
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

 
 

 เมษายน 2550 เวลา 13.50 น. ณ                              ประชุมเมื่อวันที่ 26 หองประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิว.เฮาส 
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม  
754 ราย นับจํานวนหุนได 5,839,903,889 หุน (คิดเปน 67.44%) เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทั้งหมดจํานวน 
8,658,740,946 หุน ครบเปนองคประชุม  ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ นายอนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ- 
ผูจัดการ เปนประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม เลขานุการบริษัทฯ เปนเลขานุการที่ประชุม  
                             ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมและไดแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมในวันนี้ จํานวน 6 ทาน 
ดังนี้ 

1. นายอนันต        อัศวโภคิน  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  
2. นายประทีป       วงศนิรันดร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการตรวจสอบ 
3. นายอดิศร         ธนนันทนราพูล  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
4. นายนพร           สุนทรจิตตเจริญ  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
5. นายพยนต        ศักดิ์เดชยนต  กรรมการ 
6. นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  

                             เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมายและตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุมหนา 28-33 ดังนี้ 
 
                             การมอบฉันทะ 
                             บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหจํานวน 2 แบบ คือ แบบ ก. และ แบบ ข. ตามแบบที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย  สวนแบบ ค. สามารถโหลดไดจาก www.lh.co.th 
 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 
 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะที่กําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว 
 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศ 
  ไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

                             วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ การนับคะแนน และการแจงผลการนับคะแนน     
 1. ประธานที่ประชุมจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบกอนเริ่มวาระการประชุม โดยบริษัทจะ
นับคะแนนเสียงแตละวาระดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสียงไดทําเครื่องหมายไว  
 2. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง 
 3. ในแตละวาระหากไมมีผูถือหุนคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดอกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบตามมติที่
นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให ทั้งนี้ในการรวบรวมผล
คะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นดวย  
 4. เม่ือไดคะแนนเสียงในแตละวาระแลว ประธานที่ประชุมจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุกวาระ
กอนเสร็จส้ินการประชุม 
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                             มติของที่ประชุม 
                        1. ประธานจะแจงคะแนนเสียงที่จะตองไดใหเปนมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบกอนลงคะแนน 
                        2. หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชี้ขาด  
                        3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงใน 
เร่ืองนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปน 
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ  
                             เม่ือเลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังกลาวแลว จึงไดเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการ
ประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549
                             ประธานที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
และจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และให
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในคราวตอไปดวย  ซึ่งบริษัทฯก็ไดดําเนินการจัดทําและจัดสงใหหนวยงานดงักลาวภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนดแลว พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซทของบริษัท ( www.lh.co.th ) ดวย  
                             เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากเกิดการพิมพผิดพลาดเล็กนอยอยู 2 แหง  
ในรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ดังตอไปนี้ 
                             แหงแรก  ในวาระที่ 3 (หนา 10 ของหนังสือเชิญประชุม) บรรทัดที่ 6 และ 7 จากบรรทัดสุดทาย ซึ่งเปน
การพิมพสลับขอความกัน จากขอความเดิม      “.....โดยในสวนของผูถือหุน ลดลงประมาณ 684 ลานบาท คือลดลงจาก 
22,447 ลานบาท เหลือพียง 23,131 ลานบาท....”     ซึ่งที่ถูกตองแลวจะตองเปนดังนี้   “.......โดยในสวนของผูถือหุน ลดลง
ประมาณ 684 ลานบาท คือลดลงจาก 23,131 ลานบาท เหลือพียง 22,447 ลานบาท........”  
                             แหงที่สองที่พิมพผิดพลาดเล็กนอย คือในวาระที่ 6. (หนา 12 ของหนังสือเชิญประชุม) บรรทัดที่ 6 จาก
บรรทัดสุดทาย  ความเดิม “ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งใหแตงตั้ง........” (พิมพคําวา “ แตงตั้ง “ ซ้ํา)  ซึ่งที่ถูกตอง
แลวจะตองเปนดังนี้  “ ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติใหแตงตั้ง........ “  จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาแกไขขอความทั้ง 2 แหง
ดังกลาวดวย    
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นเปนการอื่น ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติ                                      
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้ ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติใหแกไขขอความดังกลาว และรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญ 
ผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ดังกลาว 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,839,903,889 เสียง   ไมเห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง - เสียง)   
 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนพร สุนทรจิตตเจริญ เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
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http://www.lh.co.th/


                             นายนพรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปที่ผานมาพอที่จะ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
                             เม่ือป 2549 ที่ผานมา บริษัทฯมีรายไดรวม 19,553 ลานบาท กําไรสุทธิ 3,247 ลานบาท โดยรายได
หลัก 90% มาจากการขายบาน สวนที่เหลืออีก 10% มาจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและรายไดอื่นๆ เมื่อเทียบกับป 2548 
แลวบริษัทฯมีรายไดรวม 23,871 ลานบาท กําไรสุทธิ 5,121 ลานบาท รายไดหลัก 95% มาจากการขายบาน สวนที่เหลืออีก 
5% มาจากการขายเงินลงทุนในบริษัทยอย (ลดลงประมาณ 18.1%) สาเหตุที่รายไดในป 2548 สูงกวารายไดในป 2549 ก็
เนื่องมาจากเมื่อป 2548 บริษัทฯมีรายไดจากคอนโดมิเนี่ยมสูงถึง 2,583 ลานบาท แตป 2549 บริษัทฯมีรายไดจากคอนโดมิ
เนี่ยมเพียง 418 ลานบาท  แตหากพิจารณาจากภาพรวมของตัวเลขบานจดทะเบียนในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลพอจะ
สรุปไดดังนี้ ตลาดโดยรวมของบานที่จดทะเบียนในป 2549 เพิ่มขึ้นจากป 2548 เพียง 5% ตลาดบานเดี่ยวหดตัวลดลง 
30%  ตลาดคอนโดมิเนี่ยมโตเพิ่มขึ้น 55%  และตลาดทาวนเฮาสเพิ่มขึ้น 28%  โดยในป 2549 ที่ผานมาบริษัทฯไดสงมอบ
บานใหแกลูกคา 3,033 หนวย ซึ่งรวมในสวนภูมิภาคดวย (บานเดี่ยวประมาณ 2,900 หนวย) จากตลาดรวมทั้งหมด
ประมาณ 16,700 หนวย คิดเปนสวนแบงการตลาดประมาณ 15.30% (ไมรวมในสวนภูมิภาค) ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯมี
โครงการที่ดําเนินการทั้งหมด 44 โครงการ อยูในกรุงเทพฯและปริมณฑล 36 โครงการ สวนภูมิภาค 8 โครงการ   
                             เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา วาระนี้จะไมมีการลงมติเปนเพียงการชี้แจงใหที่ประชุม
รับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯเทานั้น  
                             ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินของบริษัทฯที่ผานมา 
 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ สําหรับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุป
สาระสําคัญๆไดดังนี้  
                             งบการเงินของบริษัทจะปรากฏอยูในรายงานประจําปตั้งแตหนา 102 เปนตนไป ซึ่งไดรับการรับรอง
จากผูสอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว โดยมีสาระสําคัญดังนี้ เร่ิม
จากงบดุลในหนา 105 บริษัทฯและบริษัทยอยมียอดสินทรัพยรวม ณ ส้ินป 2549 อยูที่ 41,765 ลานบาท เพิ่มขึ้น 7.9% จาก
ป 2548 ในขณะที่ยอดหนี้สินรวมเพิ่มขึ้น 18.66% มาอยูที่ 18,314 ลานบาท สัดสวนของหนี้ธนาคารเมื่อป 2548 ประมาณ 
26.5% สวนในป 2549 อยูที่ประมาณ 31% ตนทุนดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของบริษัทฯ ณ ส้ินป 48 ประมาณ 3.8% สวน ณ ส้ินป 
2549 อยูที่ประมาณ 4.52% สําหรับในสวนของผูถือหุนนั้น ก็เพิ่มขึ้น 0.86% มาอยูที่ 23,451 ลานบาท  
 ในสวนของงบกําไรขาดทุนนั้น บริษัทและบริษัทยอยมียอดรายไดรวมลดลง 17.87% คือลดลงจาก 
23,870 ลานบาท เหลือ 19,552 ลานบาท สวนยอดกําไรสุทธิลดลง 36.59% คือลดลงจาก 5,120 ลานบาท เหลือ 3,247 
ลานบาท  
 นายอดิศรไดชี้แจงเพิ่มเติมในรายการที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางมีนัยสําคัญ ดังตอไปนี้ 

- รายไดจาการขาย  ลดลง 22.5% จาก 22,744 ลานบาท เหลือ 17,619 ลานบาท สวนหนึ่งเกิดจาก
โครงการคอนโดมิเนียมที่มีการเปดขายแตยังไมสามารถรับรูเปนรายไดในป 2550 เพราะตองรอจนกวาจะกอสรางแลวเสร็จ
และโอนกรรมสิทธิ์ ทั้งนี้ยอดขายเฉพาะบานเดี่ยวของบริษัทฯ ลดลงเพียง 16% 

- การโอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคาของโครงการ และการตั้งสํารองจากการดอยคาของ
โครงการ ณ ส้ินป 2549 บริษัทฯ ไดจัดใหมีการประเมินราคาที่ดินใหมทั้งหมด โดยผูประเมินอิสระ ซึ่งกลต. กําหนดให
ประเมินทุกๆ 3 ป ปรากฏวาที่ดินสวนใหญมีราคาประเมินสูงกวาราคาตนทุน จึงมีการโอนกลับผลขาดทุนจากการดอยคา
ของโครงการ จํานวน 457 ลานบาท ซึ่งเคยมีการตั้งสํารองไวในอดีต ในขณะเดียวกันที่ดินบางแปลงมีราคาประเมินใหมรวม
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แลวต่ํากวาราคาตนทุนที่ซื้อ เปนจํานวน 597 ลานบาท จึงตองมีการตั้งสํารองเผื่อการดอยคาของโครงการดวยจํานวนเงิน
ดังกลาว 

- ตนทุนขาย  ปที่ผานมาตนทุนขายยังคงเพิ่มสูงขึ้น ซึ่งก็หมายถึงกําไรขั้นตนของบริษัทฯลดลงตาม
ไปดวย ทั้งนี้เนื่องมาจากตนทุนคากอสราง คาถมดิน และสาธารณูปโภคเพิ่มขึ้น จากราคาน้ํามันที่สูงขึ้นคอนขางมาก  
ในขณะที่ 2-3 ปที่ผานมา การปรับราคาขายทําไดยากจึงทําใหกําไรขั้นตนลดลงจาก 33.7% ในป 2548 เหลือ 31% ในป 
2549  

- คาใชจายในการขายและบริหาร เพิ่มขึ้นจาก 1,352 ลานบาท ในป 2548 เปน 1,606 ลานบาท 
ในป 2549 (เพิ่มขึ้น19%) สาเหตุจาก 3 รายการใหญๆ คือ 1.คาโฆษณาและสงเสริมการขายที่เพิ่มขึ้น 112 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้น 22% เพราะปที่แลวอุปสงคออนตัวจากปญหาการเมืองจึงตองมีกิจกรรมสงเสริมการขาย จึงทําใหมีคาใชจายใน
สวนนี้เพิ่มมากขึ้น 2. คาใชจายเกี่ยวกับสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัย และการดูแลสวน เพิ่มขึ้น 76 ลานบาท 
เพราะมีการเพิ่มจํานวนรปภ.ทั้งในสวนของโครงการเกาและโครงการที่เปดใหม อีกทั้งในปที่ผานมามีการเปดโครงการใหมที่
มีขนาดใหญหลายโครงการจึงมีคาใชจายในสวนนี้เพิ่มขึ้น  3. การตั้งคาใชจายคางจายในป 2548 นอยไป 22 ลานบาท ซึ่ง
คาใชจายดังกลาวมีการจายจริงและบันทึกเปนคาใชจายในป 2549     หากไมนับรวมทั้ง 3 รายการดังกลาวขางตน 
คาใชจายในการขายและบริหารจะเพิ่มขึ้นเพียง 6.4% เทานั้น  

- สวนแบงผลขาดทุนจากเงินลงทุนตามวิธีสวนไดเสีย เกิดจากการรับรูผลขาดทุนตามสัดสวน
การลงทุนใน บมจ. ควอลิตี้ คอน สตรัคชั่น ซึ่งขาดทุนประมาณ 81 ลานบาท และ ธนาคาร แลนดแอนดเฮาส เพื่อรายยอย 
ขาดทุนประมาณ 608 ลานบาท  
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้ 
                             มีผูถือหุนสอบถามถึงสาเหตุที่ธนาคารแลนดแอนดเฮาส เพื่อรายยอย มีผลประกอบการที่ขาดทุน 
                             ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา เกิดจากสาเหตุ 3 ประการ คือ การตัดคาความนิยมที่เราซื้อหุนบริษัท
เงินทุนบุคคลัภยไปเปนคาใชจายทั้งจํานวน ทําใหขาดทุนประมาณ 400 กวาลานบาท  , การลงทุนในเรื่องระบบ
คอมพิวเตอรการซื้อซอฟทแวรซึ่งจะตองมีการตัดคาเสื่อม และการรับบุคคลากรเขามาใหมเพื่อรองรับการเปดสาขาใหมๆ 
ซึ่งปจจุบันมี 8 สาขารวมสํานักงานใหญ คาดวาในปนี้จะเปดอีกประมาณ 8-10 สาขา  
                             มีผูถือหุนไดสอบถามถึงแรงจูงใจในการที่ประธานที่ประชุมเขาไปลงทุนตั้งธนาคารแลนดแอนดเฮาส 
เพื่อรายยอย 
                             ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา การจัดตั้งธนาคารแลนดแอนดเฮาส เพื่อรายยอย เปนกลยุทธทาง
การตลาด มีวัตถุประสงคใชเปนเครื่องมือทางการตลาดเพื่อสนับสนุนในการประกอบธุรกิจหลักของบริษัทฯ 
                             มีผูถือหุนสอบถามถึง สัดสวนหนี้สินหมุนเวียนที่เพิ่มมากขึ้นเมื่อเทียบกับทรัพยสินที่อยูคงเดิม  
                             นายอดิศรไดชี้แจงวา เกิดจากการกูเงินระยะสั้นเพื่อไปชําระคืนหุนกูบางสวนที่ถึงกําหนดชําระ  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,380,924,602 เสียง   ไมเห็นชอบ 446,199,087 เสียง   งดออกเสียง 12,780,200 เสียง)   
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจดัสรรกําไร เงนิปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2549  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
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                             จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2549 ที่มีกําไรสุทธิจํานวน 3,247 ลานบาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจายเงินปนผลประจําป 2549 ในอัตราหุนละ 0.32 บาท แตเนื่องจากไดมีการจายเงินปน
ผลระหวางกาลไปแลว จํานวน 0.17 บาทตอหุน จึงเหลือเงินปนผลที่จะตองจายเพิ่มเติมอีกหุนละ 0.15 บาท ทั้งนี้ กําหนด
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2550 เวลา 12.00 น. และกําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2550 พรอมกันนี้ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกันเงินสํารองตามกฏหมาย
ของบริษัทฯ เพิ่มขึ้นอีกเปนจํานวน 16.05 ลานบาท เพื่อใหเงินสํารองตามกฎหมายของบริษัทฯจะไดครบ 10% ของทุนจด
ทะเบียน 
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2549 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,839,893,889 เสียง   ไมเห็นชอบ 10,000 เสียง   งดออกเสียง - เสียง)    
                                                       
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายนันทวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  โดยทุกๆปกรรมการบริษัท
ฯที่อยูในตําแหนางนานที่สุดจะตองออกตามวาระเปนจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีกรรมการ
ทั้งหมด 11 ทาน  สําหรับในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 
                     1. นายประทีป       วงศนิรันดร           กรรมการ 
                     2. นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม     กรรมการ 
                     3. นายลิม สวี กวน                            กรรมการ 
                     4. นายซุง ฮี ซัง                                  กรรมการ              
                             ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณาแลวเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งหมดดังกลาว มี
คุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและมีประสบการณ
ในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย สามารถที่จะชวยพัฒนา
บริษัทฯได (ประวัติผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการ ปรากฎในหนังสือเชิญประชุม หนา 21-26) คณะกรรมการบริษัทฯจึง
เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการของคณะกรรมการสรรหาฯดังกลาว และเห็นสมควร
นําเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งหมดกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง 
โดยขอใหพิจารณาลงมติเปนรายบุคคล   
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้ผูไดรับการเสนอชื่อเปน
กรรมการทั้ง 4 ทาน ไมมีสิทธิออกเสียง 
 

 1/5 



ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระกลับเขาเปนกรรมการตามเดิม ดังนี้ 
1. นายประทีป  วงศนิรันดร 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,819,109,489 เสียง   ไมเห็นชอบ 20,794,400 เสียง   งดออกเสียง - เสียง) 
2. นายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,818,755,289 เสียง   ไมเห็นชอบ 21,134,600 เสียง   งดออกเสียง 14,000 เสียง) 
3. นายลิม สวี กวน 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,774,549,089 เสียง   ไมเห็นชอบ 65,316,800 เสียง   งดออกเสียง 38,000 เสียง) 
4. นายซุง ฮี ซัง 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,819,087,289 เสียง   ไมเห็นชอบ 20,802,600 เสียง   งดออกเสียง 14,000 เสียง) 
 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการทีไ่มไดเปนพนักงาน 
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบตามขอเสนอ
ของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดกล่ันกรองและพิจารณาอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ  
รวมถึงพิจารณาจากขนาดและการขยายตัวทางธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณากําหนดคาตอบแทน
เฉพาะแกกรรมการตรวจสอบและกรรมการสรรหาฯ เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งส้ินไมเกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน  ซึ่งในป 2549 ที่ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผู
ถือหุน ครั้งที่ 1/2549 ไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งส้ินไมเกิน 8,000,000 บาท และมอบหมายให
คณะกรรมการบริษัทฯเปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯไดจายคาตอบแทนเปน
เงินจํานวนเพียง 4,490,000 บาท เทานั้น  
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการสรรหาฯไมมีสิทธิออกเสียง 
                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการตรวจสอบและกรรมการ
สรรหาฯ เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งส้ินไมเกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรร
คาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน  
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,821,032,079 เสียง   ไมเห็นชอบ 17,441,200 เสียง   งดออกเสียง 1,430,610 เสียง) 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ซึ่งเมื่อป 2549 บริษัทฯไดแตงตั้งผูสอบ
บัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ (คาตอบแทน 1,500,000 บาท) ดังมีรายชื่อดังนี้ 
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1. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ    
2. นายโสภณ         เพิ่มสิริวัลลภ   (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ  
3. นางสาวสุมาลี    รีวราบัณฑิต    (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ  
4. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร      (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3853) 

                             โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งไดพิจารณาแลวเห็นวา ผูสอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกลาว
ขางตน ไดปฏิบัติหนาที่อยางเหมาะสมและมีความเปนอิสระตอการทําหนาที่ คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรพิจารณา
แตงตั้งผูสอบบัญชีที่มีรายชื่อดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2550 และเห็นสมควรใหกําหนดคาตอบแทนเปน
เงินจํานวน 1,720,000 บาท (คาสอบทาน 1,050,000  บาท คาตรวจสอบ 670,000 บาท) ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาว
เหมาะสมกับจํานวนเนื้องานที่ตองรับผิดชอบแลว ซึ่งผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแตป 
2549 รวม 1 ป โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีไดเปนอยางดีตลอดมา  และนอกจากนี้เพื่อใหการตรวจสอบบัญชีของ
บริษัทฯและบริษัทยอยเปนมาตรฐานเดียวกัน บริษัทฯจึงไดแตงตั้งผูสอบบัญชีตามรายชื่อดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ยอยดวย   
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             มีผูถือหุนไดใหขอคิดเห็นในเรื่องเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรมของผูตรวจสอบบัญชี   
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามที่ไดเสนอมา 
ดังกลาวทุกประการ 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,838,444,279 เสียง   ไมเห็นชอบ 20,000 เสียง   งดออกเสียง 1,439,610 เสียง)  
  

พิจารณาและอนุมัติการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออก  วาระที่ 8.     
                 จําหนาย และการแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิขอ 4. ของบริษัทฯใหสอดคลองกับการลดทุน  
                 จดทะเบียน  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายนันทวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             ตามที่บริษัทฯไดออกใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกพนักงานและพนักงานที่ดํารงตําแหนงกรรมการ 
(ESOP) รวมทั้งการที่บริษัทฯไดจายเงินปนผลในอัตราเกินกวา 30% ของกําไรสุทธิ ตั้งแตป 2544- 2549 ทําใหอัตราการใช
สิทธิและราคาการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (LH-W2) (ที่บริษัทฯไดจัดสรรใหแกผูถือหุนเดิมตามมติ
ของที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544) เปล่ียนแปลงไป อันมีผลทําใหจํานวนหุน
สามัญที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิมีจํานวนไมเพียงพอ  บริษัทฯจึงจําเปนจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการ
ใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (LH-W2) แตเนื่องพรบ.บริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา136 ได
กําหนดในเรื่องการเพิ่มทุนจดทะเบียนไววา กอนที่บริษัทมหาชนจํากัดจะเพิ่มทุนได บริษัทมหาชนจํากัดจะตองตัดหุนจด
ทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายเสียกอน เวนแตเปนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดงสิทธิที่
จะซื้อหุน  
                     ปจจุบันบริษัทฯยังมีหุนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย (ยกเวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน) ดังนี้ 
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                     1. หุนสามัญจํานวน 32,468,530 หุน ที่เหลือจากการใชสิทธิที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพ
ของหุนกูแปลงสภาพที่ไดเสนอขายจดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพยลอนดอน ประเทศอังกฤษ ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือ
หุน ครั้งที่ 3/2535 เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2535 ซึ่งไมมีผูถือหุนกูใชสิทธิอีกจนหมดอายุการใชสิทธิ 
                     2. หุนสามัญจํานวน 120,000,000 หุน  ที่ไดจัดสรรไวเพื่อรองรับการใชสิทธิแปลงสภาพของหุนกูแปลงสภาพ 
ตามมติที่ประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2542 เม่ือวันที่ 28 ตุลาคม 2542 ซึ่งไมมีผูถือหุนกูใชสิทธิเลยจนหมดอายุการใช
สิทธิ 
                     3.  หุนสามัญจํานวน 1,000,000,000 หุน ที่ไดจัดสรรเพื่อเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด       (Private 
Placement) ตามมติที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2544  ซึ่งบริษัทฯยังมิไดเสนอขาย
ใหแกบุคคลใดเลย  
                     รวมเปนหุนที่ยังมิไดนําออกจําหนาย (ยกเวนหุนที่จัดสรรไวเพื่อรองรับหุนกูแปลงสภาพหรือใบสําคัญแสดง
สิทธิที่จะซื้อหุน) จํานวน 1,152,468,530 หุน  
                             คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรใหบริษัทฯลดทุนจดทะเบียน โดยการตัดหุนจดทะเบียนที่ยังไมได
จําหนายจํานวน 1,152,468,530 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 10,806,737,200 บาท 
เปนทุนจดทะเบียนใหม จํานวน 9,654,268,670 บาท แบงออกเปน 9,654,268,670 หุน มูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท 
และเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว จึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯ เปน
ดังนี้ 
 
“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน     9,654,268,670 บาท     (เกาพันหกรอยหาสิบส่ีลานสองแสนหกหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ด 
                                                                                      สิบบาท) 
             แบงออกเปน                  9,654,268,670 หุน      (เกาพันหกรอยหาสิบส่ีลานสองแสนหกหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ด 
                                                                                      สิบหุน) 
            มูลคาหุนละ                                       1 บาท      (หนึ่งบาท) 
            โดยแบงออกเปน 
             หุนสามัญ                      9,654,268,670 หุน      (เกาพันหกรอยหาสิบส่ีลานสองแสนหกหมื่นแปดพันหกรอยเจ็ด 
                                                                                      สิบหุน) 
            หุนบุริมสิทธิ                          -ไมมี-   ” 
 
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหลดทุนจดทะเบียนและแกไขบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนดังกลาว 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ  5,839,889,889 เสียง   ไมเห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 14,000 เสียง)   
 
วาระที่ 9.     พิจารณาและอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯและการแกไขเพ่ิมเตมิหนังสือบริคณหสนธิ     
                 ขอ 4. ของบริษัทฯใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียน  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
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                             นายนันทวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่บริษัทฯมีความจําเปนจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (LH-W2) ตามวาระที่ 8.  คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรใหบริษัทฯเพิ่มทุนจด
ทะเบียน เพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (LH-W2) โดยใหเพิ่มทุนจดทะเบียนอีกจํานวน 
700,000,000 บาท โดยการออกหุนสามัญใหม จํานวน 700,000,000 หุน จากทุนจดทะเบียนเดิม 9,654,268,670 บาท 
บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 10,354,268,670 บาท แบงออกเปนหุนสามัญ 10,354,268,670 หุน มูลคาที่ตราไว
หุนละ 1 บาท และเพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว จึงตองแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4. 
ของบริษัทฯ เปนดังนี้ 
 
“ขอ 4.  ทุนจดทะเบียนจํานวน           10,354,268,670 บาท       (หนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบส่ีลานสองแสนหกหมื่นแปดพัน 
                                                                                                หกรอยเจ็ดสิบบาท) 
             แบงออกเปน                          10,354,268,670 หุน       (หนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบส่ีลานสองแสนหกหมื่นแปดพัน 
                                                                                                 หกรอยเจ็ดสิบหุน) 
            มูลคาหุนละ                                                1 บาท        (หนึ่งบาท) 
            โดยแบงออกเปน 
             หุนสามัญ                               10,354,268,670 หุน      (หนึ่งหมื่นสามรอยหาสิบส่ีลานสองแสนหกหมื่นแปดพัน 
                                                                                                 หกรอยเจ็ดสิบหุน)                                                                                  
             หุนบุริมสิทธิ                                     -ไมมี-   ” 
 
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหเพิ่มทุนจดทะเบียนและแกไขบริคณหสนธิ ขอ 4. ของบริษัทฯให
สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังกลาว 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ  5,753,104,712 เสียง   ไมเห็นชอบ 86,785,177 เสียง   งดออกเสียง 14,000 เสียง)  
 
วาระที่ 10.    พิจารณาและอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน                                                                              
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายนันทวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             สืบเนื่องมาจากสาเหตุที่บริษัทฯมีความจําเปนจะตองเพิ่มทุนจดทะเบียน เพื่อรองรับการใชสิทธิของ
ใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญ (LH-W2) ตามวาระที่ 9. คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรใหจัดสรรหุนสามัญ
เพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิเพิ่มเติมอีก จํานวน 700,000,000 หุน   
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 1/9 



  ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,753,104,712 เสียง   ไมเห็นชอบ 86,785,177 เสียง   งดออกเสียง 14,000 เสียง)   
 
วาระที่ 11.    พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 5,000 ลานบาท  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
                             นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 
                             เพื่อเปนทางเลือกในการระดมเงินทุนที่มีตนทุนทางการเงินต่ํากวาการกูเงินจากสถาบันการเงิน และ
เปนการเพิ่มสัดสวนเงินกูระยะยาวของบริษัทฯ  คณะกรรมการบริษัทฯเห็นสมควรใหบริษัทฯ ออกและเสนอขายหุนกู โดยมี
ขอมูลสําคัญเบื้องตน ดังนี้ 
 
จํานวน  ภายในวงเงินไมเกิน 5,000,000,000 บาท (หาพันลานบาท) หรือเทียบเทาในเงิน 
  สกุลอื่น  
อายุ  ไมเกิน 10 ป  
ประเภท  ดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ  
  มีผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู  
  มีประกัน และ/หรือ ไมมีประกัน  
  หรือหุนกูประเภทใดๆ โดยเปนสกุลเงินบาท และ/หรือ สกุลเงินตางประเทศอื่น  
วิธีการจัดสรร  เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ/หรือ ตางประเทศ  

โดยการเสนอขายตอประชาชนทั่วไป และ/หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง และ/หรือ  
ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ ก.ล.ต. 
โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกูทั้งจํานวนหรือบางสวน คราวเดียวหรือหลาย
คราวไดตามที่เห็นสมควร 
 

อํานาจในการกําหนดเงื่อนไข  ทั้งนี้ใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล และ/หรือ นายนพร  สุนทรจิตตเจริญ มีอํานาจใน 
การกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลักประกัน สกุลเงิน 
จํานวนเงิน อายุ มูลคาที่ตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอกเบี้ย สิทธิของบริษัทฯในการ
ไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option) และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุนกูในตลาดรอง 
สิทธิของผูถือหุนกูในการไถถอนหุนกูคืนกอนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอ
ขาย ระยะเวลาการออกและเสนอขาย ตามที่สภาวะการณจะเอื้ออํานวยและตาม
ระยะเวลาที่เห็นสมควร และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ นายทะเบียน
หุนกู และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรับประกันการจําหนาย และ/หรือ ที่ปรึกษา
และผูเกี่ยวของตางๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสารอื่นใดกับผูที่เกี่ยวของ 
การจัดเตรียม และ/หรือ ใหขอมูล และ/หรือ เอกสารที่เกี่ยวของ เพื่อจัดทํา และ/หรือ 
ยื่นคําขอตางๆ รวมทั้งการนําหุนกูดังกลาวไปจดทะเบียนในตลาดรองได ตลอดจนการ
กําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข และรายละเอียดที่เกี่ยวของ และการดําเนินการใดๆที่
เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวภายใตขอกําหนดของประกาศขอบังคับ
หลักเกณฑและกฎหมายที่เกี่ยวของ  
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                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระนี้  
                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเรื่องอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 
                             เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงที่จะอนุมัติสําหรับวาระนี้  ซึ่ง
จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,832,342,289 เสียง   ไมเห็นชอบ 5,972,000 เสียง   งดออกเสียง 1,589,600 เสียง)   
 
วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ 
                             มีผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับหุนกูที่บริษัทฯจะออกตามวาระที่ 11 นั้น จะออกหุนกูขายในประเทศหรือ
ตางประเทศ และจะออกเปนเงินบาทหรือเงินสกุลตราตางประเทศ 
                             นายอดิศรไดชี้แจงวา คาดวาจะออกหุนกูเพื่อขายภายในประเทศ โดยออกเปนสกุลเงินบาท                              
                             มีผูถือหุนไดขอใหประธานที่ประชุมเลาประสบการณในการลงทุนตางประเทศ 
                             ประธานที่ประชุมไดเลาสรุปใหฟงวา บริษัทและบริษัทที่เกี่ยวของเคยนําเงินไปลงทุนในตางประเทศ
หลายแหงดวยกันในชวงกอนลดคาเงินบาท ทําใหไดบทเรียนวา ไมควรที่จะเขาไปลงทุนในธุรกิจที่ไมเกี่ยวกับธุรกิจหลักของ
บริษัทฯ  หรือที่บริษัทฯ ไมไดควบคุมการบริหารโดยตรง 
                             มีผูถือหุนสอบถามถึงมุมมองของผูบริหารตอธุรกิจในปนี้  
                             นายนพรไดชี้แจงใหทราบวา นับตั้งแตไตรมาส 3 ของ ป 2548 ก็เร่ิมมีสัญญานบงบอกถึงแนวโนม
ภาวะเศรษฐกิจที่ไมคอยดี รวมถึงความเชื่อม่ันลดลง ซึ่งมีผลตอเนื่องมาถึงป 2549 ทําใหภาวะเศรษฐกิจก็ยังคงทรง
ตัวอยางตอเนื่อง สําหรับบริษัทฯเราก็ไดเร่ิมเขามาในตลาดเซ็กเมนทใหม เชน คอนโดมิเนียม และบานเดี่ยวที่มีราคา
ประมาณ 2-3 ลานบาท ซึ่งโดยภาพรวมแลวภาวะเศรษฐกิจในป 2550 นี้ก็คงจะทรงตัวอยูตอไป 
                             มีผูถือหุนสอบถามถึงจํานวนโครงการที่ดําเนินการในป 2550 นี้ 
                             นายนพรไดตอบวา ในป 2550 นี้จะมีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งส้ิน 46 โครงการ 
                             มีผูถือหุนสอบถามวา บริษัทฯจะขยายตัวลงมาในตลาดระดับกลางหรือลางหรือไม 
                             ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา บริษัทฯคงไมเขาไปในตลาดระดับลาง     
  
                             เม่ือไมมีผูใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุมและขอขอบพระคุณ 
ผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้ 
 
ปดประชุมเวลา 16.20 น. 
                 รับรองสําเนาถูกตอง                                       ลงชื่อ          นายอนันต  อัศวโภคิน          ประธานที่ประชุม 
                                                                                                       (นายอนันต  อัศวโภคิน) 
 
           (นายอดิศร  ธนนันทนราพูล)                               ลงชื่อ  นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม    เลขานุการที่ประชุม 
                        กรรมการ                                                       (นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม)                                 
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