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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท เพซ ดเีวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) 
ประชุมเมื่อวันอังคารท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องเกรทรมู ช้ัน 3 โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพมหานคร 

เลขท่ี 106, 108 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 

เริ่มการประชุมเวลา 14.00 น. 

นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ (“ประธานฯ”) กล่าวเปิดประชุมและต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2559 ของบริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”)  

ประธานฯ แจ้งที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นมาเขา้ร่วมประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะรวมทั้งสิน้ 172 ราย 
นับจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 1,678,764,365 หุ้น (หนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบแปดล้านเจ็ดแสนหกหม่ืนสี่พันสามร้อยหกสิบ
ห้าหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 51.4693 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายแล้วทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งเกินกว่า 1 ใน 3 ของหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด ณ วันปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ แล้ว ทั้ งนี้ 
ระหว่างการประชุมมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีก 52 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้
ทั้งสิ้น 172,202,674 หุ้น (หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสองลา้นสองแสนสองพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่หุ้น) รวมการประชุมครั้งนี้มีผูถื้อ
หุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งสิ้น  224 ราย นับรวมจ านวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 
1,850,967,039 หุ้น (หนึ่งพันแปดร้อยห้าสิบล้านเก้าแสนหกหม่ืนเจ็ดพันสามสิบเก้าหุ้น) คิดเป็นอัตราร้อยละ 
56.7489 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้แล้วทั้งหมด  

ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ ประธานฯ ได้กล่าวแนะน ากรรมการ ผู้บริหาร ผู้สอบบัญชี และที่ปรึกษาของ
บริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุมดังนี้ 

กรรมการที่เข้ารว่มประชุม 
1. นายไกรทิพย์ ไกรฤกษ์ ประธานกรรมการ 
2. นายโชติพล เตชะไกรศรี รองประธานกรรมการ 
3. นางลัดดา ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายประเสริฐ ภัทรดิลก ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง/กรรมการอิสระ 
5. นางสาวเบญจพร ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน/กรรมการอิสระ
6. นายสรพจน์ เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
7. นายจุมพล เตชะไกรศรี กรรมการ 
8. นายธีระ วยากรณ์วิจิตร กรรมการ 
9. นายพรสัณห์ พัฒนสิน กรรมการ 
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ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายบายานี่ ลอรายา ประธานเจ้าหน้าที่สายงานปฏิบัติการ 
2. นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน 
3. นายณัฐพล ลัคนลาวัณย์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายบัญชีและการเงิน 
4. นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์ รองผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายกฎหมายและก ากับดูแล

กิจการ/เลขานุการบริษัท 
 

ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่  เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด 
1. นายอภิชาติ สายะสิต ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229 
2. นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3899 
 
ที่ปรึกษากฎหมายจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด 
1. นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ 
2. นางสาวฐิติภรณ์ บูรณวรศิลป์ 
 
เลขานุการบริษัทในฐานะผู้ด าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากับดูแล

กิจการที่ดี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือก
เป็นกรรมการ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2558 น้ัน  ซึ่งเม่ือครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ปรากฏ
ว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด เสนอวาระการประชุมหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการคัดเลือกเป็นกรรมการ  

จากนั้น ผู้ด าเนินการประชุมได้ชี้แจงเก่ียวกับระเบียบการด าเนินการประชุม รวมถึงวิธีการปฏิบัติในการ
ลงคะแนน และการนับคะแนนเสียง ดังนี้ 

1. การออกเสียงลงคะแนนจะใช้บัตรลงคะแนนเสยีงที่เจ้าหน้าที่ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบยีนก่อนการ
ประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นแต่ละคนมีคะแนนเสียงเท่าจ านวนหุ้นที่ถืออยู่ โดยถือว่าหนึ่งหุ้นมีหนึ่งเสียง 
ส าหรับผู้รับมอบฉันทะซึ่งผู้ถือหุ้นได้ออกเสียงมาในใบมอบฉันทะแล้วว่าเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย 
หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระการประชุม บริษัทฯ จะถือตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบ
ฉันทะจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมอีก 

2. เม่ือจบการชี้แจงจากกรรมการในแต่ละวาระการประชุม ประธานฯ จะสอบถามผู้ถือหุ้นและเปิด
โอกาสให้แสดงความคิดเห็น โดยผู้ถือหุ้นคนใดประสงค์จะแสดงความคิดเห็นให้ยกมือขึ้น พร้อมแจ้ง
ชื่อ-นามสกุล และจ านวนหุ้นที่ถือก่อนแสดงความคิดเห็น หากไม่มีผู้ถือหุ้นคนใดมีความเห็นแตกต่าง
จากความเห็นของคณะกรรมการ คือ ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ประธานฯ จะผ่านไปพิจารณา
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เรื่องในวาระถัดไป โดยถือว่าผู้ถือหุ้นมีมติเป็นเอกฉันท์เห็นด้วย หรืออนุมัติตามที่คณะกรรมการ
น าเสนอในวาระนั้น ทั้งนี้ บริษัทฯ จะแสดงผลคะแนนให้รับทราบในแต่ละวาระการประชุม 

3. หากมีผู้ถือหุ้นคนใดไม่เห็นด้วยตามที่คณะกรรมการน าเสนอ หรือต้องการงดออกเสียงในวาระใด 
ขอให้ผู้ ถือหุ้นคนนั้นยกมือขึ้นเม่ือผู้ด าเนินการประชุมกล่าวสอบถามผู้ ถือหุ้นจบ ในกรณีนี้
ผู้ด าเนินการประชุมจะให้ผูถื้อหุ้นผูซ้ึ่งไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ส่งบัตรลงคะแนนเสยีงที่เจ้าหนา้ที่
ได้จัดเตรียมให้ขณะลงทะเบียนก่อนการประชุมเฉพาะวาระที่พิจารณานั้นให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ 
เพื่อจะน ามารวมคะแนนเสียงในวาระนั้นว่า มีคะแนนเสียงเห็นด้วยเท่าใด ไม่เห็นด้วยเท่าใด และงด
ออกเสียงเท่าใด แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบ 

ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯ จะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  หักออกจาก
คะแนนเสียงทั้งหมด ส่วนผู้ถือหุ้นที่ท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและได้ออกเสียง
ลงคะแนนมาในแต่ละวาระแล้วว่า เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทฯ จะบันทึกการออก
เสียงตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นรวมไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อนับคะแนนเสียงการลงมติใน 
แต่ละวาระ 

4. ในวาระเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ผู้ถือหุ้นอาจไม่เห็นด้วยกับ
กรรมการบางคนที่บริษัทฯ เสนอแต่งต้ัง ดังนั้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถแสดงความเห็นได้โดยอิสระ 
บริษัทฯ จะเชิญกรรมการผู้ถูกเสนอแต่งต้ังออกนอกห้องประชุม และเพื่อความโปร่งใส บริษัทฯ ขอให้
ผู้ถือหุ้นทุกคนที่เข้าร่วมประชุมลงคะแนนเสียงแบบใช้บัตรลงคะแนนเสียงว่าจะลงคะแนนเห็นด้วย 
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพื่อเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะไป
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ
แต่ละท่านก่อน และจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทั้งหมดที่ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยภายหลัง 

5. การลงคะแนนในลักษณะดังต่อไปนี้ ถือว่าการลงคะแนนดังกล่าวเป็นโมฆะ 

1) บัตรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่าหนึ่งช่อง  
2) บัตรลงคะแนนที่มีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขัดกัน  
3) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือชื่อก ากับ  
4) บัตรลงคะแนนที่ลงคะแนนเสียงเกินกว่าเสียงที่มีอยู่ 

 ในกรณีที่ท่านผู้ถือหุ้นต้องการแก้ไขการออกเสียงลงคะแนน โปรดขีดฆ่าของเดิมและลงชื่อก ากับทุก
ครั้ง 
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6. ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เข้าใจวิธีการออกเสียงลงคะแนนสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่ซึ่งจะคอยอ านวย
ความสะดวก และอธิบายให้เข้าใจได้ 

7. ส าหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะกลับก่อน หรือไม่อยู่ในห้องประชุมในวาระใด ผู้ถือหุ้นสามารถใช้สิทธิ
ของท่านได้ โดยส่งบัตรลงคะแนนล่วงหน้าให้กับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนออกจากห้องประชุม 

8. คะแนนเสียงของจ านวนผูถื้อหุ้นในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน เนื่องจากการทยอยเข้าห้องประชุมของผู้
ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ ท าให้จ านวนผู้เข้าร่วมประชุมแต่ละวาระอาจไม่เท่ากัน 

9. ในการนับคะแนนเสียงครั้งนี้ บริษัทฯ มีตัวแทนจาก บริษัท วีระวงค์, ชินวัฒน์ และเพียงพนอ จ ากัด
คือ นางสาวสวิตา ปีตะวรรณ และนางสาวฐิติภรณ์ บูรณวรศิลป์  ท าหน้าที่ เป็นผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) การตรวจนับคะแนนเสียง และอาสาสมัครผู้แทนผู้ถือหุ้น 2 ท่าน ร่วมเป็นผู้ตรวจสอบ 
(Inspector) การตรวจนับคะแนนเสียงด้วย 

10. ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีค าถามหรือความเห็นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลังพิจารณาอยู่ ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรือให้ความเห็นในวาระอื่นๆ ในช่วงท้ายของการประชุม และขอความกรุณาท่าน 
ผู้ถือหุ้นให้ความเห็น หรือสอบถามอย่างกระชับ และงดเว้นการซักถามหรือแสดงความเห็นใน
ประเด็นที่ซ้ ากัน เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นรายอื่นได้ใช้สิทธิด้วย จึงขอความกรุณาผู้ถือหุ้นโปรดให้
ความร่วมมือเพื่อให้การประชุมเป็นไปด้วยดีและเพื่อเป็นการบริหารการประชุมให้อยู่ในเวลาที่
ก าหนด 

ผู้ด าเนินการประชุมเรียนเชิญ ประธานฯ ด าเนินการประชุม 

ระเบียบวาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 
2558 เม่ือวันที่ 27 เมษายน 2558 (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นรับทราบพร้อมหนังสอื
เชิญประชุม) 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไขรายงานการประชุม 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2558 เ ม่ือวันที่  27 

เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,694,346,870 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการรับรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผูถื้อหุน้
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,694,346,870 เสียง 

 
ระเบียบวาระท่ี 2 พิจารณารับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
 
ประธานฯ มอบหมายให้นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เป็นผู้รายงาน

รายงานประจ าปี และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 ซึ่งสรุปได้ ดังนี้ 
 
 1. โครงการต่างๆ ของบริษัทฯ 
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2. โครงการท่ีอยู่ระหว่างการพัฒนา 3 โครงการ 

- โครงการมหานคร (มิกซ์-ยูส) แบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ โรงแรม เดอะ บางกอก 
เอดิชั่น, เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก และ สกาย ออบเซอร์เวชั่น 
เดค ทั้งนี้ ส่วนของเดอะ ริทซ์ คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก มียอดขายสะสม
อยู่ที่ร้อยละ 71 ของจ านวนยูนิตทั้งหมด คิดเป็น 9,000 ล้านบาท โดยได้เริ่มโอน
กรรมสิทธิ์ให้แก่ลูกค้า ไปเม่ือวันที่ 22 เมษายน 2559 และเริ่มรับรู้รายได้ในงบ
การเงินไตรมาสที่ 2 ปี 2559 

 - โครงการมหาสมุทร ซึ่งเป็นวิลล่าที่พัฒนาเพื่อการขายประมาณ 80 ยูนิต มี
ยอดขายสะสมร้อยละ 40 ซึ่งอยู่ระหว่างการก่อสร้าง โดยจะเริ่มโอนกรรมสิทธิ์
วิลล่าบางส่วนได้ภายในสิ้นปี 2559 

- โครงการนิมิต หลังสวน มูลค่าโครงการ 7,584 ล้านบาท มียอดขายสะสมอยู่ที่
ร้อยละ 90 โดยขณะนี้โครงการดังกล่าวได้รับอนุมัติรายงานการวิเคราะห์
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) แล้ว และจะเริ่มก่อสร้างในเดือนพฤษภาคม 2559 

3. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มกูร์เมต์ – ดีน แอนด์ เดลูก้า 

- บริษัทฯ จะเป็นผู้ขยายสาขาทั้งในประเทศไทยและสหรัฐอเมริกา โดยจะเริ่ม
ขยายสาขาในสหรัฐอเมริกาภายในปี 2559 และจะขยายต่อไปอย่างต่อเนื่อง 
ส่วนในประเทศอื่น จะใช้วิธีการขายแฟรนไชส์ โดยขณะนี้มีแฟรนไชส์ใน 7 
ประเทศทั่วโลก รวมจ านวน 35 สาขา 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ สอบถามในประเด็นต่างๆ ดังนี้ 

1. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

 บริษัทฯ มีแนวทางการด าเนินธุรกิจให้มีความต่อเนื่อง และมีรายได้อย่าง
สม่ าเสมออย่างไร 

 หากธุรกิจที่ด าเนินการอยู่มีเสถียรภาพแล้ว บริษัทฯ จะมีอัตราก าไรสุทธิ (Net 
Profit Margin) เท่าใด  
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 บริษัทฯ มีแผนที่จะขยายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไปในต่างประเทศหรือไม่ 

 หากโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการมหานครให้แก่ลูกค้าแล้ว อัตราส่วนหนี้สิน
ต่อส่วนของผู้ถือหุ้น (D/E ratio) จะเป็นเท่าไร 

2. ธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม  

 ดีน แอนด ์เดลูก้า ที่มีการขายแฟรนไชส์ไปใน 7 ประเทศทั่วโลก บริษัทฯ มีแผน
จะขยายแฟรนไชส์ไปในประเทศอื่นหรือไม่  

 แผนการความคืบหน้าในการน า ดีน แอนด์ เดลูก้า เข้าจดทะเบียนในตลาด
หลักทรัพย์ที่นิวยอร์ก เป็นอย่างไร  

3. สัดส่วนในการด าเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และธุรกิจอาหารจะเป็นอย่างไรในอนาคต 
รวมถึงบริษัทฯ มีแผนที่จะขยายไปสู่ธุรกิจอื่นอีกหรือไม่ 

นายสรพจน์  เตชะไกรศรี กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ชี้แจงดังนี้ 

ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ 

ในช่วงระยะเวลา 2-3 ปี จากนี้  บริษัทฯ จะมียอดขายที่รอรับรู้รายได้จากการโอน 
(Backlog) ประมาณ 9,000 ล้านบาท จาก 2-3 โครงการที่อยู่ระหว่างการพัฒนา และในปีที่ 4-7 บริษัทฯ มีแผนที่
จะขยายโครงการอีกปีละ 1-2 โครงการ มูลค่าโครงการละประมาณ 10,000 ล้านบาท ขณะนี้บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่เมืองนิเซโกะ ประเทศญ่ีปุ่น โดย ยังคงเป็น
กลุ่มเป้าหมายระดับไฮเอนด์เช่นเดิม ทั้งนี้ ยังไม่มีแผนขยายการลงทุนในประเทศอื่น รวมทั้งยังไม่มีนโยบายซื้อ
ธุรกิจอื่น ภายใน 2-5 ปีต่อจากนี้ เนื่องจากจะให้ความส าคัญกับธุรกิจที่มีอยู่เดิมก่อน 

อนึ่ง บริษัทฯ ตระหนักดีว่า ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีรูปแบบรายได้เพียงครั้งเดียวแล้วจบไป 
บริษัทฯ จึงมองหาธุรกิจหรือทรัพย์สนิที่สามารถสร้างรายได้ใหแ้ก่บริษทัฯ ได้ในระยะยาว เช่น โรงแรม จุดชมวิว และ
พื้นทีใ่ห้เช่าของร้านค้าในโครงการมหานคร 

ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม 

บริษัทฯ ได้เล็งเห็นถึงความต่อเนื่องในการด าเนินธุรกิจ จึงได้ซื้อกิจการดีน แอนด์ เดลูก้า 
ซึ่งเป็นธุรกิจที่จะท าให้มีรายได้อย่างต่อเนื่องแตกต่างจากธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยมีแผนที่จะขยาย 500 สาขา
ภายใน 4-5 ปี ส าหรับแผนการน าดีน แอนด ์เดลูก้า จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่าง
การศึกษารายละเอียด ประกอบกับพิจารณาสภาวะของตลาดทุนโดยรวมก่อน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%A7%E0%B8%99%E0%B8%82%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9C%E0%B8%B9%E0%B9%89%E0%B8%96%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B8%E0%B9%89%E0%B8%99
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ในปัจจุบันธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ในช่วงของการรับรู้รายได้ โดยในช่วง 3 ปีต่อจากนี้ 
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะมีสัดส่วนรายได้เพิ่มขึ้น และจะเท่ากับดีน แอนด์ เดลูก้า ในปี 2562 อย่างไรก็ดี ในระยะ  
5-10 ปี ดีน แอนด ์เดลูก้า จะมีสัดส่วนรายได้สูงกว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์  

แม้ขณะนี้ D/E ratio ของบริษัทฯ ยังอยู่ในระดับสูง เนื่องมาจากการลงทุนโครงการมหา
นครที่ใช้ระยะเวลานานและเป็นโครงการที่มีขนาดใหญ่ อีกทั้งการเข้าซื้อกิจการดีน แอนด์ เดลูก้า ท าให้มีภาระ
ดอกเบี้ย อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนดังกล่าวจะลดลงภายหลงัจากการโอนกรรมสิทธิห์้องชุดให้แก่ลกูค้า ทั้งนี้ บริษัทฯ 
ก าหนดเป้าหมาย D/E ratio ในระยะกลางอยู่ในระดับ 2-3 เท่า 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า อัตราก าไรขั้นต้น (Gross profit margin) ของธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ จะอยู่ที่ไม่เกินร้อยละ 30-40 ส่วน EBITDA ส าหรับธุรกิจอาหารและเครื่องด่ืม จะอยู่ที่ประมาณ
ร้อยละ 50 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานประจ าปี และรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับ 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2558 
 

วาระนี้ เป็นการพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ส าหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุ้นพิจารณา
พร้อมหนังสือเชิญประชุม และได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทฯ ผ่านการสอบทานของ
คณะกรรมการตรวจสอบ และได้รับความเห็นชอบจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท แล้ว 

ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวนฑา กิตติอักษร ประธานเจ้าหน้าที่สายงานการเงิน เป็น 
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นางสาวนฑาฯ น าเสนอสรุปประเด็นส าคัญของงบการเงินของบริษัทฯ ให้ที่ประชุมทราบ 
โดยมีสาระส าคัญสรุป ดังนี้ 

ในปี 2558 บริษัทฯ มีทรัพย์สิน 25,932.10 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจาก 19,416.90 ล้านบาทใน
ปีก่อน หรือคิดเป็นร้อยละ 34 เนื่องจากบริษัทฯ มีความคืบหน้าในการก่อสร้างโครงการมหานคร ทั้งส่วนที่พักอาศัย
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และโรงแรม โครงการมหาสมุทร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังมีที่ดินของโครงการนิมิต หลังสวน เป็นทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้น
จากปีก่อน 

ส่วนของหนี้สินเฉพาะที่มีภาระดอกเบี้ยจ่าย อยู่ที่ 17,132.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 54 
จากปี 2557 โดยมีสาเหตุหลักมาจากการจ าหน่ายหุ้นกู้ ต๋ัวสัญญาใช้เงิน เงินกู้ค่าซื้อกิจการดีน  แอนด์ เดลูก้า 
(สหรัฐอเมริกา และประเทศไทย) รวมถึงค่าก่อสร้างโครงการมหานคร โครงการมหาสมุทร โครงการนิมิต หลังสวน 
และโครงการใหม่บนถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

ส าหรับงบก าไรขาดทุนนั้น แม้บริษัทฯ จะมีขาดทุนอยู่ที่ 1,785 ล้านบาท แต่ผลขาดทุน
ดังกล่าวมิได้สะท้อนถึงผลการด าเนินงานด้านอสังหาริมทรัพย์ โดยบริษัทฯ มีรายได้หลักที่มาจากกิจการดีน แอนด์ 
เดลูก้า จ านวน 3,225.3 ล้านบาท รายได้อื่น 178 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่ายสว่นใหญ่มาจากค่าใช้จ่ายที่ไม่ก่อให้เกิด
รายได้ เช่น ค่าใช้จ่ายในการตลาดและการขาย รวมถึงการเข้าซื้อกิจการดีน แอนด ์เดลูก้า ท่ีท าให้บริษัทฯ รับภาระ
ดอกเบี้ยจากการกู้เงิน และค่าใช้จ่ายเงินลงทุนในการขยายสาขา 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นางจุไรรัตน์ กีรติวรนันท์ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า บริษัทฯ จะมีก าไรหรืออัตราผลตอบแทน
จากการลงทุน (IRR) ภายหลังจากการโอนกรรมสิทธิ์โครงการมหานครแล้วเสร็จเป็นจ านวนเท่าไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า บริษัทฯ ได้ก าหนดอัตราก าไรขั้นต้นของโครงการมหานครอยู่ที่ 
ร้อยละ 35-40 ซึ่งยังคงเป็นไปตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้  

นางสาวภาวนา ธงรัตนะ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ในปี 2559 บริษัทฯ จะรับรู้รายได้จากการ
โอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดโครงการมหานครเท่าไร 

นางสาวนฑาฯ ชี้แจงว่า ในปี 2559 บริษัทฯ จะสามารถรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์
ห้องชุดโครงการมหานครไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจ านวนห้องชุดทั้งหมด 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบการเงินของบริษัทฯ ประจ าปี 2558 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 

2558 ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 
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มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,850,850,048 99.9998 
2. ไม่เห็นด้วย 3,686 0.0001 
3. งดออกเสียง 200 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,853,934 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปี 2558 เป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
และอนุมัติงดจ่ายเงินปันผล 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535 
มาตรา 116 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 45 ก าหนดไว้มีสาระส าคัญคือ บริษัทฯ 
ต้องจัดสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของก าไรสุทธปิระจ าปี หักด้วยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน และห้าม  
บริษัทฯ แบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินก าไร  ในกรณีที่บริษัทฯ ยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่ห้ามมิให้
แบ่งเงินปันผล 

เนื่องจากในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปี
จากการด าเนินงาน จ านวน 364,486,428 บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหม่ืนหกพันสี่ร้อยย่ีสิบแปดบาท) 
ดังนั้น บริษัทฯ จึงไม่ต้องจัดสรรก าไรสุทธิเพื่อเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และเสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
งดจ่ายเงินปันผลส าหรับปี 2558 

 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 
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 มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติงดจัดสรรทุนส ารองตามกฎหมายและงดจ่ายเงินปันผล เนื่องจากใน
รอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีขาดทุนสุทธิประจ าปีจากการด าเนินงาน จ านวน 
364,486,428 บาท (สามร้อยหกสิบสี่ล้านสี่แสนแปดหม่ืนหกพันสี่ร้อยย่ีสิบแปดบาท) ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,850,853,955 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง - - 
4. บัตรเสีย - - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,853,955 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็น 
ผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นางลัดดาฯ รายงานที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจาก
คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งต้ัง บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไว
เซอร์รี่ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ซึ่งเป็นส านักงานสอบบัญชีที่มีความเป็นอสิระ มีความเชี่ยวชาญในการสอบ
บัญชี เป็นผู้สอบบัญชีที่ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ให้ความเห็นชอบ 
เป็นผู้ลงลายมือชื่อในรายงานตรวจสอบงบการเงินของนิติบุคคลตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์รวมทั้งมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม เป็นส านักงานสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2559 โดยเสนอให้
ผู้สอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังต่อไปนี้ เป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ  

1 นายอภชิาติ สายะสติ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4229  

(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชือ่ในงบการเงินของบริษัทฯ) 
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และ/หรือ 

2 นางสาววิมลศรี จงอุดมสมบัติ ผูส้อบบัญชีรับอนญุาตเลขที ่3899  

(เป็นผูล้งลายมือชือ่ในงบการเงนิของบริษทัฯ เป็นระยะเวลา 1 ปี ต้ังแต่ปี 2558) 

และเสนอให้พิจารณาก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 เป็นจ านวนเงิน 2,255,000 
บาท (สองล้านสองแสนห้าหม่ืนห้าพันบาท) ซึ่งมากกว่าปี 2558 จ านวน 225,000 บาท (สองแสนสองหม่ืนห้าพัน
บาท) ตามปริมาณงานที่เพิ่มขึ้นของบริษัทฯ 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

นายพงศธร วณิชเสถียร ผู้รับมอบฉันทะ ได้สอบถามว่าค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าว 
รวมถึงค่าสอบบัญชีของดีน แอนด์ เดลูก้า ที่สหรัฐอเมริกาหรือไม่ บริษัท เบเคอร์ ทิลลี่ ออดิท แอนด์ แอ็ดไวเซอร์รี่ 
เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จ ากัด ท่ีเสนอมีความเก่ียวข้องใดกับ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด รวมทั้ง
สาเหตุที่ค่าสอบบัญชีในปี 2559 สูงกว่าปีก่อนหน้า 

นางลัดดาฯ ชี้แจงว่า ค่าสอบบัญชีดังกล่าวเป็นค่าสอบบัญชีเฉพาะบริษัทฯ เท่านั้น ไม่
รวมถึง ดีน แอนด ์เดลูก้า โดยสาเหตุที่ท าให้ค่าสอบบัญชีสูงกว่าปีก่อนเนื่องจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่งตาม
มาตรฐานการสอบบัญชีที่บังคับใช้ส าหรับงบการเงินปี 2559 เป็นต้นไป ผู้สอบบัญชีต้องให้ความเห็นเพิ่มเติมจาก
เดิม ท าให้ผู้สอบบัญชีมีงานเพิ่มส าหรับการวิเคราะห์และสัมภาษณ์ผู้บริหารเพิ่มเติม ทั้งนี้ บริษัทผู้สอบบัญชี
ดังกล่าวไม่มีความเก่ียวข้องกับ บริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จ ากัด  

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2559 ด้วย

คะแนนเสียงดังนี้ 
มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 

(1 หุ้น = 1 เสียง) 
ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา 
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,802,430,042 97.3994 
2. ไม่เห็นด้วย 48,123,913 2.6005 
3. งดออกเสียง 300,000 - 
4. บัตรเสีย 0 - 
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หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน  

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,853,955 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จ ากัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม) และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17 ก าหนดไว้มีสาระส าคัญ คือ 
ในการประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหนึ่งในสามของจ านวนกรรมการ
ในขณะนั้น ถ้าจ านวนกรรมการจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนที่ใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับต าแหน่งอีกได้ กรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งในปีแรกและปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทฯ น้ัน ให้จับสลากกัน ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในต าแหน่งนานที่สุดนั้นเป็นผู้ออกจากต าแหน่ง 

ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 ของบริษัทฯ มีกรรมการที่จะต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระ ดังนี้ 

1. นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล กรรมการอิสระ 
2. นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ 
3. นายจุมพล  เตชะไกรศรี  กรรมการ 

ประธานฯ ได้เชิญกรรมการทั้งสามท่านซึ่งถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียออกจากห้องประชุมเป็น
การชั่วคราว เพื่อให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังโดยอิสระ 

ในการเลือกต้ังกรรมการครั้งนี้ คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  โดยไม่รวม
กรรมการผู้มีส่วนได้เสีย ได้ร่วมกันพิจารณาแล้วเห็นว่า กรรมการทั้งสามท่านที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 68 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และเป็นผู้มีความรู้ 
ความสามารถ และมีประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึงเห็นควรให้กรรมการทั้ง 3 
ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง โดยบริษัทฯ ได้จัดท ารายนามและประวัติโดยสังเขปของกรรมการทั้ง 3 
ท่าน (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ซึ่งส่งให้ผู้ถือหุน้พิจารณาพร้อมหนงัสอืเชญิประชมุ) จึงขอเสนอใหท้ี่
ผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกต้ังกรรมการทั้ง 3 ท่านกลับเข้าด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 
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ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มติท่ีประชุม 
ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคลเพื่อให้กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้ 
 
1) นางลัดดา  ศิริวัฒนาโกศล  กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,850,853,955 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,853,955 เสียง 

2) นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา กรรมการอิสระ 

มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,850,853,755 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 200 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 
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 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,853,955 เสียง 

3) นายจุมพล  เตชะไกรศรี  กรรมการ 

มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน 
1. เห็นด้วย 1,850,853,755 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 200 - 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้น
ซึ่งมาประชุม และออกเสียงลงคะแนน โดยวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติ
เลือกต้ังกรรมการเป็นรายบุคคล 

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,853,955 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 

 ประธานฯ มอบหมายให้นางสาวเบญจพร  ไพรสุวรรณา ประธานกรรมการสรรหาและ
ก าหนดค่าตอบแทน เป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ต่อที่ประชุม 

นางสาวเบญจพรฯ รายงานที่ประชุมว่า เนื่องจากการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
จะต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการกลั่นกรองจากคณะกรรมการ
สรรหาและก าหนดค่าตอบแทนได้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนของกรรมการโดยพิจารณาจากขนาดของธรุกิจ และ
ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ โดยได้เปรียบเทียบกับบริษัทจดทะเบียนอื่นในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทยที่มีขนาดที่ใกล้เคียงกับบริษัทฯ 

จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ
ส าหรับปี 2559 ในอัตราเท่าเดิมโดยมีวงเงินรวมทั้งสิ้นเป็นเงินไม่เกิน 3,200,000 บาท  โดยมีรายละเอียดนโยบาย
การก าหนดค่าตอบแทนดังนี้ 
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องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี 2558 ปี 2559 
1. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท 

(ก) ค่าตอบแทนรายปีให้แบ่งจ่ายเป็นรายไตรมาส 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

(ข) ค่าตอบแทนเพิ่มเติมส าหรับกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุมคณะกรรมการแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ  

 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
240,000 บาทต่อปี 
180,000 บาทต่อปี 
 
 
12,000 บาทต่อครั้ง 
10,000 บาทต่อครั้ง 

2. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหาร  
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารแต่ละครั้ง 

 
 
ไม่มีค่าตอบแทน 

 
 
ไม่มีค่าตอบแทน 

3. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

4. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการสรรหาและก าหนด
ค่าตอบแทน 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนแต่
ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

5. ค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ค่าตอบแทนส าหรับกรรมการที่เข้าร่วมประชุม
คณะกรรมการตรวจสอบแต่ละครั้ง 
- ประธานกรรมการและกรรมการ 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 
 
 
8,000 บาทต่อครั้ง 

 

ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีท่านผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท่านใดจะแสดงความคิดเห็น
หรือมีข้อซักถามหรือไม่ 

 ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
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มติท่ีประชุม 

ที่ประชุมมีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2559 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้
 

มติที่ลง จ านวนเสียงทีล่งมติ 
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

ร้อยละของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุม 

1. เห็นด้วย 1,850,869,273 100.0000 
2. ไม่เห็นด้วย 0 0.0000 
3. งดออกเสียง 0 0.0000 
4. บัตรเสีย 0 - 

หมายเหตุ 1) มติในวาระนี้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม   

 2) ในวาระนี้มีจ านวนเสียงของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ
ทั้งหมด จ านวน 1,850,869,273 เสียง 

ระเบียบวาระท่ี 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กับผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือจากวาระที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือเชิญประชุม ซึ่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด มาตรา 105 วรรค 2 ได้ก าหนดไว้ว่า เม่ือที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดับที่ก าหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่
น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่ก าหนดไว้ใน
หนังสือนัดประชุมอีกก็ได้ 

ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระอื่นๆ  

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

นางวิภา สุวณิชย์  ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามความคืบหน้า
เก่ียวกับการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC) 

นายศรัฐ  ปวรเดชาพงษ์  เลขานุการบริษทั ชี้แจงว่า ตามที่บริษัทฯ ได้ลงนามในค าประกาศ
เจตนารมณ์ CAC ไปในปี 2558 น้ัน บริษัทฯ มีก าหนดระยะเวลาที่จะต้องได้รับการรับรอง ภายในวันที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเตรียมเอกสารที่เก่ียวข้องให้ประธานคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาความถูกต้อง
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ครบถ้วนของหลักฐานต่างๆ หากได้รับความเห็นชอบ จะน าเสนอคณะกรรมการบริษัท และให้ประธานกรรมการลง
นาม ในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2559 เพื่อให้ย่ืนขอการรับรองในรอบ 30 มิถุนายน 2559 ต่อไป 

นายนครินทร์  ราชจริต ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การก่อสร้างและโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด
โครงการมหานครล่าช้า มีผลท าให้เกิดค่าปรับกับลูกค้าหรือไม่ เท่าไร และสามารถเรียกร้องให้ผู้รับเหมารับผิดชอบ
ในเรื่องดังกล่าวได้หรือไม่  นอกจากน้ี ความล่าช้าที่เกิดขึ้นนั้นส่งผลกระทบต่อกระแสเงินสด หรือภาระดอกเบี้ยของ
บริษัทฯ อย่างไร รวมถึงบริษัทฯ มีแผนการเพิ่มทุนหรือไม่ 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า ความล่าช้าดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง แต่เกิดจาก
สภาวการณ์ทางการเมืองในขณะเริ่มโครงการ ดังนั้นจึงไม่สามารถเรียกร้องจากผูร้ับเหมาได้ โดยในปัจจุบัน บริษัทฯ 
มีภาระค่าปรับเพียงร้อยละ 0.01 ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้เริ่มรับรู้รายได้จากการโอนกรรมสิทธิ์แล้ว และจะไม่ส่งผลกระทบ
ต่อกระแสเงินสดของบริษัทฯ ส าหรับแผนการเพิ่มทุนนั้น บริษัทฯ อยู่ระหว่างการศึกษาข้อมูล โดยอาจอยู่ในรูปแบบ
ของการขยายโครงการ 

นายวรพงศ์ วงศ์ลิ้มอมรเลิศ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดบริษัทฯ จึงไม่สามารถโอน
กรรมสิทธิ์ห้องชุด Backlog มูลค่า 9,000 ล้านบาทได้ทั้งหมดภายในปี 2559  

ส าหรับดีน แอนด ์เดลูก้า บริษัทฯ มีแนวทางในการจัดการกับการทีร่ายจ่ายขยายตัวสูงกวา่
รายได้ รวมถึงแนวโน้มต่อไปในอีก 3 ปีอย่างไร อีกทั้งมีต้นทุนอื่นๆ นอกจากต้นทุนขาย (Cost of Goods Sold) 
เท่าใด รวมถึงรายได้จากการขายแฟรนไชส์ในประเทศต่างๆ เป็นอย่างไร 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า ในปี 2559 จะเริ่มทยอยโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด Backlog อย่าง
ต่อเนื่อง แต่อาจไม่สามารถโอนทั้งหมดให้แล้วเสร็จได้ เนื่องจากห้องชุดบางห้องอาจต้องแก้ไขข้อบกพร่อง (Defect) 
ให้เรียบร้อย ท าให้การโอนล่าช้า จึงได้ประมาณการโอนกรรมสิทธิ์ไว้เพียงร้อยละ 50 

ส าหรับดีน แอนด์ เดลูก้านั้น มีรายจ่ายสูงกว่ารายได้เนื่องจากในปีที่ผ่านมามีต้นทุนจาก
การเข้าซื้อกิจการ รวมถึงดอกเบี้ยเงินกู้ธนาคาร หากไม่รวมค่าใช้จ่ายดังกล่าวแล้ว รายจ่ายยังอยู่ในระดับปกติ ทั้งนี้
ในปี 2559 บริษัทฯ มีแผนจะเปิดสาขาดีน แอนด ์เดลูก้าในสหรัฐอเมริกา และมีแผนที่จะขยาย 150 สาขาต่อปี ในปี
ท่ี 3 ทั้งนี้ ดีน แอนด ์เดลูก้าจะเริ่มมีรายได้คงที่ในปี 2562 ในด้านการขายแฟรนไชส ์ปัจจุบันมีรายได้ร้อยละ 4-6 ของ
ยอดขาย โดยมีระยะเวลาสัญญา 7-10 ปี ซึ่งนับเป็นระยะเวลานาน ดังนั้น บริษัทฯ จึงให้ความส าคัญกับการ
คัดเลือกผู้สนใจเป็นแฟรนไชส์รายใหม่ 

นางวิภาฯ สอบถามว่าดีนแอนด์เดลูก้าเป็นธุรกิจอาหารในล าดับที่ เท่าไรในตลาด
สหรัฐอเมริกา 
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นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า แบรนด์อาหารในสหรฐัอเมรกิามีเป็นจ านวนมาก และยังไม่มีการจดั
อันดับแบรนด์ของดีน แอนด ์เดลูก้า 

นางสาวสุวรรณี เชียรสิริไกรวุฒิ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การขยาย 150 สาขาในช่วงปีที ่3 น้ัน
ใช้งบลงทุนเท่าไร และบริษัทฯ มีแนวโน้มจะจ่ายเงินปันผลหรือไม่ 

นายสรพจน์ฯ ชี้แจงว่า การขยาย 100-150 สาขาจะใช้เงินลงทุนประมาณ 100-200 
ล้านดอลล่าห์สหรัฐ ซึ่งจะมาจากกระแสเงินสด ก าไรจากการด าเนินงาน รวมถึงเงินกู้จากสถาบันการเงิน ส าหรับ
การจ่ายเงินปันผลนั้น หากบริษัทฯ มีการรับรู้รายได้อย่างต่อเนื่องและมีก าไร บริษัทฯ อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผล
ตามนโยบายต่อไป 

นางวิภาฯ สอบถามเพิ่มเติมว่า ผู้ใดเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีที่การส่งมอบห้องชุดโครงการ
มหานครให้แก่ลูกค้า แล้วมีข้อบกพร่อง (Defect)  

นายศรัฐฯ ชี้แจงว่า ผู้รับเหมาจะเป็นผู้รับผิดชอบในการซ่อมแซมข้อบกพร่องดังกล่าว 
ภายในระยะเวลาตามที่ก าหนดในสัญญาเพราะมีหน้าที่ต้องรับประกันต่อผลงาน 

ไม่มีผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ สอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

ประธานฯ ขอบคุณผู้ถือหุ้น ผู้รับมอบฉันทะ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกคนที่มาประชุมในวนันี้ 
และกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุม  เวลา 15.45 น. 

 
 

ลงชื่อ     ประธานที่ประชุม 
(นายไกรทิพย์  ไกรฤกษ์) 

 
 

ลงชื่อ     เลขานุการที่ประชุม 
(นายศรัฐ ปวรเดชาพงษ์) 




