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สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
                             ประชมุเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2557 เวลา 13.40 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 
ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ
รวม 1,267 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 7,028,682,353 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน  10,025,921,523 หุ้น 
( คิดเป็น 70.10% )  ครบเป็นองค์ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้ นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการ เป็นประธาน
ท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จํานวน 8 ทา่น ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการ   
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน 
                                                                     กรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  
4. นายวิศณ ุ ทรัพย์สมพล  กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน 

                                                              คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการสรรหา 
                                                              และพิจารณาคา่ตอบแทน 

5. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการ และกรรมการผู้จดัการ 
6. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการ , กรรมการผู้จดัการ และกรรมการสรรหา 

                                                              และพิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายเฉลมิ  เกียรติธนะบํารุง  กรรมการ , กรรมการบริหารความเส่ียง และรอง 

                                                              กรรมการผู้จดัการ 
8. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการ , กรรมการบริหารความเส่ียง และ 

                                                              เลขานกุารคณะกรรมการ 
                             สําหรับ นายซงุ ฮี ซงั ไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุในวนันีไ้ด้ เพราะติดกิจธุระ ซึง่ได้แจ้งให้ประธานท่ี-
ประชมุทราบลว่งหน้าแล้ว   
                             และในวนันีบ้ริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานกังาน อี วาย (เอินส์ท แอนด์ ยงั) คือนางสาวรุ้งนภา  เลศิ
สวุรรณกลุ ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯเข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย โดยบริษัทฯได้นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนบั
คะแนนเสียงของศนูย์รับฝากหลกัทรัพย์ฯมาใช้ในการประชมุครัง้นีด้้วย ทัง้นีเ้จ้าหน้าท่ีของศนูย์รับฝากฯจะเป็นผู้ตรวจทาน
คะแนนเสียงในวาระ 
                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฎิบติัในการมอบฉนัทะ 
การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุ 
หน้า 44-45  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 
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 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 
  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
                             วิธีปฏบัิตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยบริษัทฯจะนบัคะแนนเสียงแต่ละวาระด้วย
ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงได้ทํา
เคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้เฉพาะ 

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  
                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูล
กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั  
บริษัทฯจงึได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
                             2. การเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ
รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น  
                             ซึง่ในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็น
กรรมการ หรือตัง้คําถามแตอ่ยา่งใด 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557  
                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
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วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 
                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ
พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น
และจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้
นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2556  
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,028,469,853 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 20,000 เสียง   งดออกเสียง 192,500 เสียง ) 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาพอท่ีจะ
สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายละเอยีด ปี 2556 ปี 2555 % เปล ีย่นแปลง

รายไดร้วมทัง้หมด 25,742 24,432 5.4%

   1. รายไดจ้ากการขาย 22,939 22,305 2.8%

        สัดส่วนรายไดจ้ากการขาย 89% 91%

   2. รายไดค้่าเชา่และบรกิาร 2,136 1,797 18.9%

        สัดส่วนรายไดจ้ากค่าเชา่ 8% 7%

 กําไรจากธรุกจิหลัก   (Profit from core operation) 5,080 4,305 18.0%

 กําไรสุทธ ิ 6,478 5,682 14.0%

 จํานวนโครงการที่มยีอดโอน 71 65

 จํานวนบา้นที่โอน  (หลัง) 4,122 4,977 -17.2%

 จํานวนโครงการที่เปิดใหม่ 24 15

 มลูค่าโครงการที่เปิดใหม ่ (ลา้นบาท) 38,740 25,680 50.9%

 สัดส่วนรายไดจ้ากการขายแยกตามประเภทสนิคา้ :

        บา้นเดี่ยว 80% 74% 6.2%

        ทาวน์เฮา้ส์ 7% 8% -1.0%

        คอนโดมเินียม 13% 18% -5.2%
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2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่ 
บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. การซือ้ที่ดนิ 

บริษัทและบริษัทยอ่ยได้มีการซือ้ท่ีดินและโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทัง้ตา่งจงัหวดั เพ่ือ
ทําโครงการบ้านจดัสรรจํานวน 9 แปลง เป็นมลูค่าท่ีดินจํานวน 3,362 ล้านบาท และวางเงินมดัจําซือ้ท่ีดินจํานวน 4 แปลง 
เป็นมลูคา่ท่ีดินจํานวน 2,775 ล้านบาท รวมเป็นมลูคา่ท่ีดินท่ีจดัหามาในปี 2556 ทัง้สิน้ 6,137 ล้านบาท 
 
 

รายละเอยีด / ปี ปี 2556 ปี 2555 % เปล ีย่นแปลง

บา้นจดทะเบียนเพิม่ประเภทจัดสรร  รวมทัง้หมด 107,908 101,565 6.2%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทบา้นเดี่ยว 13,484 10,887 23.9%

    จํานวนบา้นเดี่ยวที่ บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 2,444 2,538 ‐3.7%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 18.1% 23.3%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภททาวน์เฮา้ส์ 23,746 12,287 93.3%

    จํานวนหลังทาวน์เฮา้ส์ที่บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 608 649 ‐6.3%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 2.6% 5.3%

 บา้นจดทะเบียนเพิม่ที่จัดสรร ประเภทคอนโดมเินียม 70,678 78,391 ‐9.8%

    จํานวนหอ้งคอนโดมเินียม ที่บรษัิทส่งมอบใหแ้กลู่กคา้ 432 1,356 ‐68.1%

          ส่วนแบ่งตลาด (Market Share) 0.6% 1.7%

บรษิทั ทนุชําระแลว้ จํานวนหุน้ท ีถ่อื ราคาทนุ ราคาตลาด มูลค่าตลาด
(ลา้นบาท) PAR % การถอืหุน้ (ลา้นบาท) ต่อหุน้ 21/4/14 (ลา้นบาท)

listed
QH 9,184           2,293,667,658     1     24.98% 5,180           3.26             7,477           
HMPRO 10,960         3,313,232,027     1     30.23% 4,463           8.95             29,653         
Q-CON 400             84,627,680         1     21.16% 420             9.35             791              
LH Bank 12,716         4,340,567,920     1     34.14% 5,137           1.61             6,988           

Total listed 15,200       44,910        
non-listed
LHPF 2 1,569           78,412,634         10   49.99% 537             
LHPF 1 40               2,013,462           10   49.94% 32               
AAA 5                 199,994              10   40.00% 9                 

Total non-listed 579            
Total 15,778       

long-term investments
STR 8,426           808,431,465       1     9.59% 2,369           2.68             2,163           

Grand Total 18,147       47,073        
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5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้ 
ในปี 2556 บริษัทได้มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้  จํานวน 7,000 ล้านบาท โดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 
 
 
 

 
 
 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้มมี่การลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุ
รับทราบเทา่นัน้  
                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามท่ีนายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่  สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทนุของ
บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคญัๆได้ดงันี ้
 
งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(“ทางด้านสนิทรัพย์”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เดอืน จํานวนเงนิ
(ลา้นบาท) อตัราดอกเบ ีย้ อายุ (ปี)

 มนีาคม                 3,500 3.59%               3.0

 กนัยายน                 3,500 4.03%               3.0

รวม 7,000 3.81%

งบการเงนิรวม ปี 2556 ปี 2555 ลา้นบาท  % 
75,369 65,040 10,329 15.9

เงนิสดและเงนิฝากธนาคาร 1,166 1,462 -297 -20.3

สนิคา้คงเหลือ-สุทธ ิ 38,496 32,537 5,959 18.3

อืน่ๆ 1,543 1,163 380 32.7

รวมสนิทรัพย์หมนุเวยีน 41,205 35,162 6,043 17.2

เงนิลงทุนในบรษัิทร่วม 15,778 14,204 1,574 11.1

ที่ดนิรอการพฒันา 4,126 4,165 -39 -0.9

อสังหารมิทรัพย์เพือ่การลงทุน (LH USA) 3,759 314 3,445 1,098.3

สทิธกิารเชา่ 6,280 6,420 -140 -2.2

อืน่ๆ 4,221 4,775 -555 -11.6

รวมสนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน 34,164 29,878 4,286 14.3

ผลตา่ง

สนิทรัพย์รวม

สนิทรัพย์หมนุเวยีน

สนิทรัพย์ไมห่มนุเวยีน
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งบแสดงฐานะทางการเงนิ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556 
(“ทางด้านหนีส้ินและสว่นของผู้ ถือหุ้น”) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
งบกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งบการเงนิรวม ปี 2556 ปี 2555 ลา้นบาท  % 
40,526 32,438 8,088             24.9

เงนิกูร้ะยะสัน้ 3,236 1,774 1,463 82.5

เงนิกูร้ะยะยาว+Current Portion 13,375 10,708 2,667 24.9

หุน้กู+้Current Portion 18,000 15,000 3,000 20.0

รวมหนี้ที่มภีาระดอกเบี้ย 34,611 27,481 7,130 25.9

หนี้สนิอืน่ที่ไมม่ภีาระดอกเบี้ย 5,915 4,957 958 19.3

34,843 32,603 2,240 6.9

ทุนที่ออกและชําระแลว้ 10,026 10,026 - -

กําไรสะสม 10,877 8,382 2,495 29.8

อืน่ๆ 12,670 13,034 -364 -2.8

1,270 1,161              109 9.4สว่นของผูม้ีสว่นไดเ้สยีทีไ่ม่มีอํานาจควบคมุบ.ยอ่ย

ส่วนของผูถ้อืหุน้

ผลตา่ง

หนี้สนิรวม

หนี้ที่มภีาระดอกเบ้ีย

งบการเงนิรวม ปี 2556 ปี 2555 ลา้นบาท  % 
25,742 24,432 1,309               5.4

   รายไดจ้ากการขายบา้น 22,939 22,305 634 2.8

   รายไดค้่าเชา่ 2,136 1,797 339 18.9

   รายไดอ้ืน่ๆ 666 330 336 102.0

ส่วนแบ่งกําไรจากเงนิลงทุนในบ.ร่วม 2,109 2,285 -176 -7.7

19,592 19,393 199 1.0

 กําไรสุทธ ิกอ่นภาษีเงนิได ้ 7,689 6,836 853 12.5

 ภาษีเงนิได ้ 1,102 1,119 -18 -1.6

 กําไรส่วนทีเ่ป็นของผูม้สี่วนไดเ้สยีทีไ่ม่มอีํานาจควบคุมของบ.ย่อย 109 35 74 208.4

 กําไรสุทธ ิ 6,478 5,682 797 14.0

ผลตา่ง

รายไดร้วม

ตน้ทุนและค่าใชจ้่าย
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                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึ  

1. สว่นแบง่รายได้ของบริษัทจากบริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมตา่งๆ 
2. สาเหตท่ีุตวัเลขและตวัอกัษรในรายงานประจําปีมีขนาดเลก็ลง ควรจะแก้ไขให้มีขนาดใหญ่ขึน้  

และเสนอแนะให้เพิ่มจอแสดงข้อมลูในการประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย    
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯมีสว่นแบง่รายได้จากบริษัทยอ่ยซึง่สว่นมากจะเป็นโครงการ
จดัสรรในตา่งจงัหวดั  สําหรับในสว่นของบริษัทร่วมนัน้ ในปีท่ีผา่นมา บริษัทร่วมท่ีสร้างรายได้หลกัให้กบับริษัทฯเป็นจํานวน
มาก มีดงันีคื้อ 
                             -บริษัท โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 927 ล้านบาท                               
                             -บริษัท ควอลตีิเ้ฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 824 ล้านบาท 
                             -ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากดั (มหาชน) จํานวน 288 ล้านบาท 
                             สําหรับสาเหตท่ีุตวัเลขและตวัอกัษรมีขนาดเลก็ลงนัน้  ก็สืบเน่ืองมาจากรายการในงบการเงินของ
บริษัทฯต้องมีการปรับปรุงย้อนหลงัเพ่ือให้มีการเปรียบเทียบได้  อนัเป็นผลมาจากการใช้มาตรฐานบญัชีฉบบัใหม่ในเร่ือง
เก่ียวกบัภาษีเงินได้ จงึมีผลทําให้งบแสดงฐานะการเงินต้องมีข้อมลูเพิ่มขึน้อีก 2 คอลมัน์  ซึง่บริษัทฯก็ต้องขอขอบคณุใน
คําแนะนํา และขอรับข้อเสนอนีนํ้าไปปรับปรุงแก้ไขตอ่ไป   
                             มีผู้ ถือหุ้นได้กลา่วช่ืนชมในผลประกอบการของบริษัทฯท่ีผา่นมา  และได้ตัง้ข้อสงัเกตวา่ เม่ือพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัทฯซึง่มียอดโอนบ้านจํานวนหลงัลดลง แตก่ลบัมีรายได้และกําไรสทุธิเพิ่มมากขึน้ โดยบริษัทฯ
มีรายได้อ่ืนท่ีไมไ่ด้มาจากการขายบ้าน แตเ่ป็นรายได้จากเงินลงทนุในบริษัทฯยอ่ย และเงินลงทนุในตา่งประเทศ  แสดงให้
เหน็วา่ ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไมค่อ่ยดี  และบริษัทฯกําลงัจะเปล่ียนธุรกิจเป็น HOLDING COMPANY ใช่หรือไม ่ 
                             นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ สําหรับข้อสงัเกตของผู้ ถือหุ้นนัน้ เม่ือพิจารณาจากจํานวนเงินรายได้จากการโอน
บ้านแล้ว ยอดเงินดงักลา่วมิได้มีจํานวนลดน้อยลงแตอ่ยา่งไร  สําหรับสาเหตท่ีุจํานวนยอดโอนบ้านท่ีมีจํานวนหลงัลด
น้อยลง แต่กลบัมีกําไรเพิ่มมากขึน้ นัน้ ทัง้นีก็้เน่ืองมาจากปัจจบุนัเราจบัตลาดท่ีมี  SEGMENT สงูๆเพิ่มขึน้  ราคาบ้านเฉล่ีย
ตอ่หลงัท่ีขายจงึมีราคาสงูเพิ่มขึน้กวา่ท่ีผา่นมา จงึทําให้แม้จะมียอดโอนบ้านจํานวนหลงัน้อยลง แตย่อดขายก็ยงัเพิ่มขึน้อยู ่  
นายอดิศรได้ชีแ้จงตอ่ไปอีกวา่ ธุรกิจของเรามาจาก 3 สว่นรวมกนั สว่นท่ีหนึง่มาจากอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือขาย   สว่นท่ีสอง
มาจากอสงัหาริมทรัพย์ท่ีให้เช่า และสว่นท่ีสามเป็นการลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย   ซึง่ในปีท่ีผา่นมาทัง้ 3 สว่นล้วน
มีผลประกอบการท่ีเติบโตขึน้ แต่หากจะมองจากงบการเงินแล้วอาจจะเหน็วา่การลงทนุในสว่นท่ีสามนีไ้มเ่ติบโต แตแ่ท้จริง
แล้วยงัเติบโตดีอยู ่ เน่ืองจากเม่ือปี 55 บริษัทฯเหลา่นีไ้ด้มีการขายทรัพย์สินไปเข้า PROPERTY FUND จงึทําให้มีผลกําไร
เพิ่มพิเศษ    
                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 
2556 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,362,489,975 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 192,500 เสียง)   
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2556  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
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                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามท่ีได้เรียน
เสนอในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2556 จากกําไรสทุธิและ
กําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.40 บาท  แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล
ไปแล้วจํานวน 0.25 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.15 บาท โดยกําหนด
รายช่ือผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 2  พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.
หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 6 พฤษภาคม 
2557 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2557 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. 2556 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,362,489,975 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 192,500 เสียง)   
 
วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 
                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและ
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ี
ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่
ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ทา่น  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้
                               1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์   ถือหุ้นจํานวน 52,998 หุ้น    
 2. นายวิศณ ุ   ทรัพย์สมพล       ถือหุ้นจํานวน          - หุ้น    
 3. นายอดิศร   ธนนนัท์นราพลู   ถือหุ้นจํานวน 69,360,922 หุ้น    
ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการแล้ว 
แตป่รากฎวา่ไมมี่การเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาแตป่ระการใด เน่ืองจากกรรมการท่ีครบวาระทัง้ 3 ทา่นเป็นกรรมการสรรหาฯ 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนจงึขอให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้พิจารณาในวาระนีแ้ทน      ซึง่คณะ- 
กรรมการบริษัทฯก็ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ กรรมการท่ีต้องออกตามวาระทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระ- 
ราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวติัการทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัท
ฯได้พิจารณาแล้ว เหน็ชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทนดงักลา่ว โดยเห็นสมควรให้เสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2557 เพ่ือพิจารณาอนมุติั
แตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออกตามวาระคือ 
                               1. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์       
 2. นายวิศณ ุ ทรัพย์สมพล              
 3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู          
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                              กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น 
ปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 30-36 และเพ่ือให้การลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิและยติุธรรม กรรมการ
ทัง้ 3 ทา่นดงักลา่วจงึขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ 
                             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 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,217,347,525 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 145,182,450 เสียง   งดออกเสียง 192,500 เสียง) 
2. นายวิศณ ุ ทรัพย์สมพล 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,362,529,975 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 192,500 เสียง) 
3. นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู   
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,240,566,628 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 121,963,347 เสียง   งดออกเสียง 192,500 เสียง) 
 
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คา่ตอบแทน เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                             นายภควตัได้ชีแ้จงวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการ ทัง้นีค้ณะกรรมการบริษัทฯ
ได้พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน โดยคํานงึถงึความเหมาะสม
ประการตา่งๆ  รวมถงึพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ

บริษัทฯจงึเหน็สมควรกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทโดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนั
ทัง้สิน้ไมเ่กิน 15,000,000 บาท  และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะ
ทา่น เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2557 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนให้แก่กรรมการแต่
ละท่าน   ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2556 ได้อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทน เป็น
จาํนวนเงนิรวมกันทัง้สิน้ไม่เกนิ 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทน
ให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น ทัง้นีบ้ริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 4,820,000 บาท โดยแยกประเภท

ค่าตอบแทน ตามที่กาํหนดในหนังสือเชญิประชุม หน้า 5 และ6    สําหรับเหตผุลท่ีในปีนี ้คณะกรรมการบริษัทฯได้
กําหนดจํานวนเงินคา่ตอบแทนเพิ่มสงูขึน้ ก็เน่ืองมาจาก ท่ีผา่นมากรรมการบริษัทฯท่ีเป็นพนกังานไมเ่คยได้รับคา่ตอบแทน
กรรมการมาก่อนเลย ทัง้ๆท่ีมีภาระความรับผิดชอบในสว่นท่ีเป็นกรรมการด้วย  จงึเหน็เป็นการสมควรท่ีจะกําหนดให้
ครอบคลมุถงึด้วย  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
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                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้
ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน  และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนแก่กรรมการทัง้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็น
จํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่
กรรมการแตล่ะทา่น  (ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,357,422,875 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 5,269,400 เสียง   งดออกเสียง 
214,500 เสียง)   
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายประทีป วงศ์นิรันดร์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ชีแ้จงใน
วาระนี ้
                             นายประทีปได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2556 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้  

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. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ     (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3516)   

                             ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   โดยกําหนดคา่ตอบแทน 
1,400,000 บาท (คา่สอบทาน 840,000 บาท, ค่าตรวจสอบ  560,000  บาท) 
                             สําหรับปี 2557 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.    นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี  3516)   
  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯตอ่ไป และเหน็สมควรให้กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,440,000 
บาท (คา่สอบทาน 870,000 บาท คา่ตรวจสอบ 570,000 บาท) ซึง่ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ได้ทําหน้าท่ี
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 8 ปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดย
ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่
อยา่งใด ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                              ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง
ได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมา 
ดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,345,932,448 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 245,800 เสียง   งดออกเสียง 16,941,230 เสียง)   
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วาระที่ 8 พจิารณาและอนุมัตกิารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิหมุนเวียนเพิ่มเตมิอีก 20,000 ล้านบาท  
                 รวมกับวงเงนิหมุนเวียนเดมิที่ได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2554 จาํนวน  
                 20,000 ล้านบาท รวมเป็นวงเงนิหมุนเวียนทัง้สิน้ ไม่เกนิ 40,000 ล้านบาท    
                            ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายนายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                            นายอดิศรได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่  เน่ืองจากวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้ จํานวน 20,000 ล้านบาท ท่ี 
บริษัทฯเคยได้รับการอนมุติัจากท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2554 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2554 ได้ถกูใช้จนเกือบ 
เตม็วงเงินแล้ว คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินหมนุเวียนเพิ่มเติมอีก  
20,000 ล้านบาท เป็นวงเงินหมนุเวียนไมเ่กิน 40,000 ล้านบาท  เพ่ือนําเสนอขออนมุติัท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นในครัง้นี ้ 
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

สาระสาํคัญของหุ้นกู้ 
จํานวน : ไมเ่กิน 40,000 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   
วิธีการ
เสนอขาย 

: เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ โดยการเสนอขายตอ่ประชาชนทัว่ไป และ/
หรือ เสนอขายตอ่ผู้ลงทนุโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรือผู้ลงทนุประเภทสถาบนั หรือ ท่ีมี
ลกัษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย
อาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทัง้จํานวนหรือบางสว่น คราวเดียวหรือหลายคราวได้ตามท่ี
เหน็สมควร 

อํานาจใน
การ 
กําหนด
เง่ือนไข 

: ทัง้นีใ้ห้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู และ/หรือ นายนพร  สนุทรจิตต์เจริญ มีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดและเง่ือนไขเก่ียวกบัหุ้นกู้  ประเภท หลกัประกนั สกลุเงิน จํานวนเงิน อาย ุมลูคา่ท่ีตรา
ไว้ ราคาเสนอขาย อตัราดอกเบีย้ สทิธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ ก่อนครบกําหนด 
(Call Option) และ/หรือ สทิธิในการซือ้หุ้นกู้ ในตลาดรอง สทิธิของผู้ ถือหุ้นกู้ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ คืน
ก่อนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามท่ี
สภาวการณ์จะเอือ้อํานวยและตามระยะเวลาท่ีเหน็สมควร และมีอํานาจแตง่ตัง้ผู้แทนผู้ ถือหุ้นกู้  
และ/หรือนายทะเบียนหุ้นกู้  และ/หรือ ผู้จดัจําหน่าย และ/หรือ ผู้ รับประกนัการจําหน่ายและ/หรือท่ี
ปรึกษาและผู้ เก่ียวข้องตา่ง ๆ รวมทัง้การตกลงสญัญา และ/หรือเอกสารอ่ืนใดกบัผู้ ท่ีเก่ียวข้อง การ
จดัเตรียม และ/หรือ ให้ข้อมลู และ/หรือเอกสารท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือจดัทํา และ/หรือ ย่ืนคําขอตา่ง ๆ 
รวมทัง้การนําหุ้นกู้ดงักลา่วไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกําหนดหลกัเกณฑ์เง่ือนไข 
และรายละเอียดท่ีเก่ียวข้อง และการดําเนินการใด ๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือให้บรรลวุตัถปุระสงค์
ดงักลา่วภายใต้ข้อกําหนดของประกาศข้อบงัคบัหลกัเกณฑ์และกฎหมายท่ีเก่ียวข้อง  
 

ลกัษณะ
วงเงิน 
หมนุเวียน 
(Revolving 
Basis) 

: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหมไ่ด้อีกในจํานวนเงินตามท่ีมีการ
ไถ่ถอนหรือซือ้คืนมา ภายในวงเงินของโครงการท่ีระบไุว้ดงักลา่วข้างต้น  ทัง้นีย้อดหุ้นกู้คงค้างของ
บริษัทฯ ท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนัให้ถือเป็นสว่นหนึง่ของโครงการดงักลา่วนีด้้วย 
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                            ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง
ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                            ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้อง 
ได้คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

              ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ ในวงเงินหมนุเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 
ล้านบาท ตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,362,373,278 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 550,700 เสียง   งดออกเสียง 197,500 เสียง)  
 
วาระที่ 9      พจิารณาและอนุมัตกิารออกใบสาํคัญแสดงสทิธิ (LH-W3) ให้แก่ผู้ถือหุ้นเดมิของบริษัทฯ 
                            ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ เพ่ือเป็นแหลง่เงินทนุของบริษัทฯ ในอนาคตและเพ่ือเป็นการเพิ่มสภาพคลอ่งของ
หลกัทรัพย์บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เหน็สมควรให้ออกใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของ
บริษัทฯ จํานวน 2,005,184,305 หน่วย ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสาระสําคญัดงันี ้
 
                    ประเภท                              :    ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัท (LH-W3) 
                    จํานวน                                :    2,005,184,305  หน่วย   
                    การจดัสรร                          :    โดยบริษัทฯ จะออกและจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิให้แก่ 
                                                                   ผู้ ถือหุ้นของบริษัทฯ ท่ีมีรายช่ือในวนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น 
                                                                   ท่ีมีสทิธิได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสิทธิ ในวนัท่ี 2  
                                                                   พฤษภาคม 2557 และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของ                   
                                                                   พรบ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุ 
                                                                   ทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัท่ี 6 พฤษภาคม  2557 ใน 
                                                                   อตัราการจดัสรร 5 หุ้นเดิม ตอ่ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสทิธิ                                 
                                                                   (ในกรณีท่ีมีเศษหุ้นให้ปัดทิง้)                              
                   อาย ุ                                     :    ไมเ่กิน 3 ปี นบัแตว่นัท่ีออกใบสําคญัแสดงสทิธิ 
                   ราคาเสนอขาย                      :    ไมมี่ราคาเสนอขาย 
                   อตัราสว่นการใช้สทิธิ             :    ใบสําคญัแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิธิซือ้หุ้นสามญัได้ 1 หุ้น 
                   ราคาการใช้สทิธิ                    :    ราคา 3.50 บาท ตอ่ 1 หุ้นสามญัใหม ่
                   ระยะเวลาการเสนอขาย         :    ภายหลงัจากได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น    
                   การจดทะเบียน                     :    ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีเสนอขายในครัง้นี ้จะนําเข้าจด 
                                                                   ทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทัง้นีภ้ายใต้ 
                                                                   เง่ือนไขในการปฏิบติัตามประกาศและกฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวข้อง       
 
                          รายละเอียดปรากฏตาม สาระสําคญัของใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญัของบริษัทฯ   เอกสาร 
แนบท้าย  ในเอกสารเชิญประชมุ หน้า 39-42 
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                          ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้
ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
                          มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ บริษัทฯพอจะคาดได้หรือไมว่า่ ภายหลงัจากวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น  
เพ่ือสทิธิในการได้รับจดัสรรใบสําคญัแสดงสทิธิฯ  ผลกระทบตอ่ราคาหุ้น (PRICE DILUTION) จะอยูท่ี่ประมาณเทา่ใด 
                          นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯได้คํานวณไว้แล้ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนงัสือเชิญประชมุ
หน้า 39-42 โดย (PRICE DILUTION) จะอยูท่ี่ประมาณ 10.33%                               
                          ไมมี่ผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

            ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้ออกใบสําคญัแสดงสทิธิท่ีจะซือ้หุ้นให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิมตาม 
ท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,353,179,478 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 9,908,900 เสียง   งดออกเสียง 197,500 เสียง)  
 
วาระที่ 10    พจิารณาและอนุมัตกิารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมไิด้นํา      
                 ออกจาํหน่าย และการแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการ 
                 ลดทุนจดทะเบียน 
                          ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                          นายนนัทวฒัน์เชีแ้จงให้ทราบวา่ ตามมาตรา 136 แหง่ พรบ.บริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ.2535 กําหนดวา่        
หากบริษัทมหาชนจํากดัจะเพิ่มทนุจดทะเบียน จะต้องลดทนุจดทะเบียนโดยการตดัหุ้นท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย ยกเว้นแต่
เป็นหุ้นท่ีจดัสรรไว้เพ่ือรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้น ซึง่ปัจจบุนับริษัทฯมีหุ้นท่ียงัมิได้นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 328,347,147 หุ้น จงึต้องลดทนุในสว่นนีเ้สียก่อน ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบ
ให้ลดทนุจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตดัหุ้นจดทะเบียนท่ียงัมิได้นําออกจําหน่าย จํานวน 328,347,147 หุ้น มลูคา่ท่ี
ตราไว้หุ้นละ 1 บาท คิดเป็นจํานวนเงิน 328,347,147 บาท จากทนุจดทะเบียน10,354,268,670 บาท เป็นทนุจดทะเบียน
ใหม ่จํานวน 10,025,921,523 บาท แบง่ออกเป็น 10,025,921,523 หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพ่ือให้สอดคล้อง
กบัการลดทนุจดทะเบียนดงักลา่ว  จงึต้องแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิ ข้อ 4. ของบริษัทฯ เป็นดงันี ้
 
     “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 10,025,921,523 บาท (หนึง่หม่ืนย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยย่ีสิบสามบาท) 
             แบง่ออกเป็น             10,025,921,523 หุ้น    (หนึง่หม่ืนย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยย่ีสิบสามหุ้น) 
           มลูคา่หุ้นละ                                      1 บาท (หนึง่บาท) 
            โดยแบง่ออกเป็น          
            หุ้นสามญั                 10,025,921,523 หุ้น  (หนึง่หม่ืนย่ีสิบห้าล้านเก้าแสนสองหม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยย่ีสิบสามหุ้น) 
            หุ้นบริุมสทุธิ                                -ไม่มี-      (                                                                   )”       

 
                           ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้
ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                           ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
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             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้ลดทนุจดทะเบียนและแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ4 ของบริษัทฯ
ให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียน ตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,363,088,378 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 197,500 เสียง)  
           
วาระที่ 11     พจิารณาและอนุมัตกิารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.

ของบริษัทฯให้สอดคล้องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน   
                            ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์   พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้
                            นายนนัทวฒัน์ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือเป็นการรองรับการใช้สทิธิตามใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะ 
ซือ้หุ้น (LH-W3) จํานวน 2,005,184,305  หน่วย  (อตัราสว่นการใช้สทิธิ 1 หน่วยใบสําคญัแสดงสิทธิ มีสทิธิซือ้หุ้นได้ 1 หุ้น)   
ตามวาระท่ี 9 ท่ีผา่นมา ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาการเพิ่มทนุจดทะเบียนของ 
บริษัท     โดยให้เพิ่มทนุจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน    2,005,184,305   บาท      โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน  
2,005,184,305  หุ้น   จากทนุจดทะเบียนเดิม 10,025,921,523 บาท    เป็นทนุจดทะเบียนใหมจํ่านวน 12,031,105,828  
บาท แบง่ออกเป็นหุ้นสามญั จํานวน 12,031,105,828  หุ้น มลูค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท และเพ่ือให้สอดคล้องกบัการเพิ่มทนุ 
จดทะเบียนดงักลา่วในวาระท่ีผา่นมา จงึต้องแก้ไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯเป็นดงันี ้
 
        “ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 12,031,105,828   บาท (หนึง่หม่ืนสองพนัสามสิบเอ็ดล้านหนึง่แสนห้าพนัแปดร้อยย่ีสิบแปดบาท) 
                   แบง่ออกเป็น              12,031,105,828   หุ้น   (หนึง่หม่ืนสองพนัสามสิบเอ็ดล้านหนึง่แสนห้าพนัแปดร้อยย่ีสิบแปดหุ้น) 
                   มลูคา่หุ้นละ                                        1 บาท  (หนึง่บาท) 
                   โดยแบง่ออกเป็น          
                   หุ้นสามญั                   12,031,105,828  หุ้น   (หนึง่หม่ืนสองพนัสามสิบเอ็ดล้านหนึง่แสนห้าพนัแปดร้อยย่ีสิบแปดหุ้น) 
                   หุ้นบริุมสทุธิ                                   -ไม่มี-       (                                                                       ) “ 
 

                           ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้
ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                           ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                           ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้เพิ่มทนุจดทะเบียนและการแก้ไขหนงัสือบริคณห์สนธิข้อ4 ของ
บริษัทฯให้สอดคล้องกบัการเพ่ิมทนุจดทะเบียน ตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,363,088,378 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 197,500 เสียง)  
                  
วาระที่ 12     พจิารณาและอนุมัตกิารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน 
                          ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงวาระนี ้
                          นายนนัทวฒัน์ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สืบเน่ืองจากการออกใบสําคญัแสดงสทิธิ (LH-W3) ในวาระท่ี  
9 ท่ีผา่นมา ซึง่จะต้องมีการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ คณะกรรมการบริษัทฯจงึมีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 
และอนมุติัการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุ จํานวน 2,005,184,305  หุ้น มลูคา่ท่ีตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพ่ือรองรับการใช้สทิธิตาม 
ใบสําคญัแสดงสิทธิท่ีจะซือ้หุ้นสามญั (LH-W3) ท่ีจดัสรรให้แก่ผู้ ถือหุ้นเดิม ตามท่ีได้ระบไุว้ในวาระท่ี 9 จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา  
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                           ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้งให้
ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ
บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              
                           ไม่มีผู้ ถือหุ้นมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืนอีก เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้
                           ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัให้จดัสรรหุ้นสามญัเพิ่มทนุตามท่ีได้เสนอมาดงักลา่วทกุประการ 
( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 7,353,179,478 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 9,908,900 เสียง   งดออกเสียง 197,500 เสียง)  
 
วาระที่ 13  พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ โดยประธานท่ีประชมุ
ได้มอบหมายให้นายอดิศรชีแ้จงในคําถามท่ีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามค้างอยูใ่นวาระท่ี 3 ในเร่ืองเก่ียวกบัรายได้อ่ืนของบริษัทฯท่ี
ได้รับจากการลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ย   
                            นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่  การท่ีบริษัทฯมีนโยบายลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทยอ่ยหลายๆแหง่ 
โดยเฉพาะท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน ก็มีผลทําให้บริษัทฯได้รับสว่นแบง่รายได้ในแตล่ะปี อยูท่ี่ประมาณ 30% ของเงินกําไรท่ี
บริษัทฯได้รับ คิดเป็นมลูคา่ปีละประมาณ 2,000 ล้านบาท และบริษัทเหลา่นีก็้เติบโตขึน้เร่ือยๆ  ซึง่ท่ีผา่นมาแม้จะมีการขาย
เงินลงทนุในสว่นนีไ้ปบ้างแล้วก็ตาม  สว่นแบง่รายได้นีใ้นแตล่ะปีท่ีบริษัทฯได้รับมา ก็มิได้ลดน้อยลงแตป่ระการใด   ซึง่เราก็
คาดหวงัวา่ ในอนาคตเราจะยงัคงรักษาอตัราสว่นแบง่รายได้เช่นนีอ้ยูต่อ่ไป นอกจากนี ้บริษัทฯก็ยงัมีรายได้จากการลงทนุ
ในธุรกิจอพาร์ตเม้นท์ให้เช่าทัง้ภายในประเทศ และในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐอเมริกา บริษัทฯมีโครงการอพาร์ต
เม้นท์จํานวน 2 โครงการ  มลูคา่ลงทนุประมาณ 3,700 ล้านบาท  ทัง้นีบ้ริษัทฯก็พยายามศกึษาและหาช่องทางและโอกาส
ในการลงทนุในสว่นนีเ้พิ่มเติม  เพ่ือจะเป็นการรักษาระดบัสดัสว่นรายได้ในสว่นนีใ้ห้คงอยู ่ ซึง่จะช่วยเสริมรายได้รวมของ
บริษัทฯได้ในยามท่ีภาวะการณ์ท่ีไมเ่อือ้อํานวย  ซึง่สว่นแบง่รายได้จากคา่เช่าท่ีบริษัทฯได้รับนี ้ก็จะตกอยูท่ี่ประมาณ 10% 
ของรายได้รวมของบริษัทฯ       
                            อาสาพิทกัษ์สทิธิผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นผู้แทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย ได้สอบถามนโยบายของบริษัทฯใน
การเข้าเป็นแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่  
                            ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ บริษัทฯยินดีให้ความร่วมมือเตม็ท่ี แต่ทัง้นีค้วรจะต้องมีการทําความ
เข้าใจถงึความหมายของคําวา่ “คอร์รัปชัน่” ให้ชดัเจนและมีความหมายตรงกนัเสียก่อน                             
                            มีผู้ ถือหุ้นได้เสนอแนะวา่ บริษัทฯควรจะกําหนดนโยบายของบริษัทฯในการจ่ายเงินปันผลให้ชดัเจน 
                            นายอดิศรได้ชีแ้จงวา่ ในอดีตท่ีผา่นมา บริษัทฯก็เคยกําหนดไว้เป็นตวัเลขเปอร์เซน็ต์ท่ีแน่นอนตายตวั แต่
เพ่ือความยืดหยุ่นและความคลอ่งตวั บริษัทฯจงึได้ปรับเปล่ียนมาเป็นเช่นปัจจบุนันี ้ทัง้นี ้บริษัทฯมีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผล
ในอตัราท่ีคอ่นข้างสงูอยูแ่ล้ว ซึง่ในปีท่ีผา่นมา บริษัทฯก็จ่ายในอตัราประมาณ 62%ของกําไรสทุธิ ซึง่ก็อยูใ่นระดบัท่ีถือวา่สงู
มากแล้วสําหรับธุรกิจในประเภทเดียวกนั  
                            มีผู้ ถือหุ้นได้ขอให้ประธานท่ีประชมุวิเคราะห์สถานการณ์ของอสงัหาริมทรัพย์ไทยในขณะนี ้
                            ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ทราบวา่ สําหรับภาวะตลาดโดยรวมในปีนีค้งจะวิเคราะห์ได้ยาก   และไม ่
สามารถชีแ้จงได้เหมือนเช่นปีท่ีผ่านๆมา เพราะขึน้อยูก่บัการเมืองด้วย ทัง้นีใ้นปัจจบุนั การเมืองเป็นเร่ืองท่ีซบัซ้อน เกินกวา่
ประชาชนทัว่ไปจะเข้าใจได้ และไมส่ามารถคาดการณ์ได้วา่จะจบลงอยา่งไรและเม่ือใด แตอ่ยา่งไรก็ตาม ปัจจยัท่ีบริษัทฯ
คํานงึถงึมากท่ีสดุ ก็คือลกูค้า  บริษัทฯไมไ่ด้ให้นํา้หนกักบัการเมืองมากนกั ทัง้นีก็้เพราะธุรกิจของบริษัทฯจะดําเนินได้ดีหรือไม่
ก็ขึน้อยูก่บัทศันคติและกําลงัซือ้ของลกูค้า  
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                           มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ ในสว่นการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า บริษัทฯจะคํานงึถงึผลตอบแทนควรจะ
อยูท่ี่ประมาณเท่าใด และตามท่ีได้มีการคาดการณ์ในส่ือประเภท SOCIAL NETWORK วา่ ในระยะเวลาอีกประมาณ 12 
เดือนข้างหน้า สหรัฐอเมริกาจะประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแ่ตกอีกรอบหนึง่ จะมีผลกระทบกบัการลงทนุในสว่นนีข้อง
บริษัทฯหรือไมอ่ยา่งไร 
                           ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศรตอบคําถามแรก ซึง่นายอดิศรก็ได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ ในสว่น
ของธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์ให้เช่า บริษัทฯจะพิจารณาถงึ IRR เป็นหลกั ซึง่ก็จะอยูท่ี่ประมาณ 13% 
                           สําหรับคําถามท่ีสอง ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ ปัจจบุนั สหรัฐอเมริกาได้เร่ิมฟืน้ตวัทางเศรษฐกิจ   โดย 
อพาร์เม้นท์ของบริษัทฯทัง้ 2 ตกึ ก็อยูใ่นเมือง SAN FRANCISCO ซึง่เป็นท่ีตัง้สํานกังานใหญ่ของหลายๆบริษัท เช่น APPLE, 
GOOGLE , FACEBOOK ซึง่อยูใ่นแหลง่การจ้างงานสงู และแตล่ะตกึก็มีผู้ เช่าเกินกวา่ 90% ทัง้นีเ้ราก็ได้ประกนัความเส่ียง
โดยได้กู้ เงินในสกลุดอลลาร์ด้วย    
                           มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึกระแสข่าวการขายหุ้น LH BANK 
                           ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ ท่ีผา่นมา มีผู้สนใจเข้ามาพดูคยุเป็นระยะๆจริง แตไ่มส่ามารถเปิดเผยได้วา่
เป็นใคร ทัง้นีเ้ราประมาณตนเองแล้ววา่ เราไมอ่าจจะไปสู้กบั BANK ใหญ่ๆได้ ดงันัน้เราจงึพยายามจะหา PARTNER ราย
ใหญ่ๆ เพ่ือจะได้สามารถสกูบั BANK ใหญ่ๆได้ และจะเป็นผลดีตอ่ผู้ ถือหุ้น  ซึง่เราก็หวงัวา่จะเป็นข่าวดีกบัผู้ ถือหุ้นด้วย แต ่
ปัจจบุนัยงัไมส่ามารถได้ข้อสรุปท่ีชดัเจน 
                           มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึโครงสร้างรายได้ของบริษัทฯในปี 2557 จะแตกตา่งจากปี 2556 ท่ีผา่นมาอยา่งไรบ้าง 
                           นายนพรได้ชีแ้จงให้ทราบวา่ โครงสร้างรายได้สําหรับในปี 2557 คงจะไมแ่ตกต่างจากปี 2556 มากนกั 
กลา่วคือสดัสว่นจะเป็นดงันีคื้อ บ้านเด่ียวประมาณ 80-85% ห้องชดุประมาณ 12-15% สําหรับทาวน์เฮ้าส์ คงจะมีสดัสว่นท่ี
น้อยมากทัง้นีเ้พราะปัจจยัทางด้านราคาท่ีดินและข้อจํากดัในเร่ืองผงัเมือง ในกรณีบ้านเด่ียวก็จะอยูใ่นราคาประมาณ 5-10 
ล้านบาท 
                           มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึ การขายศนูย์การค้า TERMINAL 21 ให้กบักองทนุ PROPERTY FUND วา่ จะ
สามารถดําเนินการได้ภายในปีนีห้รือไม ่
                           ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ กําลงัรอดเูหตกุารณ์สภาวะแวดล้อมท่ีเอือ้อํานวย คาดวา่ในเร็ววนันีน้่าจะมี
คําตอบท่ีชดัเจน 
                           เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้กลา่วปิดการประชมุ และ
ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
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