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สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถ ือห ุ้น ครัง้ท ี่ 1/2561 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
ประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2561 เวลา 13.32 น. ณ ห้องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี    

เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุด้วยตนเอง 197  ราย นบัจํานวน
หุ้ นได้ 5,834,806  หุ้ น และผู้ รับมอบฉันทะ 1,252 ราย นับจํานวนหุ้ นได้ 7,661,686,629  หุ้ น รวมจํานวนหุ้ นทัง้สิน้  
7,667,521,435 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 64.16%) ครบเป็นองค์
ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้ นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานท่ีประชมุ   และนายนนัทวฒัน์ 
พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ครบจํานวนคณะกรรมการทัง้ 8 ทา่น (ครบ 
100%) ดงันี ้

1. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ  ประธานท่ีประชมุ 
2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิภพ  วีระพงษ์                    กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและ 

                                                พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ            กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเส่ียงและการ  
                                                       พฒันาอยา่งยัง่ยืน  และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเฉลมิ เกียรติธนะบํารุง กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ(สายปฏิบติัการ) และ 
                                                       กรรมการบริหารความเส่ียงและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
6.  นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ (สายสนบัสนนุ) 

                                                และกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  
7. นายอาชวิณ  อศัวโภคิน             กรรมการ   
8. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการ ,เลขานกุารคณะกรรมการ และ 

                                                กรรมการบริหารความเส่ียง  และการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานักงาน อี วาย  คือนางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบ

บัญชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมเพ่ือตอบข้อซักถามในประเด็นท่ีเก่ียวข้อง รวมทัง้ได้เชิญท่ีปรึกษากฎหมายจากบริษัท
สํานกังานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จํากดั คือนายจรัสหล้า   ภมิูวฒัน์   เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในประชมุครัง้นี ้เพ่ือทําหน้าท่ีดแูล
ให้การประชมุครัง้นีเ้ป็นไปอย่างโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม 
(ประเทศไทย) จํากดั มาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย  

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนับคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม        
หน้า 44-45  ดงันี ้

การมอบฉันทะ 
บ ริษั ท ได้ จัดส่ งหนั ง สือมอบฉันทะให้ทั ง้  3   แบบ  คื อ  แบบ  ก . , แบบ  ข . และ  แบบ  ค . ตามแบบ ท่ี                         

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์กําหนด และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 
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 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian                            
  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
                              
 วธิ ีปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน  และการแจ้งผลการนับคะแนน      
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย
ระบบ  Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้                  
ทําเคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 
 2. ประธานท่ีประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเหน็จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  หรืองดออกเสียง 
  3. ในแตล่ะวาระหากไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบตามมติ
ท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 
หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลง
มติในแตล่ะวาระไว้แล้ว 
 4.  เม่ือได้คะแนนเสียงในแตล่ะวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ท่ีประชมุทราบ 
 มตขิองที่ประชุม 
                     1.   ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชมุในแต่
ละวาระให้ท่ีประชมุทราบก่อนลงคะแนน 
    2.  หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  

เลขานกุารท่ีประชุมยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบต่อไปอีกว่า ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดูแลกิจการตาม
หลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯจึงได้ให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
2. การเสนอช่ือบุคคลท่ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพ่ือรับ

เลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 

ผู้ ถือหุ้น  
ทัง้นี ้ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หรือตัง้คําถามแตอ่ยา่งใด 
           จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถ ือห ุ้น  ครัง้ท ี่ 1/2560 
 ประธานท่ีประชุมได้แถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้
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นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้งให้ทราบ
วา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้    
                 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560  
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,685,529,667 เสียง ไมเ่หน็ชอบ –ไมมี่-  งดออกเสียง  24,000  เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่- ) 
 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2561  
                 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง กรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบติัการ) เป็นผู้ ชีแ้จง
ในวาระนี ้
                 นายเฉลิมได้ชีแ้จงให้ท่ีประชุมทราบว่าสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผ่านมาพอท่ีจะ              
สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 
  1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560                หน่วย : ล้านบาท 

 
* ปี 2560 มีกําไรหลงัหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grand Centre Point Ratchadamri เป็นจํานวน 998 

ล้านบาท และมีกําไรทางบญัชีจากการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็นจํานวน 
1,135 ล้านบาท 

  ปี 2559 มีกําไรหลงัหกัภาษีจากการขายท่ีดนิในจงัหวดัภเูก็ต เป็นจํานวน 560 ล้านบาท         
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ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ  สาํหรับปีสิน้สุด วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560 (ต่อ) 

 
 
  2. บ้านจดทะเบียนเพ ิ่มในเขตกรุงเทพฯ  และปริมณฑลเทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
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  3. การลงทุนในบริษัทร่วม            

 
  4. การซือ้ท ี่ดนิ  

 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มีการเข้าทําสญัญาซือ้ท่ีดิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้ต่างจงัหวดัเพ่ือทํา
โครงการบ้านจดัสรร จํานวน 17 แปลง เป็นมลูค่าท่ีดิน จํานวน 7,909 ล้านบาท 

  5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 

 
            ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้มมี่การลงมติเป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุรับทราบ
เทา่นัน้  
                 ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามท่ีได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู กรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายสนบัสนนุ) เป็นผู้ ชีแ้จงใน
วาระนี ้
                 นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของ บริษัทฯ พอจะ
สรุปสาระสําคญัๆ ได้ดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ   ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560 

 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ   ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560 
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งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันท ี่ 31 ธันวาคม 2560 

 
* ปี 2560  มีกําไรก่อนหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็นจํานวน 2,080 ล้านบาท 

และมีกําไรทางบญัชีจากการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็นจํานวน 1,135 ล้านบาท   
   ปี 2559  มีกําไรก่อนหกัภาษีจากการขายท่ีดินในจงัหวดัภเูก็ต เป็นจํานวน 1,240 ล้านบาท 

จงึเรียนมาเพ่ือพิจารณาอนมุติั 
 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณา แล้วลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560 (ด้วย
คะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,687,156,166 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ –ไมมี่-   งดออกเสียง 3,755,800 เสียง บตัรเสีย –ไมมี่-)   
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิรื่ องการจัดสรรกาํไร  เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ .ศ. 2560  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
  นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามท่ีได้เรียนเสนอใน
วาระท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2560 จากกําไรสทุธิและกําไร
สะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.75 บาท  แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แล้วจํานวน 0.40 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกําหนดรายช่ือ
ผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date)  และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
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การจัดสรรกาํไร  เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ .ศ. 2560 

 
* ปี 2559 เป็นจํานวนหุ้น ซึง่รวมหุ้นท่ีเกิดจากใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีมาใช้สทิธิ ณ วนัสิน้ปี 
  
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบวา่ 
หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ      เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบตัรลง 
คะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้
             ท่ีประชมุพิจารณา แล้วลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2560 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ  7,690,913,666  เสียง   ไมเ่หน็ชอบ –ไมมี่-   งดออกเสียง 25,000  เสียง บตัรเสีย –ไมมี่-) 
   
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้ นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
              นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่าเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯมี
กรรมการจํานวน 8 ทา่น  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
             1.นายพิภพ              วีระพงษ์ 
             2.นายบณัฑิต           พิทกัษ์สทิธ์ิ  
             3.นายนนัทวฒัน์       พิพฒัวงศ์เกษม      
 ความเหน็ของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแตง่ตัง้  
             1.นายพิภพ              วีระพงษ์ 
             2.นายบณัฑิต           พิทกัษ์สทิธ์ิ  
             3.นายนนัทวฒัน์       พิพฒัวงศ์เกษม      
               ซึ่งเป็นกรรมการท่ีครบวาระในปีนีก้ลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการตามเดิมตามท่ีคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้เสนอมา เพ่ือนําเสนอขออนมุติัต่อท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บคุคลทัง้หมดดงักล่าว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ  
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บริษัทมหาชนจํากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของ
บริษัทฯมีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับ
ดแูลกิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้ นในการเสนอช่ือบุคคลท่ีได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ 
เหมาะสม เพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นท่ีจะได้จดัให้มีขึน้เป็น
ประจําในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
  ทัง้นีป้ระวติัของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 33-40 
              ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและ
นายภควตัได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
 ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายพิภพ  วีระพงษ์ 
(ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,658,699,232  เสียง ไมเ่หน็ชอบ 32,134,460   เสียง งดออกเสียง  104,974  เสียง บตัรเสีย –
ไมมี่- ) 
2. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ 
(ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,690,795,692 เสียง ไมเ่หน็ชอบ 37,900 เสียง งดออกเสียง 105,074  เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่--) 
3. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  7,651,672,793   เสียง ไม่ เห็นชอบ  38,964,299 เสียง   งดออกเสียง 301,574  เสียง               
บตัรเสีย –ไมมี่-) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงในวาระนี ้
              นายพิภพได้ชีแ้จงวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่
กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคํานงึถงึความเหมาะสม
ประการตา่งๆ  รวมถงึพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ   คณะกรรมการ
บริษัทฯจงึเหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 20,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพ่ือ
เสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาและอนมุติัคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น   ซึง่ในปี 
2560 ท่ีผา่นมาท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2560 ได้อนมุติักําหนดคา่ตอบแทน เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้
บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภทคา่ตอบแทน ตามท่ีกําหนดในหนงัสือ
เชิญประชมุ หน้า 5-6    
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รายละเอ ียดการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ  ในปี 2560  ( หน่วย = บาท ) 

 
 
ค่าตอบแทนเบีย้ประชุม  ( หน่วย = บาท ) 

 
ตารางเปรียบเท ียบค่าตอบแทนกับปีท ี่ผ่านมา 
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 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน ประธานท่ีประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และเลขานุการท่ี
ประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจํานวนเงิน
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละทา่น (ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,652,973,195  เสียง ซึง่เกินกวา่ 2/3 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียง  ไมเ่หน็ชอบ 37,923,197  เสียง   งดออกเสียง 104,974  เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่-)   
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
   นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2560 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้ 

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  
3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยกําหนดคา่ตอบแทน 1,700,000 บาท (คา่สอบทาน 
630,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  1,070,000  บาท คา่บริการอ่ืน –ไมมี่- ) 

สําหรับปี 2561 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณา
แตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย  ท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ 
3. นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ         (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน1,750,000 บาท (ค่าสอบทาน 
1,090,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  660,000  บาท ค่าบริการอ่ืน –ไม่มี-) ซึ่งสํานกังานอี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 12 ปี แต่ได้เปล่ียนผู้สอบบญัชีท่ีลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีท่ีลงนามใน
งบการเงินจะทําหน้าท่ีติดต่อกนัได้ไม่เกิน 5 ปี  โดยได้ปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือส่วนได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่าง
ใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบัญชีดงักล่าวได้ให้คํารับรองว่า 
สามารถดําเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 
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1.  

                                     
 
 
                       
 
 
ตารางค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี      (หน่วย=บาท)  

 
 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้คะแนนเสียง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุ
ประการ (ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,652,291,317 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 38,958,075  เสียง   งดออกเสียง   78,574 เสียง  
บตัรเสีย –ไมมี่- )  
 
วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารแก้ไขเพ ิ่มเตมิ ข้อบังคับของบริษัทฯ   
             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม   เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
             นายนนัทวฒัน์ ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ บริษัทฯจะต้องแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้
 
                 8.1 แก้ไขเพ ิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  26 (การประชุมคณะกรรมการบริษัทฯผ่านสื่ออเิลก็ทรอนิกส์) 
                     ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี  
27 มิถนุายน  2557 กําหนดให้การประชมุท่ีกฎหมายบญัญติัให้ต้องมีการประชมุ นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ีบญัญติั 
ไว้ในกฎหมายแตล่ะฉบบัแล้ว จะจดัให้มีการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามประกาศกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.  
2557 ด้วย         
                     คณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาและอนมุติัตามร่างข้อบงัคบั ข้อ 26  และเพ่ือให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จงึอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคําหรือข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือในคําขอ 
จดทะเบียน เพ่ือให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามคําสัง่ คําแนะนําหรือความเหน็ของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี  

         รายชื่อผู้สอบบัญชี   จาํนวนปี 
นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ           11 
นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ            9 
นางสาวพิมพ์ใจ   มานิตขจรกิจ            7 
นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์            2 
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1/2561 พิจารณาอนมุติัมอบหมายให้  (ก) กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ/หรือ (ข) บคุคลอ่ืนใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก 
กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม มีอํานาจในการแก้ไขถ้อยคําของข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ คําขอ 
ตา่งๆในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที การ 
กระทําการใดๆท่ีจําเป็นเพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถงึมีอํานาจในการมอบอํานาจ 
ช่วงได้ โดยไมต้่องขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 
 
 
(ข้อความเดมิ)  
 ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ กําหนด วนัเวลา
และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการ ซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจกําหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็น
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้กําหนดสถานท่ีท่ีประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 
 
(ข้อความที่ขอแก้ไข) 
 ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ กําหนด วนั เวลา
และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการ ซึง่สถานท่ีท่ีประชมุนัน้อาจกําหนดเป็นอยา่งอ่ืนนอกเหนือไปจากท้องท่ีอนัเป็น
ท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้กําหนดสถานท่ีท่ีประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้สํานกังานของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 
  ในการจดัประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกําหนดให้จดัการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ การประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ให้ปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศท่ีเก่ียวข้อง 
  ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้คะแนนเสียง
ไมน้่อยกวา่ 3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนน
เป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบั ข้อ 26.  ตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ  
(ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,691,206,219  เสียง  เสียง ซึง่เกินกวา่ 3/4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียง     ไมเ่หน็ชอบ  -ไมมี่-  เสียง   งดออกเสียง 137,964  เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่- )  
 
                 8.2 แก้ไขเพ ิ่มเตมิข้อบังคับของบริษัท  ข้อ  32 (การประชุมผู้ถ ือห ุ้น)   
                     เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง คือ พระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยคําสัง่หวัหน้าคณะรักษาความงบเรียบร้อยแหง่ชาติ ท่ี 21/2560 เร่ืองการเพิ่มเติมกฎหมายเพ่ืออํานวย 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ        
                     คณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรให้แก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่ 
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาและอนมุติัตามร่างข้อบงัคบั ข้อ 32  และเพ่ือให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
บงัคบัของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จงึอาจต้องมีการแก้ไขถ้อยคําหรือข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
หรือในคําขอจดทะเบียน เพ่ือให้เป็นไปตามมติของท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ตามคําสัง่ คําแนะนําหรือความเหน็ของนายทะเบียน 
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 กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง จงึเหน็ควรเสนอให้ท่ีประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 พิจารณาอนมุติัมอบหมายให้  (ก) กรรมการผู้ มีอํานาจลงนาม และ/หรือ (ข) บคุคลอ่ืนใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก
กรรมการผู้ มีอํานาจ ลงนาม มีอํานาจในการแก้ไขถ้อยคําของข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/ 
หรือ คําขอตา่งๆในการย่ืนจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ 
ทนัที การกระทําการใดๆท่ีจําเป็นเพ่ือให้การดําเนินการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถงึมีอํานาจในการ 
มอบอํานาจช่วงได้ โดยไมต้่องขออนมุติัจากท่ีประชมุคณะกรรมการหรือท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอีก  
 
(ข้อความเดมิ) 
 ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4เดือน  
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจํานวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่  1  
ใน  5  ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10  ของ
จํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัทําหนงัสือโดยระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้โดย
ชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญั ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจดัประชมุ
ภายใน  1  เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้ ถือหุ้น 
 
(ข้อความที่ขอแก้ไข) 
 ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจําปี ภายใน 4 เดือน นบั
แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ ถือหุ้นคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้สดุแตจ่ะเหน็สมควร หรือเม่ือผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัทําหนงัสือขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้น  เป็นการประชมุวิสามญัเม่ือใดก็ได้ แตต้่องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสือดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจากผู้
ถือหุ้น 
  ในกรณีท่ีคณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในกําหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอ่ืนๆ รวมกนัได้จํานวนหุ้นตามท่ีบงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 วนั นบัแต่ครบ
กําหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจําเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุและอํานวยความสะดวกตามสมควร 
                                        ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีเป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้
ใด จํานวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จ่ายท่ีเกิดจากการจดัให้มีการประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ เม่ือมีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัในเร่ืองการประชมุกรรมการผา่นส่ืออิเลค็ทรอนิกส์
ดงักลา่วแล้ว จะมีผลตอ่เบีย้ประชมุของกรรมการหรือไมอ่ยา่งไร และบริษัทฯมีแผนท่ีจะประชมุคณะกรรมการผา่นส่ือ
อิเลค็ทรอนิกส์หรือไม ่
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               นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม ได้ขออนญุาตเป็นผู้ ชีแ้จงในคําถามนี ้
                นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัดงักลา่ว ก็เพ่ือให้สอดคล้องกบักฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
คือประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มิถนุายน  2557  
กําหนดให้การประชมุท่ีกฎหมายบญัญติัให้ต้องมีการประชมุ นอกจากจะดําเนินการตามวิธีการท่ีบญัญติัไว้ในกฎหมายแต่ 
ละฉบบัแล้ว จะจดัให้มีการประชมุผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบติัตามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการส่ือสาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผ่านส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้วย   ซึง่ 
การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัดงักลา่วก็เป็นเพียงทางเลือกให้บริษัทฯ สําหรับกรรมการบางทา่นท่ีติดขดัและมีความจําเป็นท่ีไม ่
สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้เทา่นัน้        

 เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบั ข้อ 32.  ตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ  
(ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,691,332,545 เสียง  เสียง ซึง่เกินกวา่ 3/4  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสียง      ไมเ่หน็ชอบ  -ไมมี่-  เสียง   งดออกเสียง 146,338  เสียง  บตัรเสีย –ไมมี่- )  
 
วาระที่ 9  พจิารณาเรื่ องอ ื่น  ๆ  (ถ้ามี)  
               ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆในกิจการท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ  
               โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดงันี ้
               1.อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย         ได้สอบถามเก่ียวกบัภาวะตลาด
อสงัหาริมทรัพย์โดยรวม ซึง่ในปีท่ีผา่นมามีการหดตวัลงเลก็น้อย  จงึขอสอบถามถงึมมุมองของบริษัทฯ ในปีนีแ้ละปีตอ่ๆ ไป
วา่ ยงัจะมีแนวโน้มท่ีจะเป็นเช่นนีอ้ยูห่รือไม ่และบริษัทฯจะมีการปรับตวัอยา่งไรเพ่ือสร้างผลตอบแทนหรือผลการดําเนินงาน
ให้ดีเหมือนในช่วงปีท่ีผา่นๆ มาได้  อีกทัง้จะมีปัจจยัความเส่ียงใดท่ีจะเป็นปัจจยักระทบตอ่ผลการดําเนินการของบริษัทฯใน
อนาคต 

     ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า แหลง่ท่ีมาของรายได้ของบริษัทฯ ไมไ่ด้มาจากการขายบ้านและ 
ห้องชดุเทา่นัน้ หากแตมี่ท่ีมาของรายได้จาก 3 สว่น คือ สว่นแรก รายได้จากการขายบ้านและห้องชดุ ซึง่ถือเป็นเป็นธุรกิจ
หลกั (Core Business) คิดเป็นสดัสว่นรายได้ประมาณ 85 % สว่นท่ีสอง รายได้ประจํา (Recurring Income) ซึง่แบง่
ออกเป็น สว่นของการลงทนุเก่ียวกบัโรงแรมให้เช่าและพืน้ท่ีค้าปลีกให้เช่า และการลงทนุในอพาร์ตเม้นท์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึง่เร่ิมลงทนุเม่ือ 5-6 ปีท่ีแล้ว) เราลงทนุไปประมาณ 1.7 หม่ืนล้านบาท โดยมีอตัราผลตอบแทน (Yield) อยู่
ประมาณ 4.7%  ซึง่การลงทนุในสว่นนีย้งัจะมีกําไรจากเงินลงทนุ  (Capital Gain) ในอนาคต  สว่นท่ีสาม รายได้จากการ
ลงทนุ (Investment) ในหลายๆ บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัมีบริษัทท่ีเราเข้าไปร่วมลงทนุอยู่คือ บริษัท ควอลตีิเ้ฮ้าส์ จํากดั 
(มหาชน), บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) จะเหน็ได้วา่
แหลง่ท่ีมาของบริษัทฯ ไมไ่ด้มีท่ีมาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์แตเ่พียงอยา่งเดียว เรายงัมีบทบาทกึง่เป็นบริษัทโฮลดิง้ 
(Holding) เน่ืองจากได้เลง็เหน็วา่ วงจรของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการขึน้-ลงเป็นรอบ ดงันัน้บริษัทฯ จงึพยายามรักษาให้
บริษัทฯ มีการเติบโตท่ียัง่ยืนอยู่ประมาณ 10% ทกุปีตอ่เน่ืองไป โดยจะมีรายได้จากสว่นอ่ืนๆท่ีลงทนุเข้ามาช่วยตลอด โดย
หลกัแล้วหากเรามีกําไร (Net Profit) เทา่กบั 100% สว่นท่ีมาจากการลงทนุในบริษัทตา่งๆ ของเราจะอยูป่ระมาณ 30% 
ของกําไรดงักลา่ว  ในแง่ของความเส่ียงของตลาด หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจซึง่รัฐบาลเอง รวมถงึนกัวิชาการหลายๆ 
ทา่นมองวา่เศรษฐกิจปีนีน้่าจะดีกวา่ปีท่ีแล้ว โดยในปีนีน้่าจะเติบโตประมาณ 4% อยา่งไรก็ดี ลกัษณะการเติบโตของ
เศรษฐกิจคอ่นข้างจะกระจกุตวั  โดยในตา่งจงัหวดัยงัคงมีปัญหาคอ่นข้างมาก  ยกเว้นหวัเมืองใหญ่ๆ ท่ีมีนิคมอตุสาหกรรม 
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แหลง่ทอ่งเท่ียวและการศกึษา ท่ีมีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจยงัคงดีอยู่ การดําเนินการจงึยงัพอไปได้  อีกทัง้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เร่ิมมีมากขึน้และเร่ิมมีการร่วมทนุ (Joint Venture) กบัผู้ ร่วมทนุตา่งประเทศ ซึง่ถือเป็นอีกหนึง่
ปัจจยัท่ีต้องคํานึงถงึในอนาคตภายใต้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในบ้านเราซึง่ไมไ่ด้ใหญ่มาก ทัง้นีจ้ะเร่ิมมีนกัลงทนุตา่งประเทศ
เข้ามามากขึน้ ก็ถือเป็นอีกความเส่ียงหนึง่ซึง่บริษัทฯก็คงต้องพยายามปรับตวักนัตอ่ไป  
               2.  มีผู้ ถือหุ้นได้ขอคําอธิบายเพิ่มเติมในรายงานประจําปี หน้า 108 ในสว่นของ 2 รายการสดุท้ายคือ การขาดทนุ
จากอตัราแลกเปล่ียน และการขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์   

     ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                     นายอดิศรได้ชีแ้จงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากบริษัทฯได้ลงทนุในอพาร์ตเม้นท์ให้เช่าในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่บริษัทฯได้ลงทนุไปแล้วกวา่ 1.7 หม่ืนล้าน บาท หรือคิดเป็นประมาณ 500 กวา่ล้านเหรียญสหรัฐ และขณะนีเ้รามีตกึ 
อพาร์ตเม้นท์ให้เช่าอยู่ 5 อาคาร คิดเป็นมลูค่าอาคารละประมาณละ 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ (รวมค่าซ่อมแซมแล้ว) 
โดยการลงทุนท่ีอเมริกานี ้ส่วนใหญ่บริษัทฯจะลงทุนโดยใช้วิธีการกู้ เงินจากสถาบันการเงิน  เน่ืองจากเราต้องการให้มี
ดอกเบีย้เกิดขึน้เพ่ือจะได้เป็นการช่วยลดภาระภาษี  และมีเงินลงทนุบางส่วนท่ีเป็นเงินทนุของบริษัทฯเอง โดยส่วนท่ีเป็น
เงินกู้นัน้ บริษัทฯได้กู้ เงินในรูปของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เพ่ือไปซือ้ทรัพย์สินท่ีจําหน่ายในรูปสกุลเงินสกุลดอลล่าสหรัฐ
เช่นกนั  จึงไม่เกิดปัญหาอะไรเน่ืองจากเป็นเงินสกลุเดียวกนั  แต่ในสว่นท่ีเป็นเงินทนุของบริษัทฯซึง่นําไปลงนัน้ เป็นเงินใน
รูปสกุลเงินบาทซึ่งจะต้องถูกคํานวณตามภาวะตลาด (Mark to Market) ทัง้นีอ้ัตราแลกเปล่ียนในช่วง 2 ปีท่ีผ่านมานี ้
ค่าเงินบาทค่อนข้างแข็งตวัเร็วมาก ดงันัน้จึงเป็นเหตใุห้เกิดผลขาดทนุจากอตัราแลกเปล่ียนดงัท่ีกล่าวมาแล้ว   ในสว่นของ
การขาดทุนจากตราสารอนุพนัธ์ (Derivative) นัน้เกิดจากการแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) 
กล่าวคือ แม้ว่าเงินท่ีเรากู้ ไปลงทนุบางส่วนเรากู้ เงินในสกุลเหรียญสหรัฐโดยตรง แต่ยงัมีบางส่วนท่ีเรากู้ เป็นเงินบาทจาก
เมืองไทยแล้วเปล่ียน (swap) เป็นเงินเหรียญสหรัฐท่ีอเมริกา ซึ่งสญัญาอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศบางครัง้ก็มี
การหมดอายุ จึงเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุน  โดยหลกัแล้วการขาดทุนดังกล่าวจะเกิดจากส่วนท่ีเป็นเงินทุนของเราอันมี
เหตผุลมาจากการท่ีคา่เงินบาทแข็งตวั หากเงินบาทออ่นตวัลง ตวัเลขในสว่นท่ีขาดทนุนีอ้าจมีเป็นไปในทางตรงกนัข้าม  

3. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัการลงทนุในสหรัฐอเมริกา โดยอยากทราบวา่เรายงัมีโครงการท่ีจะขายอยู่
หรือไมอ่ยา่งไร และหากเราจะไมข่ายและดําเนินการอยา่งนีไ้ปเร่ือยๆ อยากทราบวา่ ตอนนี ้ Capital Gain จากโครงการท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่   

 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ จริงๆ แล้วในทรัพย์สนิตา่งๆ ท่ีลงทนุไปท่ีเป็นรายได้ประจํา (Recurring Income) 
เก่ียวกบัคา่เช่า ไมว่า่ในประเทศไทยเอง ซึง่ปัจจบุนัเรามีโรงแรมอยูป่ระมาณกวา่ 2,000 ห้องท่ีเราบริหารอยู่ และมีพืน้ท่ีค้า
ปลีก  (Retail) อยูป่ระมาณ 75,000 ตารางเมตร ในทําเล 2 แหง่  สว่นท่ีสหรัฐอเมริกานัน้ เรามีอพาร์ตเม้นท์ 5 อาคาร หรือ
ประมาณ 1,000 ยนิูต ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นรายได้ประจําท่ีเข้ามาอยา่งตอ่เน่ือง  อย่างไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาวา่เม่ือถงึเวลา
ท่ีมีกําไรจากเงินลงทนุ (Capital Gain) พอสมควรและมีผู้สนใจ  เราก็พร้อมท่ีจะขายออกไป ซึง่เป็นนโยบายท่ีบริษัทฯยดึถือ
และปฏิบติัมาโดยตลอด  สําหรับในสหรัฐอเมริกา เราซือ้ตกึเก่าท่ีสร้างเสร็จนํามาปรับปรุงตกแตง่ใหมแ่ล้วปลอ่ยเช่า สร้าง
ผลกําไรได้มากขึน้ แล้วคอ่ยขายออกไป  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาช่วงจงัหวะเวลาท่ีเหมาะสม ซึง่จะได้กําไรจากเงินลงทนุ 
(Capital Gain) เทา่ไหร่นัน้ ขึน้อยูก่บั Deal ในแตล่ะครัง้ แตจ่ากตวัอยา่งในอดีตท่ีผา่นมา เราซือ้ตกึแรกซึง่เป็นตกึเลก็ๆ ใน
ราคาประมาณ 11-12 ล้านเหรียญสหรัฐ และเราขายออกไปได้ประมาณ 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเหน็ได้วา่เราได้กําไรจาก
เงินลงทนุ (Capital Gain) อยูท่ี่ประมาณ 50%  

 ผู้ ถือหุ้นถามเพิ่มเติมวา่ทนุท่ีเราลงทนุไปในโครงการทัง้หมดท่ีประเทศสหรัฐอเมริกา หากคิดเป็นเหรียญสหรัฐ 
อยูท่ี่ประมาณเท่าไหร่ และ ตอนนีโ้ครงการดงักลา่วมีมลูคา่อยู่ประมาณเทา่ไหร่  



17 
 

 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงตอ่วา่ ทนุท่ีลงไปทัง้หมดประมาณ 557 ล้านเหรียญสหรัฐ การจะดวูา่จะมีกําไรจาก
เงินลงทนุนีเ้ป็นจํานวนเทา่ไหร่ก็จะต้องมีข้อตกลงท่ีแน่นอนกนัก่อน แม้เราไมไ่ด้คํานวณราคาตลาดไว้ แตแ่นวโน้มโครงการ
ท่ีสหรัฐอเมริกาของบริษัทยงัคงไปได้ดีอยู ่ โดยท่ีอตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) อยูท่ี่ประมาณ 90%   

 ผู้ ถือหุ้นถามตอ่วา่อพาร์ตเม้นท์ท่ีเราไปลงทนุอยู่ในรัฐไหนบ้าง  
 ประธานท่ีประชมุแจ้งวา่สว่นมากอยูใ่นพืน้ท่ีอา่วซานฟรานซิสโก (Bay Area) และท่ี Silicon Valley โดยมีอีก

แหง่หนึง่ซึง่อยูห่่างออกไป คืออยูท่ี่รัฐ Oregon ใกล้กบัเมือง Seattle  ถือเป็นตกึแรกท่ีอยูห่า่งจาก Bay Area ซึง่ขณะนีต้กึ
ดงักลา่วมีอตัราการเข้าพกัอยูท่ี่ประมาณใกล้เคียง 90% เน่ืองจากบริเวณดงักลา่วอยูใ่กล้เคียงโรงพยาบาล อีกทัง้ยงัเป็น
เมืองแหลง่การศกึษา ซึง่ถือวา่อยู่ในทําเลท่ีดีแหง่หนึง่    

 
               เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้กลา่วปิดการประชมุ และขอขอบพระ 
คณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
 
               ปิดประชมุเวลา 14.50 น. 
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