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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

 
                             ประชมุเมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.31 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารควิเฮ้าส์ 
ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุด้วยตนเอง 130  ราย นบั
จ านวนหุ้นได้ 5,504,714 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ 1,154 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 5,506,762,298 หุ้น รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้   
5,512,267,012 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจ านวน 11,747,583,203 หุ้น (คิดเป็น 46.92%) ครบเป็นองค์
ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีม้ี นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ 
พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะน ากรรมการที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้จ านวน 9 ทา่น ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ   
2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
3. นายวศิณ ุ ทรัพย์สมพล  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน 

                                                              คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง และกรรมการสรรหา 
                                                              และพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายพิภพ  วีระพงษ์                                  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน 
                                                              คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ                           กรรมการอิสระ 
6. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบตัิการ) 
7. นายอดศิร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (สายสนบัสนนุ) 
8. นายเฉลมิ  เกียรติธนะบ ารุง  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
9. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ , กรรมการบริหารความเสีย่ง และ 

                                                              เลขานกุารบริษัท 
                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย  คือนางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ ซึง่เป็น
ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย โดยบริษัทฯได้น าระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสยีงของ    
บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากดั มาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย  
                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถงึวิธีปฎิบตัิในการมอบฉนัทะ 
การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยู่ในหนงัสอืเชิญประชมุ 
หน้า 42-43  ดงันี ้
                             กำรมอบฉันทะ 
                             บริษัทได้จดัสง่หนงัสอืมอบฉนัทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรม- 
พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก าหนด และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
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                             วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ กำรนับคะแนน และกำรแจ้งผลกำรนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสยีงให้ที่ประชมุทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสยีงแตล่ะวาระด้วย
ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงได้ท าเคร่ือง- 
หมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 
 2. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง 
  3. ในแตล่ะวาระหากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้ ส าหรับการออกเสยีง
ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
หกัออกจากคะแนนเสยีงทีเ่ห็นด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้น าคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อการลง
มติในแตล่ะวาระไว้แล้ว 
 4. เมื่อได้คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้
ที่ประชมุทราบ 
                             มติของที่ประชุม 
                        1. ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจ านวนคะแนนเสยีงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชมุในแต่
ละวาระให้ที่ประชมุทราบก่อนลงคะแนน 
                        2. หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อกีหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  
                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูล
กิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั  
บริษัทฯจึงได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
                             2. การเสนอช่ือบคุคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบตัิ และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพื่อ
รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             3. การตัง้ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น  
                             ซึง่ในปีนีไ้มม่ผีู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชุมเพิม่เตมิ หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็น
กรรมการ หรือตัง้ค าถามแตอ่ยา่งใด 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุด าเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  
                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 
                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดั จดัท ารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
และจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนด และให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ด าเนินการจดัท าและจดัสง่ให้หนว่ยงานดงักลา่วภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  

http://www.lh.co.th/
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                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558  
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,516,869,112 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง  งดออกเสยีง - เสยีง   บตัรเสยี –ไมม่ี- ) 
 
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ ส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผา่นมาพอท่ีจะ
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 
1.ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯส ำหรับปีสิน้สุด วนัที่ 31 ธันวำคม  2558                     
                                                                                                                             หนว่ย  : ล้านบาท 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* ปี 2558 มกี ำไรหลังหกัภำษีจำกกำรขำยโรงแรมTerminal21 เป็นจ ำนวน 978 ลำ้นบำท  

     ปี 2557 มกี ำไรหลังหักภำษีจำกกำรขำยศนูยก์ำรคำ้Terminal21 เป็นจ ำนวน 1,511 ลำ้นบำท 

* 
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2558 (ต่อ) 
 

 
 

 
2. บ้ำนจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้ำนที่บริษัทฯส่งมอบให้ลกูค้ำ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด / ปี ปี 2558 ปี 2557 % เปลีย่นแปลง

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 98,470 108,583 -9.3%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นเดีย่ว 12,598 13,443 -6.3%

    จ านวนบา้นเดีย่วที ่ บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,924 2,344 -17.9%

          ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 15.3% 17.4%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นแฝด 2,370 2,776 -14.6%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 19,048 17,306 10.1%

    จ านวนหลังทาวน์เฮา้สท์ีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 305 620 -50.8%

          ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 1.6% 3.6%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 64,454 75,058 -14.1%

    จ านวนหอ้งคอนโดมเินียม ทีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,243 1,102 12.8%

          ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 1.9% 1.5%
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3. กำรลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. กำรซือ้ที่ดนิ 
         บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีกำรเข้ำท ำสัญญำซือ้ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทัง้ต่ำงจังหวดั
เพื่อท ำโครงกำรบ้ำนจัดสรร จ ำนวน 13 แปลง เป็นมูลค่ำที่ดนิ จ ำนวน  
3,327 ล้ำนบำท 
 
5. กำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                             ประธานที่ประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีไ้มม่ีการลงมติ เป็นเพยีงการชีแ้จงให้ที่ประชมุ
รับทราบเทา่นัน้  
                             ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผา่นมาตามที่นายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตัิงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่  ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของ
บริษัทฯ พอจะสรุปสาระส าคญัๆได้ดงันี ้
 
 

เดอืน
จ ำนวนเงนิ

(ลำ้นบำท)
อตัรำดอกเบีย้ อำยุ (ปี)

 มนีำคม                 1,000 3.02%               3.5 

 เมษำยน                 8,000 2.87%  3,5 

 ตลุำคม                 6,000 2.55%  3,4,5 

รวม 15,000 2.75%

บรษิทั ทนุช ำระแลว้ จ ำนวนหุน้ทีถ่อื รำคำทนุ รำคำตลำด มูลคำ่ตลำด

(ลำ้นบำท) PAR % กำรถอืหุน้ (ลำ้นบำท) ตอ่หุน้ 18/4/16 (ลำ้นบำท)

listed

QH 10,714         2,675,945,601     1     24.98% 6,245           2.38             6,369           

HMPRO 13,151         3,975,878,432     1     30.23% 5,729           8.45             33,596         

Q-CON 400             84,627,680         1     21.16% 413             4.62             391              

LH Bank 13,639         4,634,761,967     1     33.98% 6,110           1.79             8,296           

Total listed 18,497       48,652        

non-listed

LHPF 2 1,486           74,278,549         10   49.99% 467             

Total non-listed 467            

Total 18,964       

long-term investments

STR 8,426           808,431,465       1     9.59% 3,662           4.50             3,634           

Grand Total 22,626       52,287        
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2558 
 

งบกำรเงนิรวม ปี 2558 ปี 2557 ลำ้นบำท  % 

98,070 86,888 11,182 12.9 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 8,957 6,436 2,520 39.2 

สนิคา้คงเหลอื-สุทธิ 48,118 43,487 4,631 10.7 

อืน่ๆ 3,307 2,090 1,217 58.2 

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 60,382 52,013 8,369 16.1 

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 18,964 17,497 1,467 8.4 

ทีด่นิรอการพัฒนา 4,094 4,132 -38 -0.9 

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน (LHUSA) 6,418 3,727 2,692 72.2 

สทิธกิารเชา่ 2,402 3,667 -1,265 -34.5 

อืน่ๆ 5,810 5,852 -42 -0.7 

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 37,688 34,874 2,814 8.1 

ผลตำ่ง

สนิทรัพยร์วม

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

งบกำรเงนิรวม ปี 2558 ปี 2557 ลำ้นบำท  % 

51,175 42,613 8,562             20.1 

เงนิกูร้ะยะสัน้ 291 188 103 54.8

เงนิกูร้ะยะยาว+Current Portion 8,884 9,883 -999 -10.1

หุน้กู+้Current Portion 32,500 25,100 7,400 29.5

รวมหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 41,675 35,171 6,504 18.5

หนี้สนิอืน่ทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ 9,499 7,442 2,058 27.7

46,895 44,275 2,620 5.9

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 11,730 10,986 744 6.8

ก าไรสะสม 15,287 14,954 333 2.2

อืน่ๆ 18,609 16,892 1,717 10.2

1,269 1,444 -175 -12.1สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบ.ยอ่ย

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ผลตำ่ง

หนี้สนิรวม

หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้
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งบก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้
                             ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2558( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,658,068,429 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ - เสยีง   งดออกเสยีง 2,900 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
 
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตัิเร่ืองกำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ. 2558  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามที่ได้เรียน
เสนอในวาระท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จา่ยเงินปันผลประจ าปี 2558 จากก าไรสทุธิและ
ก าไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.60 บาท  แตเ่นื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มมีติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วจ านวน 0.25 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลที่บริษัทฯจะต้องจ่ายเพิม่เตมิคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยก าหนด
รายช่ือผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 
2559 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

* ปี 2558 มกี ำไรกอ่นหกัภำษีจำกกำรขำยโรงแรมTerminal21 เป็นจ ำนวน 2,037 ลำ้นบำท  

     ปี 2557 มกี ำไรกอ่นหกัภำษีจำกกำรขำยศนูยก์ำรคำ้Terminal21 เป็นจ ำนวน 3,148 ลำ้นบำท 

งบกำรเงนิรวม ปี 2558 ปี 2557 ลำ้นบำท  % 

29,025 31,932 -2,906 -             9.1 

   รายไดจ้ากการขายบา้น 24,223 26,037 -1,814 -7.0

   รายไดค้่าเชา่ 2,036 2,280 -243 -10.7

   รายไดอ้ืน่ๆ * 2,766 3,615 -849 -23.5

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบ.รว่ม 2,437 2,210 226 10.2

20,889 22,246 -1,356 -6.1

 ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 305 503 -198 -39.4

 ก าไรสุทธ ิกอ่นภาษีเงนิได ้ 10,268 11,393 -1,125 -9.9

 ภาษีเงนิได ้ 1,601 1,864 -263 -14.1

 ก ำไรสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี ำนำจควบคมุของบ.ยอ่ย 746 1,106 -359 -32.5

 ก าไรสุทธ ิ 7,920 8,423 -503 -6.0

ผลตำ่ง

รายไดร้วม

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
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กำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ.2558 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* เป็นจ ำนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกิดจำกใบส ำคัญแสดงสิทธิที่มำใช้สิทธิ ณ วันสิน้ปี 

 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้
                             ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุตัิการจดัสรรก าไร เงินปันผล และเงินส ารอง ประจ าปี พ.ศ. 2558 
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,747,762,824 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ 9,000 เสยีง   งดออกเสยีง - เสยีง บตัรเสยี –ไมม่-ี) 
   
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ ต้องออกตำมวำระ  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ   วีระพงษ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่- 
ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
                             นายพิภพได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึง่
ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจ านวน 9 ทา่น  ส าหรับในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
                              1. นายอนนัต์        อศัวโภคิน                
                              2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม          
                              3. นายเฉลมิ         เกียรติธนะบ ารุง          
                              ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมตใิห้น าเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้  
                              1. นายอนนัต์        อศัวโภคิน                
                              2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม          
                              3. นายเฉลมิ         เกียรติธนะบ ารุง          

รำยละเอยีดกำรจำ่ยเงนิปนัผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

1. ก าไรสทุธิ 6,738 6,424 7,920 8,423

2. จ านวนหุน้* 11,747 10,996 11,747 10,996

3. เงนิปันผลตอ่หุน้            0.60            0.65            0.60            0.65 

4. จ านวนเงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้          7,037          7,378          7,037          7,378 

5. Dividend Payout Ratio 104.4% 114.8% 88.9% 87.6%

6 D/E Ratio (Net)            0.89            0.78            0.70            0.65 

งบกำรเงนิรวมงบกำรเงนิเฉพำะบรษิทั
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ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบวาระในปีนีก้ลบัเข้าด ารงต าแหนง่กรรมการตามเดิม ตามทีค่ณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล 
ตอบแทนได้เสนอมา เพื่อน าเสนอขออนมุตัิตอ่ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและ 
พิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นวา่ บคุคลทัง้หมดดงักลา่ว มคีณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญตัิบริษัท 
มหาชนจ ากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของบริษัทฯ 
มีประวตักิารท างานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถทีจ่ะชว่ยพฒันาบริษัทฯได้ และเพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูล 
กิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบตัิตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทยีมกนั  บริษัทฯ 
จึงได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลที่ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มคีณุสมบตัิและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อ 
รับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้จดัให้มีขึน้เป็นประจ าในแตล่ะปี   
ซึง่ในปีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
                             ทัง้นีป้ระวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุฯ หน้าที ่
33-38 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน    
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,748,337,084 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ  3,269,740 เสยีง งดออกเสยีง 2,000 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี 
2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม 
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,742,603,084 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ 9,003,740 เสยีง งดออกเสยีง 2,000 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ ี

3. นายเฉลมิ  เกียรติธนะบ ารุง 
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,748,388,784 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ 3,218,040 เสยีง  งดออกเสยีง 2,000 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี 
 
วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร 
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบ 
แทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายพิภพได้ชีแ้จงวา่ เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยค านงึถึงความเหมาะสม
ประการตา่งๆ  รวมถึงพจิารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ   คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 18,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพื่อ
เสนอให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น   ซึง่ในปี 
2558 ที่ผา่นมาที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 ได้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้
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บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 14,880,000 บาท โดยแยกประเภทคา่ตอบแทน ตามที่ก าหนดในหนงัสอื
เชิญประชมุ หน้า 5    
                                                                                     
                                รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ในปี 2558   (หนว่ย = บาท) 

 

ประเภทกรรมกำร 

 

รำยนำมกรรมกำร 

 

ค่ำตอบแทน  

 

รวม 

  
 

เงนิรำยปี 

 
โบนัส 

 

กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการอิสระ 

 

1. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ 
2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ 

3. นายวิษณ ุ ทรัพย์สมพล 

4.  นายพิภพ  วีระพงษ์  
5.  นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 

360,000 
680,000 
680,000 
400,000 
400,000 

1,260,000 
980,000 

- 
- 
- 

1,620,000 
1,660,000 
680,000 
400,000 
400,000 

กรรมการบริหาร 
 

1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน 

2. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ 

3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู 

4. นายเฉลิม  เกียรติธนะบ ารุง 

5. นายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม  
6. นายซงุ ฮี ซงั                

1,200,000 
600,000 
600,000 
600,000 
600,000 
200,000 

1,400,000 
700,000 
700,000 
700,000 
700,000 
700,000 

2,600,000 
1,300,000 
1,300,000 
1,300,000 
1,300,000 
900,000 

รวม 13,460,000 

 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุม (หน่วย = บำท) 

รายนามกรรมการ คา่เบีย้ประชมุ 

ประชมุ
กรรมการ
บริษัท 

ประชมุ
กรรมการ
ตรวจสอบ 

ประชมุกรรมการสรรหา
และพิจารณา
คา่ตอบแทน 

ประชมุ
กรรมการบริหาร
ความเสี่ยง 

รวม 

1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ 
2. นายวิศณ ุ  ทรัพย์สมพล 
3. นายพิภพ  วีระพงษ์ 

210,000 
210,000 
210,000 

160,000 
120,000 
120,000 

110,000 
60,000 

- 

N/A 
40,000 

N/A 

480,000 
430,000 
 330,000 

4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 180,000 N/A N/A N/A 180,000 

รวม  810,000 400,000 170,000 40,000 1,420,000 
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                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสยีงไมน้่อยกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  และ
เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
จ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่
กรรมการแตล่ะทา่น  (ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 6,437,932,324 เสยีง ซึง่เกินกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือ
หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  ไมเ่ห็นชอบ 313,683,500 เสยีง   งดออกเสยีง 12,000 เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่-ี)   
 
วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จง
ในวาระนี ้
                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ ในปี 2558 ที่ผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มตใิห้แตง่ตัง้ 

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  
3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานติขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5659 ) และ/หรือ 
5. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

                             ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก าหนดคา่ตอบแทน 1,440,000 บาท 
(คา่สอบทาน 870,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  570,000  บาท คา่บริการอื่น –ไมม่-ี ) 

               ส าหรับปี 2559 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย  ที่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  
3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานติขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่ 5659 ) และ/หรือ 
5. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้ก าหนดคา่ตอบแทนเป็นเงิน1,600,000 บาท (คา่สอบทาน 
900,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  700,000  บาท คา่บริการอื่น –ไมม่-ี) ซึง่ส านกังานอี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 9 ปี โดยได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไมม่ีความสมัพนัธ์
หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ซึง่
คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจ านวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ให้ค ารับรองวา่ สามารถ
ด าเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 
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  ตำรำงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                    (หน่วย  =  บาท) 

                         ค่ำตอบแทน               ปี 2558              ปี 2559 
คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี                  570,000                  700,000 
คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส)                  870,000                  900,000 
คา่บริการอื่น                       -                     - 
รวมเป็นเงินคา่ตอบแทน                1,440,000               1,600,000 
 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีความคดิเห็นเป็นการอื่นอกี ประธานที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามที่ได้เสนอมา 
ดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,433,007,334 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ 318,620,600 เสยีง   งดออกเสยีง - เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่-ี   
 
วำระที่ 8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆในกิจการที่เก่ียวกบับริษัทฯ  
                             โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดงันี ้
                             1. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงสาเหตถุงึการเพิ่มขึน้ของคา่สอบบญัชีในปีนี ้
                                 นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ เนื่องจากบริษัทฯไมไ่ด้ขึน้คา่สอบบญัชีตามค าร้องขอ
ของผู้สอบบญัชี เป็นระยะเวลา 3 ปี มาแล้ว ส าหรับในปีนี ้ผู้สอบบญัชีก็ได้ร้องขอให้ขึน้คา่สอบบญัชีเช่นเดิม ซึง่บริษัทฯก็ได้
พิจารณาแล้วจงึได้ตอ่รองให้เพิม่ขึน้จาก 1,440,000 บาท เป็น 1,600,000 บาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ประมาณ 11%                                                      
                             2. มีผู้ ถือหุ้นซึง่พกัอาศยัในซอยราชวินิต ถนนบางนา-ตราด ได้ร้องเรียนวา่ ได้รับความเดอืดร้อนจากการ
ด าเนินโครงการของบริษัทฯท่ีมีโครงการอยูใ่นซอยราชวินิตดงักลา่ว  
                                 นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ถนนซอยราชวินิตดงักลา่ว เป็นถนนสว่นบคุคล มิใช่
ถนนสาธารณะ ซึง่บริษัทฯได้รับสทิธิในการใช้ถนนตามภาระจ ายอมที่ได้จดทะเบียนไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้รับอนญุาตจากเจ้าของ
ถนนซอยราชวินติให้ปรับปรุงถนนซอยได้เฉพาะสว่นต้นจากปากซอยมาจนถงึสถานตี ารวจเทา่นัน้  ถนนซอยสว่นบริเวณอื่น 
เจ้าของไมไ่ด้อนญุาตให้เราท าการปรับปรุงแตอ่ยา่งใด  
                                นายเฉลมิ  เกียรติธนะบ ารุง ได้กลา่วเสริมวา่ เดิมทกี่อนที่บริษัทฯจะเข้าด าเนนิโครงการ  ถนนซอยราช
วินิตนีม้ีสภาพช ารุดทรุดโทรม มชีอ่งจราจรเพียงด้านละ 1 ช่องทาง เทา่นัน้ ซึง่เมื่อบริษัทฯได้เข้าด าเนินการโครงการ บริษัทฯก็
ได้รับอนญุาตจากเจ้าของกรรมสทิธ์ิถนนซอยราชวินติในการปรับปรุงให้มีสภาพดกีวา่เดิม      
                                ประธานท่ีประชมุได้กลา่ววา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายเสยีก่อน มเิช่นนัน้จะ
เป็นการกลา่วหาบริษัทฯโดยไมม่หีลกัฐาน แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯก็พร้อมที่จะลงไปยงัสถานท่ีดงักลา่วพร้อมกบัทา่นผู้ ถือ
หุ้น เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง และหากบริษัทฯท าให้เกิดความเดือดร้อนจริง บริษัทฯก็ยินดีทีจ่ะด าเนินการแก้ไขตอ่ไป 
                             3. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม ในกรณีเมื่อคราวการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเมื่อปีที่ผา่นมา  ได้มีผู้ ถือหุ้น
ทา่นหนึง่ได้แสดงความกงัวลในกรณีที่บริษัทฯจะเปิดโครงการสวีลทีี่จงัหวดัอยธุยา วา่จะประสบความส าเร็จหรือไม ่อยา่งไร 
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แตผ่ลจากการท่ีได้ตดิตามขา่วสารความคืบหน้าการของโครงการนี ้ทราบวา่ ปัจจบุนัได้ท าการขายเหลอืเพียง 5 หลงั เทา่นัน้ 
ซึง่นบัวา่บริษัทฯประมาณการได้ถกูต้อง   
                                  แตผู่้ ถือหุ้นทา่นนีไ้ด้กลา่วเสริมและตัง้ข้อสงัเกตวา่  โครงการของบริษัทฯจะอยูใ่นท าเลที่ไกลจากถนน
ใหญ่มากกวา่โครงการของบริษัทอื่นๆ 
                                  นายนพร ได้ชีแ้จงวา่ ก่อนทีบ่ริษัทฯจะตดัสนิใจซือ้ทีด่ินแปลงนี ้บริษัทฯได้พจิารณาแล้วอยา่งรอบ
ครอบ เห็นวา่ ท าเลดงักลา่วถงึแม้จะอยูห่า่งจากถนนใหญ่ก็จริง แตก็่เป็น Residential Area ซึง่นา่จะรองรับความต้องการ
ของคนในท้องถ่ินบริเวณนีไ้ด้ที่ต้องการความสะดวกในการเดินทาง  ซึง่ในแตล่ะท้องถ่ิน ความเจริญที่คนในท้องถ่ินนัน้จะ
ยอมรับได้ก็ขึน้อยูก่บัสภาพภมูิประเทศของแตล่ะท้องถ่ินนัน้โดยเฉพาะ      
                                   ส าหรับในตลาดภมูิภาค ซึง่ไมไ่ด้เจริญเตบิโตอยา่งตอ่เนื่อง  แตเ่ป็นการเจริญเติบโตเป็นรอบๆ เป็น
ครัง้คราวเทา่นัน้  ดงันัน้ บริษัทฯจึงจ าเป็นท่ีจะต้องซือ้ที่ดินเก็บไว้และรอระยะเวลาให้ที่ดินดงักลา่วมีความเจริญเติบโตก่อน
แล้วจึงคอ่ยท าโครงการ  โดยซือ้เก็บท่ีดินเป็นรอบๆไป  การท่ีบริษัทฯจะตดัสนิใจซือ้ทีด่ินเก็บเป็นจ านวนมากๆแล้วท าโครงการ   
คงไมส่ามารถจะด าเนินการได้ส าหรับตลาดภมูิภาค 
                             4. มีผู้ ถือหุ้นขอให้ประธานท่ีประชมุได้เลา่ถึงแผนการลงทนุในตา่งประเทศของบริษัทฯ  
                                 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่   ในสว่นของบริษัทฯยงัคงมีเงินลงทนุเหลอือยู ่ 2 แหง่คือ  ที่
ประเทศฟิลปิปินส์ เราลงทนุในศนูย์การค้าที่ช่ือวา่ Star Mall ซึง่เราถือหุ้นอยูป่ระมาณ 10% โดยเราได้ก าไรจากสว่นตา่ง
มลูคา่หุ้นเพราะอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ และผลประกอบการก็เป็นไปด้วยดี  สว่นอีกทีห่นึง่คือที ่Silicon Valley ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของหลายๆบริษัท เช่น APPLE, GOOGLE , FACEBOOK เรามีตกึอพาร์ทเม้นท์ 
ให้เชา่จ านวน 4 ตกึ ซึง่ได้ขายไปแล้ว 1 ตกึ คงเหลอือยู ่3 ตกึ รวมมลูคา่การลงทนุทัง้หมดประมาณ 300 ล้านเหรียญ  ผล
ประกอบการก็เป็นไปด้วยดี คอ่นข้างดีสม ่าเสมอ มีผู้ เชา่เต็มและปรับคา่เช่าได้ ซึง่ตามกฎหมายของเขา หากเราซือ้ตกึใหม่
ภายใน 6 เดือน ตกึแรกที่เราขายไปก็ยงัไมต้่องเสยีภาษีในทนัที   โดยเราได้ลงทนุผา่นบริษัท Land and Houses U.S.A.  
                               ส าหรับบริษัทในเครือ เราได้ลงทนุผา่นโฮมโปร  โดยได้ตัง้สาขาใน ประเทศมาเลเซีย 1 สาขาที่ศนูย์- 
การค้า IOI Shopping Mall โดยมีแผนท่ีจะเปิดเพิ่มอกี 3 สาขา  และจะไปเปิดสาขาที่พนมเปญ  ประเทศกมัพชูา โดยจะ
ลงทนุร่วมกบักลุม่ Jusco ซึง่จะตัง้อยูใ่นศนูย์การค้า Aeon Mall        
                             5.อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามความคืบหน้าใน 
การที่บริษัทฯจะเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
                                ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯเห็นด้วยในหลกัการและยินดใีห้ความร่วมมืออยา่งเต็มที่  
แตน่า่จะมีมาตรฐานท่ีชดัเจนในการท่ีจะคดัเลอืกการรับสมคัรสมาชิกมากกวา่ทีจ่ะเน้นเพียงรูปแบบพิธีการในรูปของตวั 
หนงัสอืเทา่นัน้ 
                           เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอื่นใดอกี ประธานท่ีประชมุจึงได้กลา่วปิดการประชมุ และ
ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
       ปิดประชมุเวลา 14.53 น. 
 
                     รับรองส ำเนำถกูต้อง                            ลงช่ือ          นายอนนัต์  อศัวโภคิน        ประธานท่ีประชมุ 
                                                                    ( นายอนนัต์  อศัวโภคิน ) 
                                                                                     ลงช่ือ   นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  เลขานกุารท่ีประชมุ                                                                       
                ( นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม )                                                                                                         
            ( นำยนันทวัฒน์   พพิัฒวงศ์เกษม ) 
                     กรรมกำรผู้มีอ ำนำจ 
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หมำยเหตุ  การบนัทกึการประชมุนี ้ เป็นการบนัทกึจ านวนคะแนนเสยีงตามความเป็นจริงที่เกิดขึน้ท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้ทยอยเข้า 
                   มาร่วมประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ และเนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสยีงไมเ่ต็มตามจ านวนหุ้นท่ี  
                   ตนถืออยู ่จึงท าให้บางวาระมคีะแนนเสยีงขาดหายไป                        


