
 

 

 

ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
บริษัท แลนดแ์อนดเ์ฮ้ำส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 25 เมษายน 2562 เวลา 13.39  น. ณ หอ้งประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี    

เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้ที่มาประชุมดว้ยตนเอง 231  ราย นบัจ านวน
หุน้ได ้ 8,412,270 หุน้ และผูร้บัมอบฉันทะ 1,296  ราย นบัจ านวนหุน้ได  ้ 7,873,202,087  หุน้ รวมจ านวนหุน้ทัง้สิน้ 
7,881,614,357 หุน้ ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุน้ทัง้หมดจ านวน 11,949,713,176 หุน้ (คิดเป็น 65.9565 %) ครบเป็น
องค์ประชุม โดยในการประชุมครั้งนีม้ี  นายนพร  สุนทรจิตต์เจริญ ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชุมและ              
นายนนัทวฒัน ์พิพฒัวงศเ์กษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรษัิท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

เลขานุการที่ประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในวนันี ้ครบจ านวนคณะกรรมการทัง้ 8 ท่าน     
(ครบ 100%) ดงันี ้

1. นายนพร สนุทรจิตตเ์จรญิ ประธานกรรมการ  ประธานที่ประชมุ 
2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์ กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายพิภพ  วีระพงษ์                     กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและ 

                                                 พิจารณาคา่ตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สทิธ์ิ             กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่งและการ  
                                                        พฒันาอยา่งยั่งยืน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 และพิจารณาคา่ตอบแทน 
5. นายอดศิร ธนนนัทน์ราพลู กรรมการ , กรรมการผูจ้ดัการ (สายสนบัสนนุ) 

                                                 และกรรมการสรรหาและคา่ตอบแทน  
6. นายวชัรนิ  กสนิฤกษ์ กรรมการ , กรรมการผูจ้ดัการ(สายปฏิบตัิการ) และ 

 กรรมการบรหิารความเสีย่งและการพฒันาอยา่งยั่งยืน  
7. นายอาชวิณ  อศัวโภคิน              กรรมการ   
8. นายนนัทวฒัน ์ พิพฒัวงศเ์กษม กรรมการ ,เลขานกุารคณะกรรมการ และ 

                                                 กรรมการบรหิารความเสีย่งและการพฒันาอยา่งยั่งยืน 
ในวนันีบ้ริษัทฯไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  คือนางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกุล ซึ่ง

เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิทฯเขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเด็นที่เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดเ้ชิญที่ปรกึษากฎหมายจาก
บริษัทส านกังานกฎหมาย ทีแอนดเ์อฟ จ ากัด คือนายจรสัหลา้   ภูมิวฒัน ์  เขา้ร่วมสงัเกตการณใ์นประชุมครัง้นี ้เพื่อท า
หนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุครัง้นีเ้ป็นไปอยา่งโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับริษัท และเป็นคนกลางในการตรวจ
นบัคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ  ทัง้นีบ้รษัิทฯไดน้ าระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสยีงของ บรษัิท อินเวนเทค 
ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากดั มาใชใ้นการประชมุครัง้นีด้ว้ย  

ก่อนจะเขา้วาระการประชุม เลขานกุารที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตัิในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยไดแ้จง้ถึงรายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในหนงัสือ
เชิญประชมุหนา้ 45-46  ดงันี ้

กำรมอบฉันทะ 
บริษัทไดจ้ดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะใหท้ัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่กรมพฒันาธุรกิจ

การคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะทั่วไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซอ้น 



 

 

 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสอืมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให ้Custodian                            
  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
                              
 วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ กำรนับคะแนน และกำรแจ้งผลกำรนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้ร ับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้                  
ท าเครือ่งหมายไว ้โดยบรษัิทฯจะแจกบตัรลงคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุทา่น 
 2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชมุวา่ผูถื้อหุน้ทา่นใด  เห็นดว้ย  ไมเ่ห็นดว้ย  หรอืงดออกเสยีง 
  3. ในแตล่ะวาระหากไมม่ีผูถื้อหุน้คดัคา้น ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหถื้อวา่ทา่นผูถื้อหุน้เห็นชอบตามมติ
ที่น าเสนอ หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดคดัคา้น ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนท่ีบรษัิทฯจดัให ้ส าหรบัการออกเสียง
ลงคะแนนใหถื้อหนึง่หุน้เป็นหนึง่เสยีง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บรษัิทฯจะน าคะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ย หรอืงดออกเสยีง 
หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นดว้ย ส่วนผูถื้อหุ้นที่ท  าหนังสือมอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุม และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงคข์องทา่นผูถื้อหุน้นัน้ บรษัิทฯไดน้ าคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไวใ้นเครือ่งคอมพิวเตอรเ์พื่อการลง
มติในแตล่ะวาระไวแ้ลว้ 
 4.  เมื่อไดค้ะแนนเสยีงในแตล่ะวาระแลว้ ประธานที่ประชุมหรือเลขานกุารที่ประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ี่ประชมุทราบ 
 มติของที่ประชุม 
                     1.   ประธานท่ีประชมุหรอืเลขานกุารที่ประชุมจะแจง้จ านวนคะแนนเสียงที่จะตอ้งใชเ้ป็นมติที่ประชุมในแต่
ละวาระใหท้ี่ประชมุทราบก่อนลงคะแนน 
    2.  หากคะแนนเสียงเท่ากันใหป้ระธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด
  

เลขานกุารท่ีประชมุยงัไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพื่อเป็นการสง่เสริมการก ากบัดแูลกิจการตาม
หลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัทฯจึงไดใ้ห้
สทิธิแก่ผูถื้อหุน้ดงันี ้

1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้    
2. การเสนอช่ือบคุคลที่ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นวา่มีคณุสมบตัิ และความรูค้วามสามารถ เหมาะสมเพื่อรบั

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ  
3. การตัง้ค าถามเก่ียวกบัวาระการประชุม โดยใหใ้ชส้ิทธิเป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชุมใหญ่สามญั       

ผูถื้อหุน้  
ทัง้นี ้ในปีนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หรอืตัง้ค  าถามแตอ่ยา่งใด 
              ก่อนเขา้สูว่าระการประชุม  เลขานกุารที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบ โดยขอแกไ้ขขอ้มลูที่ผิดพลาด ในสว่น
ของรายงานประจ าปี ในหนา้ 45 ขอ้ 6.1 คา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี   (เฉพาะที่ดาวนโ์หลดผ่านทาง  QR Code เท่านัน้ 
สว่นท่ีเป็นเลม่หนงัสอืไดแ้กไ้ขแลว้ ) ดงันี ้ 
            -คา่ตรวจสอบบญัชีของบรษัิท จ านวน 1,700,000  บาท ขอแกไ้ขเป็น 1,750,000 บาท 
             -คา่ตรวจสอบบญัชีของบรษัิทยอ่ย จ านวน 2,730,000 บาท ขอแกไ้ขเป็น 2,830,000 บาท 



 

 

 

             -รวมคา่ตอบแทนจากการสอบบญัชี จ านวน 4,430,000 บาท ขอแกไ้ขเป็น 4,580,000 บาท 
            จากนัน้ เลขานกุารที่ประชุมไดเ้ชิญประธานที่ประชุมด าเนินการเปิดประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 

ประธานท่ีประชมุไดก้ลา่วเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วำระที่ 1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที่ 1/2562 
 ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทมหาชนจ ากดั จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
และจัดส่งใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และให้
น าเสนอตอ่ที่ประชมุผูถื้อหุน้ในคราวตอ่ไปดว้ย  ซึง่บรษัิทฯก็ไดด้  าเนินการจดัท าและจัดสง่ใหห้นว่ยงานดงักลา่วภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซทข์องบรษัิท ( www.lh.co.th ) เป็นท่ีเรยีบรอ้ยแลว้  
 ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และแจง้ผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้    
                                                           ใหญ่                ครัง้ที่ 1/2561  
( ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,422,005,349 เสยีง ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี-  งดออกเสยีง 52,000* เสยีง  บตัรเสยี –ไมม่ี- ) 
* ไม่รวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วำระที่ 2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
                 ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายวชัรนิ  กสนิฤกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ (สายปฏิบตัิการ) เป็นผูชี้แ้จงในวาระ
นี ้
                 นายวัชริน ได้ชีแ้จงให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะ              
สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
  1. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561          หนว่ย: ลา้นบาท 

รายละเอยีด ปี 2561 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

รายไดร้วมทัง้หมด 36,447           38,786           -6.0%

1. รายไดจ้ากการขาย 30,514           31,724           -3.8%

สัดสว่นรายไดจ้ากการขาย 84% 82%

2. รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 3,733              3,197              16.8%

สัดสว่นรายไดจ้ากคา่เชา่ 10% 8%

ก าไรจากธรุกจิหลัก (Profit from core operation) 6,611              6,345              4.2%

ก าไรสทุธ*ิ 10,475           10,463           0.1%  
* ปี 2561  มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายอพารต์เมน้ตใ์หเ้ช่าในสหรฐัอเมรกิา เป็นจ านวน 936 ลา้นบาท  
  ปี 2560  มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri  เป็นจ านวน 998  ลา้นบาท 

และก าไรทางบญัชีจากการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทรว่มเป็นจ านวน 1,135 ลา้นบาท 
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2561 (ต่อ) 

รายละเอยีด ปี 2561 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

จ านวนโครงการทีม่ยีอดโอน 70                    77                    

จ านวนบา้นทีโ่อน       (หลัง) 4,008              4,126              -2.9%

จ านวนโครงการทีเ่ปิดใหม่ 12                    10                    

มลูคา่โครงการทีเ่ปิดใหม่   (ลา้นบาท) 23,110           10,080           129.3%

สัดสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทสนิคา้ :

บา้นเดีย่ว 69% 60% 9.0%

ทาวน์เฮา้ส์ 10% 7% 3.0%

คอนโดมเินียม 21% 33% -12.0%  
2. บ้ำนจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทียบกับบ้ำนทีบ่ริษัทสง่มอบให้แก่ลูกค้ำ 

รายละเอยีด / ปี ปี 2561 ปี 2560 % เปลีย่นแปลง

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 102,586         94,297           8.8%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นเดีย่ว 14,897           12,183           22.3%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นแฝด 2,028              2,533              -19.9%

จ านวนบา้นเดีย่วและบา้นแฝดทีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,885              1,773              6.3%

ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 11.1% 12.0%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 19,853           16,262           22.1%

จ านวนหลังทาวน์เฮา้สท์ีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 820                  577                  42.1%

ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 4.1% 3.5%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 65,808           63,319           3.9%

จ านวนหอ้งคอนโดมเินียมทีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 777                  1,272              -38.9%

ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 1.2% 2.0%  
3. กำรลงทุนในบริษัทร่วม              

บรษิทั

ทนุช าระแลว้

(ลา้นบาท) จ านวนหุน้ทีถ่อื PAR % การถอืหุน้

ราคาทนุ

(ลา้นบาท)

ราคาตลาด

ตอ่หุน้ 

19/4/62

มลูคา่ตลาด

(ลา้นบาท)

บรษิทัจดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย ์

QH 10,714            2,675,945,601   1        24.98% 7,425              3.10                 8,295              

HMPRO 13,151            3,975,878,432   1        30.23% 6,639              15.30               60,831            

Q-CON 400                 84,627,680        1        21.16% 392                 5.00                 423                 

LHFG 21,184            4,634,761,967   1        21.88% 8,697              1.56                 7,230              

23,154            76,780            

บรษิทัไมจ่ดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัย์

LHPF 2 1,486              74,278,549        10     49.99% 419                 

419                 

รวม 23,573            

รวม

รวม

 
 



 

 

 

 
4. กำรซือ้ทีด่นิ 
   บริษัทและบริษัทย่อยไดม้ีการเขา้ท าสญัญาซือ้ที่ดิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทัง้ต่างจังหวดัเพื่อท า
โครงการบา้นจดัสรร จ านวน 14 แปลง เป็นมลูคา่ที่ดิน จ านวน 5,794 ลา้นบาท 
 
5. กำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู ้
 

เดอืน

จ านวนเงนิ

(ลา้นบาท) อตัราดอกเบีย้ อาย ุ(ปี)

มนีาคม 1,200                  2.96% 7              

พฤษภาคม 6,000                  1.98% 3              

ตลุาคม 5,000                  3.02% 3              

รวม 12,200               2.50%  
 
           ประธานที่ประชมุไดชี้แ้จงใหท้ราบวา่ส าหรบัวาระนีไ้มม่ีการลงมตเิป็นเพียงการชีแ้จงใหท้ี่ประชมุรบัทราบเทา่นัน้  
             ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษัิทฯในปีที่ผา่นมาตามที่ไดชี้แ้จงมา    
 
วำระที่ 3 พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561  
 ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายอดิศร  ธนนนัทน์ราพลู กรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายสนบัสนนุ) เป็นผูชี้แ้จงใน
วาระนี ้
                 นายอดิศรไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า ส าหรบังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของ บรษัิทฯ พอจะ
สรุปสาระส าคญัๆ ไดด้งันี ้
งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

ลา้นบาท %

สนิทรพัยร์วม 111,481           109,491           1,989          1.8

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 7,132                4,783                2,349 49.1

สนิคา้คงเหลอื-สุทธิ 48,243             48,198             45 0.1

อืน่ๆ 2,349                2,395                -46 -1.9 

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 57,724             55,376             2,348 4.2

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 23,573             22,578             995 4.4

ทีด่นิรอการพัฒนา 1,337                2,508                -1,171 -46.7 

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน (LHUSA) 14,407             17,397             -2,991 -17.2 

สทิธกิารเชา่ 6,653                3,666                2,987 81.5

อืน่ๆ 7,787                7,967                -179 -2.3 

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 53,757             54,116             -359 -0.7 

งบการเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560

ผลตา่ง

 
 



 

 

 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 (ต่อ) 

ลา้นบาท %

หนีส้นิรวม 60,729             58,683             2,047          3.5       

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 609                    -                     609 N/A

เงนิกูย้มืระยะยาว + Current Portion 9,621                7,744                1,877 24.2

หุน้กู ้ + Current Portion 40,450             41,250             -800 -1.9 

รวมหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 50,680             48,994             1,686 3.4

หนี้สนิอืน่ทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ 10,049             9,688                361 3.7

สว่นของผูถ้อืหุน้ 50,752             50,809             -57 -0.1 

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 11,950             11,950             -               0.0

ก าไรสะสม 19,292             17,805             1,486 8.3

อืน่ๆ 18,741             20,312             -1,571 -7.7 

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบ.ยอ่ย 769                    742                    27 3.6

งบการเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560

ผลตา่ง

 
 
งบก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวำคม 2561 

ลา้นบาท %

รายไดร้วม 36,447             38,786             -2,339 -6.0 

รายไดจ้ากการขายบา้น 30,514             31,724             -1,211 -3.8 

รายไดค้่าเชา่ 3,733                3,197                536 16.8

รายไดอ้ืน่ๆ* 2,200                3,864                -1,664 -43.1 

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบ.รว่ม 3,404                3,137                268 8.5

ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย 26,909             28,238             -1,329 -4.7 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 731                    641                    89 13.9

ก าไรสุทธ ิ กอ่นภาษีเงนิได ้ 12,212             13,044             -832 -6.4 

ภาษีเงนิได ้ 1,708                1,890                -183 -9.7 

ก าไรสว่นทีเ่ป็นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคมุของบ.ย่อย 29                      690                    -662 -95.8 

ก าไรสุทธิ 10,475             10,463             12 0.1

งบการเงนิรวม ปี 2561 ปี 2560

ผลตา่ง

 
* ปี 2561  มีก าไรก่อนหกัภาษีจากการขายอพารต์เมน้ตใ์หเ้ช่าในสหรฐัอเมรกิา เป็นจ านวน 1,335 ลา้นบาท 

   ปี 2560  มีก าไรก่อนหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็นจ านวน 2,080 ลา้นบาท 
และมีก าไรทางบญัชีจากการเปลีย่นแปลงสว่นของผูถื้อหุน้ของบรษัิทรว่ม เป็นจ านวน 1,135 ลา้นบาท   

 
 ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่าหากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 



 

 

 

  ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจง้ผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้

                           อนมุตัิงบดลุและบญัชีก าไรขาดทุน ประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2561   
(ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,421,502,051 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี-   งดออกเสยีง 1,570,300* เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
* ไม่รวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมัติเร่ืองกำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ. 2561  
 ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายอดิศร ธนนนัทน์ราพลู เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้
  นายอดิศรไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2561 ตามที่ไดเ้รียนเสนอใน
วาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควร ใหจ้่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 จากก าไรสทุธิและก าไร
สะสมใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในอตัรา หุน้ละ 0.75 บาท  แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดม้ีมติใหจ้่ายเงินปันผลระหว่างกาลไป
แลว้จ านวน 0.40 บาทตอ่หุน้ ดงันัน้เงินปันผลที่บรษัิทฯจะตอ้งจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุน้ละ 0.35 บาท โดยก าหนดรายช่ือ
ผูม้ีสทิธิไดร้บัเงินปันผลในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 (Record Date)  และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 
กำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ. 2561 

ปี 2561 ปี 2560 ปี 2561 ปี 2560

1.   ก าไรสทุธิ 10,475             10,463             10,475             10,463             

2.   จ านวนหุน้ 11,950             11,950             11,950             11,950             

3.   เงนิปันผลตอ่หุน้ 0.75                  0.75                  0.75                  0.75                  

4.   จ านวนเงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้ 8,962                8,962                8,962                8,962                

5.  Dividend Payout Ratio 85.6% 85.7% 85.6% 85.7%

6.  D/E Ratio (Net) 0.78                  0.84                  0.84                  0.86                  

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั งบการเงนิรวม

 
  ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
วา่ หากมีผูถื้อหุน้ทา่นใดที่จะลงคะแนนไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ      เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
               ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้แจง้ผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้
                                      อนมุตัิการจดัสรรก าไร เงินปันผล และเงินส ารอง ประจ าปี พ.ศ. 2561 
( ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,423,143,461 เสยีง   ไมเ่ห็นชอบ –ไมม่ี-   งดออกเสยีง 52,000* เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-) 
* ไม่รวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 

   
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระ  
                ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายให ้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็น
ผูชี้แ้จงในวาระนี ้ 



 

 

 

               นายพิภพไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุตัิแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระ  โดยทกุๆ ปี กรรมการบรษัิทฯจะตอ้งออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมี
กรรมการจ านวน 8 ทา่น  ส าหรบัในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ดงันี  ้
              1. นายวชัรนิ  กสนิฤกษ์ 
               2. นายนพร    สนุทรจิตตเ์จรญิ  
              3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์     
  ความเห็นของคณะกรรมการบรษัิทฯ  มีมตใิหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้  
              1. นายวชัรนิ  กสนิฤกษ์ 
               2. นายนพร    สนุทรจิตตเ์จรญิ  
              3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์     
              ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคา่ตอบแทนไดเ้สนอมา เพื่อน าเสนอขออนมุตัิต่อที่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บคุคลทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติ  
บรษัิทมหาชนจ ากดั เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บรษัิทฯ มีประวตัิการท างานที่โปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ และเพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบั
ดแูลกิจการตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯจึงไดใ้ห้สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ในการเสนอช่ือบุคคลที่ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรูค้วามสามารถ 
เหมาะสม เพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิทฯ เป็นการลว่งหนา้ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ที่จะไดจ้ดัใหม้ีขึน้เป็น
ประจ าในแตล่ะปี  ซึง่ในปีนีไ้มม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดเสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 
 ทัง้นีป้ระวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น ปรากฎอยูใ่นหนงัสอืเชิญประชมุฯ หนา้ที่ 32-39 
               ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เ ก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
               ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล
และเลขานกุารท่ีประชมุไดแ้จง้ผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                           แตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายวชัรนิ  กสนิฤกษ ์
(ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,286,523,963 เสียง ไม่เห็นชอบ  133,735,985   เสียง งดออกเสียง 52,000* เสียง บตัรเสีย     
–ไมม่ี- ) 
2. นายนพร  สนุทรจิตตเ์จรญิ 
(ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,354,854,293 เสียง ไม่เห็นชอบ 65,408,655  เสียง งดออกเสียง 52,000* เสียง  บตัรเสีย       
–ไมม่ี--) 
3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์
(ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,238,850,601  เสยีง ไมเ่ห็นชอบ 168,206,647 เสยีง  งดออกเสียง 13,254,700*  เสียง  บตัรเสีย 
–ไมม่ี-) 
* ไม่รวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 



 

 

 

วำระที่ 6 พิจำรณำเร่ืองเลอืกตั้งกรรมกำรเข้ำใหม่ 
                 ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายพิภพ วีระพงษ ์ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน เป็นผู้
ชีแ้จงในวาระนี ้ 
               นายพิภพ ไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่า ตามขอ้บังคับบริษัทฯขอ้ 15 ก าหนดให ้คณะกรรมการของบริษัท
ประกอบดว้ยกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่า 5 คน ฯลฯ ซึ่งปัจจุบนัคณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 8 ท่าน คณะกรรมการ
บริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  ซึ่งไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า  เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการเติบโตของบรษัิทฯ จึงเห็นสมควรใหเ้พิ่มจ านวนกรรมการอีก 1 ท่าน จากเดิมจ านวน 8 ท่าน เป็น  9 ท่าน  
โดยคณะกรรมการสรรหาฯ ไดพ้ิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชนส์ูงสดุต่อการด าเนินงานของบริษัทฯ จึง
เห็นสมควรใหเ้สนอช่ือ นายอดุล  ชูวณิชชานนท ์ รองกรรมการผูจ้ัดการ ท าหนา้ที่รกัษาการกรรมการผูจ้ัดการ สาย
ปฏิบัติการโครงการอาคารชุด เป็นกรรมการเข้าใหม่อีก  1ท่าน  โดยนายอดุล ได้ผ่านกระบวนการกลั่นกรองของ
คณะกรรมการสรรหาฯ แลว้ว่าเป็นผูม้ีคณุสมบตัิ มีประสบการณ์   ความรูค้วามสามารถที่เหมาะสม  ไม่มีคณุสมบตัิที่ขดั
ต่อกฎหมาย  ทัง้นีน้ายอดลุ  มิไดด้  ารงต าแหน่งกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนัและเป็น
การแขง่ขนักบักิจการของบรษัิทฯแตอ่ยา่งใด รายละเอียดประวตัิปรากฏตามหนงัสอืเชิญประชมุหนา้ 40-41    ขอเสนอต่อ
ที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 เพื่อพิจารณาอนมุตัิแตง่ตัง้ตอ่ไป 
               ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
               มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามในเรื่องเก่ียวกบัวาระของกรรมการอิสระ โดยแจง้ว่าก่อนหนา้นีต้นไดเ้ขา้ไปร่วมประชุมผู้
ถือหุน้ของบรษัิทแหง่หนึง่ ซึง่ในท่ีประชมุดงักลา่ว มีตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผูล้งทนุไทย คือ อาสาผูพ้ิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้ 
เขา้ร่วมประชุมดว้ย โดยอาสาพิทักษ์สิทธิผูถื้อหุน้ไดแ้สดงความเห็นเก่ียวกับการแต่งตัง้กรรมการอิสระ โดยไดแ้สดง
ความเห็นวา่ ตามหลกัธรรมาภิบาลแลว้ กรรมการอิสระไมค่วรไดร้บัแตง่ตัง้ใหด้  ารงต าแหนง่เกินกวา่ 3 วาระ จึงขอสอบถาม
วา่ คณะกรรมการบรษัิทฯ มีความคิดเห็นเป็นเช่นไร 
               ประธานท่ีประชุมไดต้อบขอ้ซกัถามดงักลา่วว่า หลกัธรรมาภิบาล (Good Governance) ของตลาดหลกัทรพัย ์
เป็นเพียงแนวทางปฏิบตัิที่ตลาดหลกัทรพัยไ์ดก้ าหนดว่า บริษัทฯจดทะเบียนควรก าหนดนโยบายใหก้รรมการอิสระมีการ
ด ารงต าแหน่งต่อเนื่องได้ไม่เกินกว่า 9 ปี   ซึ่งในเรื่องนีส้ามารถมองได้เป็น 2 ด้าน คือนอกจากจะต้องค านึงถึง               
หลกัธรรมาภิบาลดงักลา่วแลว้ ยงัควรจะตอ้งมีการพิจารณาถึงการด ารงตนของกรรมการอิสระวา่ มีความเป็นกลาง และได้
ท าประโยชนใ์หแ้ก่บรษัิทฯหรอืไมเ่พียงใด ซึง่ที่ผา่นมา กรรมการอิสระทกุทา่นของบรษัิทฯ ไดทุ้ม่เทใหแ้ก่บรษัิทฯ และท างาน
ดว้ยความโปรง่ใส โดยไมม่ีรายการทบัซอ้นทางธุรกิจแตอ่ยา่งใด ทัง้นีก้ารสรรหากรรมการอิสระก็ไม่ใช่เป็นเรื่องง่าย เพราะ
นอกจากกรรมการอิสระจะตอ้งมีความรูค้วามสามารถแลว้ ยงัตอ้งมีความรบัผิดชอบสงูตามมาอีกดว้ย ซึ่งในความเขา้ใจ
สว่นตวัแลว้เห็นวา่ การที่ตลาดหลกัทรพัยก์ าหนดแนวทางปฏิบตัิดงักลา่ว ก็เพื่อใหบ้ริษัทจดทะเบียนมีทางออกในการสรร
หาผูท้ี่มีความรูค้วามสามารถมาด ารงต าแหน่งแทนกรรมการอิสระเดิมในกรณีที่บริษัทฯ พิจารณาเห็นว่าอาจมีความ
จ าเป็นตอ้งปรบัเปลีย่นกรรมการอิสระท่ีเริม่จะไมม่ีประโยชนต์อ่บรษัิทฯ     

 ไม่มีผูถื้อหุน้มีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จง้ใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งไดค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชมุไดแ้จง้ผลการรวมคะแนนดงันี ้
                                         แตง่ตัง้นายอดลุ  ชวูณิชชานนท ์เป็นกรรมการเขา้ใหม่ 
(ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,290,754,088  เสยีง ไมเ่ห็นชอบ  132,369,885  เสยีง งดออกเสยีง  73,964*  เสียง บตัรเสีย   
–ไมม่ี- ) 
* ไม่รวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 



 

 

 

วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร 
 ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายใหน้ายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้
               นายพิภพไดชี้แ้จงว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและขอ้บังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ  รวมถึง
พิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบริษัทฯ   คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควร
ก าหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบรษัิท เป็นจ านวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 25,000,000 บาท  เพื่อเสนอ
ใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562 พิจารณาและอนมุตัิค่าตอบแทน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผูจ้ดัสรรคา่ตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้ในปี 2561 ที่ผา่นมาที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2561 ได้
อนมุตัิก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงินรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 20,000,000 บาท ซึ่ง    บริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงินรวม 19,015,000 บาท โดยแยกประเภทคา่ตอบแทน ตามที่ก าหนดในหนงัสอืเชิญประชมุ หนา้ 6    
รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แกก่รรมกำร ในปี 2561  ( หนว่ย = บาท ) 

เงนิรายปี โบนสั

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2,160,000                 3,960,000                 6,120,000                 

กรรมการ 4,200,000                 7,095,000                 11,295,000               

รวม 6,360,000                 11,055,000               17,415,000               

คา่ตอบแทน

ประเภทกรรมการ รวม

 

ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุม ( หนว่ย = บาท )  
 

780,000 600,000 140,000 80,000 1,600,000

ประชุมกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง รวม

ประชุมกรรมการ

บรษิทั

ประชุมกรรมการ

ตรวจสอบ

ประชุมกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

 
เปรียบเทียบค่ำตอบแทนกับปีที่ผ่ำนมำ 
ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน คา่ตอบแทนทีก่ าหนดไว้ คา่ตอบแทนทีจ่า่ยจรงิ สทิธปิระโยชนอ์ ืน่ๆ*

2559 18,000,000 16,840,000 l

2560 20,000,000 17,338,000 l

2561 20,000,000 19,015,000 l

สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ

l ประกนัภัยคุม้ครองความรับผดิชอบของกรรมการและเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท

l คา่ใชจ้่ายในการเขา้สัมนาอบรมหลักสตูรของ IOD และสถาบนัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง  
  
  ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 



 

 

 

              ไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจึงไดแ้จง้ใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งไดค้ะแนน
เสยีงไมน่อ้ยกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน เลขานกุารท่ีประชมุได้
แจง้ผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                          อนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการทัง้คณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นจ านวนเงิน
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษัิทฯ เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่
ละทา่น (ดว้ยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 8,233,902,860 เสยีง ซึง่เกินกวา่ 2/3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุ
และมีสทิธิออกเสยีง ไมเ่ห็นชอบ 189,204,623 เสยีง งดออกเสยีง 100,364 เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี-)   
 
วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูชี้แ้จงในวาระนี ้
    นายภควตัไดชี้แ้จงใหท้ี่ประชมุทราบวา่ ในปี 2561 ที่ผา่นมา ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ติใหแ้ตง่ตัง้ 

1. นายโสภณ          เพิ่มสริวิลัลภ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรอื  
2. นางสาวรุง้นภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรอื  
3. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรอื 
4. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์   (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

 ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษัิท โดยก าหนดคา่ตอบแทน 1,750,000 
บาท (คา่สอบทาน 660,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  1,090,000  บาท คา่บรกิารอื่น –ไมม่ี- ) 

 ส าหรบัปี 2562 นี ้คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณา
แตง่ตัง้ ผูส้อบบญัชีจาก บรษัิท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  ที่มีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวรุง้นภา    เลศิสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรอื 
2. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรอื 
3. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์   (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

   เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรใหก้ าหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน1,800,000 บาท (ค่าสอบทาน 
660,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  1,140,000  บาท ค่าบริการอื่น –ไม่มี-) ซึ่งบริษัท ส านกังานอี วาย จ ากดั ไดร้บัการเสนอช่ือ
เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวม 13 ปี แต่ไดเ้ปลี่ยนผูส้อบบญัชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดย
ผูส้อบบญัชีแต่ละท่านที่ลงนามในงบการเงินจะท าหนา้ที่ติดต่อกนัไดไ้ม่เกิน 5 ปี  โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชี
ของบรษัิทดว้ยดีตลอดมา และไมม่ีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดเ้สยีกบับรษัิท /บริษัทย่อย /ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่
เก่ียวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกับจ านวนเนือ้งานที่ตอ้งรบัผิดชอบแลว้  ทัง้นี ้
ผูส้อบบัญชีดังกล่าวไดใ้หค้  ารบัรองว่า สามารถด าเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแลว้ไดท้ั นตาม
ระยะเวลาตามกฎหมายได ้
ตำรำงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี      (หนว่ย=บาท)  

บาท %

คา่ตรวจสอบงบการเงนิ ประจ าปี 1,140,000       1,090,000       50,000       4.6       

คา่สอบทานงบการเงนิ ประจ าไตรมาส (3 ไตรมาส) 660,000           660,000           -               -       

รวมเป็นเงนิคา่ตอบแทน 1,800,000       1,750,000       50,000       2.9       

คา่ตอบแทน ปี 2562 ปี 2561

ผลตา่ง

 
 



 

 

 

  ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

 ไม่มีผูถื้อหุน้มีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จง้ใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งไดค้ะแนน
เสยีงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน และเลขานกุารท่ีประชุมไดแ้จง้ผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้

                          อนมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและคา่ตอบแทนผูส้อบบญัชีตามที่ไดเ้สนอมาดงักลา่วทกุ
ประการ (ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 8,308,317,572 เสียง   ไม่เห็นชอบ 111,658,011 เสียง   งดออกเสียง 3,235,864*    
เสยีง บตัรเสยี –ไมม่ี- )  
* ไม่รวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 
วำระที่ 9  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถำ้มี)  
                ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเรือ่งตา่งๆในกิจการที่เก่ียวกบับรษัิทฯ  
                โดยมีผูถื้อหุน้ไดข้อสอบถาม ดงันี ้
                1. สอบถามถึงผลตอบรบัของ Terminal 21 ที่พทัยา  
                2. สอบถามว่าบริษัทฯ มีแผนที่จะน า บริษัท แอลเอช มอลลแ์อนดโ์ฮเทล จ ากัด (LHMH) เขา้จดทะเบียนใน
ตลาดหลกัทรพัยฯ์ หรอืไมอ่ยา่งไร 
                ประธานท่ีประชมุไดแ้ถลงว่า Terminal 21 ที่พทัยา ไดร้บัผลตอบรบัที่ดี โดยเฉพาะในสว่นของโรงแรม ซึ่งจากที่
ไดท้  าการศึกษาวิจัยในตอนตน้ พบว่าลกูคา้กว่า 50% น่าจะเป็นนกัท่องเที่ยวต่างชาติ แต่จากการด าเนินงานที่ผ่านมา 
ลกูคา้สว่นใหญ่ของโรงแรมเป็นนกัท่องเที่ยวในรูปแบบครอบครวั โดยเป็นคนไทยถึง 70%  ทัง้ยงัมีอตัราการจองหอ้งพกัที่
คอ่นขา้งดี ส  าหรบัในสว่นของศนูยก์ารคา้ Terminal 21 ก็มีผลการด าเนินงานท่ีดีเช่นกนั 
                ในกรณีของบรษัิท แอลเอช มอลลแ์อนดโ์ฮเทล จ ากดั (LHMH) บรษัิทฯยงัไมม่ีแผนการที่จะน าเขา้ไปจดทะเบียน
ในตลาดหลกัทรพัยฯ์  
                เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ป ระชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และ                     
ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีสละเวลามารว่มประชมุในครัง้นี ้ 
 
               ปิดประชมุเวลา 14.36 น. 
 
                                                                  ลงช่ือ     นายนพร  สนุทรจิตตเ์จรญิ   ประธานท่ีประชมุ 
                                                            ( นายนพร  สนุทรจิตตเ์จรญิ ) 
 
    ลงช่ือ นายนนัทวฒัน ์ พิพฒัวงศเ์กษม เลขานกุารท่ีประชมุ                                                                 

            ( นายนนัทวฒัน ์ พิพฒัวงศเ์กษม )                                                                                                         
         
                     
หมำยเหตุ  การบนัทกึการประชมุนี ้ เป็นการบนัทกึจ านวนคะแนนเสยีงตามความเป็นจรงิที่เกิดขึน้ท่ีมีผูถื้อหุน้ไดท้ยอยเขา้ 
             มารว่มประชมุเพิม่ขึน้ในแตล่ะวาระ และเนื่องจากมีผูถื้อหุน้บางรายลงคะแนนเสยีงไมเ่ตม็ตามจ านวนหุน้ท่ี  
                 ตนถืออยู ่จึงท าใหบ้างวาระมีคะแนนเสยีงขาดหายไป                        


