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ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 1/2563 
บริษัท แลนดแ์อนดเ์ฮ้ำส ์จ ำกัด (มหำชน) 

 
 ประชุมเมื่อวนัที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 13.34  น. ณ หอ้งประชุม (สาทร 1-2 , หอ้งศาลาแดง 1-2 และหอ้ง

พระราม 4)  ชัน้ 4 อาคารคิวเฮา้ส ์ลมุพินี    เลขที่ 1 ถนนสาทรใต ้แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผูถื้อหุน้
ที่มาประชุมด้วยตนเอง 69 ราย นับจ านวนหุ้นได้ 3,554,126 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 765 ราย นับจ านวนหุ้นได ้ 
5,992,160,710 หุ้น รวมจ านวนหุ้นทั้งสิน้ที่เข้าร่วมประชุม 5,995,714,836 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทั้งหมด
จ านวน 11,949,713,176 หุน้ (คิดเป็น 50.17%) ครบเป็นองคป์ระชมุ โดยในการประชุมครัง้นีม้ี นายนพร  สนุทรจิตตเ์จริญ 
ประธานกรรมการ เป็นประธานที่ประชมุ และนายนนัทวฒัน ์พิพฒัวงศเ์กษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบรษิัท 
เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ 

เลขานุการที่ประชุมไดก้ล่าวแนะน ากรรมการที่เขา้ร่วมประชุมในวันนี ้ครบจ านวนคณะกรรมการทั้ง 9 ท่าน     
(ครบ 100%) ดงันี ้

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

                                                 พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
4. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ             กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบรหิารความเส่ียงและการ  
                                                        พฒันาอยา่งยั่งยืน  กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
 และพิจารณาค่าตอบแทน 
5. นายอดศิร ธนนนัทน์ราพลู กรรมการ , กรรมการผูจ้ดัการ (สายสนบัสนนุ)    

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

 กรรมการบรหิารความเส่ียงและการพฒันาอย่างยั่งยืน  
7. นายอาชวิณ  อศัวโภคิน              กรรมการ  
8. นายอดลุ  ชวูณิชชานนท ์ กรรมการ , กรรมการผูจ้ดัการ(สายปฏิบตัิการ โครงการ 

                                                    อาคารชดุ) และกรรมการบรหิารความเส่ียงและการพฒันา 
                                                    อย่างยั่งยืน  

9. นายนนัทวฒัน ์ พิพฒัวงศเ์กษม กรรมการ ,เลขานกุารคณะกรรมการ และกรรมการบรหิาร 
                                                 ความเส่ียงและการพฒันาอย่างยั่งยืน 

 
               บรษิัทฯขอเรียนใหท้ราบว่า ในการจดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 นี ้บรษิทัฯไดร้บัอนญุาตจาก 
คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ใหบ้รษิัทฯสามารถจดัการประชมุผูถื้อหุน้ท่ีมีผูเ้ขา้รว่มประชมุตัง้แต่ 50 คน 
ขึน้ไปได ้ทัง้นีเ้ป็นไปตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานท่ีเป็นการชั่วคราว (ฉบบัท่ี 9 , ฉบบัท่ี 10 และฉบบัท่ี 
11) รวมทัง้มาตรการป้องกนัโรคที่คณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครไดก้ าหนดแนบทา้ยประกาศกรุงเทพมหานคร 
ดงักล่าวแลว้    
               เนื่องจากการจดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ในครัง้นีจ้ะเป็นการรวมตวัของคนหมู่มาก  ซึง่เป็น 
ปัจจยัเส่ียงตอ่การแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19)  บรษิัทฯไดต้ระหนกัและมีความหว่งใยในความ 
ปลอดภยัของผูถื้อหุน้ท่ีจะเขา้รว่มประชมุและทีมงานพนกังานของบรษิัทฯท่ีจดัการประชุม  โดยบรษิัทฯไดก้ าหนดมาตรการ 
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และขอ้ปฏิบตัิในการเขา้รว่มประชมุนี ้ตามที่บรษิัทฯไดจ้ดัส่งพรอ้มกบัหนงัสือเชิญประชมุใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ทกุท่านแลว้  
ซึ่งพอจะสรุปสาระส าคญัได ้ดงันี ้
 

1. เพื่อป้องกนัการแพรร่ะบาดของโรคไวรสัโคโรนา 19 (COVID-19) และเพื่อความปลอดภยัต่อสขุภาพ 
ของท่านผูถื้อหุน้ บรษิัทฯ จ าเป็นที่จะตอ้งจดัสถานท่ีประชมุใหม้ีระยะห่างในทกุจดุ ซึง่จะท าให ้จ านวนที่นั่งของผูเ้ขา้รว่ม
ประชมุจะมีจ ากดัประมาณ 70 ที่นั่ง (รวมที่นั่งส ารองจ านวนหนึ่ง ซึ่งอาจจะไม่ไดร้บัความสะดวกมากนกั) ทัง้นี ้ เพื่อเป็นไป
ตามมาตรการป้องกนัและควบคมุโรคดงักลา่ว ผูเ้ขา้รว่มประชมุจะถกูเชิญใหน้ั่งตามที่จดัใหม้ีระยะห่างทางสงัคมที่เหมาะสม 
โดยบรษิัทฯ จะจดัที่นั่งในหอ้งประชมุใหม้ีระยะหา่งระหว่างเกา้อีอ้ย่างนอ้ย 1.50 เมตร จงึอาจท าใหม้ีขอ้จ ากดัเก่ียวกบัจ านวน
ที่นั่งในหอ้งประชมุลดลงอย่างมนียัส าคญั และเมื่อที่นั่งที่จดัใหเ้ตม็แลว้ ท่านผูถื้อหุน้ท่านอื่นจะไมส่ามารถเขา้พืน้ท่ีการประชมุ
เพิ่มเติมได ้ บรษิัทฯจงึขอความรว่มมือใหท้่านพจิารณามอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระของบรษิัทฯ เขา้รว่มประชมุและออกเสียง
ลงคะแนน แทน                        
                    2.  ผูถื้อหุน้ที่ผ่านการคดักรองแลว้ และมคีวามประสงคเ์ขา้รว่มการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ ประจ าปี 2563 
บรษิัทฯ ขอความรว่มมือในการปฏิบตัิตนดงันี ้ 
   - กรุณาสวมหนา้กากอนามยัตลอดระยะเวลาที่เขา้รว่มประชมุ  
   - กรุณาลา้งมือใหส้ะอาดดว้ยสบู่ หรือแอลกอฮอลล์า้งมือ  
   - หลีกเล่ียงการสมัผสับรเิวณใบหนา้ (ตา จมกู ปาก) โดยไม่จ าเป็น  
   - หลีกเล่ียงการใช ้สมัผสั ส่ิงของรว่มกบัผูอ้ื่น  
   - หากมีไข ้อาการไอ จามมีน า้มกู เจ็บคอ หายใจเหนื่อยหอบ บรษิทัฯ ขอความกรุณาใหท้่านออก
จากหอ้งประชมุทนัที  
                    3.  เพื่อลดโอกาสในการเกดิความเส่ียงในการแพรก่ระจายของเชือ้ไวรสั  บรษิัทฯ มีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งงด
บรกิารอาหารและเครื่องดื่มใหแ้กผู่ถื้อหุน้ทกุท่าน  และขอความรว่มมือในการงดรบัประทานอาหารและเครื่องดื่ม ในบรเิวณ
ที่จดัการประชมุโดยเดด็ขาด   
                      4.  ในกรณีผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถามในระหว่างวาระ กรุณายกมือแสดงตนเพื่อเจา้หนา้ที่บรษิัทฯจะส่งไมค์
ใหส้อบถาม  

ซึ่งในวนันีบ้รษิัทฯไดเ้ชิญผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  คือนางสาวรุง้นภา  เลิศสวุรรณกลุ  
ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัทฯเขา้รว่มประชมุเพื่อตอบขอ้ซกัถามในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดเ้ชญิที่ปรกึษากฎหมาย
จากบรษิัทส านกังานกฎหมาย ทแีอนดเ์อฟ จ ากดั คือนายจรสัหลา้   ภมูิวฒัน ์  เขา้รว่มสงัเกตการณใ์นประชมุครัง้นี ้เพื่อท า
หนา้ที่ดแูลใหก้ารประชมุครัง้นีใ้หเ้ป็นไปอย่างโปรง่ใสถกูตอ้งตามกฎหมายและขอ้บงัคบับรษิัท และเป็นคนกลางในการ
ตรวจนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ  ทัง้นีบ้รษิัทฯไดน้ าระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสียงของ บรษิัท อิน
เวนเทค ซิสเท็ม (ประเทศไทย) จ ากดั มาใชใ้นการประชมุครัง้นีด้ว้ย  

ก่อนจะเขา้วาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม โดยไดแ้จง้ถึงรายละเอียดตามที่ปรากฎอยู่ในหนงัสือ
เชิญประชมุหนา้ 43-44  ดงันี ้

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

การคา้ กระทรวงพาณิชยก์ าหนด และผูถื้อหุน้สามารถดาวนโ์หลดไดจ้าก www.lh.co.th 
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 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทั่วไปซึ่งเป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซอ้น 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะที่ก าหนดรายการต่างๆ ท่ีจะมอบฉนัทะที่ละเอียดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใชเ้ฉพาะกรณีผูถื้อหุน้เป็นผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให ้Custodian                            
  ในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ 
                            
 วิธีปฏิบัติในกำรลงคะแนนเสียงแต่ละวำระ กำรนับคะแนน และกำรแจ้งผลกำรนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงใหท้ี่ประชุมทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระดว้ย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมี สิทธิออกเสียงได้                  
ท าเครื่องหมายไว ้โดยบรษิัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนใหก้บัผูถื้อหุน้ทกุท่าน 
 2. ประธานที่ประชุมจะเป็นผูเ้สนอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชมุว่าผูถื้อหุน้ท่านใด  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย  หรืองดออกเสียง 
  3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผูถื้อหุน้คดัคา้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหถื้อว่าท่านผูถื้อหุน้เห็นชอบตามมติ
ที่น าเสนอ หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดคดัคา้น ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ใหใ้ชใ้บลงคะแนนที่บรษิัทฯจดัให ้ส าหรบัการออกเสียง
ลงคะแนนใหถื้อหน่ึงหุน้เป็นหนึ่งเสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บรษิัทฯจะน าคะแนนเสียงที่ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง 
หกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมด ส่วนผูถื้อหุน้ท่ีท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขา้รว่มประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนน
ตามความประสงคข์องท่านผูถื้อหุน้นัน้ บริษัทฯไดน้ าคะแนนในส่วนนีบ้นัทึกรวมไวใ้นเครื่องคอมพิวเตอรเ์พื่อการลงมติในแต่
ละวาระไวแ้ลว้ 
 4.  เมื่อไดค้ะแนนเสียงในแต่ละวาระแลว้ ประธานท่ีประชุมหรือเลขานุการท่ีประชุมจะแจง้ผลการนบัคะแนน
ใหท้ี่ประชมุทราบ 
 มติของทีป่ระชุม 
                     1.   ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจง้จ านวนคะแนนเสียงที่จะตอ้งใชเ้ป็นมติที่ประชมุในแต่
ละวาระใหท้ี่ประชมุทราบก่อนลงคะแนน 
    2.  หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด
  

เลขานุการท่ีประชมุยงัไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบต่อไปอีกว่า ทัง้นี ้เพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากบัดแูลกิจการตาม
หลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัทฯจึงไดใ้ห้
สิทธิแก่ผูถื้อหุน้ดงันี ้

1.      การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้    
2. การเสนอชื่อบคุคลที่ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่ามีคณุสมบตัิ และความรูค้วามสามารถ เหมาะสมเพื่อรบั

เลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ  
3. การตัง้ค าถามเก่ียวกับวาระการประชมุ โดยใหใ้ชสิ้ทธิเป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชมุใหญ่สามญั       

ผูถื้อหุน้  
ทัง้นี ้ในปีนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการ 

หรือตัง้ค าถามแต่อย่างใด 
            จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมไดเ้ชิญประธานที่ประชุมด าเนินการเปิดประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 

ประธานท่ีประชมุไดก้ล่าวเปิดประชมุและด าเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วำระที ่1 พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่สำมัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2562 
 ประธานที่ประชุมได้แถลงให้ที่ประชุมทราบว่า ตามข้อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จ ากัด พ.ศ. 2535 ก าหนดใหบ้ริษัทมหาชนจ ากัด จดัท ารายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
และจัดส่งให้แก่ตลาดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด และให้
น าเสนอต่อท่ีประชมุผูถื้อหุน้ในคราวต่อไปดว้ย  ซึ่งบรษิัทฯก็ไดด้  าเนินการจดัท าและจดัส่งใหห้น่วยงานดงักล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้ไดเ้ผยแพรท่างเว็บไซทข์องบรษิัท ( www.lh.co.th ) เป็นท่ีเรียบรอ้ยแลว้  
 
 ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจา้หนา้ที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
 ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งให้ทราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจง้ผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้     
            ที่ประชมุพิจารณาแลว้ ลงมติรบัรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562  
( ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,042,912,843 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-  งดออกเสียง 6,000 เสียง  บตัรเสีย –ไม่มี- ) 
 
วำระที ่2 พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562  
                 ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายวชัรนิ  กสิณฤกษ์ กรรมการผูจ้ดัการ (สายปฏิบตัิการ) เป็นผูช้ีแ้จงวาระนี ้
                 นายวัชริน ได้ชี ้แจงให้ที่ประชุมทราบว่าส าหรับผลการด าเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ ผ่านมาพอที่จะ              
สรุปสาระส าคญัไดด้งันี ้
 

1. ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2562 
หน่วย : ลา้นบาท 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

รายไดร้วมทัง้หมด 33,307             36,447             -8.6%

1. รายไดจ้ากการขาย 25,151             30,514             -17.6%

สัดสว่นรายไดจ้ากการขาย 76% 84%

2. รายไดค้า่เชา่และบรกิาร 4,907                3,733                31.4%

สัดสว่นรายไดค้า่เชา่และบรกิาร 15% 10%

ก าไรจากธรุกจิหลัก (Profit from core operation) 4,796                6,338                -24.3%

ก าไรสทุธ*ิ 10,025             10,475             -4.3%
 

* ปี 2562 มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Sukhumvit55 จ านวน 
1,935 ลา้นบาท  
  ปี 2561 มีก าไรหลงัหกัภาษีจากการขายอะพารต์เมน้ตใ์หเ้ช่าในสหรฐัอเมรกิา จ านวน 936 ลา้นบาท   
 

http://www.lh.co.th/
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ผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ส ำหรับปีสิน้สุด วันที ่31 ธันวำคม 2562 (ต่อ) 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

จ านวนโครงการทีม่ยีอดโอน 78                      70                      

จ านวนบา้นทีโ่อน       (หลัง) 3,314                4,008                -17.3%

จ านวนโครงการทีเ่ปิดใหม่ 16                      12                      

มลูคา่โครงการทีเ่ปิดใหม่   (ลา้นบาท) 30,535             23,110             32.1%

สัดสว่นรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทสนิคา้ :

บา้นเดีย่ว 76% 69% 7.0%

ทาวน์เฮา้ส์ 11% 10% 1.0%

คอนโดมเินียม 13% 21% -8.0%
 

 

2. บ้ำนจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑลเทยีบกับบ้ำนทีบ่ริษัทส่งมอบ
ให้แก่ลูกค้ำ 

รายละเอยีด ปี 2562 ปี 2561 % เปลีย่นแปลง

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 91,414             110,836           -17.5%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นเดีย่ว 14,161             15,563             -9.0%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทบา้นแฝด 2,564                2,101                22.0%

จ านวนหลังบา้นเดีย่วและบา้นแฝดทีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,797                1,885                -4.7%

ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 10.7% 10.7%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 21,526             20,051             7.4%

จ านวนหลังทาวน์เฮา้สท์ีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 695                   820                   -15.2%

ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 3.2% 4.1%

บา้นจดทะเบยีนเพิม่ทีจั่ดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 53,163             73,121             -27.3%

จ านวนหอ้งคอนโดมเินียมทีบ่รษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 416                   777                   -46.5%

ส่วนแบง่ตลาด (Market Share) 0.8% 1.1%  
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3. กำรลงทุนในบริษัทร่วม          

   

บรษิทั

ทนุช าระแลว้

(ลา้นบาท) จ านวนหุน้ทีถ่อื PAR % การถอืหุน้

ราคาทนุ

(ลา้นบาท)

ราคาตลาด

ตอ่หุน้ 15/6/20

มลูคา่ตลาด

(ลา้นบาท)

Listed

QH 10,714           2,675,945,601   1       24.98% 7,574            2.20                   5,887            

HMPRO 13,151           3,975,878,432   1       30.23% 7,009            15.40                 61,229         

Q-CON 400                84,627,680        1       21.16% 424               4.86                   411               

LHFG 21,184           4,634,761,967   1       21.88% 9,015            1.07                   4,959            

24,022         72,486         

Non-Listed

LHPF 2 1,486             74,278,549        10    49.99% 383               

383               

Total 24,405         

Total Non-Listed

Total Listed

 

4. กำรซือ้ทีด่ิน 

บริษัทและบริษัทย่อยได้มีการเข้าท าสัญญาซือ้ที่ดิน ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้ง
ต่างจังหวัดเพ่ือท าโครงการบา้นจัดสรร จ านวน 9 แปลง เป็นมูลค่าที่ดิน จ านวน 5,046 ลา้น
บาท 
 
5. กำรออกจ ำหน่ำยหุ้นกู้ 

เดอืน

จ านวนเงนิ

(ลา้นบาท) อตัราดอกเบีย้ อาย ุ(ปี)

เมษายน 6,000               2.62% 3              

สงิหาคม 7,000               2.12% 3              

รวม 13,000             2.35%  
 
           ประธานที่ประชมุไดช้ีแ้จงใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีไ้ม่มีการลงมติเป็นเพียงการชีแ้จงใหท้ี่ประชุมรบัทราบเท่านัน้  
             ที่ประชมุรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่ไดช้ีแ้จงมา    
 
วำระที ่3 พิจำรณำและอนุมัติงบดุลและบัญชีก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562  
 ประธานที่ประชมุไดม้อบหมายใหน้ายอดิศร  ธนนนัทน์ราพลู กรรมการผูจ้ดัการ (ฝ่ายสนบัสนุน) เป็นผูช้ีแ้จงใน
วาระนี ้
                 นายอดิศรไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า ส าหรบังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทนุของ บรษิัทฯ พอจะ
สรุปสาระส าคญัๆ ไดด้งันี ้
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งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

ลา้นบาท %

สนิทรพัยร์วม 113,139       111,481       1,658            1.5

สนิทรัพยห์มนุเวยีน

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 4,554            7,132            -2,578 -36.1 

สนิคา้คงเหลอื-สุทธิ 53,374          48,243          5,130 10.6

อืน่ๆ 2,582            2,349            233 9.9

รวมสนิทรัพยห์มนุเวยีน 60,510          57,724          2,786 4.8

สนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน

เงนิลงทุนในบรษัิทรว่ม 24,405          23,573          832 3.5

ทีด่นิรอการพัฒนา 1,337            1,337            -                 -          

อสังหารมิทรัพยเ์พือ่การลงทุน (LHUSA) 13,264          14,407          -1,143 -7.9 

สทิธกิารเชา่ 5,730            6,653            -923 -13.9 

อืน่ๆ 7,893            7,787            105 1.4

รวมสนิทรัพยไ์มห่มนุเวยีน 52,629          53,757          -1,128 -2.1 

งบการเงนิรวม ปี 2562 ปี 2561

ผลตา่ง

 
 

งบแสดงฐำนะกำรเงนิ  ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2562 (ต่อ) 

ลา้นบาท %

หนีส้นิรวม 59,956          60,729          -773 -1.3 

หนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบันการเงนิ 470                609                -139 -22.8 

เงนิกูย้มืระยะยาว + Current Portion 10,233          9,621            612 6.4

หุน้กู ้ + Current Portion 39,200          40,450          -1,250 -3.1 

รวมหนี้สนิทีม่ภีาระดอกเบีย้ 49,903          50,680          -777 -1.5 

หนี้สนิอืน่ทีไ่มม่ภีาระดอกเบีย้ 10,053          10,049          4 0.0

สว่นของผูถ้อืหุน้ 53,183          50,752          2,431 4.8

ทุนทีอ่อกและช าระแลว้ 11,950          11,950          -                 -          

ก าไรสะสม 21,647          19,292          2,355 12.2

อืน่ๆ 18,867          18,741          125 0.7

สว่นของผูม้สีว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มอี านาจควบคมุของบ.ยอ่ย 720                769                -50 -6.4 

งบการเงนิรวม ปี 2562 ปี 2561

ผลตา่ง
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งบก ำไรขำดทุนประจ ำปีสิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวำคม 2562 

ลา้นบาท %

รายไดร้วม 33,307          36,447          -3,140 -8.6 

รายไดจ้ากการขายบา้น 25,151          30,514          -5,362 -17.6 

รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 4,907            3,733            1,173 31.4

รายไดอ้ืน่ๆ* 3,249            2,200            1,049 47.7

ส่วนแบง่ก าไรจากเงนิลงทุนในบ.รว่ม 3,383            3,404            -22 -0.6 

ตน้ทุนและคา่ใชจ้า่ย 24,088          26,909          -2,821 -10.5 

ค่าใชจ้่ายทางการเงนิ 835                731                105 14.4

ก าไรสุทธ ิ กอ่นภาษีเงนิได ้ 11,766          12,212          -445 -3.6 

ภาษีเงนิได ้ 1,719            1,708            11 0.7

ก าไรส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่มม่อี านาจควบคุมของบ.ยอ่ย 23                  29                  -6 -21.2 

ก าไรสุทธิ 10,025          10,475          -451 -4.3 

งบการเงนิรวม ปี 2562 ปี 2561

ผลตา่ง

 
* ปี 2562 มกี าไรกอ่นหกัภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Sukhumvit55 จ านวน 
2,418 ลา้นบาท  
  ปี 2561 มีก าไรก่อนหกัภาษีจากการขายอพารต์เมน้ตใ์หเ้ช่าในสหรฐัอเมรกิาจ านวน1,335 ลา้นบาท   
 
 ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่าหากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หน้าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                นายอดิเรก  พิพัฒน์ปัทมา อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้นจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ไดส้อบถามประธานที่
ประชุมว่า จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 ที่ผ่านมาที่ลดลงเมื่อเทียบกับปี 2561 โดยเฉพาะระยะเวลาการ
ขายที่ตอ้งใชเ้วลานานขึน้ สินคา้คงเหลือก็เพิ่มมากขึน้ เพราะเหตุใดบริษัทฯจึงยังคงตัง้เป้าหมายในปี 2563 ที่ยังจะเปิด
โครงการจ านวน 16 โครงการเท่ากบัปี 2562 และมลูค่าโครงการในปี 2563 ก็มีจ านวนใกลเ้คียงกบัปี 2562   ทัง้ๆที่ปัจจบุนั
ได้เกิดภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวลง ในขณะที่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคก็ลดลง บริษัทฯมีความมั่นใจอย่างไรในผลการ
ด าเนินงานของบรษิัทฯในปีนี ้ 
                ประธานที่ประชุมไดช้ีแ้จงใหท้ราบว่า จากที่ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามมา พิจารณาจากการที่ช่วงระยะเวลาในการขาย
ตอ้งใชร้ะยะเวลานานขึน้ นั้น ส่วนหนึ่งมาจากการเปิดโครงการอาคารชุด ซึ่งกว่าที่จะโอนกรรมสิทธ์ิหอ้งชุดใหแ้ก่ลกูคา้ได ้
เราตอ้งสรา้งตัวอาคารแลว้เสร็จ ซึ่งตอ้งใช้ระยะเวลาท่ีนาน ท าให้การโอนกรรมสิทธ์ิค่อนขา้งชา้  จะเห็นว่าเราไดร้ะงับ
โครงการอาคารชดุตัง้แต่ครึง่ปีหลงัของปี 2561 บรษิัทฯก็ไม่ไดเ้ปิดโครงการอาคารชดุเลย จนใกลป้ลายปี 2562 เราจึงไดเ้ปิด
โครงการอาคารชดุ THE KEY พระราม 3 โครงการเดียว ซึ่งก็สามารถขายไดเ้ต็ม 100% ส าหรบัในปี 2563นี ้เรามีเป้าหมาย
ที่จะเปิดอีก 16 โครงการ ซึ่งจะเป็นโครงการแนวราบทัง้หมด คือบา้นเดี่ยว ทาวนเ์ฮา้ส ์และบา้นแฝด  ในตลาดต่างจงัหวดั
เราก็จะชะลอการเปิดโครงการใหม่ โดยเราจะเปิดโครงการใหม่เพียง 3 โครงการ เพื่อทดแทนโครงการเก่าที่เริ่มจะขายหมด 
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ไป ซึ่ง ณ ปัจจุบนั เราก็สามารถเปิดโครงการตามที่เราวางเป้าหมายไวท้ี่ 6 โครงการ โดยไตรมาสที่ 1  เราเปิด 2 โครงการ 
ไตรมาสที่ 2 เราเปิดอีก 4 โครงการ ซึ่งผลตอบรบัจากการขาย ลกูคา้ก็ไดใ้หก้ารตอบรบัเป็นที่น่าพอใจ และเมื่อดูตวัเลขการ
ขาย ไตรมาสที่ 1 อาจจะยงัไม่ค่อยเป็นไปตามเป้าหมาย แต่ในไตรมาสที่ 2 จ านวนลกูคา้ที่สนใจแวะเขา้มาเพิ่มมากขึน้ และ
มีการขายล่วงหนา้ก่อนเพิ่มมากขึน้  ทัง้นีค้รึง่ปีแรกที่ผ่านมา ผลการด าเนินงานก็ค่อนขา้งจะเป็นไปตามที่เราไดว้างไว ้ทัง้นี ้
ภาวการณใ์นตลาดอสงัหารมิทรพัยช์่วงครึง่ปีแรกของปี 2562 ก็ไม่มีข่าวดีอะไรมาสนบัสนนุ ซึ่งท าให้ตลาดอสงัหาริมทรพัย์
ชะลอตวัลดลงไปพอสมควร  และส่งผลกระทบไปถึงไตรมาสที่ 1 ของปี 2563  ส่วนไตรมาสที่ 2 ของปี 2563 สถาณการณ์
โดยรวมก็เริ่มดีขึน้ ก็คงตอ้งเฝา้ติดตามดใูนไตรมาสที่ 3 และ 4 ต่อไป โดยในครึง่ปีหลงั เราก็มีแผนที่จะเปิดโครงการอีก 10 
โครงการ  ซึ่งก็คงเป็นไปตามเป้าหมายที่เราวางไว ้        
  ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งให้ทราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมไดแ้จง้ผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้

 ที่ประชุมพิจารณา แลว้ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีก าไรขาดทุน ประจ าปีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 2562   
(ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,077,859,543 เสียง   ไม่เห็นชอบ –ไม่มี-   งดออกเสียง 1,975,500  เสียง บตัรเสีย –ไม่มี-)   
 
วำระที ่4 พิจำรณำและอนุมัติ ไม่จัดสรรเงนิส ำรองตำมกฎหมำยเพิ่มเติมอีก และงดจ่ำยเงินปันผลประจ ำปี 
2562 รวมถึงรับทรำบกำรจ่ำยเงนิปันผลระหว่ำงกำล  
 ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายอดิศร ธนนนัทน์ราพลู เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้

   นายอดิศรไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า ส าหรบัการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 นัน้  เนื่องจากไดเ้กิดสถาน- 
การณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)  ท าใหบ้รษิัทฯไม่สามารถจดัประชมุใหญ่สามญัผูถื้อ 
หุน้เพื่อพิจารณาอนมุตัิเงินปันผลประจ าปี 2562 ภายในเดือนเมษายนดงัเช่นทกุปีได ้  ดงันัน้เพื่อเป็นการลดผลกระทบที่ 
อาจเกิดขึน้กับผูถื้อหุน้จากการเลื่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้  คณะกรรมการบริษัทฯจึงไดม้ีมติใหม้ีการจ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาลงวด 6 เดือนส าหรบัระยะเวลาตัง้แต่วนัที่ 1 กรกฎาคม 2562 ถึงวนัที่ 31 ธันวาคม 2562  ในอัตราหุน้ละ 0.40 
บาท แทนการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562   โดยบรษิัทฯไดจ้่ายใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ไปแลว้เมื่อวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2563  ทัง้นีก้าร
จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาทในรอบนี ้เมื่อรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลงวดครึง่ปีแรกของปี 
2562 ที่บรษิัทฯไดจ้่ายไปแลว้ในอตัราหุน้ละ 0.30 บาท  จึงเป็นจ านวนเงินปันผลรวมอตัราหุน้ละ 0.70 บาท  ซึ่งเป็นการจ่าย
จากก าไรสทุธิและก าไรสะสมของบรษิัทฯ และจะไม่มีการเสนอจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562  อีก  
                   ในส่วนของการจดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย นัน้ บริษัทฯไดก้ันส ารอง จ านวน 5% ของก าไรสทุธิประจ าปี จน
ครบ 10%ของทนุจดทะเบียนครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบรษิัทฯแลว้  
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กำรจัดสรรก ำไร เงนิปันผล และเงนิส ำรอง ประจ ำปี พ.ศ. 2562 

ปี 2562 ปี 2561 ปี 2562 ปี 2561

1.   ก าไรสทุธิ 10,025         10,475         10,025         10,475         

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

3.   เงนิปันผลตอ่หุน้ 0.70              0.75              0.70              0.75              

4.   จ านวนเงนิปันผลรวมทัง้ส ิน้ 8,365            8,962            8,365            8,962            

5.  Dividend Payout Ratio 83.4% 85.6% 83.4% 85.6%

6.  D/E Ratio (Net) 0.79              0.78              0.85              0.84              

รายละเอยีดการจา่ยเงนิปนัผล

งบการเงนิเฉพาะบรษิทั งบการเงนิรวม

 
  ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ      เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบตัร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
               ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งให้ทราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมไดแ้จง้ผลการรวม
คะแนนเป็นดงันี ้
             ที่ประชมุพิจารณาแลว้ลงมติอนมุตัิ ไม่จดัสรรเงินส ารองเพิ่มเติมอีก และงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2562 รวมถึง
รบัทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  
( ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,079,829,743 เสียง   ไม่เห็นชอบ  300 เสียง   งดออกเสียง 6,000  เสียง  บตัรเสีย –ไม่มี-) 
 
วำระที ่5 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตัง้กรรมกำรใหม่แทนกรรมกำรทีต่อ้งออกตำมวำระ  
                ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายให ้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็น
ผูช้ีแ้จงในวาระนี ้ 
               นายพิภพไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชุมทราบว่าเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญัติบรษิัทมหาชนจ ากัดและขอ้บงัคบัของ
บริษัทฯ ซึ่งก าหนดใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้พิจารณาและอนุมัติแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ตอ้งออกตาม
วาระ  โดยทกุๆ ปี กรรมการบริษัทฯจะตอ้งออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการทัง้หมด ซึ่งปัจจุบนับริษัทฯมี
กรรมการจ านวน 9 ท่าน  ส าหรบัในปีนีม้ีกรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ดงันี ้

1. นายอดศิร     ธนนนัทน์ราพลู 
2. นายพิภพ      วีระพงษ ์
3. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 

  ความเห็นของคณะกรรมการบรษิัทฯ  มีมตใิหน้ าเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้  
1. นายอดศิร     ธนนนัทน์ราพลู 
2. นายพิภพ      วีระพงษ ์
3. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 
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              ซึ่งเป็นกรรมการที่ครบวาระในปีนีก้ลับเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการตามเดิมตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนไดเ้สนอมา เพื่อน าเสนอขออนุมตัิต่อที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 ทัง้นีค้ณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า บคุคลทัง้หมดดงักล่าว มีคณุสมบตัิครบถว้นตามพระราชบญัญัติ  
บรษิัทมหาชนจ ากดั เป็นผูท้รงคณุวฒุิ มีความรูค้วามสามารถและมีประสบการณใ์นธุรกิจที่เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของ
บรษิัทฯ   มีประวตัิการท างานท่ีโปรง่ใสไม่ด่างพรอ้ย สามารถที่จะช่วยพฒันาบรษิัทฯได้ และเพื่อเป็นการส่งเสรมิการก ากับ
ดูแลกิจการตามหลกัการก ากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผูถื้อหุน้ทุกรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน  
บริษัทฯจึงไดใ้ห้สิทธิแก่ผู้ถือหุ้นในการเสนอชื่อบุคคลที่ไดพ้ิจารณาแล้วเห็นว่ามีคุณสมบัติและความรูค้วามสามารถ 
เหมาะสม เพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการบรษิัทฯ เป็นการล่วงหนา้ก่อนการประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ที่จะไดจ้ดัใหม้ีขึน้เป็น
ประจ าในแต่ละปี  ซึ่งในปีนีไ้ม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบัเลือกตัง้เป็นกรรมการแต่อย่างใด ทัง้นีข้อใหก้รรมการ
ทัง้ 3 ท่าน ซึ่งมีส่วนไดเ้สียในวาระนี ้ออกนอกหอ้งประชมุดว้ยครบั 
 ทัง้นีป้ระวตัิของผูไ้ดร้บัการเสนอชื่อเป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฏอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุฯ หนา้ที่ 31-38 
               ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้เจา้หนา้ที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
               ไม่มีผู้ถือหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จ้งให้ทราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งได้
คะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ที่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล
และเลขานกุารท่ีประชมุไดแ้จง้ผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
 ที่ประชมุพิจารณาแลว้ ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายอดิศร  ธนนนัทน์ราพลู 
(ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,963,181,548 เสียง ไม่เห็นชอบ   116,648,495  เสียง งดออกเสียง 6,000  เสียง บัตรเสีย     
–ไม่มี- ) 
2. นายพิภพ  วีระพงษ์ 
(ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,004,403,317  เสียง ไม่เห็นชอบ 75,426,726  เสียง   งดออกเสียง 6,000 เสียง  บัตรเสีย       
–ไม่มี--) 
3. นายบณัฑิต  พิทกัษ์สิทธ์ิ 
(ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,068,386,777  เสียง ไม่เห็นชอบ 11,443,266 เสียง  งดออกเสียง 6,000  เสียง  บตัรเสีย –ไม่มี-)          
 
วำระที ่6 พิจำรณำและอนุมัติก ำหนดค่ำตอบแทนแก่กรรมกำร 
 ประธานที่ประชุมไดม้อบหมายให้นายพิภพ  วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน        
เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
               นายพิภพไดช้ี ้แจงว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัดและข้อบังคับของบริษัทฯ ซึ่ง
ก าหนดใหท้ี่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาขอ้เสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยค านึงถึงความเหมาะสมประการต่างๆ  รวมถึง
พิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลก าไรของบรษิัทฯ   คณะกรรมการบรษิัทฯจึงเห็นสมควร
ก าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัท เป็นจ านวนเงินรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 25,000,000 บาท  เพื่อเสนอ
ใหท้ี่ประชุมใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2563 พิจารณาและอนุมัติค่าตอบแทน และมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษัทฯ 
เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการแต่ละท่าน  ทัง้นี ้ในปี 2562 ที่ผ่านมาที่ประชมุใหญ่สามญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 1/2562  
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ไดอ้นุมัติก าหนดค่าตอบแทน เป็นจ านวนเงินรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 25,000,000 บาท   ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้่ายค่าตอบแทนเป็น
จ านวนเงินรวม 19,058,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่ก าหนดในหนงัสือเชิญประชมุ หนา้ 6    
 

รำยละเอียดกำรจ่ำยค่ำตอบแทนให้แก่กรรมกำร ในปี 2562  ( หน่วย = บาท ) 

เงนิรายปี โบนสั รวม

กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอสิระ 2,160,000                     3,600,000                    5,760,000                    

4,688,000                     7,000,000                    11,688,000                  

6,848,000                     10,600,000                  17,448,000                  

คา่ตอบแทน

ประเภทกรรมการ

กรรมการ

รวม  
 
ค่ำตอบแทนเบีย้ประชุม ( หน่วย = บาท )  

930,000                        460,000                        140,000                         80,000                          1,610,000                    

รวม 19,058,000                  

ประชุม

กรรมการบรษิทั

ประชุม

กรรมการตรวจสอบ

ประชุมกรรมการ

สรรหาและพจิารณา

คา่ตอบแทน

ประชุมกรรมการ 

บรหิารความเสีย่ง รวม

คา่เบีย้ประชุม

 
เปรียบเทยีบค่ำตอบแทนกับปีทีผ่่ำนมำ 

ปีทีจ่า่ยคา่ตอบแทน คา่ตอบแทนทีก่ าหนดไว้ คา่ตอบแทนทีจ่า่ยจรงิ สทิธปิระโยชนอ์ ืน่ๆ*

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

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

2562 25,000,000 19,058,000 l

สทิธปิระโยชน์อืน่ๆ

l ประกนัภัยคุม้ครองความรับผดิชอบของกรรมการและเจา้หนา้ทีบ่รหิารของบรษัิท

l คา่ใชจ้่ายในการเขา้สัมนาอบรมหลักสตูรของ IOD และสถาบนัอืน่ๆทีเ่กีย่วขอ้ง
 

 

  
  ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
              ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอื่น ประธานที่ประชมุจึงไดแ้จง้ใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งไดค้ะแนน
เสียงไม่นอ้ยกว่า 2/3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เลขานกุารท่ีประชมุได้
แจง้ผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแลว้ ลงมติอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนแกก่รรมการทัง้คณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นจ านวนเงิน
รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 25,000,000 บาท โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบรษิัทฯ เป็นผูจ้ดัสรรค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการ 
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แต่ละท่าน (ดว้ยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,032,352,062  เสียง ซึ่งเกินกวา่ 2/3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ท่ีมา
ประชมุและมีสิทธิออกเสียง ไมเ่ห็นชอบ 47,477,981 เสียง งดออกเสียง 6,000 เสียง บตัรเสีย –ไม่ม-ี) 
   
วำระที ่7 พิจำรณำและอนุมัติกำรแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
  ประธานท่ีประชมุไดม้อบหมายใหน้ายภควตั  โกวิทวฒันพงศ ์ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ีแ้จงในวาระนี ้
    นายภควตัไดช้ีแ้จงใหท้ี่ประชมุทราบว่า ในปี 2562 ที่ผ่านมา ท่ีประชมุผูถื้อหุน้ไดม้ติใหแ้ต่งตัง้ 

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

 ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยก าหนดค่าตอบแทน 1,800,000 
บาท (ค่าสอบทาน 660,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  1,140,000  บาท ค่าบรกิารอื่น –ไม่มี- ) 

 ส าหรบัปี 2563 นี ้คณะกรรมการบริษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณา
แต่งตัง้ ผูส้อบบญัชีจาก บรษิัท ส านกังาน อี วาย จ ากดั  ที่มีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวรุง้นภา    เลิศสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ 
2. นางสาวพิมพใ์จ   มานิตขจรกิจ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
3. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5659) และ/หรือ   
4. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์   (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  

   เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และเห็นสมควรใหก้ าหนดค่าตอบแทนเป็นเงิน 1,660,000 บาท (ค่าสอบทาน 
660,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  1,000,000  บาท ค่าบรกิารอื่น –ไม่มี-) ซึ่งบรษิัท ส านกังานอี วาย จ ากดั ไดร้บัการเสนอชื่อ 
เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวม 14 ปี แต่ไดเ้ปล่ียนผูส้อบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริษัท โดย
ผูส้อบบญัชีที่ลงนามในงบการเงินจะท าหนา้ที่ติดต่อกันไดไ้ม่เกิน 5 ปี  โดยไดป้ฏิบตัิหนา้ที่ในฐานะผูส้อบบญัชีของบรษิัท
ดว้ยดีตลอดมา และไม่มีความสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกับบรษิัท /บริษัทย่อย /ผูบ้ริหาร /ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้ง
กบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด ซึ่งค่าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกับจ านวนเนื ้องานที่ตอ้งรบัผิดชอบแลว้ ทัง้นี ้ผูส้อบบญัชี
ดงักล่าวไดใ้หค้  ารบัรองว่า สามารถด าเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแลว้ไดท้ันตามระยะเวลาตาม
กฎหมายได ้ 
                 และตามที่ คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์(ก.ล.ต.) ไดม้ีมติเมื่อวนัท่ี  25  มีนาคม  
2563 ใหบ้รษิัทจดทะเบียน ซึง่รวมถึงบรษิัทผูอ้อกหลกัทรพัยอ์ื่นท่ีไดร้บัผลกระทบจากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโควดิ 
-19 จนท าใหต้อ้งเล่ือนการจดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีออกไป และเป็นเหตทุ าใหไ้ม่สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีได ้
สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. เขา้ท าการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาส 1 ปี 2563 ของ
บรษิัทก่อนได ้เพื่อใหบ้รษิัทสามารถเปิดเผยขอ้มลูและน าส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต. ทัง้นี ้บรษิัทตอ้งเสนอเรื่องการแต่งตัง้
ผูส้อบบญัชีต่อที่ประชมุผูถื้อหุน้เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ในการประชมุที่จะมีขึน้ในครัง้ถดัไป นัน้  
                       ดงันัน้ เพื่อใหบ้รษิัทฯสามารถเปิดเผยขอ้มลูและน าส่งงบการเงินต่อ ก.ล.ต.ได ้คณะกรรมการบรษิัทฯ 
จึงไดม้มีติอนมุตัิแตง่ตัง้ใหผู้ส้อบบญัชี ดงัมีรายนามต่อไปนีเ้ขา้ท าการสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563  

1. นางสาวรุง้นภา    เลิศสวุรรณกลุ       (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ  
2. นางสาวพิมพใ์จ   มานติขจรกจิ         (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
3. นางสาวรสพร      เดชอาคม              (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขที่  5659) และ/หรือ 
4. นางสาวสมุนา     พนัธพ์งษ์สานนท ์  (ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี 5872 )  
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ซึ่งผูส้อบบญัชีผูม้ีรายนามดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเหน็ชอบจาก ก.ล.ต. แลว้  จึงขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา                                    
 

ตำรำงค่ำตอบแทนของผู้สอบบัญชีเฉพำะส่วนของบริษัทฯ     (หน่วย  =  บำท) 

บาท %

คา่ตรวจสอบงบการเงนิ ประจ าปี 1,000,000       1,140,000       -140,000 -12.3%

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

รวมเป็นเงนิคา่ตอบแทน 1,660,000       1,800,000       -140,000 -7.8%

คา่ตอบแทน ปี 2563 ปี 2562

ผลตา่ง

  

  ประธานที่ประชุมไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้พิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยไดแ้จง้ใหท้ราบ
ว่า หากมีผูถื้อหุน้ท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

 ไม่มีผูถื้อหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงไดแ้จง้ใหท้ราบว่าส าหรบัวาระนีต้อ้งไดค้ะแนน
เสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชมุไดแ้จง้ผลการรวมคะแนนเป็น
ดงันี ้

 ที่ประชมุพิจารณาแลว้ลงมติอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีตามที่ไดเ้สนอมาดงักล่าว 
และแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีดงัมีรายนามดงักล่าวขา้งตน้ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.แลว้ เพื่อเขา้มาท า
การสอบทานงบการเงินงวดไตรมาสที่ 1 ของปี 2563 โดยจ่ายค่าสอบบญัชีเท่ากับปี 2562  ทุกประการ (ดว้ยคะแนนเสียง
เห็นชอบ 6,926,736,803  เสียง   ไม่เห็นชอบ 153,093,240 เสียง   งดออกเสียง  6,000   เสียง บตัรเสีย –ไม่มี- )  
 
วำระที ่8  พิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ำมี)  
                ประธานท่ีประชมุไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สอบถามเรื่องต่างๆในกิจการที่เก่ียวกบับรษิัทฯ  
                 โดยมีผูถื้อหุน้ไดข้อสอบถามดว้ยตนเองและเขียนค าถามส่งในท่ีประชมุ ดงันี ้ 
                 นายอดิเรก  พิพฒันปั์ทมา อาสาพิทกัษ์สิทธิผูถื้อหุน้จากสมาคมส่งเสรมิผูล้งทนุไทย ไดส้อบถามว่า เหตใุด 
บรษิัทฯจึงไม่ไดมุ้่งเนน้ที่จะเปิดโครงการอาคารชุดเพิ่มมากขึน้ ทัง้ที่โครงการอาคารชุดของบริษัทฯทุกโครงการก็มีชื่อเสียง 
สามารถขายไดด้ี และขายไดห้มดทกุโครงการ  และระหว่างโครงการอาคารชดุและโครงการบา้นเดี่ยว โครงการใดสรา้งผล
ก าไรไดด้ีกว่ากนั 
                     ประธานที่ประชุมไดช้ีแ้จงใหท้ราบว่า ส าหรบัโครงการอาคารชุดไดส้รา้งผลตอบทนใหก้ับบรษิัทฯในแต่ละปี 
ประมาณ 10-15% ซึ่งก็ไม่นับว่ามากเท่าไร ทั้งนี ้เนื่องจากนโยบายของบริษัทฯชัดเจนว่า เรามุ่งเน้นไปในโครงการใน
แนวราบซึ่งเป็นตลาดที่อยู่อาศยัที่แทจ้ริง (REAL SECTOR)  ซึ่งตอ้งมีการคดัเลือกลกูคา้ วางเงินดาวนส์งู  ซึ่งในแต่ละปีที่
ผ่านมา เราก็เปิดโครงการอาคารชุดจ านวนไม่มาก  โดยในปี 2562 เราเปิดเพียง 1 โครงการ ส าหรบัในปีนี ้เราก็ไม่ไดเ้ปิด
โครงการใหม่แต่อย่างใด  ในตลาดอาคารชดุโดยรวมช่วง 2 ปี ท่ีผ่านมา ก็มีการเปิดโครงการอาคารชุดกนัมาก แต่ก็ส่งมอบ
ไดค้่อนขา้งจะลดนอ้ยลง ในช่วงปี 2561 และ 2562   ซึ่งจากรายงานของธนาคารอาคารสงเคราะห ์ก็ไดช้ีใ้หเ้ห็นว่า ตลาดที่
หดหายไปก็คือตลาดโครงการอาคารชดุ  ทัง้นีเ้ราพยายามหลีกเล่ียงอปุสงค ์(DEMAND) ที่เก็งก าไรใหม้ากที่สดุ  อีกทัง้การ
ท าโครงการอาคารชดุตอ้งใชเ้งินลงทนุสงู และหากเราจะเขา้ไปลงทนุในโครงการอาคารชดุในท าเลใด  เราจะตอ้งพิจารณา 
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แลว้ว่าท าเลตลาดแหล่งนัน้จะตอ้งตอบสนองพอสมควร  สาเหตทุี่เราท าโครงการอาคารชดุ THE KEY พระราม 3 นัน้ ก็ดว้ย
หลายๆปัจจยั เนื่องจากในย่านพระราม 3  ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา แทบจะไม่มีการเปิดโครงการอาคารชุดใหม่เลย โดยถึงแม้
จะยังคงมียูนิตเหลือขายอยู่ก็ตาม  แต่ก็เป็นตลาดใหม่ที่น่าจะเข้าไปลงทุนได ้เพราะท าเลในย่านพระราม 3 เป็นแหล่ง
การคา้ ซึ่งศูนยก์ารคา้ เทอรม์ินอล 21 ของเราก็ก าลงัก่อสรา้งอยู่และจะเปิดโครงการอีกไม่นาน  ซึ่งโครงการอาคารชุดนีก้็
ไดผ้ลตอบรบัท่ีค่อนขา้งจะดี สามารถขายได ้100%  ส าหรบัตลาดโครงการอาคารชดุในเมืองย่าน CBD สขุมุวิท สาทร สีลม  
ตน้ทุนการท าโครงการไดข้ึน้ไปสูงมาก ท าให้ราคาตน้ทุนต่อตรม.สูงมาก  จ านวนยูนิตขายในตลาดค่อนข้างจะมีมาก  
ส าหรบับริษัทฯเรามีที่ดินอยู่ 2-3 แปลง ในบริเวณถนนสุขุมวิท ขณะนีก้็ก าลังด าเนินการออกแบบ และขออนุญาตต่างๆ 
ตามขัน้ตอนปกติ แต่เราก็ยงัจะไม่เปิดโครงการในขณะนี ้เพราะอยากจะมองตลาดใหช้ดัเจนมากกว่านี ้ ซึ่งที่กล่าวมานีก้็
เป็นสาเหตทุี่เรายงัคงไม่เปิดโครงการอาคารชดุในปีนี ้    
                      นายอดิเรก พิพัฒน์ปัทมา ยังไดส้อบถามต่อไปอีกว่า อสังหาริมทรพัยท์ี่เราเขา้ไปลงทุนในสหรฐัอเมริกา 
บรษิัทฯมีนโยบายในเรื่องนีอ้ย่างไร 
                   ประธานท่ีประชมุไดช้ีแ้จงว่า  บรษิัทฯไดเ้ขา้ไปลงทนุในสหรฐัอเมรกิาเพียงแห่งเดี่ยว ในบรเิวณอ่าวซานฟราน 
ซิสโก (BAY AREA) ซึ่งเป็นแหล่งการจา้งงานสงู ในกิจการดา้นดิจิตอลและธุรกิจสตารท์อพั  ซึ่งเราเคยมีอพารเ์มน้ท ์ถึง 6 
อาคาร แต่ก็ไดข้ายไปแลว้ 2 อาคาร  โดยหลกัการในการด าเนินการลงทุนในส่วนนีก้็คือ  เราไปซือ้ตึกอพารต์เมน้ทท์ี่สรา้ง
เสร็จแลว้ มีผูเ้ช่าแลว้ ในย่านท าเลที่ดี ท่ีมีแหล่งการจา้งงานสูง น ามาปรบัปรุงตกแต่งใหม่แลว้ปล่อยเช่า ไดค้่าเช่าที่สูงขึน้  
สรา้งผลก าไรที่มากขึน้  โดยเราจะบรหิารประมาณ 2-3 ปี และเมื่อมีก าไรจากเงินลงทนุ (CAPITAL GAIN) พอสมควรและมี
กองทนุสนใจจะซือ้  เราก็จะขายออกไปเพื่อท าก าไร  ทัง้นีร้วมมลูค่าการลงทนุในส่วนนีป้ระมาณ 450 ลา้นเหรียญดอลลาร ์ 
ซึ่งการลงทุนในสหรฐัอเมริกานีก้็คลา้ยๆกับที่เราลงทุนในประเทศไทย ซึ่งเป็นเงินลงทุนที่เป็นรายไดป้ระจ า(RECURRING 
INCOME)  ในกิจการโรงแรม และ SHOPPING MALL  เพียงแต่หลักการลงทุนต่างกัน โดยในประเทศไทย เป็นการเช่า
ที่ดินในระยะยาว แลว้ท าการก่อสรา้งอาคารขึน้มาใหม่  แต่ที่สหรฐัอเมริกา เราเขา้ไปลงทนุซือ้ตึกอพารตเ์มน้ทท์ี่สรา้งเสร็จ
แลว้  น ามาปรบัปรุงตกแต่งใหม่เพื่อใหไ้ดค้่าเช่าที่สงูขึน้ และเมื่อมีก าไรพอสมควรแลว้ เราก็จะขายออกไป  ซึ่งหากจะถาม
ว่าเรายงัคงจะเขา้ไปลงทุนเพิ่มเติมต่อไปอีกหรือไม่อย่างไร นัน้ ก็ขึน้อยู่กับจงัหวะและภาวะเศรษฐกิจในสหรฐัอเมริกาใน
ขณะนั้นๆว่า จะไปในทิศทางใด  ซึ่งในภาวะการณ์ขณะนี ้เราก็คงจะตอ้งประคับประคองและเฝ้าระวงัอย่างใกลช้ิด โดย
ยงัคงจะไม่มีการลงทนุเพิ่มเติมแต่อย่างใด 
                     นายนนัทวัฒนไ์ดแ้จง้ใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า   เนื่องจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติด
เชือ้ไวรสัโคโรนา-19  อยากทราบมุมมองของผูบ้ริหารในการด าเนินงานของบริษัทฯว่า  นอกจากการขยายโครงการใน
แนวราบแล้ว บริษัทฯยังจะมีการปรับตัวในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆอีกหรือไม่อย่างไร  เพื่อให้บริษัทฯมีผล
ประกอบการท่ียงัดีอยู่เช่นเดิม  และบรษิัทฯจะมีการลดตน้ทนุค่าใชจ้่ายในส่วนใดบา้งหรือไม่ 
                     ประธานที่ประชมุไดช้ีแ้จงว่า แหล่งที่มาของรายไดข้องบริษัทฯ ไม่ไดม้าจากการขายบา้นและหอ้งชุดเท่านัน้  
แต่บริษัทฯมีที่มาของรายไดจ้าก 3 ส่วน คือ ส่วนแรก รายไดจ้ากการขายบา้นและหอ้งชุด ซึ่งถือเป็นธุรกิจหลัก (CORE 
BUSINESS) คิดเป็นสัดส่วนรายไดป้ระมาณ 85%  ส่วนที่สองคือรายไดป้ระจ า (RECURRING INCOME)  ค่าเช่าจาก
โรงแรม  พืน้ที่ใหเ้ช่า  และอพารต์เมน้ทใ์หเ้ช่าในสหรฐัอเมริกา  ส่วนที่สามคือ รายไดจ้ากการลงทุน (INVESTMENT) ใน
บรษิัทต่างๆ มลูค่ารวมประมาณ 24,000 ลา้นบาท ประกอบดว้ย  บมจ.โฮมโปรดกัสเ์ซ็นเตอร ์,  บมจ.ควอลิตี.้เฮา้ส ์และ 
บมจ.แอลเอช ไฟแนนซเ์ชี่ยล กรุ๊ป   ซึ่งในส่วนนีจ้ะมีก าไรอยู่ประมาณ 30-35% ของก าไรสทุธิ (NET PROFIT)  นอกจากนี ้
เราก็ยงัมีรายไดพ้ิเศษจากการขายอพารต์เมน้ทใ์นสหรฐัอเมริกาออกไปเป็นก าไรจากการลงทนุ (CAPITAL GAIN) ในปีต่อปี    
ซึ่งในปีนีเ้ราก็คงจะตอ้งมาดวู่าจะมีตลาดรองรบัหรือไม่  แต่ที่ผ่านมาทกุปี เราก็จะเตรียมแผนงานในการท่ีจะขายตกึ 
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อพารต์เมน้ทใ์นแต่ละปี   ซึ่งที่กล่าวมานีก้็เป็นกลยทุธท์ี่บรษิัทฯด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง    ส าหรบัค าถามของผูถื้อหุน้ ที่
ถามว่าหลงัจากเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-19  เราจะมีการปรบัตัวในการด าเนินธุรกิจในรูปแบบอื่นๆอีก
หรือไม่   ก็คงจะตอบไดว้่าเราก็ยงัคงด าเนินธุรกิจในรูปแบบเดิม  โดยยงัคงยึดธุรกิจ (CORE BUSINESS)  เป็นหลกัเหมือน
เช่นเดิม แต่จะเน้นท าการศึกษาวิจัยลงรายละเอียดในส่วนของผู้บริโภคให้เพิ่มเติมมากยิ่งขึน้  ในส่วนของการลงทุนใน
รูปแบบใหม่ๆ  ที่เป็นรายไดป้ระจ า (RECURRING INCOME) ก็คงจะยงัไม่มีการลงทุนเพิ่มเติมแต่อย่างใด  ซึ่งในปัจจุบนันี ้
เรามีโรงแรมที่มีจ านวนหอ้งอยู่ประมาณ  2,000 หอ้ง และเรายงัมีที่ดินท่ีมีสิทธิการเช่าระยะยาว 30 ปี จ านวน 4 แปลง   ซึ่ง
โรงแรมเหล่านีจ้ะเริ่มสรา้งเสร็จประมาณภายในปี 2564 และ 2565 ก็คาดว่าน่าจะพอดีกับระยะเวลาที่เราไดเ้ตรียมการ
ลงทนุไวซ้ึ่งเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ส าหรบัการลงทนุในสหรฐัอเมริกา ก็คงจะตอ้งใชเ้วลาในการศกึษาเพิ่มมากขึน้  ส าหรบัใน
ภาวะวิกฤตเช่นนี ้ก็จ าเป็นอยู่เองที่เราจะตอ้งกลบัมาค านึงถึงตน้ทุนค่าใช้จ่ายในการด าเนินการของบรษิัท  และเราก็จะไป
เนน้ลงทนุในเรื่องประสิทธิภาพและการพฒันาบคุคลในองคก์รเป็นส าคญั 
                   นายนนัทวฒันไ์ดแ้จง้ใหท้ราบว่า มีผูถื้อหุน้ไดเ้สนอขอให ้บรษิัทฯจดัส่งรายงานการประชุมผูถื้อหุน้ใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้โดยตรง ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุม ซึ่งนายนันทวฒันไ์ดช้ีแ้จงว่า ในทางปฏิบัติที่บริษัทฯท ามาทุกปี บริษัทฯก็ได้
จดัท ารายงานการประชมุผูถื้อหุน้เผยแพรล่งใน WEBSITE ของบริษัทฯ (WWW.lh.co.th)  โดยภาษาไทยไดเ้ผยแพรภ่ายใน 
7 วนั และภาษาองักฤษภายใน 30 วนั ซึ่งบรษิัทฯก็ยงัคงจะปฏิบตัิตามเช่นเดิมนี ้เพราะเป็นการสะดวก รวดเรว็ และแน่นอน  
ในการเผยแพรใ่หก้บัผูถื้อหุน้ ซึ่งหากจะจดัส่งเป็นเอกสารก็อาจจะมีการล่าชา้และตกหล่นสญูหายได ้            
                    นายอดิเรก  พิพัฒน์ปัทมา ได้ขอสอบถามว่า นโยบายในการลงทุน ในโครงการ TERMINAL 21 ซึ่งใน
ความเห็นส่วนตวัแลว้ นบัว่าเป็นโครงการ SHOPPING MALL ที่ประสบความส าเรจ็ เปิดที่ไหนก็สามารถขายได ้แต่เหตุใด
จึงมีจ านวนสาขาไม่มากเท่าที่ควร  
                    ประธานที่ประชุมไดช้ีแ้จงว่า ก่อนอื่นขอเรียนว่า ในส่วนของบริษัทฯเองที่ด  าเนินโครงการ TERMINAL 21  มี
เพียง 2 แห่ง คือที่อโศก และที่พัทยา  ส่วนที่ก าลงัก่อสรา้งอยู่ก็คือ ที่พระราม 3 ซึ่งคาดว่าจะแลว้เสร็จภายใน ไตรมาสที่ 4 
ของปี 2564 ซึ่งในการพัฒนาลงทุนในรูปแบบของ SHOPPING MALL นั้น ไม่ใช่ว่าจะเขา้ไปลงทุนไดใ้นทุกแห่งแลว้จะ
ประสบผลส าเรจ็ได ้ โดยเราจะตอ้งพิจารณา LOCATION ที่จะเขา้ไปลงทุนว่า  ท าเลแห่งนัน้ใน 1 สปัดาห ์จะตอ้งสามารถ
เปิดด าเนินการท าการคา้ขายไดป้กติตลอดทัง้ 7 วนั   ไม่ใช่คา้ขายไดเ้พียงแค่วนัเสารแ์ละวนัอาทิตยเ์ท่านัน้  โดยท าเลที่ตัง้
นัน้จะตอ้งมีแหล่งรายไดจ้าก 3 กลุ่มใหญ่ คือ จะตอ้งมีแหล่งที่อยู่อาศยั มีส านกังานการจา้งงาน  และมีภาคการท่องเที่ยว
ประกอบกนั ซึ่งหลงัจากเกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรสัโคโรนา-19 แลว้  จะเห็นว่า พฤติกรรมของผูบ้ริโภคไดเ้ปล่ียนไป
เป็นแบบการบริโภคซือ้ขายผ่านระบบ ON LINE มากยิ่งขึน้  เราจึงตัดสินใจที่จะยงัไม่ขยายโครงการในส่วนนีเ้พิ่มมากขึน้  
จึงยงัคงมีเพียง 3 แห่งเท่านีก้่อน   โดยในขณะนีก้เ็ป็นช่วงเวลาที่เราควรจะตอ้งกลบัมาพิจารณาดูว่า เราจะตอ้งปรบัตวัให้
เขา้กบัสภาวะการณใ์นขณะนีอ้ย่างไร   
                     นายอดิศร  ธนนันท์นราพูลได้ แจ้งว่า มีผู้ถือหุ้นได้สอบถาม 2 ข้อ ข้อแรกถามว่า  ก าไรสะสมประมาณ 
19,000 ลา้นบาท ปัจจุบนัอยู่ในรูปแบบอะไร   ซึ่งนายอดิศรไดช้ีแ้จงว่า โดยขอ้เท็จจริงแลว้ ก าไรสะสม 19,000 ลา้นบาท
เป็นก าไรสะสม ณ สิน้ปี 2561 ส่วนสิน้ปี 2562 มีก าไรสะสมอยู่ที่ 21,647 ลา้นบาท   ซึ่งก าไรสะสมในส่วนนีจ้ะเป็นส่วนของ
ทนุของบริษัทฯ  โดยเราเอาก าไรส่วนนีน้ าไปซือ้ที่ดิน  ซือ้สินทรพัย ์เพื่อสรา้งรายได ้ จะไม่ไดอ้ยู่ในรูปของเงินสด เพราะการ
เก็บเป็นเงินสดอยู่เฉยๆก็จะไม่สรา้งประโยชนอ์ะไร      
                  นายอดิศรยงัไดช้ีแ้จงต่อไปอีกว่า ส่วนขอ้ที่สองที่ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า ผลกระทบจากมาตรฐานการบญัชีใหม่ 
TFRS 9 จะมีผลต่อ D/E RATIO  มากนอ้ยขนาดไหน และจะมีผลกับเงินกูอ้ย่างไร ตอ้งลดหนีล้งหรือไม่    ซึ่งนายอดิศรได้
ชีแ้จงว่า  มาตรฐานการบญัชีฉบบัท่ีมีผลกระทบกบัหนีสิ้นของบรษิัทฯ น่าจะเป็น TFRS ฉบบัท่ี 16 มากกว่า ซึ่งในเรื่องนีเ้ป็น
เรื่องทางดา้นเทคนิค  เนื่องจากเรามีสญัญาเช่าระยะยาว ตามมาตรฐานการบญัชีใหม่นี ้ท าใหท้รพัยสิ์นของบรษิัทเพิ่มขึน้ 
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และในขณะเดียวกันหนีสิ้นของบริษัทก็เพิ่มตามขึน้ไปดว้ย  เมื่อหนีสิ้นเพิ่มขึน้ ดงันัน้ในการค านวณอตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 
(D/E RATIO) ก็จะมีผลท าให ้D/E RATIO เพิ่มขึน้ไปดว้ย  แต่อตัราหนีสิ้นท่ีมีภาระดอกเบีย้สทุธิต่อทนุ (GEARING RATIO) 
ไม่เพิ่มขึน้  ในการที่เราจะออกหุน้กู ้เราจะยึดถือตัว GEARING RATIO นีเ้ป็นหลัก  สรุปแลว้การบังคับใชม้าตรฐานการ
บญัชีใหม่นีก้็มีผลท าใหอ้ตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน (D/E RATIO) สงูเพิ่มขึน้แต่ไม่มาก  และมาตรฐานการบญัชีใหม่นีก้็จะไม่มี
ผลต่อการกูเ้งินของบรษิัทฯ    
                     ประธานที่ประชมุไดแ้จง้ว่า มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า การที่มีนกัลงทุนจีนเขา้มาลงทุนซือ้สินทรพัยใ์นหลายๆ
ประเทศ  ประธานท่ีประชมุมีความเห็นอย่างไร และมีผลดีผลเสียกบับรษิัทฯอย่างไรหรือไม่ 
                      ประธานที่ประชุมไดช้ีแ้จงว่า อย่างที่เราทราบในรอบ 5 ปีที่ผ่านมา มีนกัลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในไทย 
โดยมีนักลงทุนจากจีน และญ่ีปุ่ น เป็นหลกั  ทัง้นีน้กัลงทุนจากญ่ีปุ่ นถือว่าเป็นนักลงทุนรายใหญ่ โดยเขา้มาร่วมตัง้บริษัท
ลงทุน (JOIN VENTURE)  ในตลาดอสังหาริมทรพัยแ์นวดิ่งคือโครงการอาคารชุดเกือบ 90%  โดยมีเป้าหมายขายใหก้ับ
ลกูคา้ที่เป็นคนต่างชาติ  และนบัตัง้แต่ช่วงปลายปี 2561ถึงตน้ปี 2562  การเขา้มาลงทนุใหม่ๆกเ็ริ่มลดนอ้ยลง ต่อมาญ่ีปุ่ นก็
หยุดการลงทุน  และเนื่องจากการท่ีนกัลงทุนดงักล่าวต่างก็เขา้มาลงทุนพรอ้มๆกัน ท าใหม้ีจ านวนโครงการอาคารชุดมาก 
ส่งผลใหม้ีหอ้งชุดที่เหลือจากการขายจ านวนมาก  ส่วนค าถามที่ว่าจะส่งผลกระทบต่อบริษัทฯอย่างไรบา้งนัน้  เนื่องจาก
นโยบายของบริษัทฯชดัเจนว่า เรามุ่งเนน้ไปในโครงการในแนวราบซึ่งเป็นตลาดที่อยู่อาศยัที่แทจ้รงิ (REAL SECTOR) ทัง้นี ้
เราพยายามหลีกเล่ียงอุปสงค ์(DEMAND) ที่เก็งก าไรให้มากที่สุด ดังนั้นการที่นักลงทุนต่างชาติเขา้มาลงทุนในตลาด
โครงการอาคารชดุดงักล่าว จึงมีผลกระทบต่อบรษิัทฯไม่มากเท่าไร 
                    นายอดิศรไดแ้จง้ว่า มีผูถื้อหุน้ไดส้อบถามว่า ขอใหป้ระมาณการจ่ายเงินปันผลในปี 2563 , 2564 และ 2565 
                    นายอดิศรไดช้ีแ้จงว่า ไม่สามารถตอบได ้ทัง้นีเ้พราะการจ่ายเงินปันผลขึน้อยู่กับผลประกอบการของบรษิัทฯ
ในแต่ละปี ซึ่งหากเราพิจารณาดูยอ้นหลงัไปหลายๆปี ก็จะเห็นว่าเรามีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราประมาณ 80% ของ
ก าไรในแต่ละปี ซึ่งนโยบายนีก้็คงจะไม่เปล่ียนแปลง  
 
                    เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ป ระชุมจึงได้กล่าวปิดการประชุม และ                     
ขอขอบพระคณุผูถื้อหุน้ทกุท่านท่ีสละเวลามารว่มประชมุในครัง้นี ้ 
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