สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556
บริ ษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 เวลา 13.33 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชั ้น 4 อาคารคิวเฮ้ าส์
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
้
านวน 10,025,921,523 หุ้น
รวม 1,222 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 5,302,563,218 หุ้น ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของหุ้นทังหมดจํ
( คิดเป็ น 52.88% ) ครบเป็ นองค์ประชุม โดยในการประชุมครัง้ นี ้มีนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ จํานวน 9 ท่าน (ครบทังคณะ้
กรรมการบริษัทฯ) ดังนี ้
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ
5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการ และรองกรรมการผู้จดั การ
6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ
7. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
กรรมการและผู้ช่วยกรรมการผู้จดั การ
8. นายซุง ฮี ซัง
กรรมการ
9. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการ
และในวันนี ้บริ ษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง คือนางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ด้ วย ทั ้งนี ้บริ ษัทฯได้ นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับคะแนน
เสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯมาใช้ ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตั ิในการมอบฉันทะ
การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึง่ รายละเอียดปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุม
หน้ า 30-35 ดังนี ้
การมอบฉันทะ
บริ ษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ ทั ้ง 3 แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบที่
กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ และผู้ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้ จาก www.lh.co.th
แบบ ก. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะทัว่ ไปซึง่ เป็ นแบบที่ง่ายไม่ซบั ซ้ อน
แบบ ข. เป็ นแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการต่างๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั ้งให้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
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วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงแต่ ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน
1. บริ ษัทฯจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ โดยบริ ษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงได้ ทํา
เครื่ องหมายไว้ โดยบริ ษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ เฉพาะ
1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง
1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.
1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. หรื อ แบบ ค. ที่ไม่ได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
2. ประธานที่ประชุมจะเป็ นผู้เสนอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมว่าผู้ถือหุ้นท่านใด เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
3. ในแต่ละวาระหากไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่นําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู นื่ เข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนั ้น บริ ษัทฯได้ นําคะแนนในส่วนนี ้บันทึกรวมไว้ ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อการลง
มติในแต่ละวาระไว้ แล้ ว
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ
มติของที่ประชุม
1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงที่จะต้ องใช้ เป็ นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ที่ประชุม
ทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงใน
เรื่องนั ้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนั ้นออกนอกที่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ น
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั ้งกรรมการ
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริ มการกํากับดูแล
กิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิต่อผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท
ฯจึงได้ ให้ สิทธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ และความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อ
รับเลือกตั ้งเป็ นกรรมการบริ ษัทฯ
3. การตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ ใช้ สิทธิเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั ้งเป็ น
กรรมการ หรือตังคํ
้ าถามแต่อย่างใด
เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดําเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2555
ประธานที่ประชุมได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามข้ อบังคับของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให้ บริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และจัดส่งให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และให้
นําเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย ซึง่ บริษัทฯก็ได้ ดําเนินการจัดทําและจัดส่งให้ หน่วยงานดังกล่าวภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนดแล้ ว พร้ อมทั ้งได้ เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้ วย
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2555
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,304,232,656 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 5,500 เสียง)
(จํานวนหุ้นลงทะเบียน 5,304,238,156 หุ้น)
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผ่านมาพอที่จะ
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555
รายละเอ ียด

ปี 2555

รายได ้รวมทัง้ หมด

ปี 2554

% เปลียนแปลง
่

24,432

22,139

10.4%

22,305

18,580

20.0%

91%

84%

1,797

649

7%

3%

กําไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation) *

4,305

2,876

49.7%

กําไรสุทธิ

5,636

5,609

0.5%

65

62

จํ านวนบ ้านที่โอน (หลัง)

4,977

4,010

จํ านวนโครงการที่เปิ ดใหม่

15

16

25,680

24,430

5.1%

74%

74%

0.0%

9%

6%

2.1%

18%

20%

-2.1%

1. รายได ้จากการขาย
สัดส่วนรายได ้จากการขาย
2. รายได ้ค่าเชา่ และบริการ
สัดส่วนรายได ้จากการขาย

จํ านวนโครงการที่มย
ี อดโอน

มูลค่าโครงการที่เปิ ดใหม่ (ล ้านบาท)

176.9%

24.1%

ิ ค ้า :
สัดส่วนรายได ้จากการขายแยกตามประเภทสน
บ ้านเดี่ยว
้ ์
ทาวน์เฮาส
คอนโดมิเนียม
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2. บ้ านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้ านที่บริษัทส่ งมอบให้ แก่ ลูกค้ า
รายละเอ ียด / ปี

ปี 2555

บ ้านจดทะเบียนเพิมประเภทจั
่
ดสรร รวมทัง้ หมด

ปี 2554

% เปลียนแปลง
่

87,288

60,347

44.6%

11,260

13,999

-19.6%

2,535

2,378

6.6%

22.5%

17.0%

้ ์
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภททาวน์เฮาส

11,312

11,614

-2.6%

้ ์ที่บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
จํ านวนทาวน์เฮาส

649

486

33.5%

5.7%

4.2%

64,716

34,734

86.3%

1,356

772

75.6%

2.1%

2.2%

บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทบ ้านเดี่ยว
จํ านวนบ ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม
จํ านวนห ้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

3. การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
31 ธ.ค. 55
ราคาทุน
PAR % การถือหุน
้
(ล้านบาท)

ราคา
บริษ ัท
listed
QH
HMPRO
Q-CON
LH Bank

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

จํานวนหุน
้ ทถื
ี่ อ

9,183
7,041
400
11,979

2,283,167,658
2,120,220,590
84,627,680
4,200,549,600

1,569
40
5

78,412,634
2,013,462
199,994

long-term investments
STR
8,426

808,431,465

non-listed
LHPF 2
LHPF 1
AAA

1
1
1
1

24.86%
30.11%
21.16%
35.07%
Total listed

4,704
3,450
392
4,980
13,526

10
49.99%
10
49.90%
10
40.00%
Total non-listed
Total

542
32
4
579
14,105

1

9.59%

2,369

19 เม.ย. 56
ราคาตลาด
มูลค่าตลาด
ต่อหุน
้
(ล้านบาท)
4.28
15.50
20.20
1.49

9,772
32,863
1,709
6,259
50,604

2.53

2,048

4. การซือ้ ที่ดนิ
บริษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการซื ้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเพื่อทําโครงการบ้ าน
จํานวน 15 แปลง เป็ นมูลค่าที่ดินจํานวน 3,084 ล้ านบาท และวางเงินมัดจําซื ้อที่ดินจํานวน 10 แปลง เป็ นมูลค่าที่ดิน
้ ้น 6,400 ล้ านบาท
จํานวน 3,322 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าที่ดินที่จดั หามาในปี 2555 ทังสิ
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5. การออกจําหน่ ายหุ้นกู้
ในปี 2555 บริษัทได้ มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 6,500 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้
จํ านวนเงิน
(ล้านบาท)

เด ือน
มีนาคม
กันยายน
รวม

อ ัตราดอกเบย
ี้

อายุ (ปี )

900

3.85%

2.5

3,100

3.99%

3.0

2,500

4.10%

3.0

6,500

6. การขายทรัพย์ สนิ เข้ ากองทุนอสังหาริมทรั พย์
เดือนมีนาคม ปี 2555 บริ ษัทและบริ ษัทร่วมได้ มีขายอสังหาริ มทรัพย์ให้ เช่า 3 โครงการ ได้ แก่
- เซนเตอร์ พอยต์ เรซิเดนซ์ พร้ อมพงษ์
- เซนเตอร์ พอยต์ สุขมุ วิท-ทองหล่อ
- แอล แอนด์ เอช วิลล่า สาทร
เข้ ากองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ (LHPF) ซึง่ มีมลู ค่ากองทุน 3,300 ล้ านบาท โดยได้ รับ
กําไรจากการขายทรัพย์สินก่อนหักภาษีภายใต้ รายการ “ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม” เป็ นจํานวนเงิน 515
ล้ านบาท
เลขานุการที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ไม่มีการลงมติ เป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุม
รับทราบเท่านั ้น
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่นายนพรได้ ชี ้แจงมา
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริ ษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคัญๆได้ ดงั นี ้
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(“ในส่วนของงบดุลทางด้ านสินทรัพย์”)
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2555

ิ ทรัพย์รวม
สน

ปี 2554

ล้านบาท

%

64,401

60,833

3,568

5.9

1,462

1,199

263

21.9

32,537

31,472

1,065

3.4

1,163

588

575

97.8

35,162

33,259

1,903

5.7

14,105

14,379

-274

-1.9

ที่ดน
ิ รอการพัฒนา

4,165

4,484

-319

-7.1

ิ ธิการเชา่
สท

6,420

6,871

-451

-6.6

อืน
่ ๆ

4,550

1,839

2,711

147.4

29,239

27,573

1,666

6.0

ิ ทรัพย์หมุนเวียน
สน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ิ ค ้าคงเหลือ-สุทธิ
สน
อืน
่ ๆ
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
รวมสน
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม

ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสน

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
(“ทางด้ านหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น”)
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2555

ิ รวม
หนี้สน

ปี 2554

ล้านบาท

%

32,438

30,360

2,078

6.8

1,774

5,188

-3,414

-65.8

เงินกูระยะยาว+Current
้
Portion

10,708

10,014

694

6.9

หุ ้นกู+Current
้
Portion

15,000

11,500

3,500

30.4

27,481

26,702

779

2.9

4,957

3,658

1,299

35.5

31,963

30,472

1,491

4.9

10,026

10,026

-

-

7,785

7,468

317

4.2

14,152

12,978

1,174

9.0

หนี้ที่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ั้
เงินกูระยะส
้
น

รวมหนี้ที่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ิ อืน
หนี้สน
่ ที่ไม่มภ
ี าระดอกเบี้ย

งบกํ
าไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น
ทุนที่ออกและชําระแล ้ว
กําไรสะสม
อืน
่ ๆ
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งบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2555

รายได ้รวม

ปี 2554

ล้านบาท

%

24,432

22,139

2,293

10.4

22,305

18,580

3,725

20.1

รายได ้ค่าเชา่

1,797

649

1,148

176.9

รายได ้อืน
่ ๆ*

330

2,910

-2,580

-88.7

2,282

1,156

1,126

97.4

19,393

16,060

3,333

20.8

กําไรสุทธิ ก่อนภาษี เงินได ้

6,834

6,926

-92

-1.3

ภาษี เงินได ้

1,150

1,399

-249

-17.8

กําไรสุทธิ

5,636

5,609

27

0.5

รายได ้จากการขายบ ้าน

ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม
ต ้นทุนและค่าใชจ่้ าย

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,576,381,400 เสียง ไม่เห็นชอบ 69,010 เสียง งดออกเสียง 8,400 เสียง)
(จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,576,458,810 หุ้น)
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัตเิ รื่องการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2555
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2555 ตามที่ได้ เรียน
เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริ ษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2555 จากกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.45 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริ ษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วจํานวน 0.30 บาทต่อหุ้น ดังนั ้นเงินปั นผลที่บริษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.15 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผู้มีสิทธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 30 เมษายน 2556 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 2 พฤษภาคม
2556 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2556 ส่วนในเรื่ องการกันสํารองตามกฏหมายนั ้น บริษัทฯได้ กนั ไว้
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ วจึงไม่ต้องกันเงินสํารองเพิ่มเติมอีก
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2555
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,576,457,910 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 10,900 เสียง)
(จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,576,468,810 หุ้น)
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
ข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการใหม่แทนกรรมการที่
ต้ องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริ ษัทฯจะต้ องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั ้งหมด ซึง่
ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
2. นายอนันต์ อัศวโภคิน
3. นายเฉลิม
เกียรติธนะบํารุง
ทั ้งนี ้บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการแล้ ว แต่ปรากฎว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาแต่ประการใด ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้ พจิ ารณา
แล้ วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติ
การทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริ ษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ พจิ ารณาแล้ ว เห็นชอบตาม
แนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
โดย
เห็นสมควรให้ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั ้งกรรมการที่ต้องออก
ตามวาระคือ
1. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
2. นายอนันต์ อัศวโภคิน
3. นายเฉลิม
เกียรติธนะบํารุง
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทั ้งนี ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทั ้ง 3 ท่าน
ปรากฎอยู่ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 24-29
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็ นการแต่งตั ้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
1. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,565,559,100 เสียง ไม่เห็นชอบ 10,911,900 เสียง งดออกเสียง 83,010 เสียง)
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2. นายอนันต์ อัศวโภคิน
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,555,559,500 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,914,500 เสียง งดออกเสียง 80,010 เสียง)
3. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,569,540,900 เสียง ไม่เห็นชอบ 6,934,100 เสียง งดออกเสียง 79,010 เสียง)
(จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,576,554,010 หุ้น)
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนแก่ กรรมการ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และเพื่อให้ ที่
ประชุมนี ้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างบริ สทุ ธิ์ยตุ ิธรรม กรรมการที่มีส่วน
ได้ เสียในวาระนี ้จํานวน 3 ท่านที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ คือ
1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
ถือหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ถือหุ้นจํานวน 52,998 หุ้น
3. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ถือหุ้นจํานวน
- หุ้น
ได้ ขออนุญาตออกนอกห้ องประชุม ทังนี
้ ้กรรมการทั ้ง 3 ท่าน ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนให้ แก่ตนเองในวาระนี ้
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้ต่อไป
นายนันทวัฒน์ได้ ชี ้แจงว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของ
บริ ษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ คณะกรรมการ
บริ ษัทฯได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว โดยได้ พิจารณาถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่ าตอบแทนเฉพาะแก่ กรรมการที่ไม่ ใช่ พนักงานบริษัทฯซึ่งทําหน้ าที่เป็ นกรรมการ
อิสระ โดยกําหนดไว้ เป็ นจํานวนเงินรวมกันทั ้งสิ ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้
จัดสรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ ท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญผู้ถอื หุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556 พิจารณาและ
อนุมัตคิ ่ าตอบแทนเฉพาะแก่ กรรมการที่ไม่ ใช่ พนักงานบริษัทฯซึ่งทําหน้ าที่ดงั กล่ าว ซึ่งในปี 2555 ที่ผ่านมาที่
ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2555 ได้ อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทน เป็ นจํานวนเงินรวมกันทัง้ สิน้ ไม่ เกิน
6,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ
ได้ จ่ายค่ าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 4,295,000 บาท โดยแยกประเภทค่ าตอบแทน ตามที่กาํ หนดในหนังสือ
เชิญประชุม หน้ า 5
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั ้งนี ้กรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยู่ไม่มีสิทธิ
ออกเสียง และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็ นจํานวนเงิน
รวมกันทั ้งสิ ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่
ละท่าน (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,576,095,170 เสียง ไม่เห็นชอบ 2,900 เสียง งดออกเสียง 353,942 เสียง)
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( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,576,452,012 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น )
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ชี ้แจงใน

วาระนี ้
นายประทีปได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2555 ที่ผ่านมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มติให้ แต่งตั ้ง
1. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรื อ
3. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) และ/หรื อ
4. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970)
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทน
1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 560,000 บาท)
สําหรับปี 2556 นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตั ้ง ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1 นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
2. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521) และ/หรือ
3. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972) และ/หรื อ
4. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,400,000
บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท ค่าตรวจสอบ 560,000 บาท) ซึง่ ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ได้ ทําหน้ าที่
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตั ้งแต่ปี 2549 รวม 7 ปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้ วยดีตลอดมา โดย
ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้ เสียกับบริษัท /บริษัทย่อย /ผู้บริหาร /ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่
อย่างใด ทังนี
้ ้ค่าตอบแทนดังกล่าวเหมาะสมกับจํานวนเนื ้องานที่ต้องรับผิดชอบแล้ ว
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ อง
ได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
ดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,565,879,110 เสียง ไม่เห็นชอบ 2,900 เสียง งดออกเสียง 10,925,000 เสียง)
(จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 5,576,807,010 หุ้น)
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับบริ ษัทฯ
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึง งบการเงินรวม ในเรื่องส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่วม ของปี 2555 ซึง่ สูงกว่าปี
2554 ถึง 97.4% ว่า ส่วนที่เพิ่มขึ ้นนี ้มาจากบริ ษัทใด และบริ ษัทฯมีแนวโน้ มที่จะเพิ่มเงินลงทุนในบริษัทร่วมอื่นๆอีกหรือไม่
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในคําถามนี ้
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นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า สําหรับรายละเอียดของส่วนแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่วมนี ้จะปรากฎหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน ข้ อ 11.3 หน้ า 116 ของรายงานประจําปี ซึง่ กิจการของบริ ษัทร่วมที่เพิม่ สูงขึ ้นมากนี ้ ก็เนื่องมาจากการ
ขาย SERVICE APARTMENT จํานวน 3 โครงการ ให้ กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ ซึง่
ได้ กําไรประมาณ 520 ล้ านบาท ทําให้ สว่ นแบ่งกําไรจากบริ ษัทร่วมในปี 2555 ที่ผ่านมาสูงกว่าปี 2554 เป็ นจํานวนมาก
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงกิจการที่บริษัทฯไปลงทุนตั ้งบริ ษัทในประเทศสหรัฐอเมริกา ว่าเป็ นอย่างไรบ้ าง
และบริ ษัทฯคาดหวังอย่างไรกับกิจการนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า ได้ จดั ตังบริ
้ ษัทนี ้ในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อประมาณไตรมาสที่ 3 ของปี
ที่ผ่านมา และในไตรมาสที่ 4 ก็ได้ ซื ้อตึก APARTMENT จํานวน 1 หลัง ในราคาประมาณ 11 ล้ านเหรี ยญ ซึง่ มีผ้ เู ช่าอยู่เต็ม
บริ ษัทฯคาดว่าโครงการนี ้จะให้ อตั ราผลตอบแทนที่เป็ นเงินสดจากค่าเช่าประมาณ 7% และ IRR ประมาณ 14-15% โดย
บริ ษัทจะเน้ นการลงทุนในสินทรัพย์ที่ปลอดภัย เป็ นการซื ้อโครงการที่มีการดําเนินการอยู่แล้ ว ไม่ต้องสร้ างอะไรเพิ่มเติมอะไร
มากมาย ทั ้งนี ้ประเทศสหรัฐอเมริกาได้ ผ่านปั ญหาเศรษฐกิจมา 5 ปี แล้ ว ก็น่าจะปลอดภัยในระดับหนึง่ โดยบริ ษัทฯคาดหวัง
ว่าจะซื ้อโครงการลักษณะนี ้เพิม่ เติมขึ ้นอีก แต่ทงนี
ั ้ ้บริษัทฯก็จะต้ องมีการประเมินธุรกิจนี ้อยู่ตลอดเวลาด้ วย
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเสริ มว่า APARTMENTดังกล่าวตั ้งอยู่บริเวณ MOUNTAIN VIEW ซึง่ เป็ นแหล่ง
ธุรกิจสารสนเทศ และเป็ นแหล่งที่ผ้ บู ริ โภคมีรายได้ ค่อนข้ างสูง ปั จจุบนั กําลังดําเนินการปรับปรุงห้ องเพื่อที่จะสามารถเรี ยกค่า
เช่าได้ สงู เพิ่มขึ ้นด้ วย
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า การซื ้อ APARTMENT ในอเมริกาดังกล่าว ซึง่ มีอตั ราผลตอบแทนประมาณ 7%
เท่ากับอัตราผลตอบแทนจากการขาย SERVICE APARTMENT ให้ กบั กองทุนรวมอสังหาริ มทรัพย์และสิทธิการเช่า แลนด์
แอนด์เฮ้ าส์ ว่า การดําเนินการของบริ ษัทฯดังกล่าวก็เท่ากับไม่ได้ ประโยชน์อะไรขึ ้นมา
นายอดิศรได้ ชี ้แจงว่า ในกรณีการซื ้อ APARTMENT ในอเมริกาดังกล่าว เป็ นการซื ้อ ณ ราคาตํ่าในขณะที่
เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริ กาเพิ่งผ่านปั ญหามา แต่การขาย SERVICE APARTMENT ให้ กบั กองทุนฯ เป็ นการขายในราคาใน
ขณะที่เศรษฐกิจของไทยยังเป็ นปกติอยู่ ดังนั ้น อัตราผลตอบแทน 7% ในกรณีแรกจึงไม่สามารถนํามาเปรียบเทียบกับ อัตรา
ผลตอบแทน 7% ในกรณีหลังได้ ซึง่ อัตราผลตอบแทนในกรณีแรกที่ซื ้อมา ณ ขณะที่ราคาตํ่าๆน่าจะมีแนวโน้ มที่จะสามารถทํา
กําไรได้ ดียิ่งขึ ้น
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า มุมมองของท่านประธานที่ประชุมในเรื่ องเกี่ยวกับ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในขณะนี ้
ว่าอยู่ในภาวะเกิดฟองสบูห่ รื อไม่ และบริ ษัทฯมองภาพรวมของธุรกิจนี ้ภายใน 5 ปี ข้ างหน้ าจะเติบโตขึ ้นหรื อไม่อย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ในคําถามแรก ในมุมมองส่วนตัว อยากจะให้ ทางราชการเพิม่ ความเข้ มงวด
ในมาตรการเงินดาวน์ โดยเพิ่มเงินดาวน์ให้ มากขึ ้นจากที่เป็ นอยู่ ซึง่ ในปั จจุบนั มีการแข่งขันกันลดเงินดาวน์ให้ อยู่ในวงเงิน
ตํ่าๆ โดยอยู่ที่ประมาณ 5% เท่านั ้น ทังนี
้ ้หากราคาอสังหาริ มทรัพย์ตกลงไป ลูกค้ าที่ซื ้อมาเพื่อเก็งกําไรก็เพียงทิ ้งเงินดาวน์ไป
ซึง่ การที่เงินดาวน์ตํ่ามากเช่นนี ้ก็เป็ นเหตุที่จะสนับสนุนให้ มีการเก็งกําไรมากขึ ้น สิ่งที่น่าเป็ นห่วงก็คือ หากยังปล่อยให้ เกิด
ภาวการณ์เช่นนี ้อยู่ตอ่ ไป จะเห็นอาคารร้ างเต็มไปหมดเหมือนเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่หากมีการเพิ่มเงินดาวน์มากขึ ้น ก็น่าจะ
เป็ นการสกัดการเก็งกําไรได้ ส่วนหนึง่ สําหรับในความเห็นส่วนตัว ธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในขณะนี ้ ก็น่าจะเริ่ มเกิดมีภาวะฟอง
สบูข่ ึ ้นบ้ างแล้ ว และอยากจะเตือนให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านระมัดระวังในส่วนนี ้ด้ วย ส่วนคําถามที่สอง ผลของการเป็ นประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน ( AEC) ไม่น่าจะมีผลกระทบต่อธุรกิจอสังหาริ มทรัพย์ในส่วนของ RESIDENTIAL (ที่อยู่อาศัย) มากนัก แต่
น่าจะมีผลต่อ OFFICE ให้ เช่า ซึง่ จะทําให้ ธุรกิจในส่วนนี ้เติบโตมากขึ ้น สําหรับงบการลงทุนภาครัฐในส่วนของระบบ
โครงสร้ างพื ้นฐานคมนาคม 2.2 ล้ านล้ านบาทของรัฐบาล จะส่งผลให้ ความเจริ ญกระจายออกสูต่ ่างจังหวัดมากขึ ้น โดยจะไม่
กระจุกตัวอยู่แต่ในเมืองหลวงดังเช่นที่ผ่านมา แต่ความเจริ ญจะไปตามเส้ นทางระบบคมนาคมที่จะได้ สร้ างใหม่นี ้ ดังนัน้ ใน
อนาคต 5 ปี ข้ างหน้ า อสังหาริ มทรัพย์ในต่างจังหวัดน่าจะเติบโตมากกว่าส่วนที่อยู่ในกรุงเทพฯ
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มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า ในปี นี ้ บริษัทฯมีโครงการที่จะขายอสังหาริ มทรัพย์ตวั ใดเข้ ากองทุนรวม
อสังหาริ มทรัพย์ฯหรื อไม่อย่างไร
้ วนของ
นายอดิศรได้ ตอบคําถามนี ้ว่า ปั จจุบนั นี ้ บริ ษัทฯก็ได้ ทําการศึกษาข้ อมูลต่างๆ ทังในส่
APARTMENT โรงแรม และ ส่วนที่เป็ น RETAIL คือ SHOPPING MALL ที่โครงการ TERMINAL 21 ว่าจะสามารถ
ดําเนินการได้ อย่างใดและเมื่อใด
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเสริมว่า ปั จจุบนั บริ ษัทฯมีกิจการส่วนที่เป็ น APARTMENT โรงแรม อยู่ 3 แห่ง
คือ CENTERPOINT วิทยุ จํานวน 270 ห้ อง , CENTERPOINT ราชดําริ จํานวน 500 ห้ อง และ CENTERPOINT ที่โครงการ
TERMINAL 21 จํานวน 500 ห้ อง และในขณะนี ้บริษัทฯกําลังดําเนินการศึกษาข้ อมูลในส่วนของ SHOPPING MAL ซึง่ มีพื ้นที่
ประมาณ 40,000 ตารางเมตร ที่จะขายให้ กบั กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ฯ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอืน่ ใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และ
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 14.40 น.
ลงชื่อ

รั บรองสําเนาถูกต้ อง
(นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์ เกษม)
กรรมการผู้มีอาํ นาจ

นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานที่ประชุม
(นายอนันต์ อัศวโภคิน)
ลงชื่อ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี ้ เป็ นการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ทยอยเข้ า
มาร่วมประชุมเพิม่ ขึ ้นในแต่ละวาระ และเนื่องจากมีผ้ ถู ือหุ้นบางรายลงคะแนนเสียงไม่เต็มตามจํานวนหุ้นที่
ตนถืออยู่ จึงทําให้ บางวาระมีคะแนนเสียงขาดหายไป
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