
 1/1 

สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
                             ประชมุเม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2556 เวลา 13.33 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ
รวม 1,222 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 5,302,563,218 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน  10,025,921,523 หุ้น 
( คิดเป็น 52.88% )  ครบเป็นองค์ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดัการ เป็นประธานท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 
เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กล่าวแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จํานวน 9 ท่าน (ครบทัง้คณะ- 
กรรมการบริษัทฯ) ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดัการ  
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์  กรรมการอสิระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน 
                                                                     กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
4. นายวิศณ ุ ทรัพย์สมพล  กรรมการอสิระ , กรรมการตรวจสอบ  
5. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
6. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และรองกรรมการผู้จดัการ 
7. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง  กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดัการ 
8. นายซงุ ฮี ซงั                                            กรรมการ 
9. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ และเลขานกุารคณะกรรมการ  

  
                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสาํนกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั คือนางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ 
ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย ทัง้นีบ้ริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบัคะแนน
เสียงของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯมาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย 
                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถึงวิธีปฎิบติัในการมอบฉนัทะ 
การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแต่ละวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุ 
หน้า 30-35  ดงันี ้
                             การมอบฉันทะ 
                             บริษัทได้จดัส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ี 
กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉันทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไม่ซบัซ้อน 
 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอยีดชดัเจนตายตวั 
 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุต่างประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
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                             วธีิปฏิบัตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระด้วย
ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงได้ทํา
เคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้เฉพาะ 

1.1 ท่านผู้ ถือหุ้นท่ีมาเอง  
1.2 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก.   
1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ท่ีไม่ได้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 

 2. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นท่านใด  เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง 
  3. ในแตล่ะวาระหากไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ถือวา่ท่านผู้ ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดคดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ถือหนึง่หุ้นเป็นหนึง่เสียง ทัง้นีใ้นการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง 
หกัออกจากคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย ส่วนผู้ ถือหุ้นท่ีทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้อืน่เข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้นําคะแนนในสว่นนีบ้นัทกึรวมไว้ในเคร่ืองคอมพวิเตอร์เพ่ือการลง
มติในแต่ละวาระไว้แล้ว 
 4. เม่ือได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้
ท่ีประชมุทราบ 
                             มตขิองที่ประชุม 
                        1. เลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชมุในแต่ละวาระให้ท่ีประชมุ
ทราบก่อนลงคะแนน 
                        2. หากคะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพ่ิมขึน้อกีหนึง่เสียงต่างหากเป็นเสียงชีข้าด  
                        3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน 
เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแต่เป็น 
การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ  
                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการส่งเสริมการกํากบัดแูล
กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบตัิต่อผู้ ถือหุ้นทกุรายอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษัท
ฯจงึได้ให้สิทธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
                             2. การเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเห็นวา่มีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ
รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สิทธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น  
                             ซึง่ในปีนีไ้ม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุเพ่ิมเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ หรือตัง้คําถามแตอ่ย่างใด 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556  
                             ประธานท่ีประชมุได้กล่าวเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบยีบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 
                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
และจดัส่งให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้
นําเสนอต่อท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวต่อไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2555  
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,304,232,656 เสยีง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 5,500 เสียง) 
(จํานวนหุ้นลงทะเบียน 5,304,238,156 หุ้น)   
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผ่านมาพอท่ีจะ
สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

รายละเอยีด ปี 2555 ปี 2554 % เปล ีย่นแปลง

รายไดร้วมทัง้หมด 24,432 22,139 10.4%

   1. รายไดจ้ากการขาย 22,305 18,580 20.0%

        สัดส่วนรายไดจ้ากการขาย 91% 84%

   2. รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 1,797 649 176.9%

        สัดส่วนรายไดจ้ากการขาย 7% 3%

 กําไรจากธรุกจิหลัก   (Profit from core operation) * 4,305 2,876 49.7%

 กําไรสุทธ ิ 5,636 5,609 0.5%

 จํานวนโครงการที่มยีอดโอน 65 62

 จํานวนบา้นที่โอน  (หลัง) 4,977 4,010 24.1%

 จํานวนโครงการที่เปิดใหม่ 15 16

 มลูค่าโครงการที่เปิดใหม ่ (ลา้นบาท) 25,680 24,430 5.1%

 สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทสนิคา้ :

        บา้นเดี่ยว 74% 74% 0.0%

        ทาวน์เฮา้ส์ 9% 6% 2.1%

        คอนโดมเินียม 18% 20% -2.1%
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2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การซือ้ที่ดนิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มีการซือ้ท่ีดินและโอนกรรมสิทธ์ิท่ีดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพ่ือทําโครงการบ้าน
จํานวน 15 แปลง เป็นมลูค่าท่ีดินจํานวน 3,084 ล้านบาท และวางเงินมดัจําซือ้ท่ีดินจํานวน 10 แปลง เป็นมลูค่าท่ีดิน
จํานวน 3,322 ล้านบาท รวมเป็นมลูค่าท่ีดินท่ีจดัหามาในปี 2555 ทัง้สิน้ 6,400 ล้านบาท 
 
 
 

รายละเอยีด / ปี ปี 2555 ปี 2554 % เปล ีย่นแปลง

บา้นจดทะเบียนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 87,288 60,347 44.6%

   บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทบา้นเดี่ยว 11,260 13,999 -19.6%

       จํานวนบา้นเดี่ยวที่ บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 2,535 2,378 6.6%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 22.5% 17.0%

   บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 11,312 11,614 -2.6%

       จํานวนทาวน์เฮา้ส์ที่บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 649 486 33.5%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 5.7% 4.2%

   บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 64,716 34,734 86.3%

       จํานวนหอ้งคอนโดมเินียม ที่บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 1,356 772 75.6%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 2.1% 2.2%

ราคา
บรษิทั ทนุชําระแลว้ จํานวนหุน้ท ีถ่อื ราคาทนุ ราคาตลาด มูลค่าตลาด

(ลา้นบาท) PAR % การถอืหุน้ (ลา้นบาท) ต่อหุน้ (ลา้นบาท)
listed
QH 9,183           2,283,167,658     1     24.86% 4,704           4.28             9,772           
HMPRO 7,041           2,120,220,590     1     30.11% 3,450           15.50           32,863         
Q-CON 400             84,627,680         1     21.16% 392             20.20           1,709           
LH Bank 11,979         4,200,549,600     1     35.07% 4,980           1.49             6,259           

Total listed 13,526       50,604        
non-listed
LHPF 2 1,569           78,412,634         10   49.99% 542             
LHPF 1 40               2,013,462           10   49.90% 32               
AAA 5                 199,994              10   40.00% 4                 

Total non-listed 579            
Total 14,105       

long-term investments
STR 8,426           808,431,465       1     9.59% 2,369           2.53             2,048           

19 เม.ย. 5631 ธ.ค. 55
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5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 
 

ในปี 2555 บริษัทได้มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้  จํานวน 6,500 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. การขายทรัพย์สนิเข้ากองทุนอสังหาริมทรัพย์ 
 
เดือนมีนาคม ปี 2555 บริษัทและบริษัทร่วมได้มีขายอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า 3 โครงการ ได้แก่  
  - เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้อมพงษ์ 
  - เซนเตอร์ พอยต์ สขุมุวิท-ทองหล่อ 
  - แอล แอนด์ เอช วิลลา่ สาทร 
เข้ากองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ (LHPF) ซึง่มีมลูค่ากองทนุ 3,300 ล้านบาท โดยได้รับ
กําไรจากการขายทรัพย์สินก่อนหกัภาษีภายใต้รายการ “สว่นแบ่งกําไรจากเงินลงทนุในบริษัทร่วม”  เป็นจํานวนเงิน 515 
ล้านบาท 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้ม่มีการลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุ
รับทราบเท่านัน้  
                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามที่นายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า  สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของ
บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคญัๆได้ดงันี ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดอืน จํานวนเงนิ
(ลา้นบาท) อตัราดอกเบ ีย้ อายุ (ปี)

มนีาคม                    900 3.85%               2.5

                3,100 3.99%               3.0

กนัยายน                 2,500 4.10%               3.0

รวม 6,500
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
(“ในส่วนของงบดลุทางด้านสินทรัพย์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 
(“ทางด้านหนีส้ินและส่วนของผู้ ถือหุ้น”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงนิรวม ปี 2555 ปี 2554 ลา้นบาท  % 
64,401 60,833 3,568               5.9

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,462 1,199              263             21.9

สนิคา้คงเหลือ-สุทธ ิ 32,537 31,472 1,065               3.4

อืน่ๆ           1,163 588 575             97.8

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน 35,162 33,259 1,903               5.7

เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 14,105 14,379 -274 -1.9

ที่ดนิรอการพฒันา 4,165 4,484 -319 -7.1

สทิธกิารเชา่ 6,420 6,871 -451 -6.6

อืน่ๆ 4,550 1,839 2,711           147.4

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 29,239 27,573 1,666               6.0

ผลตา่ง

สนิทรัพย์รวม

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน

งบการเงนิรวม ปี 2555 ปี 2554 ลา้นบาท  % 
32,438 30,360 2,078               6.8

เงนิกูร้ะยะสัน้ 1,774 5,188 -3,414 -65.8

เงนิกูร้ะยะยาว+Current Portion 10,708 10,014              694               6.9

หุน้กู+้Current Portion 15,000 11,500           3,500             30.4

รวมหนี้ที่มภีาระดอกเบี้ย 27,481 26,702              779               2.9

หนี้สนิอืน่ที่ไมม่ภีาระดอกเบี้ย 4,957 3,658           1,299             35.5

31,963 30,472           1,491               4.9

ทุนที่ออกและชําระแลว้ 10,026 10,026 - -

กําไรสะสม 7,785 7,468              317               4.2

อืน่ๆ 14,152 12,978           1,174               9.0

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ผลตา่ง

หนี้สนิรวม

หนี้ที่มภีาระดอกเบี้ย
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งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2555 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,576,381,400 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 69,010 เสียง   งดออกเสียง 8,400 เสียง)   
(จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,576,458,810 หุ้น) 
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจดัสรรกาํไร เงนิปันผล และเงินสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2555  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามท่ีได้เรียน
เสนอในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2555 จากกําไรสทุธิและ
กําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.45 บาท  แต่เน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วจํานวน 0.30 บาทต่อหุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพ่ิมเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท โดยกําหนด
รายช่ือผู้ มีสิทธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 30 เมษายน 2556 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสิทธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 2 พฤษภาคม 
2556 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2556 สว่นในเร่ืองการกนัสํารองตามกฏหมายนัน้ บริษัทฯได้กนัไว้
ครบ 10% ของทนุจดทะเบียนแล้วจงึไม่ต้องกนัเงินสํารองเพ่ิมเติมอีก 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

งบการเงนิรวม ปี 2555 ปี 2554 ลา้นบาท  % 
24,432 22,139 2,293             10.4

   รายไดจ้ากการขายบา้น 22,305 18,580           3,725             20.1

   รายไดค้่าเชา่ 1,797 649 1,148           176.9

   รายไดอ้ืน่ๆ *              330 2,910 -2,580 -88.7

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบ.ร่วม 2,282 1,156 1,126             97.4

19,393 16,060 3,333             20.8

 กําไรสุทธ ิกอ่นภาษีเงนิได ้ 6,834 6,926 -92 -1.3

 ภาษีเงนิได ้ 1,150 1,399 -249 -17.8

 กําไรสุทธ ิ 5,636 5,609 27               0.5

ผลตา่ง

รายไดร้วม

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
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                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2555 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,576,457,910 เสยีง   ไม่เห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 10,900 เสยีง)   
(จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,576,468,810 หุ้น) 
 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่
ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดงันี ้
                               1. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม       
 2. นายอนนัต์        อศัวโภคิน                
 3. นายเฉลิม         เกียรติธนะบํารุง        
                             ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลกัการ
กํากบัดแูลกิจการแล้ว แตป่รากฎว่าไม่มีการเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาแต่ประการใด ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณา
แล้วเห็นวา่กรรมการท่ีต้องออกตามวาระทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 
เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวติั
การทํางานท่ีโปร่งใสไม่ดา่งพร้อย สามารถท่ีจะชว่ยพฒันาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พจิารณาแล้ว เห็นชอบตาม
แนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนดงักล่าว โดย
เห็นสมควรให้เสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแต่งตัง้กรรมการท่ีต้องออก
ตามวาระคือ 
 1. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม        
 2. นายอนนัต์        อศัวโภคิน                
 3. นายเฉลิม         เกียรติธนะบํารุง       
                              กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัของผู้ ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ท่าน 
ปรากฎอยู่ในหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 24-29  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการแต่งตัง้กรรมการเป็น
รายบคุคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดงันี ้
1. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,565,559,100 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 10,911,900 เสียง   งดออกเสียง 83,010 เสียง) 
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2. นายอนนัต์  อศัวโภคิน   
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,555,559,500 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 20,914,500 เสียง   งดออกเสียง 80,010 เสียง) 
3. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง   
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,569,540,900 เสยีง   ไม่เห็นชอบ 6,934,100 เสียง   งดออกเสียง 79,010 เสียง) 
(จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,576,554,010 หุ้น) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   และเพ่ือให้ท่ี
ประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอย่างบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการท่ีมีส่วน
ได้เสียในวาระนีจํ้านวน 3 ท่านท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 
 1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์          ถือหุ้นจํานวน        300,000 หุ้น 
                              2. นายภควตั    โกวิทวฒันพงศ์    ถือหุ้นจํานวน        52,998   หุ้น 
                              3. นายวิศณ ุ    ทรัพย์สมพล        ถือหุ้นจํานวน                    - หุ้น   
ได้ขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 3 ท่าน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองในวาระนี ้  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนีต้อ่ไป 
                             นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของ
บริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพจิารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการ
บริษัทฯได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว โดยได้พิจารณาถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ  รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจงึเห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทาํหน้าที่เป็นกรรมการ
อสิระ โดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้
จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถอืหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 พจิารณาและ
อนุมัตค่ิาตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทาํหน้าที่ดงักล่าว ซ่ึงในปี 2555 ที่ผ่านมาที่
ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2555 ได้อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิรวมกันทัง้สิน้ไม่เกนิ 
6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการแต่ละท่าน ทัง้นีบ้ริษัทฯ
ได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 4,295,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน ตามที่กาํหนดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้า 5 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีก้รรมการอิสระท่ีถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจํานวนเงิน
รวมกนัทัง้สิน้ไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละท่าน  (ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ  5,576,095,170 เสียง   ไม่เห็นชอบ 2,900 เสียง   งดออกเสียง 353,942 เสียง)   
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( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,576,452,012 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไม่มีสิทธิออกเสียง  352,998 หุ้น ) 
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงใน
วาระนี ้
                             นายประทีปได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า ในปี 2555 ท่ีผ่านมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แต่งตัง้  

1. นายโสภณ          เพ่ิมสิริวลัลภ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวพมิพ์ใจ  มานิตขจรกิจ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 
3. นายชยพล          ศภุเศรษฐนนท์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3972) และ/หรือ 
4. นางสาวสมุาลี     รีวราบณัฑิต     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3970)   

                             ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   โดยกําหนดคา่ตอบแทน 
1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  560,000  บาท) 
                             สาํหรับปี 2556 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอนิส์ท แอนด์ ยงั ท่ีมีรายช่ือดงัต่อไปนี ้

1 นายโสภณ          เพ่ิมสิริวลัลภ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3182) และ/หรือ  
2. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  4521) และ/หรือ 

       3.   นายชยพล           ศภุเศรษฐนนท์  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3972) และ/หรือ 
4. นางสาวรุ้งนภา   เลิศสวุรรณกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3516)   

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯต่อไป และเห็นสมควรให้กําหนดคา่ตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,400,000 
บาท (คา่สอบทาน 840,000 บาท คา่ตรวจสอบ 560,000 บาท) ซึง่ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ได้ทําหน้าท่ี
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 7 ปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดย
ไม่มีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อย่างใด ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักล่าวเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีจะลงคะแนนไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                              ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเห็นเป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและค่าตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมา 
ดงักล่าวทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,565,879,110 เสียง   ไม่เห็นชอบ 2,900 เสียง   งดออกเสียง 10,925,000 เสียง)   
(จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 5,576,807,010 หุ้น)  
 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี)  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ 
                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึง งบการเงินรวม ในเร่ืองสว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วม ของปี 2555 ซึง่สงูกว่าปี 
2554 ถึง 97.4% วา่ สว่นท่ีเพ่ิมขึน้นีม้าจากบริษัทใด และบริษัทฯมีแนวโน้มท่ีจะเพิ่มเงินลงทนุในบริษัทร่วมอ่ืนๆอีกหรือไม่  
                              ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ชีแ้จงในคําถามนี ้
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                              นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ทราบว่า สําหรับรายละเอียดของส่วนแบง่กําไรจากบริษัทร่วมนีจ้ะปรากฎหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้อ 11.3 หน้า 116 ของรายงานประจําปี ซึง่กิจการของบริษัทร่วมท่ีเพ่ิมสงูขึน้มากนี ้ ก็เน่ืองมาจากการ
ขาย SERVICE APARTMENT จํานวน 3 โครงการ ให้กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ แลนด์แอนด์เฮ้าส์  ซึง่
ได้กําไรประมาณ 520 ล้านบาท ทําให้สว่นแบง่กําไรจากบริษัทร่วมในปี 2555 ท่ีผ่านมาสงูกวา่ปี 2554 เป็นจํานวนมาก 
                              มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถึงกิจการท่ีบริษัทฯไปลงทนุตัง้บริษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา วา่เป็นอย่างไรบ้าง
และบริษัทฯคาดหวงัอย่างไรกบักิจการนี ้ 
                              นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ทราบว่า ได้จดัตัง้บริษัทนีใ้นประเทศสหรัฐอเมริกาเม่ือประมาณไตรมาสท่ี 3 ของปี
ท่ีผ่านมา และในไตรมาสท่ี 4 ก็ได้ซือ้ตกึ APARTMENT จํานวน 1 หลงั ในราคาประมาณ 11 ล้านเหรียญ ซึง่มีผู้ เชา่อยู่เตม็ 
บริษัทฯคาดวา่โครงการนีจ้ะให้อตัราผลตอบแทนท่ีเป็นเงินสดจากคา่เช่าประมาณ 7% และ IRR ประมาณ 14-15% โดย
บริษัทจะเน้นการลงทนุในสินทรัพย์ท่ีปลอดภยั เป็นการซือ้โครงการท่ีมีการดําเนินการอยู่แล้ว ไม่ต้องสร้างอะไรเพ่ิมเติมอะไร
มากมาย  ทัง้นีป้ระเทศสหรัฐอเมริกาได้ผ่านปัญหาเศรษฐกิจมา 5 ปีแล้ว ก็น่าจะปลอดภยัในระดบัหนึง่  โดยบริษัทฯคาดหวงั
วา่จะซือ้โครงการลกัษณะนีเ้พ่ิมเติมขึน้อีก  แตท่ัง้นีบ้ริษัทฯก็จะต้องมีการประเมินธุรกิจนีอ้ยู่ตลอดเวลาด้วย 
                              ประธานท่ีประชมุได้กล่าวเสริมวา่ APARTMENTดงักล่าวตัง้อยู่บริเวณ MOUNTAIN VIEW ซึง่เป็นแหลง่
ธุรกิจสารสนเทศ และเป็นแหล่งท่ีผู้บริโภคมีรายได้ค่อนข้างสงู ปัจจบุนักําลงัดําเนินการปรับปรุงห้องเพ่ือท่ีจะสามารถเรียกคา่
เช่าได้สงูเพ่ิมขึน้ด้วย 
                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ การซือ้ APARTMENT ในอเมริกาดงักล่าว ซึง่มีอตัราผลตอบแทนประมาณ 7%  
เท่ากบัอตัราผลตอบแทนจากการขาย SERVICE APARTMENT ให้กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และสิทธิการเชา่ แลนด์
แอนด์เฮ้าส์  ว่า การดําเนินการของบริษัทฯดงักลา่วก็เท่ากบัไม่ได้ประโยชน์อะไรขึน้มา       
                            นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ ในกรณีการซือ้ APARTMENT ในอเมริกาดงักล่าว เป็นการซือ้ ณ ราคาต่ําในขณะท่ี
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาเพ่ิงผ่านปัญหามา แตก่ารขาย SERVICE APARTMENT ให้กบักองทนุฯ เป็นการขายในราคาใน
ขณะท่ีเศรษฐกิจของไทยยงัเป็นปกติอยู่ ดงันัน้ อตัราผลตอบแทน 7% ในกรณีแรกจงึไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกบั อตัรา
ผลตอบแทน 7% ในกรณีหลงัได้ ซึง่อตัราผลตอบแทนในกรณีแรกท่ีซือ้มา ณ ขณะท่ีราคาต่ําๆน่าจะมีแนวโน้มท่ีจะสามารถทํา
กําไรได้ดีย่ิงขึน้ 
                            มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ มมุมองของท่านประธานท่ีประชมุในเร่ืองเก่ียวกบั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในขณะนี ้
วา่อยู่ในภาวะเกิดฟองสบูห่รือไม่ และบริษัทฯมองภาพรวมของธุรกิจนีภ้ายใน 5 ปี ข้างหน้าจะเติบโตขึน้หรือไม่อย่างไร 
                            ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่  ในคําถามแรก ในมมุมองสว่นตวั อยากจะให้ทางราชการเพ่ิมความเข้มงวด
ในมาตรการเงินดาวน์  โดยเพ่ิมเงินดาวน์ให้มากขึน้จากท่ีเป็นอยู่  ซึง่ในปัจจบุนัมีการแขง่ขนักนัลดเงินดาวน์ให้อยู่ในวงเงิน
ต่ําๆ โดยอยู่ท่ีประมาณ 5% เท่านัน้ ทัง้นีห้ากราคาอสงัหาริมทรัพย์ตกลงไป ลกูค้าท่ีซือ้มาเพ่ือเก็งกําไรก็เพียงทิง้เงินดาวน์ไป  
ซึง่การท่ีเงินดาวน์ต่ํามากเช่นนีก้็เป็นเหตท่ีุจะสนบัสนนุให้มีการเก็งกําไรมากขึน้  ส่ิงท่ีน่าเป็นห่วงก็คือ หากยงัปลอ่ยให้เกิด
ภาวการณ์เช่นนีอ้ยู่ตอ่ไป จะเห็นอาคารร้างเตม็ไปหมดเหมือนเช่นในอดีตท่ีผ่านมา แตห่ากมีการเพ่ิมเงินดาวน์มากขึน้ ก็น่าจะ
เป็นการสกดัการเก็งกําไรได้ส่วนหนึง่  สําหรับในความเห็นส่วนตวั ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในขณะนี ้ก็น่าจะเร่ิมเกิดมีภาวะฟอง
สบูข่ึน้บ้างแล้ว  และอยากจะเตือนให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านระมดัระวงัในสว่นนีด้้วย  สว่นคําถามท่ีสอง ผลของการเป็นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน ( AEC) ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ในสว่นของ RESIDENTIAL (ท่ีอยู่อาศยั) มากนกั  แต่
น่าจะมีผลตอ่ OFFICE ให้เช่า  ซึง่จะทําให้ธุรกิจในส่วนนีเ้ติบโตมากขึน้    สําหรับงบการลงทนุภาครัฐในสว่นของระบบ
โครงสร้างพืน้ฐานคมนาคม 2.2 ล้านล้านบาทของรัฐบาล จะส่งผลให้ความเจริญกระจายออกสูต่่างจงัหวดัมากขึน้  โดยจะไม่
กระจกุตวัอยู่แตใ่นเมืองหลวงดงัเช่นท่ีผ่านมา แต่ความเจริญจะไปตามเส้นทางระบบคมนาคมท่ีจะได้สร้างใหม่นี ้ดงันัน้ ใน
อนาคต 5 ปีข้างหน้า อสงัหาริมทรัพย์ในตา่งจงัหวดัน่าจะเติบโตมากกว่าสว่นท่ีอยู่ในกรุงเทพฯ                     
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                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ในปีนี ้บริษัทฯมีโครงการท่ีจะขายอสงัหาริมทรัพย์ตวัใดเข้ากองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ฯหรือไม่อย่างไร 
                             นายอดิศรได้ตอบคําถามนีว้า่ ปัจจบุนันี ้บริษัทฯก็ได้ทําการศกึษาข้อมลูตา่งๆ ทัง้ในส่วนของ 
APARTMENT  โรงแรม และ ส่วนท่ีเป็น RETAIL คือ SHOPPING MALL ท่ีโครงการ TERMINAL 21 ว่าจะสามารถ
ดําเนินการได้อย่างใดและเม่ือใด  
                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเสริมวา่ ปัจจบุนับริษัทฯมีกิจการสว่นท่ีเป็น APARTMENT โรงแรม อยู่ 3 แห่ง 
คือ CENTERPOINT วิทย ุจํานวน 270 ห้อง , CENTERPOINT ราชดําริ จํานวน 500 ห้อง และ CENTERPOINT ท่ีโครงการ 
TERMINAL 21 จํานวน 500 ห้อง และในขณะนีบ้ริษัทฯกําลงัดําเนินการศกึษาข้อมลูในสว่นของ SHOPPING MAL ซึง่มีพืน้ท่ี
ประมาณ 40,000 ตารางเมตร ท่ีจะขายให้กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ฯ  
    
                             เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดจะสอบถามเร่ืองอืน่ใดอกี ประธานท่ีประชมุจงึได้กล่าวปิดการประชมุ และ
ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
 
ปิดประชมุเวลา 14.40 น. 
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หมายเหตุ  การบนัทึกการประชมุนี ้ เป็นการบนัทกึจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็นจริงท่ีเกิดขึน้ท่ีมีผู้ ถือหุ้นได้ทยอยเข้า 
                   มาร่วมประชมุเพิม่ขึน้ในแต่ละวาระ และเน่ืองจากมีผู้ ถือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เตม็ตามจํานวนหุ้นท่ี  
                   ตนถืออยู่ จงึทําให้บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป                              


