สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 13.40 น. ณ ห้ องประชุม (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้ าส์
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่ มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุม
้
านวน 10,025,921,523 หุ้น
รวม 1,267 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 7,028,682,353 หุ้น ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของหุ้นทังหมดจํ
( คิดเป็ น 70.10% ) ครบเป็ นองค์ประชุม โดยในการประชุมครัง้ นี ้มี นายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการ เป็ นประธาน
ที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ จํานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ และประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
4. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
กรรมการอิสระ , กรรมการตรวจสอบ , ประธาน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
6. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการ , กรรมการผู้จดั การ และกรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน
7. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และรอง
กรรมการผู้จดั การ
8. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
กรรมการ , กรรมการบริหารความเสี่ยง และ
เลขานุการคณะกรรมการ
สําหรับ นายซุง ฮี ซัง ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ได้ เพราะติดกิจธุระ ซึง่ ได้ แจ้ งให้ ประธานที่ประชุมทราบล่วงหน้ าแล้ ว
และในวันนี ้บริษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสํานักงาน อี วาย (เอินส์ท แอนด์ ยัง) คือนางสาวรุ้งนภา เลิศ
สุวรรณกุล ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ด้ วย โดยบริษัทฯได้ นําระบบการลงทะเบียนและการตรวจนับ
คะแนนเสียงของศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ฯมาใช้ ในการประชุมครัง้ นี ้ด้ วย ทังนี
้ ้เจ้ าหน้ าที่ของศูนย์รับฝากฯจะเป็ นผู้ตรวจทาน
คะแนนเสียงในวาระ
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตั ิในการมอบฉันทะ
การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึง่ รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุม
หน้ า 44-45 ดังนี ้
การมอบฉันทะ
บริษัทได้ จดั ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ ทงั ้ 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
1/1

แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงแต่ ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน
1. บริ ษัทฯจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ท่ีประชุมทราบ โดยบริ ษัทฯจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงได้ ทํา
เครื่ องหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ 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 หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าท่านผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติ
ที่นําเสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ใช้ ใบลงคะแนนที่บริ ษัทฯจัดให้ สําหรับการออกเสียง
ลงคะแนนให้ ถือหนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง ทังนี
้ ้ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และเป็ นแบบออกเสียง
ลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทฯได้ นําคะแนนในส่วนนี ้บันทึกรวมไว้ ในเครื่ องคอมพิวเตอร์ 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
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแล
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
กิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน
บริษัทฯจึงได้ ให้ สทิ ธิแก่ผ้ ถู ือหุ้นดังนี ้
1. การเสนอวาระการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น
2. การเสนอชื่อบุคคลที่ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติ และความรู้ความสามารถ เหมาะสม เพื่อ
รับเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัทฯ
3. การตังคํ
้ าถามเกี่ยวกับวาระการประชุม โดยให้ ใช้ สทิ ธิเป็ นการล่วงหน้ าก่อนการประชุมใหญ่สามัญ
ผู้ถือหุ้น
ซึง่ ในปี นี ้ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตังเป็
้ น
กรรมการ หรื อตังคํ
้ าถามแต่อย่างใด
เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดําเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
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วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556
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 อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้ วย
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2556
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,028,469,853 เสียง ไม่เห็นชอบ 20,000 เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง )
วาระที่ 2 พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมาพอที่จะ
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด วันที่ 31 ธันวาคม 2556
รายละเอ ียด

ปี 2556

รายได ้รวมทัง้ หมด

ปี 2555

% เปลียนแปลง
่

25,742

24,432

5.4%

22,939

22,305

2.8%

89%

91%

2,136

1,797

8%

7%

กําไรจากธุรกิจหลัก (Profit from core operation)

5,080

4,305

18.0%

กําไรสุทธิ

6,478

5,682

14.0%

71

65

จํ านวนบ ้านที่โอน (หลัง)

4,122

4,977

จํ านวนโครงการที่เปิ ดใหม่

24

15

38,740

25,680

50.9%

80%

74%

6.2%

7%

8%

-1.0%

13%

18%

-5.2%

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

จํ านวนโครงการที่มย
ี อดโอน

มูลค่าโครงการที่เปิ ดใหม่ (ล ้านบาท)

18.9%

-17.2%

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

ปี 2556

ปี 2555

่
% เปลียนแปลง

รวมทัง้ หมด

107,908

101,565

6.2%

บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทบ ้านเดี่ยว

13,484

10,887

23.9%

2,444

2,538

‐3.7%

18.1%

23.3%

23,746

12,287

93.3%

608

649

‐6.3%

2.6%

5.3%

70,678

78,391

‐9.8%

432

1,356

‐68.1%

0.6%

1.7%

จํ านวนบ ้านเดี่ยวที่ บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
้ ์
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภททาวน์เฮาส
้ ์ที่บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
จํ านวนหลังทาวน์เฮาส
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ ้านจดทะเบียนเพิมที
่ ่จัดสรร ประเภทคอนโดมิเนียม
จํ านวนห ้องคอนโดมิเนียม ที่บริษัทส่งมอบให ้แก่ลูกค ้า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

3. การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษ ัท
listed
QH
HMPRO
Q-CON
LH Bank

ทุนชําระแล้ว
(ล้านบาท)

จํานวนหุน
้ ทถื
ี่ อ
PAR % การถือหุน
้

9,184
10,960
400
12,716

2,293,667,658
3,313,232,027
84,627,680
4,340,567,920

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

ราคาทุน
(ล้านบาท)

24.98%
30.23%
21.16%
34.14%
Total listed

5,180
4,463
420
5,137
15,200

10
49.99%
10
49.94%
10
40.00%
Total non-listed
Total

537
32
9
579
15,778

1

9.59%
Grand Total

2,369
18,147

ราคาตลาด
ต่อหุน
้ 21 /4/14

มูลค่าตลาด
(ล้านบาท)

3.26
8.95
9.35
1.61

7,477
29,653
791
6,988
44,910

2.68

2,163
47,073

4. การซือ้ ที่ดนิ
บริษัทและบริ ษัทย่อยได้ มีการซื ้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพและปริมณฑลรวมทังต่
้ างจังหวัด เพื่อ
ทําโครงการบ้ านจัดสรรจํานวน 9 แปลง เป็ นมูลค่าที่ดินจํานวน 3,362 ล้ านบาท และวางเงินมัดจําซื ้อที่ดินจํานวน 4 แปลง
้ ้น 6,137 ล้ านบาท
เป็ นมูลค่าที่ดินจํานวน 2,775 ล้ านบาท รวมเป็ นมูลค่าที่ดินที่จดั หามาในปี 2556 ทังสิ
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5. การออกจําหน่ ายหุ้นกู้
ในปี 2556 บริษัทได้ มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 7,000 ล้ านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี ้

เดือน

จํ านวนเงิน
(ล้านบาท)

อ ัตราดอกเบย
ี้

อายุ (ปี )

มีนาคม

3,500

3.59%

3.0

ก ันยายน

3,500

4.03%

3.0

รวม

7,000

3.81%

เลขานุการที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ไม่มีการลงมติ

เป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุม

รับทราบเท่านัน้
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่นายนพรได้ ชี ้แจงมา
วาระที่ 3

พิจารณาและอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
สําหรับงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนของ
บริษัทฯ พอจะสรุปสาระสําคัญๆได้ ดงั นี ้
งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(“ทางด้ านสินทรัพย์”)
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2556

ิ ทรัพย์รวม
สน

ปี 2555

ล้านบาท

%

75,369

65,040

10,329

15.9

1,166

1,462

-297

-20.3

38,496

32,537

5,959

18.3

1,543

1,163

380

32.7

41,205

35,162

6,043

17.2

15,778

14,204

1,574

11.1

4,126

4,165

-39

-0.9

3,759

314

3,445

1,098.3

ิ ธิการเชา่
สท

6,280

6,420

-140

-2.2

อืน
่ ๆ

4,221

4,775

-555

-11.6

34,164

29,878

4,286

14.3

ิ ทรัพย์หมุนเวียน
สน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
ิ ค ้าคงเหลือ-สุทธิ
สน
อืน
่ ๆ
ิ ทรัพย์หมุนเวียน
รวมสน
ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
สน
เงินลงทุนในบริษัทร่วม
ที่ดน
ิ รอการพัฒนา
อสังหาริมทรัพย์เพือ
่ การลงทุน

(LH USA)

ิ ทรัพย์ไม่หมุนเวียน
รวมสน
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งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
(“ทางด้ านหนี ้สินและส่วนของผู้ถือหุ้น”)
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2556

ิ รวม
หนี้สน

ปี 2555

ล้านบาท

%

40,526

32,438

8,088

24.9

3,236

1,774

1,463

82.5

เงินกูระยะยาว+Current
้
Portion

13,375

10,708

2,667

24.9

หุ ้นกู+Current
้
Portion

18,000

15,000

3,000

20.0

34,611

27,481

7,130

25.9

5,915

4,957

958

19.3

34,843

32,603

2,240

6.9

ทุนที่ออกและชําระแล ้ว

10,026

10,026

-

-

กําไรสะสม

10,877

8,382

2,495

29.8

อืน
่ ๆ

12,670

13,034

-364

-2.8

1,270

1,161

109

9.4

หนี้ที่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ั้
เงินกูระยะส
้
น

รวมหนี้ที่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ิ อืน
หนี้สน
่ ที่ไม่มภ
ี าระดอกเบี้ย
ส่วนของผู ้ถือหุ ้น

ี ทีไ่ ม่มีอํานาจควบคุมบ.ย่อย
สว่ นของผู ้มีสว่ นได ้เสย

งบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2556
ผลต่าง
งบการเงินรวม

ปี 2556

รายได ้รวม

ปี 2555

ล้านบาท

%

25,742

24,432

1,309

5.4

22,939

22,305

634

2.8

2,136

1,797

339

18.9

666

330

336

102.0

2,109

2,285

-176

-7.7

19,592

19,393

199

1.0

กําไรสุทธิ ก่อนภาษี เงินได ้

7,689

6,836

853

12.5

ภาษี เงินได ้

1,102

1,119

-18

-1.6

109

35

74

208.4

6,478

5,682

797

14.0

รายได ้จากการขายบ ้าน
รายได ้ค่าเชา่
รายได ้อืน
่ ๆ
ส่วนแบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบ.ร่วม
ต ้นทุนและค่าใชจ่้ าย

ี ทีไ่ ม่มอ
กําไรส่วนทีเ่ ป็ นของผู ้มีส่วนได ้เสย
ี ํานาจควบคุมของบ.ย่ อย

กําไรสุทธิ
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ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึง
1. ส่วนแบ่งรายได้ ของบริ ษัทจากบริษัทย่อยและบริ ษัทร่วมต่างๆ
2. สาเหตุที่ตวั เลขและตัวอักษรในรายงานประจําปี มีขนาดเล็กลง ควรจะแก้ ไขให้ มีขนาดใหญ่ขึ ้น
และเสนอแนะให้ เพิ่มจอแสดงข้ อมูลในการประชุมผู้ถือหุ้นในคราวต่อไปด้ วย
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริษัทฯมีสว่ นแบ่งรายได้ จากบริ ษัทย่อยซึง่ ส่วนมากจะเป็ นโครงการ
จัดสรรในต่างจังหวัด สําหรับในส่วนของบริษัทร่วมนัน้ ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทร่วมที่สร้ างรายได้ หลักให้ กบั บริ ษัทฯเป็ นจํานวน
มาก มีดงั นี ้คือ
-บริษัท โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 927 ล้ านบาท
-บริษัท ควอลิตี ้เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 824 ล้ านบาท
-ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน) จํานวน 288 ล้ านบาท
สําหรับสาเหตุที่ตวั เลขและตัวอักษรมีขนาดเล็กลงนัน้ ก็สืบเนื่องมาจากรายการในงบการเงินของ
บริษัทฯต้ องมีการปรับปรุงย้ อนหลังเพื่อให้ มีการเปรี ยบเทียบได้ อันเป็ นผลมาจากการใช้ มาตรฐานบัญชีฉบับใหม่ในเรื่ อง
เกี่ยวกับภาษี เงินได้ จึงมีผลทําให้ งบแสดงฐานะการเงินต้ องมีข้อมูลเพิ่มขึ ้นอีก 2 คอลัมน์ ซึง่ บริษัทฯก็ต้องขอขอบคุณใน
คําแนะนํา และขอรับข้ อเสนอนี ้นําไปปรับปรุงแก้ ไขต่อไป
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ กล่าวชื่นชมในผลประกอบการของบริษัทฯที่ผา่ นมา และได้ ตงข้
ั ้ อสังเกตว่า เมื่อพิจารณา
จากผลประกอบการของบริษัทฯซึง่ มียอดโอนบ้ านจํานวนหลังลดลง แต่กลับมีรายได้ และกําไรสุทธิเพิ่มมากขึ ้น โดยบริษัทฯ
มีรายได้ อื่นที่ไม่ได้ มาจากการขายบ้ าน แต่เป็ นรายได้ จากเงินลงทุนในบริษัทฯย่อย และเงินลงทุนในต่างประเทศ แสดงให้
เห็นว่า ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศไม่คอ่ ยดี และบริษัทฯกําลังจะเปลี่ยนธุรกิจเป็ น HOLDING COMPANY ใช่หรื อไม่
นายอดิศรได้ ชี ้แจงว่า สําหรับข้ อสังเกตของผู้ถือหุ้นนัน้ เมื่อพิจารณาจากจํานวนเงินรายได้ จากการโอน
บ้ านแล้ ว ยอดเงินดังกล่าวมิได้ มีจํานวนลดน้ อยลงแต่อย่างไร สําหรับสาเหตุที่จํานวนยอดโอนบ้ านที่มีจํานวนหลังลด
น้ อยลง แต่กลับมีกําไรเพิ่มมากขึ ้น นัน้ ทังนี
้ ้ก็เนื่องมาจากปั จจุบนั เราจับตลาดที่มี SEGMENT สูงๆเพิ่มขึ ้น ราคาบ้ านเฉลี่ย
ต่อหลังที่ขายจึงมีราคาสูงเพิ่มขึ ้นกว่าที่ผา่ นมา จึงทําให้ แม้ จะมียอดโอนบ้ านจํานวนหลังน้ อยลง แต่ยอดขายก็ยงั เพิ่มขึ ้นอยู่
นายอดิศรได้ ชี ้แจงต่อไปอีกว่า ธุรกิจของเรามาจาก 3 ส่วนรวมกัน ส่วนที่หนึง่ มาจากอสังหาริมทรัพย์เพื่อขาย ส่วนที่สอง
มาจากอสังหาริ มทรัพย์ที่ให้ เช่า และส่วนที่สามเป็ นการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมาทัง้ 3 ส่วนล้ วน
มีผลประกอบการที่เติบโตขึ ้น แต่หากจะมองจากงบการเงินแล้ วอาจจะเห็นว่าการลงทุนในส่วนที่สามนี ้ไม่เติบโต แต่แท้ จริง
แล้ วยังเติบโตดีอยู่ เนื่องจากเมื่อปี 55 บริษัทฯเหล่านี ้ได้ มีการขายทรัพย์สินไปเข้ า PROPERTY FUND จึงทําให้ มีผลกําไร
เพิ่มพิเศษ
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2556
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,489,975 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัตเิ รื่ องการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2556
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
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นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบปี 2556 ตามที่ได้ เรี ยน
เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2556 จากกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.40 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วจํานวน 0.25 บาทต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.15 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2557 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 6 พฤษภาคม
2557 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ส่วนในเรื่ องการกันสํารองตามกฏหมายนัน้ บริษัทฯได้ กนั ไว้
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแล้ วจึงไม่ต้องกันเงินสํารองเพิ่มเติมอีก
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2556
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,489,975 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)
วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
้
แทนกรรมการที่
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
ต้ องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษัทฯจะต้ องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่
ปั จจุบนั บริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ถือหุ้นจํานวน 52,998 หุ้น
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล ถือหุ้นจํานวน
- หุ้น
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล ถือหุ้นจํานวน 69,360,922 หุ้น
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลักการกํากับดูแลกิจการแล้ ว
แต่ปรากฎว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาแต่ประการใด เนื่องจากกรรมการที่ครบวาระทัง้ 3 ท่านเป็ นกรรมการสรรหาฯ
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้พิจารณาในวาระนี ้แทน ซึง่ คณะ้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระกรรมการบริษัทฯก็ได้ พิจารณาแล้ วเห็นว่า กรรมการที่ต้องออกตามวาระทังหมดดั
ราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัท
ฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทนดังกล่าว โดยเห็นสมควรให้ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2557 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออกตามวาระคือ
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
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กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทังนี
้ ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 30-36 และเพื่อให้ การลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างบริ สทุ ธิ์และยุติธรรม กรรมการ
ทัง้ 3 ท่านดังกล่าวจึงขออนุญาตออกนอกห้ องประชุม
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็ นการแต่งตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคล และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติแต่งตังกรรมการใหม่
1. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,217,347,525 เสียง ไม่เห็นชอบ 145,182,450 เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)
2. นายวิศณุ ทรัพย์สมพล
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,529,975 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)
3. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,240,566,628 เสียง ไม่เห็นชอบ 121,963,347 เสียง งดออกเสียง 192,500 เสียง)
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนแก่ กรรมการ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
ค่าตอบแทน เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายภควัตได้ ชี ้แจงว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ
้ ้คณะกรรมการบริษัทฯ
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ ทังนี
ได้ พิจารณาตามแนวทางการพิจารณาของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทฯ คณะกรรมการ
บริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่ าตอบแทนแก่ กรรมการทัง้ คณะกรรมการบริษัทโดยกําหนดไว้ เป็ นจํานวนเงินรวมกัน
ทังสิ
้ ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละ
ท่าน เพื่อเสนอให้ ท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2557 พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนให้ แก่ กรรมการแต่
ละท่ าน ซึ่งในปี 2556 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2556 ได้ อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทน เป็ น
จํานวนเงินรวมกันทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทน
ให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน ทัง้ นีบ้ ริษัทฯได้ จ่ายค่ าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 4,820,000 บาท โดยแยกประเภท
ค่ าตอบแทน ตามที่กาํ หนดในหนังสือเชิญประชุม หน้ า 5 และ6 สําหรับเหตุผลที่ในปี นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯได้
กําหนดจํานวนเงินค่าตอบแทนเพิ่มสูงขึ ้น ก็เนื่องมาจาก ที่ผา่ นมากรรมการบริษัทฯที่เป็ นพนักงานไม่เคยได้ รับค่าตอบแทน
กรรมการมาก่อนเลย ทังๆที
้ ่มีภาระความรับผิดชอบในส่วนที่เป็ นกรรมการด้ วย จึงเห็นเป็ นการสมควรที่จะกําหนดให้
ครอบคลุมถึงด้ วย
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
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ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้
ษัทฯ เป็ น
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการทังคณะกรรมการบริ
จํานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 15,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่
กรรมการแต่ละท่าน (ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,357,422,875 เสียง ไม่เห็นชอบ 5,269,400 เสียง งดออกเสียง
214,500 เสียง)
วาระที่ 7

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

วาระนี ้
นายประทีปได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2556 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มติให้ แต่งตัง้
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. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทน
1,400,000 บาท (ค่าสอบทาน 840,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 560,000 บาท)
สําหรับปี 2557 นี ้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
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. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516)
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯต่อไป และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,440,000
บาท (ค่าสอบทาน 870,000 บาท ค่าตรวจสอบ 570,000 บาท) ซึง่ ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ได้ ทําหน้ าที่
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตังแต่
้ ปี 2549 รวม 8 ปี โดยปฏิบตั ิหน้ าที่ในฐานะผู้สอบบัญชีของบริษัทด้ วยดีตลอดมา โดย
ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริษัท /บริ ษัทย่อย /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 วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ อง
ได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
ดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,345,932,448 เสียง ไม่เห็นชอบ 245,800 เสียง งดออกเสียง 16,941,230 เสียง)
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วาระที่ 8

พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000 ล้ านบาท
รวมกับวงเงินหมุนเวียนเดิมที่ได้ รับอนุมัตจิ ากที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2554 จํานวน
20,000 ล้ านบาท รวมเป็ นวงเงินหมุนเวียนทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 40,000 ล้ านบาท
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายนายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เนื่องจากวงเงินสําหรับการออกหุ้นกู้จํานวน 20,000 ล้ านบาท ที่
บริ ษัทฯเคยได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2554 ได้ ถกู ใช้ จนเกือบ
เต็มวงเงินแล้ ว คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก
20,000 ล้ านบาท เป็ นวงเงินหมุนเวียนไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท เพื่อนําเสนอขออนุมตั ิที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นในครัง้ นี ้
โดยมีรายละเอียดดังนี ้
สาระสําคัญของหุ้นกู้
จํานวน
: ไม่เกิน 40,000 ล้ านบาท หรื อ เทียบเท่าในสกุลเงินอื่น
อายุ
ประเภท
วิธีการ
เสนอขาย

อํานาจใน
การ
กําหนด
เงื่อนไข

: ไม่เกิน 10 ปี
: หุ้นกู้ประเภทใด ๆ เช่น หุ้นกู้ด้อยสิทธิ และ/หรื อ ไม่ด้อยสิทธิ
มีประกัน และ/หรื อ ไม่มีประกัน มีผ้ แู ทน และ/หรื อ ไม่มีผ้ แู ทนผู้ถือหุ้นกู้
: เสนอขายต่อผู้ลงทุนในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ โดยการเสนอขายต่อประชาชนทัว่ ไป และ/
หรื อ เสนอขายต่อผู้ลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ/หรื อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน หรื อ ที่มี
ลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) โดย
ั ้ านวนหรื อบางส่วน
คราวเดียวหรื อหลายคราวได้ ตามที่
อาจจะออกและเสนอขายหุ้นกู้ทงจํ
เห็นสมควร
: ทังนี
้ ้ให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล และ/หรื อ นายนพร สุนทรจิตต์เจริ ญ มีอํานาจในการกําหนด
รายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุ้นกู้ ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลค่าที่ตรา
ไว้ ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี ้ย สิทธิของบริษัทฯ ในการไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกําหนด
(Call Option) และ/หรื อ สิทธิในการซื ้อหุ้นกู้ในตลาดรอง สิทธิของผู้ถือหุ้นกู้ในการไถ่ถอนหุ้นกู้คืน
ก่อนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่
้ ้ แทนผู้ถือหุ้นกู้
สภาวการณ์จะเอื ้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอํานาจแต่งตังผู
และ/หรื อนายทะเบียนหุ้นกู้ และ/หรื อ ผู้จดั จําหน่าย และ/หรื อ ผู้รับประกันการจําหน่ายและ/หรื อที่
้
ญญา และ/หรื อเอกสารอื่นใดกับผู้ที่เกี่ยวข้ อง การ
ปรึกษาและผู้เกี่ยวข้ องต่าง ๆ รวมทังการตกลงสั
จัดเตรี ยม และ/หรื อ ให้ ข้อมูล และ/หรื อเอกสารที่เกี่ยวข้ อง เพื่อจัดทํา และ/หรื อ ยื่นคําขอต่าง ๆ
รวมทังการนํ
้
าหุ้นกู้ดงั กล่าวไปจดทะเบียนในตลาดรองได้ ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ์เงื่อนไข
และรายละเอียดที่เกี่ยวข้ อง และการดําเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้ อง เพื่อให้ บรรลุวตั ถุประสงค์
ดังกล่าวภายใต้ ข้อกําหนดของประกาศข้ อบังคับหลักเกณฑ์และกฎหมายที่เกี่ยวข้ อง

ลักษณะ
: บริษัทฯ สามารถออกและเสนอขายหุ้นกู้ประเภทใด ๆ เพิ่มเติมใหม่ได้ อีกในจํานวนเงินตามที่มีการ
วงเงิน
ไถ่ถอนหรื อซื ้อคืนมา ภายในวงเงินของโครงการที่ระบุไว้ ดงั กล่าวข้ างต้ น ทังนี
้ ้ยอดหุ้นกู้คงค้ างของ
หมุนเวียน
บริษัทฯ ที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั ให้ ถือเป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการดังกล่าวนี ้ด้ วย
(Revolving
Basis)
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ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ ง
ให้ ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ อง
ได้ คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ ออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินหมุนเวียนเพิ่มเติมอีก 20,000
ล้ านบาท ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,362,373,278 เสียง ไม่เห็นชอบ 550,700 เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)
วาระที่ 9

พิจารณาและอนุมัตกิ ารออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (LH-W3) ให้ แก่ ผ้ ูถือหุ้นเดิมของบริษัทฯ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้

นายอดิศรได้ ชี ้แจงว่า เพื่อเป็ นแหล่งเงินทุนของบริษัทฯ ในอนาคตและเพื่อเป็ นการเพิ่มสภาพคล่องของ
หลักทรัพย์บริษัทฯ โดยคณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นสมควรให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของ
บริษัทฯ จํานวน 2,005,184,305 หน่วย ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีสาระสําคัญดังนี ้
ประเภท
จํานวน
การจัดสรร

อายุ
ราคาเสนอขาย
อัตราส่วนการใช้ สทิ ธิ
ราคาการใช้ สทิ ธิ
ระยะเวลาการเสนอขาย
การจดทะเบียน

: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัท (LH-W3)
: 2,005,184,305 หน่วย
: โดยบริษัทฯ จะออกและจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิให้ แก่
ผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ ที่มีรายชื่อในวันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น
ที่มีสทิ ธิได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิ ในวันที่ 2
พฤษภาคม 2557 และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของ
พรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันที่ 6 พฤษภาคม 2557 ใน
อัตราการจัดสรร 5 หุ้นเดิม ต่อ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ
(ในกรณีที่มีเศษหุ้นให้ ปัดทิ ้ง)
: ไม่เกิน 3 ปี นับแต่วนั ที่ออกใบสําคัญแสดงสิทธิ
: ไม่มีราคาเสนอขาย
: ใบสําคัญแสดงสิทธิ 1 หน่วย มีสทิ ธิซื ้อหุ้นสามัญได้ 1 หุ้น
: ราคา 3.50 บาท ต่อ 1 หุ้นสามัญใหม่
: ภายหลังจากได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
: ใบสําคัญแสดงสิทธิที่เสนอขายในครัง้ นี ้ จะนําเข้ าจด
ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ทังนี
้ ้ภายใต้
เงื่อนไขในการปฏิบตั ิตามประกาศและกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้ อง

รายละเอียดปรากฏตาม สาระสําคัญของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญของบริษัทฯ เอกสาร
แนบท้ าย ในเอกสารเชิญประชุม หน้ า 39-42
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ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้
ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า บริษัทฯพอจะคาดได้ หรื อไม่วา่ ภายหลังจากวันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
เพื่อสิทธิในการได้ รับจัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิฯ ผลกระทบต่อราคาหุ้น (PRICE DILUTION) จะอยูท่ ี่ประมาณเท่าใด
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริษัทฯได้ คํานวณไว้ แล้ ว ปรากฏตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุม
หน้ า 39-42 โดย (PRICE DILUTION) จะอยูท่ ี่ประมาณ 10.33%
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ ออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิมตาม
ที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,353,179,478 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,908,900 เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)
วาระที่ 10 พิจารณาและอนุมัตกิ ารลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยังมิได้ นํา
ออกจําหน่ าย และการแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯให้ สอดคล้ องกับการ
ลดทุนจดทะเบียน
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนันทวัฒน์เชี ้แจงให้ ทราบว่า ตามมาตรา 136 แห่ง พรบ.บริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 กําหนดว่า
หากบริษัทมหาชนจํากัดจะเพิ่มทุนจดทะเบียน จะต้ องลดทุนจดทะเบียนโดยการตัดหุ้นที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย ยกเว้ นแต่
เป็ นหุ้นที่จดั สรรไว้ เพื่อรองรับหุ้นกู้แปลงสภาพและใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้น
ซึง่ ปั จจุบนั บริษัทฯมีห้ นุ ที่ยงั มิได้ นํา
ออกจําหน่ายจํานวน 328,347,147 หุ้น จึงต้ องลดทุนในส่วนนี ้เสียก่อน ซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบ
ให้ ลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุ้นจดทะเบียนที่ยงั มิได้ นําออกจําหน่าย จํานวน 328,347,147 หุ้น มูลค่าที่
ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท คิดเป็ นจํานวนเงิน 328,347,147 บาท จากทุนจดทะเบียน10,354,268,670 บาท เป็ นทุนจดทะเบียน
ใหม่ จํานวน 10,025,921,523 บาท แบ่งออกเป็ น 10,025,921,523 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และเพื่อให้ สอดคล้ อง
กับการลดทุนจดทะเบียนดังกล่าว จึงต้ องแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิ ข้ อ 4. ของบริษัทฯ เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 10,025,921,523 บาท (หนึง่ หมื่นยี่สิบห้ าล้ านเก้ าแสนสองหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยยี่สิบสามบาท)
แบ่งออกเป็ น
10,025,921,523 หุ้น (หนึง่ หมื่นยี่สิบห้ าล้ านเก้ าแสนสองหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยยี่สิบสามหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
10,025,921,523 หุ้น (หนึง่ หมื่นยี่สิบห้ าล้ านเก้ าแสนสองหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยยี่สิบสามหุ้น)
หุ้นบุริมสุทธิ
-ไม่มี- (
)”

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้
ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
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ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ ลดทุนจดทะเบียนและแก้ ไขหนังสือบริ คณห์สนธิข้อ4 ของบริษัทฯ
ให้ สอดคล้ องกับการลดทุนจดทะเบียน ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,363,088,378 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)
พิจารณาและอนุมัตกิ ารเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ และการแก้ ไขหนังสือบริคณห์ สนธิข้อ 4.
ของบริษัทฯให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนันทวัฒน์ได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อเป็ นการรองรับการใช้ สทิ ธิตามใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะ
ซื ้อหุ้น (LH-W3) จํานวน 2,005,184,305 หน่วย (อัตราส่วนการใช้ สทิ ธิ 1 หน่วยใบสําคัญแสดงสิทธิ มีสทิ ธิซื ้อหุ้นได้ 1 หุ้น)
ตามวาระที่ 9 ที่ผา่ นมา ซึง่ คณะกรรมการบริษัทฯมีมติให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาการเพิ่มทุนจดทะเบียนของ
บริษัท โดยให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯอีกจํานวน 2,005,184,305 บาท โดยการออกหุ้นสามัญใหม่จํานวน
2,005,184,305 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม 10,025,921,523 บาท เป็ นทุนจดทะเบียนใหม่จํานวน 12,031,105,828
บาท แบ่งออกเป็ นหุ้นสามัญ จํานวน 12,031,105,828 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท และเพื่อให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุน
จดทะเบียนดังกล่าวในวาระที่ผา่ นมา จึงต้ องแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิข้อ 4.ของบริษัทฯเป็ นดังนี ้

วาระที่ 11

“ข้ อ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน 12,031,105,828 บาท (หนึง่ หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดล้ านหนึง่ แสนห้ าพันแปดร้ อยยี่สิบแปดบาท)
แบ่งออกเป็ น
12,031,105,828 หุ้น (หนึง่ หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดล้ านหนึง่ แสนห้ าพันแปดร้ อยยี่สิบแปดหุ้น)
มูลค่าหุ้นละ
1 บาท (หนึง่ บาท)
โดยแบ่งออกเป็ น
หุ้นสามัญ
12,031,105,828 หุ้น (หนึง่ หมื่นสองพันสามสิบเอ็ดล้ านหนึง่ แสนห้ าพันแปดร้ อยยี่สิบแปดหุ้น)
หุ้นบุริมสุทธิ
-ไม่มี- (
)“

ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้
ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ เพิ่มทุนจดทะเบียนและการแก้ ไขหนังสือบริคณห์สนธิข้อ4 ของ
บริ ษัทฯให้ สอดคล้ องกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน ตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,363,088,378 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)
พิจารณาและอนุมัตกิ ารจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงวาระนี ้
นายนันทวัฒน์ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สืบเนื่องจากการออกใบสําคัญแสดงสิทธิ (LH-W3) ในวาระที่
9 ที่ผา่ นมา ซึง่ จะต้ องมีการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน คณะกรรมการบริษัทฯจึงมีมติให้ นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
และอนุมตั ิการจัดสรรหุ้นสามัญเพิ่มทุน จํานวน 2,005,184,305 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้ ห้ นุ ละ 1 บาท เพื่อรองรับการใช้ สทิ ธิตาม
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื ้อหุ้นสามัญ (LH-W3) ที่จดั สรรให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นเดิม ตามที่ได้ ระบุไว้ ในวาระที่ 9 จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา

วาระที่ 12
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ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี ้ โดยได้ แจ้ งให้
ทราบว่า หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดที่จะลงคะแนนไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นมีความคิดเห็นเป็ นการอื่นอีก เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียง 3 ใน 4 ของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิให้ จดั สรรหุ้นสามัญเพิ่มทุนตามที่ได้ เสนอมาดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,353,179,478 เสียง ไม่เห็นชอบ 9,908,900 เสียง งดออกเสียง 197,500 เสียง)
วาระที่ 13

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ โดยประธานที่ประชุม
ได้ มอบหมายให้ นายอดิศรชี ้แจงในคําถามที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามค้ างอยูใ่ นวาระที่ 3 ในเรื่ องเกี่ยวกับรายได้ อื่นของบริษัทฯที่
ได้ รับจากการลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อย
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า การที่บริ ษัทฯมีนโยบายลงทุนในบริษัทร่วมและบริษัทย่อยหลายๆแห่ง
โดยเฉพาะที่เป็ นบริษัทจดทะเบียน ก็มีผลทําให้ บริษัทฯได้ รับส่วนแบ่งรายได้ ในแต่ละปี อยูท่ ี่ประมาณ 30% ของเงินกําไรที่
บริ ษัทฯได้ รับ คิดเป็ นมูลค่าปี ละประมาณ 2,000 ล้ านบาท และบริ ษัทเหล่านี ้ก็เติบโตขึ ้นเรื่ อยๆ ซึง่ ที่ผา่ นมาแม้ จะมีการขาย
เงินลงทุนในส่วนนี ้ไปบ้ างแล้ วก็ตาม ส่วนแบ่งรายได้ นี ้ในแต่ละปี ที่บริษัทฯได้ รับมา ก็มิได้ ลดน้ อยลงแต่ประการใด ซึง่ เราก็
คาดหวังว่า ในอนาคตเราจะยังคงรักษาอัตราส่วนแบ่งรายได้ เช่นนี ้อยูต่ อ่ ไป นอกจากนี ้ บริษัทฯก็ยงั มีรายได้ จากการลงทุน
ในธุรกิจอพาร์ ตเม้ นท์ให้ เช่าทังภายในประเทศ
้
และในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยในสหรัฐอเมริกา บริ ษัทฯมีโครงการอพาร์ ต
้ ้บริษัทฯก็พยายามศึกษาและหาช่องทางและโอกาส
เม้ นท์จํานวน 2 โครงการ มูลค่าลงทุนประมาณ 3,700 ล้ านบาท ทังนี
ในการลงทุนในส่วนนี ้เพิ่มเติม เพื่อจะเป็ นการรักษาระดับสัดส่วนรายได้ ในส่วนนี ้ให้ คงอยู่ ซึง่ จะช่วยเสริมรายได้ รวมของ
บริษัทฯได้ ในยามที่ภาวะการณ์ที่ไม่เอื ้ออํานวย ซึง่ ส่วนแบ่งรายได้ จากค่าเช่าที่บริษัทฯได้ รับนี ้ ก็จะตกอยูท่ ี่ประมาณ 10%
ของรายได้ รวมของบริษัทฯ
อาสาพิทกั ษ์ สทิ ธิผ้ ถู ือหุ้น ซึง่ เป็ นผู้แทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย ได้ สอบถามนโยบายของบริษัทฯใน
การเข้ าเป็ นแนวร่วมประกาศเจตนารมณ์ตอ่ ต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า บริษัทฯยินดีให้ ความร่วมมือเต็มที่ แต่ทงนี
ั ้ ้ควรจะต้ องมีการทําความ
เข้ าใจถึงความหมายของคําว่า “คอร์ รัปชัน่ ” ให้ ชดั เจนและมีความหมายตรงกันเสียก่อน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอแนะว่า บริ ษัทฯควรจะกําหนดนโยบายของบริษัทฯในการจ่ายเงินปั นผลให้ ชดั เจน
นายอดิศรได้ ชี ้แจงว่า ในอดีตที่ผา่ นมา บริษัทฯก็เคยกําหนดไว้ เป็ นตัวเลขเปอร์ เซ็นต์ที่แน่นอนตายตัว แต่
้ ้ บริษัทฯมีนโยบายที่จะจ่ายเงินปั นผล
เพื่อความยืดหยุ่นและความคล่องตัว บริษัทฯจึงได้ ปรับเปลี่ยนมาเป็ นเช่นปั จจุบนั นี ้ ทังนี
ในอัตราที่คอ่ นข้ างสูงอยูแ่ ล้ ว ซึง่ ในปี ที่ผา่ นมา บริษัทฯก็จ่ายในอัตราประมาณ 62%ของกําไรสุทธิ ซึง่ ก็อยูใ่ นระดับที่ถือว่าสูง
มากแล้ วสําหรับธุรกิจในประเภทเดียวกัน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ขอให้ ประธานที่ประชุมวิเคราะห์สถานการณ์ของอสังหาริ มทรัพย์ไทยในขณะนี ้
ประธานที่ประชุมได้ แถลงให้ ทราบว่า สําหรับภาวะตลาดโดยรวมในปี นี ้คงจะวิเคราะห์ได้ ยาก และไม่
้ ้ในปั จจุบนั การเมืองเป็ นเรื่ องที่ซบั ซ้ อน เกินกว่า
สามารถชี ้แจงได้ เหมือนเช่นปี ที่ผ่านๆมา เพราะขึ ้นอยูก่ บั การเมืองด้ วย ทังนี
ประชาชนทัว่ ไปจะเข้ าใจได้ และไม่สามารถคาดการณ์ได้ วา่ จะจบลงอย่างไรและเมื่อใด แต่อย่างไรก็ตาม ปั จจัยที่บริษัทฯ
้ ้ก็เพราะธุรกิจของบริษัทฯจะดําเนินได้ ดีหรื อไม่
คํานึงถึงมากที่สดุ ก็คือลูกค้ า บริษัทฯไม่ได้ ให้ นํ ้าหนักกับการเมืองมากนัก ทังนี
ก็ขึ ้นอยูก่ บั ทัศนคติและกําลังซื ้อของลูกค้ า
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มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า ในส่วนการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่า บริ ษัทฯจะคํานึงถึงผลตอบแทนควรจะ
อยูท่ ี่ประมาณเท่าใด และตามที่ได้ มีการคาดการณ์ในสื่อประเภท SOCIAL NETWORK ว่า ในระยะเวลาอีกประมาณ 12
เดือนข้ างหน้ า สหรัฐอเมริกาจะประสบภาวะเศรษฐกิจฟองสบูแ่ ตกอีกรอบหนึง่ จะมีผลกระทบกับการลงทุนในส่วนนี ้ของ
บริษัทฯหรื อไม่อย่างไร
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศรตอบคําถามแรก ซึง่ นายอดิศรก็ได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า ในส่วน
ของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ให้ เช่า บริษัทฯจะพิจารณาถึง IRR เป็ นหลัก ซึง่ ก็จะอยูท่ ี่ประมาณ 13%
สําหรับคําถามที่สอง ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั สหรัฐอเมริกาได้ เริ่ มฟื น้ ตัวทางเศรษฐกิจ โดย
อพาร์ เม้ นท์ของบริ ษัทฯทัง้ 2 ตึก ก็อยูใ่ นเมือง SAN FRANCISCO ซึง่ เป็ นที่ตงสํ
ั ้ านักงานใหญ่ของหลายๆบริษัท เช่น APPLE,
้ ้เราก็ได้ ประกันความเสี่ยง
GOOGLE , FACEBOOK ซึง่ อยูใ่ นแหล่งการจ้ างงานสูง และแต่ละตึกก็มีผ้ เู ช่าเกินกว่า 90% ทังนี
โดยได้ ก้ เู งินในสกุลดอลลาร์ ด้วย
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงกระแสข่าวการขายหุ้น LH BANK
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ที่ผา่ นมา มีผ้ สู นใจเข้ ามาพูดคุยเป็ นระยะๆจริง แต่ไม่สามารถเปิ ดเผยได้ วา่
เป็ นใคร ทังนี
้ ้เราประมาณตนเองแล้ วว่า เราไม่อาจจะไปสู้กบั BANK ใหญ่ๆได้ ดังนันเราจึ
้
งพยายามจะหา PARTNER ราย
ใหญ่ๆ เพื่อจะได้ สามารถสูกบั BANK ใหญ่ๆได้ และจะเป็ นผลดีตอ่ ผู้ถือหุ้น ซึง่ เราก็หวังว่าจะเป็ นข่าวดีกบั ผู้ถือหุ้นด้ วย แต่
ปั จจุบนั ยังไม่สามารถได้ ข้อสรุปที่ชดั เจน
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามถึงโครงสร้ างรายได้ ของบริษัทฯในปี 2557 จะแตกต่างจากปี 2556 ที่ผา่ นมาอย่างไรบ้ าง
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่า โครงสร้ างรายได้ สําหรับในปี 2557 คงจะไม่แตกต่างจากปี 2556 มากนัก
กล่าวคือสัดส่วนจะเป็ นดังนี ้คือ บ้ านเดี่ยวประมาณ 80-85% ห้ องชุดประมาณ 12-15% สําหรับทาวน์เฮ้ าส์ คงจะมีสดั ส่วนที่
น้ อยมากทังนี
้ ้เพราะปั จจัยทางด้ านราคาที่ดินและข้ อจํากัดในเรื่ องผังเมือง ในกรณีบ้านเดี่ยวก็จะอยูใ่ นราคาประมาณ 5-10
ล้ านบาท
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามถึง การขายศูนย์การค้ า TERMINAL 21 ให้ กบั กองทุน PROPERTY FUND ว่า จะ
สามารถดําเนินการได้ ภายในปี นี ้หรื อไม่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า กําลังรอดูเหตุการณ์สภาวะแวดล้ อมที่เอื ้ออํานวย คาดว่าในเร็ววันนี ้น่าจะมี
คําตอบที่ชดั เจน
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และ
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 15.49 น.
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