
รายงานการประชุมวิสามญัผูถือหุน ครั้งที่ 1/2549 
ของ 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จาํกดั (มหาชน) 
................................................. 

 
                        ประชุมเมื่อวนัที่ 26 มกราคม 2549 เวลา 10.41 น. ณ หองประชุมบรษิทัฯ อาคาร 
คิว.เฮาส คอนแวนต ช้ัน 12 เลขที่ 38 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผูถือ 
หุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมรวม 597 ราย นับจํานวนหุนได 5,447,665,712 หุน ซึ่งเกินกวา
หนึ่งในสามของหุนทั้งหมดจํานวน 8,297,412,718 หุน ( คิดเปน 65.65% )  ครบเปนองคประชุม โดย 
มีนายอนันต อัศวโภคิน เปนประธานที่ประชุม และนายอดิศักดิ์ อธริาษฎรกุล เปนเลขานุการที่ประชุม  
                        เลขานกุารท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในวันนี้มีกรรมการเขารวมประชุม 7 
ทาน ดังนี ้

1. นายอนนัต อัศวโภคิน           ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการ  
2. นายประทีป วงศนิรนัดร       ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
3. นายศริิ การเจรญิดี                 กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
5. นายอดิศร ธนนันทนราพลู    กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
6. นายนพร สุนทรจิตตเจรญิ     กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 
7. นายอดิศกัดิ์ อธิราษฎรกลุ      กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ  

                        และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯไดเชญิคุณประทีป วงศนิรนัดร , คุณศิริ การเจรญิด ี
 และคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ใหเปนผูรับมอบ 
ฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมารวมประชุมดวยตนเองในวันนี้ได  
                        เลขานกุารท่ีประชุมยังไดแถลงใหที่ประชมุทราบตอไปอีกวา เนื่องจากในการประชมุ
ครั้งนี้ บริษัทฯไดใชระบบบารโคดเพื่อใชในการลงทะเบยีนและการนบัคะแนนเสียงในแตละวาระ  
ซึ่งสะดวกรวดเรว็ประหยัดเวลา และมีความแมนยํากวาระบบการลงทะเบียนเดิมที่ตองใชพนักงาน
คนหารายชื่อ และในการลงทะเบียนครั้งนี ้บริษัทฯไดแจกใบลงคะแนนใหผูถือหุนทุกทานโดยในแตละ
วาระขอใหผูถอืหุนที่มีความเห็นเฉพาะที่ไมเห็นดวย หรอืมีความเห็นงดออกเสียง โปรดชูมือเพ่ือ 
เจาหนาที่ของบริษัทฯจะไดเก็บใบลงคะแนนเพื่อนํามารวบรวมและคํานวณหาคะแนนเสียงตอไป  
ทั้งนี้ผูถือหุนทานใดมีความสงสัยประการใดก็สามารถตรวจสอบความถูกตองได 
                        เม่ือเลขานกุารท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบดังกลาวแลว ประธานที่ประชุมจึงได
กลาวเปดประชุมและเริ่มประชุมตามระเบยีบวาระการประชุมดังตอไปนี้ 



 
                        วาระที่ 1. พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครัง้ท่ี 1/2548 
                                        ประธานที่ประชมุไดขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม 
ใหญสามัญผูถอืหุน ครั้งท่ี 1/2548 เมื่อวันที ่19 เมษายน 2548 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว   
                                        เลขานุการที่ประชุมไดช้ีแจงเพิ่มเติมวา เนื่องจากรายงานการประชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุน นัน้ มีขอความทีเ่จาหนาท่ีบริษัทฯไดพิมพตก
หลนไป ในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ (ถามี) ซึ่งอยูในหนาที่ 12 ของรายงานการประชุมดังกลาว  
ในบรรทดัท่ี 20 โดยพิมพตกหลนคําวา “ผูจัดการ” ตอทายคําวา “กรรมการ” จึงขอใหที่ประชุม 
พิจารณาแกไขรายงานการประชุมในสวนนี้ดวย  
                                        ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติใหแกไขรายงานการประชุมตามที่ไดเสนอมา 
ดังกลาว และรบัรองรายงานการประชุมดังกลาว  ( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,407,139,462 เสียง  
ไมเห็นชอบ –ไมมี-   งดออกเสียง 40,526,250 เสียง ) 
 
                        วาระที่ 2. พิจารณาและอนุมตัิการจดัสรรใบสําคัญแสดงสิทธิท่ีจะซ้ือหุนสามัญของ
บริษัทฯใหแกพนกังานที่เปนกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยในปท่ี 5   
                                        ประธานที่ประชมุไดมอบหมายใหนายอดิศร ธนนนัทนราพูล เปนผูช้ีแจงใน
วาระนี ้
                                        นายอดิศรไดช้ีแจงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้เปนเพยีงการขออนุมัติจดั 
สรรใบสําคัญแสดงสิทธิใหแกกรรมการ ซึ่งที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2544 เมื่อวันท่ี  
30 เมษายน 2544 ไดมีมติอนุมัติการออกใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุนสามัญของบรษิัทฯใหแก
พนักงานของบริษัทฯและบริษัทยอย (รวมถึงพนกังานซึง่ดํารงตําแหนงกรรมการ) จาํนวน 30 ลาน
หนวย อายโุครงการ 5 ป ทยอยจัดสรรปละ 6 ลานหนวย อัตราแปลงสภาพ 1 ใบสําคัญแสดงสิทธิ  
ตอ 10 หุนสามัญ ในราคาหุนละ 1 บาท อายุใบสําคัญแสดงสิทธิ 3 ป ใชสิทธิไดทกุๆ 3 เดือน ซึ่งเมื่อ 
วันที่ 15 ธันวาคม 2548 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษทัฯ ครั้งที่  6/2548 ไดมีมติใหจัดสรรใบสําคัญ 
แสดงสิทธิฯใหแกพนักงานที่เปนกรรมการของบรษิัทฯและบริษัทยอยในปที่ 5 ซึ่งเปนปสุดทายทีม่ี 
การจัดสรร จํานวน 1,870,000 หนวย ซึ่งในการจัดสรรครัง้นี้ไมมีพนักงานซึ่งมิไดดํารงตําแหนง 
กรรมการไดรบัใบสําคัญแสดงสิทธิเกนิกวารอยละ 5 ของจํานวนที่จัดสรร   สําหรับพนักงานทีด่ํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯและบริษัทยอยที่ไดรับจดัสรรมรีายชื่อดงัตอไปนี ้
 
 
 



บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากดั (มหาชน) 
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจาํนวนที่ไดจัดสรรให

ในครั้งนี ้
1 นายอนนัต  อัศวโภคิน กรรมการและกรรมการ    

ผูจัดการ 
 

200,000 
 

3.33 
2 นายอดิศร  ธนนนัทนราพูล กรรมการและรอง

กรรมการผูจัดการ 
 

550,000 
 

9.17 
3 นายนพร  สุนทรจติตเจริญ กรรมการและรอง

กรรมการผูจัดการ 
 

700,000 
 

11.67 
4 นายอดิศักด์ิ  อธิราษฎรกุล กรรมการและผูจัดการฝาย

กฎหมาย 
 

90,000 
 

1.50 
 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธ จํากดั ซึ่งเปนบริษัทยอย 
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจาํนวนที่ไดจัดสรรให

ในครั้งนี ้
1 นายไพศาล  ภูเจรญิ กรรมการและกรรมการ 

ผูจัดการ 
 

60,000 
 

1.00 
 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส นอรธอีส จํากดั ซึ่งเปนบริษัทยอย 
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจาํนวนที่ไดจัดสรรให

ในครั้งนี ้
1 นายอนิทรชยั  หอวจิิตร กรรมการและกรรมการ 

ผูจัดการ 
 

40,000 
 

0.67 
 
บริษัท สยามธานี พร็อบเพอรตี้ จํากดั ซึ่งเปนบริษัทยอย 
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจาํนวนที่ไดจัดสรรให

ในครั้งนี ้
1 นายเฉลิม  เกียรติธนะบาํรุง กรรมการและกรรมการ 

ผูจัดการ 
 

180,000 
 

3.00 
 
บริษัท แอล.เอช. เมืองใหม จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย 
ลําดับ ช่ือ ตําแหนง จํานวนที่ไดรับการจัดสรร รอยละของจาํนวนที่ไดจัดสรรให

ในครั้งนี ้
1 นายพทิยา  ตนัตพิิรยิะกิจ กรรมการและกรรมการ 

ผูจัดการ 
 

50,000 
 

0.83 
 
 
 



 
                                        นายอดิศรไดแถลงตอไปอีกวา สําหรับวาระนีจ้ะตองไดมติไมนอยกวา  
3 ใน 4  ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุน 
ตั้งแต 25 ราย ซึ่งถือหุนรวมกันตั้งแตรอยละ 15 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดคัดคาน 
                                        ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนมุัติใหจัดสรรใบสําคัญแสดงสทิธิที่จะซื้อหุน
สามัญของบรษัิทฯใหแกพนกังานที่เปนกรรมการของบรษิัทฯและบรษิทัยอย ในปท่ี 5 จํานวน 
1,870,000 หนวย ตามทีไ่ดเสนอมาทุกประการ  (ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,183,764,555 เสียง  
คิดเปน 95.15% ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขาประชมุ เกินกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขา
ประชุม  และมีผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นชอบจํานวน 21 ราย ถือหุนรวมกัน 190,670,377 เสียง   
คิดเปน 2.29% ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด และงดออกเสียง 73,230,780 เสียง) 
 
                        วาระที่ 3. พิจารณาเรือ่งอื่นๆ (ถามี) 
                                        ไมมีผูใดเสนอเรือ่งอ่ืนใดเขาพจิารณาอีก 
 
ปดประชุมเวลา 11.40 น. 
 
 
                                                                     ลงชื่อ     นายอนันต อัศวโภคนิ      ประธานที่ประชุม 
                                                                     ลงชื่อ นายอดศิักดิ์   อธริาษฎรกลุ  เลขานกุารท่ีประชุม 
 
 
                    รบัรองสําเนาถกูตอง 
 
 
 
              (นายอดิศร  ธนนนัทนราพลู)   
                           กรรมการ 
 
                                                                       


