สำเนำรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2561
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ ำส์ จำกัด (มหำชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เวลา 13.32 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้ าส์ ลุมพินี
เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นที่มาประชุมด้ วยตนเอง 197 ราย นับจานวน
หุ้นได้ 5,834,806 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะ 1,252 ราย นับจานวนหุ้นได้ 7,661,686,629 หุ้น รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
7,667,521,435 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทังหมดจ
้
านวน 11,949,713,176 หุ้น (คิดเป็ น 64.16%) ครบเป็ นองค์
ประชุม โดยในการประชุมครัง้ นี ้มี นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ ประธานกรรมการ เป็ นประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน์
พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ ครบจานวนคณะกรรมการทัง้ 8 ท่าน (ครบ
100%) ดังนี ้
1. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
ประธานกรรมการ ประธานที่ประชุม
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิภพ วีระพงษ์
กรรมการอิสระ , ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ
4. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
กรรมการอิสระ, ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ งและการ
พัฒนาอย่างยัง่ ยืน และกรรมการตรวจสอบ
5. นายเฉลิม เกียรติธนะบารุง
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ(สายปฏิบตั ิการ) และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ (สายสนับสนุน)
และกรรมการสรรหาและค่าตอบแทน
7. นายอาชวิณ อัศวโภคิน
กรรมการ
8. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการ ,เลขานุการคณะกรรมการ และ
กรรมการบริ หารความเสีย่ งและการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
และในวันนี ้บริ ษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี วาย คือนางสาวรุ้ งนภา เลิศสุวรรณกุล ซึ่งเป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯเข้ าร่ วมประชุมเพื่อตอบข้ อซักถามในประเด็นที่เกี่ยวข้ อง รวมทังได้
้ เชิญที่ปรึ กษากฎหมายจากบริ ษัท
สานักงานกฎหมาย ทีแอนด์เอฟ จากัด คือนายจรัสหล้ า ภูมิวฒ
ั น์ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในประชุมครัง้ นี ้ เพื่อทาหน้ าที่ดแู ล
ให้ การประชุมครัง้ นี ้เป็ นไปอย่างโปร่งใสถูกต้ องตามกฎหมายและข้ อบังคับบริ ษัท และเป็ นคนกลางในการตรวจนับคะแนน
เสียงในแต่ละวาระ ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ นาระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนนเสียงของ บริ ษัท อินเวนเทค ซิสเท็ม
(ประเทศไทย) จากัด มาใช้ ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ การ
ลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ ในหนังสือเชิ ญประชุม
หน้ า 44-45 ดังนี ้
กำรมอบฉันทะ
บริ ษั ท ได้ จั ด ส่ ง หนัง สื อ มอบฉั น ทะให้ ทั ง้ 3 แบบ คื อ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์กาหนด และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.lh.co.th
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบทีง่ ่ายไม่ซบั ซ้ อน

แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กาหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian
ในประเทศไทยเป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีปฏิบตั ิในกำรลงคะแนนเสียงแต่ ละวำระ กำรนับคะแนน และกำรแจ้ งผลกำรนับคะแนน
1. บริ ษัทฯจะชีแ้ จงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ โดยบริ ษัท ฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ Barcode จากบัต รยื น ยั น การลงคะแนนที่ ผ้ ู ถื อ หุ้ นหรื อ ผู้ รั บ มอบฉั น ทะซึ่ ง มาประชุ ม และมี สิ ท ธิ อ อกเสี ย งได้
ทาเครื่ องหมายไว้ โดยบริ ษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ กบั ผู้ถือหุ้นทุกท่าน
2. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่นาเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้ สาหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริ ษัทฯจะนาคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริ ษัทฯได้ นาคะแนนในส่วนนี ้บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลง
มติในแต่ละวาระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนน
ให้ ที่ประชุมทราบ
มติของที่ประชุม
1. ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งจานวนคะแนนเสียงที่จะต้ องใช้ เป็ นมติที่ประชุมในแต่
ละวาระให้ ที่ประชุมทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับดูแลกิจการตาม
หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิ ต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริ ษัทฯจึงได้ ให้
สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคุณสมบัติ และความรู้ ความสามารถ เหมาะสมเพื่อรับ
เลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ
3. การตังค
้ าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ ใช้ สทิ ธิเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ทังนี
้ ้ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
หรื อตังค
้ าถามแต่อย่างใด
จากนัน้ เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดาเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
วำระที่ 1

พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมใหญ่ สำมัญผู้ถอื หุ้น ครัง้ ที่ 1/2560
ประธานที่ ป ระชุม ได้ แ ถลงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า ตามข้ อ บัง คับ ของตลาดหลัก ทรั พ ย์ แ ห่ง ประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชน จากัด พ.ศ. 2535 กาหนดให้ บริ ษัทมหาชนจากัด จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรั พย์ แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และให้

นาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่ บริ ษัทฯก็ได้ ดาเนินการจัดทาและจัดส่งให้ หน่ว ยงานดังกล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายกาหนดแล้ ว พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริ ษัท ( www.lh.co.th ) เป็ นที่เรี ยบร้ อยแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบ
ว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทีจ่ ะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บบัตร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ูถือหุ้นท่านใดมี ความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรั บวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ใหญ่
ครัง้ ที่ 1/2560
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,685,529,667 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 24,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
วำระที่ 2

พิจำรณำรับทรำบผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายเฉลิม เกียรติธนะบารุง กรรมการผู้จดั การ (สายปฏิบตั ิการ) เป็ นผู้ชี ้แจง

ในวาระนี ้
นายเฉลิ ม ได้ ชี แ้ จงให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า ส าหรั บ ผลการด าเนิ น งานของบริ ษั ท ฯในรอบปี ที่ ผ่ า นมาพอที่ จ ะ
สรุปสาระสาคัญได้ ดงั นี ้

1. ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560

หน่วย : ล้ านบาท

* ปี 2560 มีกาไรหลังหักภาษีจากการขายโรงแรม Grand Centre Point Ratchadamri เป็ นจานวน 998
ล้ านบาท และมีกาไรทางบัญชีจากการเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็ นจานวน
1,135 ล้ านบาท
ปี 2559 มีกาไรหลังหักภาษี จากการขายที่ดนิ ในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจานวน 560 ล้ านบาท

ผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ สำหรับปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวำคม 2560 (ต่ อ)

2. บ้ ำนจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑลเทียบกับบ้ ำนที่บริษัทส่ งมอบให้ แก่ ลูกค้ ำ

3. กำรลงทุนในบริษัทร่ วม

4. กำรซือ้ ที่ดิน
บริ ษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการเข้ าทาสัญญาซื ้อทีด่ ิน ในเขตกรุงเทพและปริ มณฑล รวมทังต่
้ างจังหวัดเพื่อทา
โครงการบ้ านจัดสรร จานวน 17 แปลง เป็ นมูลค่าทีด่ ิน จานวน 7,909 ล้ านบาท
5. กำรออกจำหน่ ำยหุ้นกู้

ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ไม่มีการลงมติเป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุมรับทราบ
เท่านัน้
ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่ได้ ชี ้แจงมา
วำระที่ 3

พิจำรณำและอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกำไรขำดทุนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล กรรมการผู้จดั การ (ฝ่ ายสนับสนุน) เป็ นผู้ชี ้แจงใน

วาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สาหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกาไรขาดทุนของ บริ ษัทฯ พอจะ
สรุปสาระสาคัญๆ ได้ ดงั นี ้

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบแสดงฐำนะทำงกำรเงิน ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

งบกำไรขำดทุนประจำปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560

* ปี 2560 มีกาไรก่อนหักภาษีจากการขายโรงแรม Grande Centre Point Ratchadamri เป็ นจานวน 2,080 ล้ านบาท
และมีกาไรทางบัญชีจากการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้นของบริษัทร่วม เป็ นจานวน 1,135 ล้ านบาท
ปี 2559 มีกาไรก่อนหักภาษีจากการขายที่ดินในจังหวัดภูเก็ต เป็ นจานวน 1,240 ล้ านบาท
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมื อ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เ ก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ น
ดังนี ้
อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกาไรขาดทุน ประจาปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 (ด้ วย
คะแนนเสียงเห็นชอบ 7,687,156,166 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 3,755,800 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
วำระที่ 4 พิจำรณำและอนุมตั ิเรื่องกำรจัดสรรกำไร เงินปั นผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2560
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2560 ตามที่ได้ เรี ยนเสนอใน
วาระที่ผา่ นมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จา่ ยเงินปั นผลประจาปี 2560 จากกาไรสุทธิและกาไร
สะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.75 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไป
แล้ วจานวน 0.40 บาทต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริ ษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.35 บาท โดยกาหนดรายชื่อ
ผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 (Record Date) และกาหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

กำรจัดสรรกำไร เงินปั นผล และเงินสำรอง ประจำปี พ.ศ. 2560

* ปี 2559 เป็ นจานวนหุ้น ซึง่ รวมหุ้นที่เกิดจากใบสาคัญแสดงสิทธิที่มาใช้ สทิ ธิ ณ วันสิ ้นปี
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดทีจ่ ะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าทีเ่ ก็บบัตรลง
คะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ น
ดังนี ้
อนุมตั ิการจัดสรรกาไร เงินปั นผล และเงินสารอง ประจาปี พ.ศ. 2560
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,690,913,666 เสียง ไม่เห็นชอบ –ไม่มี- งดออกเสียง 25,000 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
วำระที่ 5 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่ งตัง้ กรรมกำรใหม่ แทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ทปี่ ระชุมทราบว่าเพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ซึง่ กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษัทฯจะต้ องออกตามวาระจานวน 1 ใน 3 ของจานวนกรรมการทังหมด
้
ซึ่ งปั จจุบนั บริ ษัทฯมี
กรรมการจานวน 8 ท่าน สาหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1.นายพิภพ
วีระพงษ์
2.นายบัณฑิต
พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
3.นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
ความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัทฯ มีมติให้ นาเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตัง้
1.นายพิภพ
วีระพงษ์
2.นายบัณฑิต
พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
3.นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
ซึ่งเป็ นกรรมการที่ครบวาระในปี นีก้ ลับเข้ าดารงตาแหน่งกรรมการตามเดิม ตามที่คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ เสนอมา เพื่อนาเสนอขออนุมตั ิต่อที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 ทังนี
้ ้คณะกรรมการ
สรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า บุคคลทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติ

บริ ษัทมหาชนจากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดาเนินงานของ
บริ ษัทฯมีประวัติการทางานที่โปร่ งใสไม่ด่างพร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯได้ และเพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกากับ
ดูแลกิจการตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริ ษัท ฯจึงได้ ให้ สิทธิ แ ก่ผ้ ูถือ หุ้นในการเสนอชื่ อบุคคลที่ ได้ พิจ ารณาแล้ ว เห็นว่ามีคุณสมบัติและความรู้ ความสามารถ
เหมาะสม เพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นที่จะได้ จดั ให้ มีขึ ้นเป็ น
ประจาในแต่ละปี ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
ทังนี
้ ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน ปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 33-40
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เ ก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็ นการแต่งตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลและ
นายภควัตได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
แต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายพิภพ วีระพงษ์
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,658,699,232 เสียง ไม่เห็นชอบ 32,134,460 เสียง งดออกเสียง 104,974 เสียง บัตรเสีย –
ไม่มี- )
2. นายบัณฑิต พิทกั ษ์ สทิ ธิ์
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,690,795,692 เสียง ไม่เห็นชอบ 37,900 เสียง งดออกเสียง 105,074 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี--)
3. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
(ด้ วยคะแนนเสีย งเห็น ชอบ 7,651,672,793 เสีย ง ไม่เห็ นชอบ 38,964,299 เสียง งดออกเสีย ง 301,574 เสีย ง
บัตรเสีย –ไม่มี-)
วำระที่ 6 พิจำรณำและอนุมตั ิกำหนดค่ ำตอบแทนแก่ กรรมกำร
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายพิภพ วีระพงษ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นผู้
ชี ้แจงในวาระนี ้
นายพิภพได้ ชี ้แจงว่า เพือ่ ให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่
กาหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทังนี
้ ้คณะกรรมการบริษัทฯได้
พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกาไรของบริ ษัทฯ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯจึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทโดยกาหนดไว้ เป็ นจานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อ
เสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิคา่ ตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ซึง่ ในปี
2560 ที่ผา่ นมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2560 ได้ อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทน เป็ นจานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่
เกิน 20,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทังนี
้ ้
บริ ษัทฯได้ จ่ายค่าตอบแทนเป็ นจานวนเงินรวม 17,338,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กาหนดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้ า 5-6

รำยละเอียดกำรจ่ ำยค่ ำตอบแทนให้ แก่ กรรมกำร ในปี 2560 ( หน่วย = บาท )

ค่ ำตอบแทนเบีย้ ประชุม ( หน่วย = บาท )

ตำรำงเปรียบเทียบค่ ำตอบแทนกับปี ที่ผ่ำนมำ

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เ ก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 2/3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ ออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่
ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
้
ษัทฯ เป็ นจานวนเงิน
รวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่
ละท่าน (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,652,973,195 เสียง ซึง่ เกินกว่า 2/3 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ 37,923,197 เสียง งดออกเสียง 104,974 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี-)
วำระที่ 7 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกำหนดค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2560 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มติให้ แต่งตัง้
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี วาย เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท โดยกาหนดค่าตอบแทน 1,700,000 บาท (ค่าสอบทาน
630,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 1,070,000 บาท ค่าบริ การอื่น –ไม่มี- )
สาหรับปี 2561 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัท โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณา
แต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสานักงาน อี วาย ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
3. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
(ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5872 )
เป็ น ผู้สอบบัญ ชี ข องบริ ษั ท ฯ และเห็ น สมควรให้ ก าหนดค่ า ตอบแทนเป็ น เงิ น 1,750,000 บาท (ค่ า สอบทาน
1,090,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 660,000 บาท ค่าบริ การอื่น –ไม่มี-) ซึ่งสานักงานอี วาย ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทฯมาตังแต่
้ ปี 2549 รวม 12 ปี แต่ได้ เปลีย่ นผู้สอบบัญชีที่ลงนามในงบการเงินของบริ ษัท โดยผู้สอบบัญชีที่ลงนามใน
งบการเงินจะทาหน้ าที่ติดต่อกันได้ ไม่เกิน 5 ปี โดยได้ ปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริ ษัทด้ วยดีตลอดมา และไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษั ท /บริ ษัทย่อย /ผู้บริ หาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่าง
ใด ซึ่งค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจานวนเนื ้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ ว ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีดงั กล่าวได้ ให้ คารับรองว่า
สามารถดาเนินการตรวจสอบและจัดส่งงบการเงินที่ตรวจทานแล้ วได้ ทนั ตามระยะเวลาตามกฎหมายได้

1. ่ อผู้สอบบัญชี
รำยชื
นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ
นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ
นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์

ตำรำงค่ ำตอบแทนของผู้สอบบัญชี

จำนวนปี
11
9
7
2

(หน่ วย=บำท)

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เ ก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนนเสียง
ข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุก
ประการ (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,652,291,317 เสียง ไม่เห็นชอบ 38,958,075 เสียง งดออกเสียง 78,574 เสียง
บัตรเสีย –ไม่ม-ี )
วำระที่ 8 พิจำรณำและอนุมตั ิกำรแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับของบริษัทฯ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนันทวัฒน์ ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทฯจะต้ องแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯ ดังนี ้
8.1 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 26 (กำรประชุมคณะกรรมกำรบริษัทฯผ่ ำนสื่ออิเล็กทรอนิกส์ )
ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่
27 มิถนุ ายน 2557 กาหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดาเนินการตามวิธีการที่บญ
ั ญัติ
ไว้ ในกฎหมายแต่ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ิตามประกาศกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่ สาร เรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2557 ด้ วย
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิตามร่างข้ อบังคับ ข้ อ 26 และเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรี ยบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคาหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ หรื อในคาขอ
จดทะเบียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคาสัง่ คาแนะนาหรื อความเห็นของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทีเ่ กี่ ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่

1/2561 พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
กรรมการผู้มีอานาจลงนาม มีอานาจในการแก้ ไขถ้ อยคาของข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อข้ อความในเอกสาร และ/หรื อ คาขอ
ต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้ ทนั ที การ
กระทาการใดๆที่จาเป็ นเพื่อให้ การดาเนินการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯแล้ วเสร็ จ รวมถึงมีอานาจในการมอบอานาจ
ช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั จิ ากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก

(ข้ อควำมเดิม)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการเป็ นผู้กาหนด วันเวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม
(ข้ อควำมที่ขอแก้ ไข)
ข้ อ 26. ให้ ประธานกรรมการ หรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธานกรรมการ เป็ นผู้กาหนด วัน เวลา
และสถานที่ในการประชุมคณะกรรมการ ซึง่ สถานที่ที่ประชุมนันอาจก
้
าหนดเป็ นอย่างอื่นนอกเหนือไปจากท้ องที่อนั เป็ น
ที่ตงส
ั ้ านักงานใหญ่ของบริษัทหรือจังหวัดใกล้ เคียงก็ได้ หากประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการ มิได้ กาหนดสถานที่ที่ประชุม ให้ ใช้ สถานที่ตงส
ั ้ านักงานของบริ ษัทเป็ นสถานที่ประชุม
ในการจัดประชุมคณะกรรมการ ประธานกรรมการหรื อกรรมการที่ได้ รับมอบหมายจากประธาน
กรรมการจะกาหนดให้ จดั การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ การประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ให้ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ที่กาหนดไว้ ในกฎหมายหรื อประกาศทีเ่ กี่ยวข้ อง
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เ ก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนนเสียง
ไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวมคะแนน
เป็ นดังนี ้
อนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับ ข้ อ 26. ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,691,206,219 เสียง เสียง ซึง่ เกินกว่า 3/4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 137,964 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
8.2 แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริษัท ข้ อ 32 (กำรประชุมผู้ถอื หุ้น)
เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง คือ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 100
แก้ ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้ าคณะรักษาความงบเรี ยบร้ อยแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ องการเพิม่ เติมกฎหมายเพื่ออานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรให้ แก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่
สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาและอนุมตั ิตามร่างข้ อบังคับ ข้ อ 32 และเพื่อให้ การจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อ
บังคับของบริษัทฯเป็ นไปด้ วยความสะดวกเรียบร้ อย จึงอาจต้ องมีการแก้ ไขถ้ อยคาหรื อข้ อความในข้ อบังคับของบริ ษัทฯ
หรื อในคาขอจดทะเบียน เพื่อให้ เป็ นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามคาสัง่ คาแนะนาหรื อความเห็นของนายทะเบียน

กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ หรื อเจ้ าหน้ าที่ของหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง จึงเห็นควรเสนอให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2561 พิจารณาอนุมตั ิมอบหมายให้ (ก) กรรมการผู้มีอานาจลงนาม และ/หรื อ (ข) บุคคลอื่นใดซึง่ ได้ รับการแต่งตังจาก
้
กรรมการผู้มีอานาจ ลงนาม มีอานาจในการแก้ ไขถ้ อยคาของข้ อบังคับของบริษัทฯ หรื อข้ อความในเอกสาร และ/
หรื อ คาขอต่างๆในการยื่นจดทะเบียนแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ได้
ทันที การกระทาการใดๆที่จาเป็ นเพื่อให้ การดาเนินการแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทฯแล้ วเสร็ จ รวมถึงมีอานาจในการ
มอบอานาจช่วงได้ โดยไม่ต้องขออนุมตั ิจากที่ประชุมคณะกรรมการหรื อที่ประชุมผู้ถือหุ้นอีก
(ข้ อควำมเดิม)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4เดือน
นับแต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ วให้ เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่า 1
ใน 5 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรื อผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน ซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่า 1 ใน 10 ของ
จานวนหุ้นทีจ่ าหน่ายได้ ทงหมด
ั้
ได้ เข้ าชื่อกันทาหนังสือโดยระบุเหตุผลและวัตถุประสงค์ในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ โดย
ชัดเจนขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นร้ องขอ คณะกรรมการต้ องจัดประชุม
ภายใน 1 เดือน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
(ข้ อควำมที่ขอแก้ ไข)
ข้ อ 32. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มกี ารประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายใน 4 เดือน นับ
แต่วนั สิ ้นสุดรอบปี บญ
ั ชีของบริ ษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากทีก่ ล่าวแล้ ว ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร หรื อเมื่อผู้ถือหุ้นคนหนึง่ หรือหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับ
รวมกันได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้ คณะกรรมการเรี ยก
ประชุมผู้ถือหุ้น เป็ นการประชุมวิสามัญเมือ่ ใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่ องและเหตุผลในการที่ขอให้ เรี ยกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้ คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน 45 วัน นับแต่วนั ที่ได้ รับหนังสือจากผู้
ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุมภายในกาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ผู้ถือหุ้นทังหลายซึ
้
ง่
เข้ าชื่อกันหรื อ ผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกันได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนจะเรี
ั้
ยกประชุมเองก็ได้ ภายใน 45 วัน นับแต่ครบ
กาหนดระยะเวลาข้ างต้ น ในกรณีเช่นนี ้ให้ ถือว่าเป็ นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริ ษัทต้ อง
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนครัง้
ใด จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 34 ผู้ถือหุ้นตามวรรคก่อนต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยทีเ่ กิดจากการจัดให้ มกี ารประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริ ษัท
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้ ทราบว่า
หากมี ผ้ ูถือหุ้นท่านใดที่จ ะลงคะแนนไม่เห็ นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เ ก็ บบัต ร
ลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า เมื่อมีการแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับในเรื่ องการประชุมกรรมการผ่านสือ่ อิเล็คทรอนิกส์
ดังกล่าวแล้ ว จะมีผลต่อเบี ้ยประชุมของกรรมการหรื อไม่อย่างไร และบริ ษัทฯมีแผนที่จะประชุมคณะกรรมการผ่านสือ่
อิเล็คทรอนิกส์หรื อไม่

นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม ได้ ขออนุญาตเป็ นผู้ชี ้แจงในคาถามนี ้
นายนันทวัฒน์ได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า การแก้ ไขเพิ่มเติมข้ อบังคับดังกล่าว ก็เพื่อให้ สอดคล้ องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง
คือประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่ องการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ 27 มิถนุ ายน 2557
กาหนดให้ การประชุมที่กฎหมายบัญญัติให้ ต้องมีการประชุม นอกจากจะดาเนินการตามวิธีการที่ บญ
ั ญัติไว้ ในกฎหมายแต่
ละฉบับแล้ ว จะจัดให้ มีการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะต้ องปฏิบตั ติ ามประกาศกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสือ่ สาร เรื่ องมาตรฐานการรักษาความมัน่ คงปลอดภัยของการประชุมผ่านสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2557 ด้ วย ซึง่
การแก้ ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับดังกล่าวก็เป็ นเพียงทางเลือกให้ บริ ษัทฯ สาหรับกรรมการบางท่านทีต่ ิดขัดและมีความจาเป็ นที่ไม่
สามารถเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเองได้ เท่านัน้
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสาหรับวาระนี ้ต้ องได้ คะแนน
เสียงไม่น้อยกว่า 3/4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และเลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งผลการรวม
คะแนนเป็ นดังนี ้
อนุมตั ิให้ แก้ ไขเพิ่มเติม ข้ อบังคับ ข้ อ 32. ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
(ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,691,332,545 เสียง เสียง ซึง่ เกินกว่า 3/4 ของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียง ไม่เห็นชอบ -ไม่มี- เสียง งดออกเสียง 146,338 เสียง บัตรเสีย –ไม่มี- )
วำระที่ 9

พิจำรณำเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องต่างๆในกิจการที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
โดยมีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอสอบถาม ดังนี ้
1.อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย
ได้ สอบถามเกี่ยวกับภาวะตลาด
อสังหาริ มทรัพย์โดยรวม ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมามีการหดตัวลงเล็กน้ อย จึงขอสอบถามถึงมุมมองของบริษัทฯ ในปี นี ้และปี ตอ่ ๆ ไป
ว่า ยังจะมีแนวโน้ มที่จะเป็ นเช่นนี ้อยูห่ รื อไม่ และบริ ษัทฯจะมีการปรับตัวอย่างไรเพื่อสร้ างผลตอบแทนหรื อผลการดาเนินงาน
ให้ ดีเหมือนในช่วงปี ที่ผา่ นๆ มาได้ อีกทังจะมี
้ ปัจจัยความเสีย่ งใดที่จะเป็ นปั จจัยกระทบต่อผลการดาเนินการของบริ ษัทฯใน
อนาคต
ประธานที่ประชุมได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า แหล่งที่มาของรายได้ ของบริษัทฯ ไม่ได้ มาจากการขายบ้ านและ
ห้ องชุดเท่านัน้ หากแต่มีที่มาของรายได้ จาก 3 ส่วน คือ ส่วนแรก รายได้ จากการขายบ้ านและห้ องชุด ซึ่งถือเป็ นเป็ นธุรกิจ
หลัก (Core Business) คิดเป็ นสัดส่วนรายได้ ประมาณ 85 % ส่วนที่สอง รายได้ ประจา (Recurring Income) ซึง่ แบ่ง
ออกเป็ น ส่วนของการลงทุนเกี่ยวกับโรงแรมให้ เช่าและพื ้นที่ค้าปลีกให้ เช่า และการลงทุนในอพาร์ ตเม้ นท์ในประเทศ
สหรัฐอเมริ กา (ซึง่ เริ่ มลงทุนเมื่อ 5-6 ปี ที่แล้ ว) เราลงทุนไปประมาณ 1.7 หมื่นล้ านบาท โดยมีอตั ราผลตอบแทน (Yield) อยู่
ประมาณ 4.7% ซึง่ การลงทุนในส่วนนี ้ยังจะมีกาไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) ในอนาคต ส่วนที่สาม รายได้ จากการ
ลงทุน (Investment) ในหลายๆ บริ ษัทฯ ซึง่ ปั จจุบนั มีบริษัทที่เราเข้ าไปร่วมลงทุนอยูค่ ือ บริ ษัท ควอลิตี ้เฮ้ าส์ จากัด
(มหาชน), บริ ษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จากัด (มหาชน) และธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จากัด (มหาชน) จะเห็นได้ วา่
แหล่งที่มาของบริ ษัทฯ ไม่ได้ มที ี่มาจากการขายอสังหาริ มทรัพย์แต่เพียงอย่างเดียว เรายังมีบทบาทกึ่งเป็ น บริ ษัทโฮลดิ ้ง
(Holding) เนื่องจากได้ เล็งเห็นว่า วงจรของธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์มีการขึ ้น-ลงเป็ นรอบ ดังนันบริ
้ ษัทฯ จึงพยายามรักษาให้
บริ ษัทฯ มีการเติบโตที่ยงั่ ยืนอยูป่ ระมาณ 10% ทุกปี ตอ่ เนื่องไป โดยจะมีรายได้ จากส่วนอื่นๆทีล่ งทุนเข้ ามาช่วยตลอด โดย
หลักแล้ วหากเรามีกาไร (Net Profit) เท่ากับ 100% ส่วนที่มาจากการลงทุนในบริ ษัทต่างๆ ของเราจะอยูป่ ระมาณ 30%
ของกาไรดังกล่าว ในแง่ของความเสีย่ งของตลาด หากมองภาพรวมของเศรษฐกิจซึง่ รัฐบาลเอง รวมถึงนักวิชาการหลายๆ
ท่านมองว่าเศรษฐกิจปี นี ้น่าจะดีกว่าปี ที่แล้ ว โดยในปี นี ้น่าจะเติบโตประมาณ 4% อย่างไรก็ดี ลักษณะการเติบโตของ
เศรษฐกิจค่อนข้ างจะกระจุกตัว โดยในต่างจังหวัดยังคงมีปัญหาค่อนข้ างมาก ยกเว้ นหัวเมืองใหญ่ๆ ที่มีนิคมอุตสาหกรรม

แหล่งท่องเที่ยวและการศึกษา ที่มีอตั ราการเติบโตทางเศรษฐกิจยังคงดีอยู่ การดาเนินการจึงยังพอไปได้
อีกทัง้
ผู้ประกอบการรายใหญ่ๆ เริ่มมีมากขึ ้นและเริ่มมีการร่วมทุน (Joint Venture) กับผู้ร่วมทุนต่างประเทศ ซึง่ ถือเป็ นอีกหนึง่
ปั จจัยที่ต้องคานึงถึงในอนาคตภายใต้ ตลาดอสังหาริมทรัพย์ในบ้ านเราซึง่ ไม่ได้ ใหญ่มาก ทังนี
้ ้จะเริ่มมีนกั ลงทุนต่างประเทศ
เข้ ามามากขึ ้น ก็ถือเป็ นอีกความเสีย่ งหนึง่ ซึง่ บริ ษัทฯก็คงต้ องพยายามปรับตัวกันต่อไป
2. มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอคาอธิบายเพิม่ เติมในรายงานประจาปี หน้ า 108 ในส่วนของ 2 รายการสุดท้ ายคือ การขาดทุน
จากอัตราแลกเปลีย่ น และการขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในเรื่ องนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงต่อที่ประชุมว่า เนื่องจากบริ ษัทฯได้ ลงทุนในอพาร์ ตเม้ นท์ให้ เช่าในประเทศสหรัฐอเมริ กา
ซึง่ บริ ษัทฯได้ ลงทุนไปแล้ วกว่า 1.7 หมื่นล้ าน บาท หรื อคิดเป็ นประมาณ 500 กว่าล้ านเหรี ยญสหรัฐ และขณะนี ้เรามีตกึ
อพาร์ ตเม้ นท์ให้ เช่าอยู่ 5 อาคาร คิดเป็ นมูลค่าอาคารละประมาณละ 100 กว่าล้ านเหรี ยญสหรัฐ (รวมค่าซ่อมแซมแล้ ว)
โดยการลงทุนที่อเมริ กานี ้ ส่วนใหญ่ บริ ษัทฯจะลงทุนโดยใช้ วิธีการกู้เงินจากสถาบันการเงิน เนื่องจากเราต้ องการให้ มี
ดอกเบี ้ยเกิดขึ ้นเพื่อจะได้ เป็ นการช่วยลดภาระภาษี และมีเงินลงทุนบางส่วนที่เป็ นเงินทุนของบริ ษัทฯเอง โดยส่วนที่เป็ น
เงินกู้นนั ้ บริ ษัทฯได้ ก้ ูเงินในรู ปของเงินสกุลดอลล่าร์ สหรัฐ เพื่อไปซื ้อทรัพย์สินที่จาหน่ายในรู ปสกุลเงินสกุลดอลล่าสหรัฐ
เช่นกัน จึงไม่เกิดปั ญหาอะไรเนื่องจากเป็ นเงินสกุลเดียวกัน แต่ในส่วนที่เป็ นเงินทุนของบริ ษัทฯซึ่งนาไปลงนัน้ เป็ นเงินใน
รู ปสกุลเงินบาทซึ่งจะต้ องถูกคานวณตามภาวะตลาด (Mark to Market) ทังนี
้ ้อัตราแลกเปลี่ยนในช่วง 2 ปี ที่ ผ่านมานี ้
ค่าเงินบาทค่อนข้ างแข็งตัวเร็ วมาก ดังนันจึ
้ งเป็ นเหตุให้ เกิดผลขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยนดังที่กล่าวมาแล้ ว ในส่วนของ
การขาดทุนจากตราสารอนุพนั ธ์ (Derivative) นันเกิ
้ ดจากการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (Cross Currency Swap)
กล่าวคือ แม้ ว่าเงินที่เรากู้ไปลงทุนบางส่วนเรากู้เงินในสกุลเหรี ยญสหรัฐโดยตรง แต่ยงั มีบางส่วนที่เรากู้เป็ นเงินบาทจาก
เมืองไทยแล้ วเปลี่ยน (swap) เป็ นเงินเหรี ยญสหรัฐที่อเมริ กา ซึ่งสัญญาอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศบางครัง้ ก็มี
การหมดอายุ จึงเป็ นเหตุให้ เกิดผลขาดทุน โดยหลักแล้ วการขาดทุน ดังกล่าวจะเกิดจากส่วนที่เป็ นเงิ นทุนของเราอันมี
เหตุผลมาจากการที่คา่ เงินบาทแข็งตัว หากเงินบาทอ่อนตัวลง ตัวเลขในส่วนที่ขาดทุนนี ้อาจมีเป็ นไปในทางตรงกันข้ าม
3. มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามเกี่ยวกับการลงทุนในสหรัฐอเมริกา
โดยอยากทราบว่าเรายังมีโครงการที่จะขายอยู่
หรื อไม่อย่างไร และหากเราจะไม่ขายและดาเนินการอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ อยากทราบว่า ตอนนี ้ Capital Gain จากโครงการที่
ประเทศสหรัฐอเมริ กาอยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า จริ งๆ แล้ วในทรัพย์สนิ ต่างๆ ที่ลงทุนไปที่เป็ นรายได้ ประจา (Recurring Income)
เกี่ยวกับค่าเช่า ไม่วา่ ในประเทศไทยเอง ซึง่ ปั จจุบนั เรามีโรงแรมอยูป่ ระมาณกว่า 2,000 ห้ องที่เราบริ หารอยู่ และมี พื ้นที่ค้า
ปลีก (Retail) อยูป่ ระมาณ 75,000 ตารางเมตร ในทาเล 2 แห่ง ส่วนที่สหรัฐอเมริ กานัน้ เรามีอพาร์ ตเม้ นท์ 5 อาคาร หรื อ
ประมาณ 1,000 ยูนิต ซึง่ ทังหมดนี
้
้เป็ นรายได้ ประจาทีเ่ ข้ ามาอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ดี บริ ษัทฯ จะพิจารณาว่าเมื่อถึงเวลา
ที่มีกาไรจากเงินลงทุน (Capital Gain) พอสมควรและมีผ้ สู นใจ เราก็พร้ อมที่จะขายออกไป ซึง่ เป็ นนโยบายที่บริ ษัทฯยึดถือ
และปฏิบตั ิมาโดยตลอด สาหรับในสหรัฐอเมริกา เราซื ้อตึกเก่าที่สร้ างเสร็ จนามาปรับปรุงตกแต่งใหม่แล้ วปล่อยเช่า สร้ าง
ผลกาไรได้ มากขึ ้น แล้ วค่อยขายออกไป โดยบริ ษัทฯ จะพิจารณาช่วงจังหวะเวลาที่เหมาะสม ซึง่ จะได้ กาไรจากเงินลงทุน
(Capital Gain) เท่าไหร่นนั ้ ขึ ้นอยูก่ บั Deal ในแต่ละครัง้ แต่จากตัวอย่างในอดีตที่ผา่ นมา เราซื ้อตึกแรกซึง่ เป็ นตึกเล็กๆ ใน
ราคาประมาณ 11-12 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ และเราขายออกไปได้ ประมาณ 18 ล้ านเหรียญสหรัฐ จะเห็นได้ วา่ เราได้ กาไรจาก
เงินลงทุน (Capital Gain) อยูท่ ี่ประมาณ 50%
ผู้ถือหุ้นถามเพิ่มเติมว่าทุนที่เราลงทุนไปในโครงการทังหมดที
้
่ประเทศสหรัฐอเมริ กา หากคิดเป็ นเหรี ยญสหรัฐ
อยูท่ ี่ประมาณเท่าไหร่ และ ตอนนี ้โครงการดังกล่าวมีมลู ค่าอยูป่ ระมาณเท่าไหร่

ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงต่อว่า ทุนที่ลงไปทังหมดประมาณ
้
557 ล้ านเหรี ยญสหรัฐ การจะดูวา่ จะมีกาไรจาก
เงินลงทุนนี ้เป็ นจานวนเท่าไหร่ก็จะต้ องมีข้อตกลงที่แน่นอนกันก่อน แม้ เราไม่ได้ คานวณราคาตลาดไว้ แต่แนวโน้ มโครงการ
ที่สหรัฐอเมริ กาของบริษัทยังคงไปได้ ดีอยู่ โดยทีอ่ ตั ราการเข้ าพัก (Occupancy Rate) อยูท่ ี่ประมาณ 90%
ผู้ถือหุ้นถามต่อว่าอพาร์ ตเม้ นท์ทเี่ ราไปลงทุนอยูใ่ นรัฐไหนบ้ าง
ประธานที่ประชุมแจ้ งว่าส่วนมากอยูใ่ นพื ้นที่อา่ วซานฟรานซิสโก (Bay Area) และที่ Silicon Valley โดยมีอีก
แห่งหนึง่ ซึง่ อยูห่ า่ งออกไป คืออยูท่ ี่รัฐ Oregon ใกล้ กบั เมือง Seattle ถือเป็ นตึกแรกที่อยูห่ า่ งจาก Bay Area ซึง่ ขณะนี ้ตึก
ดังกล่าวมีอตั ราการเข้ าพักอยูท่ ี่ประมาณใกล้ เคียง 90% เนื่องจากบริ เวณดังกล่าวอยูใ่ กล้ เคียงโรงพยาบาล อีกทังยั
้ งเป็ น
เมืองแหล่งการศึกษา ซึง่ ถือว่าอยูใ่ นทาเลที่ดีแห่งหนึง่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และขอขอบพระ
คุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 14.50 น.
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