สำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2560 เวลา 13.35 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง 124 ราย นับจานวน
หุ้นได้ 3,500,141 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 970 ราย นับจานวนหุ้นได้ 6,585,318,460 หุ้น รวมจานวนหุ้นทัง้ สิ ้น
6,588,818,601 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทังหมดจ
้
านวน 11,893,544,146 หุ้น (คิดเป็ น 55.3983 %) ครบเป็ น
องค์ ป ระชุ ม โดยในการประชุ ม ครั ้ง นี ม้ ี นายอนั น ต์ อั ศ วโภคิ น ป ระธานกรรมการ เป็ นประธานที่ ป ระชุ ม
และนายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ครบจานวนคณะกรรมการทัง้ 9 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิภพ วีระพงษ์
กรรมการอิสระ, ประธานคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริ หาร
ความเสีย่ ง และกรรมการตรวจสอบ
5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ)
6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ (สายสนับสนุน)
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเฉลิม เกียรติธนะบารุง
กรรมการ , รองกรรมการผู้จดั การ และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
8. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
กรรมการ , กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
และเลขานุการบริ ษัท
และในวันนี ้บริ ษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี วาย คือนางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯเข้ าร่ วมประชุมในวันนีด้ ้ วย โดยบริ ษัทฯได้ นาระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ
บริ ษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จากัด มาใช้ ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุ การที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ ในหนังสือเชิ ญประชุม
หน้ า 42-43 ดังนี ้
กำรมอบฉันทะ
บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนั ง สื อ มอบฉั น ทะให้ ทั ง้ 3 แบบ คื อ แบบ ก. ,
แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.lh.co.th
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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วิธีปฏิบตั ิในกำรลงคะแนนเสียงแต่ ละวำระ กำรนับคะแนน และกำรแจ้ งผลกำรนับคะแนน
1. บริ ษัทฯจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ โดยบริ ษัท ฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ Barcode จากบัต รยื น ยัน การลงคะแนนที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้
ทาเครื่ องหมายไว้ โดยบริ ษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ สาหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ นาคะแนนในส่วนนี ้บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลง
มติในแต่ละวาระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ที่ประชุมทราบ
มติของที่ประชุม
1. ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งจานวนคะแนนเสียงที่จะต้ องใช้ เป็ นมติที่ประชุมในแต่
ละวาระให้ ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงได้ ให้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ
3. การตังค
้ าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ ใช้ สทิ ธิเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
หรื อตังค
้ าถามแต่อย่างใด
ก่อนเข้ าสู่วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมรับทราบว่ามีการพิมพ์ผิดพลาดในหนังสือเชิญ
ประชุม ดังนี ้
1. หน้ าที่ 7 บรรทัดที่ 8 ข้ อความเดิมที่ผิดพลาด “(ค่าสอบทาน 1,040,000 บาท ค่าตรวจสอบ 660,000
บาท)” ขอแก้ ไขใหม่เป็ น “(ค่าสอบทาน 1,070,000 บาท ค่าตรวจสอบ 630,000 บาท)”
2. หน้ าที่ 7 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ข้ อความเดิมที่ผิดพลาด “ค่าตอบแทนปี 2559
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 700,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส (3 ไตรมาส) 900,000 บาท”
ขอแก้ ไขใหม่เป็ น “ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 970,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส (3 ไตรมาส)
630,000 บาท”
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3. หน้ าที่ 7 ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ข้ อความเดิมที่ผิดพลาด “ค่าตอบแทนปี 2560 ค่าตรวจสอบ
งบการเงินประจาปี 1,040,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส (3 ไตรมาส) 660,000 บาท” ขอแก้ ไขใหม่เป็ น
“ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี 1,070,000 บาท ค่าสอบทานงบการเงิน ประจาไตรมาส (3 ไตรมาส) 630,000 บาท”
ซึง่ เลขานุการที่ประชุมได้ ขอให้ ทปี่ ระชุมแก้ ไขตามที่ได้ แจ้ งมาข้ างต้ นนี ้
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดาเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2559
ประธานที่ ป ระชุม ได้ แ ถลงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า ตามข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ ง ประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ บริ ษัทมหาชนจากัด จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และให้
นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่ บริ ษัทฯก็ได้ ดาเนินการจัดทาและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริ ษัท ( www.lh.co.th ) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบ
ว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทีจ่ ะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมี ความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรั บวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ใหญ่
ครัง้ ที่ 1/2559
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,596,980,401 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-- งดออกเสียง 3,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่ า ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯในรอบปี ที่ ผ่ า นมาพอที่ จ ะ
สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้
1. ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 11 ธันวำคม 255
หน่วย : ล้ านบาท
รายละเอียด

ปี 2559

รายได ้รวมทัง้ หมด

ปี 2558

% เปลีย
่ นแปลง

31,853

29,025

9.7%

27,372

24,223

13.0%

86%

83%

2,536

2,036

8%

7%

กาไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)

5,930

5,068

17.0%

กาไรสุทธิ*

8,618

7,920

8.8%

1. รายได ้จากการขาย
สัดสว่ นรายได ้จากการขาย
2. รายได ้ค่าเชา่ และบริการ
สัดสว่ นรายได ้จากค่าเชา่

* ปี 2559 มีกาไรหลังหักภาษีจากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจานวน 560 ล้ านบาท
ปี 2558 มีกาไรหลังหักภาษี จากการขายโรงแรม Grande Centre Point Terminal 21 เป็ นจานวน 978 ล้ านบาท
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24.5%

ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 11 ธันวำคม 255 (ต่ อ)
รายละเอียด

ปี 2559

จานวนโครงการทีม
่ ย
ี อดโอน
จานวนบ ้านทีโ่ อน

(หลัง)

(ล ้านบาท)

% เปลีย
่ นแปลง

78

73

3,743

4,141

10

9

18,590

26,940

-31.0%

71%

69%

2.0%

8%

5%

3.0%

21%

26%

-5.0%

จานวนโครงการทีเ่ ปิ ดใหม่
มูลค่าโครงการทีเ่ ปิ ดใหม่

ปี 2558

-9.6%

สัดส่วนรายได ้จากการขายแยกตามประเภทสินค ้า :
บ ้านเดีย
่ ว
ทาวน์เฮ ้าส์
คอนโดมิเนียม

2. บ้ ำนจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพฯและปริมณฑลเทียบกับบ้ ำนที่บริษัทส่ งมอบให้ ลูกค้ ำ
รายละเอียด / ปี
บ ้านจดทะเบียนเพิม
่ ประเภทจั ดสรร

ปี 2559

ปี 2558

% เปลีย
่ นแปลง

รวมทัง้ หมด

101,469

101,455

0.0%

บ ้านจดทะเบียนเพิม
่ ทีจ
่ ั ดสรร ประเภทบ ้านเดีย
่ ว

12,761

11,837

7.8%

1,862

1,924

-3.2%

14.6%

16.3%

1,895

2,366

-19.9%

17,117

19,624

-12.8%

537

305

76.1%

3.1%

1.6%

69,696

67,628

3.1%

802

1,243

-35.5%

1.2%

1.8%

จานวนบ ้านเดีย
่ วที่ บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ ้านจดทะเบียนเพิม
่ ทีจ
่ ั ดสรร ประเภทบ ้านแฝด
บ ้านจดทะเบียนเพิม
่ ทีจ
่ ั ดสรร ประเภททาวน์เฮ ้าส์
จานวนหลังทาวน์เฮ ้าส์ทบ
ี่ ริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ ้านจดทะเบียนเพิม
่ ทีจ
่ ั ดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม
จานวนห ้องคอนโดมิเนียม ทีบ
่ ริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

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

ทุนชาระแล้ว
(ล้านบาท)

จานวนหุน
้ ทีถื
่ อ
PAR % การถือหุน
้

10,714
13,151
400
13,639

2,675,945,601
3,975,878,432
84,627,680
4,634,761,967

1,486

74,278,549

long-term investments
STR
8,426

808,431,465

non-listed
LHPF 2

1
1
1
1

ราคาทุน
(ล้านบาท)

24.98%
30.23%
21.16%
33.98%
Total listed

6,594
5,906
378
6,913
19,792

10
49.99%
Total non-listed
Total

467
467
20,259

1

9.59%
Grand Total
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2,369
22,627

ราคาตลาด
ต่อหุ น
้ 18/4/16

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)

2.38
8.45
4.62
1.79

6,369
33,596
391
8,296
48,652

4.50

3,634
52,287

4. กำรซือ้ ที่ดนิ
บริ ษัทฯและบริ ษัทย่อยได้ มีการเข้ าทาสัญญาซื ้อที่ดิน ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล
รวมทังต่
้ างจังหวัดเพื่อทาโครงการบ้ านจัดสรร จานวน 22 แปลง เป็ นมูลค่าที่ดิน จานวน 5,688 ล้ านบาท
5. กำรออกจำหน่ ำยหุ้นกู้

เดือน

จานวนเงิน
(ล้านบาท)

้
อ ัตราดอกเบีย

อายุ (ปี )

เมษายน

5,000

1.82%

3

ตุลาคม

7,250

2.23%

3

12,250

2.06%

รวม

ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ไม่มกี ารลงมติเป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุมรับทราบเท่านัน้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่นายนพรได้ ชี ้แจงมา
วำระที่ 3

พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของ บริ ษัทฯ พอจะ
สรุปสาระสาคัญๆ ได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
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งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน (งบดุล) ณ วันที่ 11 ธันวำคม 255
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2559

ิ รวม
หนี้ส น

ปี 2558

ล้านบาท

%

53,554

51,175

2,379

4.6

-

291

-291

-100.0

7,427

8,884

-1,457

-16.4

36,250

32,500

3,750

11.5

43,677

41,675

2,002

4.8

9,877

9,499

378

4.0

47,952

46,895

1,056

2.3

ทุนทีอ
่ อกและชาระแล ้ว

11,787

11,730

57

0.5

กาไรสะสม

15,674

15,287

387

2.5

อืน
่ ๆ

19,475

18,609

866

4.7

1,016

1,269

-252

-19.9

หนี้ทม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้
้
เงินกู ้ระยะสัน
เงินกู ้ระยะยาว+Current Portion
หุ ้นกู ้+Current Portion
รวมหนี้ทม
ี่ ภ
ี าระดอกเบีย
้
ิ อืน
หนี้ส น
่ ทีไ่ ม่มภ
ี าระดอกเบีย
้
ส ่วนของผู ้ถือหุ ้น

ส่วนของผู ้มีสว่ นได ้เสียทีไ่ ม่มอ
ี านาจควบคุมของบ.ย่อย

งบกำไรขำดทุนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2559
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2558

รายได ้รวม

ปี 2558

ล้านบาท

%

31,853

29,025

2,828

9.7

27,372

24,223

3,149

13.0

รายได ้ค่าเชา่

2,536

2,036

500

24.5

รายได ้อืน
่ ๆ*

1,944

2,766

-821

-29.7

2,964

2,437

527

21.6

23,744

20,889

2,855

13.7

373

305

68

22.5

10,700

10,268

432

4.2

1,572

1,601

-30

-1.9

510

746

-237

-31.7

8,618

7,920

698

8.8

รายได ้จากการขายบ ้าน

ส ่วนแบ่งกาไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม
ต ้นทุนและค่าใชจ่้ าย
ค่าใชจ่้ ายทางการเงิน
กาไรสุทธิ ก่อนภาษี เงินได ้
ภาษี เงินได ้
กาไรส่วนทีเป
่ ็ นของผูมี
้ สว่ นได้เสียทีไม่
่ มอ
ี านาจควบคุมของบ.ย่อย

กาไรสุทธิ

* ปี 2559 มีกำไรก่ อนหักภำษีจำกกำรขำยที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจำนวน 1,240 ล้ ำนบำท
* ปี 2558 มีกำไรก่ อนหักภำษีจำกกำรขำยโรงแรม Grande Centre Point Terminal21 เป็ นจำนวน 2,037 ล้ ำนบำท
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เ ห็นด้ ว ยหรื อ งดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อให้ เ จ้ าหน้ าที่เก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
1/6

ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ น
ดังนี ้
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559 (ด้ วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 6,595,526,101 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-- งดออกเสียง 1,510,900 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั ิเรื่องกำรจัดสรรกำไร เงินปั นผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 255
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2559 ตามที่ได้ เรี ยนเสนอใน
วาระที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จา่ ยเงินปั นผลประจาปี 2559 จากกาไรสุทธิและกาไร
สะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.65 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วจานวน 0.35 บาทต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริ ษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.30 บาท โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.หลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2560 และ
กาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2560
กำรจัดสรรกำไร เงินปั นผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ.2559
งบการเงินเฉพาะบริษ ัท
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
1. กาไรสุทธิ
2. จานวนหุน*
้
3. เงินปั นผลต่อหุน้
ิ้
4. จานวนเงินปั นผลรวมทัง้ สน
5. Dividend Payout Ratio
6

D/E Ratio (Net)

ปี 2559

ปี 2558

งบการเงินรวม
ปี 2559

ปี 2558

7,517

6,738

8,618

7,920

11,893

11,747

11,893

11,747

0.65

0.60

0.65

0.60

7,690

7,037

7,690

7,037

102.3%

104.4%

89.2%

88.9%

1.05

0.86

0.85

0.70

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทีจ่ ะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ น
ดังนี ้
อนุมตั ิการจัดสรรกาไร เงินปั นผล และเงินสารอง ประจาปี พ.ศ. 2559
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,5 7,014,601 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี งดออกเสียง 12,600 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
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วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็ น
ผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายพิภพได้ ชี ้แจงให้ ทปี่ ระชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษัทฯจะต้ องออกตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่งปั จจุบนั บริ ษัทฯมี
กรรมการจานวน 8 ท่าน สาหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบวาระในปี นีก้ ลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามเดิม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอมา เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บุคคลทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ
บริ ษัทมหาชนจากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯมีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯได้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับ
ดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษัท ฯจึงได้ ให้ สิทธิ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นในการเสนอชื่ อบุคคลที่ ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม เพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ น
ประจาในแต่ละปี ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 30-35
นายพิภพได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ ที่ประชุมนี ้
สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างบริ สทุ ธิ์ยตุ ิธรรม กรรมการที่ต้องออกตาม
วาระจานวน 3 ท่านดังกล่าวได้ ขออนุญาตออกนอกห้ องประชุม
(กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวออกนอกห้ องประชุม)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เ ห็นด้ ว ยหรื อ งดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อให้ เ จ้ าหน้ าที่เก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็ นการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลและ
เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
แต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,596,998,001เสียง ไม่เห็นชอบ 124,600 เสียง งดออกเสียง 12,600 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี)
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
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(ด้ ว ยคะแนนเสีย งเห็ น ชอบ 6,149,247,414 เสีย ง ไม่เ ห็ น ชอบ 447,875,187 เสีย ง งดออกเสีย ง 12,600 เสีย ง
บัตรเสีย –ไม่มี--)
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,513,432,628 เสียง ไม่เห็นชอบ 83,690,273 เสียง งดออกเสียง 12,300 เสีย ง
บัตรเสีย –ไม่มี
(กรรมการทัง้ 3 ท่านดังกล่าวกลับเข้ าห้ องประชุม)
วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมตั ิกำหนดค่ ำตอบแทนแก่ กรรมกำร
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
ชี ้แจงในวาระนี ้
นายพิภพได้ ชี ้แจงว่า เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯจึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทโดยกาหนดไว้ เป็ นจานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึง่ ในปี
2559 ที่ผา่ นมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2559 ได้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 18,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวม 16,840,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กาหนดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้ า 5-6
รำยละเอียดกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนให้ แก่ กรรมกำร ในปี 255

(หน่วย = บาท)
ค่าตอบแทน

ประเภทกรรมการ

รายนามกรรมการ

เงินรายปี

โบน ัส

รวม

กรรมการตรวจสอบ/

1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

680,000

900,000

1,580,000

กรรมการอิสระ

2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล*

200,000

900,000

1,100,000

4. นายพิภพ วีระพงษ์

680,000

900,000

1,580,000

ิ ธิ์
5. นายบัณฑิต พิทักษ์ ส ท

680,000

900,000

1,580,000

1,360,000

1,800,000

3,160,000

2. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ

680,000

900,000

1,580,000

3. นายอดิศร ธนนั นท์นราพูล

680,000

900,000

1,580,000

4. นายเฉลิม เกียรติธนะบารุง

680,000

900,000

1,580,000

5. นายนั นทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม

680,000

900,000

1,580,000

กรรมการบริหาร

1. นายอนั นต์ อัศวโภคิน

รวม
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15,320,000

ค่าตอบแทนเบี ้ยประชุม (หน่วย = บาท)

กรรมการ
บริษ ัท

รายนามกรรมการ
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์

กรรมการ
ตรวจสอบ

กรรมการ
สรรหาและ
พิจารณา
ค่าตอบแทน

กรรมการ
บริหารความ
เสียง

รวม

270,000

200,000

n/a

n/a

470,000

90,000

30,000

30,000

-

150,000

3. นายพิภพ วีระพงษ์

270,000

150,000

80,000

n/a

500,000

ิ ธิ*์ *
4. นายบัณฑิต พิทักษ์ สท

270,000

90,000

-

40,000

400,000

900,000

470,000

110,000

40,000

1,520,000

2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล*

รวม

*ลาออกเมื่อ 1 พ.ค. 59
**แต่งตังเป็
้ นกรรมการบริ หารความเสีย่ งเมื่อ 1 ธ.ค. 59
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เ ห็นด้ ว ยหรื อ งดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อให้ เ จ้ าหน้ าที่เก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่
ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ เป็ นจานวนเงิน
รวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่
ละท่าน (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,551,264,701 เสียง ซึง่ เกินกว่า 2/3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 45,931,600 เสียง งดออกเสียง 21,600 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2559 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มติให้ แต่งตัง้
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
4. นางสาวรสพร เดชอาคม
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5659) และ/หรื อ
5. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยกาหนดค่าตอบแทน 1,600,000 บาท (ค่าสอบทาน
630,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 970,000 บาท ค่าบริ การอื่น –ไม่มี- )
สาหรับปี 2560 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
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3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
เป็ นผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และเห็ น สมควรให้ ก าหนดค่า ตอบแทนเป็ นเงิ น 1,700,000 บาท (ค่ า สอบทาน
1,070,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 630,000 บาท ค่าบริ การอื่น –ไม่มี-) ซึ่งสานักงานอี วาย ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษั ท ฯมาตัง้ แต่ปี 2549 รวม 11 ปี โดยได้ ป ฏิ บัติ ห น้ า ที่ ใ นฐานะผู้ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ด้ ว ยดี ต ลอดมา และไม่ มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
ซึ่ง ค่า ตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับ จานวนเนื อ้ งานที่ต้อ งรั บ ผิดชอบแล้ ว ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญชี ดังกล่า วได้ ให้ คารั บรองว่า
สามารถดาเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้ วได้ ทนั ตามระยะเวลาตามกฎหมายได้
ตำรำงค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี (หน่ วย = ล้ ำนบำท)
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2560

ปี 2559

ล้านบาท

%

ค่าตรวจสอบประจาปี

1.07

0.97

0.10

10.3

ค่าสอบทานประจาไตรมาส

0.63

0.63

-

-

รวมเงินค่าตอบแทน

1.70

1.60

0.10

6.3

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เ ห็นด้ ว ยหรื อ งดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อให้ เ จ้ าหน้ าที่เก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมา
ดังกล่าวทุกประการ (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,556,799,073 เสียง ไม่เห็นชอบ 40,415,228 เสียง งดออกเสียง
14,600 เสียง บัตรเสีย –ไม่ม-ี )
วำระที่ 8

พิจำรณำและอนุมตั ิกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้ ำนบำท
หรือเทียบเท่ ำในสกุลอื่น รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้ รับอนุมตั ิจำกที่ประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถอื
หุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 จำนวน 40,000 ล้ ำนบำท รวมเป็ นวงเงินหมุนเวียนทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 60,000 ล้ ำน
บำท หรือเทียบเท่ ำในสกุลอื่น
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวงเงินสาหรับการออกหุ้นกู้จานวน 40,000 ล้ านบาท ที่
บริ ษัทฯเคยได้ รับการอนุมตั ิจากทีป่ ระชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 ได้ ถกู ใช้ จนเกือบ
เต็มวงเงินแล้ ว คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก
20,000 ล้ านบาท เป็ นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 60,000 ล้ านบาท เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
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จานวน
อายุ
ประเภท
วิธีการ
เสนอขาย

อานาจใน
การ
กาหนด
เงื่อนไข

สำระสำคัญของหุ้นกู้
: ไม่เกิน 60,000 ล้ านบาท หรื อ เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
: ไม่เกิน 10 ปี
: หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ ไม่ด้อยสิทธิ
มีประกัน และ/หรื อ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทน และ/หรื อ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
: เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรื อ ที่มี
ลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย
อาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทงจ
ั ้ านวนหรื อบางส่วน
คราวเดียวหรื อหลายคราวได้ ตามที่
เห็นสมควร
: ทังนี
้ ้ให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ/หรื อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ มีอานาจในการกาหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จานวนเงิน อายุ มูลค่าทีต่ รา
ไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิของบริ ษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกาหนด
(Call Option) และ/หรื อ สิทธิในการซื ้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบกาหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่
สภาวการณ์จะเอื ้ออานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอานาจแต่งตังผู
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้จดั จาหน่าย และ/หรื อ ผู้รับประกันการจาหน่ายและ/หรื อที่
ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้ องต่าง ๆ รวมทังการตกลงสั
้
ญญา และ/หรื อเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง การ
จัดเตรี ยม และ/หรื อ ให้ ข้อมูล และ/หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดทา และ/หรื อ ยื่นคาขอต่าง ๆ
รวมทังการน
้
าหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกาหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง และการดาเนินการใด ๆ ทีเ่ กี่ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวภายใต้ ข้อกาหนดของประกาศข้ อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
: บริ ษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้ อีกในจานวนเงินตามที่มีการ
วงเงิน
ไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ยอดหุ้นกู้คงค้ างของ
หมุนเวียน
บริ ษัทฯ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการดังกล่าวนี ้ด้ วย
(Revolving
Basis)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เ ห็นด้ ว ยหรื อ งดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อให้ เ จ้ าหน้ าที่เก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ อง
ได้ คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
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อนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้ านบาท
ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,597,265,801 เสียง ซึง่ เกินกว่า 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้น
ที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่ม-ี - เสียง งดออกเสียง 25,800 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอสอบถาม ดังนี ้
1.มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงแนวคิดหรื อกลยุทธ์ในเรื่ องเกี่ยวกับธุรกิจด้ านอื่นที่บริษัทฯสนใจลงทุน
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจทางด้ านอสังหาริ มทรัพย์ จะเป็ นวัฎจักร
ของธุรกิจ คือเป็ นช่วงรอบ ขึ ้นๆลงๆมาโดยตลอด ดังนันบริ
้ ษัทฯจึงได้ วางแผนในเรื่ องนี ้มาตังแต่
้ เมือ่ 10 ปี ที่แล้ ว โดยได้ ไป
ลงทุนในกิจการด้ านวัสดุก่อสร้ าง คือบมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ ซึง่ ก็ขยายกิจการมาโดยตลอด , กิจการด้ านธนาคาร ,
ศูนย์การค้ า(Terminal 21) รวมทังกิ
้ จการโรงแรม (Grande Centre Point) โดยธุรกิจดังกล่าวเบริ ษัทฯ มองแล้ วเห็นว่า แม้
ภาวะเศรษฐกิจจะไม่คอ่ ยดี แต่การท่องเทีย่ วก็ยงั ดีอยู่ และแม้ คนจะไม่ซื ้อบ้ านใหม่ แต่ยงั ต้ องมีการตกแต่งซ่อมแซมและ
ขยายบ้ านเดิมให้ ดีขึ ้น ซึง่ ก็จะต้ องใช้ วสั ดุก่อสร้ างก็คือจะต้ องซื ้อของที่โฮมโปร สาหรับธุรกิจด้ านโรงพยาบาล เราได้ เข้ าไป
ลงทุนและได้ ขายออกไปให้ แก่กลุม่ โรงพยาบาลบารุงราษฎร์ เมื่อ 4-5 ปี ที่ผา่ นมา เพราะเห็นแล้ วว่า บริ ษัทฯ ไม่สามารถให้
ประโยชน์ตอ่ การดาเนินการของโรงพยาบาลเพิ่มเติมได้ อกี เพราะเป็ นกิจการที่เราไม่ถนัด และมีการแข่งขันกันสูงมาก
สาหรับการลงทุนในสหรัฐอเมริ กา ซึง่ เป็ นธุรกิจอพาร์ ตเม้ นท์ให้ เช่า และเพื่อเป็ นการลดความเสีย่ ง บริ ษัทฯจึงซื ้ออาคารเก่าใน
ทาเลที่ดี ที่มีการจ้ างงานสูง มาทาการปรับปรุงตกแต่งใหม่แล้ วปล่อยให้ เช่า ปั จจุบนั มีการซื ้อมาแล้ วทังสิ
้ ้นจานวน 5 อาคาร
(คิดเป็ นเงินลงทุนประมาณ 15,000 ล้ านบาท) และได้ ขายไปแล้ ว 1 อาคาร มีกาไรประมาณ 30-40% และกาลังปรับปรุง
จานวน 2 อาคาร โดยได้ รับการเสนอซื ้อแล้ ว 1 อาคาร ซึง่ ตามกฎหมายของประเทศสหรัฐอเมริกา หากทาการซื ้อตึกใหม่
ภายใน 6 เดือน ตึกแรกที่ขายไปก็ยงั ไม่ต้องเสียภาษีในทันที ทังนี
้ ้เรามีนโยบายที่จะลงทุนในส่วนนี ้ประมาณ 20%ของ
สินทรัพย์รวม ซึง่ ปั จจุบนั เราได้ ลงทุนแล้ วประมาณ 15%ของสินทรัพย์รวม ผลประกอบการก็เป็ นไปด้ วยดี ค่อนข้ างดีสมา่ เสมอ
โดยธุรกิจที่บริ ษัทฯจะเข้ าไปลงทุน ก็จะเกี่ยวเนื่องกับธุรกิจหลักของบริ ษัทฯ คือถ้ าไม่เกี่ยวกับวัสดุกอ่ สร้ าง ก็จะเป็ นธุรกิจ
เกี่ยวกับโรงแรม และศูนย์การค้ า สาหรับด้ านศูนย์การค้ า(Terminal 21) จะมีการขยายเพิ่มอีกหลายศูนย์ โดยจะมีที่พทั ยา
1 แห่ง พื ้นที่ใหญ่ประมาณ 3 เท่าของ Terminal 21 และจะมีทกี่ ทม.เพิ่มอีกสัก 1 แห่ง สาหรับกิจการด้ านโรงแรม เมื่อ
ดาเนินงานได้ ประมาณ 3-4 ปี และมีรายได้ คงที่แล้ ว ก็จะขายให้ กอง REIT (ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์) ของ
บริ ษัทฯ เพื่อบริ หารต่อไป สาหรับในปี นี ้ บริ ษัทฯ ก็จะมีอาคารรอการขายต่อไปอย่างต่อเนื่อง
ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ สอบถามถึง แนวโน้ มคดีที่บริ ษัทฯถูกลูกค้ าฟ้ องร้ อง โดยได้ ตงส
ั ้ ารองไว้ เป็ นจานวน
ประมาณ 1,200 ล้ านบาท ว่า คดีจะสิ ้นสุดลงเมื่อใด และหากเราแพ้ คดี เราจะต้ องสูญเสียเป็ นจานวนเงินเท่าใด
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่ องนี ้
นายนันทวัฒน์ได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า กรณีดงั กล่าวเป็ นเรื่ องคดีในทางแพ่งที่มีลกู ค้ าฟ้ องบริ ษัทฯจานวน 2
คดี คดีแรกทุนทรัพย์ประมาณ 800 ล้ านบาท ซึง่ ศาลชัน้ ต้ นและศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษาให้ บริ ษัทฯชนะคดีแล้ ว ปั จจุบนั อยู่
ในชันศาลฎี
้
กา ส่วนอีกคดีหนึง่ เป็ นเรื่ องการฟ้ องค่าบริ การสาธารณะที่เราเรี ยกเก็บจากลูกค้ า ซึ่งศาลอุทธรณ์ได้ พิพากษาให้
บริ ษัทฯชนะคดี และคดีนี ้อยู่ในระหว่างการที่โจทก์ขออนุญาตฎีกา ซึ่งพิจารณาโดยเนื ้อหาและข้ อเท็จจริ งแล้ ว ความสูญเสีย
ของบริ ษัทฯ คาดว่าจะน้ อยกว่าที่ได้ ตงส
ั ้ ารองไว้ จึงไม่นา่ จะเป็ นกังวลมากนัก
ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ สอบถาม การคาดการณ์ในปี นี ้ว่า บริษัทฯจะทายอดโอนบ้ านได้ มากขึ ้นหรื อลด
น้ อยลง เป็ นจานวนเท่าใด
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่องนี ้
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นายนพรได้ ชี ้แจงว่า บริ ษัทฯไม่สามารถตอบเป็ นตัวเลขได้ เพราะมีกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ
กาหนดห้ ามไว้ โดยขอแจ้ งเป็ นภาพรวมว่า ยอดโอนในปี นี ้ บริ ษัทฯคาดว่าน่าจะมากขึ ้นกว่าปี ที่แล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเสริ มว่า ขอให้ ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี ้ โดยสรุปปี 2559ที่ผา่ นมา ราคาขายบ้ านต่อ
หลังเฉลีย่ อยูท่ ี่ประมาณหลังละ 7.3 ล้ านบาท ซึง่ ในปี 2558 อยูท่ ปี่ ระมาณหลังละ 5.8 ล้ านบาท โดยบริ ษัทฯ ขึ ้นไปอยูใ่ น
ตลาดบ้ านทีม่ ีราคาสูงขึ ้นสูงขึ ้น ซึง่ จุดแข็งของบริษัทฯ ที่ลกู ค้ าคาดหวังคือคุณภาพสินค้ า สาหรับในปี 2560 นี ้ บริ ษัทฯ ก็จะ
มุง่ ไปที่ตลาดทีม่ ีปัญหาน้ อย โดยจับกลุม่ คนมีเงินเก็บเงินออมเป็ นหลัก
2.มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอแสดงความคิดเห็นและขอขอบคุณประธานที่ประชุมที่ได้ จดั การบริ หารพื ้นที่ Food
Court ใน Terminal 21 ที่ไม่ได้ จดั เก็บค่าเช่าพื ้นทีใ่ นส่วนของผู้ประกอบการร้ านอาหาร ซึง่ ทาให้ ผ้ บู ริ โภคได้ รับการบริ การที่
ราคาถูกแต่มีคณ
ุ ภาพ อีกทังผู
้ ้ ถือหุ้นยังได้ ให้ ข้อชี ้แนะในเรื่ องเกี่ยวกับราคาอาหารใน Food Court ว่า มีบางร้ านได้ มีการปรับ
ราคาเพิ่มขึ ้น จึงอยากขอให้ ประธานที่ประชุมเข้ าไปสอดส่องดูแล
ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณและรับที่จะนาไปดูแลเพิ่มเติมในส่วนนี ้
3.มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า เมื่อพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯในปี 2559 ที่ผา่ นมาเมื่อเทียบกับ
ปี 2558 กาไรของบริษัทฯจะโตขึ ้นประมาณ 8% ดังนันบริ
้ ษัทฯจะมีนโยบายในปี 2560นี ้อย่างไรที่จะคงสภาพกาไรของบริ ษัทฯ
ให้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง และเนื่องจากเมื่อพิจารณาจากผลการดาเนินงานบริษัทฯแล้ วจะเห็นว่า กาไรจากการขายบ้ านไม่ได้
มีอตั ราเพิ่มขึ ้นอย่างมากมาย ดังนันในปี
้
2560 นี ้ บริ ษัทฯจะเน้ นไปในธุรกิจการอื่นหรื อไม่อย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า สาหรับกาไรของบริ ษัทฯในปี นี ้ คาดว่าน่าจะมีมากขึ ้น สาหรับปี ที่
ผ่านมา ผลการดาเนินงานของทัง้ 4 บริ ษัทที่เข้ าไปลงทุน (ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ , ควอลิตี ้เฮ้ าส์, โฮมโปร และที่ประเทศ
สหรัฐอเมริ กา) มียอดรวมอยูท่ ี่ประมาณ 18,000 ล้ านบาท ซึง่ นับว่ามีผลประกอบการที่สงู ที่สดุ นับแต่ได้ ก่อตังมา
้ สาหรับในปี
นี ้ ผลประกอบการในไตรมาสแรกที่ผา่ นมา ก็มแี นวโน้ มที่คอ่ นข้ างดี และมีอตั ราเติบโตอย่างสมา่ เสมอ โดยเงินปั นผลก็นา่ จะมี
อัตราสูงตามไปด้ วยและก็นา่ จะจ่ายได้ อย่างต่อเนื่อง สาหรับศูนย์การค้ า Terminal 21เราก็ได้ ขายไปให้ กบั กองทุน REIT
(ทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์)ไปแล้ ว สาหรับปี นี ้ก็มีแผนที่จะขายโรงแรม Grande Centre Point ต่อไป สาหรับการ
ลงทุนในสหรัฐอเมริกาก็คงจะขยายการลงทุนเพิ่มมากขึ ้นเช่นกัน
4.มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามในเรื่ องค่าบริการสอบบัญชีที่มีอตั ราเพิ่มขึ ้นทุกปี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้ มีการเจรจาต่อรองในทุกปี สาหรับ
ปี 2559 ที่ผา่ นมา บริ ษัทผู้สอบบัญชีก็ได้ แจ้ งขอเพิ่มค่าตอบแทน โดยได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าได้ แจ้ งขอเพิ่มกับทุกบริ ษัททีใ่ ช้ บริ การ
เพราะค่าบริ การของตนเองมีอตั ราที่ต่ากว่าที่อื่น เมื่อคณะกรรมการได้ พิจารณากันตามเหตุผลและตามภาวะการณ์ และได้
ตรวจสอบดูแล้ วก็เห็นว่า อยูใ่ นอัตราที่เหมาะสมแก่งานที่รับผิดชอบแล้ ว
5.มีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ พักอาศัยในซอยราชวินิต ถนนบางนา-ตราด ซึง่ เมื่อการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
แล้ ว ได้ ร้องเรี ยนกรณีได้ รับความเดือดร้ อนจากการดาเนินโครงการของบริ ษัทฯที่มีโครงการอยูใ่ นซอยราชวินิต ได้ ขอขอบคุณ
บริ ษัทฯที่ได้ เข้ าไปดาเนินการซ่อมแซมซอยดังกล่าว แต่ทงนี
ั ้ ้บางช่วงก็เริ่ มมีความชารุดอีก จึงเรี ยนชี ้แจงมาให้ ทราบ
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริ ษัทฯไม่ใช่เจ้ าของถนนซอยดังกล่าวแต่อย่างใด และได้
มอบหมายให้ นายนพรเป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพร ได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า ถนนซอยราชวินิตดังกล่าว เป็ นถนนส่วนบุคคล มิใช่ถนนสาธารณะ ซึง่
บริ ษัทฯก็เป็ นเพียงผู้หนึง่ ซึง่ ได้ รับสิทธิในการใช้ ถนนตามภาระจายอมตามที่ได้ จดทะเบียนไว้ และบริ ษัทฯ ก็ได้ ทาการปรับปรุง
ถนนซอยตามที่ได้ รับความยินยอมจากเจ้ าของถนนเท่านัน้
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นายเฉลิม เกียรติธนะบารุง ได้ กล่าวเสริ มว่า เข้ าใจว่าท่านผู้ถือหุ้นอาศัยอยูใ่ นโครงการหมูบ่ ้ านจัดสรรที่
มิใช่ของบริ ษัทฯซึง่ อยูน่ อกถนนซอยราชวินิตและไม่ได้ รับภาระจายอมในซอยราชวินติ แต่ใช้ เส้ นทางในถนนซอยราชวินิตเข้ าออก ดังนันเมื
้ ่อพูดถึงข้ อกฎหมายแล้ ว เจ้ าของถนนภาระจายอมก็มีความชอบธรรมที่จะแสดงความเป็ นเจ้ าของถนน หวงกัน
ไม่ยอมให้ บคุ คลอื่นที่ไม่ได้ รับสิทธิภาระจายอมผ่านเข้ าออกได้ โดยเปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลาได้
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวว่า ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับทราบข้ อเท็จจริ งและข้ อกฎหมายด้ วยว่า บริ ษัทฯไม่ใช่
เจ้ าของถนนซอยดังกล่าว จึงไม่มสี ทิ ธิดาเนินการใดโดยพลการ แต่อย่างไรก็ตาม หากเจ้ าของถนนภาระจายอมตกลงยินยอม
บริ ษัทฯก็พร้ อมที่จะเข้ าไปดาเนินการ
6. มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดโดยสรุปของที่ดินที่บริ ษัทฯได้ จดั ซื ้อในปี ที่ผา่ นมา สัก 2-3 แปลง
ประธานที่ประชุมมอบหมายให้ นายนพรชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริษัทฯมีแปลงที่ดินบริ เวณสถานีรถไฟฟ้ าสายสีมว่ ง สถานีบางพลู มีเนื ้อที่
ประมาณ 25 ไร่ ราคาต้ นทุนอยูท่ ตี่ ารางวาละ 25,000- 27,000 บาท ซึง่ ราคาตลาดปั จจุบนั อยูท่ ี่ 150,000 – 180,000 บาท
แต่บริ ษัทฯไม่ได้ ขายออกไป เนื่องจากโครงการรถไฟฟ้ าสายสีมว่ งนี ้ มีผ้ ูโดยสารยังไม่มาก ซึง่ ยังไม่ประสบผลสาเร็ จเท่าที่ควร
บริ ษัทฯจึงอยูใ่ นระหว่างการรอดาเนินการจัดทาโครงการ , สาหรับที่ดินที่ซื ้อในปี ที่แล้ วมูลค่าประมาณ 5,000 กว่าล้ านบาท
บริ ษัทฯก็ได้ ดาเนินการพัฒนาไปหมดแล้ ว และยังมีที่ดินในซอยกรุงเทพกรี ฑา ซึง่ ในขณะนี ้กาลังทาการซ่อมแซมถนนอยู่
สาหรับที่ดินที่จงั หวัดภูเก็ต ซึง่ เป็ นการลงทุนร่วมระหว่างบริ ษัทฯกับพาร์ ตเนอร์ ในส่วนภูมิภาค ก็ได้ ขายที่ดินแปลงนี ้ให้ กบั กลุม่
นักลงทุนไทยไปแล้ ว ได้ กาไรประมาณ 500 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ สอบถามถึง สัดส่วนรายได้ จากการขายคอนโดมิเนี่ยมของบริ ษัทฯที่ ได้ แถลงในวาระ
ที่ 2.ว่า มีสดั ส่วนประมาณ 21% นัน้ อยากทราบว่าในส่วนการขายห้ องชุดนี ้ จะมีสดั ส่วนการขายให้ กบั ลูกค้ าต่างชาติมาก
น้ อยเพียงใด
นายนพรได้ ชี ้แจงว่า ลูกค้ าส่วนใหญ่ของบริษัทฯจะเป็ นคนไทยเป็ นส่วนมาก สาหรับสัดส่วนลูกค้ า
ต่างชาติในการซื ้อห้ องชุดของบริษัทฯจะมีไม่มาก และสัดส่วนการถือครองห้ องชุดในแต่ละอาคารชุดมีไม่ถึง 10%
ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ สอบถามถึง การลงทุนของบริ ษัทฯในประเทศแถบอาเซี่ยน
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริ ษัทฯได้ รับบทเรี ยนจากการลงทุนในอดีตที่ผา่ นมา โดยประเทศ
ที่บริ ษัทฯเข้ าไปลงทุนนันจะมี
้ สภาพที่กฎหมายไม่ชดั เจน และเปลีย่ นแปลงได้ บอ่ ยมาก เราจึงประสบปั ญหาขาดทุนหมดทุก
แห่งที่ไป จึงเป็ นคาตอบทีว่ า่ ทาไมบริ ษัทฯถึงหันไปลงทุนในสหรัฐอเมริ กาแทน
ผู้ถือหุ้นท่านเดิมได้ สอบถามถึง การที่องั กฤษได้ ขอออกจากการเป็ นสมาชิกของสหภาพยุโรป (Brexit)
จะมีผลทาให้ ราคาของอสังหาริ มทรัพย์ในอังกฤษมีมลู ค่าลดลงหรือไม่อย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพรชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า ราคาของอสังหาริ มทรัพย์ในอังกฤษไม่ได้ ลงไปมากอย่างที่คิด เนื่องจาก
นักลงทุนส่วนใหญ่ในอังกฤษจะเป็ นพวกกองทุนจากประเทศตะวันออกกลาง ซึง่ มีกาลังทุนทรัพย์ และสามารถถือครองได้ นาน
ดังนันราคาอสั
้
งหาริ มทรัพย์จึงไม่ได้ ลดลงมากมาย แต่ประเทศที่ราคาอสังหาริ มทรัพย์ลดลงอย่างมากก็คือประเทศอื่นในแถบ
ยุโรป เช่น สเปน ซึง่ ก็ไม่ได้ มีความน่าสนใจแต่อย่างใด
7.มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามถึงรายละเอียดโครงการของบริ ษัทฯที่จงั หวัดเชียงราย
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า ที่จงั หวัดเชียงราย บริ ษัทฯ มีที่ดินอยู่ 3 แปลง ปั จจุบนั ทาโครงการหมูบ่ ้ าน
จัดสรร 1 แปลงที่ถนนศรี เวียง ซึง่ ใกล้ จะขายหมดแล้ ว ส่วนที่ดินอีก 2 แปลง ได้ ถกู ปรับสภาพหน้ าดินแล้ ว เตรี ยมพร้ อมที่จะ
เปิ ดโครงการได้ แต่บริ ษัทฯ มีแผนที่จะเก็บไว้ รอการประกาศเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนก่อน โดยที่ดินอยูท่ ี่ถนนพหลโยธิน
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ตรงข้ ามมหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย 1 แปลง และอีกแห่งอยูบ่ ริ เวณใกล้ ๆกับศูนย์จาหน่ายวัสดุก่อสร้ าง เมกาโฮม(ซึง่ เป็ น
ของโฮมโปร) ซึง่ รายได้ ของบริ ษัทฯจากตลาดอสังหาริ มทรัพย์ในภูมิภาคมีสดั ส่วนอยูป่ ระมาณ 13% เท่านัน้
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเสริ มว่า สาหรับในตลาดภูมิภาคเนื่องจากบริ ษัทฯ พิจารณาแล้ วเห็นว่า ในส่วนนี ้
ความเจริ ญยังไม่สมบูรณ์เต็มที่ ปั ญหาจึงยังคงมีมาก การลงทุนในตลาดต่างจังหวัดจึงยังไม่มาก รายได้ ในอสังหาริ มทรัพย์
ต่างจังหวัดของบริ ษัทฯ จึงมีไม่มากตามไปด้ วย ซึง่ ก็มีประมาณ 10%เท่านัน้ บริ ษัทฯ ได้ พิจารณาแล้ วจึงเห็นว่าน่าจะไปลงทุน
ในต่างประเทศ จะดีกว่า โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริ กา เพราะมูลค่าทรัพย์สนิ ของเขาสูงกว่าของเราถึง 3 เท่า ดังนันเมื
้ ่อมีกาไร
กาไรจึงเพิ่มตามขึ ้นไปด้ วย และข้ อดีอีกอย่างก็คือ ตามกฎหมายของเขา หากมีการซื ้อตึกใหม่ภายใน 6 เดือน ตึกแรกทีข่ ายไป
ก็ยงั ไม่ต้องเสียภาษีในทันที และสามารถรอจ่ายภาษี ไปได้ เป็ นระยะเวลาหลายปี ตอ่ เนื่องกัน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และ
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านทีส่ ละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 15.00 น.
รับรองสำเนำถูกต้ อง

ลงชื่อ นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานที่ประชุม
( นายอนันต์ อัศวโภคิน )
ลงชื่อ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
( นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม )

( นำยนันทวัฒน์ พิพัฒวงศ์ เกษม )
กรรมกำรผู้มีอำนำจ

หมำยเหตุ การบันทึกการประชุมนี ้ เป็ นการบันทึกจานวนคะแนนเสียงตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ทยอยเข้ า
มาร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจานวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทาให้ บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป
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