
 

 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2561 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้ำส์ จ ำกัด (มหำชน) 

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

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง 197  ราย นบัจ านวน
หุ้นได้ 5,834,806  หุ้น และผู้ รับมอบฉันทะ 1,252 ราย นบัจ านวนหุ้นได้ 7,661,686,629  หุ้ น รวมจ านวนหุ้นทัง้สิน้  
7,667,521,435 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทัง้หมดจ านวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็น 64.16%) ครบเป็นองค์
ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีม้ี นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ   และนายนนัทวฒัน์ 
พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะน ากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้ครบจ านวนคณะกรรมการทัง้ 8 ทา่น (ครบ 
100%) ดงันี ้

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

                                                พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ            กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริหารความเสีย่งและการ  
                                                       พฒันาอยา่งยัง่ยืน  และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายเฉลมิ เกียรติธนะบ ารุง กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ(สายปฏิบตัิการ) และ 
                                                       กรรมการบริหารความเสีย่งและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
6.  นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ (สายสนบัสนนุ) 

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

                                                กรรมการบริหารความเสีย่งและการพฒันาอยา่งยัง่ยืน 
 
และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย  คือนางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล ซึ่งเป็นผู้สอบ

บญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชุมเพื่อตอบข้อซกัถามในประเด็นที่เก่ียวข้อง รวมทัง้ได้เชิญที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท
ส านกังานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จ ากดั คือนายจรัสหล้า   ภมูิวฒัน์   เข้าร่วมสงัเกตการณ์ในประชมุครัง้นี ้เพื่อท าหน้าที่ดแูล
ให้การประชมุครัง้นีเ้ป็นไปอยา่งโปร่งใสถกูต้องตามกฎหมายและข้อบงัคบับริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจนบัคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ  ทัง้นีบ้ริษัทฯได้น าระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสียงของ บริษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม 
(ประเทศไทย) จ ากดั มาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย  

ก่อนจะเข้าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนับคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ ในหนังสือเชิญประชุม        
หน้า 44-45  ดงันี ้

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

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ก าหนด และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 



 

 

 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian                            
  ในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
                              
 วิธีปฏิบตัิในกำรลงคะแนนเสยีงแต่ละวำระ กำรนับคะแนน และกำรแจ้งผลกำรนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้ นหรือผู้ รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้                  
ท าเคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้กบัผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 
 2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด  เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย  หรืองดออกเสยีง 
  3. ในแตล่ะวาระหากไมม่ีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่น าเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจดัให้ ส าหรับการออกเสยีง
ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสยีง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง 
หกัออกจากคะแนนเสยีงทีเ่ห็นด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีท าหนงัสอืมอบฉนัทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสยีง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้น าคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพื่อการลง
มติในแตล่ะวาระไว้แล้ว 
 4.  เมื่อได้คะแนนเสยีงในแตล่ะวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนน
ให้ที่ประชมุทราบ 
 มติของที่ประชุม 
                     1.   ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารที่ประชุมจะแจ้งจ านวนคะแนนเสียงที่จะต้องใช้เป็นมติที่ประชุมในแต่
ละวาระให้ที่ประชมุทราบก่อนลงคะแนน 
    2.  หากคะแนนเสยีงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสยีงตา่งหากเป็นเสยีงชีข้าด  

เลขานกุารที่ประชุมยงัได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯจึงได้ให้
สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
2. การเสนอช่ือบคุคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบตัิ และความรู้ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับ

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
3. การตัง้ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 

ผู้ ถือหุ้น  
ทัง้นี ้ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หรือตัง้ค าถามแตอ่ยา่งใด 
           จากนัน้ เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุด าเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 
ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 
 ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดให้บริษัทมหาชนจ ากดั จดัท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
และจัดส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และให้



 

 

 

น าเสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ด าเนินการจดัท าและจดัสง่ให้หนว่ยงานดงักลา่วภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว  
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมตใินวาระนี ้ โดยได้แจ้งให้ทราบ
วา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีจ่ะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้แจ้งให้ทราบว่าส าหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้    
                                                                ใหญ่                ครัง้ที่ 1/2560  
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,685,529,667 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี-  งดออกเสยีง  24,000  เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี- ) 
 
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
                 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายเฉลมิ  เกียรตธินะบ ารุง กรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบตัิการ) เป็นผู้ ชีแ้จง
ในวาระนี ้
                 นายเฉลิมได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะ              
สรุปสาระส าคญัได้ดงันี ้
 

  1. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2560                หนว่ย : ล้านบาท 

 
* ปี 2560 มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grand Centre Point Ratchadamri เป็นจ านวน 998 

ล้านบาท และมีก าไรทางบญัชีจากการเปล่ียนแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็นจ านวน 
1,135 ล้านบาท 

  ปี 2559 มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายท่ีดนิในจงัหวดัภูเก็ต เป็นจ านวน 560 ล้านบาท         
 
 
   
 
 

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


 

 

 

ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด วันท่ี 31 ธันวำคม 2560 (ต่อ) 

 
 
  2. บ้ำนจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทยีบกับบ้ำนที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้ำ 

 

 

 

 

 



 

 

 

  3. กำรลงทุนในบริษัทร่วม            

 
  4. กำรซือ้ที่ดิน 

 บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มีการเข้าท าสญัญาซือ้ทีด่ิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้ตา่งจงัหวดัเพื่อท า
โครงการบ้านจดัสรร จ านวน 17 แปลง เป็นมลูคา่ทีด่ิน จ านวน 7,909 ล้านบาท 

  5. กำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 

 
            ประธานที่ประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีไ้มม่ีการลงมติเป็นเพียงการชีแ้จงให้ที่ประชมุรับทราบ
เทา่นัน้  
                 ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปีที่ผา่นมาตามที่ได้ชีแ้จงมา    
 
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมตัิงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู กรรมการผู้จดัการ (ฝ่ายสนบัสนนุ) เป็นผู้ ชีแ้จงใน
วาระนี ้
                 นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบว่า ส าหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของ บริษัทฯ พอจะ
สรุปสาระส าคญัๆ ได้ดงันี ้
 
 
 

 
 



 

 

 

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

 
 
งบแสดงฐำนะทำงกำรเงนิ  ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560 

 
 
 



 

 

 

งบก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2560 

 
* ปี 2560  มีก าไรก่อนหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็นจ านวน 2,080 ล้านบาท 

และมีก าไรทางบญัชีจากการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็นจ านวน 1,135 ล้านบาท   
   ปี 2559  มีก าไรก่อนหกัภาษีจากการขายที่ดินในจงัหวดัภเูก็ต เป็นจ านวน 1,240 ล้านบาท 

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนมุตัิ 

 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้

                          อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทนุ ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 (ด้วย
คะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,687,156,166 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี-   งดออกเสยีง 3,755,800 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
 
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตัิเร่ืองกำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ. 2560  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
  นายอดศิรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ได้เรียนเสนอใน
วาระท่ีผา่นมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จา่ยเงินปันผลประจ าปี 2560 จากก าไรสทุธิและก าไร
สะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.75 บาท  แตเ่นื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมตใิห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป
แล้วจ านวน 0.40 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลที่บริษัทฯจะต้องจา่ยเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยก าหนดรายช่ือ
ผู้มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date)  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
 



 

 

 

กำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ. 2560 

 
* ปี 2559 เป็นจ านวนหุ้น ซึง่รวมหุ้นท่ีเกิดจากใบส าคญัแสดงสทิธิที่มาใช้สทิธิ ณ วนัสิน้ปี 
  
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคดิเห็น และลงมตใินวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบวา่ 
หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดทีจ่ะลงคะแนนไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสยีงโปรดลงคะแนน และชมูือ      เพื่อให้เจ้าหน้าทีเ่ก็บบตัรลง 
คะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้
                                       อนมุตัิการจดัสรรก าไร เงินปันผล และเงินส ารอง ประจ าปี พ.ศ. 2560 
( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ  7,690,913,666  เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี-   งดออกเสยีง 25,000  เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-) 
   
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมตัิกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ ต้องออกตำมวำระ  
             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้ นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
              นายภควตัได้ชีแ้จงให้ทีป่ระชมุทราบวา่เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ซึง่ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตัิแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตาม
วาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจบุนับริษัทฯมี
กรรมการจ านวน 8 ทา่น  ส าหรับในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะต้องออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี ้
             1.นายพิภพ              วีระพงษ์ 
             2.นายบณัฑิต           พิทกัษ์สทิธ์ิ  
             3.นายนนัทวฒัน์       พิพฒัวงศ์เกษม      
 ความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ  มีมตใิห้น าเสนอท่ีประชมุผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแตง่ตัง้  
             1.นายพิภพ              วีระพงษ์ 
             2.นายบณัฑิต           พิทกัษ์สทิธ์ิ  
             3.นายนนัทวฒัน์       พิพฒัวงศ์เกษม      
               ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีก้ลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนได้เสนอมา เพื่อน าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บคุคลทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบตัิครบถ้วนตามพระราชบญัญัติ  



 

 

 

บริษัทมหาชนจ ากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เก่ียวข้องกบัการด าเนินงานของ
บริษัทฯมีประวตัิการท างานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้  และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากับ
ดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นในการเสนอช่ือบุคคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ความสามารถ 
เหมาะสม เพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ เป็นการลว่งหน้าก่อนการประชุมใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นที่จะได้จดัให้มีขึน้เป็น
ประจ าในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรับเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
  ทัง้นีป้ระวตัิของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุฯ หน้าที่ 33-40 
              ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลและ
นายภควตัได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                           แตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายพิภพ  วีระพงษ์ 
(ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,658,699,232  เสยีง ไมเ่ห็นชอบ 32,134,460   เสยีง งดออกเสยีง  104,974  เสยีง บตัรเสยี –
ไมม่ี- ) 
2. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ 
(ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,690,795,692 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ 37,900 เสยีง งดออกเสยีง 105,074  เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี--) 
3. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม 
(ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,651,672,793   เสียง ไม่เห็นชอบ 38,964,299 เสียง  งดออกเสียง 301,574  เสียง               
บตัรเสยี –ไมม่ี-) 
 
วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมตัิก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร 
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงในวาระนี ้
              นายพิภพได้ชีแ้จงวา่ เพือ่ให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่
ก าหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุตักิ าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยค านงึถึงความเหมาะสม
ประการตา่งๆ  รวมถึงพจิารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ   คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยก าหนดไว้เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 20,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพื่อ
เสนอให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาและอนมุตัิคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น   ซึง่ในปี 
2560 ที่ผา่นมาที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2560 ได้อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทน เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้
บริษัทฯได้จ่ายคา่ตอบแทนเป็นจ านวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภทคา่ตอบแทน ตามที่ก าหนดในหนงัสอื
เชิญประชมุ หน้า 5-6    
 
 



 

 

 

รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ในปี 2560  ( หนว่ย = บาท ) 

 
 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุม  ( หนว่ย = บาท ) 

 
ตำรำงเปรียบเทียบค่ำตอบแทนกับปีที่ผ่ำนมำ 

 
 
 
 



 

 

 

 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  และเลขานกุารที่
ประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                          อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละทา่น (ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,652,973,195  เสยีง ซึง่เกินกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง  ไมเ่ห็นชอบ 37,923,197  เสยีง   งดออกเสยีง 104,974  เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
 
วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
 ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
   นายภควตัได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ ในปี 2560 ที่ผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้ 

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

ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท โดยก าหนดคา่ตอบแทน 1,700,000 บาท (คา่สอบทาน 
630,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  1,070,000  บาท คา่บริการอื่น –ไมม่ี- ) 

ส าหรับปี 2561 นี ้ คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควรพิจารณา
แตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากส านกังาน อี วาย  ที่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

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

  เป็นผู้ สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรให้ก าหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน1,750,000 บาท (ค่าสอบทาน 
1,090,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  660,000  บาท ค่าบริการอื่น –ไม่มี-) ซึ่งส านกังานอี วาย ได้รับการเสนอช่ือเป็นผู้สอบบญัชี
ของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 12 ปี แตไ่ด้เปลีย่นผู้สอบบญัชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดยผู้สอบบญัชีที่ลงนามใน
งบการเงินจะท าหน้าที่ติดต่อกนัได้ไม่เกิน 5 ปี  โดยได้ปฏิบตัิหน้าที่ในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา และไม่มี
ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่อย่าง
ใด ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกับจ านวนเนือ้งานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีดงักล่าวได้ให้ค ารับรองว่า 
สามารถด าเนินการตรวจสอบและจดัสง่งบการเงินท่ีตรวจทานแล้วได้ทนัตามระยะเวลาตามกฎหมายได้ 
 



 

 

 

1.  

                                     

 

 
                       
 
 
ตำรำงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี      (หน่วย=บำท)  

 
 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนนเสยีง
ข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                          อนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามที่ได้เสนอมาดงักลา่วทกุ
ประการ (ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,652,291,317 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ 38,958,075  เสยีง   งดออกเสยีง   78,574 เสยีง  
บตัรเสยี –ไมม่-ี )  
 
วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมตัิกำรแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบังคบัของบริษัทฯ  
             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม   เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
             นายนนัทวฒัน์ ได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ บริษัทฯจะต้องแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ ดงันี ้
 
                 8.1 แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 26 (กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯผ่ำนสื่ออิเลก็ทรอนิกส์) 
                     ตามประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี  
27 มิถนุายน  2557 ก าหนดให้การประชมุที่กฎหมายบญัญตัิให้ต้องมีการประชมุ นอกจากจะด าเนินการตามวิธีการท่ีบญัญตัิ 
ไว้ในกฎหมายแตล่ะฉบบัแล้ว จะจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบตัิตามประกาศกระทรวง 
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.  
2557 ด้วย         
                     คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาและอนมุตัิตามร่างข้อบงัคบั ข้อ 26  และเพื่อให้การจดทะเบยีนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบัของ 
บริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมกีารแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือในค าขอ 
จดทะเบยีน เพื่อให้เป็นไปตามมติของที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามค าสัง่ ค าแนะน าหรือความเห็นของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกิจ 
การค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่  

         รำยชื่อผู้สอบบัญช ี    จ ำนวนปี 
นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ           11 
นางสาวรุ้งนภา    เลศิสวุรรณกลุ            9 
นางสาวพิมพ์ใจ   มานติขจรกิจ            7 
นางสาวสมุนา     พนัธ์พงษ์สานนท์            2 



 

 

 

1/2561 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้  (ก) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ (ข) บคุคลอื่นใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก 
กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าของข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/หรือ ค าขอ 
ตา่งๆในการยื่นจดทะเบยีนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ทนัที การ 
กระท าการใดๆที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการมอบอ านาจ 
ช่วงได้ โดยไมต้่องขออนมุตัจิากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก 
 
 
(ข้อควำมเดิม)  
 ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็นผู้ก าหนด วันเวลา
และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการ ซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ก าหนดสถานท่ีที่ประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 
 
(ข้อควำมที่ขอแก้ไข) 
 ข้อ 26. ให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็นผู้ก าหนด วนั เวลา
และสถานท่ีในการประชมุคณะกรรมการ ซึง่สถานท่ีที่ประชมุนัน้อาจก าหนดเป็นอยา่งอื่นนอกเหนือไปจากท้องที่อนัเป็น
ที่ตัง้ส านกังานใหญ่ของบริษัทหรือจงัหวดัใกล้เคยีงก็ได้ หากประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ก าหนดสถานท่ีที่ประชมุ ให้ใช้สถานท่ีตัง้ส านกังานของบริษัทเป็นสถานท่ีประชมุ 
  ในการจดัประชมุคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะก าหนดให้จดัการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ การประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกสใ์ห้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือประกาศทีเ่ก่ียวข้อง 
  ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนนเสยีง
ไมน้่อยกวา่ 3/4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวมคะแนน
เป็นดงันี ้

                          อนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบั ข้อ 26.  ตามที่ได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ  
(ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,691,206,219  เสยีง  เสยีง ซึง่เกินกวา่ 3/4 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง     ไมเ่ห็นชอบ  -ไมม่ี-  เสยีง   งดออกเสยีง 137,964  เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี- )  
 
                 8.2 แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 32 (กำรประชุมผู้ถอืหุ้น)   
                     เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ พระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 100  
แก้ไขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหน้าคณะรักษาความงบเรียบร้อยแหง่ชาติ ที่ 21/2560 เร่ืองการเพิม่เตมิกฎหมายเพื่ออ านวย 
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ        
                     คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้แก้ไขเพิ่มเตมิข้อบงัคบัของบริษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุใหญ่ 
สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาและอนมุตัิตามร่างข้อบงัคบั ข้อ 32  และเพื่อให้การจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 
บงัคบัของบริษัทฯเป็นไปด้วยความสะดวกเรียบร้อย จึงอาจต้องมกีารแก้ไขถ้อยค าหรือข้อความในข้อบงัคบัของบริษัทฯ  
หรือในค าขอจดทะเบียน เพื่อให้เป็นไปตามมตขิองที่ประชมุผู้ ถือหุ้น ตามค าสัง่ ค าแนะน าหรือความเห็นของนายทะเบียน 



 

 

 

 กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ หรือเจ้าหน้าที่ของหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง จึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2561 พิจารณาอนมุตัิมอบหมายให้  (ก) กรรมการผู้มีอ านาจลงนาม และ/หรือ (ข) บคุคลอื่นใดซึง่ได้รับการแตง่ตัง้จาก
กรรมการผู้มีอ านาจ ลงนาม มีอ านาจในการแก้ไขถ้อยค าของข้อบงัคบัของบริษัทฯ หรือข้อความในเอกสาร และ/ 
หรือ ค าขอตา่งๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัของบริษัทฯ ตอ่กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ 
ทนัที การกระท าการใดๆที่จ าเป็นเพื่อให้การด าเนินการแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัของบริษัทฯแล้วเสร็จ รวมถึงมีอ านาจในการ 
มอบอ านาจชว่งได้ โดยไมต้่องขออนมุตัิจากที่ประชมุคณะกรรมการหรือที่ประชมุผู้ ถือหุ้นอีก  
 
(ข้อควำมเดิม) 
 ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4เดือน  
นบัแตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้วให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นรวมกนันบัจ านวนหุ้นได้ไมน้่อยกวา่  1  
ใน  5  ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด หรือผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน ซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 10  ของ
จ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด ได้เข้าช่ือกนัท าหนงัสอืโดยระบเุหตผุลและวตัถปุระสงค์ในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้โดย
ชดัเจนขอให้คณะกรรมการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญั ในกรณีที่ผู้ ถือหุ้นร้องขอ คณะกรรมการต้องจดัประชมุ
ภายใน  1  เดือน นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้ ถือหุ้น 
 
(ข้อควำมที่ขอแก้ไข) 
 ข้อ 32. คณะกรรมการต้องจดัให้มกีารประชมุผู้ ถือหุ้น เป็นการประชมุสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบั
แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 
  การประชมุผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ลา่วแล้ว ให้เรียกวา่การประชมุวิสามญั คณะกรรมการจะเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้นเป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้สดุแตจ่ะเห็นสมควร หรือเมื่อผู้ ถือหุ้นคนหนึง่หรือหลายคนซึง่มีหุ้นนบั
รวมกนัได้ไมน้่อยกวา่ร้อยละสบิ (10) ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยได้ทัง้หมด จะเข้าช่ือกนัท าหนงัสอืขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชมุผู้ ถือหุ้น  เป็นการประชมุวสิามญัเมือ่ใดก็ได้ แต่ต้องระบเุร่ืองและเหตผุลในการท่ีขอให้เรียกประชมุไว้ให้ชดัเจนใน
หนงัสอืดงักลา่วด้วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้องจดัให้มีการประชมุผู้ ถือหุ้นภายใน 45 วนั นบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสอืจากผู้
ถือหุ้น 
  ในกรณีที่คณะกรรมการไมจ่ดัให้มีการประชมุภายในก าหนดระยะเวลาข้างต้น ผู้ ถือหุ้นทัง้หลายซึง่
เข้าช่ือกนัหรือ ผู้ ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกนัได้จ านวนหุ้นตามที่บงัคบัไว้นัน้จะเรียกประชมุเองก็ได้ภายใน 45 วนั นบัแตค่รบ
ก าหนดระยะเวลาข้างต้น ในกรณีเช่นนีใ้ห้ถือวา่เป็นการประชมุผู้ ถือหุ้นท่ีคณะกรรมการเรียกประชมุ โดยบริษัทต้อง
รับผิดชอบคา่ใช้จ่ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให้มกีารประชมุและอ านวยความสะดวกตามสมควร 
                                        ในกรณีที่ปรากฏวา่การประชมุผู้ ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชมุเพราะผู้ ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้
ใด จ านวนผู้ ถือหุ้นซึง่มาร่วมประชมุไมค่รบเป็นองค์ประชมุตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 34 ผู้ ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้องร่วมกนั
รับผิดชอบชดใช้คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดจากการจดัให้มกีารประชมุในครัง้นัน้ให้แก่บริษัท 
 ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้ทราบว่า 
หากมีผู้ ถือหุ้ นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ เมื่อมกีารแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัในเร่ืองการประชมุกรรมการผา่นสือ่อิเลค็ทรอนิกส์
ดงักลา่วแล้ว จะมีผลตอ่เบีย้ประชมุของกรรมการหรือไมอ่ยา่งไร และบริษัทฯมีแผนท่ีจะประชมุคณะกรรมการผา่นสือ่
อิเลค็ทรอนิกส์หรือไม ่



 

 

 

                นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม ได้ขออนญุาตเป็นผู้ ชีแ้จงในค าถามนี ้
                นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบงัคบัดงักลา่ว ก็เพื่อให้สอดคล้องกบักฎหมายที่เก่ียวข้อง  
คือประกาศคณะรักษาความสงบแหง่ชาติ ฉบบัที่ 74/2557 เร่ืองการประชมุผา่นสือ่อเิลก็ทรอนิกส์ ลงวนัท่ี 27 มถินุายน  2557  
ก าหนดให้การประชมุที่กฎหมายบญัญตัิให้ต้องมกีารประชมุ นอกจากจะด าเนินการตามวธีิการท่ีบญัญตัิไว้ในกฎหมายแต ่
ละฉบบัแล้ว จะจดัให้มีการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้องปฏิบตัติามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสือ่สาร เร่ืองมาตรฐานการรักษาความมัน่คงปลอดภยัของการประชมุผา่นสือ่อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้วย   ซึง่ 
การแก้ไขเพิม่เติมข้อบงัคบัดงักลา่วก็เป็นเพียงทางเลอืกให้บริษัทฯ ส าหรับกรรมการบางทา่นท่ีติดขดัและมีความจ าเป็นท่ีไม่ 
สามารถเข้าร่วมประชมุด้วยตนเองได้เทา่นัน้  

 เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นมคีวามคดิเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่ส าหรับวาระนีต้้องได้คะแนน
เสยีงไมน้่อยกวา่ 3/4 ของผู้ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้

                          อนมุตัิให้แก้ไขเพิ่มเติม ข้อบงัคบั ข้อ 32.  ตามที่ได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ  
(ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 7,691,332,545 เสยีง  เสยีง ซึง่เกินกวา่ 3/4  ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง      ไมเ่ห็นชอบ  -ไมม่ี-  เสยีง   งดออกเสยีง 146,338  เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี- )  
 
วำระที่ 9  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำม)ี  
               ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆในกิจการที่เก่ียวกบับริษัทฯ  
               โดยมีผู้ ถือหุ้นได้ขอสอบถาม ดงันี ้
               1.อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย         ได้สอบถามเก่ียวกบัภาวะตลาด
อสงัหาริมทรัพย์โดยรวม ซึง่ในปีที่ผา่นมามกีารหดตวัลงเลก็น้อย  จึงขอสอบถามถงึมมุมองของบริษัทฯ ในปีนีแ้ละปีตอ่ๆ ไป
วา่ ยงัจะมีแนวโน้มที่จะเป็นเช่นนีอ้ยูห่รือไม ่และบริษัทฯจะมกีารปรับตวัอยา่งไรเพื่อสร้างผลตอบแทนหรือผลการด าเนินงาน
ให้ดีเหมือนในช่วงปีที่ผา่นๆ มาได้  อีกทัง้จะมีปัจจยัความเสีย่งใดที่จะเป็นปัจจยักระทบตอ่ผลการด าเนินการของบริษัทฯใน
อนาคต 

     ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ แหลง่ที่มาของรายได้ของบริษัทฯ ไมไ่ด้มาจากการขายบ้านและ 
ห้องชดุเทา่นัน้ หากแตม่ีที่มาของรายได้จาก 3 สว่น คือ สว่นแรก รายได้จากการขายบ้านและห้องชดุ ซึ่งถือเป็นเป็นธุรกิจ
หลกั (Core Business) คิดเป็นสดัสว่นรายได้ประมาณ 85 % สว่นท่ีสอง รายได้ประจ า (Recurring Income) ซึง่แบง่
ออกเป็น สว่นของการลงทนุเก่ียวกบัโรงแรมให้เชา่และพืน้ท่ีค้าปลกีให้เช่า และการลงทนุในอพาร์ตเม้นท์ในประเทศ
สหรัฐอเมริกา (ซึง่เร่ิมลงทนุเมื่อ 5-6 ปีที่แล้ว) เราลงทนุไปประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาท โดยมีอตัราผลตอบแทน (Yield) อยู่
ประมาณ 4.7%  ซึง่การลงทนุในสว่นนีย้งัจะมีก าไรจากเงินลงทนุ  (Capital Gain) ในอนาคต  สว่นท่ีสาม รายได้จากการ
ลงทนุ (Investment) ในหลายๆ บริษัทฯ ซึง่ปัจจบุนัมีบริษัทที่เราเข้าไปร่วมลงทนุอยูค่ือ บริษัท ควอลติีเ้ฮ้าส์ จ ากดั 
(มหาชน), บริษัท โฮม โปรดกัส ์ เซ็นเตอร์ จ ากดั (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จ ากดั (มหาชน) จะเห็นได้วา่
แหลง่ที่มาของบริษัทฯ ไมไ่ด้มทีี่มาจากการขายอสงัหาริมทรัพย์แตเ่พียงอยา่งเดียว เรายงัมีบทบาทกึ่งเป็นบริษัทโฮลดิง้ 
(Holding) เนื่องจากได้เลง็เห็นวา่ วงจรของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มีการขึน้-ลงเป็นรอบ ดงันัน้บริษัทฯ จึงพยายามรักษาให้
บริษัทฯ มีการเติบโตที่ยัง่ยืนอยูป่ระมาณ 10% ทกุปีตอ่เนื่องไป โดยจะมีรายได้จากสว่นอื่นๆทีล่งทนุเข้ามาชว่ยตลอด โดย
หลกัแล้วหากเรามกี าไร (Net Profit) เทา่กบั 100% สว่นท่ีมาจากการลงทนุในบริษัทตา่งๆ ของเราจะอยูป่ระมาณ 30% 
ของก าไรดงักลา่ว  ในแง่ของความเสีย่งของตลาด หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจซึง่รัฐบาลเอง รวมถงึนกัวชิาการหลายๆ 
ทา่นมองวา่เศรษฐกิจปีนีน้า่จะดกีว่าปีที่แล้ว โดยในปีนีน้า่จะเตบิโตประมาณ 4% อยา่งไรก็ด ี ลกัษณะการเติบโตของ
เศรษฐกิจคอ่นข้างจะกระจกุตวั  โดยในตา่งจงัหวดัยงัคงมีปัญหาคอ่นข้างมาก  ยกเว้นหวัเมืองใหญ่ๆ ที่มีนิคมอตุสาหกรรม 



 

 

 

แหลง่ทอ่งเที่ยวและการศกึษา ที่มีอตัราการเติบโตทางเศรษฐกิจยงัคงดีอยู ่ การด าเนินการจึงยงัพอไปได้  อีกทัง้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เร่ิมมีมากขึน้และเร่ิมมีการร่วมทนุ (Joint Venture) กบัผู้ ร่วมทนุตา่งประเทศ ซึง่ถือเป็นอกีหนึง่
ปัจจยัที่ต้องค านงึถึงในอนาคตภายใต้ตลาดอสงัหาริมทรัพย์ในบ้านเราซึง่ไมไ่ด้ใหญ่มาก ทัง้นีจ้ะเร่ิมมีนกัลงทนุตา่งประเทศ
เข้ามามากขึน้ ก็ถือเป็นอีกความเสีย่งหนึง่ซึง่บริษัทฯก็คงต้องพยายามปรับตวักนัตอ่ไป  
               2.  มีผู้ ถือหุ้นได้ขอค าอธิบายเพิม่เตมิในรายงานประจ าปี หน้า 108 ในสว่นของ 2 รายการสดุท้ายคือ การขาดทนุ
จากอตัราแลกเปลีย่น และการขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์   

     ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในเร่ืองนี ้
                     นายอดิศรได้ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริษัทฯได้ลงทุนในอพาร์ตเม้นท์ให้เช่าในประเทศสหรัฐอเมริกา 
ซึง่บริษัทฯได้ลงทนุไปแล้วกวา่ 1.7 หมื่นล้าน บาท หรือคิดเป็นประมาณ 500 กวา่ล้านเหรียญสหรัฐ และขณะนีเ้รามีตกึ 
อพาร์ตเม้นท์ให้เช่าอยู่ 5 อาคาร คิดเป็นมลูค่าอาคารละประมาณละ 100 กว่าล้านเหรียญสหรัฐ (รวมค่าซ่อมแซมแล้ว) 
โดยการลงทุนที่อเมริกานี ้ส่วนใหญ่บริษัทฯจะลงทุนโดยใช้วิธีการกู้ เงินจากสถาบนัการเงิน  เนื่องจากเราต้องการให้มี
ดอกเบีย้เกิดขึน้เพื่อจะได้เป็นการช่วยลดภาระภาษี  และมีเงินลงทนุบางสว่นที่เป็นเงินทนุของบริษัทฯเอง โดยส่วนที่เป็น
เงินกู้ นัน้ บริษัทฯได้กู้ เงินในรูปของเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ เพื่อไปซือ้ทรัพย์สินที่จ าหน่ายในรูปสกุลเงินสกุลดอลล่าสหรัฐ
เช่นกนั  จึงไมเ่กิดปัญหาอะไรเนื่องจากเป็นเงินสกลุเดียวกนั  แต่ในสว่นที่เป็นเงินทนุของบริษัทฯซึ่งน าไปลงนัน้ เป็นเงินใน
รูปสกุลเงินบาทซึ่งจะต้องถูกค านวณตามภาวะตลาด (Mark to Market) ทัง้นีอ้ตัราแลกเปลี่ยนในช่วง 2 ปีที่ผ่านมานี ้
คา่เงินบาทคอ่นข้างแข็งตวัเร็วมาก ดงันัน้จึงเป็นเหตใุห้เกิดผลขาดทนุจากอตัราแลกเปลี่ยนดงัที่กลา่วมาแล้ว   ในสว่นของ
การขาดทนุจากตราสารอนพุนัธ์ (Derivative) นัน้เกิดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap) 
กลา่วคือ แม้ว่าเงินที่เรากู้ ไปลงทนุบางส่วนเรากู้ เงินในสกุลเหรียญสหรัฐโดยตรง แต่ยงัมีบางสว่นที่เรากู้ เป็นเงินบาทจาก
เมืองไทยแล้วเปลี่ยน (swap) เป็นเงินเหรียญสหรัฐที่อเมริกา ซึ่งสญัญาอตัราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางครัง้ก็มี
การหมดอายุ จึงเป็นเหตุให้เกิดผลขาดทุน  โดยหลกัแล้วการขาดทุนดงักล่าวจะเกิดจากส่วนที่เป็นเงินทุนของเราอนัมี
เหตผุลมาจากการท่ีคา่เงินบาทแข็งตวั หากเงินบาทออ่นตวัลง ตวัเลขในสว่นท่ีขาดทนุนีอ้าจมีเป็นไปในทางตรงกนัข้าม  

3. มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามเก่ียวกบัการลงทนุในสหรัฐอเมริกา โดยอยากทราบวา่เรายงัมีโครงการที่จะขายอยู่
หรือไมอ่ยา่งไร และหากเราจะไมข่ายและด าเนินการอยา่งนีไ้ปเร่ือยๆ อยากทราบวา่ ตอนนี ้Capital Gain จากโครงการท่ี
ประเทศสหรัฐอเมริกาอยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่   

 ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ จริงๆ แล้วในทรัพย์สนิตา่งๆ ที่ลงทนุไปท่ีเป็นรายได้ประจ า (Recurring Income) 
เก่ียวกบัคา่เช่า ไมว่า่ในประเทศไทยเอง ซึง่ปัจจบุนัเรามีโรงแรมอยูป่ระมาณกวา่ 2,000 ห้องที่เราบริหารอยู ่ และมีพืน้ท่ีค้า
ปลกี  (Retail) อยูป่ระมาณ 75,000 ตารางเมตร ในท าเล 2 แหง่  สว่นท่ีสหรัฐอเมริกานัน้ เรามีอพาร์ตเม้นท์ 5 อาคาร หรือ
ประมาณ 1,000 ยนูิต ซึง่ทัง้หมดนีเ้ป็นรายได้ประจ าทีเ่ข้ามาอยา่งตอ่เนื่อง  อยา่งไรก็ดี บริษัทฯ จะพิจารณาวา่เมื่อถึงเวลา
ที่มีก าไรจากเงินลงทนุ (Capital Gain) พอสมควรและมีผู้สนใจ  เราก็พร้อมที่จะขายออกไป ซึง่เป็นนโยบายที่บริษัทฯยดึถือ
และปฏิบตัิมาโดยตลอด  ส าหรับในสหรัฐอเมริกา เราซือ้ตกึเก่าที่สร้างเสร็จน ามาปรับปรุงตกแตง่ใหมแ่ล้วปลอ่ยเช่า สร้าง
ผลก าไรได้มากขึน้ แล้วคอ่ยขายออกไป  โดยบริษัทฯ จะพิจารณาชว่งจงัหวะเวลาที่เหมาะสม ซึง่จะได้ก าไรจากเงินลงทนุ 
(Capital Gain) เทา่ไหร่นัน้ ขึน้อยูก่บั Deal ในแตล่ะครัง้ แตจ่ากตวัอยา่งในอดีตที่ผา่นมา เราซือ้ตกึแรกซึง่เป็นตกึเลก็ๆ ใน
ราคาประมาณ 11-12 ล้านเหรียญสหรัฐ และเราขายออกไปได้ประมาณ 18 ล้านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้วา่เราได้ก าไรจาก
เงินลงทนุ (Capital Gain) อยูท่ี่ประมาณ 50%  

 ผู้ ถือหุ้นถามเพิ่มเติมวา่ทนุท่ีเราลงทนุไปในโครงการทัง้หมดที่ประเทศสหรัฐอเมริกา หากคิดเป็นเหรียญสหรัฐ 
อยูท่ี่ประมาณเทา่ไหร่ และ ตอนนีโ้ครงการดงักลา่วมมีลูคา่อยูป่ระมาณเทา่ไหร่  



 

 

 

 ประธานที่ประชมุได้ชีแ้จงตอ่วา่ ทนุท่ีลงไปทัง้หมดประมาณ 557 ล้านเหรียญสหรัฐ การจะดวูา่จะมีก าไรจาก
เงินลงทนุนีเ้ป็นจ านวนเทา่ไหร่ก็จะต้องมีข้อตกลงที่แนน่อนกนัก่อน แม้เราไมไ่ด้ค านวณราคาตลาดไว้ แตแ่นวโน้มโครงการ
ที่สหรัฐอเมริกาของบริษัทยงัคงไปได้ดีอยู ่ โดยทีอ่ตัราการเข้าพกั (Occupancy Rate) อยูท่ี่ประมาณ 90%   

 ผู้ ถือหุ้นถามตอ่วา่อพาร์ตเม้นท์ทีเ่ราไปลงทนุอยูใ่นรัฐไหนบ้าง  
 ประธานที่ประชมุแจ้งวา่สว่นมากอยูใ่นพืน้ท่ีอา่วซานฟรานซิสโก (Bay Area) และที่ Silicon Valley โดยมีอีก

แหง่หนึง่ซึง่อยูห่า่งออกไป คืออยูท่ี่รัฐ Oregon ใกล้กบัเมือง Seattle  ถือเป็นตกึแรกที่อยูห่า่งจาก Bay Area ซึง่ขณะนีต้กึ
ดงักลา่วมีอตัราการเข้าพกัอยูท่ี่ประมาณใกล้เคยีง 90% เนื่องจากบริเวณดงักลา่วอยูใ่กล้เคยีงโรงพยาบาล อีกทัง้ยงัเป็น
เมืองแหลง่การศกึษา ซึง่ถือวา่อยูใ่นท าเลที่ดีแหง่หนึง่    

 
               เมื่อไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอื่นใดอีก ประธานท่ีประชมุจึงได้กลา่วปิดการประชมุ และขอขอบพระ 
คณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
 
               ปิดประชมุเวลา 14.50 น. 
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