สําเนารายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553
บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2553 เวลา 13.38 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 639 ราย นับจํานวนหุ้นได้ 6,509,866,327 หุ้น ซึง่ เกินกว่าหนึง่ ในสามของหุ้นทังหมดจํ
( คิดเป็ น 64.93 % ) ครบเป็ นองค์ประชุม โดยในการประชุมครัง้ นี ้มีนายอนันต์ อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริ ษัท
เป็ นเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมได้ กล่าวแนะนํากรรมการที่เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ จํานวน 7 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดั การ
2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์
4. นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายอดิศร ธนนันท์นราพูล
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ
6. นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ
กรรมการและรองกรรมการผู้จดั การ
7. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ได้ คือ นายลิม สวี กวน และนายซุง ฮี ซัง
และในวันนี ้ บริ ษัทฯได้ เชิญผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ
เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ด้ วย
ก่อนจะเข้ าวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบตั ิในการมอบฉันทะ
การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแต่ละวาระการประชุม ซึง่ รายละเอียดปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุม
หน้ า 32-37 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
แบบ ค. เป็ นแบบที่ใช้ เฉพาะกรณีผ้ ถู ือหุ้นเป็ นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตังให้
้ Custodian ในประเทศ
ไทย เป็ นผู้รับฝากและดูแลหุ้น
วิธีปฏิบัตใิ นการลงคะแนนเสียงแต่ ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้ งผลการนับคะแนน
1. บริษัทฯจะชี ้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงให้ ที่ประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแต่ละวาระด้ วย
ระบบ
Barcode
จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงได้ ทํา
เครื่ องหมายไว้ โดยบริ ษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนให้ เฉพาะ
1.1 ท่านผู้ถือหุ้นที่มาเอง
1.2 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ก.
1.3 ผู้รับมอบฉันทะแบบ ข. หรื อ แบบ ค. ที่ไม่ได้ ลงคะแนนเสียงไว้ ในหนังสือมอบฉันทะ
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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 ใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให้
4. เมื่อได้ คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ ว ประธานที่ประชุมหรื อเลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งผลการนับคะแนนให้
ที่ประชุมทราบ
มติของที่ประชุม
1. เลขานุการที่ประชุมจะแจ้ งจํานวนคะแนนเสียงที่จะต้ องใช้ เป็ นมติที่ประชุมในแต่ละวาระให้ ที่ประชุม
ทราบก่อนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเท่ากันให้ ประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ ้นอีกหนึง่ เสียงต่างหากเป็ นเสียงชี ้ขาด
3. ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะใดมีสว่ นได้ เสียเป็ นพิเศษในเรื่ องใดโดยเฉพาะ ห้ ามมิให้ ออกเสียงใน
เรื่ องนัน้ และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะนันออกนอกที
้
่ประชุมชัว่ คราวก็ได้ เว้ นแต่เป็ น
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตังกรรมการ
้
้ ้ เพื่อเป็ นการส่งเสริมการกํากับดูแล
เลขานุการที่ประชุมยังได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบต่อไปอีกว่า ทังนี
กิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบตั ิตอ่ ผู้ถือหุ้นทุกรายอย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียมกัน บริษัท
ฯจึงได้ 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
้ นกรรมการ หรื อตัง้
คําถามแต่อย่างใด
เลขานุการที่ประชุมได้ เชิญประธานที่ประชุมดําเนินการเปิ ดประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2552
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวเปิ ดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้
พิจารณารั บรองรายงานการประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2552
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 1/2552
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,602,716,086 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 346,600 เสียง)
วาระที่ 1
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( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,603,062,686 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )
วาระที่ 2

พิจารณารั บทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนพรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปี ที่ผา่ นมาพอที่จะ
สรุปสาระสําคัญได้ ดงั นี ้
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรั บปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
รายละเอียด / ปี

2552
17,912
17,273
96 %
3,687
3,908
3,713
52

รายได้ รวมทังหมด
้
รายได้ จากการขายบ้ าน
สัดส่วนรายได้ จากการขายบ้ าน
กําไรจากการขายบ้ าน (Profit from core operation)
กําไรสุทธิ
ยอดโอนบ้ าน (หลัง)
จํานวนโครงการที่เปิ ดดําเนินการ

2551
16,008
15,410
96 %
3,156
3,428
3,114
45

% เปลี่ยนแปลง
11.89 %
12.09 %
16.83 %
14.03 %
19.24 %

2. บ้ านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุ งเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้ านที่บริษัทส่ งมอบให้ แก่ ลูกค้ า
รายละเอียด / ปี
บ้ านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร รวมทังหมด
้
บ้ านจดทะเบียนเพิ่มที่จดั สรร ประเภทบ้ านเดี่ยว
จํานวนบ้ านเดี่ยวที่บริ ษัทส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ้ านจดทะเบียนเพิ่มประเภทจัดสรร ประเภททาวน์เฮ้ าส์
จํานวนหลังทาวน์เฮ้ าส์ที่บริ ษัทส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)
บ้ านจดทะเบียนเพิ่มที่จดั สรร ประเภทคอนโดมิเนียม
จํานวนห้ องคอนโดมิเนียมที่บริ ษัทส่งมอบให้ แก่ลกู ค้ า
ส่วนแบ่งตลาด (Market Share)

2552
69,938
10,309
2,217
21.5 %
12,178
394
3.2 %
46,452
835
1.8 %

2551
59,048
13,437
2,300
17.1 %
11,943
287
2.4 %
31,535
215
0.7 %

% เปลี่ยนแปลง
18.4 %
-23.3 %
-3.6 %
2.0 %
37.3 %
47.3 %
288.4 %

3. การลงทุนในบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
บริษัท

ทุนชําระแล้ ว
(ล้ านบาท)

จํานวนหุ้นที่ถือ

ราคา
PAR

% การถือหุ้น

listed
QH
HMPRO
KH
Q-CON
POLAR

8,477
3,704
1,662
400
4,892

2,107,539,377
1,110,728,875
477,586,025
84,627,680
1,223,102,790

1
1
1
1
1

24.86%
29.99%
28.73%
21.16%
25.00%

3,962
1,845
924
271
977
7,978

non-listed
LHPF 2
LHPF 1
LH BANK
AAA

3,021
40
2,758
5

150,995,059
2,013,462
11,291,800
199,994

10
10
100
10

49.99%
49.90%
40.95%
40.00%
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ราคาทุน
(ล้ านบาท)

ราคาตลาด ณ
7 / 4 / 2553

ราคาตลาด
(ล้ านบาท)

2.38
6.25
5.45
3.96
3.06
Total listed

5,016
6,942
2,603
335
3,743
18,639

1,328
32
1,266
10
2,635

Total non- listed

1,328
32
1,266
10
2,635

10,613

Grand Total

21,274

4. การซือ้ ที่ดนิ
บริ ษัทฯและบริษัทย่อยได้ มีการซื ้อที่ดินและโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินในเขตกรุงเทพฯและประมณฑลเพื่อทําโครงการจํานวน
13 แปลง เป็ นจํานวนเงินที่จ่ายชําระค่าซื ้อที่ดิน 3,914 ล้ านบาท และวางเงินมัดจําซื ้อที่ดินจํานวน 8 แปลง เป็ นจํานวนเงิน
ที่จ่ายชําระแล้ วจํานวน 212 ล้ านบาท รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 4,126 ล้ านบาท
5. การออกจําหน่ ายหุ้นกู้
บริษัทฯได้ มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้ านบาท ในเดือนธันวาคม 2552 อัตราดอกเบี ้ยคงที่ร้อยละ 4.5
อายุ 5.5 ปี
เลขานุการที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ไม่มีการลงมติ เป็ นเพียงการชี ้แจงให้ ที่ประชุม
รับทราบเท่านัน้
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปี ที่ผา่ นมาตามที่นายนพรได้ ชี ้แจงมา
พิจารณาและอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
สําหรับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุป
สาระสําคัญๆได้ ดงั นี ้
งบดุล สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
วาระที่ 3

งบการเงินรวม
สินทรัพย์ รวม
สินทรัพย์หมุนเวียน
เงินสดและเงินฝากธนาคาร
สินค้ าคงเหลือ – สุทธิ
อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์ หมุนเวียน
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน
เงินลงทุนในบริ ษัทร่ วมและบริ ษัทอื่น
ที่ดินรอการพัฒนา
อื่น ๆ
รวมสินทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน

ผลต่ าง
ล้ านบาท
818

%
1.8

ปี 2552
46,920

ปี 2551
46,102

2,168
22,999
727
25,894

1,233
24,303
394
25,931

935
-1,304
333
-36

75.8
5.4
84.5
-0.1

11,814
4,419
4,793
21,026

11,281
4,159
4,732
20,172

533
260
61
854

4.7
6.3
1.3
4.2

งบดุล สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
งบการเงินรวม
หนีส้ ินรวม
หนี ้ที่มีภาระดอกเบี ้ย
เงินกู้ระยะสัน้
เงินกู้ระยะยาว + Current Portion
หุ้นกู้ + Current Portion
รวมหนีท้ ่ มี ีภาระดอกเบีย้
หนีส้ ินอื่นที่ไม่ มีภาระดอกเบีย้
ส่วนของผู้ถือหุ้น
ทุนที่ออกและชําระแล้ ว
กําไรสะสม
อื่น ๆ
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ปี 2552
19,577

ปี 2551
19,017

767
7,018
9,000
16,785
2,792
27,343
10,026
5,255
12,062

2,179
5,463
8,500
16,142
2,875
27,086
10,026
4,941
12,120

ผลต่ าง
ล้ านบาท
560

%
2.9

-1,412
1,555
500
643
-83
257
314
-58

-64.8
28.5
5.9
4.0
2.9
0.9
6.4
0.5

งบกําไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
งบการเงินรวม
ปี 2552
17,912
17,273
382
256
1,174
13,732
5,087
1,219
3,908

รายได้ รวม
รายได้ จากการขายบ้ าน
รายได้ ค่าเช่ า
รายได้ อ่ ืน ๆ
ส่ วนแบ่ งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่ วม
ต้ นทุนและค่ าใช้ จ่าย
กําไรสุทธิ ก่ อนภาษีเงินได้
ภาษีเงินได้
กําไรสุทธิ

ปี 2551
16,008
15,410
361
238
1,024
12,542
4,287
927
3,428

ผลต่ าง
ล้ านบาท
1,904
1,864
22
19
151
1,190
800
291
481

%
11.9
12.1
6.1
7.8
14.7
9.5
18.7
31.4
14.0

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 ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปี สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2552
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,520,834,566 เสียง ไม่เห็นชอบ 26,289,510 เสียง งดออกเสียง 19,342,114 เสียง)
( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,566,466,190 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )
วาระที่ 4

พิจารณาและอนุมัตเิ รื่ องการจัดสรรกําไร เงินปั นผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2552
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามที่ได้ เรี ยน
เสนอในวาระที่ผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้ พิจารณาแล้ วเห็นสมควร ให้ จ่ายเงินปั นผลประจําปี 2552 จากกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นในอัตรา หุ้นละ 0.34 บาท แต่เนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล
ไปแล้ วจํานวน 0.24 บาทต่อหุ้น ดังนันเงิ
้ นปั นผลที่บริษัทฯจะต้ องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปั นผลหุ้นละ 0.10 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผู้มีสทิ ธิได้ รับเงินปั นผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้ รวบรวมรายชื่อตาม ม. 225 ของพรบ.
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นเพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2553 และกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 25 พฤษภาคม 2553 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. 2552
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,680,912,657 เสียง ไม่เห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง)
( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,914,657 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )
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วาระที่ 5

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ กรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายนันทวัฒน์ได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี
และ
เพื่อให้ ที่ประชุมนี ้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างบริสทุ ธิ์ยตุ ิธรรม กรรมการ
ที่ต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่านที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ คือ
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
ถือหุ้นจํานวน 2,382,639,623 หุ้น
2. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม ถือหุ้นจํานวน
10,099 หุ้น
ได้ ขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้ แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้กรรมการทัง้ 2
ท่าน ดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้ องประชุม โดยประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์เป็ นผู้
ชี ้แจงในวาระนี ้ต่อไป
เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
นายภควัตได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่
ต้ องออกตามวาระ โดยทุกๆปี กรรมการบริษัทฯจะต้ องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทังหมด
้
ซึง่
ปั จจุบนั บริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ท่าน สําหรับในปี นี ้มีกรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน ดังนี ้
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
2. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
3. นายลิม สวี กวน
ทังนี
้ ้บริษัทฯได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นได้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการแล้ ว แต่ปรากฎว่าไม่มีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเข้ ามาแต่ประการใด ซึง่ คณะกรรมการสรรหาฯได้ พิจารณา
แล้ วเห็นว่ากรรมการที่ต้องออกตามวาระทังหมดดั
้
งกล่าว มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจที่เกี่ยวข้ องกับการดําเนินงานของบริ ษัทฯ มีประวัติ
การทํางานที่โปร่งใสไม่ดา่ งพร้ อย สามารถที่จะช่วยพัฒนาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้ พิจารณาแล้ ว เห็นชอบตาม
แนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเป็ นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนดังกล่าว
โดย
เห็นสมควรให้ เสนอขออนุมตั ิตอ่ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2553 เพื่อพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังกรรมการที
้
่ต้องออก
ตามวาระคือ
1. นายอนันต์ อัศวโภคิน
2. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม
3. นายลิม สวี กวน
กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทังนี
้ ้ประวัติของผู้ได้ รับการเสนอชื่อเป็ นกรรมการทัง้ 3 ท่าน
ปรากฎอยูใ่ นหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 25-30
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 นายภควัตจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้ต้ องได้
คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
โดยจะเป็ นการเลือกตังกรรมการเป็
้
น
รายบุคคล และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติแต่งตังกรรมการใหม่
้
แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ดังนี ้
1/6

1. นายอนันต์ อัศวโภคิน (จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 4,298,306,994 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง 2,382,639,623 หุ้น)
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 4,276,876,115 เสียง ไม่เห็นชอบ 21,428,879 เสียง งดออกเสียง 2,000 เสียง)
2. นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษม (จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,936,518 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง 10,099 หุ้น)
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,659,495,639 เสียง ไม่เห็นชอบ 21,418,879 เสียง งดออกเสียง 22,000 เสียง)
3. นายลิม สวี กวน (จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,946,617 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสทิ ธิออกเสียง - หุ้น)
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,641,785,228 เสียง ไม่เห็นชอบ 39,139,389 เสียง งดออกเสียง 22,000 เสียง)
วาระที่ 6

พิจารณาและอนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทนแก่ กรรมการ
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
เพื่อให้ ที่ประชุมนี ้สามารถแสดงความคิดเห็นได้ อย่างเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเป็ นไปอย่างบริสทุ ธิ์ยตุ ิธรรม กรรมการ
ที่มีสว่ นได้ เสียในวาระนี ้จํานวน 3 ท่านที่ได้ เข้ าร่วมประชุมในวันนี ้ คือ
1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์
ถือหุ้นจํานวน 300,000 หุ้น
2. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ์ ถือหุ้นจํานวน 52,998 หุ้น
3. นายชัชชาติ สิทธิพนั ธุ์
ถือหุ้นจํานวน
– หุ้น
ได้ ขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนให้ แก่ตนเองเฉพาะแต่ในวาระนี ้เท่านัน้ ทังนี
้ ้กรรมการทัง้ 2
ท่านดังกล่าวขออนุญาตออกนอกห้ องประชุม
นายนันทวัฒน์ พิพฒ
ั วงศ์เกษมได้ ชี ้แจงต่อไปอีกว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
ซึง่ กําหนดให้ ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาและอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนแก่
จํากัดและข้ อบังคับของบริษัทฯ
กรรมการ คณะกรรมการบริ ษัทฯได้ พิจารณาข้ อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนแล้ ว โดยได้
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการต่างๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษัทฯ
คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึง่ ทํา
หน้ าที่เป็ นกรรมการอิสระ โดยกําหนดไว้ เป็ นจํานวนเงินรวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้
คณะกรรมการบริ ษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่ละท่าน เพื่อเสนอให้ ท่ ปี ระชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น
ครั ง้ ที่ 1/2553 พิจารณาและอนุมัตคิ ่ าตอบแทนเฉพาะแก่ กรรมการที่ไม่ ใช่ พนักงานบริษัทฯซึ่งทําหน้ าที่ดังกล่ าว
ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่ สามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 1/2552 ได้ อนุมัตกิ าํ หนดค่ าตอบแทน เป็ นจํานวนเงิน
รวมกันทัง้ สิน้ ไม่ เกิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้ คณะกรรมการบริ ษัทฯเป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการ
แต่ละท่าน ทัง้ นี ้ บริษัทฯได้ จ่ายค่ าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินรวม 3,470,000 บาท โดยแยกประเภทค่ าตอบแทน
ตามที่กาํ หนดในหนังสือเชิญประชุม หน้ า 5
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 ทังนี
้ ้กรรมการอิสระที่ถือหุ้นอยูไ่ ม่มีสทิ ธิ
ออกเสียง และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็ นจํานวนเงิน
รวมกันทังสิ
้ ้นไม่เกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการบริษัทฯ เป็ นผู้จดั สรรค่าตอบแทนให้ แก่กรรมการแต่
ละท่าน
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,676,236,172 เสียง ไม่เห็นชอบ 2,029,547 เสียง งดออกเสียง 2,326,900 เสียง)
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( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,592,619 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น )
วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัตกิ ารแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดค่ าตอบแทนของผู้สอบบัญชี
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ชี ้แจงในวาระนี ้
นายอดิศรได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2552 ที่ผา่ นมา ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ มติให้ แต่งตัง้
1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
2. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
3. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรื อ
4. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)
ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดค่าตอบแทน
1,820,000 บาท (ค่าสอบทาน 1,080,000 บาท, ค่าตรวจสอบ 740,000 บาท)
สําหรับปี 2553 นี ้ คณะกรรมการบริ ษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแต่งตัง้ ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ที่มีรายชื่อดังต่อไปนี ้
1. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรื อ
2. นายโสภณ
เพิ่มสิริวลั ลภ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรื อ
3. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรื อ
4. นางสาวพิมพ์ใจ มานิตขจรกิจ (ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4521)
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ต่อไป และเห็นสมควรให้ กําหนดค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวน 1,273,000
บาท (ค่าสอบทาน 750,000 บาท ค่าตรวจสอบ 523,000 บาท) ซึง่ ผู้สอบบัญชีจากสํานักงานเอินส์ท แอนด์ ยัง ได้ ทําหน้ าที่
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯมาตังแต่
้ ปี 2549 รวม 4 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 ือหุ้นท่านใดมีความคิดเห็นเป็ นการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงได้ แจ้ งให้ ทราบว่าสําหรับวาระนี ้
ต้ องได้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้ งผลการรวมคะแนนเป็ นดังนี ้
้ ้ สอบบัญชีและค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีตามที่ได้ เสนอมา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ลงมติอนุมตั ิแต่งตังผู
ดังกล่าวทุกประการ
( ด้ วยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,680,558,270 เสียง ไม่เห็นชอบ 345,347 เสียง งดออกเสียง 42,000 เสียง)
( จํานวนหุ้นที่ลงทะเบียน 6,680,945,617 หุ้น จํานวนหุ้นที่ไม่มีสิทธิออกเสียง - หุ้น )
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานที่ประชุมได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามเรื่ องต่างๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
มีผ้ ถู ือหุ้นสอบถามถึงเหตุผลที่บริษัทฯไม่ขายหุ้น Q.CON ทังหมด
้
้ แรก
ประธานที่ประชุมได้ ตอบข้ อซักถามว่า เราไม่ได้ มีจดุ ประสงค์ที่จะเข้ ามาลงทุนในกิจการนี ้ในตังแต่
แต่จําเป็ นที่จะต้ องเข้ ามาในธุรกิจนี ้ เนื่องจากการก่อสร้ างบ้ านในระบบเดิมที่ต้องใช้ อิฐมอญ ซึง่ มีคณ
ุ ภาพไม่ได้ มาตรฐาน
้
ตอิฐมวลเบา
เท่าที่ควร รวมทังราคาก็
้
มีความผันผวนไม่แน่นอน เราจึงได้ เข้ าหุ้นกับพันธมิตรในกลุม่ เพื่อร่วมกันตังโรงงานผลิ
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เพื่อใช้ ในกลุม่ ของเรา ซึง่ เราก็คาดไม่ถงึ ว่าจะมีผ้ สู นใจเข้ ามาประกอบธุรกิจนี ้มากถึง 6-7 รายพร้ อมๆกัน รวมทังปู
้ นซิเมนต์ไทย
ก็ได้ ตงโรงงานผลิ
ั้
ตอิฐมวลเบานี ้ด้ วย ทําให้ ราคาขายตกลงมาเรื่ อยๆ จนปั จจุบนั ผู้ประกอบการทุกรายต่างก็ประสบผลขาดทุน
ั นาระบบการก่อสร้ างมาเป็ นผนัง และพื ้นสําเร็จรูป ซึง่ มีคณ
ุ สมบัติดีกว่า นํามาใช้ แทนอิฐ
ถ้ วนหน้ า แต่ในขณะนี ้เราได้ พฒ
มวลเบามากขึ ้น ทําให้ ไม่มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ อิฐมวลเบามากเท่าเดิม เราจึงได้ ตดั สินใจว่าเราจะต้ องการออกจากธุรกิจนี ้
แต่ทงนี
ั ้ ้เรามีข้อตกลงกับปูนซิเมนต์ไทย ในฐานะที่เราเป็ นผู้ใช้ รายใหญ่สดุ ว่าเราจะยังคงใช้ อยู่ และเพื่อเป็ นหลักประกันให้ แก่
ทังเราและปู
้
นซิเมนต์ไทย ในด้ านราคาและอัตราการผลิตการจําหน่าย เราจึงคงขายหุ้นออกไปเพียงบางส่วนเท่านัน้ แต่ทงนี
ั ้ ้ก็
้
ได้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กบั
ไม่ได้ มีข้อผูกพันว่าเราจะต้ องถือหุ้นในส่วนที่เหลือนี ้ตลอดไป ในอนาคตเราอาจจะขายหุ้นทังหมดก็
สถานการณ์ตามความจําเป็ นและเหมาะสม ซึง่ คาดว่าเมื่อปูนซิเมนต์ไทยซื ้อไป เขาน่าจะบริ หารกิจการนี ้ได้ ดีกว่าเรา
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึง
1. ยอดขายของโครงการ อาคารชุด The Room รัชดา
2. สัดส่วนสินค้ าระหว่าง บ้ าน คอนโด และทาวน์เฮ้ าส์
3. มาตรการลดหย่อนค่าภาษี ที่หมดอายุลง จะทําให้ อตั รากําไรสุทธิของบริษัทฯลดลงหรื อไม่
ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายนพร สุนทรจิตต์เจริญ เป็ นผู้ตอบในข้ อ 1. และ 2. ส่วนคําถามข้ อ
3. ได้ มอบหมายให้ นายอดิศร ธนนันท์นราพูล เป็ นผู้ตอบข้ อซักถาม
นายนพร ได้ ชี ้แจงให้ ที่ประชุมทราบว่า
1. โครงการอาคารชุด THE ROOM รัชดา ซึง่ มีประมาณ 800 ยูนิต ได้ ขายหมดแล้ ว
2. สัดส่วนสินค้ าของบริษัทฯ จะแบ่งเป็ น บ้ านประมาณ 70-80% คอนโดประมาณ 12% ทาวน์เฮ้ าส์
ประมาณ 8% ซึง่ สัดส่วนของสินค้ าแต่ละประเภทก็จะขึ ้นลงอยูใ่ นอัตราประมาณดังกล่าว
นายอดิศรได้ ตอบข้ อซักถามคําถามในข้ อ 3. ว่า ตามที่รัฐบาลได้ ออกมาตรการกระตุ้นอสังหาริมทรัพย์ ซึง่
ประกอบด้ วยมาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ ซึง่ ได้ มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 เดือน ส่วนมาตรา
ลดหย่อนค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะได้ หมดอายุลงแล้ ว ดังนันทํ
้ าให้ นบั ตังแต่
้ เดือนเมษายน 2553 ผู้ประกอบการจะต้ องกลับมาจ่าย
ค่าภาษี ธุรกิจเฉพาะตามเดิมคือในอัตรา 3.3% เป็ นเหตุให้ อตั รากําไรสุทธิลดลง หากผู้ประกอบการจะรักษาอัตรากําไรสุทธิ
ให้ คงเดิม ก็ขึ ้นอยูก่ บั ว่าผู้ประกอบการจะสามารถปรับราคาขายขึ ้นได้ หรื อลดค่าใช้ จ่ายอื่นๆได้ หรื อไม่ หากสามารถทําได้
ก็จะสามารถรักษาอัตรากําไรสุทธิได้ สําหรับในปี นี ้บริษัทฯคาดว่าน่าจะมียอดขายโตขึ ้นประมาณ 15% ค่าใช้ จ่ายจะโตขึ ้น
ประมาณตัวเลขหลักเดียว ในส่วนของราคาก็ขึ ้นอยูก่ บั DEMAND และ SUPPLY ซึง่ หาก DEMAND ดี SUPPLY ไม่มาก
ก็จะสามารถปรับราคาได้ ดี
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงอนาคตธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อย
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ปั จจุบนั ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้ าส์ เพื่อรายย่อยได้ เปิ ดดําเนินการมาแล้ ว
3 ปี ผลประกอบการก็ดีขึ ้นเรื่ อยๆ ปั จจุบนั มีสนิ ทรัพย์ประมาณ 5 หมื่นล้ านบาท มีกําไรอยูป่ ระมาณเดือนละ 30 ล้ านบาท โดย
มีแผนที่จะระดมทุนเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็ น 1 หมื่นล้ านบาท เพื่อให้ สามารถผ่านหลักเกณฑ์เพื่อยกระดับเป็ นธนาคารพาณิชย์
และจะนําเข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ภายในปี นี ้
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงความคืบหน้ าของโครงการชลลดา สุวรรณภูมิ
นายนพรได้ ชี ้แจงว่า เนื่องจากโครงการนี ้เป็ นโครงการขนาดใหญ่ประมาณ 200 ไร่ ราคาหลังละประมาณ
4-6 ล้ านบาท ซึง่ เปิ ดการขายมาประมาณ 3 ปี แล้ ว การขายก็เป็ นไปอย่างต่อเนื่อง มีลกู ค้ าที่สนใจอย่างต่อเนื่อง
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามกรณีที่มาตรการลดหย่อนค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ที่จะหมดอายุลง จะมีผล
ทําให้ ยอดขายในครึ่งปี หลังของเราชลอตัวลงหรื อไม่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า ไม่น่าจะมีผลกระทบ เพราะจากเดิมกําหนดให้ บริ ษัทฯและผู้ซื ้อรับผิดชอบ
ค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์คนละครึ่ง ซึง่ เมื่อมีมาตรการนี ้ทําให้ ผ้ ซู ื ้อได้ ประโยชน์ลดค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ 1%
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และค่าจดทะเบียนจํานองอีก 1% รวมลดค่าใช้ จ่ายได้ เพียง 2% จํานวนเงินที่ได้ ประโยชน์นี ้ไม่ได้ มีผลต่อการตัดสินใจในการ
ซื ้อบ้ านของลูกค้ ามากเท่าใด
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามว่า จากสถานการณ์การเมืองปั จจุบนั บริ ษัทฯมีแผนที่จะปรับลดจํานวนโครงการที่
จะเปิ ดใหม่ในปี นี ้หรื อไม่
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า จากประสบการณ์การดําเนินงานที่ผา่ นมา ทําให้ เราทราบได้ วา่ ภาวะการณ์
ทางการเมืองที่ไม่แน่นอนไม่คอ่ ยจะมีผลต่อกระทบต่อธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากเท่าใด ซึง่ ปั จจัยโดยตรงได้ แก่ โครงสร้ าง
จํานวนประชากรที่มีคนหนุ่มสาววัยเจริญพันธุ์ อัตราความเจริ ญเติบโต GDP. อัตราการจ้ างงาน
มีผ้ ถู ือหุ้นได้ สอบถามถึงนโยบายในการถือหุ้นบมจ. โฮมโปรดักส์ เซ็นเตอร์ และ บมจ.บางกอกเชน
ฮอสปิ ทอล
งกล่าว เป็ นการลงทุนก่อนเกิดวิกฤติทาง
ประธานที่ประชุมได้ ชี ้แจงว่า กรณีเงินลงทุนในบริษัททังสองดั
้
การเงินคือก่อนปี 2540 ปั จจุบนั เราไม่มีนโยบายในการลงทุนกิจการที่ไม่เกี่ยวข้ องโดยตรงกับบริ ษัทฯเพิ่มเติม กิจการของทัง้
สองบริษัทดังกล่าวก็เติบโตได้ ดีมาก เราคงยังไม่ขายหุ้นดังกล่าวออกไป เพราะเป็ นการลงทุนในระยะยาว และมีผลตอบแทน
ในอัตราที่น่าพอใจ
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะสอบถามเรื่ องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงได้ กล่าวปิ ดการประชุม และ
ขอขอบพระคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่สละเวลามาร่วมประชุมในครัง้ นี ้
ปิ ดประชุมเวลา 15.10 น.
รับรองสําเนาถูกต้ อง

(นายอดิศร ธนนันท์นราพูล)
กรรมการผู้มีอํานาจ

ลงชื่อ

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

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี ้ เป็ นการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงตามความเป็ นจริ งที่เกิดขึ ้นที่มีผ้ ถู ือหุ้นได้ ทยอยเข้ า
มาร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นในแต่ละวาระ
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