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สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
                             ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2558 เวลา 13.31 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ
รวม 961 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,872,770,794 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน  10,996,212,032   หุ้น  
( คิดเป็น  53.10% )  ครบเป็นองค์ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้ นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธาน
ท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  
 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กล่าวแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จํานวน 8 ท่าน ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ   
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน 
                                                                     กรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทน  
4. นายวิศณ ุ ทรัพย์สมพล  กรรมการอสิระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน 

                                                              คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา 
                                                              และพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ และกรรมการสรรหา 

                                                              และพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง  กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และรอง 

                                                              กรรมการผู้จดัการ 
8. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

                                                              เลขานกุารคณะกรรมการ 
                             สําหรับ นายซุง ฮี ซงั ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุในวนันีไ้ด้ เพราะติดกิจธุระ ซึง่ได้แจ้งให้ประธานท่ี-
ประชมุทราบล่วงหน้าแล้ว   
                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย  คือนางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกลุ ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย โดยบริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสียงของ
ศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯมาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย  
                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฎิบติัในการมอบฉนัทะ 
การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ 
หน้า 40-41  ดงันี ้
 
                             การมอบฉันทะ 
                             บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ีกรม- 
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนด และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 
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 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
                             วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระด้วย
ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงได้ทําเคร่ือง- 
หมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้เฉพาะ 

1.1 ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาเอง  
1.2 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก.   
1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ท่ีไม่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 2. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นท่านใด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
  3. ในแตล่ะวาระหากไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพ่ือการลง
มติในแต่ละวาระไว้แล้ว 
 4. เม่ือได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้
ท่ีประชมุทราบ 
 
                             มตขิองที่ประชุม 
                        1. เลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชมุในแต่ละวาระให้ท่ีประชมุ
ทราบก่อนลงคะแนน 
                        2. หากคะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อกีหนึง่เสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด  
                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูล
กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  
บริษัทฯจงึได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
                             2. การเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ
รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สิทธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น  
                             ซึง่ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ หรือตัง้คําถามแตอ่ย่างใด 
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                        ก่อนท่ีจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุรับทราบและขออนญุาตแก้ไขข้อ- 
ความท่ีพิมพ์ผิด 2 แห่ง ดงันี ้

              (1)ในรายงานประจาํปี หน้า 2 ในหวัข้อรายงานจากประธานกรรมการบริหาร ย่อหน้าแรก  
จากเดิม  “............โดยมีสดัสว่นเป็น บ้านเด่ียว 35% ทาวน์เฮ้าส์ 5% และอาคารชดุ 60%................” 
เป็นดงันี ้ “............โดยมีสดัสว่นเป็น บ้านเด่ียว 60% ทาวน์เฮ้าส์ 5% และอาคารชดุ 35%................” 

         (2)ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 7 ในวาระท่ี 7 บรรทดัท่ี 21  
จากเดิม “............ซึง่แต่ละท่าน ได้เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวมเป็นระยะเวลา 9 ปี.............”   
เป็นดงันี ้“............ซึง่สํานกังาน อี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 9ปี.............”   
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  
                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557  
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,873,982,004 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง   งดออกเสียง 1,000 เสียง ) 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผ่านมาพอท่ีจะ
สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
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1.ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  2557                     
                                                                                                                                                       หน่วย  : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ในปี 2557 มีกาํไรหลังหกัภาษีจากการขาย Terminal 21 เป็นจาํนวน 1,500 ล้านบาท 
 
 
ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2557 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายละเอยีด ปี 2557 ปี 2556 % เปล ีย่นแปลง

รายไดร้วมทัง้หมด 31,932 25,742 24.0%

   1. รายไดจ้ากการขาย 26,037 22,939 13.5%

        สัดส่วนรายไดจ้ากการขาย 82% 89%

   2. รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 2,280 2,136 6.7%

        สัดส่วนรายไดจ้ากค่าเชา่ 7% 8%

 กําไรจากธรุกจิหลัก   (Profit from core operation) 5,603 5,080 10.3%

 กําไรสุทธ ิ 8,423 6,478 30.0%

รายละเอยีด ปี 2557 ปี 2556 % เปล ีย่นแปลง

 จํานวนโครงการที่มยีอดโอน 77 71

 จํานวนบา้นที่โอน               (หลัง) 4,848 4,124 17.6%

 จํานวนโครงการที่เปิดใหม่ 21 24

 มลูค่าโครงการที่เปิดใหม ่          (ลา้นบาท) 41,300 38,740 6.6%

 สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทสนิคา้ :

        บา้นเดี่ยว 73% 80% ‐6.9%

        ทาวน์เฮา้ส์ 6% 7% ‐1.0%

        คอนโดมเินียม 21% 13% 8.4%
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2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทยีบกับบ้านที่บริษัทฯส่งมอบให้ลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การซือ้ที่ดนิ 
         บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการซือ้ที่ดนิและโอนกรรมสทิธ์ิที่ดนิในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทัง้
ต่างจังหวัดเพื่อทาํโครงการบ้านจัดสรร จาํนวน 12 แปลง เป็นมูลค่าที่ดนิ จาํนวน 4,555 ล้านบาท 

 
 
 
 

รายละเอยีด / ปี ปี 2557 ปี 2556 % เปล ีย่นแปลง

บา้นจดทะเบียนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 106,475 109,017 ‐2.3%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทบา้นเดี่ยว 13,449 13,869 ‐3.0%

    จํานวนบา้นเดี่ยวที่ บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 2,344 2,444 ‐4.1%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 17.4% 17.6%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทบา้นแฝด 2,776 2,470 12.4%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 17,329 21,238 ‐18.4%

    จํานวนหลังทาวน์เฮา้ส์ที่บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 620 608 2.0%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 3.6% 2.9%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 72,921 71,440 2.1%

    จํานวนหอ้งคอนโดมเินียม ที่บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,102 432 155.1%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 1.5% 0.6%

บรษิทั ทนุชําระแลว้ จํานวนหุน้ท ีถ่อื ราคาทนุ ราคาตลาด มูลค่าตลาด
(ลา้นบาท) PAR % การถอืหุน้ (ลา้นบาท) ต่อหุน้ 20/4/15 (ลา้นบาท)

listed
QH 9,184           2,293,667,658     1     24.98% 5,647           3.90             8,945           
HMPRO 12,329         3,727,386,030     1     30.23% 5,366           7.60             28,328         
Q-CON 400             84,627,680         1     21.16% 426             8.15             690              
LH Bank 13,199         4,485,253,517     1     33.98% 5,544           1.93             8,657           

Total listed 16,982       46,620        
non-listed
LHPF 2 1,569           78,412,634         10   49.99% 482             
LHPF 1 40               2,013,462           10   49.94% 32               
AAA 5                 499,994              10   100.00% 11               

Total non-listed 526            
Total 17,508       

long-term investments
STR 8,426           808,431,465       1     9.59% 2,369           5.10             4,125           

Grand Total 19,877       50,745        
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5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้ม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุ
รับทราบเท่านัน้  
                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามที่นายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า  สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของ
บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคญัๆได้ดงันี ้
 
งบแสดงฐานทางการเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงนิรวม ปี 2557 ปี 2556 ลา้นบาท  % 

86,888 75,369 11,518 15.3

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 6,436 1,166 5,271 452.2

สนิคา้คงเหลือ‐สุทธ ิ 43,024 38,496 4,528 11.8

อืน่ๆ 2,090 1,543 547 35.4

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน 51,550 41,205 10,345 25.1

เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 17,497 15,778 1,719 10.9

ที่ดนิรอการพฒันา 4,132 4,126 5 0.1

อสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุน (LHUSA) 3,727 3,759 ‐32 ‐0.9

สทิธกิารเชา่ 3,667 6,280 ‐2,613 ‐41.6

อืน่ๆ 6,315 4,221 2,094 49.6

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 35,337 34,164 1,173 3.4

ผลตา่ง

สนิทรัพย์รวม

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน

เดอืน จํานวนเงนิ
(ลา้นบาท) อตัราดอกเบ ีย้ อายุ (ปี)

 กุมภาพนัธ์                           500 3.63%                    3.0

 เมษายน                        3,500 3.59%                    3.0

 พฤษภาคม                        1,500 3.25%                    2.0

 กนัยายน                        1,000 3.30%                    3.5

 ตุลาคม                        4,000 3.50%                    3.0

รวม 10,500 3.48%
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

*ในปี 2557 มีกาํไรก่อนหกัภาษีจากการขาย Terminal 21 เป็นจาํนวน 3,148 ล้านบาท 
 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                              

งบการเงนิรวม ปี 2557 ปี 2556 ลา้นบาท  % 

42,613 40,526 2,087                     5.1

เงนิกูร้ะยะสัน้ 188 3,236 ‐3,048 ‐94.2

เงนิกูร้ะยะยาว+Current Portion 9,883 13,375 ‐3,492 ‐26.1

หุน้กู+้Current Portion 25,100 18,000 7,100 39.4

รวมหนี้ที่มภีาระดอกเบี้ย 35,171 34,611 560 1.6

หนี้สนิอืน่ที่ไมม่ภีาระดอกเบี้ย 7,442 5,915 1,527 25.8

44,275 34,843 9,432 27.1

ทุนที่ออกและชําระแลว้ 10,986 10,026 ‐ ‐

กําไรสะสม 14,954 10,877 4,077 37.5

อืน่ๆ 16,892 12,670 4,222 33.3

1,444 1,270                            173                          13.6สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุของบ.ยอ่ย

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ผลตา่ง

หนี้สนิรวม

หนี้ที่มภีาระดอกเบี้ย

งบการเงนิรวม ปี 2557 ปี 2556 ลา้นบาท  % 

31,932 25,742 6,190                   24.0

   รายไดจ้ากการขายบา้น 26,037 22,939 3,097 13.5

   รายไดค้่าเชา่ 2,280 2,136 144 6.7

   รายไดอ้ืน่ๆ * 3,615 666 2,949 442.6

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบ.ร่วม 2,210 2,109 101 4.8

22,246 19,592 2,654 13.5

 กําไรสุทธ ิ กอ่นภาษีเงนิได ้ 11,393 7,689 3,704 48.2

 ภาษีเงนิได ้ 1,864 1,102 763 69.2

 กําไรส่วนท ีเ่ป็นของผูม้ส่ีวนไดเ้สยีท ีไ่ม่มอํีานาจควบคุมของบ.ย่อย 1,106 109 997 913.0

 กําไรสุทธ ิ
8,423 6,478 1,945 30.0

ผลตา่ง

รายไดร้วม

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
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                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2557 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,867,079,004 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง   งดออกเสียง 7,188,000 เสียง)   
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจดัสรรกาํไร เงนิปันผล และเงินสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2557  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2557 ตามท่ีได้เรียน
เสนอในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 จากกําไรสทุธิและ
กําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.65 บาท  แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วจํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.40 บาท โดยกําหนด
รายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 2558 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2558 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2558 สว่นในเร่ืองการกนัสํารองตามกฏหมายนัน้ ในปีนีบ้ริษัทฯ
ต้องกนัเงินสํารองจํานวน 122,436,863   บาท   
 
การจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ.2557 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2557 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,869,432,604 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 100,100 เสียง   งดออกเสียง 4,894,400 เสียง)   

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปันผล ปี 2557 ปี 2556 ปี 2557 ปี 2556

1. กําไรสทุธิ 6,424 4,958 8,423 6,478

2. จํานวนหุน้ 11,695 10,026 11,695 10,026

3. เงินปันผลตอ่หุน้                 0.65                 0.40                 0.65                 0.40

4. จํานวนเงินปันผลรวมทัง้ส ิน้               7,378               4,010               7,378               4,010

5. Dividend Payout Ratio 114.8% 80.9% 87.6% 61.9%

6 D/E Ratio (Net)                 0.78                 1.07                 0.65                 0.96

งบการเงนิรวมงบการเงนิเฉพาะบรษิทั
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่
ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
                              1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ     ถือหุ้นจํานวน 22,908,216 หุ้น 

                              2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์         ถือหุ้นจํานวน 300,000      หุ้น 

                              3. นายซงุ ฮี ซงั                           ถือหุ้นจํานวน -                  หุ้น 
                              ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้  
                              1.  นายนพร       สนุทรจิตต์เจริญ   
                              2.  นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ 
                              3.  นายซงุ ฮี ซงั   
ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบวาระในปีนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามเดิม แตเ่น่ืองจาก นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ และนาย 
ซงุ ฮี ซงั ไม่มีความประสงค์จะเป็นกรรมการบริษัทฯ อีก เน่ืองจากมีภาระหน้าท่ีอ่ืน ดังนัน้คณะกรรมการบริษัทฯ จงึม ี
มตใิห้นําเสนอช่ือบุคคลที่จะเข้าดาํรงตาํแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พจิารณาผลตอบแทนเสนอมา ดงันี ้  
                         1.  นายนพร  สุนทรจติต์เจริญ   
                         2.  นายพภิพ  วีระพงษ์    
                         3.  นายบัณฑติ พทิกัษ์สทิธ์ิ  
เพื่อนําเสนอขออนุมัตต่ิอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ  
มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯมีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ดา่ง 
พร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูลกิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และ 
แสดงถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั  บริษัทฯจงึได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลท่ีได้
พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบติัและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพือ่รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้จดัให้มีขึน้เป็นประจําในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็น
กรรมการแต่อย่างใด 
                      ทัง้นีป้ระวติัของผู้ ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 31-36 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดงันี ้
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1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ   (โดยนายนพร  ได้สละสิทธ์ิไม่ลงคะแนนเสียงในวาระนี)้ 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,582,857,591 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 263,707,397 เสียง   งดออกเสียง 4,954,900 เสียง) 
2. นายพิภพ  วีระพงษ์ 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,570,971,307 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 298,362,397 เสียง   งดออกเสียง 5,094,400 เสียง) 
3. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ   
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,571,104,503 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 298,362,897 เสียง   งดออกเสียง 4,960,704 เสียง) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายภควตัได้ชีแ้จงว่า เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ  รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ

บริษัทฯจงึเหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนั
ทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะ
ท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละท่าน   ซึ่งในปี 2557 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 ได้อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทน เป็น
จาํนวนเงนิรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 15,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทน
ให้แก่กรรมการแตล่ะท่าน ทัง้นีบ้ริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 7,789,340 บาท โดยแยกประเภท
ค่าตอบแทน ตามที่กาํหนดในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6    
  
รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557                                                                                       
                                                                                                                                หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ เงนิรายปี โบนสั รวม

กรรมการตรวจสอบ/ 1. นายประทีป วงศ์นรัินดร์               1,080,000             900,000            1,980,000

กรรมการอสิระ 2. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์                  840,000             700,000            1,540,000

3. นายวศิณุ ทรัพย์สมพล                  420,000             700,000            1,120,000

4. นายชชัชาต ิ สทิธพินัธุ์                  219,340                       ‐                 219,340

กรรมการบรหิาร 1. นายอนันต์ อศัวโภคนิ                  800,000                       ‐                 800,000

2. นายนพร สุนทรจติต์เจรญิ                  400,000                       ‐                 400,000

3. นายอดศิร ธนนันท์นราพลู                  400,000                       ‐                 400,000

4. นายเฉลมิ เกยีรตธินะบํารุง                  400,000                       ‐                 400,000

5. นายนันทวฒัน์ พพิฒัวงศ์เกษม                  400,000                       ‐                 400,000

6. นายซงุ ฮ ี ซงั                  400,000                       ‐                 400,000

รวม            7,659,340

คา่ตอบแทน
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รายละเอยีดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2557   (ต่อ)                                                                                  
                                                                                                                                หน่วย : บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
จํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 18,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่
กรรมการแตล่ะท่าน  (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,765,109,245 เสียง   ไม่เห็นชอบ 99,786,408 เสียง   งดออกเสียง  
9,675,080 เสียง)   
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงใน
วาระนี ้
                             นายประทีปได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า ในปี 2557 ท่ีผ่านมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แต่งตัง้ 
                     1.   นายโสภณ         เพ่ิมสิริวลัลภ      (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3182) และ/หรือ 

       2.    นางสาวพมิพ์ใจ  มานิตขจรกิจ    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4521) และ/หรือ 
       3.    นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972) และ/หรือ   
4. นางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516)  

                             ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยกําหนดคา่ตอบแทน 1,440,000 บาท 
(คา่สอบทาน 870,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  570,000  บาท คา่บริการอ่ืน –ไม่มี- ) 

คา่ตอบแทน

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ (เบ ีย้ประชุม) รวม

กรรมการสรรหาและ 1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์                           60,000                        60,000

พจิารณาค่าตอบแทน 2. นายวศิณุ ทรัพย์สมพล                           15,000                        15,000

3. นายอดศิร ธนนันท์นราพลู                                   ‐                                  ‐ 

4. นายชชัชาต ิ สทิธพินัธุ์                           15,000                        15,000

รวม 90,000

คา่ตอบแทน

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ (เบ ีย้ประชุม) รวม

กรรมการบรหิารความเสี่ยง 1. นายวศิณุ ทรัพย์สมพล                           40,000                        40,000

2. นายเฉลมิ เกยีรตธินะบํารุง                                   ‐                                  ‐ 

3. นายนันทวฒัน์ พพิฒัวงศ์เกษม                                   ‐                                  ‐ 

รวม 40,000
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               สําหรับปี 2558 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย  ท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโสภณ          เพ่ิมสิริวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลิศสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  
3. นางสาวพมิพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5659 ) และ/หรือ 
5. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงิน1,440,000 บาท (คา่สอบทาน 
870,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  570,000  บาท ค่าบริการอ่ืน –ไม่มี-) ซึง่สํานกังานอี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวม 9 ปี โดยได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแตอ่ย่างใด ทัง้นี ้
คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                              ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมา 
ดงักล่าวทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,863,656,733 เสียง   ไม่เห็นชอบ 6,424,900 เสียง   งดออกเสียง 4,954,400 เสียง)   
 
วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆในกิจการท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ  
                             โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดงันี ้
                             1.อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามความคืบหน้าในการ
ท่ีบริษัทฯจะเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
                                ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบว่า บริษัทฯเห็นด้วยและยินดีให้ความร่วมมือเตม็ท่ี   แต่ท่ีบริษัทฯยงั
ไม่ได้เข้าร่วมแต่อย่างใด นัน้ ก็เน่ืองมาจากบริษัทฯเห็นว่า   ควรจะต้องมีการทําความเข้าใจถึงความหมายของคําว่า   
“คอร์รัปชัน่” ให้เข้าใจตรงกนัเสียก่อน  ทัง้นีจ้ะต้องมีข้อกําหนดในการเข้าร่วมท่ีชดัเจน  อีกทัง้วิธีการตรวจสอบสมาชิก และ
ขัน้ตอนในการตรวจสอบ  ควรจะมีหลกัเกณฑ์ท่ีชดัเจนแน่นอน  มิฉะนัน้ในทางกลบักนัก็อาจจะเป็นผลเสียแก่บริษัทตา่งๆท่ีจะ
เข้าร่วมเป็นสมาชิกได้ด้วย  บริษัทฯจงึจําเป็นท่ีจะต้องขอเวลาในการศกึษาให้ได้ข้อมลูท่ีชดัเจนเสียก่อน  
                             2.มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงกิจการของบริษัทฯ ดงันี ้
                                2.1 นวตักรรม AIR PLUS  
                                      ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ตอบคําถามนี ้ 
                                      นายนพรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯเรามีฝ่ายพฒันาธุรกิจ ซึง่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าท่ีคิดค้น 
นวตักรรมใหม่ๆเพ่ือนํามาปรับใช้กบัผลิตภณัฑ์ของบริษัทฯ  ซึง่นวตักรรม AIR PLUS นี ้ก็เป็นผลงานอีกชิน้หนึง่ในหลายๆชิน้
ท่ีได้คิดค้นขึน้มา โดยได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ชาวฝร่ังเศส ในการร่วมกนัคิดค้นและพฒันาขึน้  โดยนวตักรรม AIR 
PLUS นี ้ใช้หลกัการการหมนุเวียนของอากาศ โดยดงึเอาอากาศเย็นให้เข้ามาภายในบ้านและห้องชดุ เป็นการถ่ายเทอากาศ
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และลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์  ซึง่นวตักรรม  AIR PLUS นี ้รวมทัง้นวตักรรมตวัอ่ืนๆ ท่ีบริษัทฯได้คิดค้นและพฒันาขึน้มา  
ได้นํามาปรับใช้กบั PRODUCT ของบริษัทฯ และนําไปจดทะเบียนสิทธิบตัรกบักรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์
แล้ว นอกจากนี ้บริษัทฯกําลงัศกึษาและพฒันาการออกแบบการใช้สอยบนในหลกัการ UNIVERSAL DESIGN โดยจะเน้น 
ถึงกลุม่ CONSUMER ท่ีเป็นผู้สงูอายตุอ่ไป 
                                2.2 ในปี 2558 นี ้บริษัทฯจะมีผลประกอบการอะไรท่ีเป็นจดุเดน่ๆบ้าง ท่ีจะสร้างรายได้จํานวนมาก
ให้แก่บริษัทฯ  นอกเหนือจากธุรกิจหลกัของบริษัทฯแล้ว   
                                      ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                                      นายนพรได้ชีแ้จงวา่  ในหลายปีท่ีผ่านมา บริษัทฯมีกําไรมาจากการลงทนุในด้านตา่งๆ คิดเป็น
ประมาณ 1ใน 3 ของกําไรทัง้หมดบริษัทฯ  โดยเราจะหาพนัธมิตรเป็นหุ้นสว่นเข้าไปลงทนุในธุรกิจท่ีเราพิจารณาแล้วเห็นวา่ 
ธุรกิจนัน้มีศกัยภาพในระยะยาว และจะร่วมกนัสร้างธุรกิจตัง้แต่แรกเร่ิม (FOUNDER) และเม่ือดําเนินงานมาได้ถึงจดุท่ีเรา  
ไม่สามารถพฒันาให้มนัมีอตัราการเจริญเติบโตท่ีดีกว่าเก่าได้แล้ว เราก็จะขายออกไปให้กบับริษัทท่ีสามารถสร้างความ
เจริญเติบโตได้อย่างต่อเน่ือง ซึง่ท่ีผ่านมา ธุรกิจท่ีเราได้เข้าลงทนุไปก็มีทัง้ธุรกิจหลกัทรัพย์, โรงพยาบาล รวมทัง้วสัดกุ่อสร้าง                            
                                      ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเสริมว่า  ท่ีผ่านมา เราได้ลงทนุในด้านตา่งๆ โดยเราเป็น FOUNDER 
และเม่ือเราไม่สามารถพฒันาให้มีศกัยภาพเพ่ิมตอ่ไปได้ เราก็จะขายให้แก่ PARTNER ท่ีมีความแขง็แกร่งและมีความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้านมากกว่าเรา  ซึง่ท่ีผ่านมา เราก็ได้ขายบริษัท ASSET PLUS ซึง่เป็นกิจการเก่ียวกบัธุรกิจหลกัทรัพย์ , 
บมจ. บางกอกเชน ฮอสปิตอล ซึง่เป็นกิจการโรงพยาบาลในกลุม่โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ,บมจ. ควอลิตี ้คอนสตรัคชัน่  
ผลิตอิฐมวลเบาซึง่บริษัทฯไม่ค่อยได้ใช้แล้ว เพราะเราเห็นแนวโน้มแล้ววา่ต่อไปคงใช้ระบบ PRECAST แทน เราจงึได้ขาย
ออกไป โดยเรายงัคงมีหุ้นเหลืออยู่บ้าง สว่นหุ้นท่ีเรายงัคงถืออยู่คือ บมจ. โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ ซึง่ผลประกอบการก็ยงัคง 
ไปได้ด้วยดี  และเราได้เข้าไปลงทนุในด้านโรงแรม ซึง่กิจการด้านโรงแรมนี ้หากไม่มีผลกระทบทางด้านการเมืองรุนแรงนกั  
ก็จะเป็นกิจการท่ีมีรายได้อย่างสม่ําเสมอ ซึง่ในปีนีเ้รามีโรงแรมอยู่ 3 แห่ง คือ ท่ีราชดําริ วิทย ุและ TERMINAL 21 โดยกําลงั
ก่อสร้างอีกแห่งท่ี ทองหลอ่ เม่ือสร้างเสร็จและดําเนินงานได้สกัพกั ก็คงจะขายให้กองทนุ REIT (ทรัสต์เพ่ือการลงทนุใน
อสงัหาริมทรัพย์) ของเราต่อไป   กิจการท่ีเราไปลงทนุเพ่ิมก็คือศนูย์การค้า ซึง่ในปีท่ีผ่านมา เราก็ได้ขาย TERMINAL 21 
ออกไป ทําให้มีกําไรพนักวา่ล้านบาท ซึง่รายได้ในส่วนนีจ้ากท่ีเคยเป็นรายได้พิเศษในแตล่ะปี ในท่ีสดุก็จะกลายเป็นรายได้
ประจําของบริษัทฯตอ่ไป ซึง่จะมาช่วยเสริมธุรกิจหลกัของเรา การท่ีเราลงทนุในด้านตา่งๆเหลา่นีก้็เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นมีความมัน่ใจ
ได้วา่จะได้รับเงินปันผลอย่างสม่ําเสมอ  แม้ในภาวะท่ีเศรษฐกิจจะไม่คอ่ยดีก็ตาม  
                                      สําหรับการลงทนุในตา่งประเทศ ได้แก่ ท่ีอเมริกา เราได้ไปซือ้ตกึเป็นอพาร์ตเม้นให้เชา่  ซึง่ปัจจบุนั
เรามีอยู่ 3 อาคาร ใช้เงินลงทนุไปประมาณ 5-6 พนัล้านบาท กิจการคอ่นข้างดีสม่ําเสมอ มีผู้ เช่าเตม็และปรับค่าเช่าได้ โดย
บริษัทฯกําลงัจะขายตกึแรกออกไป ก็น่าจะได้กําไรดี ซึง่ตามกฎหมายของเขา หากเราซือ้ตกึใหม่ภายใน 6 เดือน ตกึแรกท่ีเรา
ขายไปก็ไม่ต้องเสียภาษี ซึง่กิจการนีต่้อไปจากท่ีเป็นรายได้พิเศษก็จะเป็นรายได้ประจําของบริษัทฯต่อไป สว่นท่ีฟิลิปปินส์   
หุ้นเดิมท่ีเราเคยถืออยู่ได้รับการแปลงและแลกหุ้นไปเป็นหุ้นในกิจการศนูย์การค้าท่ีช่ือว่า STAR MALL ซึง่เป็น PURE - 
SHOPPING CENTRE โดยตรง ซึง่มีอยู่ประมาณ 6 – 7 ศนูย์การค้า และเม่ือคิดตามราคาหุ้นแล้ว ถือวา่กําไรดีมาก โดย
เราถือหุ้นอยู่ 10% ของมลูคา่ประมาณ 5-6 หม่ืนล้านเปโซ ก็ถือวา่ได้กําไรดีพอสมควร ทัง้นี ้ในปีนี ้บริษัทฯจะเน้นลงทนุไป
ในกิจการศนูย์การค้าและโรงแรม ซึง่ก็คาดวา่น่าจะมีช่องว่างให้กบับริษัทฯท่ีเป็น NICH MARKET                                       
                                2.3 ขอสอบถามถึงความคืบหน้าในการขายหุ้น LH BANK 
                                       ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงว่า ท่ีผ่านมา มีผู้สนใจเข้ามาพดูคยุเป็นระยะๆจริง แต่ไม่สามารถเปิดเผย
ได้วา่เป็นใครบ้าง โดยเรามองไปในอนาคต และเราก็อยากจะได้ผู้ ร่วมลงทนุท่ีมีเครือขา่ยจํานวนมากท่ีจะสามารถพฒันา
ธนาคารให้เป็น ELECTRONIC BANKING  เพ่ือจะได้สามารถตอ่สู้กบั BANK ใหญ่ๆได้ และจะเป็นผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้นด้วย  ซึง่
โดยผลประกอบการของธนาคารท่ีผ่านมา ก็มีอตัราการเจริญเติบโตท่ีดี  ปัจจบุนัยงัไม่สามารถได้ข้อสรุปท่ีชดัเจนในการหา 
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ผู้ ร่วมลงทนุ  ทัง้นีเ้ราก็ไม่ได้รีบร้อนในการดําเนินการสว่นนีแ้ตอ่ย่างใด 
                             3. มีผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ ท่ีอเมริกา บริษัทตา่งชาติสามารถถือครองท่ีดินได้หรือไม่อย่างไร 
                                 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ท่ีอเมริกา บริษัทท่ีถือหุ้นโดยชาวต่างชาติทัง้ 100% สามารถ
ถือครองท่ีดินได้ และไม่มีข้อจํากดัในเร่ืองเก่ียวกบัจํานวนเนือ้ท่ีท่ีจะถือครอง  แต่สําหรับท่ีฟิลิปปินส์ บริษัทต่างชาติไม่
สามารถทําได้  และบมจ.โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ ซึง่เป็นบริษัทร่วมได้ไปเปิดบริษัทท่ีประเทศมาเลเซีย โดยถือหุ้นทัง้ 100% 
หากประเทศใด เราไม่สามารถถือหุ้นได้ทัง้ 100% เราก็ไม่อยากเข้าไปลงทนุ ทัง้นีจ้ากประสบการณ์ท่ีผ่านมา เม่ือเราร่วม
ลงทนุในกิจการใดๆกบัคนอ่ืน หากเป็นไปได้เราก็อยากจะบริหารงานเอง 
                             4. มีผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ เม่ือเราจะลงทนุเน้นไปในทางด้านค้าปลีก (RETAIL) และเราก็ไม่ขายหุ้น 
โฮมโปรแน่นอนแล้ว ทําไมเราไม่ทําโฮมโปรควบคู่ไปกบัการทําศนูย์การค้าเสยีเลย 
                                 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากโฮมโปร เป็นกิจการที่เป็น DESTINATION  คือคนท่ีเข้ามาซือ้
ของในโฮมโปร เป็นลกูค้าท่ีมีจดุมุ่งหมายในการซือ้โดยเฉพาะ ลกูค้าโฮมโปรไม่ได้เข้ามาซือ้ของทกุวนั ซึง่ตา่งจากลกูค้า
ท่ีมาเดินในศนูย์การค้า ดงันัน้การท่ีโฮมโปรอยู่ในศนูย์การค้าจงึไม่ได้ช่วยสนบัสนนุศนูย์การค้าแต่อย่างใด เว้นแตส่่วนท่ี
เป็นเคร่ืองใช้ไฟฟา้ท่ีอาจช่วยเสริมบ้าง เราจงึไม่ได้ทําควบคูก่นัไป เช่นท่ีศนูย์การค้า TERMINAL 21 เราก็ไม่มีโฮมโปรอยู่ 
แตเ่รามีคู่ค้าท่ีทํา SUPERMARKET , โรงหนงั และเราก็มีความสามารถทํา FOOD COURT ซึง่ถือว่าเป็นสว่นท่ีสามารถดงึ
ให้คนเข้ามาเดินในศนูย์การค้าได้ในระดบัหนึง่ แตข่อเรียนวา่เราไม่ได้เน้นไปในทางด้านนีโ้ดยเฉพาะ แต่เราพยายามจะ
ขยายกิจการของเราเข้าไปในตลาดนี ้เราไม่ได้เชี่ยวชาญทางด้าน RETAIL แตก็่คอ่ยๆเรียนรู้ไป และก็กําลงัหาท่ีดินเพ่ือเปิด
ศนูย์การค้าอีกแห่งท่ีพทัยาหรือภเูก็ต ก็ขอเรียนวา่ ธุรกิจนีเ้ป็นธุรกิจท่ีมีการแขง่ขนัสงู และมีรายใหญ่ซึง่เป็นเจ้าตลาดคมุอยู่ 
ไม่ก่ีราย ซึง่ทําให้เราเข้าไปในธุรกิจนีไ้ด้ยากมาก ก็ต้องคอ่ยๆเรียนรู้ไป ซึง่ภายใน 5 ปีนี ้ก็คาดวา่น่าจะเปิดศนูย์การค้าได้อีก
ประมาณ 2 แห่ง    

5. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึง 
    5.1 ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปีนีจ้ะเป็นอย่างไร                     

                                       ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงว่า ภาวะตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในปีนีไ้ม่น่าจะดีเท่าปีท่ีแล้ว โดยในไตร
มาสแรกท่ีผ่านมา ผลประกอบการไม่ดี เพราะตลาดเงียบมาก แม้ในไตรมาสท่ีสองจะกระเตือ้งขึน้มาบ้างก็ตาม  แต่อย่างไร
ก็ตาม เราให้ความมัน่ใจได้วา่ เราจะพยายามจ่ายปันผลให้อย่างสม่ําเสมอเท่าๆกบัปีท่ีผ่านๆมา โดยหวงัว่าในปีนีเ้ราจะมี
รายได้พิเศษเพ่ิมเติม 
                                 5.2 พอจะคาดเดา อตัราการเจริญเติบโตของบริษัทฯในปีนีไ้ด้หรือไม่ 
                                       ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร เป็นผู้ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                                       นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ สําหรับในเร่ืองการคาดการณ์กําไร  มีกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ห้ามไว้ จงึไม่สามารถจะชีแ้จงให้ทราบได้ ซึง่ในงบประมาณของเราได้ตัง้เปา้การเติบโตของยอดขาย (ทัง้ยอดจองและยอด
โอน) อยู่ท่ีประมาณ 8% และตามท่ีประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบแล้ววา่ ไตรมาสท่ีผ่านมา ภาวะเศรษฐกิจไม่คอ่ยจะดี 
ดงันัน้ เปา้ท่ีเราตัง้ไว้ก็อาจจะไม่ถึง แต่ในปีหน้า (2559) อตัราการเจริญเติบโตของบริษัทฯคาดวา่น่าจะดี สาเหตเุพราะในปี
ดงักล่าวจะมีจํานวนห้องชดุท่ีค้างโอน (BACK LOCK) อยู่เป็นจํานวนมาก 
                            6. มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
                                6.1 บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะเข้าไปลงทนุในกลุ่มประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนรอบๆบ้านเราหรือไม่ 
อย่างไร 
                                      ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
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                                      นายนพร ได้ชีแ้จงว่า บริษัทฯได้เข้าไปศกึษาข้อมลูมาแล้ว แตส่ิ่งท่ีกงัวลมากก็คือการเมืองและ
กฎหมายในประเทศตา่งๆนีย้งัไม่ค่อยน่ิงและไม่มีเสถียรภาพท่ีชดัเจน  เราจงึคิดวา่ยงัเร็วเกินไปท่ีจะเข้าไปลงทนุ โดยขอ
ศกึษาดไูปก่อน 
                                6.2 ในความเห็นส่วนตวัของผู้ ถือหุ้นเห็นว่า โครงการสีวลี อยธุยา ท่ีตัง้อยู่ท่ีจงัหวดัพระนครศรีอยธุยา 
ไม่น่าจะประสบผลสําเร็จ เพราะจงัหวดัพระนครศรีอยธุยาไม่น่าจะเหมาะสมกบัยคุสมยัปัจจบุนัในขณะนี ้
                                     ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                                     นายนพร ได้ชีแ้จงว่า เราได้เปิดโครงการหมู่บ้านจดัสรร สีวลี อยธุยา และตอนท่ีเราเปิด PRE 
SALE ก็ได้ผลตอบรับออกมา ค่อนข้างจะดี โดยก่อนเร่ิมโครงการ เราได้ศกึษาแล้ววา่ เราจะเปิดโมเดลท่ีคิดขึน้มาใหม่ โดย
หลกัการเราจะใช้บคุลากรจํานวนไม่มาก  เป็นโครงการในเขตท่ีเลยจากชานเมืองกรุงเทพฯออกไป โดยเน้นไปที่จงัหวดัท่ีไม่
ใหญ่นกั อาจจะมีมหาวิทยาลยั หรือเป็นเมืองท่องเท่ียว หรือเป็นเมืองอตุสาหกรรมก็ตาม และเป็นไซต์ท่ีไม่ใหญ่นกั อาศยั
บคุคลากรจากโครงการรอบๆชานเมืองกรุงเทพฯ ซึง่ผลจากการเปิดตวัท่ีอยธุยา ก็ได้ผลดีตามท่ีประมาณการไว้ 
                            7. มีผู้ ถือหุ้นสอบถาม 
                                7.1 ผู้ ถือหุ้นไม่เห็นด้วยกบัการจดัประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ซึง่เป็นบริษัทแม่ก่อนการจดัประชมุผู้
ถือหุ้นของธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ ซึง่เป็นบริษัทร่วม เพราะงบดลุของบริษัทร่วมน่าจะได้รับการอนมุติัจากผู้ ถือหุ้นก่อน   
                                      ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                                      นายอดิศร ได้ชีแ้จงวา่ เห็นด้วยกบัหลกัการท่ีวา่ งบการเงินของบริษัทร่วมควรจะได้รับการอนมุติั
และเปิดเผยก่อนงบการเงินของบริษัทแม่ ส่วนในเร่ืองการประชมุผู้ ถือหุ้น ก่อนหรือหลงั นัน้ ไม่น่าจะมีผล ทัง้นีก้็ไม่มี
กฎหมายบญัญติัเก่ียวกบัเร่ืองการจดัประชมุ ก่อน-หลงั ของบริษัทจดทะเบียนและบริษัทร่วมแต่อย่างใดด้วย 
                                7.2 ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงรายละเอยีดในการจา่ยคา่ตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชดุย่อย ซึง่ได้จ่าย
ให้แก่กรรมการแตล่ะท่านไม่เท่ากนัตามตารางในหน้า 6 ของหนงัสือเชิญประชมุ 
                                      ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร เป็นผู้ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                                      นายอดิศร ได้ชีแ้จงวา่ สาเหตท่ีุบริษัทฯจ่ายคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการชดุย่อยแต่ละท่านไม่
เท่ากนั ก็เน่ืองมาจาก ระยะเวลาการดํารงตําแหน่งของกรรมการแต่ละท่านไม่เท่ากนั จงึได้รับคา่ตอบแทน(เบีย้ประชมุ)ไม่
เท่ากนั และบริษัทฯจะจา่ยคา่ตอบแทน(เบีย้ประชมุ)ให้แก่คณะกรรมการชดุย่อยเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ได้เป็นพนกังาน
ของบริษัทฯเท่านัน้ ดงันัน้กรรมการท่ีเป็นพนกังานของบริษัทฯก็จะไม่ได้รับคา่ตอบแทน(เบีย้ประชมุ)ในส่วนนี ้  
                           เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้กลา่วปิดการประชมุ และ
ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
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