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สําเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555 

บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) 

 

                             ประชมุเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2555 เวลา 13.36 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 

ลมุพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชมุ

รวม 918 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,585,699,528 หุ้น ซึ่งเกินกว่าหนึ่งในสามของหุ้นทัง้หมดจาํนวน  10,025,921,523 หุ้น  

( คิดเป็น 55.71% )  ครบเป็นองค์ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีม้นีายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้จดัการ เป็นประธานที่ประชมุ และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

เป็นเลขานกุารที่ประชมุ  

                             เลขานกุารที่ประชมุได้กล่าวแนะนํากรรมการที่เข้าร่วมประชมุในวนันี ้จํานวน 7 ท่าน ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  

2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน 

                                                                     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  

4. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

5. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 

6. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง  กรรมการและผู้ชว่ยกรรมการผู้จดัการ 

7. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการ  

 กรรมการที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชมุในวนันีไ้ด้คือ นายซุง ฮี ซงั 

                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั คือนายโสภณ  เพ่ิมสิริวลัลภ ซึ่ง

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนนเสียง

ของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯมาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย 

                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารที่ประชมุได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบถึงวธีิปฎิบติัในการมอบฉันทะ 

การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ 

หน้า 32-37  ดงันี ้

                             การมอบฉันทะ 

                             บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉันทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที ่

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึ่งเป็นแบบที่ง่ายไม่ซบัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะทีล่ะเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 

  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

                              
                             วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     

 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ที่ประชมุทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย

ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนที่ผู้ ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะซึ่งมาประชมุและมสีิทธิออกเสียงได้ทํา

เคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้เฉพาะ 

1.1 ท่านผู้ถือหุ้นทีม่าเอง  
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1.2 ผู้ รับมอบฉันทะแบบ ก.   

1.3 ผู้ รับมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่ไม่ได้ลงคะแนนเสยีงไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ 

 2. ประธานที่ประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเหน็จากที่ประชมุว่าผู้ ถือหุ้นท่านใด  เห็นด้วย  ไม่เหน็ด้วย  หรืองดออกเสียง 

  3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ท่านผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบตามมติ

ที่นําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เหน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจดัให้ สําหรับการออกเสียง

ลงคะแนนให้ถือหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่งเสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสยีงที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 

หกัออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาํหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียง

ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนนในส่วนนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์เพ่ือการลง

มติในแต่ละวาระไว้แล้ว 

 4. เมื่อได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานที่ประชมุหรือเลขานกุารที่ประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้

ที่ประชมุทราบ 

                             มติของที่ประชุม 

                        1. เลขานกุารที่ประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงทีจ่ะต้องใช้เป็นมติที่ประชมุในแต่ละวาระให้ที่ประชมุ

ทราบก่อนลงคะแนน 

                        2. หากคะแนนเสยีงเทา่กันให้ประธานที่ประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อีกหนึ่งเสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด  

                        3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมใิห้ออกเสียงใน 

เร่ืองนัน้ และประธานที่ประชมุอาจจะเชญิให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉันทะนัน้ออกนอกที่ประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็น 

การออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ  

                             เลขานกุารที่ประชมุยงัได้แจ้งให้ที่ประชมุทราบต่อไปอีกว่า ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากับดแูล

กิจการตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบติัต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท

ฯจึงได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้

                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น    

                             2. การเสนอชื่อบคุคลที่ได้พิจารณาแล้วเห็นว่ามีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ

รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  

                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกับวาระการประชมุ โดยให้ใช้สิทธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 

ผู้ ถือหุ้น ซึ่งในปีนีไ้มม่ีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเติม หรือเสนอชื่อบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือตัง้

คําถามแต่อย่างใด 

                             เลขานกุารที่ประชมุได้เชญิประธานที่ประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555  

                             ประธานที่ประชมุได้กล่าวเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้

 

วาระที่  1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 

                             ประธานที่ประชมุได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ

พระราชบญัญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจาํกัด จดัทาํรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น

และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และให้

นําเสนอต่อที่ประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย  ซึ่งบริษัทฯก็ได้ดําเนนิการจดัทาํและจดัส่งให้หนว่ยงานดงักลา่วภายในเวลา

ที่กฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซทข์องบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  

http://www.lh.co.th/
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                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง

ให้ทราบว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมูอื เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554  

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,586,237,095 เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 6,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,586,243,095 หุ้น ) 

 

วาระที่  2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554  

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีที่ผ่านมาพอที่จะ

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้

 
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปีสิน้สุดวันที่  31 ธันวาคม 2554 

 
รายละเอียด / ปี 2554 2553 % เปลี่ยนแปลง 

รายได้รวมทัง้หมด 22,139 17,478 26.67 % 

   รายได้จากธุรกจิหลัก (ขาย+ค่าเชา่) 19,229 16,895 13.81 % 

   สัดส่วนรายได้จากธุรกจิหลัก 87 % 97 %  

กาํไรจากธุรกจิหลัก  (Profit from core operation) 2,876 3,061 -6.04 % 

กาํไรสุทธิ 5,609 3,971 41.24 % 

ยอดโอนบ้าน (หลงั) 4,010 3,379 18.67 % 

จํานวนโครงการทีเ่ปิดดําเนนิการ 62 53  

 
2. บ้านจดทะเบียนเพ่ิมในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

 

รายละเอียด / ปี 2554 2553 % เปลี่ยนแปลง 

บ้านจดทะเบียนเพิม่ประเภทจดัสรร รวมทัง้หมด 61,208 84,395 -27.5 % 

   บ้านจดทะเบียนเพิม่ทีจ่ัดสรร ประเภทบ้านเดี่ยว 13,687 11,403 20.0 % 

      จํานวนบ้านเดี่ยวทีบ่ริษัทส่งมอบให้แกลู่กค้า 2,378 2,229 6.7 % 

         ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 17.4 % 19.5 %  

   บ้านจดทะเบียนเพิม่ประเภทจัดสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์ 13,470 13,073 3.0 % 

      จํานวนหลงัทาวน์เฮ้าส์ทีบ่ริษัทสง่มอบให้แกลู่กค้า 486 515 -5.6 % 

         ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 3.6 % 3.9 %  

   บ้านจดทะเบียนเพิม่ทีจ่ัดสรร ประเภทคอนโดมเินยีม 34,051 59,919 -43.2 % 

      จํานวนห้องคอนโดมเินยีมทีบ่ริษัทส่งมอบให้แกลู่กค้า 772 424 82.1 % 

         ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 2.3 % 0.7 %  
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3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษทั ทุนชาํระแล้ว 

(ล้านบาท) 

จํานวนหุ้นที่ถอื ราคา 

PAR 

% การถอืหุ้น ราคาทุน 

(ล้านบาท) 

ราคาตลาดต่อหุ้น ณ 

24 / 4 / 2554 
มูลค่าตลาด 

(ล้านบาท) 

listed        
QH 8,477 2,107,539,377 1 24.86% 4,128 1.81 3,899 
HMPRO 5,837 1,754,850,492 1 30.07% 2,778 14.00 24,392 
Q-CON 400 84,627,680 1 21.16% 305 6.40 546 
LH Bank 11,472 4,065,048,000 1 35.43 4,726 1.46 5,935 
POLAR 4,892 1,223,102,790 1 25.00% 1,149 3.08 2,981 
    Total  13,086  37,753 

 
 
 
 
non-listed 
LHPF 2 3,021 150,995,059 10 49.99% 1,261   
LHPF 1 40 2,013,462 10 49.90% 32   
AAA 5 199,994 10 40.00% 1   
                Total  1,294   

    Grand Total 14,379   

 

 

4. การซือ้ที่ดิน 

    บริษัทฯและบริษัทย่อยได้มีการซือ้ที่ดินและโอนกรรมสิทธ์ิที่ดินในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลเพ่ือทําโครงการบ้าน

จํานวน 23 แปลง เป็นจํานวนเงินที่จา่ยชาํระค่าซือ้ที่ดิน 5,118 ล้านบาท และวางเงินมดัจําซือ้ที่ดินจํานวน 1 แปลง เป็น

จํานวนเงินทีจ่่ายแล้ว 12 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 5,130 ล้านบาท 

 

5. การออกจําหน่ายหุ้นกู้  

    บริษัทฯได้มีการออกและจาํหนา่ยหุ้นกู้จํานวน 2,500 ล้านบาท โดยมีอายหุุ้นกู้  3.0 ปี อตัราดอกเบีย้ 3.54%  

 

                             เลขานกุารที่ประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้มม่ีการลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ที่ประชมุ

รับทราบเทา่นัน้  

                             ที่ประชมุรับทราบผลการดําเนนิงานของบริษัทฯในปีที่ผ่านมาตามที่นายนพรได้ชีแ้จงมา    

 

วาระที่  3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปีสิน้สุด ณ วันที่  31 ธันวาคม 2554  

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัทน์ราพลู เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่  สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของ

บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสาํคญัๆได้ดงันี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

งบการเงินรวม   ผลต่าง 

 ปี 2554 ปี 2553 ล้านบาท % 
สินทรัพย์รวม 60,833 54,604 6,229 11.4 

สินทรัพย์หมนุเวียน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 1,199 2,131 -932 -43.7 

 สินค้าคงเหลือ – สุทธิ 31,472 27,054 4,418 16.3 

 อืน่ ๆ 588 1,155 -567 -49.1 

  รวมสนิทรัพย์หมุนเวียน 33,259 30,340 2,919 9.6 

สินทรัพย์ไมห่มนุเวียน     

 เงินลงทนุในบริษัทร่วม 14,379 12,525 1,854 14.8 

          ทีด่ินรอการพฒันา 4,484 4,565 -81 -1.8 

 สิทธิการเช่า 6,871 4,933 1,938 39.3 

 อืน่ ๆ 1,839 2,241 402 17.9 

  รวมสนิทรัพย์ไม่หมุนเวียน 27,573 24,264 3,309 13.6 

 

งบแสดงฐานะทางการเงิน สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 

 

งบการเงินรวม   ผลต่าง 

 ปี 2554 ปี 2553 ล้านบาท % 
หนีส้ินรวม 30,360 26,052 4,308 16.5 

หนีท้ีม่ภีาระดอกเบีย้     

 เงินกู้ระยะสัน้ 5,188 3,704 1,484 40.1 

 เงินกู้ระยะยาว + Current Portion 10,014 7,614 2,400 31.5 

 หุ้นกู้ + Current Portion 11,500 11,000 500 4.5 

  รวมหนีท้ี่มภีาระดอกเบีย้ 26,702 22,318 4,384 19.6 

  หนีส้ินอื่นที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ 3,658 3,734 -76 -2.0 

ส่วนของผู้ถอืหุ้น 30,472 28,551 1,921 6.7 

 ทนุทีอ่อกและชําระแล้ว 10,026 10,026 - - 

 กาํไรสะสม 7,468 5,554 1,914 34.5 

 อืน่ ๆ 12,978 12,971 7 0.0 

 

งบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้สุด ณ วนัที่  31 ธันวาคม 2554 

 

งบการเงินรวม   ผลต่าง 

 ปี 2554 ปี 2553 ล้านบาท % 
รายได้รวม 22,139 17,478 4,661 26.7 

 รายได้จากการขายบ้าน 18,580 16,545 2,035 12.3 

 รายได้ค่าเช่า 649 350 299 85.3 

 รายได้อื่น ๆ 2,910 583 2,327 399.6 

ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทนุในบริษทัร่วม 1,156 1,469 -313 -21.3 

ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 16,060 13,617 2,443 17.9 

กําไรสุทธ ิก่อนภาษเีงนิได้ 6,926 5,072 1,854 36.6 

ภาษเีงนิได้ 1,399 1,196 203 17.0 

กําไรสุทธส่ิวนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษทัฯ 5,609 3,971 1,637 41.2 
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                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมูอื เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจาํปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31 ธันวาคม 

2554 

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,588,124,660 เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 35,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,159,660 หุ้น ) 

 

วาระที่  4 พิจารณาและอนุมัติเร่ืองการจัดสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2554  

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัทน์ราพลู เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบวา่ จากผลการดําเนนิงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2554 ตามที่ได้เรียน

เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จา่ยเงินปันผลประจาํปี 2554 จากกําไรสทุธิและ

กําไรสะสมให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.40 บาท  แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จา่ยเงินปันผลระหว่างกาล

ไปแล้วจํานวน 0.17 บาทต่อหุ้น ดงันัน้เงินปันผลที่บริษัทฯจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.23 บาท โดยกําหนด

รายชื่อผู้มสีิทธิได้รับเงินปันผลในวนัที่ 4 พฤษภาคม 2555 (Record Date) และให้รวบรวมรายชือ่ตาม ม. 225 ของพรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัที่ 8 พฤษภาคม 

2555 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที ่ 18 พฤษภาคม 2555 ส่วนในเร่ืองการกันสาํรองตามกฏหมายนัน้ บริษัทฯได้กนัไว้

ครบ 10% ของทนุจดทะเบียนแล้วจึงไม่ต้องกันเงินสํารองเพ่ิมเติมอีก 

                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมูอื เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสาํรอง ประจําปี พ.ศ. 2554 

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,588,634,143 เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 36,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,670,143 หุ้น ) 

 

วาระที่  5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ ต้องออกตามวาระ  

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้ 

                             นายภควตัได้แถลงให้ที่ประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี   และเพ่ือให้ที่

ประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ และการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการที่ต้อง

ออกตามวาระจํานวน 2 ทา่นที่ได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 

 1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ       ถือหุ้นจํานวน 22,908,216 หุ้น 

 2. นายประทีป  วงศ์นรัินดร์          ถือหุ้นจาํนวน 300,000      หุ้น 
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                             ได้ขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนีเ้ท่านัน้ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 2

ท่าน ดงักลา่วขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ   

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์  ประธานกรรมการสรรหาฯ เป็นผู้ชีแ้จง

ในวาระนีต่้อไป 

                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจาํกัดและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่

ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจาํนวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึ่ง

ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจาํนวน 8 ทา่น  สาํหรับในปีนีม้กีรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจาํนวน 3 ท่าน ดงันี ้

  1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ     

 2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ 

 3. นายซุง ฮี ซงั    

                             ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอชื่อบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลกัการ

กํากับดแูลกิจการแล้ว แต่ปรากฎวา่ไม่มกีารเสนอชื่อบคุคลอ่ืนเข้ามาแต่ประการใด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณา

แล้วเห็นวา่กรรมการที่ต้องออกตามวาระทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

เป็นผู้ทรงคณุวฒุิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธรุกิจทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวติั

การทํางานที่โปร่งใสไม่ด่างพร้อย สามารถที่จะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตาม

แนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดงักล่าว โดย

เห็นสมควรให้เสนอขออนมุติัต่อที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการที่ต้องออก

ตามวาระคือ 

 1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ     

 2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ 

 3. นายซุง ฮี ซงั    

                             กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ทัง้นีป้ระวติัของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน 

ปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าที่ 25-30  

                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมูอื เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่สาํหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแต่งตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดงันี ้

1. นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ (จํานวนหุ้นทีล่งทะเบียน 5,565,811,927 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,543,501,497 เสียง   ไม่เห็นชอบ 22,235,300 เสียง   งดออกเสียง 75,130 เสียง) 

2. นายประทีป  วงศ์นิรันดร์ (จาํนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,420,143 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,498,522,063 เสียง   ไม่เห็นชอบ 89,828,950 เสียง   งดออกเสียง 69,130 เสียง) 

3. นายซุง ฮี ซงั  (จาํนวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,720,143 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,000,733,560 เสียง   ไม่เห็นชอบ 587,911,453 เสียง   งดออกเสียง 75,130 เสียง) 
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วาระที่  6 พิจารณาและอนุมัติกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา

ค่าตอบแทน เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากับดแูลกิจการที่ดี   และเพ่ือให้ที่

ประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเห็นได้อยา่งเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการที่มสี่วน

ได้เสียในวาระนีจ้ํานวน 2 ท่านที่ได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 

 1. นายประทีป วงศ์นรัินดร์          ถือหุ้นจาํนวน        300,000 หุ้น 

                              2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์      ถือหุ้นจาํนวน        52,998   หุ้น 

ได้ขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 2 ท่าน ไม่มีสิทธิออกเสยีงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี ้  

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนีต่้อไป 

                             นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้อบงัคบัของ

บริษัทฯ ซึ่งกําหนดให้ที่ประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการ

บริษัทฯได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม

ประการต่างๆ  รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธรุกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ

บริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทําหน้าที่เป็นกรรมการ

อิสระ โดยกําหนดไว้เป็นจาํนวนเงินรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2555 พิจารณาและ

อนุมัติค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทําหน้าที่ดังกล่าว ซึ่งในปี 2554 ที่ ผ่านมาที่

ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่  1/2554 ได้อนุมัติกําหนดค่าตอบแทน เป็นจํานวนเงนิรวมกันทัง้สิน้ไม่เกิน 

6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทัง้นีบ้ริษัทฯ

ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจํานวนเงินรวม 3,685,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่ กําหนดในหนังสือ

เชิญประชุม หน้า 5 

                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมูอื เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบวา่สาํหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีก้รรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสทิธิ

ออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจํานวนเงิน

รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่

ละท่าน   

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,588,351,145 เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 36,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,387,145 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไมม่ีสิทธิออกเสยีง 352,998 หุ้น ) 

 

วาระที่  7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  

                             ประธานที่ประชมุได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ชีแ้จงใน

วาระนี ้

                             นายประทีปได้ชีแ้จงให้ที่ประชมุทราบว่า ในปี 2554 ที่ผ่านมา ที่ประชมุผู้ถือหุ้นได้มติให้แต่งตัง้  



 1/9 

1. นายโสภณ          เพ่ิมสิริวลัลภ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3182) และ/หรือ  

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

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

4. นางสาวสมุาลี     รีวราบณัฑิต     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3970)   

                             ผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานเอินสท์ แอนด์ ยงั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   โดยกําหนดค่าตอบแทน 

1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 750,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  650,000  บาท) 

                             สําหรับปี 2555 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ที่มีรายชื่อดงัต่อไปนี ้

1 นายโสภณ          เพ่ิมสิริวลัลภ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3182) และ/หรือ  

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

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

4. นางสาวสมุาลี     รีวราบณัฑิต     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขที่  3970)   

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯต่อไป และเห็นสมควรให้กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,400,000 

บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท ค่าตรวจสอบ 560,000 บาท) ซึ่งผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ได้ทําหน้าที่

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แต่ปี 2549 รวม 6 ปี โดยปฏิบติัหน้าทีใ่นฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดย

ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับบคุคลดงักล่าวแต่

อย่างใด ทัง้นีค่้าตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกับจํานวนเนือ้งานที่ต้องรับผิดชอบแล้ว 

                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบว่า หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมูอื เพ่ือให้เจ้าหน้าที่เก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั วา่ มีหลกัเกณฑ์ที่กําหนดห้ามผู้สอบ

บญัชีแต่ละท่านเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทที่เป็นคู่แข่งกันหรือไม ่ 

                             นางสาวรุ้งนภา  เลิศสวุรรณกุล ซึ่งได้รับมอบอํานาจจากนายโสภณ  เพ่ิมสิริวลัลภ ผู้สอบบญัชีของ

บริษัทฯซึ่งติดกิจธุระไมส่ามารถมาร่วมประชมุได้ ได้ชีแ้จงให้ทราบว่า  สํานกังานฯรับหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีบริษัทฯจด

ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ประมาณ 30%  มีหุ้นส่วนที่เป็นผู้สอบบญัชีจาํนวนประมาณ 20 กวา่ท่าน  ซึ่งจะรับผิดชอบใน

อตัราประมาณ ผู้สอบบญัชี 1 ท่าน จะดแูล 6 บริษัท ทัง้นีเ้พ่ือความเป็นอิสระในการตรวจสอบบญัชี สํานกังานจึงได้วาง

มาตรการในเร่ืองดงักล่าว ซึ่งโดยหลกัการแล้ว ผู้สอบบญัชีแต่ละท่านจะไม่ทําหน้าที่เป็นผู้สอบบญัชีในบริษัทที่เป็นคู่แข่งกัน

อยู่แล้ว ดงันัน้ จึงขอให้ทา่นผู้ถือหุ้นวางใจได้     

                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารที่ประชมุจึงได้แจ้งให้ทราบว่าสาํหรับวาระนีต้้องได้

คะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชมุและมสีิทธิออกเสยีงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ที่ประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีตามที่ได้เสนอมา 

ดงักล่าวทกุประการ 

( ด้วยคะแนนเสยีงเห็นชอบ 5,588,810,408 เสียง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 11,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,588,821,408  หุ้น ) 

 

วาระที่  8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  

                             ประธานที่ประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองต่างๆที่เก่ียวกับบริษัทฯ 
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                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงนโยบายของบริษัทฯในด้านการลงทนุในประเทศเพ่ือนบ้านที่เป็นสมาชกิ

ประชาคมอาเซี่ยน 

                             ประธานที่ประชมุได้ชีแ้จงว่า เมื่อประมาณปี 2537  บริษัทฯได้เข้าไปร่วมลงทนุในประเทศฟิลิปปินส์ และ

อินโดนีเซีย แต่เนื่องจากช่วงที่บริษัทฯเข้าไปลงทนุในชว่งจงัหวะที่ไม่ค่อยดี ซึ่งต่อมาก็มีวกิฤตทางการเงินโดยการลดค่าเงิน

บาท ส่งผลให้บริษัทฯต้องขาดทนุเป็นจาํนวนมาก ซึ่งในปีทีผ่่านมา บริษัทฯได้ขายเงินลงทนุในประเทศอินโดนีเซียออกไป ทัง้นี ้

เราได้ตัง้สํารองเผื่อหนีส้ญูไปทัง้หมดก่อนแล้ว เมื่อขายออกไปจึงตดัเป็นขาดทนุทางภาษี ทาํให้บริษัทฯประหยดัภาษีลงได้ 

มาก  หากถามว่า บริษัทฯจะกลบัเข้าไปลงทนุอีกหรือไม่   คงตอบได้ว่า คงจะเป็นเร่ืองยากมากที่บริษัทฯจะเข้าไปลงทนุใน

ด้านที่อยู่อาศยัในประเทศเพ่ือนบ้านเพ่ิมเติมอีก เพราะจะต้องสู้กับคู่แข่งที่เป็นคนท้องถ่ินมีมีพืน้ความรู้ เข้าใจอปุนิสยัและ

ทศันคติคนของเขาได้ดีกวา่เรา  ทัง้นีบ้ริษัทจดทะเบียนอ่ืนที่เข้าไปลงทนุต่างก็ไม่ประสบผลสําเร็จเช่นกัน  และจากผลสาํเร็จ

ของโครงการ TERMINAL 21 เราจะเน้นไปในด้าน SHOPPING MALL เพ่ิมมากขึน้  ทัง้นีบ้ริษัทฯจะพยายามให้มีการจา่ยปัน

ผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอตัราสมํา่เสมอต่อไป  

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามนโยบายการขายหุ้นธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์  และการเข้าร่วมประมลูเพ่ือพฒันา

ที่ดินบริเวณตลาดสามยา่นของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 

                             ประธานที่ประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ปัจจบุนับริษัทฯมีเงินลงทนุอยู่ในบมจ. โฮมโปรดกัส์ เซ็นเตอร์   

บมจ. แอล เอช ไฟแนนซ์เชีย่ล กรุ๊ป (ซึ่งถือหุ้น ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส ์(มหาชน) และ บมจ. ควอลตีิเ้ฮ้าส์  ซึ่งผล

ประกอบการของบริษัทฯเหลา่นีก็้ให้ผลตอบแทนดีอยูแ่ล้ว บริษัทฯคงยงัไม่มีนโยบายที่จะขายออกไปแต่ประการใด ซึ่งปัจจบุนั

ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ ได้เปลีย่นสถานะจาก RETAIL BANKING เป็น UNIVERSAL BANKING มี TOTAL ASSET 

ประมาณ 8 หมื่นล้านบาท ซึ่งเราตัง้ TOTAL ASSET ที่สิน้ปีไว้ที่ประมาณ 1 แสนล้านบาท และจะมสีาขาจํานวน 60 สาขา มี

เงินกองทนุประมาณ 20 % ซึ่งยงัจะขยายกิจการได้อีกมากพอสมควร  บริษัทฯก็คงไม่รีบร้อนที่จะขายออกไป  ทัง้นีบ้ริษัทฯก็

เปิดรับพดูคยุกับผู้ลงทนุทกุรายที่สนใจอยู่แล้ว  สาํหรับการเข้าร่วมประมลูเพ่ือพฒันาที่ดินบริเวณตลาดสามย่านซึ่งเป็น

กรรมสทิธ์ิของจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยันัน้ ผลการประมลูปรากฎว่า บริษัทร่วมลงทนุของเราเป็นผู้ให้ราคาสงูที่สดุ  ทัง้นี ้

จฬุาลงกรณ์ฯก็ได้เรียกเราไปเจรจาในรายละเอียดเพ่ิมเติม และเนื่องจากเป็นโครงการที่มมีลูค่ามากกว่า 1 พนัล้านบาท ซึ่ง

ขัน้ตอนต่อไปจะต้องขอมติจากคณะรัฐมนตรีก่อนจึงจะมีผลสมบรูณ์ตามกฎหมาย  ขณะนีจ้ึงยงัไม่มผีลสรุปอย่างเป็นทางการ                                                     

                             เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานที่ประชมุจึงได้กล่าวปิดการประชมุ และ

ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นที่สละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 

 

ปิดประชมุเวลา 14.57 น. 

                                                                                        ลงชื่อ          นายอนนัต์  อศัวโภคิน           ประธานที่ประชมุ 

             รับรองสําเนาถูกต้อง                                              (นายอนนัต์  อศัวโภคิน) 

                                                                                       ลงชื่อ  นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม    เลขานกุารที่ประชมุ                                                                       

      (นายนันทวัฒน์  พิพัฒวงศ์เกษม)                                      (นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม)                                                                                                         

                กรรมการผู้มีอํานาจ 
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