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สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
                             ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 เวลา 14.02 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 

ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ

รวม 688 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,336,573,281 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน  10,025,921,523 หุ้น  

( คิดเป็น 53.22% )  ครบเป็นองค์ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้จดัการ เป็นประธานท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  

                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  

2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

                                                                     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  

4. นายชชัชาติ  สิทธิพนัธุ์   กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 

                                                                     สรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

6. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

7. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการ  

 กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุในวนันีไ้ด้คือ นายซงุ ฮี ซงั 

                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั คือนางสาวรุ้งนภา เลิศสวุรรณกลุ 

ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนน

เสียงของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯมาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย 

                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฎิบติัในการมอบฉนัทะ 

การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุ 

หน้า 32-37  ดงันี ้
                             การมอบฉันทะ 
                             บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ี 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 

  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
                              
                             วิธีปฏบัิตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระด้วย

ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงได้ทํา

เคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้เฉพาะ 
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1.1 ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมาเอง  
1.2 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก.   

1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ท่ีไมไ่ด้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 2. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเหน็จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  หรืองดออกเสียง 

  3. ในแตล่ะวาระหากไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบตามมติ

ท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้ สําหรับการออกเสียง

ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง 

หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย สว่นผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลง

มติในแตล่ะวาระไว้แล้ว 

 4. เม่ือได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้

ท่ีประชมุทราบ 
                             มตขิองที่ประชุม 
                        1. เลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุ

ทราบก่อนลงคะแนน 

                        2. หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  

                        3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน 

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็น 

การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ  

                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูล

กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัท

ฯจงึได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
                             2. การเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ

รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือตัง้

คําถามแตอ่ยา่งใด 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554  

                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 
                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

และจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา

ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  
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                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553  

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,336,422,782 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 317,300 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,336,740,082 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาพอท่ีจะ

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 

1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

รายละเอียด / ปี 2553 2552 % เปล่ียนแปลง 

รายได้รวมทัง้หมด 17,478 17,897 -2.34 % 

   รายได้จากธุรกิจหลกั (ขาย+คา่เช่า) 16,895 17,655 -4.30 % 

   สดัส่วนรายได้จากธุรกิจหลกั 97 % 99 %  

กําไรจากธุรกิจหลกั  (Profit from core operation) 3,061 3,687 -16.98 % 

กําไรสทุธิ 3,971 3,908 1.60 % 

ยอดโอนบ้าน (หลงั) 3,379 3,713 -9.00 % 

จํานวนโครงการท่ีเปิดดําเนินการ 57 52  

 
2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 
 

รายละเอียด / ปี 2553 2552 % เปล่ียนแปลง 

บ้านจดทะเบียนเพ่ิมประเภทจดัสรร รวมทัง้หมด 82,455 75,359 9.4 % 

   บ้านจดทะเบียนเพ่ิมท่ีจดัสรร ประเภทบ้านเด่ียว 11,461 10,863 5.5 % 

      จํานวนบ้านเด่ียวท่ีบริษัทส่งมอบให้แก่ลกูค้า 2,229 2,217 0.5 % 

         สว่นแบ่งตลาด (Market Share) 19.4 % 20.4 %  

   บ้านจดทะเบียนเพ่ิมประเภทจดัสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์ 13,827 10,771 28.4 % 

      จํานวนหลงัทาวน์เฮ้าส์ท่ีบริษัทสง่มอบให้แก่ลกูค้า 515 394 30.7 % 

         สว่นแบ่งตลาด (Market Share) 3.7 % 3.7 %  

   บ้านจดทะเบียนเพ่ิมท่ีจดัสรร ประเภทคอนโดมิเนียม 57,167 53,725 6.4 % 

      จํานวนห้องคอนโดมิเนียมท่ีบริษัทสง่มอบให้แก่ลกูค้า 424 835 -49.2 % 

         สว่นแบ่งตลาด (Market Share) 0.7 % 1.6 %  
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3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
บริษัท ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 
จาํนวนหุ้นที่ถือ ราคา 

PAR 
% การถือหุ้น ราคาทุน 

(ล้านบาท) 
ราคาตลาด ณ 
22 / 4 / 2554 

ราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

listed        
QH 8,477 2,107,539,377 1 24.86% 4,178 2.42 5,100 
HMPRO 4,353 1,316,137,870 1 30.24% 2,245 8.75 11,516 
KH* 1,662 416,586,025 1 25.06% 863 7.20 0* 
Q-CON 400 84,627,680 1 21.16% 284 4.26 361 
POLAR 4,892 1,223,102,790 1 25.00% 1,045 3.08 3,771 
    Total 8,615  20,748 

 
non-listed 
LHPF 2 3,021 150,995,059 10 49.99% 1,347   
LHPF 1 40 2,013,462 10 49.90% 32   
LH BANK 5,516 2,258,360,000 1 40.95% 2,524   
AAA 5 199,994 10 40.00% 6   
                Total  3,909   

    Grand Total 12,525   

 
4. การซือ้ที่ดนิ 
    บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้มีการซือ้ท่ีดินและโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพ่ือทําโครงการบ้าน

จํานวน 12 แปลง เป็นจํานวนเงินท่ีจ่ายชําระค่าซือ้ท่ีดิน 5,727 ล้านบาท และวางเงินมดัจําซือ้ท่ีดินจํานวน 12 แปลง รวม

เป็นมลูคา่ตามสญัญาจะซือ้จะขายท่ีดินเป็นเงินทัง้สิน้ 6,219 ล้านบาท 

 
5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้  
    บริษัทฯได้มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 4,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงัตอ่ไปนี ้

 
เดือนที่ออกและจาํหน่าย จาํนวนเงนิ(ล้านบาท) อายุหุ้นกู้ อัตราดอกเบีย้ 

มีนาคม 1,000 3.6 ปี 3.40% 

มีนาคม 2,000 3.0 ปี 3.00% 

กรกฎาคม 1,000 3.0 ปี 2.89% 

    4,000   

 

                             เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้มมี่การลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุ

รับทราบเทา่นัน้  

                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามท่ีนายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯพอจะสรุป

สาระสําคญัๆได้ดงันี ้
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งบดุล สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

งบการเงนิรวม   ผลต่าง 
 ปี 2553 ปี 2552 ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 54,604 46,920 7,684 16.4 

สินทรัพย์หมนุเวียน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,131 2,168 -37 -1.7 

 สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 27,054 22,999 4,055 17.6 

 อ่ืน ๆ 1,155 727 428 58.9 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 30,340 25,894 4,446 17.2 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 12,525 10,741 1,784 16.6 

          เงินลงทนุระยะยาวอ่ืน 1,109 1,072 37 3.5 

 ท่ีดินรอการพฒันา 4,565 4,419 146 3.3 

 อ่ืน ๆ 6,066 4,793 1,273 26.6 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 24,264 21,026 3,238 15.4 

 
งบดุล สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

งบการเงนิรวม   ผลต่าง 
 ปี 2553 ปี 2552 ล้านบาท % 

หนีสิ้นรวม 26,052 19,577 6,475 33.1 

หนีท่ี้มีภาระดอกเบีย้     

 เงินกู้ ระยะสัน้ 3,704 767 2,937 382.9 

 เงินกู้ ระยะยาว + Current Portion 7,614 7,018 596 8.5 

 หุ้นกู้ + Current Portion 11,000 9,000 2,000 22.2 

  รวมหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ 22,318 16,785 5,533 33.0 
  หนีสิ้นอ่ืนที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ 3,734 2,792 942 33.7 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 28,551 27,343 1,208 4.4 

 ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 10,026 10,026 - - 

 กําไรสะสม 6,635 5,255 1,380 26.3 

 อ่ืน ๆ 11,890 12,062 -172 -1.4 

 
งบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 
 

งบการเงนิรวม   ผลต่าง 
 ปี 2553 ปี 2552 ล้านบาท % 

รายได้รวม 17,478 17,897 -419 -2.3 
 รายได้จากการขายบ้าน 16,545 17,273 -728 -4.3 
 รายได้ค่าเช่า 350 382 -32 -8.4 
 รายได้อ่ืน ๆ 583 241 342 142.1 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,469 1,174 294 25.1 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 13,617 13,716 -100 -0.7 
กาํไรสุทธิ ก่อนภาษีเงนิได้ 5,072 5,087 -15 -0.3 
ภาษีเงนิได้ 1,196 1,219 -23 -1.9 
กาํไรสุทธิ 3,971 3,908 63 1.6 
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                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ตวัแทนจากสมาคมผู้สง่เสริมการลงทนุได้สอบถามถงึสาเหตท่ีุรายได้ของบริษัทฯลดลง 

                             นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู ได้ชีแ้จงวา่ รายได้รวมของบริษัทฯท่ีลดลงมี 2 สว่นคือ รายได้จากคา่เช่า 

และรายได้จากการขาย สําหรับรายได้จากคา่เช่าท่ีลดลงสืบเน่ืองจากผลกระทบทางด้านการเมือง ซึง่พืน้ท่ีเช่าของเราบาง

โครงการอยูใ่นทําเลท่ีได้รับผลกระทบจากการประท้วงทางการเมือง สว่นสาเหตท่ีุรายได้จากการขายลดลงก็เน่ืองมาจาก 

การรับรู้รายได้ของบริษัทฯยดึหลกัการรับรู้รายได้เม่ือมีการโอนกรรมสทิธ์ิ ดงันัน้เม่ือบ้านและห้องชดุท่ีบริษัทฯเปิดขายเม่ือ

ปลายปีท่ีแล้วยงัก่อสร้างไมเ่สร็จ และโอนกรรมสิทธ์ิไมท่นัภายในปี 2553 จงึทําให้การรับรู้รายได้ในสว่นนีข้องปีท่ีแล้วจงึ

ลดลงตามไปด้วย ซึง่ยอดจองท่ีเปิดขายเม่ือปลายปีท่ีแล้วก็จะมารอโอนกรรมสิทธ์ิและรับรู้รายได้ในปีนี ้ คาดวา่ในปี 2554 

นี ้ยอดโอนน่าจะเติบโตได้ดีเม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้ว  

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึ  

                             1. ความคืบหน้าของเงินลงทนุในประเทศฟิลิปปินส์            

                             2. ผลกระทบของมาตรฐานการบญัชีใหมท่ี่จะใช้บงัคบัในปีนี ้

                             3. บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส มีการด้อยคา่ของเงินลงทนุในบริษัทยอ่ยท่ีเพิ่มขึน้จาก 25 ล้าน

บาทเป็น 50 ล้านบาท 

                             4. เร่ืองเก่ียวกบัภยัพิบติัตามธรรมชาติ จะมีผลกระทบกบัท่ีดินแปลงตา่งๆของบริษัทฯหรือไม ่  

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่  

                             1. ในกรณีเงินลงทนุในฟิลปิปินส์นัน้ คณะกรรมการและกรรมการตรวจสอบก็ได้ติดตามความคืบหน้า

มาโดยตลอด แตเ่น่ืองจากการปิดงบของบริษัทในฟิลปิปินส์ไม่สอดคล้องกบัการปิดงบของบริษัทฯ ดงันัน้จงึทําให้ในแตล่ะปี

งบการเงินของเขาจะมาไมท่นัการปิดงบของบริษัทฯ ซึง่แนวทางหนึง่ท่ีบริษัทฯพิจารณาก็คือ การปรับสดัสว่นการถือหุ้นจาก 

25% ให้เหลือต่ํากวา่ 20% เพ่ือท่ีจะได้ไมต้่องนํารายการมาแสดงในงบการเงินรวม แตหุ่้นดงักลา่วก็ไมมี่สภาพคลอ่ง

พอท่ีจะทําให้บริษัทฯสามารถปรับสดัสว่นการถือหุ้นในระยะเวลาอนัใกล้ๆนีไ้ด้ แต่อยา่งไรก็ดี บริษัทนีก็้เป็นบริษัทจด

ทะเบียน และมีผลประกอบการท่ีมีกําไรมาโดยตลอด อีกทัง้ราคาตลาดก็สงูกว่าราคาต้นทนุของบริษัทฯท่ีถืออยู่ ทัง้นีบ้ริษัทฯ

ก็ได้พิจารณาถงึแนวทางอ่ืนๆในการดําเนินการในอนาคตอยูเ่ช่นกนั   

                             2. มาตรฐานทางบญัชีใหมนี่ไ้มน่่าจะมีผลกระทบกบับริษัทฯทัง้ในสว่นการรับรู้รายได้ของบริษัทฯ 

รวมทัง้หลกัการทางบญัชีในเร่ืองสนิทรัพย์ถาวรของธุรกิจเก่ียวกบัการให้เช่า   

                             3. สําหรับในสว่นบริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ นอร์ธอีส สว่นด้อยคา่ท่ีเพิ่มขึน้ 25 ล้านบาท เกิดขึน้ในงบ

การเงินเฉพาะบริษัทเทา่นัน้ เน่ืองจากงบการเงินรวมได้รับรู้ตามสว่นได้เสียของบริษัทยอ่ยไปแล้ว 

                             นายนพร ได้ชีแ้จงในเร่ืองของผลกระทบจากแผน่ดินไหววา่ จากการสอบถามผู้ เช่ียวชาญทางด้าน

วิศวกรรมโครงสร้าง ก็ได้รับคํายืนยนัวา่ หากเกิดแผน่ดินไหวจากรอยเล่ือนบริเวณจงัหวดักาญจนบรีุ จะสง่ผลกระทบตอ่

บ้านเรือนในกรุงเทพฯและปริมณฑลน้อยมาก เหตผุลสว่นหนึง่มาจากการท่ีโดยธรรมชาติแล้ว พืน้ดินจะสามารถรับ

ผลกระทบจากแผน่ดินไหวได้บางสว่นอยูแ่ล้ว และอีกสว่นหนึง่มาจากการท่ีกฎหมายได้กําหนดให้มีการคํานวณในสว่น

โครงสร้างอาคารเผ่ือไว้ด้วยแล้ว จงึไมน่่าจะมีผลกระทบรุนแรงแตป่ระการใด     

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2553 
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( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,336,616,896 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 317,300 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,337,934,196 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 

 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2553  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 ตามท่ีได้เรียน

เสนอในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2553 จากกําไรสทุธิและ

กําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.34 บาท  แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ไปแล้วจํานวน 0.16 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.18 บาท โดยกําหนด

รายช่ือผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 4 พฤษภาคม 2554 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 

2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2554 สว่นในเร่ืองการกนัสํารองตามกฏหมายนัน้ บริษัทฯได้กนัไว้

ครบ 10% ของทนุจดทะเบียนแล้วจงึไมต้่องกนัเงินสํารองเพิ่มเติมอีก 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2553 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,337,872,196 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 60,000 เสียง   งดออกเสียง 20,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,337,952,196 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 
 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 

                             นายภควตัได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   และเพ่ือให้ท่ี

ประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการท่ีต้อง

ออกตามวาระจํานวน 3 ทา่นท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 

 1. นายภควตั    โกวิทวฒันพงศ์  ถือหุ้นจํานวน 52,998 หุ้น 

 2. นายชชัชาติ   สทิธิพนัธุ์          ถือหุ้นจํานวน – หุ้น 

                              3. นายอดิศร      ธนนนัท์นราพลู ถือหุ้นจํานวน 69,360,922  

                             ได้ขอสละสทิธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแตใ่นวาระนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 3

ทา่น ดงักลา่วขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ   

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงใน

วาระนีต้อ่ไป 

                             นายประทีปได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ี
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ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่

ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจํานวน 8 ทา่น  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

  1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์     

 2. นายชชัชาติ  สทิธิพนัธุ์      

 3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู    

                             ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการแล้ว แตป่รากฎวา่ไมมี่การเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาแตป่ระการใด ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณา

แล้วเหน็วา่กรรมการท่ีต้องออกตามวาระทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวติั

การทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตาม

แนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่ว โดย

เหน็สมควรให้เสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออก

ตามวาระคือ 

 1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์     

 2. นายชชัชาติ  สทิธิพนัธุ์      

 3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู    

                             กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น 

ปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 25-30  

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแตง่ตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ (จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,413,984,977 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สทิธิออกเสียง 52,998 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,116,360,377 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 36,130,000 เสียง   งดออกเสียง 102,000 เสียง) 

2. นายชชัชาติ  สทิธิพนัธุ์ (จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,414,037,975 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สทิธิออกเสียง - หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,116,413,375 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 34,093,900 เสียง   งดออกเสียง 102,000 เสียง) 

3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู  (จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,344,677,053 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สทิธิออกเสียง 69,360,922 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,049,060,430 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 54,691,431 เสียง   งดออกเสียง 102,000 เสียง) 

 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   และเพ่ือให้ท่ี

ประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการท่ีมีสว่น

ได้เสียในวาระนีจํ้านวน 3 ทา่นท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 
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 1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์          ถือหุ้นจํานวน        300,000 หุ้น 

                              2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์      ถือหุ้นจํานวน        52,998   หุ้น 

   3. นายชชัชาติ  สทิธิพนัธุ์          ถือหุ้นจํานวน                   – หุ้น 

ได้ขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 3 ทา่น ไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี ้  

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนีต้อ่ไป 

                             นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงตอ่ไปอีกวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบั

ของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการ

บริษัทฯได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถงึความเหมาะสม

ประการตา่งๆ  รวมถงึพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจงึเหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทาํหน้าที่เป็นกรรมการ
อสิระ โดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 พจิารณาและ
อนุมัตค่ิาตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทาํหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในปี 2553 ที่ผ่านมาที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 ได้อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิรวมกันทัง้สิน้ไม่เกนิ 
6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นี ้บริษัท
ฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 3,740,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กาํหนดในหนังสือ
เชญิประชุม หน้า 5 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีก้รรมการอิสระท่ีถือหุ้นอยูไ่มมี่สทิธิ

ออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจํานวนเงิน

รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแต่

ละทา่น   

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,413,212,177 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 80,500 เสียง   งดออกเสียง 399,300 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,413,691,977  หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น ) 
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงใน

วาระนี ้

                             นายประทีปได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2553 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้  

1. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ    

2. นายโสภณ         เพิ่มสิริวลัลภ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3182) และ/หรือ  

3. นางสาวสมุาลี    รีวราบณัฑิต    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970) และ/หรือ  

4. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4521) 
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                             ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   โดยกําหนดคา่ตอบแทน 

1,273,000 บาท (คา่สอบทาน 750,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  523,000  บาท) 

                             สําหรับปี 2554 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควร

พิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นายโสภณ          เพิ่มสริิวลัลภ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  

2. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 

3. นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3972) และ/หรือ 

4. นางสาวสมุาลี     รีวราบณัฑิต     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3970)   

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯตอ่ไป และเหน็สมควรให้กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,400,000 

บาท (คา่สอบทาน 750,000 บาท คา่ตรวจสอบ 650,000 บาท) ซึง่ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ได้ทําหน้าท่ี

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 5 ปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดย

ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่

อยา่งใด ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมา 

ดงักลา่วทกุประการ 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,116,565,775 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 297,397,200 เสียง   งดออกเสียง 82,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,414,044,975  หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 

 
วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงนิหมุนเวียนไม่เกนิ 20,000 ล้านบาท  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ คณะกรรมการบริษัทฯเหน็สมควรให้บริษัทฯออกและเสนอขาย

หุ้นกู้ตามแผนการระดมเงินทนุจากตลาดทนุในภายหน้า เพ่ือใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการลงทนุ ชําระคืนหนีท่ี้ครบกําหนด 

และใช้เป็นเงินทนุหมนุเวียนของบริษัทฯ โดยมีข้อมลูสําคญั ดงันี ้

 

จํานวน : ไมเ่กิน 20,000 ล้านบาท หรือ เทียบเทา่ในสกลุเงินอ่ืน 

อาย ุ :  ไมเ่กิน 10 ปี 

ประเภท : หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ ด้อยสทิธิ และ/หรือ ไมด้่อยสทิธิ 

มีประกนั และ/หรือ ไมมี่ประกนั มีผู้แทน และ/หรือ ไมมี่ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้   

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ โดยการเสนอขายตอ่ 

ประชาชนทัว่ไป และ/หรือ เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือ 

ผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หรือ ท่ีมีลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้จํานวนหรือบางสว่น คราวเดียว 

หรือหลายคราวได้ตามท่ีเหน็สมควร 
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อํานาจในการ 

กําหนดเง่ือนไข 

: ทัง้นีใ้ห้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู และ/หรือ นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ 

มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหุ้นกู้  ประเภท  

หลกัประกนั สกลุเงิน จํานวนเงิน อาย ุมลูคา่ท่ีตราไว้ ราคาเสนอขาย  

อตัราดอกเบีย้ สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด 

(Call Option) และ/หรือ สทิธิในการซือ้หุ้นกู้ ในตลาดรอง สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้  

ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืนก่อนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย 

ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามท่ีสภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและ 

ตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร และมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  และ/หรือ 

นายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้จดัจําหน่าย และ/หรือ ผู้ รับประกนัการจําหน่าย 

และ/หรือท่ีปรึกษาและผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ รวมทัง้การตกลงสญัญา และ/หรือ 

เอกสารอ่ืนใดกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การจดัเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมลู และ/หรือ 

เอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัทํา และ/หรือ ย่ืนคําขอตา่ง ๆ รวมทัง้การนําหุ้นกู้  

ดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกําหนดหลกัเกณฑ์ 

เง่ือนไข และรายละเอ่ียดท่ีเก่ียวข้อง และการดําเนินการใด ๆ เก่ียวข้อง 

เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์ดงักลา่วภายใต้ข้อกําหนดของประกาศข้อบงัคบั 

หลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  

ลกัษณะวงเงิน 

หมนุเวียน 

(Revolving Basis) 

: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหมไ่ด้อีก 

ในจํานวนเงินตามท่ีมีการไถ่ถอนหรือซือ้คืนมา ภายในวงเงินของโครงการ 

ท่ีระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น  ทัง้นีย้อดหุ้นกู้คงค้างของบริษัทฯ ท่ีมีอยู่ในปัจจบุนั 

ให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของโครงการดงักลา่วนีด้้วย 

 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการออกและเสนอขายหุ้นกู้ภายในวงเงินหมนุเวียนไมเ่กิน 20,000 

ล้านบาท ตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 5,400,105,175 เสียง (99.74% เกินกวา่ 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียง

ลงคะแนน)  ไมเ่หน็ชอบ 13,580,600 เสียง   งดออกเสียง 359,300 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,414,045,075 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 
 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ 

                             มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึความเส่ียงการจากถกูฟ้องร้องท่ีเรียกค่าเสียหายถงึ 1,200 ล้านบาท              

                             นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม ได้ชีแ้จงในประเดน็นีว้า่ จํานวนเงินคา่เสียหายท่ีถกูฟ้องมีจํานวนถงึ 

1,200 ล้านบาทนี ้เป็นวงเงินท่ีผู้ ฟ้องเรียกซํา้ซ้อนมาในหลายคดี โดยบริษัทฯได้ประมาณการตัง้สํารองไว้แล้วจํานวน 25 ล้าน

บาท ซึง่ผลจากการเจรจาก็คาดวา่น่าจะจบลงได้ด้วยดีในจํานวนใกล้เคียงกบัท่ีได้ประมาณการไว้ สําหรับมลูเหตขุองการ
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ฟ้องร้องนีก็้สืบเน่ืองมาจากการเข้าใจผิดในข้อเทจ็จริงท่ีลกูบ้านเข้าใจวา่ ถนนทางเข้าหมูบ้่านเป็นกรรมสทิธ์ิของโครงการ ซึง่

ลกูบ้านมีสทิธิใช้แตเ่พียงผู้ เดียว โดยลกูบ้านกลา่วหาวา่บริษัทฯปกปิดหลอกลวงลกูบ้านในเร่ืองเก่ียวกบัภารจํายอมท่ีได้จด

ให้กบัท่ีดินของผู้ อ่ืนด้วย รวมทัง้กลา่วหาวา่สาธารณปูโภคในโครงการนีชํ้ารุดบกพร่อง ซึง่ข้อเทจ็จริงไมเ่ป็นไปตามท่ีฟ้องร้อง

มา เพราะบริษัทฯไมเ่คยปกปิดหรือหลอกลวงลกูบ◌า้นในเร่ืองดงักลา่วแตอ่ยา่งใด ซึง่บริษัทฯได้ย่ืนขออนญุาตจดัสรรท่ีดินโดย

กําหนดให้ถนนทางเข้านีอ้ยูน่อกโครงการจดัสรร และท่ีดินถนนทางเข้าดงักลา่วได้จดภารจํายอมให้แก่ท่ีดินแปลงยอ่ยใน

โครงการและท่ีดินสว่นท่ีเหลือของเจ้าของท่ีดินเดิมด้วย ซึง่เป็นไปตามข้อผกูพนัท่ีมีอยูต่ัง้แตข่ณะรวบรวมซือ้ท่ีดินทําโครงการ

นีแ้ล้ว ซึง่ผลทางคดีบริษัทฯก็คาดวา่น่าจะสามารถเจรจาตกลงกนัได้     

                             มีผู้ ถือหุ้นสอบถามวา่ บริษัทฯจะมีวิธีการใดในการรับมือกบัภาวะอตัราดอกเบีย้ขาขึน้ 

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ แนวโน้มของอตัราดอกเบีย้ของแหลง่เงินทนุของบริษัทฯจะลดลง ซึง่จะสวนทางกบั

ภาวะเศรษฐกิจดอกเบีย้ขาขึน้ เพราะบางสว่นของหุ้นกู้คงค้างท่ีมีอตัราดอกเบีย้สงูจะทยอยครบกําหนด แตบ่ริษัทฯก็สามารถ

ออกหุ้นกู้ชดุใหม่ท่ีมีอตัราดอกเบีย้ต่ํากวา่มาทดแทนได้ 

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ รายได้จากคา่เช่าในปีนีเ้ทียบกบัปีท่ีแล้วจะเป็นอยา่งไร 

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ เม่ือปีท่ีแล้วเรามีรายได้จากคา่เช่า 350 ล้านบาท ซึง่ในปีนีเ้ราประมาณการไว้วา่

น่าจะได้ประมาณ 680 ล้านบาท ซึง่เป็นรายได้คา่เช่าจากบริษัทท่ีเราถือหุ้น 60% ซึง่จะต้องปรากฎในงบการเงินรวม แตย่งัมี

รายได้จากคา่เช่าอีกสว่นหนึง่ท่ีไมป่รากฎอยูใ่นรายการรายได้คา่เช่าในงบการเงินรวม แตจ่ะอยูใ่นรายการของรายได้จาก

บริษัทร่วม คือรายได้คา่เช่าจากบริษัทท่ีเราถือหุ้นอยู ่49% ซึง่ในปีท่ีแล้วมีประมาณ 360 ล้านบาท สําหรับในปีนีค้าดวา่น่าจะ

ได้ในสว่นนีป้ระมาณ 440 ล้านบาท  

                             โดยประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุได้รับทราบถงึความคืบหน้าของโครงการเดอะเทอร์มินอล 21 

ซึง่นายอดิศรได้กลา่วเสริมวา่โครงการนีจ้ะเปิดประมาณเดือนตลุาคม 2554 นี ้และคาดวา่จะทํารายได้จากคา่เช่าให้แก่บริษัท

ฯเพิ่มขึน้ 

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ บริษัทฯมีนโยบายในการลงทนุในกิจการตา่งๆอยา่งไร       

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯมีนโยบายในด้านการลงทนุโดยพยายามกระจายการลงทนุ

ให้มีความสมดลุระหวา่งสดัสว่นของเงินลงทนุในกิจการประเภทตา่งๆ ไมพ่ึง่แตธุ่รกิจประเภทเดียว รักษาระดบัการจ่ายเงินปัน

ผลให้สม่ําเสมอทกุๆปี ซึง่เราก็สามารถทําได้ตอ่เน่ืองมาเป็นเวลาเกือบ 10 ปีแล้ว โดยเน้นไปท่ีธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ืองและเกือ้หนนุ

กบักิจการของบริษัทฯ และมีศกัยภาพเพียงพอท่ีจะพฒันาตอ่เน่ืองไปได้ 

                             ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถามถึงเป้าหมายและแผนงานของบริษัทฯในปีนี ้

                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่  ธุรกิจหลกัของบริษัทฯก็ยงัคงอยู่กบัการขายบ้านและห้องชดุ ซึง่ในปีนีจ้ะ

เปิดโครงการเพิ่มขึน้อีก 18 โครงการ มีมลูคา่รวมประมาณ 4 หม่ืนล้านบาท โดยในปีนีจ้ะมีโครงการท่ียงัคงเปิดดําเนินการอยู่

ประมาณ 65 โครงการ มลูคา่รวมประมาณ 8 หม่ืนล้านบาท โดยยงัคงจะเน้นไปท่ีบ้านเด่ียวเป็นหลกัเช่นเดิม สว่นเงินลงทนุใน

กิจการอ่ืน ก็จะดถูงึศกัยภาพของแตล่ะกิจการท่ีเราจะเข้าไปลงทนุ 

                             ผู้ ถือหุ้นทา่นเดิมได้สอบถามว่า บริษัทฯได้วางเป้าหมายของรายได้ในปีนีเ้ม่ือเทียบกบัปีท่ีแล้วอยา่งไร 

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ บริษัทฯประมาณการวา่จะมียอดขายประมาณ 2 หม่ืนกวา่ล้านบาท ซึง่โต

ขึน้กวา่ปีท่ีแล้วประมาณ 20%  

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ในปีนีบ้ริษัทฯมีงบประมาณเงินลงทนุในบริษัทอ่ืนวา่มีจํานวนเทา่ใด 

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ ในกรณีดงักลา่วบริษัทฯจะพิจารณาจากอตัราหนีส้นิตอ่ทนุ 
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                             เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้กลา่วปิดการประชมุ และ

ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

 

ปิดประชมุเวลา 16.30 น. 

          รับรองสําเนาถกูต้อง                                                ลงช่ือ          นายอนนัต์  อศัวโภคิน           ประธานท่ีประชมุ 

                                                                                                         (นายอนนัต์  อศัวโภคิน) 

                                                                                       ลงช่ือ  นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม    เลขานกุารท่ีประชมุ   

(นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม)                                                (นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม)                                 

         กรรมการผู้ มีอํานาจ            
 
หมายเหตุ  การบนัทกึการประชมุนี ้ เป็นการบนัทกึจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้ทยอยเข้า 

                   มาร่วมประชมุเพิ่มขึน้ในแตล่ะวาระ และเน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไมเ่ตม็ตามจํานวนหุ้นท่ี  

                   ตนถืออยู ่จงึทําให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป                              


