
สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

                             ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 เวลา 13.31 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 

ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 130  ราย นบั

จํานวนหุ้นได้ 5,504,714 หุ้น และผู้ รับมอบฉนัทะ 1,154 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,506,762,298 หุ้น รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้   

5,512,267,012 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน 11,747,583,203 หุ้น (คิดเป็น 46.92%) ครบเป็นองค์

ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้ นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ 

พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  

                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ครบจํานวนคณะกรรมการทัง้ 9 

ทา่น ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ   

2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   

3. นายวิศณ ุ ทรัพย์สมพล  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน 

                                                              คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา 

                                                              และพิจารณาคา่ตอบแทน 

4. นายพิภพ  วีระพงษ์                                  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน 

                                                              คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ                           กรรมการอิสระ 

6. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบติัการ) 

7. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (สายสนบัสนนุ) 

8. นายเฉลมิ  เกียรติธนะบํารุง  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

9. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ , กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

                                                              เลขานกุารบริษัท 

                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย  คือนางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ ซึง่เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย โดยบริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสียงของ    

บริษัท อินเวนเทค ซิสเทม็ (ประเทศไทย) จํากดั มาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย  

                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฎิบติัในการมอบฉนัทะ 

การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ 

หน้า 42-43  ดงันี ้

                             การมอบฉันทะ 

                             บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ีกรม- 

พฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กําหนด และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 

  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
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                             วิธีปฏบัิตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     

 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระด้วย

ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงได้ทําเคร่ือง- 

หมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

 2. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเหน็จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  หรืองดออกเสียง 

  3. ในแตล่ะวาระหากไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบตามมติ

ท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้ สําหรับการออกเสียง

ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลง

มติในแตล่ะวาระไว้แล้ว 

 4. เม่ือได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้

ท่ีประชมุทราบ 

                             มตขิองที่ประชุม 

                        1. ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชมุในแต่

ละวาระให้ท่ีประชมุทราบก่อนลงคะแนน 

                        2. หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  

                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูล

กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  

บริษัทฯจงึได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    

                             2. การเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ

รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  

                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 

ผู้ ถือหุ้น  

                             ซึง่ในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็น

กรรมการ หรือตัง้คําถามแตอ่ยา่งใด 

                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  

                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2558 

                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

และจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา

ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  
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                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง

ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558  

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,516,869,112 เสียง ไมเ่หน็ชอบ - เสียง  งดออกเสียง - เสียง   บตัรเสีย –ไมมี่- ) 

 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาพอท่ีจะ

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 

1.ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม  2558                     

                                                                                                                             หน่วย  : ล้านบาท 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* ปี 2558 มกีําไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรมTerminal21 เป็นจํานวน 978 ลา้นบาท  
     ปี 2557 มกีําไรหลังหกัภาษีจากการขายศนูยก์ารคา้Terminal21 เป็นจํานวน 1,511 ลา้นบาท 

* 
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ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯสาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2558 (ต่อ) 

 

 
 

 

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทฯส่งมอบให้ลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายละเอียด / ปี ปี 2558 ปี 2557 % เปลี�ยนแปลง

บ้านจดทะเบียนเพิ�มประเภทจัดสรร   รวมทั�งหมด 98,470 108,583 -9.3%

 บ้านจดทะเบียนเพิ�มที�จัดสรร  ประเภทบ้านเดี�ยว 12,598 13,443 -6.3%

    จํานวนบ้านเดี�ยวที� บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 1,924 2,344 -17.9%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 15.3% 17.4%

 บ้านจดทะเบียนเพิ�มที�จัดสรร  ประเภทบ้านแฝด 2,370 2,776 -14.6%

 บ้านจดทะเบียนเพิ�มที�จัดสรร  ประเภททาวน์เฮ้าส์ 19,048 17,306 10.1%

    จํานวนหลังทาวน์เฮ้าส์ที�บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 305 620 -50.8%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 1.6% 3.6%

 บ้านจดทะเบียนเพิ�มที�จัดสรร  ประเภทคอนโดมิเนียม 64,454 75,058 -14.1%

    จํานวนห้องคอนโดมิเนียม ที�บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 1,243 1,102 12.8%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 1.9% 1.5%
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3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. การซือ้ที่ดนิ 

         บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการเข้าทาํสัญญาซือ้ที่ดนิในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทัง้ต่างจังหวัด

เพ่ือทาํโครงการบ้านจัดสรร จาํนวน 13 แปลง เป็นมูลค่าที่ดนิ จาํนวน  

3,327 ล้านบาท 

 

5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้มมี่การลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุ

รับทราบเทา่นัน้  

                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามท่ีนายนพรได้ชีแ้จงมา    

 

วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558  

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า  สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของ

บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคญัๆได้ดงันี ้

 

 

เดือน จํานวนเงิน
(ล้านบาท) อัตราดอกเบี�ย อายุ (ปี)

 มีนาคม                 1,000 3.02%               3.5 

 เมษายน                 8,000 2.87%  3,5 

 ตุลาคม                 6,000 2.55%  3,4,5 

รวม 15,000 2.75%

บริษัท ทุนชําระแล้ว จํานวนหุ้นที�ถือ ราคาทุน ราคาตลาด มูลค่าตลาด
(ล้านบาท) PAR % การถือหุ้น (ล้านบาท) ต่อหุ้น 18/4/16 (ล้านบาท)

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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งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด  ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

งบการเงินรวม ปี 2558 ปี 2557 ล้านบาท  % 
98,070 86,888 11,182 12.9 

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 8,957 6,436 2,520 39.2 

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

อื�นๆ 3,307 2,090 1,217 58.2 

รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 60,382 52,013 8,369 16.1 

เงินลงทุนในบริษัทร่วม 18,964 17,497 1,467 8.4 

ที�ดินรอการพัฒนา 4,094 4,132 -38 -0.9 

อสังหาริมทรัพย์เพื�อการลงทุน (LHUSA) 6,418 3,727 2,692 72.2 

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

อื�นๆ 5,810 5,852 -42 -0.7 

รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 37,688 34,874 2,814 8.1 

ผลต่าง

สินทรัพย์รวม

สินทรัพย์หมุนเวียน

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

งบการเงินรวม ปี 2558 ปี 2557 ล้านบาท  % 
51,175 42,613 8,562             20.1 

เงินกู้ระยะสั�น 291 188 103 54.8

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

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

รวมหนี�ที�มีภาระดอกเบี�ย 41,675 35,171 6,504 18.5

หนี�สินอื�นที�ไม่มีภาระดอกเบี�ย 9,499 7,442 2,058 27.7

46,895 44,275 2,620 5.9

ทุนที�ออกและชําระแล้ว 11,730 10,986 744 6.8

กําไรสะสม 15,287 14,954 333 2.2

อื�นๆ 18,609 16,892 1,717 10.2

1,269 1,444 -175 -12.1ส่วนของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบ .ย่อย

ส่วนของผู้ถือหุ้น

ผลต่าง

หนี�สินรวม

หนี�ที�มีภาระดอกเบี�ย
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งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง

ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม

คะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2558( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  6,658,068,429 เสียง   ไมเ่ห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 2,900 เสียง บตัรเสีย –ไมมี่-)   

 

วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2558  

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2558 ตามท่ีได้เรียน

เสนอในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2558 จากกําไรสทุธิและ

กําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.60 บาท  แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ไปแล้วจํานวน 0.25 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกําหนด

รายช่ือผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2559 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 

2559 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2559 

* ปี 2558 มกีําไรกอ่นหักภาษีจากการขายโรงแรมTerminal21 เป็นจํานวน 2,037 ลา้นบาท  
     ปี 2557 มกีําไรกอ่นหกัภาษีจากการขายศนูยก์ารคา้Terminal21 เป็นจํานวน 3,148 ลา้นบาท 

งบการเงินรวม ปี 2558 ปี 2557 ล้านบาท  % 
29,025 31,932 -2,906 -             9.1 

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

   รายได้ค่าเช่า 2,036 2,280 -243 -10.7

   รายได้อื�นๆ * 2,766 3,615 -849 -23.5

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม 2,437 2,210 226 10.2

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

 ค่าใช้จ่ายทางการเงิน 305 503 -198 -39.4

 กําไรสุทธิ ก่อนภาษีเงินได้ 10,268 11,393 -1,125 -9.9

 ภาษีเงินได้ 1,601 1,864 -263 -14.1

 กําไรส่วนที�เป็นของผู้มีส่วนได้เสียที�ไม่มีอํานาจควบคุมของบ.ย่อย 746 1,106 -359 -32.5

 กําไรสุทธิ 7,920 8,423 -503 -6.0

ผลต่าง

รายได้รวม

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย
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การจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ.2558 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* เป็นจาํนวนหุ้น ซึ่งรวมหุ้นที่เกดิจากใบสาํคัญแสดงสทิธิที่มาใช้สทิธิ ณ วันสิน้ปี 

 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง

ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม

คะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2558 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  6,747,762,824 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 9,000 เสียง   งดออกเสียง - เสียง บตัรเสีย –ไมมี่-) 

   

วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ   วีระพงษ์  ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่- 

ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 

                             นายพิภพได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ี

ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่

ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ทา่น  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

                              1. นายอนนัต์        อศัวโภคิน                

                              2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม          

                              3. นายเฉลิม         เกียรติธนะบํารุง          

                              ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้  

                              1. นายอนนัต์        อศัวโภคิน                

                              2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม          

                              3. นายเฉลิม         เกียรติธนะบํารุง          

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2558 ปี 2557 ปี 2558 ปี 2557

1. กําไรสุทธิ 6,738 6,424 7,920 8,423

2. จํานวนหุ้น* 11,747 10,996 11,747 10,996

3. เงินปันผลต่อหุ้น            0.60            0.65            0.60            0.65 

4. จํานวนเงินปันผลรวมทั�งสิ�น          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 

งบการเงินรวมงบการเงินเฉพาะบริษัท
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ซึง่เป็นกรรมการท่ีครบวาระในปีนีก้ลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามเดิม ตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผล 

ตอบแทนได้เสนอมา เพ่ือนําเสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 ทัง้นีค้ณะกรรมการสรรหาและ 

พิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ บคุคลทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัท 

มหาชนจํากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ 

มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ และเพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูล 

กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  บริษัทฯ 

จงึได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มีคณุสมบติัและความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพ่ือ 

รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้จดัให้มีขึน้เป็นประจําในแตล่ะปี   

ซึง่ในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

                             ทัง้นีป้ระวติัของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 

33-38 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง

ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน    

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  6,748,337,084 เสียง ไมเ่หน็ชอบ  3,269,740 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง บตัรเสีย –ไมมี่ 

2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  6,742,603,084 เสียง ไมเ่หน็ชอบ 9,003,740 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง บตัรเสีย –ไมมี่ 

3. นายเฉลมิ  เกียรติธนะบํารุง 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  6,748,388,784 เสียง ไมเ่หน็ชอบ 3,218,040 เสียง  งดออกเสียง 2,000 เสียง บตัรเสีย –ไมมี่ 

 

วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบ 

แทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายพิภพได้ชีแ้จงวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ

ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคํานงึถงึความเหมาะสม

ประการตา่งๆ  รวมถงึพจิารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ   คณะกรรมการ

บริษัทฯจงึเหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่

เกิน 18,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพ่ือ

เสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2559 พิจารณาและอนมุติัคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น   ซึง่ในปี 

2558 ท่ีผา่นมาท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2558 ได้อนมุติักําหนดคา่ตอบแทน เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่

เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้
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บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 14,880,000 บาท โดยแยกประเภทคา่ตอบแทน ตามท่ีกําหนดในหนงัสือ

เชิญประชมุ หน้า 5    

                                                                                     

                                รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2558   (หน่วย = บาท) 

 

ประเภทกรรมการ 

 

รายนามกรรมการ 

 

ค่าตอบแทน  

 

รวม 

  
 

เงนิรายปี 

 

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  เกียรติธนะบํารุง 

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 

 
ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม (หน่วย = บาท) 

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 ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง

ได้คะแนนเสียงไมน้่อยกวา่ 2/3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  และ

เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น

จํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 18,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่

กรรมการแตล่ะทา่น  (ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,437,932,324 เสียง ซึง่เกินกวา่ 2/3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือ

หุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง  ไมเ่ห็นชอบ 313,683,500 เสียง   งดออกเสียง 12,000 เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่-)   

 

วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จง

ในวาระนี ้

                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2558 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้ 

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  

2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  

3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 

4. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5659 ) และ/หรือ 

5. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

                             ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทน 1,440,000 บาท 

(คา่สอบทาน 870,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  570,000  บาท คา่บริการอ่ืน –ไมมี่- ) 

               สําหรับปี 2559 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควร

พิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย  ท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  

2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  

3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 

4. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5659 ) และ/หรือ 

5. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และเหน็สมควรให้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงิน1,600,000 บาท (คา่สอบทาน 

900,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  700,000  บาท ค่าบริการอ่ืน –ไมมี่-) ซึง่สํานกังานอี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวม 9 ปี โดยได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไมมี่ความสมัพนัธ์

หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อยา่งใด ซึง่

คา่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว ทัง้นี ้ ผู้สอบบญัชีดงักลา่วได้ให้คํารับรองวา่ สามารถ

ดําเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 
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  ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี                                                    (หน่วย  =  บาท) 

                         ค่าตอบแทน               ปี 2558              ปี 2559 

คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี                  570,000                  700,000 

คา่สอบทานงบการเงิน ประจําไตรมาส (3 ไตรมาส)                  870,000                  900,000 

คา่บริการอ่ืน                       -                     - 

รวมเป็นเงินคา่ตอบแทน                1,440,000               1,600,000 

 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

                              ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม

คะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมา 

ดงักลา่วทกุประการ 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  6,433,007,334 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 318,620,600 เสียง   งดออกเสียง - เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่-   

 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆในกิจการท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ  

                             โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดงันี ้

                             1. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึสาเหตถุงึการเพิ่มขึน้ของคา่สอบบญัชีในปีนี ้

                                 นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ เน่ืองจากบริษัทฯไมไ่ด้ขึน้คา่สอบบญัชีตามคําร้องขอ

ของผู้สอบบญัชี เป็นระยะเวลา 3 ปี มาแล้ว สําหรับในปีนี ้ผู้สอบบญัชีก็ได้ร้องขอให้ขึน้คา่สอบบญัชีเช่นเดิม ซึง่บริษัทฯก็ได้

พิจารณาแล้วจงึได้ตอ่รองให้เพิ่มขึน้จาก 1,440,000 บาท เป็น 1,600,000 บาท คิดเป็นอตัราเพิ่มขึน้ประมาณ 11%                                                      

                             2. มีผู้ ถือหุ้นซึง่พกัอาศยัในซอยราชวินิต ถนนบางนา-ตราด ได้ร้องเรียนวา่ ได้รับความเดือดร้อนจากการ

ดําเนินโครงการของบริษัทฯท่ีมีโครงการอยูใ่นซอยราชวินิตดงักลา่ว  

                                 นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ถนนซอยราชวินิตดงักลา่ว เป็นถนนสว่นบคุคล มิใช่

ถนนสาธารณะ ซึง่บริษัทฯได้รับสทิธิในการใช้ถนนตามภาระจํายอมท่ีได้จดทะเบียนไว้ ทัง้นีบ้ริษัทฯได้รับอนญุาตจากเจ้าของ

ถนนซอยราชวินิตให้ปรับปรุงถนนซอยได้เฉพาะสว่นต้นจากปากซอยมาจนถงึสถานีตํารวจเทา่นัน้  ถนนซอยสว่นบริเวณอ่ืน 

เจ้าของไมไ่ด้อนญุาตให้เราทําการปรับปรุงแตอ่ยา่งใด  

                                นายเฉลมิ  เกียรติธนะบํารุง ได้กลา่วเสริมว่า เดิมทีก่อนท่ีบริษัทฯจะเข้าดําเนินโครงการ  ถนนซอยราช

วินิตนีมี้สภาพชํารุดทรุดโทรม มีช่องจราจรเพียงด้านละ 1 ช่องทาง เทา่นัน้ ซึง่เม่ือบริษัทฯได้เข้าดําเนินการโครงการ บริษัทฯก็

ได้รับอนญุาตจากเจ้าของกรรมสิทธ์ิถนนซอยราชวินิตในการปรับปรุงให้มีสภาพดีกวา่เดิม      

                                ประธานท่ีประชมุได้กลา่ววา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อเทจ็จริงและข้อกฎหมายเสียก่อน มิเช่นนัน้จะ

เป็นการกลา่วหาบริษัทฯโดยไมมี่หลกัฐาน แตอ่ยา่งไรก็ตาม บริษัทฯก็พร้อมท่ีจะลงไปยงัสถานท่ีดงักลา่วพร้อมกบัทา่นผู้ ถือ

หุ้น เพ่ือตรวจสอบข้อเทจ็จริง และหากบริษัทฯทําให้เกิดความเดือดร้อนจริง บริษัทฯก็ยินดีท่ีจะดําเนินการแก้ไขตอ่ไป 

                             3. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถาม ในกรณีเม่ือคราวการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นเม่ือปีท่ีผา่นมา  ได้มีผู้ ถือหุ้น

ทา่นหนึง่ได้แสดงความกงัวลในกรณีท่ีบริษัทฯจะเปิดโครงการสีวลีท่ีจงัหวดัอยธุยา วา่จะประสบความสําเร็จหรือไม ่อยา่งไร 
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แตผ่ลจากการท่ีได้ติดตามข่าวสารความคืบหน้าการของโครงการนี ้ทราบวา่ ปัจจบุนัได้ทําการขายเหลือเพียง 5 หลงั เทา่นัน้ 

ซึง่นบัวา่บริษัทฯประมาณการได้ถกูต้อง   

                                  แตผู่้ ถือหุ้นทา่นนีไ้ด้กลา่วเสริมและตัง้ข้อสงัเกตวา่  โครงการของบริษัทฯจะอยูใ่นทําเลท่ีไกลจากถนน

ใหญ่มากกวา่โครงการของบริษัทอ่ืนๆ 

                                  นายนพร ได้ชีแ้จงว่า ก่อนท่ีบริษัทฯจะตดัสนิใจซือ้ท่ีดินแปลงนี ้บริษัทฯได้พิจารณาแล้วอย่างรอบ

ครอบ เหน็วา่ ทําเลดงักลา่วถงึแม้จะอยูห่า่งจากถนนใหญ่ก็จริง แตก็่เป็น Residential Area ซึง่น่าจะรองรับความต้องการ

ของคนในท้องถ่ินบริเวณนีไ้ด้ท่ีต้องการความสะดวกในการเดินทาง  ซึง่ในแต่ละท้องถ่ิน ความเจริญท่ีคนในท้องถ่ินนัน้จะ

ยอมรับได้ก็ขึน้อยูก่บัสภาพภมิูประเทศของแตล่ะท้องถ่ินนัน้โดยเฉพาะ      

                                   สําหรับในตลาดภมิูภาค ซึง่ไมไ่ด้เจริญเติบโตอยา่งตอ่เน่ือง  แตเ่ป็นการเจริญเติบโตเป็นรอบๆ เป็น

ครัง้คราวเทา่นัน้  ดงันัน้ บริษัทฯจงึจําเป็นท่ีจะต้องซือ้ท่ีดินเก็บไว้และรอระยะเวลาให้ท่ีดินดงักลา่วมีความเจริญเติบโตก่อน

แล้วจงึคอ่ยทําโครงการ  โดยซือ้เก็บท่ีดินเป็นรอบๆไป  การท่ีบริษัทฯจะตดัสนิใจซือ้ท่ีดินเก็บเป็นจํานวนมากๆแล้วทําโครงการ   

คงไมส่ามารถจะดําเนินการได้สําหรับตลาดภมิูภาค 

                             4. มีผู้ ถือหุ้นขอให้ประธานท่ีประชมุได้เลา่ถงึแผนการลงทนุในตา่งประเทศของบริษัทฯ  

                                 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่   ในสว่นของบริษัทฯยงัคงมีเงินลงทนุเหลืออยู ่ 2 แหง่คือ  ท่ี

ประเทศฟิลปิปินส์ เราลงทนุในศนูย์การค้าท่ีช่ือว่า Star Mall ซึง่เราถือหุ้นอยูป่ระมาณ 10% โดยเราได้กําไรจากสว่นตา่ง

มลูคา่หุ้นเพราะอยูใ่นตลาดหลกัทรัพย์ และผลประกอบการก็เป็นไปด้วยดี  สว่นอีกท่ีหนึง่คือท่ี Silicon Valley ในประเทศ

สหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของหลายๆบริษัท เช่น APPLE, GOOGLE , FACEBOOK เรามีตกึอพาร์ทเม้นท์ 

ให้เช่าจํานวน 4 ตกึ ซึง่ได้ขายไปแล้ว 1 ตกึ คงเหลืออยู ่3 ตกึ รวมมลูคา่การลงทนุทัง้หมดประมาณ 300 ล้านเหรียญ  ผล

ประกอบการก็เป็นไปด้วยดี คอ่นข้างดีสม่ําเสมอ มีผู้ เช่าเตม็และปรับคา่เช่าได้ ซึง่ตามกฎหมายของเขา หากเราซือ้ตกึใหม่

ภายใน 6 เดือน ตกึแรกท่ีเราขายไปก็ยงัไมต้่องเสียภาษีในทนัที   โดยเราได้ลงทนุผา่นบริษัท Land and Houses U.S.A.  

                               สําหรับบริษัทในเครือ เราได้ลงทนุผา่นโฮมโปร  โดยได้ตัง้สาขาใน ประเทศมาเลเซีย 1 สาขาท่ีศนูย์- 

การค้า IOI Shopping Mall โดยมีแผนท่ีจะเปิดเพิ่มอีก 3 สาขา  และจะไปเปิดสาขาท่ีพนมเปญ  ประเทศกมัพชูา โดยจะ

ลงทนุร่วมกบักลุม่ Jusco ซึง่จะตัง้อยูใ่นศนูย์การค้า Aeon Mall        

                             5.อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามความคืบหน้าใน 

การท่ีบริษัทฯจะเข้าเป็นแนวร่วมภาคเอกชนในการตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  

                                ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯเหน็ด้วยในหลกัการและยินดีให้ความร่วมมืออยา่งเตม็ท่ี  

แตน่่าจะมีมาตรฐานท่ีชดัเจนในการท่ีจะคดัเลือกการรับสมคัรสมาชิกมากกวา่ท่ีจะเน้นเพียงรูปแบบพิธีการในรูปของตวั 

หนงัสือเทา่นัน้ 

                           เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้กลา่วปิดการประชมุ และ

ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

       ปิดประชมุเวลา 14.53 น. 

 

                     รับรองสาํเนาถูกต้อง                            ลงช่ือ          นายอนนัต์  อศัวโภคิน        ประธานท่ีประชมุ 

                                                                    ( นายอนนัต์  อศัวโภคิน ) 

                                                                                     ลงช่ือ   นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  เลขานกุารท่ีประชมุ                                                                       

                ( นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม )                                                                                                         

            ( นายนันทวัฒน์   พพัิฒวงศ์เกษม ) 

                     กรรมการผู้มีอาํนาจ 
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หมายเหตุ  การบนัทกึการประชมุนี ้ เป็นการบนัทกึจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้ทยอยเข้า 

                   มาร่วมประชมุเพิ่มขึน้ในแตล่ะวาระ และเน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไมเ่ตม็ตามจํานวนหุ้นท่ี  

                   ตนถืออยู ่จงึทําให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป                        
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