สําเนารายงานการประชุม ใหญ่ ส ามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
บริษัท แลนด์ แ อนด์ เ ฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.32 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง 197 ราย นับจํานวน
หุ้น ได้ 5,834,806 หุ้ น และผู้รั บ มอบฉั น ทะ 1,252 ราย นับ จํ า นวนหุ้น ได้ 7,661,686,629 หุ้น รวมจํ า นวนหุ้ น ทัง้ สิ น้
7,667,521,435 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทังหมดจํ
้
านวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็ น 64.16%) ครบเป็ นองค์
ประชุม โดยในการประชุมครัง้ นี ้มี นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน์
พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ครบจํานวนคณะกรรมการทัง้ 8 ท่าน (ครบ
100%) ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิภพ วีระพงษ์
กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยงและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ(สายปฏิบตั ิการ) และ
กรรมการบริหารความเสี่ยงและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ (สายสนับสนุน)
6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
7. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
กรรมการ
8. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการ ,เลขานุการคณะกรรมการ และ
กรรมการบริหารความเสี่ยง และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และในวันนีบ้ ริ ษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย คือนางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญ ชี ของบริ ษัทฯเข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง รวมทัง้ ได้ เชิญ ที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษั ท
ั น์ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครัง้ นี ้ เพื่อทําหน้ าที่ดแู ล
สํานักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จํากัด คือนายจรัสหล้ า ภูมิวฒ
ให้ การประชุมครัง้ นี ้เป็ นไปอย่างโปร่ งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัท และเป็ นคนกลางในการตรวจนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริ ษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม
(ประเทศไทย) จํากัด มาใช้ ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ ป ระชุมได้ แจ้ งให้ ที่ ประชุมทราบถึงวิธีป ฎิ บัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนับ คะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอี ยดปรากฎอยู่ในหนังสือ เชิ ญ ประชุม
หน้ า 44-45 ดังนี ้
การมอบฉัน ทะ
บ ริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง ห นั ง สื อ ม อบ ฉั น ท ะให้ ทั ง้ 3 แบ บ คื อ แบ บ ก. , แบ บ ข. และ แบ บ ค. ตาม แบ บ ที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.lh.co.th
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
1

แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธ ีป ฏิบ ัต ใิ นการลงคะแนนเสียงแต่ ล ะวาระ การนับ คะแนน และการแจ้ งผลการนับ คะแนน
1. บริ ษัทฯจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ โดยบริ ษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ Barcode จากบั ต รยื น ยั น การลงคะแนนที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้
ทําเครื่ องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ 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
ที่นําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้ นําคะแนนในส่วนนี ้บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลง
มติในแต่ละวาระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ที่ประชุมทราบ
มติข องที่ป ระชุม
1. ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงที่จะต้ องใช้ เป็ นมติที่ประชุมในแต่
ละวาระให้ ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแลกิจการตาม
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงได้ ให้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทฯ
3. การตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ ใช้ สทิ ธิเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในปี นีไ้ ม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
หรื อตังคํ
้ าถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดําเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วาระที่ 1

พิจ ารณารั บ รองรายงานการประชุม ใหญ่ ส ามัญผู้ถ ือ หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2560
ประธานที่ ป ระชุม ได้ แ ถลงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่า ตามข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ งประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริ ษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพ ย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่ กฎหมายกํ าหนด และให้
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นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่ บริษัทฯก็ได้ ดําเนินการจัดทําและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบ
ว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับ วาระนี ต้ ้ องได้
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,685,529,667 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 24,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
วาระที่ 2

พิจ ารณารั บ ทราบผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ สําหรั บ ปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2561
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง กรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ) เป็ นผู้ชี ้แจง

ในวาระนี ้
นายเฉลิ ม ได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า สํ า หรั บ ผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ฯในรอบปี ที่ ผ่ า นมาพอที่ จ ะ
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้

1. ผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ สําหรับ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560

หน่วย : ล้ านบาท

* ปี 2560 มีกําไรหลังหักภาษี จากการขายโรงแรม Grand Centre Point Ratchadamri เป็ นจํานวน 998
ล้ านบาท และมีกําไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริ ษัทร่วม เป็ นจํานวน
1,135 ล้ านบาท
ปี 2559 มีกําไรหลังหักภาษีจากการขายที่ดนิ ในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจํานวน 560 ล้ านบาท
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ผลการดําเนิน งานของบริษัท ฯ สําหรั บ ปี สิน้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560 (ต่ อ )

2. บ้ านจดทะเบียนเพิ่ม ในเขตกรุ งเทพฯ และปริม ณฑลเทียบกับ บ้ านที่บ ริษัท ส่ งมอบให้ แ ก่ ล ูก ค้ า
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3. การลงทุน ในบริษัท ร่ วม

4. การซือ้ ที่ด นิ
บริษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการเข้ าทําสัญญาซื ้อที่ดิน ในเขตกรุ งเทพและปริ มณฑล
โครงการบ้ านจัดสรร จํานวน 17 แปลง เป็ นมูลค่าที่ดิน จํานวน 7,909 ล้ านบาท

รวมทังต่
้ างจังหวัดเพื่อทํา

5. การออกจําหน่ ายหุ้น กู้

ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ไม่มีการลงมติเป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุมรับทราบ
เท่านัน้
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่ได้ ชี ้แจงมา
วาระที่ 3

พิจ ารณาและอนุม ัต งิ บดุล และบัญชีก าํ ไรขาดทุน ประจําปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายสนับสนุน) เป็ นผู้ชี ้แจงใน

วาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของ บริ ษัทฯ พอจะ
สรุปสาระสําคัญๆ ได้ ดงั นี ้

5

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560
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งบกําไรขาดทุน ประจําปี สิน้ สุด ณ วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2560

* ปี 2560 มีกําไรก่อนหักภาษี จากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็ นจํานวน 2,080 ล้ านบาท
และมีกําไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็ นจํานวน 1,135 ล้ านบาท
ปี 2559 มีกําไรก่อนหักภาษี จากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจํานวน 1,240 ล้ านบาท
จึงเรี ยนมาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เห็น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย งโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ เก็บ บัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ น
ดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณา แล้ วลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ด้ วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 7,687,156,166 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3,755,800 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
พิจ ารณาและอนุม ัต เิ รื่ อ งการจัด สรรกําไร เงิน ปั น ผล และเงิน สํารอง ประจําปี พ.ศ. 2560
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ได้ เรี ยนเสนอใน
วาระที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2560 จากกําไรสุทธิและกําไร
สะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วจํานวน 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกําหนดรายชื่อ
ผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
วาระที่ 4
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การจัด สรรกําไร เงิน ปั น ผล และเงิน สํารอง ประจําปี พ.ศ. 2560

* ปี 2559 เป็ นจํานวนหุ้น ซึง่ รวมหุ้นที่เกิดจากใบสําคัญแสดงสิทธิที่มาใช้ สทิ ธิ ณ วันสิ ้นปี
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตรลง
คะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ น
ดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณา แล้ วลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2560
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,690,913,666 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 25,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
วาระที่ 5 พิจ ารณาและอนุม ัต กิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แ ทนกรรมการที่ต้ อ งออกตามวาระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่าเพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
้
ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯมี
วาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษัทฯจะต้ องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
กรรมการจํานวน 8 ท่าน สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.นายพิภพ
วีระพงษ์
2.นายบัณฑิต
พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
ั วงศ์เกษม
3.นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
1.นายพิภพ
วีระพงษ์
2.นายบัณฑิต
พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
3.นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
ซึ่งเป็ น กรรมการที่ ครบวาระในปี นี ก้ ลับ เข้ าดํ ารงตํ าแหน่งกรรมการตามเดิม ตามที่ คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอมา เพื่อนําเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บุคคลทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ
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บริ ษัทมหาชนจํากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของ
บริ ษัทฯมีประวัติการทํางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯได้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับ
ดูแลกิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษั ท ฯจึงได้ ให้ สิท ธิ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้น ในการเสนอชื่ อ บุคคลที่ ได้ พิ จารณาแล้ วเห็น ว่ามี คุณ สมบัติแ ละความรู้ ความสามารถ
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ น
เหมาะสม เพื่อรับเลือกตังเป็
ประจําในแต่ละปี ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 33-40
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เห็น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย งโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ เก็ บ บัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
้
นรายบุคคลและ
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็ นการแต่งตังกรรมการเป็
นายภควัตได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายพิภพ วีระพงษ์
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,658,699,232 เสียง ไม่เห็นชอบ 32,134,460 เสียง งดออกเสียง 104,974 เสียง บัตรเสีย –
ไม่มี- )
2. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,690,795,692 เสียง ไม่เห็นชอบ 37,900 เสียง งดออกเสียง 105,074 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี--)
3. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
(ด้ วยคะแนนเสี ย งเห็ น ชอบ 7,651,672,793 เสี ย ง ไม่ เ ห็ น ชอบ 38,964,299 เสี ย ง งดออกเสี ย ง 301,574 เสี ย ง
บัตรเสีย –ไม่มี-)
พิจ ารณาและอนุม ัต กิ าํ หนดค่ าตอบแทนแก่ ก รรมการ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
ชี ้แจงในวาระนี ้
นายพิภพได้ ชี ้แจงว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่
้ ้คณะกรรมการบริษัทฯได้
กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทังนี
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทโดยกําหนดไว้ เป็ นจํานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึง่ ในปี
้ ้นไม่
2560 ที่ผา่ นมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ อนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินรวมกันทังสิ
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทังนี
้ ้
บริษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กําหนดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้ า 5-6
วาระที่ 6
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รายละเอียดการจ่ ายค่ าตอบแทนให้ แ ก่ ก รรมการ ในปี 2560 ( หน่วย = บาท )

ค่ าตอบแทนเบีย้ ประชุม ( หน่วย = บาท )

ตารางเปรี ยบเทียบค่ าตอบแทนกับ ปี ที่ผ่ านมา
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ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เห็น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย งโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ เก็บ บัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่
ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้
ษัทฯ เป็ นจํานวนเงิน
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
รวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
ละท่าน (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,652,973,195 เสียง ซึง่ เกินกว่า 2/3 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 37,923,197 เสียง งดออกเสียง 104,974 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
พิจ ารณาและอนุม ัต กิ ารแต่ งตัง้ ผู้ส อบบัญชีแ ละกําหนดค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 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. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยกําหนดค่าตอบแทน 1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน
630,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 1,070,000 บาท ค่าบริการอื่น –ไม่มี- )
สําหรับปี 2561 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
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. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
เป็ น ผู้ ส อบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และเห็ น สมควรให้ กํ า หนดค่ า ตอบแทนเป็ น เงิ น 1,750,000 บาท (ค่ า สอบทาน
1,090,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 660,000 บาท ค่าบริ การอื่น –ไม่มี-) ซึ่งสํานักงานอี วาย ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯมาตังแต่
้ ปี 2549 รวม 12 ปี แต่ได้ เปลี่ยนผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามใน
งบการเงินจะทําหน้ าที่ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 5 ปี โดยได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา และไม่มี
ความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจํานวนเนื อ้ งานที่ต้องรับผิดชอบแล้ ว ทัง้ นี ้ ผู้สอบบัญ ชีดงั กล่าวได้ ให้ คํารับรองว่า
สามารถดําเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้ วได้ ทนั ตามระยะเวลาตามกฎหมายได้
วาระที่ 7

11

1. ่ อ ผู้ส อบบัญชี
รายชื
นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์

ตารางค่ าตอบแทนของผู้ส อบบัญชี

จํานวนปี
11
9
7
2

(หน่ วย=บาท)

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เห็น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย งโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ เก็บ บัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุก
ประการ (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,652,291,317 เสียง ไม่เห็นชอบ 38,958,075 เสียง งดออกเสียง 78,574 เสียง
บัตรเสีย –ไม่มี- )
วาระที่ 8 พิจ ารณาและอนุม ัต กิ ารแก้ ไ ขเพิ่ม เติม ข้ อ บังคับ ของบริษัท ฯ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนันทวัฒน์ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯจะต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
8.1 แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ข้ อ บังคับ ของบริษัท ข้ อ 26 (การประชุม คณะกรรมการบริษัท ฯผ่ านสื่อ อิเ ล็ก ทรอนิก ส์ )
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
ั ญัติ
27 มิถนุ ายน 2557 กําหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่บญ
ไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 ด้ วย
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิตามร่างข้ อบังคับ ข้ อ 26 และเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับของ
บริษัทฯเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อในคําขอ
จดทะเบียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคําสัง่ คําแนะนําหรื อความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
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1/2561 พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม มีอํานาจในการแก้ ไขถ้ อยคําของข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อข้ อความในเอกสาร และ/หรื อ คําขอ
ต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ ทนั ที การ
กระทําการใดๆที่จําเป็ นเพื่อให้ การดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯแล้ วเสร็จ รวมถึงมีอํานาจในการมอบอํานาจ
ช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(ข้ อ ความเดิม )
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กําหนด วันเวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจกํ
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ กําหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทเป็ นสถานที่ประชุม
(ข้ อ ความที่ข อแก้ ไ ข)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กําหนด วัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจกํ
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรื อจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
ั ้ านักงานของบริษัทเป็ นสถานที่ประชุม
กรรมการ มิได้ กําหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงสํ
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนดให้ จดั การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กําหนดไว้ ในกฎหมายหรื อประกาศที่เกี่ยวข้ อง
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เห็น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย งโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ เก็บ บัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนน
เป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับ ข้ อ 26. ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,691,206,219 เสียง เสียง ซึง่ เกินกว่า 3/4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 137,964 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
8.2 แก้ ไ ขเพิ่ม เติม ข้ อ บังคับ ของบริษัท ข้ อ 32 (การประชุม ผู้ถ ือ หุ้น )
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คือ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการบริ ษัทฯเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิตามร่างข้ อบังคับ ข้ อ 32 และเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ
บังคับของบริษัทฯเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคําหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
หรื อในคําขอจดทะเบียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคําสัง่ คําแนะนําหรื อความเห็นของนายทะเบียน
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กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
้
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอํานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
กรรมการผู้มีอํานาจ ลงนาม มีอํานาจในการแก้ ไขถ้ อยคําของข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อข้ อความในเอกสาร และ/
หรื อ คําขอต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้
ทันที การกระทําการใดๆที่จําเป็ นเพื่อให้ การดําเนินการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯแล้ วเสร็จ รวมถึงมีอํานาจในการ
มอบอํานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
(ข้ อ ความเดิม )
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจํานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทําหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดย
ชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ คณะกรรมการต้ องจัดประชุม
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อ ความที่ข อแก้ ไ ข)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายใน 4 เดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว ให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรื อหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทําหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่
เข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จํานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่ครบ
กําหนดระยะเวลาข้ างต้ น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจําเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้
ใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กําหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จ่ายที่เกิดจากการจัดให้ มีการประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือ หุ้น ท่านใดที่ จ ะลงคะแนนไม่เห็น ด้ วยหรื อ งดออกเสีย งโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่ อ ให้ เจ้ า หน้ าที่ เก็บ บัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า เมื่อมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับในเรื่ องการประชุมกรรมการผ่านสื่ออิเล็คทรอนิกส์
ดังกล่าวแล้ ว จะมีผลต่อเบี ้ยประชุมของกรรมการหรื อไม่อย่างไร และบริษัทฯมีแผนที่จะประชุมคณะกรรมการผ่านสื่อ
อิเล็คทรอนิกส์หรื อไม่
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นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม ได้ ขออนุญาตเป็ นผู้ชี ้แจงในคําถามนี ้
นายนันทวัฒน์ได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับดังกล่าว ก็เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557
กําหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการที่บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายแต่
ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร เรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้ วย ซึง่
การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับดังกล่าวก็เป็ นเพียงทางเลือกให้ บริษัทฯ สําหรับกรรมการบางท่านที่ติดขัดและมีความจําเป็ นที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ เท่านัน้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวม
คะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับ ข้ อ 32. ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,691,332,545 เสียง เสียง ซึง่ เกินกว่า 3/4 ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 146,338 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
วาระที่ 9

พิจ ารณาเรื่ อ งอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริ ษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอสอบถาม ดังนี ้
1.อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ได้ สอบถามเกี่ยวกับภาวะตลาด
อสังหาริมทรัพย์โดยรวม ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมามีการหดตัวลงเล็กน้ อย จึงขอสอบถามถึงมุมมองของบริษัทฯ ในปี นี ้และปี ตอ่ ๆ ไป
ว่า ยังจะมีแนวโน้ มที่จะเป็ นเช่นนี ้อยูห่ รื อไม่ และบริษัทฯจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อสร้ างผลตอบแทนหรื อผลการดําเนินงาน
ให้ ดีเหมือนในช่วงปี ที่ผา่ นๆ มาได้ อีกทังจะมี
้ ปัจจัยความเสี่ยงใดที่จะเป็ นปั จจัยกระทบต่อผลการดําเนินการของบริษัทฯใน
อนาคต
ประธานที่ประชุมได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า แหล่งที่มาของรายได้ ของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มาจากการขายบ้ านและ
ห้ องชุดเท่านัน้ หากแต่มีที่มาของรายได้ จาก 3 ส่วน คือ ส่วนแรก รายได้ จากการขายบ้ านและห้ องชุด ซึง่ ถือเป็ นเป็ นธุรกิจ
หลัก (Core Business) คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ ประมาณ 85 % ส่วนที่สอง รายได้ ประจํา (Recurring Income) ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น ส่วนของการลงทุนเกี่ยวกับโรงแรมให้ เช่าและพื ้นที่ค้าปลีกให้ เช่า และการลงทุนในอพาร์ ตเม้ นท์ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (ซึง่ เริ่มลงทุนเมื่อ 5-6 ปี ที่แล้ ว) เราลงทุนไปประมาณ 1.7 หมื่นล้ านบาท โดยมีอตั ราผลตอบแทน (Yield) อยู่
ประมาณ 4.7% ซึง่ การลงทุนในส่วนนี ้ยังจะมีกําไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) ในอนาคต ส่วนที่สาม รายได้ จากการ
ลงทุน (Investment) ในหลายๆ บริษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั มีบริษัทที่เราเข้ าไปร่วมลงทุนอยู่คือ บริษัท ควอลิตี ้เฮ้ าส์ จํากัด
(มหาชน), บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) จะเห็นได้ วา่
แหล่งที่มาของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มีที่มาจากการขายอสังหาริมทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว เรายังมีบทบาทกึง่ เป็ นบริษัทโฮลดิ ้ง
้ ษัทฯ จึงพยายามรักษาให้
(Holding) เนื่องจากได้ เล็งเห็นว่า วงจรของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มีการขึ ้น-ลงเป็ นรอบ ดังนันบริ
บริ ษัทฯ มีการเติบโตที่ยงั่ ยืนอยู่ประมาณ 10% ทุกปี ตอ่ เนื่องไป โดยจะมีรายได้ จากส่วนอื่นๆที่ลงทุนเข้ ามาช่วยตลอด โดย
หลักแล้ วหากเรามีกําไร (Net Profit) เท่ากับ 100% ส่วนที่มาจากการลงทุนในบริษัทต่างๆ ของเราจะอยูป่ ระมาณ 30%
ของกําไรดังกล่าว ในแง่ของความเสี่ยงของตลาด หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจซึง่ รัฐบาลเอง รวมถึงนักวิชาการหลายๆ
ท่านมองว่าเศรษฐกิจปี นี ้น่าจะดีกว่าปี ที่แล้ ว โดยในปี นี ้น่าจะเติบโตประมาณ 4% อย่างไรก็ดี ลักษณะการเติบโตของ
เศรษฐกิจค่อนข้ างจะกระจุกตัว โดยในต่างจังหวัดยังคงมีปัญหาค่อนข้ างมาก ยกเว้ นหัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรม
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แหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา ที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ การดําเนินการจึงยังพอไปได้
อีกทัง้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เริ่ มมีมากขึ ้นและเริ่มมีการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ร่วมทุนต่างประเทศ ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึง่
้ ้จะเริ่ มมีนกั ลงทุนต่างประเทศ
ปั จจัยที่ต้องคํานึงถึงในอนาคตภายใต้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบ้ านเราซึง่ ไม่ได้ ใหญ่มาก ทังนี
เข้ ามามากขึ ้น ก็ถือเป็ นอีกความเสี่ยงหนึง่ ซึง่ บริ ษัทฯก็คงต้ องพยายามปรับตัวกันต่อไป
2. มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอคําอธิบายเพิ่มเติมในรายงานประจําปี หน้ า 108 ในส่วนของ 2 รายการสุดท้ ายคือ การขาดทุน
จากอัตราแลกเปลี่ยน และการขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่ องนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯได้ ลงทุนในอพาร์ ตเม้ นท์ให้ เช่าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึง่ บริษัทฯได้ ลงทุนไปแล้ วกว่า 1.7 หมื่นล้ าน บาท หรื อคิดเป็ นประมาณ 500 กว่าล้ านเหรี ยญสหรัฐ และขณะนี ้เรามีตกึ
อพาร์ ตเม้ นท์ให้ เช่าอยู่ 5 อาคาร คิดเป็ นมูลค่าอาคารละประมาณละ 100 กว่าล้ านเหรี ยญสหรัฐ (รวมค่าซ่อมแซมแล้ ว)
โดยการลงทุนที่อเมริ กานี ้ ส่วนใหญ่ บ ริ ษัทฯจะลงทุนโดยใช้ วิธีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เนื่ องจากเราต้ องการให้ มี
ดอกเบี ้ยเกิดขึ ้นเพื่อจะได้ เป็ นการช่วยลดภาระภาษี และมีเงินลงทุนบางส่วนที่เป็ นเงินทุนของบริ ษัทฯเอง โดยส่วนที่เป็ น
เงินกู้นัน้ บริ ษัทฯได้ ก้ ูเงินในรู ปของเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ เพื่อไปซื ้อทรัพย์สินที่จําหน่ายในรู ปสกุลเงินสกุลดอลล่าสหรัฐ
เช่นกัน จึงไม่เกิดปั ญหาอะไรเนื่องจากเป็ นเงินสกุลเดียวกัน แต่ในส่วนที่เป็ นเงินทุนของบริ ษัทฯซึง่ นําไปลงนัน้ เป็ นเงินใน
รู ปสกุลเงิน บาทซึ่งจะต้ องถูกคํ านวณตามภาวะตลาด (Mark to Market) ทัง้ นี อ้ ัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมานี ้
ค่าเงินบาทค่อนข้ างแข็งตัวเร็วมาก ดังนันจึ
้ งเป็ นเหตุให้ เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังที่กล่าวมาแล้ ว ในส่วนของ
การขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative) นัน้ เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
กล่าวคือ แม้ ว่าเงินที่เรากู้ไปลงทุนบางส่วนเรากู้เงินในสกุลเหรี ยญสหรัฐโดยตรง แต่ยงั มีบางส่วนที่เรากู้เป็ นเงินบาทจาก
เมืองไทยแล้ วเปลี่ยน (swap) เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐที่อเมริ กา ซึ่งสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางครัง้ ก็มี
การหมดอายุ จึงเป็ นเหตุให้ เกิดผลขาดทุน โดยหลักแล้ วการขาดทุนดังกล่าวจะเกิดจากส่วนที่เป็ นเงินทุนของเราอันมี
เหตุผลมาจากการที่คา่ เงินบาทแข็งตัว หากเงินบาทอ่อนตัวลง ตัวเลขในส่วนที่ขาดทุนนี ้อาจมีเป็ นไปในทางตรงกันข้ าม
3. มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
โดยอยากทราบว่าเรายังมีโครงการที่จะขายอยู่
หรื อไม่อย่างไร และหากเราจะไม่ขายและดําเนินการอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ อยากทราบว่า ตอนนี ้ Capital Gain จากโครงการที่
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า จริ งๆ แล้ วในทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่ลงทุนไปที่เป็ นรายได้ ประจํา (Recurring Income)
เกี่ยวกับค่าเช่า ไม่วา่ ในประเทศไทยเอง ซึง่ ปั จจุบนั เรามีโรงแรมอยูป่ ระมาณกว่า 2,000 ห้ องที่เราบริหารอยู่ และมีพื ้นที่ค้า
ปลีก (Retail) อยูป่ ระมาณ 75,000 ตารางเมตร ในทําเล 2 แห่ง ส่วนที่สหรัฐอเมริกานัน้ เรามีอพาร์ ตเม้ นท์ 5 อาคาร หรื อ
ประมาณ 1,000 ยูนิต ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นรายได้ ประจําที่เข้ ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาว่าเมื่อถึงเวลา
ที่มีกําไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) พอสมควรและมีผ้ สู นใจ เราก็พร้ อมที่จะขายออกไป ซึง่ เป็ นนโยบายที่บริ ษัทฯยึดถือ
และปฏิบตั ิมาโดยตลอด สําหรับในสหรัฐอเมริ กา เราซื ้อตึกเก่าที่สร้ างเสร็จนํามาปรับปรุงตกแต่งใหม่แล้ วปล่อยเช่า สร้ าง
ผลกําไรได้ มากขึ ้น แล้ วค่อยขายออกไป โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึง่ จะได้ กําไรจากเงินลงทุน
(Capital Gain) เท่าไหร่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั Deal ในแต่ละครัง้ แต่จากตัวอย่างในอดีตที่ผา่ นมา เราซื ้อตึกแรกซึง่ เป็ นตึกเล็กๆ ใน
ราคาประมาณ 11-12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และเราขายออกไปได้ ประมาณ 18 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ จะเห็นได้ วา่ เราได้ กําไรจาก
เงินลงทุน (Capital Gain) อยูท่ ี่ประมาณ 50%
ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติมว่าทุนที่เราลงทุนไปในโครงการทังหมดที
้
่ประเทศสหรัฐอเมริกา หากคิดเป็ นเหรี ยญสหรัฐ
อยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่ และ ตอนนี ้โครงการดังกล่าวมีมลู ค่าอยู่ประมาณเท่าไหร่
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ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงต่อว่า ทุนที่ลงไปทังหมดประมาณ
้
557 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การจะดูวา่ จะมีกําไรจาก
เงินลงทุนนี ้เป็ นจํานวนเท่าไหร่ก็จะต้ องมีข้อตกลงที่แน่นอนกันก่อน แม้ เราไม่ได้ คํานวณราคาตลาดไว้ แต่แนวโน้ มโครงการ
ที่สหรัฐอเมริกาของบริษัทยังคงไปได้ ดีอยู่ โดยที่อตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) อยูท่ ี่ประมาณ 90%
ผู้ถือหุ้นถามต่อว่าอพาร์ ตเม้ นท์ที่เราไปลงทุนอยู่ในรัฐไหนบ้ าง
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าส่วนมากอยูใ่ นพื ้นที่อา่ วซานฟรานซิสโก (Bay Area) และที่ Silicon Valley โดยมีอีก
แห่งหนึง่ ซึง่ อยูห่ ่างออกไป คืออยูท่ ี่รัฐ Oregon ใกล้ กบั เมือง Seattle ถือเป็ นตึกแรกที่อยูห่ า่ งจาก Bay Area ซึง่ ขณะนี ้ตึก
ดังกล่าวมีอตั ราการเข้ าพักอยูท่ ี่ประมาณใกล้ เคียง 90% เนื่องจากบริเวณดังกล่าวอยูใ่ กล้ เคียงโรงพยาบาล อีกทังยั
้ งเป็ น
เมืองแหล่งการศึกษา ซึง่ ถือว่าอยู่ในทําเลที่ดีแห่งหนึง่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และขอขอบพระ
คุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 14.50 น.
รั บ รองสําเนาถูก ต้ อ ง

ลงชื่อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ ประธานที่ประชุม
( นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ )
ลงชื่อ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
( นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม )

( นายนัน ทวัฒน์ พิพ ัฒวงศ์ เ กษม )
กรรมการผู้ม ีอ าํ นาจ

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี ้ เป็ นการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็ นจริงที่เกิดขึ ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ทยอยเข้ า
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจํานวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทําให้ บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป
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