบแลวของบริษัท ปรากฏวาบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินประจําป เทากับ 572,503,489.30 
บาท (หารอยเจ็ดสิบสองลานหาแสนสามพันสี่รอยแปดสิบเกาบาทสามสิบสตางค) และบริษัทมีนโยบายจายปนผล
ไมเกินรอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงินรวม หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

 
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57 กําหนด

วาบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารอง เปนจํานวนไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของ
ทุนจดทะเบียน 

 
ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตาม

กฎหมายและการจายเงินปนผลในรูปของเงินสดและหุนปนผลดังน้ี 
 

1.  พิจารณา และอนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 10,050,000 บาท (สิบลานหาหมื่นบาท
ถวน) ซึ่งเมื่อรวมกับทุนสํารองที่ไดจัดสรรไวในรอบบัญชีป 2552 จํานวน 100,500,000 บาท (หน่ึงรอยลานหาแสน
บาทถวน) บริษัทจะมีทุนสํารองตามกฎหมาย เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น จํานวน 110,550,000 บาท (หนึ่งรอยสิบลานหา
แสนหาหมื่นบาทถวน) คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
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2.  พิจารณาและอนุมัติการจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงานประจําป 2553 ใหแกผูถือหุนของบริษัท 
โดยคํานวณจากกําไรสุทธิของงบการเงินรวม ที่ไมรวมกําไรสุทธิสวนที่ไดรับการสงเสริมทุน หลังหักภาษีเงินไดนิติ
บุคคล โดยจายเงินปนผลในรูปของเงินสดและหุนปนผลในอัตรา 0.22 บาทตอหุน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 
2.1 จายเปนเงินสดใหแกผูถือหุนจํานวน 0.12 บาทตอหุน 
2.2 จายเปนหุนปนผลในอัตรา 10 หุนเดิมตอ 1 หุนปนผล โดยมีมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท หรือ

เทากับ 0.10 บาทตอหุน จํานวนเศษของหุนที่นอยกวา 1 หุนปนผล จะจายเปนเงินสดในอัตราหุน
ละ 0.10 บาท ซึ่งคิดเปนอัตราสวนการจายเงินปนผลตอหุน (Dividend Payout Ratio) เทากับ 
41.50% 

 
ทั้งน้ี  บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย สําหรับเงินไดจากการไดรับหุนปนผลและเงินปนผลในอัตรารอยละ 10 

โดยหักจากเงินปนผลที่จายเปนเงินสด โดยจะจายเงินปนผลภายในวันที่ 24 พฤษภาคม 2554 ใหแกผูถือหุนที่มีสิทธิ
เขารวมประชุมผูถือหุน และมีสิทธิไดรับเงินปนผลที่มีชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนในวันศุกรที่ 11 มีนาคม 
2554 ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 

 
 ในวาระน้ี คุณศักดิ์ชัย วัฒนนามกุล ผูถือหุน ไดสอบถามวาบริษัทจะใชนโยบายการจายหุนปนผลอีกนาน
เทาไหร และอยากทราบเหตุผลวาทําไมบริษัทเลือกที่จะจายหุนปนผล แทนที่จะจายเงินสดปนผลแตเพียงอยางเดียว 
ในประเด็นน้ี ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ กรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุนและคุณวีระ ไดชี้แจงใน
ประเด็นน้ีวา  การจายหุนปนผล ไมใชนโยบายของบริษัทที่จะปฏิบัติตลอดไป บริษัทไดพิจารณาหลายทางเลือกและ
เห็นสมควรใหมีการจายเงินสดปนผลและหุนปนผลในอัตราดังกลาว ดวยเห็นวาจะกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
บริษัทและผูถือหุน  
 

ผูถือหุนหนึ่งทานไดสอบถามสภาพความมั่นคงของบริษัท เพ่ือประกอบการตัดสินใจวาตนควรลงทุนใน
บริษัทตอไปหรือไม ประธานฯ ไดชี้แจงวา เมื่อ 2-3 ปที่ผานมา บริษัทก็ประสบปญหาเน่ืองจากวิกฤติเศรษฐกิจโลก
เชนเดียวกับบริษัทอ่ืน แตบริษัทก็พยายามแกปญหา จนสามารถผานพนวิกฤติเชนนั้นมาได เชนเดียวกับในปจจุบัน 
ที่ธุรกิจอสังหาริมทรัพยคอนขางชะลอตัว ทั้งประสบปญหาเน่ืองจากอัตราดอกเบี้ย อยางไรก็ตาม บริษัทจะพยายาม
อยางดีที่สุด เพ่ือสรางความมั่นใจวาบริษัทจะฝาฟนอุปสรรคไปได ทั้งในปน้ี และปตอๆไป 
 

ผูถือหุนอีกรายไดสอบถามแนวโนมการประกอบการของบริษัท ตลอดจนความเปนไปไดสําหรับการจาย
ปนผลในป 2554 ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ กรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุน และคุณวีระ ไดชี้แจงใน
ประเด็นน้ีวา ธุรกิจอสังหาริมทรัพย เปนธุรกิจที่มีลักษณะเปนวัฏจักร มีทั้งข้ึน และลง หากเศรษฐกิจดี ดอกเบี้ยถูก 
ธุรกิจก็จะเติบโต อยางไรก็ตาม ธุรกิจจะเติบโตมากนอยแคไหน ข้ึนอยูกับประสิทธิภาพในการบริหารบริษัทเปน
หลัก ในประเด็นเร่ืองการจายหุนปนผล มีขอดีหลายอยาง กลาวคือ ผูถือหุนไมตองเสียภาษี และสามารถเพ่ิมสภาพ
คลองในตลาดได ในขณะทีม่ีขอเสีย คือ การปรับตัวข้ึนลงของราคาหุน เวนแต ในกรณีที่บริษัทสามารถทํากําไรได
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อยางตอเนื่อง เปนที่ทราบดีวาผลการประกอบกิจการของบริษัทคอนขางต่ําในไตรมาส 1 ดวยเหตุน้ี บริษัทจึงจัดซื้อ
ที่ดิน เตรียมตั้งโครงการใหมๆมากข้ึน สําหรับบริษัทแลว บริษัทมีเปาหมายที่จะเติบโตอยางตอเน่ือง มั่นคง และ
เผชิญความเสี่ยงนอยที่สุด 
 

คุณเมธัส ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนรายหน่ึง ไดสอบถามนโยบายของบริษัทเก่ียวกับการจายเงินปนผลที่
ระบุวา “ไมเกิน 40%” ของกําไรสุทธิวาจะเปล่ียนเปน “ไมต่ํากวา 40%” ไดหรือไม อยางไรก็ดี คุณเมธัส ไดกลาว
ขอบคุณบริษัท ที่จายปนผลเกินกวา 40% มาโดยตลอด ตามที่ปรากฏจากการจายปนผลในปที่ผานมา ในประเด็นน้ี 
ประธานฯ ไดใหขอมูลวานโยบายการจายเงินปนผลไดเปล่ียนไปโดยไดรับมติจากที่ประชุมผูถือหุนในปที่แลว 
นอกจากน้ี ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ กรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุน และคุณวีระ ไดชี้แจงในประเด็น
น้ีวา เน่ืองจากบริษัทพยายามที่จะลดความเสี่ยงเก่ียวกับการขยายตัวของธุรกิจ และตลาดทุนมีไมมากพอของบริษัท
ใหเหลือนอยที่สุด หรือไมมีเลยหากเปนไปได ดังน้ัน บริษัทพยายามที่จะรักษาระดับการจายเงินปนผลไวที่ไมเกิน 
40% เพื่อรักษาเงินสดไว เพ่ือเปนการปองกันการขาดสภาพคลองทางการเงินของบริษัทและอยูในวิสัยที่สามารถจาย
ได 
 

หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังน้ี 
 

มติ     อนุมัติการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเปนจํานวน 10,050,000 บาท บาท (สิบลานหาหมื่นบาท
ถวน) และจายเงินปนผลสําหรับผลดําเนินการประจําป 2553 ตามที่ประธานฯ เสนอ  

 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ีดังนี ้

 
 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 772,437,069 99.5333089 
(2) ไมเห็นดวย 1,750,000 0.2254984 
(3) งดออกเสียง 2 0.0000003 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 1,871,796 0.2411925 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,058,867 100.0000000 
 

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบวาระหวางที่มีการประชุมในวาระที่ 6 ไดมีผูถือหุนเขามา
ลงคะแนนเพ่ิมอีก 1 ราย คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 2,000 หุน เพราะฉะนั้น จนถึงวาระปจจุบันมีผูถือหุนเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 150 คน คิดเปนจํานวนหุนเทากับ 776,058,867 หุน 
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วาระท่ี 7 พิจารณาและอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ไดมอบหมายใหผูดําเนินการประชุมใหรายละเอียดในวาระนี้ ตามที่ที่ประชุมไดมีการอนุมัติจาย
ปนผลโดยการออกหุนปนผล ตามระเบียบวาระที่ 6 แลวนั้น บริษัทจึงตองเพิ่มทุนเพ่ือรองรับการจัดสรรหุนดังกลาว 
อยางไรก็ดี มาตรา 136 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัทขอ 63.1 กําหนด
วา “บริษัทจะเพ่ิมทุนจากจํานวนที่จดทะเบียนไวแลวได โดยการออกหุนใหมเพ่ิมข้ึน ซึ่งกระทําไดเมื่อหุนทั้งหมด
ไดออกจําหนาย และไดรับชําระเงินคาหุนครบถวนแลว…” และเน่ืองจากการจายหุนปนผลใหแกผูถือหุนในปที่
ผานมา มีเศษของหุนคงเหลือ บริษัทจึงมีหุนที่ยังไมไดจําหนาย จึงตองลดทุนจดทะเบียนของบริษัทกอนที่จะเพ่ิมทุน
เพื่อรองรับการจัดสรรหุนปนผลในปน้ีได ดวยเหตุน้ี บริษัทจะตัดหุนสามัญที่จดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดจําหนาย
ตามนัยแหงมาตรา 140 แหงพระบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 
 

ดวยเหตุน้ี คณะกรรมการพิจารณาแลว เห็นสมควรอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากเดิมทุนจด
ทะเบียนจํานวน 1,105,500,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานหาแสนบาทถวน) เปน 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพัน
หน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหกบาทถวน) แบงออกเปน 1,105,499,456 หุน หุนละ 1 บาท 
โดยตัดหุนสามัญที่จดทะเบียนไวแลวแตยังไมไดจําหนายจํานวน 544 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท 

 
ทั้งน้ี การพิจารณาและอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิเพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนจะ

พิจารณาตอไปในวาระที่ 9 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 
 

สําหรับคะแนนเสียงในวาระน้ีจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 
มติ      อนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท   จากเดิมทุนจดทะเบียนจํานวน 1,105,500,000 บาท (หนึ่งพัน

หน่ึงรอยหาลานหาแสนบาทถวน) เปน 1,105,499,456 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอย
หาสิบหกบาท) แบงออกเปน 1,105,499,456 หุน หุนละ 1 บาท โดยตัดหุนสามัญที่จดทะเบียนไวแลวแตยังไมได
จําหนายจํานวน 544 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท             

 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 

 



หนา 18 จาก 27 

 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 772,789,069 99.5786662 
(2) ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
(3) งดออกเสียง 462,001 0.0595317 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 2,807,797 0.3618021 
 รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาและอนุมัติใหเพ่ิมทุนจดทะเบียน 
 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา เน่ืองจากที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหจายหุนปนผลตามวาระที่ 6 ที่ผานไป
ขางตน บริษัทจึงมีความจําเปนที่จะตองเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจัดสรรหุนปนผลดังกลาว ประธานฯ จึง
มอบหมายใหผูดําเนินการประชุมใหรายละเอียดในวาระน้ี 

 
คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นสมควรอนุมัติเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทอีกจํานวน 110,549,945 

บาท (หน่ึงรอยสิบลานหาแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยสี่สิบหาบาทถวน) แบงเปนหุนสามัญจํานวน 110,549,945 หุน 
มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกา
หมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหกบาทถวน) เปนทุนจดทะเบียนจํานวน 1,216,049,401 บาท (หน่ึงพันสองรอยสิบหกลาน
สี่หมื่นเกาพันสี่รอยหน่ึงบาทถวน) แบงออกเปนหุนสามัญจํานวน 1,216,049,401 หุน มูลคาหุนละ 1 บาท โดยการ
จัดสรรหุนเพ่ิมทุนทางบริษัทจะจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมในอัตราสวน 10 หุนเดิมตอ 1 หุนใหม ทั้งนีเ้พ่ือจายเปนหุน
ปนผลใหแกผูถือหุนของบริษัท 
 

สําหรับคะแนนเสียงในวาระนี้จะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 
 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 
มติ      อนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทและจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนของบริษัทตามที่ประธานฯ 

เสนอ  
 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 
 



หนา 19 จาก 27 

 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 773,676,069 99.69299617 
(2) ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
(3) งดออกเสียง 493,001 0.0635262 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 1,889,797 0.2435121 
 รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 
 
วาระท่ี 9 พิจารณาและอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุน และเพ่ิมทุนจด
ทะเบียนของบริษัท 
 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา วาระน้ีเปนวาระสืบเน่ืองมาจากการขออนุมัติลดทุนจดทะเบียน และเพ่ิม
ทุนจดทะเบียนของบริษัทตามระเบียบวาระที่ 7 และ 8 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปโดยถูกตองและมีผลบังคับไดตาม
กฎหมายอยางสมบูรณ จึงตองขออนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 ประธานฯ จึงมอบหมายให
ผูดําเนินการประชุมใหรายละเอียดในวาระนี ้

 
คณะกรรมการพิจารณาแลวจึงเห็นควรใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และอนุมัติใหมีการจดทะเบียน

แกไขหนังสือบริคณหสนธิสนธิขอ 4. ของบริษัท เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน และเพิ่มทุนจด
ทะเบียนของบริษัท โดยแกไขเปนรายละเอียดดังตอไปน้ี  
 
1. แกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุนสามัญที่จด
ทะเบียนไว แตยังไมไดออกจําหนาย จํานวน 544 หุน ดังน้ี 
 
จากเดิม 
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 1,105,500,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานหาแสนบาทถวน) 
แบงออกเปน       1,105,500,000 หุน (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานหาแสนหุน) 
มูลคาหุนละ           1    บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ        1,105,500,000 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานหาแสนหุน) 
หุนบุริมสิทธิ          -      หุน (ศูนยหุน)” 
 
แกไขเปน 
 “ขอ 4 ทุนจดทะเบียน 1,105,499,456 บาท (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหกบาท
ถวน) 
แบงออกเปน            1,105,499,456 หุน (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหกหุน)  



หนา 20 จาก 27 

มูลคาหุนละ                   1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ             1,105,499,456 หุน (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหกหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                                 -  หุน (ศูนยหุน)” 
 
2. แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองการเพ่ิมทุนจดทะเบียนเพ่ือรองรับการจายปนผลในรูป
ของหุนปนผล ดังน้ี 
 
จากเดิม 
ทุนจดทะเบียน   1,105,499,456 บาท (หนึ่งพันหนึ่งรอยหาลานสี่แสนเกาหมืน่เกาพันสี่รอยหาสิบหกบาท
ถวน) 
แบงออกเปน                  1,105,499,456 หุน (หน่ึงพันหน่ึงรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหก
หุน)  
มูลคาหุนละ                   1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ                  1,105,499,456 หุน (หน่ึงพันหนึ่งรอยหาลานสี่แสนเกาหมื่นเกาพันสี่รอยหาสิบหกหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                                    -  หุน (ศูนยหุน)” 
 
แกไขเปน 
“ขอ 4 ทุนจดทะเบียน    1,216,049,401 บาท (หนึ่งพันสองรอยสิบหกลานสี่หมื่นเกาพันสี่รอยหน่ึงบาทถวน) 
แบงออกเปน                        1,216,049,401 หุน   (หน่ึงพันสองรอยสิบหกลานสี่หมื่นเกาพันสี่รอยหนึ่งหุน) 
มูลคาหุนละ                                                1 บาท (หน่ึงบาท) 
โดยแยกออกเปน 
หุนสามัญ                  1,216,049,401 หุน   (หน่ึงพันสองรอยสิบหกลานสี่หมื่นเกาพันสี่รอยหนึ่งหุน) 
หุนบุริมสิทธิ                                     -  หุน (ศนูยหุน)” 
 

สําหรับคะแนนเสียงในวาระน้ีจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 
 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 



หนา 21 จาก 27 

มต ิ อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนโดยการ
ตัดหุนที่ยังไมไดนําออกจําหนาย และการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่ประธานฯเสนอ 

 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 

 
 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 773,671,069 99.6923174 
(2) ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
(3) งดออกเสียง 493,001 0.0635262 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 1,894,797 0.2441563 
 รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 
 
วาระท่ี 10 พิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนที่ผูท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ 
 

ประธานฯ ชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 71 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับขอ 22 ของบริษัทกําหนดไววาในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนที่ใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 
3 กรรมการผูออกจากตําแหนงตามวาระน้ันอาจจะเลือกเขารับตําแหนงอีกก็ได  

 
ในปน้ีกรรมการที่มีรายชื่อดังตอไปน้ีจะพนจากตําแหนงตามวาระ โดยใหการพนจากตําแหนงมีผลในวัน

ประชุมใหญสามัญประจําปของผูถือหุนของบริษัท คร้ังที่ 1/2554 น้ี 
 

1.  นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล    กรรมการและกรรมการบริหาร  
2. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล          กรรมการอิสระ 
3.  ตําแหนงกรรมการที่วางลงและยังไมแตงตั้งในที่ประชุมคราวนี ้

 
ประธานฯ ไดเรียนเชิญใหกรรมการที่เก่ียวของทั้งสองทาน ออกจากที่ประชุมกอนเน่ืองจากมีสวนไดเสียใน

การดําเนินการประชุม หลังจากนั้นประธานฯ มอบให ผูดําเนินการประชุม เปนผูใหรายละเอียดเก่ียวกับประวัติของ
กรรมการแตละทานเพ่ือเปนขอมูลใหผูถือหุนพิจารณาตอไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบที่ไดจัดสงใหผูถือ
หุนแลว 

 
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานของกรรมการในชวงที่ผานมา 
เห็นควรใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และอนุมัติใหกรรมการทั้งสองคนเปนกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระ
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หน่ึง นอกจากน้ี ในสวนของตําแหนงกรรมการที่วางลง บริษัทขอสงวนสิทธิใหตําแหนงน้ียังมีผลตามกฎหมาย โดย
ในการประชุมคร้ังน้ียังไมไดแตงตั้งกรรมการเขาดํารงตําแหนงแทนตําแหนงที่วางลง หากมีการเสนอใหแตงตั้ง
กรรมการเขาใหมในตําแหนงนี้ จะเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 
 
หลังจากไดมีการเสนอ และรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงขางมากดังน้ี 
 
มติ      อนุมัติใหแตงตั้ง (1) นายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล และ (2) นายอุเทน คงสุนทรกิจ เปนกรรมการของ

บริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง สําหรับตําแหนงที่วางลงบริษัทขอสงวนสิทธิใหตําแหนงยังคงมีผลตามกฎหมาย หากมี
การเสนอใหแตงตั้งกรรมการเขาใหมในตําแหนงน้ี จะเสนอใหที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติตอไป 

                                        
                                       โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังนี ้
  
 1. อนุมัติแตงตั้งนายขวัญชาย มงคลกิจทวีผล เปนกรรมการและกรรมการบริหาร 

 
 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 773,561,069 99.6781432 
(2) ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
(3) งดออกเสียง 578,001 0.0744790 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 1,919,797 0.2473778 
 รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 

  
 2. อนุมัติแตงตั้งนายอุเทน คงสุนทรกิจ เปนกรรมการอิสระ 

 
 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 773,526,069 99.6736333 
(2) ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
(3) งดออกเสียง 613,001 0.0789890 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 1,919,797 0.2473778 
 รวมจํานวนผูออกเสียง 776,058,867 100.0000000 
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วาระท่ี 11      พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 และอนุมัติเงินบําเหน็จสําหรับกรรมการ
อิสระ สําหรับผลประกอบการประจําป 2553 
 

ประธานฯ แจงวา ปจจุบันบริษัทยังไมมีคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน แตอยางไรก็ตาม เพ่ือสราง
แรงจูงใจในการดําเนินงานที่ดีใหแกบริษัท บริษัทจึงไดมีการกําหนดคาตอบแทน ใหแกกรรมการ และเงินบําเหน็จ
ใหแกกรรมการอิสระ สําหรับเงินบําเหน็จที่จะจายใหแกกรรมการอิสระน้ันไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริหารแลว 
 

เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการ ผลการดําเนินงานของบริษัท การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทาง
ผลกําไรของบริษัท กรรมการเห็นควรใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณาและอนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2554 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 3,700,000 บาท (สามลานเจ็ดแสนบาท) ซึ่งเพ่ิมข้ึนจาก
คาตอบแทนในป 2553 สําหรับคาเบี้ยประชุมกรรมการน้ัน กําหนดใหกรรมการอิสระ (ยกเวนประธานกรรมการ
บริษัท) ไดรับเบี้ยประชุม ในคร้ังที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) ตอคร้ัง และเห็นควรกําหนด
บําเหน็จใหแกกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบกิจการประจําป 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,325,000 บาท (หน่ึง
ลานสามแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน) 

 
ป 2553 ป 2554 ช่ือกรรมการ 

คาเบี้ย
ประชุม 

คาตอบแทน
กรรมการ 

รวม คาเบี้ย
ประชุม 

คาตอบแทน
กรรมการ 

บําเหน็จ
กรรมการ
สําหรับผล

ประกอบการ
ป 2553 

รวม 

1. น.ส. สิริลักษณ โกวิทจินดาชัย - - -     
2. นายวีระ ศรีชนะชัยโชค - - -     
3. นายชัยวัฒน โกวิทจินดาชัย - - -     
4. นายขวัญชาย  มงคลกิจทวีผล - - -     
5. นายสกล เปาอินทร - - -     
6. ศ.ดร.วรภัทร โตธนะเกษม - 1,728,000 1,728,000 - 1,728,000 530,000 2,258,000 
7. รศ.อัญชลี พิพัฒนเสรญิ 100,000 480,000 580,000 100,000 480,000 265,000 845,000 
8. รศ.วิทยา ดานธํารงกูล 100,000 360,000 460,000 100,000 360,000 265,000 725,000 
9. ผศ.มนตผกา วงษา 100,000 360,000 460,000 100,000 360,000 265,000 725,000 
10. นายอุเทน คงสุนทรกิจกุล - - - 60,000 360,000 - 420,000 
รวม 300,000 2,928,000 3,288,000 360,000 3,288,000 1,325,000 4,973,000 

 
ที่ประชุมสามัญประจําป 2553 ไดอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนเงิน 3,300,000 บาท แตบริษัทไดจาย

คาตอบแทนต่ํากวาวงเงินคาตอบแทนที่ไดขออนุมัติเปนจํานวนเงิน 72,000 บาท 
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หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวาก่ึง
หน่ึง ดังน้ี 

 
มติ      อนุมัติกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 เปนจํานวนเงินรวมทั้งสิ้นไมเกิน 3,700,000 

บาท (สามลานเจ็ดแสนบาท) สําหรับคาเบี้ยประชุมกรรมการนั้น กําหนดใหกรรมการอิสระเทาน้ัน (ยกเวนประธาน
กรรมการบริษัท) ไดรับเบี้ยประชุม ในคร้ังที่มาประชุมรายละ 10,000 บาท (หน่ึงหมื่นบาท) ตอคร้ัง และเห็นควร
กําหนดบําเหน็จใหแกกรรมการอิสระ สําหรับผลประกอบกิจการประจําป 2553 เปนจํานวนทั้งสิ้น 1,325,000 บาท 
(หนึ่งลานสามแสนสองหมื่นหาพันบาทถวน)  
 

โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 
                   
11.1 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2554 
 
 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 771,770,869 99.4474649 
(2) ไมเห็นดวย 20,000 0.0025771 
(3) งดออกเสียง 664,501 0.0856251 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 3,603,497 0.4643329 
 รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 
 
11.2 อนุมัติเงินบําเหน็จสําหรับกรรมการอิสระสําหรับผลประกอบการประจําป 2553 
 
 ผูถือหุนที่ จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
(1) เห็นดวย 739,440,845 95.2815407 
(2) ไมเห็นดวย 32,859,624 4.2341664 
(3) งดออกเสียง 1,638,601 0.2111439 
(4) ไมสงบัตรลงคะแนน 2,119,797 0.2731490 
 รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 
 
วาระท่ี 12   พิจารณาและอนุมัติเปล่ียนแปลงขอบังคับของบริษัท เร่ือง การแตงตั้งกรรมการบริหาร 
                   

ประธานฯ แจงวา ตามขอบังคับบริษัท ขอ 43. วรรคหน่ึง ระบุวา “คณะกรรมการอาจแตงตั้งกรรมการจํานวน
หน่ึงตามที่เห็นสมควรเปนคณะกรรมการบริหาร โดยใหมีอํานาจหนาที่ควบคุมดูแลกิจการของบริษัทตามที่
คณะกรรมการมอบหมายก็ได” เพ่ือใหการตัดสินใจในเร่ืองตางๆ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัท เปนไปอยางถูกตอง 
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เพิ่มประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และครอบคลุมประเด็นปญหาตางๆไดอยางครบถวน และสามารถรองรับการ
ขยายตัวของธุรกิจของบริษัทตอไปในอนาคตได รวมทั้งเพื่อใหบริษัทมีผูบริหารซึ่งมีความเชี่ยวชาญในสายงาน
ตางๆ เข ารวมใหความเห็นในการประชุมคณะกรรมการบริหาร คณะกรรม การจึงประสงคจะแตงตั้ง
กรรมการบริหารเพ่ิมข้ึน แตจากขอความในขอบังคับดังกลาวจะเห็นไดวา บุคคลใดจะสามารถเขามาดํารงตําแหนง
คณะกรรมการบริหารจะตองมีสถานะเปนกรรมการบริษัทดวย ทําใหเกิดขอจํากัดในการแตงตั้งบุคคลเขาดํารง
ตําแหนงในคณะกรรมการบริหาร 

 
เพ่ือใหคณะกรรมการสามารถพิจารณาแตงตั้งกรรมการบริหารจากบุคคลที่คณะกรรมการเห็นวา มีความรู 

ความสามารถ และเหมาะสมไดโดยไมมีขอจํากัดดังกลาว จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมสามัญประจําปพิจารณา และ
อนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท ขอ 43. วรรคหน่ึง เปน “คณะกรรมการอาจแตงตั้งบุคคลจํานวนหนึ่งตามที่เห็นสมควร
ใหเปนคณะกรรมการบริหารโดยกรรมการบริหารจะดํารงตําแหนงกรรมการหรือไมก็ได และในจํานวนน้ีใหแตงตั้ง
กรรมการคนหน่ึงเปนประธานกรรมการบริหาร” 

 
ไมมีผูถือหุนซักถามแตอยางใด 
 
สําหรับคะแนนเสียงในวาระน้ีจะตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนที่เขารวมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง 
 
หลังจากไดมีการเสนอและรับรองโดยชอบแลว ที่ประชุมไดพิจารณาและมีมติดวยเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 

ของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 
มติ      อนุมัติการแกขอบังคับบริษัทขอ 43. วรรคหน่ึง ตามที่ประธานฯ เสนอ 
 
โดยมีผลการนับคะแนนในวาระน้ี ดังน้ี 

 
ผูถือหุนท่ี จํานวน (หุน) คิดเปนรอยละ 
เห็นดวย 773,676,069 99.6929617 
ไมเห็นดวย 0 0.0000000 
งดออกเสียง 493,001 0.0635262 
ไมสงบัตรลงคะแนน 1,889,797 0.2435121 
รวมจํานวนเสียง 776,058,867 100.0000000 
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วาระท่ี 13 พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี) 
 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุม เรียนเชิญใหทานผูถือหุนที่มีคําถาม หรือตองการแสดงความคิดเห็นตอ
คณะกรรมการ สามารถซักถามหรือแสดงความคิดเห็นตอคณะกรรมการไดในระเบียบวาระน้ี 

 
            คุณเมธัส ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัทไดซักถามตอคณะกรรมการเก่ียวกับผลกระทบ
ตอบริษัทจากการที่ธนาคารอาคารสงเคราะห (ธอส.)ไดมีนโยบายปลอยกูโดยคิดดอกเบี้ยในอัตรา 0% ในประเด็นน้ี
ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ กรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุนและคุณวีระไดชี้แจงในประเด็นน้ีวา  การที่ 
ธอส.ไดปลอยกูในอัตรา 0% ดังกลาวจะมีผลดีตอบริษัท เน่ืองจากกลุมลูกคาของบริษัทสวนหนึ่งเปนสมาชิกของ 
ธอส.  
 
 คุณเลิศชัย ไมแจงนามสกุลผูถือหุนรายหน่ึงของบริษัทไดซักถามตอคณะกรรมการเก่ียวกับสิทธิประโยชน
ทางภาษีที่บริษัทจะไดรับจากการที่บริษัทไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI) ในประเด็นน้ีประธานฯ ไดมอบหมาย
ใหคุณวีระ ศรีชนะชัยโชคกรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุนและคุณวีระ ไดชี้แจงในประเด็นนี้วา  ประโยชนที่
ไดรับจาก BOI คือทําใหบริษัทมีภาระภาษีนอยลง ในสวนเงินปนผล ผูถือหุนก็ไมถูกหักภาษี ณ ที่จายอีก 10 % และ
ในปนี้เพ่ือใหการทํางานงายข้ึน บริษัทจึงยังไมจายเงินปนผลจากเงินกําไรที่ไดรับจาก BOI ทําใหผูถือหุนยังไมมี
ภาระภาษีจากสวนของกําไรดังกลาว 
 
 ผูถือหุนทานหน่ึงของบริษัท ไดตั้งขอสังเกตเก่ียวกับข้ันตอนในการสงมอบบานซึ่งผูถือหุนเปนลูกคาดวย
และไมพอใจกับมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพบานของบริษัท ในประเด็นน้ีประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณวีระ 
กรรมการผูจัดการชี้แจงตอผูถือหุนและคุณวีระ ไดชี้แจงในประเด็นน้ีวา  คณะกรรมการจะรับเร่ืองดังกลาวน้ีไป
หารือในที่ประชุมคณะกรรมการตอไป นอกจากน้ีผูถือหุนคนเดียวกันน้ีไดซักถามเก่ียวกับการกอสรางวามีการใช
แรงงานที่เปนแรงงานตางดาวผิดกฎหมายหรือไม ซึ่งคุณวีระ ไดชี้แจงเพ่ือสรางความมั่นใจตอผูถือหุนวา ทางบริษัท
น้ันไมมีนโยบายในการรับแรงงานตางดาวผิดกฎหมาย ทั้งน้ี บริษัทสามารถยืนยันวา ไมมีการจางแรงงานตางดาวมา
ทํางานเปนพนักงานรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่กอสรางอยางแนนอน 
 

กอนการปดประชุม นางสาวสิริลักษณ ประธานกรรมการบริหาร ไดกลาวปดการประชุม และขอบพระคุณ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและใหความวางใจในการดําเนินงานของปริญสิริดวยดีตลอดมา ปที่ผานมาแมจะประสบ
ความยากลําบากอยูบาง แตคณะผูบริหารและทีมงานก็ทํางานอยางหนักในการบริหารบริษัท ในดานการกอสรางก็มี
ลดตนทุน และลดระยะเวลาในการกอสราง บริษัทขอใหคํามั่นวาจะพัฒนาศักยภาพของบริษัทใหเติบโตอยาง
ตอเนื่อง ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอผูลงทุนและการเติบโตของบริษัทอยางย่ังยืน  

 



หนา 27 จาก 27 

ประธานฯ ปดการประชุมเวลา 16.30 น. 
 
 

_____________________________________ 
                 ศ. ดร.วรภัทร โตธนะเกษม 

                      ประธานกรรมการบริษทัและประธานในทีป่ระชุม 


