สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558
บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558 เวลา 13.31 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชั ้น 4 อาคารคิวเฮ้ าส์
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
้
านวน 10,996,212,032 หุ้น
รวม 961 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,872,770,794 หุ้น ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของหุ้นทังหมดจํ
( คิดเป็ น 53.10% ) ครบเป็ นองค์ประชุม โดยในการประชุมครัง้ นี ้มี นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ เป็ นประธาน
ที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ จํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน
4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ , กรรมการบริ หารความเสี่ยง และรอง
7. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
กรรมการผู้จดั การ
8. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการ
สําหรับ นายซุง ฮี ซัง ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ได้ เพราะติดกิจธุระ ซึง่ ได้ แจ้ งให้ ประธานที่ประชุมทราบล่วงหน้ าแล้ ว
และในวันนี ้บริ ษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย คือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึง่ เป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ด้ วย โดยบริ ษัทฯได้ นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ
ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯมาใช้ ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตั ิในการมอบฉันทะ
การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึง่ รายละเอียดปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
หน้ า 40-41 ดังนี ้
การมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ ทั ้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ กําหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.lh.co.th
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แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงแต่ ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน
1. บริ ษัทฯจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ โดยบริ ษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ทําเครื่ องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ เฉพาะ
1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง
1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.
1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. หรื อ แบบ ค. ที่ไม่ได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่นําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู นื่ เข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั ้น บริ ษัทฯได้ นําคะแนนในส่วนนี ้บันทึกรวมไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลง
มติในแต่ละวาระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ
มติของที่ประชุม
1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงที่จะต้ องใช้ เป็ นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ที่ประชุม
ทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแล
กิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษัทฯจึงได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ และความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อ
รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
3. การตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ ใช้ สิทธิเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการ หรือตังคํ
้ าถามแต่อย่างใด
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ก่อนที่จะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบและขออนุญาตแก้ ไขข้ อความที่พิมพ์ผิด 2 แห่ง ดังนี ้
(1)ในรายงานประจําปี หน้ า 2 ในหัวข้ อรายงานจากประธานกรรมการบริหาร ย่อหน้ าแรก
จากเดิม “............โดยมีสดั ส่วนเป็ น บ้ านเดี่ยว 35% ทาวน์เฮ้ าส์ 5% และอาคารชุด 60%................”
เป็ นดังนี ้ “............โดยมีสดั ส่วนเป็ น บ้ านเดี่ยว 60% ทาวน์เฮ้ าส์ 5% และอาคารชุด 35%................”
(2)ในหนังสือเชิญประชุม หน้ า 7 ในวาระที่ 7 บรรทัดที่ 21
จากเดิม “............ซึง่ แต่ละท่าน ได้ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯมาตั ้งแต่ปี 2549 รวมเป็ นระยะเวลา 9 ปี .............”
เป็ นดังนี ้ “............ซึง่ สํานักงาน อี วาย ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯมาตั ้งแต่ปี 2549 รวม 9ปี .............”
เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดําเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557
ประธานที่ประชุมได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่ บริษัทฯก็ได้ ดําเนินการจัดทําและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนดแล้ ว พร้ อมทั ้งได้ เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้ วย
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,873,982,004 เสียง ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง งดออกเสียง 1,000 เสียง )
วาระที่ 2

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผ่านมาพอที่จะ
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้

1/3

1.ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557
หน่วย : ล้ านบาท
รายละเอ ียด

ปี 2557

รายได ้รวมทัง้ หมด
1. รายได ้จากการขาย
สัดส่วนรายได ้จากการขาย
2. รายได ้ค่าเชา่ และบริการ

(Profit from core operation)

กําไรสุทธิ

่
% เปลียนแปลง

31,932

25,742

24.0%

26,037

22,939

13.5%

82%

89%

2,280

2,136

7%

8%

5,603

5,080

10.3%

8,423

6,478

30.0%

สัดส่วนรายได ้จากค่าเชา่
กําไรจากธุรกิจหลัก

ปี 2556

6.7%

 ในปี 2557 มีกาํ ไรหลังหักภาษีจากการขาย Terminal 21 เป็ นจํานวน 1,500 ล้ านบาท

ผลการดําเนินงานของบริษัทฯสําหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ต่ อ)
รายละเอียด

ปี 2557

จํ านวนโครงการที่มย
ี อดโอน
จํ านวนบ ้านที่โอน

(หลัง)

จํ านวนโครงการที่เปิ ดใหม่
มูลค่าโครงการที่เปิ ดใหม่

(ล ้านบาท)

ปี 2556

่
% เปลียนแปลง

77

71

4,848

4,124

21

24

41,300

38,740

6.6%

73%

80%

‐6.9%

6%

7%

‐1.0%

21%

13%

8.4%

17.6%

ิ ค ้า :
สัดส่วนรายได ้จากการขายแยกตามประเภทสน
บ ้านเดี่ยว
้ ์
ทาวน์เฮาส
คอนโดมิเนียม
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2. บ้ านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้ านที่บริษัทฯส่ งมอบให้ ลูกค้ า
รายละเอ ียด / ปี
บ ้านจดทะเบียนเพิมประเภทจั
่
ดสรร

ปี 2557

ปี 2556

่
% เปลียนแปลง

รวมทัง้ หมด

106,475

109,017

‐2.3%

บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทบ ้านเดี่ยว

13,449

13,869

‐3.0%

2,344

2,444

‐4.1%

17.4%

17.6%

2,776

2,470

12.4%

17,329

21,238

‐18.4%

620

608

2.0%

3.6%

2.9%

72,921

71,440

2.1%

1,102

432

155.1%

1.5%

0.6%

จํ านวนบ ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทบ ้านแฝด
้ ์
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภททาวน์เฮาส
้ ์ที่บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
จํ านวนหลังทาวน์เฮาส
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม
จํ านวนห ้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

3. การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษ ัท
listed
QH
HMPRO
Q-CON
LH Bank

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

จํานวนหุน
้ ทถื
ี่ อ
PAR % การถือหุน
้

9,184
12,329
400
13,199

2,293,667,658
3,727,386,030
84,627,680
4,485,253,517

1,569
40
5

78,412,634
2,013,462
499,994

long-term investments
STR
8,426

808,431,465

non-listed
LHPF 2
LHPF 1
AAA

1
1
1
1

ราคาทุน
(ล้านบาท)

24.98%
30.23%
21.16%
33.98%
Total listed

5,647
5,366
426
5,544
16,982

10
49.99%
10
49.94%
10
100.00%
Total non-listed
Total

482
32
11
526
17,508

1

9.59%
Grand Total

2,369
19,877

ราคาตลาด
ต่อหุน
้ 20 /4/15

3.90
7.60
8.15
1.93

8,945
28,328
690
8,657
46,620

5.10

4,125
50,745

4. การซือ้ ที่ดนิ
บริษัทฯและบริษัทย่ อยได้ มีการซือ้ ที่ดนิ และโอนกรรมสิทธิ์ท่ ดี นิ ในเขตกรุ งเทพฯและปริ มณฑล
ต่ างจังหวัดเพื่อทําโครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 12 แปลง เป็ นมูลค่ าที่ดนิ จํานวน 4,555 ล้ านบาท
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มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)

รวมทัง้

5. การออกจําหน่ ายหุ้นกู้

เด ือน

จํ านวนเงิน
(ล้านบาท)

กุมภาพ ันธ์

อ ัตราดอกเบย
ี้

อายุ (ปี )

500

3.63%

3.0

เมษายน

3,500

3.59%

3.0

พฤษภาคม

1,500

3.25%

2.0

ก ันยายน

1,000

3.30%

3.5

ตุลาคม

4,000

3.50%

3.0

10,500

3.48%

รวม

เลขานุการที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ไม่มีการลงมติ

เป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุม

รับทราบเท่านั ้น
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่นายนพรได้ ชี ้แจงมา
พิจารณาและอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริ ษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคัญๆได้ ดงั นี ้
วาระที่ 3

งบแสดงฐานทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2557

ิ ทรัพย์รวม
สน

ปี 2556

ล้านบาท

%

86,888

75,369

11,518

15.3

6,436

1,166

5,271

452.2

43,024

38,496

4,528

11.8

2,090

1,543

547

35.4

51,550

41,205

10,345

25.1

17,497

15,778

1,719

10.9

4,132

4,126

5

0.1

3,727

3,759

‐32

‐0.9

ิ ธิการเชา่
สท

3,667

6,280

‐2,613

‐41.6

อืน
่ ๆ

6,315

4,221

2,094

49.6

35,337

34,164

1,173

3.4

ิ ทรัพย์หมุนเวียน
สน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ิ ค ้าคงเหลือ‐สุทธิ
สน
อืน
่ ๆ
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
รวมสน
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดน
ิ รอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน

ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสน

(LHUSA)
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งบแสดงฐานะทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2557

ิ รวม
หนี้สน

ปี 2556

ล้านบาท

%

42,613

40,526

2,087

5.1

188

3,236

‐3,048

‐94.2

9,883

13,375

‐3,492

‐26.1

25,100

18,000

7,100

39.4

35,171

34,611

560

1.6

7,442

5,915

1,527

25.8

44,275

34,843

9,432

27.1

ทุนที่ออกและชําระแล ้ว

10,986

10,026

‐

‐

กําไรสะสม

14,954

10,877

4,077

37.5

อืน
่ ๆ

16,892

12,670

4,222

33.3

1,444

1,270

173

13.6

หนี้ที่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ั้
เงินกูระยะส
้
น
เงินกูระยะยาว+Current
้
Portion
หุ ้นกู+Current
้
Portion
รวมหนี้ที่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ิ อืน
หนี้สน
่ ที่ไม่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ี ทีไ่ ม่มีอํ านาจควบคุมของบ.ย่อย
สว่ นของผู ้มีสว่ นได ้เสย

งบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2557

รายได ้รวม

ปี 2556

ล้านบาท

%

31,932

25,742

6,190

24.0

26,037

22,939

3,097

13.5

รายได ้ค่าเชา่

2,280

2,136

144

6.7

รายได ้อืน
่ ๆ *

3,615

666

2,949

442.6

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม

2,210

2,109

101

4.8

22,246

19,592

2,654

13.5

11,393

7,689

3,704

48.2

1,864

1,102

763

69.2

1,106

109

997

913.0

8,423

6,478

1,945

30.0

รายได ้จากการขายบ ้าน

ต ้นทุนและค่าใชจ่้ าย
กําไรสุทธิ ก่อนภาษี เงินได ้
ภาษี เงินได ้
ี ทไม่
กําไรส่วนทเป
ี่ ็ นของผูม
้ ส
ี ่วนได้เสย
ี่ มอ
ี ํานาจควบคุมของบ.ย่อย

กําไรสุทธิ

*ในปี 2557 มีกาํ ไรก่ อนหักภาษีจากการขาย Terminal 21 เป็ นจํานวน 3,148 ล้ านบาท
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,867,079,004 เสียง ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง งดออกเสียง 7,188,000 เสียง)
พิจารณาและอนุมัตเิ รื่องการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2557
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามที่ได้ เรียน
เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2557 จากกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วจํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนั ้นเงินปั นผลที่บริษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.40 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2558 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558 ส่วนในเรื่ องการกันสํารองตามกฏหมายนั ้น ในปี นี ้บริษัทฯ
ต้ องกันเงินสํารองจํานวน 122,436,863 บาท
วาระที่ 4

การจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ.2557
งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2557

ปี 2556

งบการเงินรวม
ปี 2557

ปี 2556

1. กํ าไรสุทธิ

6,424

4,958

8,423

6,478

2. จํานวนหุ ้น

11,695

10,026

11,695

10,026

0.65

0.40

0.65

0.40

7,378

4,010

7,378

4,010

114.8%

80.9%

87.6%

61.9%

0.78

1.07

0.65

0.96

3. เงินปั นผลต่อ หุ ้น
ิ้
4. จํานวนเงินปั นผลรวมทัง้ สน
5. Dividend Payout Ratio
6

D/E Ratio (Net)

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2557
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,869,432,604 เสียง ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง งดออกเสียง 4,894,400 เสียง)
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ต้ องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษัทฯจะต้ องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ซึง่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ ถือหุ้นจํานวน 22,908,216 หุ้น
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
ถือหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น
3. นายซุง ฮี ซัง
ถือหุ้นจํานวน หุ้น
ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ มีมติให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั ้ง
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
3. นายซุง ฮี ซัง
ซึง่ เป็ นกรรมการที่ครบวาระในปี นี ้กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการตามเดิม แต่เนื่องจาก นายประทีป วงศ์นิรันดร์ และนาย
ซุง ฮี ซัง ไม่มีความประสงค์จะเป็ นกรรมการบริษัทฯ อีก เนื่องจากมีภาระหน้ าที่อื่น ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัทฯ จึงมี
มติให้ นําเสนอชื่อบุคคลที่จะเข้ าดํารงตําแหน่ งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาผลตอบแทนเสนอมา ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์ เจริญ
2. นายพิภพ วีระพงษ์
3. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
เพื่อนําเสนอขออนุมัตติ ่ อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 ทังนี
้ ้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นว่า บุคคลทั ้งหมดดังกล่าว มีคณ
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัทฯมีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ ง
พร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯได้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
แสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ได้
พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพือ่ รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ นประจําในแต่ละปี ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั ้ง 3 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 31-36
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็ นการแต่งตั ้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
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1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ (โดยนายนพร ได้ สละสิทธิ์ไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี ้)
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,582,857,591 เสียง ไม่เห็นชอบ 263,707,397 เสียง งดออกเสียง 4,954,900 เสียง)
2. นายพิภพ วีระพงษ์
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,570,971,307 เสียง ไม่เห็นชอบ 298,362,397 เสียง งดออกเสียง 5,094,400 เสียง)
3. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สิทธิ์
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,571,104,503 เสียง ไม่เห็นชอบ 298,362,897 เสียง งดออกเสียง 4,960,704 เสียง)
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนแก่ กรรมการ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงว่า เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
้ ้คณะกรรมการบริษัทฯ
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทังนี
ได้ พจิ ารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่ าตอบแทนแก่ กรรมการทัง้ คณะกรรมการบริษัทโดยกําหนดไว้ เป็ นจํานวนเงินรวมกัน
ทั ้งสิ ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละ
ท่าน เพื่อเสนอให้ ท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2558 พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการแต่
ละท่ าน ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 ได้ อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทน เป็ น
จํานวนเงินรวมกันทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 15,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯได้ จ่ายค่ าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 7,789,340 บาท โดยแยกประเภท
ค่ าตอบแทน ตามที่กาํ หนดในหนังสือเชิญประชุม หน้ า 6
รายละเอียดการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ ในปี 2557
หน่ วย : บาท
ค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ

รายนามกรรมการ

กรรมการตรวจสอบ/

1. นายประทีป วงศ์นริ ันดร์

กรรมการอิสระ

กรรมการบริหาร

เงินรายปี

โบน ัส

รวม

1,080,000

900,000

1,980,000

2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

840,000

700,000

1,540,000

3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล

420,000

700,000

1,120,000

ั ชาติ สท
ิ ธิพันธุ์
4. นายชช

219,340

‐

219,340

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน

800,000

‐

800,000

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

400,000

‐

400,000

3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล

400,000

‐

400,000

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบํ ารุง

400,000

‐

400,000

5. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

400,000

‐

400,000

6. นายซุง ฮี ซัง

400,000

‐

400,000

รวม
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7,659,340

รายละเอียดการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการ ในปี 2557 (ต่ อ)
หน่ วย : บาท
ค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ

รายนามกรรมการ

ี้
ม)
(เบยประชุ

รวม

กรรมการสรรหาและ

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

60,000

60,000

พิจารณาค่าตอบแทน

2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล

15,000

15,000

‐

‐

15,000

15,000

3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
ั ชาติ สท
ิ ธิพันธุ์
4. นายชช
รวม

90,000

ค่าตอบแทน
ประเภทกรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

รายนามกรรมการ

ี้
ม)
(เบยประชุ

1. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล

รวม

40,000

40,000

2. นายเฉลิม เกียรติธนะบํ ารุง

‐

‐

3. นายนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์เกษม

‐

‐

รวม

40,000

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้
ษัทฯ เป็ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
จํานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการแต่ละท่าน (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,765,109,245 เสียง ไม่เห็นชอบ 99,786,408 เสียง งดออกเสียง
9,675,080 เสียง)
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงใน

วาระนี ้
นายประทีปได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2557 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มติให้ แต่งตั ้ง
1. นายโสภณ
เพิม่ สิริวลั ลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) และ/หรือ
4. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทน 1,440,000 บาท
(ค่าสอบทาน 870,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 570,000 บาท ค่าบริการอืน่ –ไม่มี- )
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สําหรับปี 2558 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659 ) และ/หรื อ
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงิน1,440,000 บาท (ค่าสอบทาน
870,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 570,000 บาท ค่าบริ การอื่น –ไม่มี-) ซึง่ สํานักงานอี วาย ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชีของ
บริ ษัทฯมาตังแต่
้ ปี 2549 รวม 9 ปี โดยได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้ วยดีตลอดมา และไม่มีความสัมพันธ์
้ ้
หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ทังนี
ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจํานวนเนื ้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ อง
ได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมา
ดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,863,656,733 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,424,900 เสียง งดออกเสียง 4,954,400 เสียง)
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริ ษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอสอบถาม ดังนี ้
1.อาสาพิทกั ษ์ สิทธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามความคืบหน้ าในการ
ที่บริ ษัทฯจะเข้ าเป็ นแนวร่วมภาคเอกชนในการต่อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริ ษัทฯเห็นด้ วยและยินดีให้ ความร่วมมือเต็มที่ แต่ที่บริ ษัทฯยัง
ไม่ได้ เข้ าร่วมแต่อย่างใด นั ้น ก็เนื่องมาจากบริษัทฯเห็นว่า ควรจะต้ องมีการทําความเข้ าใจถึงความหมายของคําว่า
“คอร์ รัปชัน่ ” ให้ เข้ าใจตรงกันเสียก่อน ทั ้งนี ้จะต้ องมีข้อกําหนดในการเข้ าร่วมที่ชดั เจน อีกทั ้งวิธีการตรวจสอบสมาชิก และ
บกันก็อาจจะเป็ นผลเสียแก่บริษัทต่างๆที่จะ
ขันตอนในการตรวจสอบ
้
ควรจะมีหลักเกณฑ์ที่ชดั เจนแน่นอน มิฉะนันในทางกลั
้
เข้ าร่วมเป็ นสมาชิกได้ ด้วย บริษัทฯจึงจําเป็ นที่จะต้ องขอเวลาในการศึกษาให้ ได้ ข้อมูลที่ชดั เจนเสียก่อน
2.มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงกิจการของบริษัทฯ ดังนี ้
2.1 นวัตกรรม AIR PLUS
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็ นผู้ตอบคําถามนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริษัทฯเรามีฝ่ายพัฒนาธุรกิจ ซึง่ เป็ นหน่วยงานที่มีหน้ าที่คิดค้ น
นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อนํามาปรับใช้ กบั ผลิตภัณฑ์ของบริ ษัทฯ ซึง่ นวัตกรรม AIR PLUS นี ้ ก็เป็ นผลงานอีกชิ ้นหนึง่ ในหลายๆชิ ้น
ที่ได้ คิดค้ นขึ ้นมา โดยได้ รับความร่วมมือจากอาจารย์ชาวฝรั่งเศส ในการร่วมกันคิดค้ นและพัฒนาขึ ้น โดยนวัตกรรม AIR
PLUS นี ้ ใช้ หลักการการหมุนเวียนของอากาศ โดยดึงเอาอากาศเย็นให้ เข้ ามาภายในบ้ านและห้ องชุด เป็ นการถ่ายเทอากาศ
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และลดก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ ซึง่ นวัตกรรม AIR PLUS นี ้ รวมทั ้งนวัตกรรมตัวอื่นๆ ที่บริ ษัทฯได้ คิดค้ นและพัฒนาขึ ้นมา
ได้ นํามาปรับใช้ กบั PRODUCT ของบริษัทฯ และนําไปจดทะเบียนสิทธิบตั รกับกรมทรัพย์สินทางปั ญญา กระทรวงพาณิชย์
แล้ ว นอกจากนี ้ บริ ษัทฯกําลังศึกษาและพัฒนาการออกแบบการใช้ สอยบนในหลักการ UNIVERSAL DESIGN โดยจะเน้ น
ถึงกลุม่ CONSUMER ที่เป็ นผู้สงู อายุตอ่ ไป
2.2 ในปี 2558 นี ้ บริ ษัทฯจะมีผลประกอบการอะไรที่เป็ นจุดเด่นๆบ้ าง ที่จะสร้ างรายได้ จํานวนมาก
ให้ แก่บริษัทฯ นอกเหนือจากธุรกิจหลักของบริษัทฯแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่องนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงว่า ในหลายปี ที่ผ่านมา บริษัทฯมีกําไรมาจากการลงทุนในด้ านต่างๆ คิดเป็ น
ประมาณ 1ใน 3 ของกําไรทั ้งหมดบริ ษัทฯ โดยเราจะหาพันธมิตรเป็ นหุ้นส่วนเข้ าไปลงทุนในธุรกิจที่เราพิจารณาแล้ วเห็นว่า
ธุรกิจนั ้นมีศกั ยภาพในระยะยาว และจะร่วมกันสร้ างธุรกิจตั ้งแต่แรกเริ่ม (FOUNDER) และเมื่อดําเนินงานมาได้ ถึงจุดที่เรา
ไม่สามารถพัฒนาให้ มนั มีอตั ราการเจริ ญเติบโตที่ดีกว่าเก่าได้ แล้ ว เราก็จะขายออกไปให้ กบั บริษัทที่สามารถสร้ างความ
เจริ ญเติบโตได้ อย่างต่อเนื่อง ซึง่ ที่ผ่านมา ธุรกิจที่เราได้ เข้ าลงทุนไปก็มีทั ้งธุรกิจหลักทรัพย์, โรงพยาบาล รวมทั ้งวัสดุก่อสร้ าง
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเสริ มว่า ที่ผ่านมา เราได้ ลงทุนในด้ านต่างๆ โดยเราเป็ น FOUNDER
และเมื่อเราไม่สามารถพัฒนาให้ มีศกั ยภาพเพิ่มต่อไปได้ เราก็จะขายให้ แก่ PARTNER ที่มีความแข็งแกร่ งและมีความ
เชี่ยวชาญเฉพาะด้ านมากกว่าเรา ซึง่ ที่ผ่านมา เราก็ได้ ขายบริษัท ASSET PLUS ซึง่ เป็ นกิจการเกี่ยวกับธุรกิจหลักทรัพย์ ,
บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิ ตอล ซึง่ เป็ นกิจการโรงพยาบาลในกลุม่ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ,บมจ. ควอลิตี ้ คอนสตรัคชัน่
ผลิตอิฐมวลเบาซึง่ บริษัทฯไม่ค่อยได้ ใช้ แล้ ว เพราะเราเห็นแนวโน้ มแล้ วว่าต่อไปคงใช้ ระบบ PRECAST แทน เราจึงได้ ขาย
ออกไป โดยเรายังคงมีห้ นุ เหลืออยู่บ้าง ส่วนหุ้นที่เรายังคงถืออยู่คือ บมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซึง่ ผลประกอบการก็ยงั คง
ไปได้ ด้วยดี และเราได้ เข้ าไปลงทุนในด้ านโรงแรม ซึง่ กิจการด้ านโรงแรมนี ้ หากไม่มีผลกระทบทางด้ านการเมืองรุนแรงนัก
ก็จะเป็ นกิจการที่มีรายได้ อย่างสมํ่าเสมอ ซึง่ ในปี นี ้เรามีโรงแรมอยู่ 3 แห่ง คือ ที่ราชดําริ วิทยุ และ TERMINAL 21 โดยกําลัง
ก่อสร้ างอีกแห่งที่ ทองหล่อ เมื่อสร้ างเสร็จและดําเนินงานได้ สกั พัก ก็คงจะขายให้ กองทุน REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนใน
อสังหาริ มทรัพย์) ของเราต่อไป กิจการที่เราไปลงทุนเพิ่มก็คือศูนย์การค้ า ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา เราก็ได้ ขาย TERMINAL 21
ออกไป ทําให้ มีกําไรพันกว่าล้ านบาท ซึง่ รายได้ ในส่วนนี ้จากที่เคยเป็ นรายได้ พิเศษในแต่ละปี ในที่สดุ ก็จะกลายเป็ นรายได้
ประจําของบริ ษัทฯต่อไป ซึง่ จะมาช่วยเสริ มธุรกิจหลักของเรา การที่เราลงทุนในด้ านต่างๆเหล่านี ้ก็เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นมีความมัน่ ใจ
ได้ วา่ จะได้ รับเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอ แม้ ในภาวะที่เศรษฐกิจจะไม่คอ่ ยดีก็ตาม
สําหรับการลงทุนในต่างประเทศ ได้ แก่ ที่อเมริ กา เราได้ ไปซื ้อตึกเป็ นอพาร์ ตเม้ นให้ เช่า ซึง่ ปั จจุบนั
เรามีอยู่ 3 อาคาร ใช้ เงินลงทุนไปประมาณ 5-6 พันล้ านบาท กิจการค่อนข้ างดีสมํ่าเสมอ มีผ้ เู ช่าเต็มและปรับค่าเช่าได้ โดย
บริ ษัทฯกําลังจะขายตึกแรกออกไป ก็น่าจะได้ กําไรดี ซึง่ ตามกฎหมายของเขา หากเราซื ้อตึกใหม่ภายใน 6 เดือน ตึกแรกที่เรา
ขายไปก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึง่ กิจการนี ้ต่อไปจากที่เป็ นรายได้ พิเศษก็จะเป็ นรายได้ ประจําของบริ ษัทฯต่อไป ส่วนที่ฟิลิปปิ นส์
หุ้นเดิมที่เราเคยถืออยู่ได้ รับการแปลงและแลกหุ้นไปเป็ นหุ้นในกิจการศูนย์การค้ าที่ชื่อว่า STAR MALL ซึง่ เป็ น PURE SHOPPING CENTRE โดยตรง ซึง่ มีอยู่ประมาณ 6 – 7 ศูนย์การค้ า และเมื่อคิดตามราคาหุ้นแล้ ว ถือว่ากําไรดีมาก โดย
เราถือหุ้นอยู่ 10% ของมูลค่าประมาณ 5-6 หมื่นล้ านเปโซ ก็ถือว่าได้ กําไรดีพอสมควร ทั ้งนี ้ ในปี นี ้ บริ ษัทฯจะเน้ นลงทุนไป
ในกิจการศูนย์การค้ าและโรงแรม ซึง่ ก็คาดว่าน่าจะมีช่องว่างให้ กบั บริ ษัทฯที่เป็ น NICH MARKET
2.3 ขอสอบถามถึงความคืบหน้ าในการขายหุ้น LH BANK
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ที่ผ่านมา มีผ้ สู นใจเข้ ามาพูดคุยเป็ นระยะๆจริง แต่ไม่สามารถเปิ ดเผย
ได้ วา่ เป็ นใครบ้ าง โดยเรามองไปในอนาคต และเราก็อยากจะได้ ผ้ รู ่วมลงทุนที่มีเครือข่ายจํานวนมากที่จะสามารถพัฒนา
ธนาคารให้ เป็ น ELECTRONIC BANKING เพื่อจะได้ สามารถต่อสู้กบั BANK ใหญ่ๆได้ และจะเป็ นผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้นด้ วย ซึง่
โดยผลประกอบการของธนาคารที่ผ่านมา ก็มีอตั ราการเจริญเติบโตที่ดี ปั จจุบนั ยังไม่สามารถได้ ข้อสรุปที่ชดั เจนในการหา
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ผู้ร่วมลงทุน ทังนี
้ ้เราก็ไม่ได้ รีบร้ อนในการดําเนินการส่วนนี ้แต่อย่างใด
3. มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามว่า ที่อเมริ กา บริ ษัทต่างชาติสามารถถือครองที่ดินได้ หรื อไม่อย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า ที่อเมริกา บริ ษัทที่ถือหุ้นโดยชาวต่างชาติทั ้ง 100% สามารถ
ถือครองที่ดินได้ และไม่มีข้อจํากัดในเรื่ องเกี่ยวกับจํานวนเนื ้อที่ที่จะถือครอง แต่สําหรับที่ฟิลิปปิ นส์ บริ ษัทต่างชาติไม่
สามารถทําได้ และบมจ.โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซึง่ เป็ นบริษัทร่วมได้ ไปเปิ ดบริษัทที่ประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นทั ้ง 100%
หากประเทศใด เราไม่สามารถถือหุ้นได้ ทั ้ง 100% เราก็ไม่อยากเข้ าไปลงทุน ทั ้งนี ้จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เมื่อเราร่ วม
ลงทุนในกิจการใดๆกับคนอื่น หากเป็ นไปได้ เราก็อยากจะบริ หารงานเอง
4. มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามว่า เมื่อเราจะลงทุนเน้ นไปในทางด้ านค้ าปลีก (RETAIL) และเราก็ไม่ขายหุ้น
โฮมโปรแน่นอนแล้ ว ทําไมเราไม่ทําโฮมโปรควบคู่ไปกับการทําศูนย์การค้ าเสียเลย
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากโฮมโปร เป็ นกิจการที่เป็ น DESTINATION คือคนที่เข้ ามาซื ้อ
ของในโฮมโปร เป็ นลูกค้ าที่มีจดุ มุ่งหมายในการซื ้อโดยเฉพาะ ลูกค้ าโฮมโปรไม่ได้ เข้ ามาซื ้อของทุกวัน ซึง่ ต่างจากลูกค้ า
ที่มาเดินในศูนย์การค้ า ดังนันการที
้
่โฮมโปรอยู่ในศูนย์การค้ าจึงไม่ได้ ช่วยสนับสนุนศูนย์การค้ าแต่อย่างใด เว้ นแต่ส่วนที่
เป็ นเครื่องใช้ ไฟฟ้าที่อาจช่วยเสริ มบ้ าง เราจึงไม่ได้ ทําควบคูก่ นั ไป เช่นที่ศนู ย์การค้ า TERMINAL 21 เราก็ไม่มีโฮมโปรอยู่
แต่เรามีค่คู ้ าที่ทํา SUPERMARKET , โรงหนัง และเราก็มีความสามารถทํา FOOD COURT ซึง่ ถือว่าเป็ นส่วนที่สามารถดึง
ให้ คนเข้ ามาเดินในศูนย์การค้ าได้ ในระดับหนึง่ แต่ขอเรียนว่าเราไม่ได้ เน้ นไปในทางด้ านนี ้โดยเฉพาะ แต่เราพยายามจะ
ขยายกิจการของเราเข้ าไปในตลาดนี ้ เราไม่ได้ เชี่ยวชาญทางด้ าน RETAIL แต่ก็คอ่ ยๆเรี ยนรู้ไป และก็กําลังหาที่ดินเพื่อเปิ ด
ศูนย์การค้ าอีกแห่งที่พทั ยาหรื อภูเก็ต ก็ขอเรียนว่า ธุรกิจนี ้เป็ นธุรกิจที่มีการแข่งขันสูง และมีรายใหญ่ซงึ่ เป็ นเจ้ าตลาดคุมอยู่
ไม่กี่ราย ซึง่ ทําให้ เราเข้ าไปในธุรกิจนี ้ได้ ยากมาก ก็ต้องค่อยๆเรี ยนรู้ไป ซึง่ ภายใน 5 ปี นี ้ ก็คาดว่าน่าจะเปิ ดศูนย์การค้ าได้ อกี
ประมาณ 2 แห่ง
5. มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึง
5.1 ภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี นี ้จะเป็ นอย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ภาวะตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในปี นี ้ไม่น่าจะดีเท่าปี ที่แล้ ว โดยในไตร
มาสแรกที่ผ่านมา ผลประกอบการไม่ดี เพราะตลาดเงียบมาก แม้ ในไตรมาสที่สองจะกระเตื ้องขึ ้นมาบ้ างก็ตาม แต่อย่างไร
ก็ตาม เราให้ ความมัน่ ใจได้ วา่ เราจะพยายามจ่ายปันผลให้ อย่างสมํ่าเสมอเท่าๆกับปี ที่ผ่านๆมา โดยหวังว่าในปี นี ้เราจะมี
รายได้ พิเศษเพิ่มเติม
5.2 พอจะคาดเดา อัตราการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯในปี นี ้ได้ หรื อไม่
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่ องนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงว่า สําหรับในเรื่องการคาดการณ์กําไร มีกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
ห้ ามไว้ จึงไม่สามารถจะชี ้แจงให้ ทราบได้ ซึง่ ในงบประมาณของเราได้ ตงเป้
ั ้ าการเติบโตของยอดขาย (ทั ้งยอดจองและยอด
โอน) อยู่ที่ประมาณ 8% และตามที่ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบแล้ วว่า ไตรมาสที่ผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไม่คอ่ ยจะดี
ดังนัน้ เป้าที่เราตังไว้
้ ก็อาจจะไม่ถึง แต่ในปี หน้ า (2559) อัตราการเจริ ญเติบโตของบริ ษัทฯคาดว่าน่าจะดี สาเหตุเพราะในปี
ดังกล่าวจะมีจํานวนห้ องชุดที่ค้างโอน (BACK LOCK) อยู่เป็ นจํานวนมาก
6. มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
6.1 บริษัทฯมีนโยบายที่จะเข้ าไปลงทุนในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรอบๆบ้ านเราหรื อไม่
อย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่องนี ้
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นายนพร ได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯได้ เข้ าไปศึกษาข้ อมูลมาแล้ ว แต่สิ่งที่กงั วลมากก็คือการเมืองและ
กฎหมายในประเทศต่างๆนี ้ยังไม่ค่อยนิ่งและไม่มีเสถียรภาพที่ชดั เจน เราจึงคิดว่ายังเร็วเกินไปที่จะเข้ าไปลงทุน โดยขอ
ศึกษาดูไปก่อน
6.2 ในความเห็นส่วนตัวของผู้ถือหุ้นเห็นว่า โครงการสีวลี อยุธยา ที่ตั ้งอยู่ที่จงั หวัดพระนครศรี อยุธยา
ไม่น่าจะประสบผลสําเร็จ เพราะจังหวัดพระนครศรี อยุธยาไม่น่าจะเหมาะสมกับยุคสมัยปั จจุบนั ในขณะนี ้
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่องนี ้
นายนพร ได้ ชี ้แจงว่า เราได้ เปิ ดโครงการหมู่บ้านจัดสรร สีวลี อยุธยา และตอนที่เราเปิ ด PRE
SALE ก็ได้ ผลตอบรับออกมา ค่อนข้ างจะดี โดยก่อนเริ่มโครงการ เราได้ ศกึ ษาแล้ วว่า เราจะเปิ ดโมเดลที่คิดขึ ้นมาใหม่ โดย
หลักการเราจะใช้ บคุ ลากรจํานวนไม่มาก เป็ นโครงการในเขตที่เลยจากชานเมืองกรุงเทพฯออกไป โดยเน้ นไปที่จงั หวัดที่ไม่
ใหญ่นกั อาจจะมีมหาวิทยาลัย หรือเป็ นเมืองท่องเที่ยว หรือเป็ นเมืองอุตสาหกรรมก็ตาม และเป็ นไซต์ที่ไม่ใหญ่นกั อาศัย
บุคคลากรจากโครงการรอบๆชานเมืองกรุงเทพฯ ซึง่ ผลจากการเปิ ดตัวที่อยุธยา ก็ได้ ผลดีตามที่ประมาณการไว้
7. มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
7.1 ผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้ วยกับการจัดประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่ เป็ นบริษัทแม่ก่อนการจัดประชุมผู้
ถือหุ้นของธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ ซึง่ เป็ นบริ ษัทร่วม เพราะงบดุลของบริ ษัทร่วมน่าจะได้ รับการอนุมตั ิจากผู้ถือหุ้นก่อน
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่องนี ้
นายอดิศร ได้ ชี ้แจงว่า เห็นด้ วยกับหลักการที่วา่ งบการเงินของบริ ษัทร่ วมควรจะได้ รับการอนุมตั ิ
และเปิ ดเผยก่อนงบการเงินของบริ ษัทแม่ ส่วนในเรื่องการประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนหรื อหลัง นั ้น ไม่น่าจะมีผล ทั ้งนี ้ก็ไม่มี
กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องการจัดประชุม ก่อน-หลัง ของบริษัทจดทะเบียนและบริ ษัทร่วมแต่อย่างใดด้ วย
7.2 ผู้ถือหุ้นได้ สอบถามถึงรายละเอียดในการจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อย ซึง่ ได้ จ่าย
ให้ แก่กรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากันตามตารางในหน้ า 6 ของหนังสือเชิญประชุม
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่องนี ้
นายอดิศร ได้ ชี ้แจงว่า สาเหตุที่บริ ษัทฯจ่ายค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการชุดย่อยแต่ละท่านไม่
เท่ากัน ก็เนื่องมาจาก ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากัน จึงได้ รับค่าตอบแทน(เบี ้ยประชุม)ไม่
เท่ากัน และบริษัทฯจะจ่ายค่าตอบแทน(เบี ้ยประชุม)ให้ แก่คณะกรรมการชุดย่อยเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ได้ เป็ นพนักงาน
ของบริ ษัทฯเท่านัน้ ดังนั ้นกรรมการที่เป็ นพนักงานของบริษัทฯก็จะไม่ได้ รับค่าตอบแทน(เบี ้ยประชุม)ในส่วนนี ้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และ
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 15.20 น.
ลงชื่อ
นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานที่ประชุม
( นายอนันต์ อัศวโภคิน )
ลงชื่อ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
( นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม )
หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี ้ เป็ นการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ทยอยเข้ า
มาร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจํานวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทําให้ บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป
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