
  
 

ส าเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากัด (มหาชน) 

 
ประชุมเมื่อวนัที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.35 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลมุพินี    

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 124  ราย นบัจ านวน
หุ้นได้ 3,500,141 หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ 970 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 6,585,318,460  หุ้น รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  
6,588,818,601 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทัง้หมดจ านวน 11,893,544,146 หุ้น (คิดเป็น 55.3983 %) ครบเป็น
องค์ประชุม  โดยในการประชุมค รั ้งนี ม้ี  นายอนันต์  อัศวโภคิน ป ระธานกรรมการ เ ป็นประธานที่ประชุม                            
และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ครบจ านวนคณะกรรมการทัง้ 8 ทา่น ดงันี ้
1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ  
2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์           กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ   
3. นายพิภพ  วีระพงษ์                           กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ    

                                                              พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ  กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหาร 

ความเสีย่ง และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบตัิการ) 
6. นายอดศิร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ (สายสนบัสนนุ) 
                                                                     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายเฉลมิ  เกียรติธนะบ ารุง  กรรมการ , รองกรรมการผู้จดัการ และ    

                                                              กรรมการบริหารความเสีย่ง 
8. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ , กรรมการบริหารความเสีย่ง  

                                                              และเลขานกุารบริษัท  
และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย  คือนางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมในวนันีด้้วย โดยบริษัทฯได้น าระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสียงของ    
บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากดั มาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย  

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนับคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ ในหนังสือเชิญประชุม        
หน้า 42-43  ดงันี ้

การมอบฉันทะ 
บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะให้ทัง้  3   แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่                         

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian                            
  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
 
                              



  
 

 วิธีปฏิบตัิในการลงคะแนนเสยีงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้                   
ท าเคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 
 2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ 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 ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ที่ประชมุทราบ 
 มติของที่ประชุม 
                     1.   ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารที่ประชุมจะแจ้งจ านวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่
ละวาระให้ที่ประชมุทราบก่อนลงคะแนน 
    2.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  

เลขานกุารที่ประชุมยงัได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯจึงได้ให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
2. การเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบตัิ และความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
3. การตัง้ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 

ผู้ ถือหุ้น  
ทัง้นี ้ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลือกตัง้เ ป็นกรรมการ 

หรือตัง้ค าถามแตอ่ยา่งใด 
 ก่อนเข้าสู่วาระการประชุมเลขานกุารที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดในหนงัสือเชิญ
ประชมุ ดงันี ้
  1. หน้าที่ 7  บรรทดัที่ 8 ข้อความเดิมที่ผิดพลาด “(คา่สอบทาน 1,040,000 บาท คา่ตรวจสอบ 660,000 
บาท)” ขอแก้ไขใหมเ่ป็น   “(คา่สอบทาน 1,070,000 บาท คา่ตรวจสอบ 630,000 บาท)” 
  2.  หน้าที่ 7 ตารางคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี  ข้อความเดมิที่ผิดพลาด “คา่ตอบแทนปี 2559  
คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี  700,000 บาท คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส) 900,000 บาท”           
ขอแก้ไขใหมเ่ป็น  “คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 970,000 บาท คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส) 
630,000 บาท”    



  
 

                      3. หน้าที่ 7 ตารางคา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ข้อความเดมิที่ผิดพลาด “คา่ตอบแทนปี 2560 คา่ตรวจสอบ
งบการเงินประจ าปี  1,040,000 บาท คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส) 660,000 บาท” ขอแก้ไขใหมเ่ป็น  
“คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจ าปี 1,070,000 บาท คา่สอบทานงบการเงิน ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 บาท”           
 ซึง่เลขานกุารท่ีประชมุได้ขอให้ทีป่ระชมุแก้ไขตามที่ได้แจ้งมาข้างต้นนี ้
           จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุด าเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 
 ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดั จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
และจัดส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ด าเนินการจดัท าและจดัสง่ให้หนว่ยงานดงักลา่วภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมตใินวาระนี ้ โดยได้แจ้งให้ทราบ
วา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีจ่ะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าส าหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้    
                                                                ใหญ่                ครัง้ที่ 1/2559  
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 6,596,980,401  เสยีง ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี--  งดออกเสยีง  3,000  เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี- ) 
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559  
                 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                 นายนพรได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะ              
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้

1. ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
หนว่ย : ล้านบาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
* ปี 2559 มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายที่ดินในจงัหวดัภเูก็ต เป็นจ านวน 560 ล้านบาท 
ปี 2558 มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Terminal 21  เป็นจ านวน 978 ล้านบาท 

รายละเอยีด ปี 2559 ปี 2558 % เปลีย่นแปลง

รายไดร้วมทัง้หมด 31,853 29,025 9.7%

   1. รายไดจ้ากการขาย 27,372 24,223 13.0%

        สัดสว่นรายไดจ้ากการขาย 86% 83%

   2. รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 2,536 2,036 24.5%

        สัดสว่นรายไดจ้ากคา่เชา่ 8% 7%

 ก าไรจากธรุกจิหลัก   (Profit from core operation) 5,930 5,068 17.0%

 ก าไรสทุธ*ิ 8,618 7,920 8.8%

http://www.lh.co.th/


  
 

ผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้ลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม                                

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด / ปี ปี 2559 ปี 2558 % เปลีย่นแปลง

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 101,469 101,455 0.0%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นเดีย่ว 12,761 11,837 7.8%

    จ านวนบา้นเดีย่วที ่ บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,862 1,924 -3.2%

          ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 14.6% 16.3%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นแฝด 1,895 2,366 -19.9%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 17,117 19,624 -12.8%

    จ านวนหลังทาวน์เฮา้สท์ีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 537 305 76.1%

          ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 3.1% 1.6%

 บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 69,696 67,628 3.1%

    จ านวนหอ้งคอนโดมเินียม ทีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 802 1,243 -35.5%

          ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 1.2% 1.8%

บรษิทั ทนุช าระแลว้ จ านวนหุน้ทีถ่อื ราคาทนุ ราคาตลาด มูลคา่ตลาด

(ลา้นบาท) PAR % การถอืหุน้ (ลา้นบาท) ตอ่หุน้ 18/4/16 (ลา้นบาท)

listed

QH 10,714         2,675,945,601     1     24.98% 6,594           2.38             6,369           

HMPRO 13,151         3,975,878,432     1     30.23% 5,906           8.45             33,596         

Q-CON 400             84,627,680         1     21.16% 378             4.62             391              

LH Bank 13,639         4,634,761,967     1     33.98% 6,913           1.79             8,296           

Total listed 19,792       48,652        

non-listed

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

Total non-listed 467            

Total 20,259       

long-term investments

STR 8,426           808,431,465       1     9.59% 2,369           4.50             3,634           

Grand Total 22,627       52,287        

รายละเอยีด ปี 2559 ปี 2558 % เปลีย่นแปลง

 จ านวนโครงการทีม่ยีอดโอน 78 73

 จ านวนบา้นทีโ่อน               (หลัง) 3,743 4,141 -9.6%

 จ านวนโครงการทีเ่ปิดใหม่ 10 9

 มลูคา่โครงการทีเ่ปิดใหม ่         (ลา้นบาท) 18,590 26,940 -31.0%

 สัดสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทสนิคา้ :

        บา้นเดีย่ว 71% 69% 2.0%

        ทาวน์เฮา้ส์ 8% 5% 3.0%

        คอนโดมเินียม 21% 26% -5.0%



  
 

4. การซือ้ที่ดนิ 
บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้มีการเข้าท าสญัญาซือ้ที่ดิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล 

รวมทัง้ตา่งจงัหวดัเพื่อท าโครงการบ้านจดัสรร จ านวน 22 แปลง เป็นมลูคา่ที่ดิน จ านวน 5,688 ล้านบาท 
 

5. การออกจ าหน่ายหุ้นกู้ 
 

 
 
 
 
 
 
 ประธานที่ประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีไ้มม่ีการลงมตเิป็นเพียงการชีแ้จงให้ที่ประชมุรับทราบเทา่นัน้  
                 ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผา่นมาตามที่นายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมตัิงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                 นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบว่า ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของ บริษัทฯ พอจะ
สรุปสาระส าคญัๆ ได้ดงันี ้
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

 
 

เดอืน
จ านวนเงนิ

(ลา้นบาท)
อตัราดอกเบีย้ อายุ (ปี)

 เมษายน                 5,000 1.82%                  3

 ตลุาคม                 7,250 2.23%                  3

รวม 12,250 2.06%



  
 

งบแสดงฐานะการเงนิ (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบก าไรขาดทุนประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2559 
 

  
* ปี 2559 มีก าไรก่อนหกัภาษีจากการขายที่ดินในจังหวดัภเูก็ต เป็นจ านวน 1,240 ล้านบาท 
*ปี 2558 มีก าไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 เป็นจ านวน 2,037 ล้านบาท 
                             
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

งบการเงนิรวม ปี 2559 ปี 2558 ลา้นบาท  % 

53,554 51,175 2,379               4.6

เงนิกูร้ะยะสัน้                 -   291 -291 -100.0

เงนิกูร้ะยะยาว+Current Portion 7,427 8,884 -1,457 -16.4

หุน้กู+้Current Portion 36,250 32,500 3,750 11.5

รวมหนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้ 43,677 41,675 2,002 4.8

หนี้สนิอืน่ทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ 9,877 9,499 378 4.0

47,952 46,895 1,056 2.3

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 11,787 11,730 57 0.5

ก าไรสะสม 15,674 15,287 387 2.5

อืน่ๆ 19,475 18,609 866 4.7

1,016 1,269 -252 -19.9สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบ.ยอ่ย

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ผลตา่ง

หนี้สนิรวม

หนี้ทีม่ภีาระดอกเบีย้



  
 

 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้

                          อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 (ด้วย
คะแนนเสยีงเห็นชอบ 6,595,526,101 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี--   งดออกเสยีง 1,510,900 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมตัิเร่ืองการจัดสรรก าไร เงนิปันผล และเงนิส ารอง ประจ าปี พ.ศ. 2559  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
  นายอดศิรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ได้เรียนเสนอใน
วาระท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จา่ยเงินปันผลประจ าปี 2559 จากก าไรสทุธิและก าไร
สะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.65 บาท  แตเ่นื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แล้วจ านวน 0.35 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลที่บริษัทฯจะต้องจา่ยเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.30 บาท โดยก าหนดรายช่ือ
ผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.หลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 2560 และ
ก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 24 พฤษภาคม 2560 
 
การจัดสรรก าไร เงนิปันผล และเงนิส ารอง ประจ าปี พ.ศ.2559 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมตใินวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบวา่ 
หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีจ่ะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้
                                       อนมุตัิการจดัสรรก าไร เงินปันผล และเงินส ารอง ประจ าปี พ.ศ. 2559 
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 6,597,034,601 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่-ี   งดออกเสยีง  12,600   เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-) 
 
  

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล ปี 2559 ปี 2558 ปี 2559 ปี 2558

1. ก าไรสทุธิ 7,517 6,738 8,618 7,920

2. จ านวนหุน้* 11,893 11,747 11,893 11,747

3. เงนิปันผลตอ่หุน้            0.65            0.60            0.65            0.60

4. จ านวนเงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้          7,690          7,037          7,690          7,037

5. Dividend Payout Ratio 102.3% 104.4% 89.2% 88.9%

6 D/E Ratio (Net)            1.05            0.86            0.85            0.70

งบการเงนิรวมงบการเงนิเฉพาะบรษิทั



  
 

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมตัิการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ   วีระพงษ์  ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาคา่ตอบแทนเป็น    
ผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
              นายพิภพได้ชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบวา่เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯมี
กรรมการจ านวน 8 ทา่น  ส าหรับในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
                              1. นายนพร     สนุทรจิตต์เจริญ                
                              2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์          
                              3. นายอดิศร   ธนนนัท์นราพลู          
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมตใิห้น าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้  
                              1. นายนพร     สนุทรจิตต์เจริญ                
                              2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์          
                              3. นายอดิศร   ธนนนัท์นราพลู    

ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอมา เพื่อน าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บคุคลทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ  
บริษัทมหาชนจ ากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯมีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับ
ดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ 
เหมาะสม เพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นที่จะได้จดัให้มีขึน้เป็น
ประจ าในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
 ทัง้นีป้ระวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุฯ หน้าที่ 30-35 
               นายพิภพได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการก ากบัดแูลกิจการที่ดี   และเพื่อให้ที่ประชุมนี ้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิยตุิธรรม กรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระจ านวน 3 ทา่นดงักลา่วได้ขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ   
              (กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วออกนอกห้องประชมุ) 
              ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและ
เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                           แตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ    
(ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,596,998,001เสยีง ไมเ่ห็นชอบ 124,600  เสยีง งดออกเสยีง 12,600 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี) 
2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ 



  
 

(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,149,247,414 เสียง ไม่เห็นชอบ 447,875,187 เสียง งดออกเสียง  12,600 เสียง               
บตัรเสยี –ไมม่ี--) 
3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,513,432,628   เสียง ไม่เห็นชอบ 83,690,273 เสียง  งดออกเสียง 12,300  เสียง               
บตัรเสยี –ไมม่ี 
                (กรรมการทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วกลบัเข้าห้องประชมุ) 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงในวาระนี ้
              นายพิภพได้ชีแ้จงวา่ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่
ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยค านงึถึงความเหมาะสม
ประการตา่งๆ  รวมถึงพจิารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ   คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 20,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพื่อ
เสนอให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น   ซึง่ในปี 
2559 ที่ผา่นมาที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2559 ได้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้
บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 16,840,000 บาท โดยแยกประเภทคา่ตอบแทน ตามที่ก าหนดในหนงัสอื
เชิญประชมุ หน้า 5-6    

รายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ ในปี 2559   (หน่วย = บาท) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประเภทกรรมการ รายนามกรรมการ เงนิรายปี โบนสั รวม

กรรมการตรวจสอบ/ 1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์                  680,000             900,000            1,580,000

กรรมการอสิระ 2. นายวศิณุ ทรัพยส์มพล*                  200,000             900,000            1,100,000

4. นายพภิพ วรีะพงษ์                  680,000             900,000            1,580,000

5. นายบัณฑติ พทัิกษ์สทิธิ์                  680,000             900,000            1,580,000

กรรมการบรหิาร 1. นายอนันต ์ อศัวโภคนิ               1,360,000          1,800,000            3,160,000

2. นายนพร สุนทรจติตเ์จรญิ                  680,000             900,000            1,580,000

3. นายอดศิร ธนนันทน์ราพลู                  680,000             900,000            1,580,000

4. นายเฉลมิ เกยีรตธินะบ ารงุ                  680,000             900,000            1,580,000

5. นายนันทวฒัน์ พพัิฒวงศเ์กษม                  680,000             900,000            1,580,000

รวม          15,320,000

คา่ตอบแทน



  
 

 
 
คา่ตอบแทนเบีย้ประชมุ (หนว่ย = บาท) 
 
 
 
 
 
 
 
 
*ลาออกเมื่อ 1 พ.ค. 59 
**แตง่ตัง้เป็นกรรมการบริหารความเสีย่งเมื่อ 1 ธ.ค. 59 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และเลขานกุารที่
ประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                          อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละทา่น (ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  6,551,264,701 เสยีง ซึง่เกินกวา่ 2/3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง  ไมเ่ห็นชอบ 45,931,600  เสยีง   งดออกเสยีง 21,600 เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
 
วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
   นายภควตัได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ ในปี 2559 ที่ผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้ 

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลิศสวุรรณกลุ       (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 1,600,000 บาท (คา่สอบทาน 
630,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  970,000  บาท คา่บริการอื่น –ไมม่ี- ) 

ส าหรับปี 2560 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรพิจารณา
แตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย  ที่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  

กรรมการ

รายนามกรรมการ
กรรมการ   

บรษิทั

กรรมการ

ตรวจสอบ

สรรหาและ

พจิารณา

คา่ตอบแทน

กรรมการ 

บรหิารความ

เสยีง

รวม

1. นายภควตั โกวทิวฒันพงศ์              270,000              200,000  n/a  n/a              470,000

2. นายวศิณุ ทรัพยส์มพล*                 90,000                 30,000                 30,000                           -                150,000

3. นายพภิพ วรีะพงษ์              270,000              150,000                 80,000  n/a              500,000

4. นายบณัฑติ พทัิกษ์สทิธิ*์*              270,000                 90,000                           -                   40,000              400,000

รวม 900,000 470,000 110,000 40,000 1,520,000



  
 

3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานติขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน 
1,070,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  630,000  บาท ค่าบริการอื่น –ไม่มี-) ซึ่งส านกังานอี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวม 11 ปี โดยได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ สอบบัญชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 
ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจ านวนเนือ้งานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว  ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีดังกล่าวได้ให้ค ารับรองว่า 
สามารถด าเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 

ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่วย  =  ล้านบาท) 
 

 

                                          
 
 
 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                          อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามที่ได้เสนอมา 
ดงักลา่วทกุประการ (ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ    6,556,799,073   เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ 40,415,228  เสยีง   งดออกเสยีง 
14,600 เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่-ี )  
 
วาระที่ 8 พิจารณาและอนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิหมุนเวียนเพิ่มเติมอกี 20,000 ล้านบาท  

หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น รวมกับวงเงนิหมุนเวียนเดิมที่ได้รับอนุมตัิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอื
หุ้น ครัง้ที่ 1/2557 จ านวน 40,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิหมุนเวียนทัง้สิน้ ไม่เกิน 60,000 ล้าน
บาท หรือเทียบเท่าในสกุลอื่น     

 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายนายอดศิร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

              นายอดิศรได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบวา่  เนื่องจากวงเงินส าหรับการออกหุ้นกู้จ านวน 20,000 ล้านบาท ที่ 
บริษัทฯเคยได้รับการอนมุตัิจากทีป่ระชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที ่1/2554 เมื่อวนัท่ี 26 เมษายน 2554 ได้ถกูใช้จนเกือบ 
เต็มวงเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นสมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมนุเวียนเพิ่มเติมอกี  
20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินหมนุเวียนไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท  เพื่อน าเสนอขออนมุตัิที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 

งบการเงนิรวม ปี 2560 ปี 2559 ลา้นบาท  % 

คา่ตรวจสอบประจ าปี               1.07               0.97               0.10               10.3

คา่สอบทานประจ าไตรมาส               0.63               0.63                   -                     -   

รวมเงนิคา่ตอบแทน               1.70               1.60               0.10                 6.3

ผลตา่ง



  
 

 
สาระส าคัญของหุ้นกู้ 

จ านวน : ไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท หรือ เทยีบเทา่ในสกลุเงินอื่น 

อาย ุ :  ไมเ่กิน 10 ปี 
ประเภท : หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ และ/หรือ ไมด้่อยสทิธิ 

มีประกนั และ/หรือ ไมม่ีประกนั มีผู้แทน และ/หรือ ไมม่ีผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   
วิธีการ
เสนอขาย 

: เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ โดยการเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หรือ ที่มี
ลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย
อาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้จ านวนหรือบางสว่น คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามที่
เห็นสมควร 
 

อ านาจใน
การ 
ก าหนด
เง่ือนไข 

: ทัง้นีใ้ห้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู และ/หรือ นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ มีอ านาจในการก าหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั สกลุเงิน จ านวนเงิน อาย ุมลูคา่ทีต่รา
ไว้ ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ สทิธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบก าหนด 
(Call Option) และ/หรือ สทิธิในการซือ้หุ้นกู้ในตลาดรอง สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบก าหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่
สภาวการณ์จะเอือ้อ านวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอ านาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้จดัจ าหนา่ย และ/หรือ ผู้ รับประกนัการจ าหนา่ยและ/หรือที่
ปรึกษาและผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ รวมทัง้การตกลงสญัญา และ/หรือเอกสารอื่นใดกบัผู้ที่เก่ียวข้อง การ
จดัเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพื่อจดัท า และ/หรือ ยื่นค าขอตา่ง ๆ 
รวมทัง้การน าหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการก าหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข 
และรายละเอียดที่เก่ียวข้อง และการด าเนินการใด ๆ ทีเ่ก่ียวข้อง เพื่อให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ดงักลา่วภายใต้ข้อก าหนดของประกาศข้อบงัคบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายที่เก่ียวข้อง  
 

ลกัษณะ
วงเงิน 
หมนุเวยีน 
(Revolving 
Basis) 

: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหมไ่ด้อีกในจ านวนเงินตามที่มีการ
ไถ่ถอนหรือซือ้คืนมา ภายในวงเงินของโครงการท่ีระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น  ทัง้นีย้อดหุ้นกู้คงค้างของ
บริษัทฯ ที่มีอยูใ่นปัจจบุนัให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของโครงการดงักลา่วนีด้้วย 
 

 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก เลขานกุารท่ีประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้อง 
ได้คะแนนเสยีง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้



  
 

                          อนมุตัิให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินหมนุเวียนเพิ่มเติมอกี 20,000 ล้านบาท 
ตามที่ได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ (ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ    6,597,265,801   เสยีง ซึง่เกินกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้น
ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง  ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่-ี-  เสยีง   งดออกเสยีง 25,800 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี- )  
 
วาระที่ 9  พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้าม)ี  
               ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆในกิจการที่เก่ียวกบับริษัทฯ  
               โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดงันี ้
                            1.มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงแนวคิดหรือกลยทุธ์ในเร่ืองเก่ียวกบัธุรกิจด้านอื่นที่บริษัทฯสนใจลงทนุ 
                               ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางด้านอสงัหาริมทรัพย์ จะเป็นวฎัจกัร
ของธุรกิจ คือเป็นชว่งรอบ ขึน้ๆลงๆมาโดยตลอด  ดงันัน้บริษัทฯจงึได้วางแผนในเร่ืองนีม้าตัง้แตเ่มือ่ 10 ปีที่แล้ว โดยได้ไป
ลงทนุในกิจการด้านวสัดกุ่อสร้าง คือบมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์  ซึง่ก็ขยายกิจการมาโดยตลอด , กิจการด้านธนาคาร  , 
ศนูย์การค้า(Terminal 21) รวมทัง้กิจการโรงแรม (Grande Centre Point) โดยธุรกิจดงักลา่วเบริษัทฯ มองแล้วเห็นวา่  แม้
ภาวะเศรษฐกิจจะไมค่อ่ยดี แตก่ารทอ่งเทีย่วก็ยงัดีอยู ่ และแม้คนจะไมซ่ือ้บ้านใหม ่แตย่งัต้องมีการตกแตง่ซอ่มแซมและ
ขยายบ้านเดิมให้ดีขึน้  ซึง่ก็จะต้องใช้วสัดกุ่อสร้างก็คือจะต้องซือ้ของที่โฮมโปร  ส าหรับธุรกิจด้านโรงพยาบาล เราได้เข้าไป
ลงทนุและได้ขายออกไปให้แก่กลุม่โรงพยาบาลบ ารุงราษฎร์ เมื่อ 4-5 ปี ท่ีผา่นมา เพราะเห็นแล้ววา่ บริษัทฯ ไมส่ามารถให้
ประโยชน์ตอ่การด าเนินการของโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้อกี  เพราะเป็นกิจการท่ีเราไมถ่นดั และมกีารแขง่ขนักนัสงูมาก  
ส าหรับการลงทนุในสหรัฐอเมริกา ซึง่เป็นธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ให้เชา่  และเพื่อเป็นการลดความเสีย่ง บริษัทฯจึงซือ้อาคารเก่าใน
ท าเลที่ดี ท่ีมีการจ้างงานสงู มาท าการปรับปรุงตกแตง่ใหมแ่ล้วปลอ่ยให้เช่า  ปัจจบุนัมีการซือ้มาแล้วทัง้สิน้จ านวน 5 อาคาร 
(คิดเป็นเงินลงทนุประมาณ 15,000 ล้านบาท) และได้ขายไปแล้ว 1 อาคาร มีก าไรประมาณ 30-40% และก าลงัปรับปรุง
จ านวน 2 อาคาร โดยได้รับการเสนอซือ้แล้ว  1 อาคาร ซึง่ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หากท าการซือ้ตกึใหม่
ภายใน 6 เดือน ตกึแรกที่ขายไปก็ยงัไมต้่องเสยีภาษีในทนัที  ทัง้นีเ้รามีนโยบายที่จะลงทนุในสว่นนีป้ระมาณ 20%ของ
สนิทรัพย์รวม ซึง่ปัจจบุนัเราได้ลงทนุแล้วประมาณ 15%ของสนิทรัพย์รวม ผลประกอบการก็เป็นไปด้วยดี คอ่นข้างดีสม า่เสมอ 
โดยธุรกิจที่บริษัทฯจะเข้าไปลงทนุ ก็จะเก่ียวเนื่องกบัธุรกิจหลกัของบริษัทฯ คือถ้าไมเ่ก่ียวกบัวสัดกุอ่สร้าง ก็จะเป็นธุรกิจ
เก่ียวกบัโรงแรม และศนูย์การค้า  ส าหรับด้านศนูย์การค้า(Terminal 21)  จะมีการขยายเพิ่มอีกหลายศนูย์  โดยจะมีที่พทัยา  
1 แหง่ พืน้ท่ีใหญ่ประมาณ 3 เทา่ของ Terminal 21 และจะมีทีก่ทม.เพิ่มอีกสกั 1 แหง่  ส าหรับกิจการด้านโรงแรม เมื่อ
ด าเนินงานได้ประมาณ 3-4 ปี และมีรายได้คงที่แล้ว ก็จะขายให้กอง REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์) ของ
บริษัทฯ เพื่อบริหารตอ่ไป  ส าหรับในปีนี ้บริษัทฯ ก็จะมีอาคารรอการขายตอ่ไปอยา่งตอ่เนื่อง                          
                               ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถามถงึ แนวโน้มคดทีี่บริษัทฯถกูลกูค้าฟ้องร้อง โดยได้ตัง้ส ารองไว้เป็นจ านวน 
ประมาณ 1,200 ล้านบาท วา่ คดีจะสิน้สดุลงเมื่อใด และหากเราแพ้คดี เราจะต้องสญูเสยีเป็นจ านวนเงินเทา่ใด 
                               ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                       นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงให้ทราบว่า กรณีดงักลา่วเป็นเร่ืองคดีในทางแพ่งที่มีลกูค้าฟ้องบริษัทฯจ านวน 2 
คดี      คดีแรกทนุทรัพย์ประมาณ 800 ล้านบาท ซึง่ศาลชัน้ต้นและศาลอทุธรณ์ได้พิพากษาให้บริษัทฯชนะคดีแล้ว ปัจจุบนัอยู่
ในชัน้ศาลฎีกา สว่นอีกคดีหนึง่ เป็นเร่ืองการฟ้องค่าบริการสาธารณะที่เราเรียกเก็บจากลกูค้า ซึ่งศาลอทุธรณ์ได้พิพากษาให้
บริษัทฯชนะคดี และคดีนีอ้ยู่ในระหว่างการที่โจทก์ขออนญุาตฎีกา ซึ่งพิจารณาโดยเนือ้หาและข้อเท็จจริงแล้ว ความสญูเสีย
ของบริษัทฯ คาดวา่จะน้อยกวา่ที่ได้ตัง้ส ารองไว้ จึงไมน่า่จะเป็นกงัวลมากนกั 
                               ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถาม การคาดการณ์ในปีนีว้า่ บริษัทฯจะท ายอดโอนบ้านได้มากขึน้หรือลด
น้อยลง เป็นจ านวนเทา่ใด 
                               ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้



  
 

                               นายนพรได้ชีแ้จงวา่  บริษัทฯไมส่ามารถตอบเป็นตวัเลขได้ เพราะมีกฎเกณฑ์ของตลาดหลกัทรัพย์ฯ
ก าหนดห้ามไว้ โดยขอแจ้งเป็นภาพรวมวา่ ยอดโอนในปีนี ้บริษัทฯคาดวา่นา่จะมากขึน้กวา่ปีที่แล้ว             
                               ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเสริมวา่ ขอให้ข้อมลูเพิ่มเตมิดงันี ้ โดยสรุปปี 2559ที่ผา่นมา ราคาขายบ้านตอ่
หลงัเฉลีย่อยูท่ี่ประมาณหลงัละ 7.3  ล้านบาท ซึง่ในปี 2558 อยูท่ีป่ระมาณหลงัละ 5.8 ล้านบาท โดยบริษัทฯ ขึน้ไปอยูใ่น
ตลาดบ้านท่ีมีราคาสงูขึน้สงูขึน้  ซึง่จดุแข็งของบริษัทฯ ที่ลกูค้าคาดหวงัคือคณุภาพสนิค้า  ส าหรับในปี 2560 นี ้บริษัทฯ ก็จะ
มุง่ไปท่ีตลาดทีม่ีปัญหาน้อย โดยจบักลุม่คนมเีงินเก็บเงินออมเป็นหลกั  
                             2.มีผู้ ถือหุ้นได้ขอแสดงความคิดเห็นและขอขอบคณุประธานท่ีประชมุที่ได้จดัการบริหารพืน้ท่ี Food 
Court ใน Terminal 21 ที่ไมไ่ด้จดัเก็บคา่เช่าพืน้ท่ีในสว่นของผู้ประกอบการร้านอาหาร ซึง่ท าให้ผู้บริโภคได้รับการบริการท่ี
ราคาถกูแตม่ีคณุภาพ  อีกทัง้ผู้ ถือหุ้นยงัได้ให้ข้อชีแ้นะในเร่ืองเก่ียวกบัราคาอาหารใน Food Court วา่ มีบางร้านได้มีการปรับ
ราคาเพิ่มขึน้ จงึอยากขอให้ประธานท่ีประชมุเข้าไปสอดสอ่งดแูล 
                               ประธานท่ีประชมุกลา่วขอบคณุและรับท่ีจะน าไปดแูลเพิ่มเติมในสว่นนี ้
                            3.มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2559 ที่ผา่นมาเมื่อเทยีบกบั
ปี 2558 ก าไรของบริษัทฯจะโตขึน้ประมาณ 8% ดงันัน้บริษัทฯจะมีนโยบายในปี 2560นีอ้ยา่งไรท่ีจะคงสภาพก าไรของบริษัทฯ
ให้เพิ่มขึน้อยา่งตอ่เนื่อง  และเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากผลการด าเนินงานบริษัทฯแล้วจะเห็นวา่ ก าไรจากการขายบ้านไมไ่ด้
มีอตัราเพิ่มขึน้อยา่งมากมาย  ดงันัน้ในปี 2560 นี ้บริษัทฯจะเน้นไปในธุรกิจการอื่นหรือไมอ่ยา่งไร 
                              ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ส าหรับก าไรของบริษัทฯในปีนี ้คาดวา่นา่จะมมีากขึน้  ส าหรับปีที่
ผา่นมา ผลการด าเนินงานของทัง้ 4 บริษัทท่ีเข้าไปลงทนุ (ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ , ควอลติีเ้ฮ้าส์, โฮมโปร และที่ประเทศ
สหรัฐอเมริกา) มยีอดรวมอยูท่ี่ประมาณ 18,000 ล้านบาท  ซึง่นบัวา่มีผลประกอบการท่ีสงูที่สดุนบัแตไ่ด้ก่อตัง้มา ส าหรับในปี
นี ้ผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ผา่นมา ก็มแีนวโน้มที่คอ่นข้างดี และมีอตัราเติบโตอยา่งสม า่เสมอ โดยเงินปันผลก็นา่จะมี
อตัราสงูตามไปด้วยและก็นา่จะจา่ยได้อยา่งตอ่เนื่อง  ส าหรับศนูย์การค้า Terminal 21เราก็ได้ขายไปให้กบักองทนุ REIT 
(ทรัสต์เพื่อการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์)ไปแล้ว ส าหรับปีนีก็้มีแผนท่ีจะขายโรงแรม Grande Centre Point ตอ่ไป  ส าหรับการ
ลงทนุในสหรัฐอเมริกาก็คงจะขยายการลงทนุเพิ่มมากขึน้เช่นกนั 
                           4.มีผู้ ถือหุ้นสอบถามในเร่ืองคา่บริการสอบบญัชีที่มีอตัราเพิ่มขึน้ทกุปี 
                              ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                              นายภควตัได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่  คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้มีการเจรจาตอ่รองในทกุปี  ส าหรับ
ปี 2559 ที่ผา่นมา บริษัทผู้สอบบญัชีก็ได้แจ้งขอเพิม่คา่ตอบแทน โดยได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ได้แจ้งขอเพิ่มกบัทกุบริษัทท่ีใช้บริการ 
เพราะคา่บริการของตนเองมีอตัราที่ต ่ากวา่ที่อื่น  เมื่อคณะกรรมการได้พิจารณากนัตามเหตผุลและตามภาวะการณ์  และได้
ตรวจสอบดแูล้วก็เห็นวา่ อยูใ่นอตัราที่เหมาะสมแก่งานท่ีรับผิดชอบแล้ว   
                            5.มีผู้ ถือหุ้นซึง่พกัอาศยัในซอยราชวินิต ถนนบางนา-ตราด ซึง่เมื่อการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ที่
แล้ว ได้ร้องเรียนกรณีได้รับความเดือดร้อนจากการด าเนินโครงการของบริษัทฯท่ีมีโครงการอยูใ่นซอยราชวินิต ได้ขอขอบคณุ
บริษัทฯท่ีได้เข้าไปด าเนินการซอ่มแซมซอยดงักลา่ว แตท่ัง้นีบ้างชว่งก็เร่ิมมคีวามช ารุดอกี จึงเรียนชีแ้จงมาให้ทราบ 
                               ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯไมใ่ช่เจ้าของถนนซอยดงักลา่วแตอ่ยา่งใด และได้
มอบหมายให้นายนพรเป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้       
                               นายนพร  ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ถนนซอยราชวินิตดงักลา่ว เป็นถนนสว่นบคุคล มิใช่ถนนสาธารณะ ซึง่
บริษัทฯก็เป็นเพียงผู้หนึง่ซึง่ได้รับสทิธิในการใช้ถนนตามภาระจ ายอมตามที่ได้จดทะเบียนไว้ และบริษัทฯ ก็ได้ท าการปรับปรุง
ถนนซอยตามที่ได้รับความยินยอมจากเจ้าของถนนเทา่นัน้   



  
 

                               นายเฉลมิ  เกียรติธนะบ ารุง ได้กลา่วเสริมวา่ เข้าใจวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นอาศยัอยูใ่นโครงการหมูบ้่านจดัสรรท่ี
มิใช่ของบริษัทฯซึง่อยูน่อกถนนซอยราชวินิตและไมไ่ด้รับภาระจ ายอมในซอยราชวินติ แตใ่ช้เส้นทางในถนนซอยราชวินิตเข้า-
ออก  ดงันัน้เมื่อพดูถงึข้อกฎหมายแล้ว เจ้าของถนนภาระจ ายอมก็มีความชอบธรรมที่จะแสดงความเป็นเจ้าของถนน หวงกนั
ไมย่อมให้บคุคลอื่นท่ีไมไ่ด้รับสทิธิภาระจ ายอมผา่นเข้าออกได้ โดยเปิด-ปิดเป็นเวลาได้   
                               ประธานท่ีประชมุได้กลา่ววา่ ขอให้ผู้ ถือหุ้นได้รับทราบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายด้วยวา่ บริษัทฯไมใ่ช่
เจ้าของถนนซอยดงักลา่ว จงึไมม่สีทิธิด าเนินการใดโดยพลการ แตอ่ยา่งไรก็ตาม  หากเจ้าของถนนภาระจ ายอมตกลงยินยอม 
บริษัทฯก็พร้อมที่จะเข้าไปด าเนินการ 
                            6. มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดโดยสรุปของที่ดินที่บริษัทฯได้จดัซือ้ในปีที่ผา่นมา สกั 2-3 แปลง 
                               ประธานท่ีประชมุมอบหมายให้นายนพรชีแ้จงในวาระนี ้
                               นายนพรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯมีแปลงที่ดินบริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสมีว่ง สถานีบางพล ูมีเนือ้ที่
ประมาณ 25 ไร่ ราคาต้นทนุอยูท่ีต่ารางวาละ 25,000- 27,000 บาท ซึง่ราคาตลาดปัจจบุนัอยูท่ี่ 150,000 – 180,000 บาท   
แตบ่ริษัทฯไมไ่ด้ขายออกไป  เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้าสายสมีว่งนี ้มีผู้ โดยสารยงัไมม่าก ซึง่ยงัไมป่ระสบผลส าเร็จเทา่ที่ควร  
บริษัทฯจึงอยูใ่นระหวา่งการรอด าเนินการจดัท าโครงการ , ส าหรับท่ีดินที่ซือ้ในปีที่แล้วมลูคา่ประมาณ 5,000 กวา่ล้านบาท 
บริษัทฯก็ได้ด าเนินการพฒันาไปหมดแล้ว และยงัมีที่ดินในซอยกรุงเทพกรีฑา ซึง่ในขณะนีก้ าลงัท าการซอ่มแซมถนนอยู ่ 
ส าหรับท่ีดินที่จงัหวดัภเูก็ต ซึง่เป็นการลงทนุร่วมระหวา่งบริษัทฯกบัพาร์ตเนอร์ในสว่นภมูิภาค ก็ได้ขายที่ดินแปลงนีใ้ห้กบักลุม่
นกัลงทนุไทยไปแล้ว  ได้ก าไรประมาณ 500 ล้านบาท                   
                                ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถามถงึ สดัสว่นรายได้จากการขายคอนโดมิเนี่ยมของบริษัทฯท่ีได้แถลงในวาระ
ที่ 2.วา่ มีสดัสว่นประมาณ 21% นัน้ อยากทราบวา่ในสว่นการขายห้องชดุนี ้จะมีสดัสว่นการขายให้กบัลกูค้าตา่งชาติมาก
น้อยเพียงใด 
                                นายนพรได้ชีแ้จงวา่ ลกูค้าสว่นใหญ่ของบริษัทฯจะเป็นคนไทยเป็นสว่นมาก  ส าหรับสดัสว่นลกูค้า
ตา่งชาติในการซือ้ห้องชดุของบริษัทฯจะมีไมม่าก  และสดัสว่นการถือครองห้องชดุในแตล่ะอาคารชดุมีไมถ่ึง 10%      
                                ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถามถงึ การลงทนุของบริษัทฯในประเทศแถบอาเซี่ยน 
                                ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯได้รับบทเรียนจากการลงทนุในอดีตที่ผา่นมา โดยประเทศ
ที่บริษัทฯเข้าไปลงทนุนัน้จะมีสภาพท่ีกฎหมายไมช่ดัเจน  และเปลีย่นแปลงได้บอ่ยมาก เราจงึประสบปัญหาขาดทนุหมดทกุ
แหง่ที่ไป  จึงเป็นค าตอบทีว่า่ท าไมบริษัทฯถงึหนัไปลงทนุในสหรัฐอเมริกาแทน                                 
 
            ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถามถงึ การที่องักฤษได้ขอออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยโุรป (Brexit) 
จะมีผลท าให้ราคาของอสงัหาริมทรัพย์ในองักฤษมีมลูคา่ลดลงหรือไมอ่ยา่งไร 
                                ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพรชีแ้จงในวาระนี ้
                                นายนพรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ราคาของอสงัหาริมทรัพย์ในองักฤษไมไ่ด้ลงไปมากอยา่งที่คิด เนื่องจาก
นกัลงทนุสว่นใหญ่ในองักฤษจะเป็นพวกกองทนุจากประเทศตะวนัออกกลาง ซึง่มกี าลงัทนุทรัพย์ และสามารถถือครองได้นาน 
ดงันัน้ราคาอสงัหาริมทรัพย์จึงไมไ่ด้ลดลงมากมาย  แตป่ระเทศที่ราคาอสงัหาริมทรัพย์ลดลงอยา่งมากก็คือประเทศอื่นในแถบ
ยโุรป เช่น สเปน ซึง่ก็ไมไ่ด้มีความนา่สนใจแตอ่ยา่งใด      
                             7.มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดโครงการของบริษัทฯท่ีจงัหวดัเชียงราย  
                                นายนพรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ท่ีจงัหวดัเชียงราย บริษัทฯ มีที่ดินอยู ่3 แปลง ปัจจบุนัท าโครงการหมูบ้่าน
จดัสรร 1 แปลงที่ถนนศรีเวียง ซึง่ใกล้จะขายหมดแล้ว สว่นท่ีดินอกี 2 แปลง ได้ถกูปรับสภาพหน้าดินแล้ว เตรียมพร้อมที่จะ
เปิดโครงการได้  แตบ่ริษัทฯ มแีผนท่ีจะเก็บไว้รอการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนก่อน  โดยที่ดินอยูท่ี่ถนนพหลโยธิน 



  
 

ตรงข้ามมหาวิทยาลยัราชภฏั เชียงราย 1 แปลง  และอีกแหง่อยูบ่ริเวณใกล้ๆกบัศนูย์จ าหนา่ยวสัดกุ่อสร้าง เมกาโฮม(ซึง่เป็น
ของโฮมโปร)  ซึง่รายได้ของบริษัทฯจากตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในภมูิภาคมีสดัสว่นอยูป่ระมาณ 13% เทา่นัน้   
                           ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเสริมวา่ ส าหรับในตลาดภมูิภาคเนื่องจากบริษัทฯ พิจารณาแล้วเห็นวา่ ในสว่นนี ้
ความเจริญยงัไมส่มบรูณ์เตม็ที่ ปัญหาจึงยงัคงมมีาก การลงทนุในตลาดตา่งจงัหวดัจงึยงัไมม่าก รายได้ในอสงัหาริมทรัพย์
ตา่งจงัหวดัของบริษัทฯ จงึมีไมม่ากตามไปด้วย ซึง่ก็มีประมาณ 10%เทา่นัน้  บริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วจึงเห็นวา่นา่จะไปลงทนุ
ในตา่งประเทศ จะดกีวา่  โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา เพราะมลูคา่ทรัพย์สนิของเขาสงูกวา่ของเราถึง 3 เทา่ ดงันัน้เมื่อมกี าไร 
ก าไรจึงเพิ่มตามขึน้ไปด้วย และข้อดีอีกอยา่งก็คือ ตามกฎหมายของเขา หากมีการซือ้ตกึใหมภ่ายใน 6 เดือน ตกึแรกทีข่ายไป
ก็ยงัไมต้่องเสยีภาษีในทนัที และสามารถรอจ่ายภาษีไปได้เป็นระยะเวลาหลายปีตอ่เนื่องกนั  
                           เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอื่นใดอกี ประธานท่ีประชมุจึงได้กลา่วปิดการประชมุ และ
ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
       ปิดประชมุเวลา 15.00 น. 
 
                     รับรองส าเนาถกูต้อง                            ลงช่ือ    นายอนนัต์  อศัวโภคิน        ประธานที่ประชมุ 
                                                                ( นายอนนัต์  อศัวโภคนิ ) 
                                                                                     ลงช่ือ   นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  เลขานกุารท่ีประชมุ                                                                       
                ( นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม )                                                                                                         
            ( นายนันทวัฒน์   พพิัฒวงศ์เกษม ) 
                     กรรมการผู้มีอ านาจ 
 
หมายเหตุ  การบนัทกึการประชมุนี ้ เป็นการบนัทกึจ านวนคะแนนเสยีงตามความเป็นจริงที่เกิดขึน้ท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้ทยอยเข้า 
                   มาร่วมประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ และเนื่องจากมีผู้ ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสยีงไมเ่ต็มตามจ านวนหุ้นท่ี  
                   ตนถืออยู ่จึงท าให้บางวาระมคีะแนนเสยีงขาดหายไป                        


