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สาํเนารายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2553 
บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จาํกัด (มหาชน) 

 
                             ประชมุเม่ือวนัท่ี 28 เมษายน 2553 เวลา 13.38 น. ณ ห้องประชมุ (สาทร 1-2) ชัน้ 4 อาคารคิวเฮ้าส์ 

ลมุพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุง่มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ

รวม 639 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 6,509,866,327 หุ้น ซึง่เกินกวา่หนึง่ในสามของหุ้นทัง้หมดจํานวน  10,025,921,523 หุ้น  

( คิดเป็น 64.93 % )  ครบเป็นองค์ประชมุ โดยในการประชมุครัง้นีมี้นายอนนัต์ อศัวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผู้จดัการ เป็นประธานท่ีประชมุ และนายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษม เลขานกุารบริษัทและเลขานกุารคณะกรรมการบริษัท 

เป็นเลขานกุารท่ีประชมุ  

                             เลขานกุารท่ีประชมุได้กลา่วแนะนํากรรมการท่ีเข้าร่วมประชมุในวนันี ้จํานวน 7 ทา่น ดงันี ้

1. นายอนนัต์ อศัวโภคิน   ประธานกรรมการและกรรมการผู้จดัการ  

2. นายประทีป วงศ์นิรันดร์  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์                       กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายชชัชาติ  สิทธิพนัธุ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 

6. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 

7. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม  กรรมการและเลขานกุารคณะกรรมการ  

 กรรมการท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชมุในวนันีไ้ด้คือ  นายลมิ สวี กวน และนายซงุ ฮี ซงั 

                             และในวนันี ้บริษัทฯได้เชิญผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ

เข้าร่วมประชมุในวนันีด้้วย 

                            ก่อนจะเข้าวาระการประชมุ เลขานกุารท่ีประชมุได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบถงึวิธีปฎิบติัในการมอบฉนัทะ 

การลงคะแนน การนบัคะแนน  และการลงมติในแตล่ะวาระการประชมุ ซึง่รายละเอียดปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุ 

หน้า 32-37  ดงันี ้
                             การมอบฉันทะ 
                             บริษัทได้จดัสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้ทัง้ 3  แบบ คือ แบบ ก. , แบบ ข. และ แบบ ค. ตามแบบท่ี 

กรมพฒันาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  และผู้ ถือหุ้นสามารถดาวน์โหลดได้จาก www.lh.co.th 

 แบบ ก. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะทัว่ไปซึง่เป็นแบบท่ีง่ายไมซ่บัซ้อน 

 แบบ ข. เป็นแบบหนงัสือมอบฉนัทะท่ีกําหนดรายการตา่งๆ ท่ีจะมอบฉนัทะท่ีละเอียดชดัเจนตายตวั 

 แบบ ค. เป็นแบบท่ีใช้เฉพาะกรณีผู้ ถือหุ้นเป็นผู้ลงทนุตา่งประเทศและแตง่ตัง้ให้ Custodian ในประเทศ 

  ไทย เป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 
                              
                             วิธีปฏบัิตใินการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ การนับคะแนน และการแจ้งผลการนับคะแนน     
 1. บริษัทฯจะชีแ้จงวิธีการนบัคะแนนเสียงให้ท่ีประชมุทราบ โดยบริษัทจะนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระด้วย

ระบบ Barcode จากบตัรยืนยนัการลงคะแนนท่ีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงได้ทํา

เคร่ืองหมายไว้ โดยบริษัทฯจะแจกบตัรลงคะแนนให้เฉพาะ 

1.1 ทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีมาเอง  
1.2 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ก.   

1.3 ผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ท่ีไมไ่ด้ลงคะแนนเสียงไว้ในหนงัสือมอบฉนัทะ 
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 2. ประธานท่ีประชมุจะเป็นผู้ เสนอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเหน็จากท่ีประชมุวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นใด  เหน็ด้วย  ไมเ่หน็ด้วย  หรืองดออกเสียง 

 3. ในแตล่ะวาระหากไมมี่ผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือวา่ทา่นผู้ ถือหุ้นเหน็ชอบตามมติ

ท่ีนําเสนอ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดคดัค้าน ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้ใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจดัให้   

 4. เม่ือได้คะแนนเสียงในแต่ละวาระแล้ว ประธานท่ีประชมุหรือเลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งผลการนบัคะแนนให้

ท่ีประชมุทราบ 
                             มตขิองที่ประชุม 
                        1. เลขานกุารท่ีประชมุจะแจ้งจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะต้องใช้เป็นมติท่ีประชมุในแตล่ะวาระให้ท่ีประชมุ

ทราบก่อนลงคะแนน 

                        2. หากคะแนนเสียงเทา่กนัให้ประธานท่ีประชมุออกเสียงเพิ่มขึน้อีกหนึง่เสียงตา่งหากเป็นเสียงชีข้าด  

                        3. ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะใดมีสว่นได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ ห้ามมิให้ออกเสียงใน 

เร่ืองนัน้ และประธานท่ีประชมุอาจจะเชิญให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะนัน้ออกนอกท่ีประชมุชัว่คราวก็ได้ เว้นแตเ่ป็น 

การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตัง้กรรมการ  

                             เลขานกุารท่ีประชมุยงัได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบตอ่ไปอีกวา่ ทัง้นี ้เพ่ือเป็นการสง่เสริมการกํากบัดแูล

กิจการตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี และแสดงถงึการปฏิบติัตอ่ผู้ ถือหุ้นทกุรายอยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั บริษัท

ฯจงึได้ให้สทิธิแก่ผู้ ถือหุ้นดงันี ้
                             1. การเสนอวาระการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น    
                             2. การเสนอช่ือบคุคลท่ีได้พิจารณาแล้วเหน็วา่มีคณุสมบติั และความรู้ความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือ

รับเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ  
                             3. การตัง้คําถามเก่ียวกบัวาระการประชมุ โดยให้ใช้สทิธิเป็นการลว่งหน้าก่อนการประชมุใหญ่สามญั 
ผู้ ถือหุ้น ซึง่ในปีนีไ้มมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชมุเพิ่มเติม หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับเลือกตัง้เป็นกรรมการ หรือตัง้

คําถามแตอ่ยา่งใด 
                             เลขานกุารท่ีประชมุได้เชิญประธานท่ีประชมุดําเนินการเปิดประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552  

                             ประธานท่ีประชมุได้กลา่วเปิดประชมุและดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2552 
                             ประธานท่ีประชมุได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบว่า ตามข้อบงัคบัของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและ

พระราชบญัญติับริษัทมหาชน จํากดั พ.ศ. 2535 กําหนดให้บริษัทมหาชนจํากดั จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น

และจดัสง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให้

นําเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นในคราวตอ่ไปด้วย  ซึง่บริษัทฯก็ได้ดําเนินการจดัทําและจดัสง่ให้หน่วยงานดงักลา่วภายในเวลา

ท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเวบ็ไซท์ของบริษัท ( www.lh.co.th ) ด้วย  

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้ โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติรับรองรายงานการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2552  

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,602,716,086 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 346,600 เสียง)   
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( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,603,062,686  หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 

 
วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายนพรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปีท่ีผา่นมาพอท่ีจะ

สรุปสาระสําคญัได้ดงันี ้
 
1. ผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ สาํหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 

รายละเอียด / ปี 2552 2551 % เปล่ียนแปลง 

รายได้รวมทัง้หมด 17,912 16,008 11.89 % 

   รายได้จากการขายบ้าน 17,273 15,410 12.09 % 

   สดัส่วนรายได้จากการขายบ้าน 96 % 96 %  

กําไรจากการขายบ้าน  (Profit from core operation) 3,687 3,156 16.83 % 

กําไรสทุธิ 3,908 3,428 14.03 % 

ยอดโอนบ้าน (หลงั) 3,713 3,114 19.24 % 

จํานวนโครงการท่ีเปิดดําเนินการ 52 45  

 
2. บ้านจดทะเบียนเพิ่มในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล เทียบกับบ้านที่บริษัทส่งมอบให้แก่ลูกค้า 

รายละเอียด / ปี 2552 2551 % เปล่ียนแปลง 

บ้านจดทะเบียนเพ่ิมประเภทจดัสรร รวมทัง้หมด 69,938 59,048 18.4 % 

   บ้านจดทะเบียนเพ่ิมท่ีจดัสรร ประเภทบ้านเด่ียว 10,309 13,437 -23.3 % 

      จํานวนบ้านเด่ียวท่ีบริษัทส่งมอบให้แก่ลกูค้า 2,217 2,300 -3.6 % 

         สว่นแบ่งตลาด (Market Share) 21.5 % 17.1 %  

   บ้านจดทะเบียนเพ่ิมประเภทจดัสรร ประเภททาวน์เฮ้าส์ 12,178 11,943 2.0 % 

      จํานวนหลงัทาวน์เฮ้าส์ท่ีบริษัทสง่มอบให้แก่ลกูค้า 394 287 37.3 % 

         สว่นแบ่งตลาด (Market Share) 3.2 % 2.4 %  

   บ้านจดทะเบียนเพ่ิมท่ีจดัสรร ประเภทคอนโดมิเนียม 46,452 31,535 47.3 % 

      จํานวนห้องคอนโดมิเนียมท่ีบริษัทสง่มอบให้แก่ลกูค้า 835 215 288.4 % 

         สว่นแบ่งตลาด (Market Share) 1.8 % 0.7 %  

 
3. การลงทุนในบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 

บริษัท ทุนชาํระแล้ว 
(ล้านบาท) 

จาํนวนหุ้นที่ถือ ราคา 
PAR 

% การถือหุ้น ราคาทุน 
(ล้านบาท) 

ราคาตลาด ณ 
7 / 4 / 2553 

ราคาตลาด 
(ล้านบาท) 

listed        
QH 8,477 2,107,539,377 1 24.86% 3,962 2.38 5,016 
HMPRO 3,704 1,110,728,875 1 29.99% 1,845 6.25 6,942 
KH 1,662 477,586,025 1 28.73% 924 5.45 2,603 
Q-CON 400 84,627,680 1 21.16% 271 3.96 335 
POLAR 4,892 1,223,102,790 1 25.00% 977 3.06 3,743 
     7,978 Total listed 18,639 

non-listed        
LHPF 2 3,021 150,995,059 10 49.99% 1,328  1,328 
LHPF 1 40 2,013,462 10 49.90% 32  32 
LH BANK 2,758 11,291,800 100 40.95% 1,266  1,266 
AAA 5 199,994 10 40.00% 10  10 
     2,635 Total non- listed 2,635 

     10,613 Grand Total 21,274 
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4. การซือ้ที่ดนิ 
    บริษัทฯและบริษัทยอ่ยได้มีการซือ้ท่ีดินและโอนกรรมสทิธ์ิท่ีดินในเขตกรุงเทพฯและประมณฑลเพ่ือทําโครงการจํานวน 

13 แปลง เป็นจํานวนเงินท่ีจ่ายชําระคา่ซือ้ท่ีดิน 3,914 ล้านบาท และวางเงินมดัจําซือ้ท่ีดินจํานวน 8 แปลง เป็นจํานวนเงิน

ท่ีจ่ายชําระแล้วจํานวน 212 ล้านบาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 4,126 ล้านบาท 
5. การออกจาํหน่ายหุ้นกู้  
    บริษัทฯได้มีการออกและจําหน่ายหุ้นกู้ จํานวน 2,000 ล้านบาท ในเดือนธนัวาคม 2552 อตัราดอกเบีย้คงท่ีร้อยละ 4.5  

อาย ุ5.5 ปี  

                             เลขานกุารท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ทราบวา่สําหรับวาระนีไ้มมี่การลงมติ เป็นเพียงการชีแ้จงให้ท่ีประชมุ

รับทราบเทา่นัน้  

                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในปีท่ีผา่นมาตามท่ีนายนพรได้ชีแ้จงมา    
 
วาระที่ 3 พจิารณาและอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร  ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ สําหรับงบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของบริษัทฯพอจะสรุป

สาระสําคญัๆได้ดงันี ้
งบดุล สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

งบการเงนิรวม   ผลต่าง 
 ปี 2552 ปี 2551 ล้านบาท % 

สินทรัพย์รวม 46,920 46,102 818 1.8 

สินทรัพย์หมนุเวียน     

 เงินสดและเงินฝากธนาคาร 2,168 1,233 935 75.8 

 สินค้าคงเหลือ – สทุธิ 22,999 24,303 -1,304 5.4 

 อ่ืน ๆ 727 394 333 84.5 

  รวมสินทรัพย์หมุนเวียน 25,894 25,931 -36 -0.1 

สินทรัพย์ไม่หมนุเวียน     

 เงินลงทนุในบริษัทร่วมและบริษัทอ่ืน 11,814 11,281 533 4.7 

 ท่ีดินรอการพฒันา 4,419 4,159 260 6.3 

 อ่ืน ๆ 4,793 4,732 61 1.3 

  รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน 21,026 20,172 854 4.2 

 
งบดุล สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 

งบการเงนิรวม   ผลต่าง 
 ปี 2552 ปี 2551 ล้านบาท % 

หนีสิ้นรวม 19,577 19,017 560 2.9 

หนีท่ี้มีภาระดอกเบีย้     

 เงินกู้ ระยะสัน้ 767 2,179 -1,412 -64.8 

 เงินกู้ ระยะยาว + Current Portion 7,018 5,463 1,555 28.5 

 หุ้นกู้ + Current Portion 9,000 8,500 500 5.9 

  รวมหนีท้ี่มีภาระดอกเบีย้ 16,785 16,142 643 4.0 
  หนีสิ้นอ่ืนที่ไม่มีภาระดอกเบีย้ 2,792 2,875 -83 2.9 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 27,343 27,086 257 0.9 

 ทนุท่ีออกและชําระแล้ว 10,026 10,026 - - 

 กําไรสะสม 5,255 4,941 314 6.4 

 อ่ืน ๆ 12,062 12,120 -58 0.5 
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งบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 
งบการเงนิรวม   ผลต่าง 

 ปี 2552 ปี 2551 ล้านบาท % 
รายได้รวม 17,912 16,008 1,904 11.9 
 รายได้จากการขายบ้าน 17,273 15,410 1,864 12.1 
 รายได้ค่าเช่า 382 361 22 6.1 
 รายได้อ่ืน ๆ 256 238 19 7.8 
ส่วนแบ่งกาํไรจากเงนิลงทุนในบริษัทร่วม 1,174 1,024 151 14.7 
ต้นทุนและค่าใช้จ่าย 13,732 12,542 1,190 9.5 
กาํไรสุทธิ ก่อนภาษีเงนิได้ 5,087 4,287 800 18.7 
ภาษีเงนิได้ 1,219 927 291 31.4 
กาํไรสุทธิ 3,908 3,428 481 14.0 

 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ ประจําปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2552 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,520,834,566 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 26,289,510 เสียง   งดออกเสียง 19,342,114 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,566,466,190  หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 
 
วาระที่ 4 พจิารณาและอนุมัตเิร่ืองการจัดสรรกาํไร เงนิปันผล และเงนิสาํรอง ประจาํปี พ.ศ. 2552  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2552 ตามท่ีได้เรียน

เสนอในวาระท่ีผ่านมา คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเหน็สมควร ให้จ่ายเงินปันผลประจําปี 2552 จากกําไรสทุธิและ

กําไรสะสมให้แก่ผู้ ถือหุ้นในอตัรา หุ้นละ 0.34 บาท  แตเ่น่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ได้มีมติให้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล

ไปแล้วจํานวน 0.24 บาทตอ่หุ้น ดงันัน้เงินปันผลท่ีบริษัทฯจะต้องจ่ายเพิ่มเติมคือ เงินปันผลหุ้นละ 0.10 บาท โดยกําหนด

รายช่ือผู้ มีสทิธิได้รับเงินปันผลในวนัท่ี 10 พฤษภาคม 2553 (Record Date) และให้รวบรวมรายช่ือตาม ม. 225 ของพรบ.

หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ฯ โดยปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นเพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 11 พฤษภาคม 

2553 และกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 25 พฤษภาคม 2553 สว่นในเร่ืองการกนัสํารองตามกฏหมายนัน้ บริษัทฯได้กนัไว้

ครบ 10% ของทนุจดทะเบียนแล้วจงึไมต้่องกนัเงินสํารองเพิ่มเติมอีก 

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัการจดัสรรกําไร เงินปันผล และเงินสํารอง ประจําปี พ.ศ. 2552 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,680,912,657 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ - เสียง   งดออกเสียง 2,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,680,914,657  หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 
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วาระที่ 5 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการใหม่แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้ 

                             นายนนัทวฒัน์ได้แถลงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   และ

เพ่ือให้ท่ีประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการ

ท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ท่านท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 

 1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน                  ถือหุ้นจํานวน 2,382,639,623 หุ้น 

 2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม     ถือหุ้นจํานวน             10,099 หุ้น 

                             ได้ขอสละสทิธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแตใ่นวาระนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 2 

ทา่น ดงักลา่วขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ  โดยประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายภควตั โกวิทวฒันพงศ์เป็นผู้  

ชีแ้จงในวาระนีต้อ่ไป 

                             นายภควตัได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดัและ

ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ี

ต้องออกตามวาระ  โดยทกุๆปีกรรมการบริษัทฯจะต้องออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้หมด ซึง่

ปัจจบุนับริษัทฯมีกรรมการจํานวน 9 ทา่น  สําหรับในปีนีมี้กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 3 ทา่น ดงันี ้

  1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน     

 2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม      

 3. นายลมิ สวี กวน           

                             ทัง้นีบ้ริษัทฯได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้เสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ ตามหลกัการ

กํากบัดแูลกิจการแล้ว แตป่รากฎวา่ไมมี่การเสนอช่ือบคุคลอ่ืนเข้ามาแตป่ระการใด ซึง่คณะกรรมการสรรหาฯได้พิจารณา

แล้วเหน็วา่กรรมการท่ีต้องออกตามวาระทัง้หมดดงักลา่ว มีคณุสมบติัครบถ้วนตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั 

เป็นผู้ทรงคณุวฒิุ มีความรู้ความสามารถและมีประสบการณ์ในธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกบัการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวติั

การทํางานท่ีโปร่งใสไมด่า่งพร้อย สามารถท่ีจะช่วยพฒันาบริษัทฯได้ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาแล้ว เห็นชอบตาม

แนวทางในการพิจารณาสรรหาบคุคลเป็นกรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนดงักลา่ว โดย

เหน็สมควรให้เสนอขออนมุติัตอ่ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 1/2553 เพ่ือพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้กรรมการท่ีต้องออก

ตามวาระคือ 

 1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน     

 2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม      

       3. นายลิม สวี กวน           

                             กลบัเข้าเป็นกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึง่ ทัง้นีป้ระวติัของผู้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการทัง้ 3 ทา่น 

ปรากฎอยูใ่นหนงัสือเชิญประชมุฯ หน้าท่ี 25-30  

                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน นายภควตัจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนีต้้องได้

คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเป็นการเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ ดงันี ้
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1. นายอนนัต์  อศัวโภคิน (จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 4,298,306,994 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สทิธิออกเสียง 2,382,639,623 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 4,276,876,115 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 21,428,879 เสียง   งดออกเสียง 2,000 เสียง) 

2. นายนนัทวฒัน์  พิพฒัวงศ์เกษม (จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,680,936,518 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สทิธิออกเสียง 10,099 หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,659,495,639 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 21,418,879 เสียง   งดออกเสียง 22,000 เสียง) 

3. นายลมิ สวี กวน  (จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,680,946,617 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สทิธิออกเสียง - หุ้น) 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,641,785,228 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 39,139,389 เสียง   งดออกเสียง  22,000 เสียง) 

                              
วาระที่ 6 พจิารณาและอนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ 
                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบว่า เพ่ือให้เป็นไปตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี   และ

เพ่ือให้ท่ีประชมุนีส้ามารถแสดงความคิดเหน็ได้อยา่งเตม็ท่ี และการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งบริสทุธ์ิยติุธรรม กรรมการ

ท่ีมีสว่นได้เสียในวาระนีจํ้านวน 3 ทา่นท่ีได้เข้าร่วมประชมุในวนันี ้คือ 

 1. นายประทีป วงศ์นิรันดร์          ถือหุ้นจํานวน        300,000 หุ้น 

                              2. นายภควตั  โกวิทวฒันพงศ์      ถือหุ้นจํานวน        52,998   หุ้น 

   3. นายชชัชาติ  สทิธิพนัธุ์          ถือหุ้นจํานวน                   – หุ้น 

                             ได้ขอสละสทิธิในการออกเสียงลงคะแนนให้แก่ตนเองเฉพาะแตใ่นวาระนีเ้ทา่นัน้ ทัง้นีก้รรมการทัง้ 2 

ทา่นดงักลา่วขออนญุาตออกนอกห้องประชมุ  

                             นายนนัทวฒัน์ พิพฒัวงศ์เกษมได้ชีแ้จงตอ่ไปอีกวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชน

จํากดัและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ซึง่กําหนดให้ท่ีประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้นพิจารณาและอนมุติักําหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการ คณะกรรมการบริษัทฯได้พิจารณาข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทนแล้ว โดยได้

พิจารณาถงึความเหมาะสมประการตา่งๆ  รวมถงึพิจารณาจากขนาด, การขยายตวัทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร

ของบริษัทฯ คณะกรรมการบริษัทฯจงึเหน็สมควรกําหนดคา่ตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการท่ีไมใ่ช่พนกังานบริษัทฯซึง่ทํา

หน้าท่ีเป็นกรรมการอิสระ โดยกําหนดไว้เป็นจํานวนเงินรวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 บาท และมอบหมายให้

คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแตล่ะทา่น เพ่ือเสนอให้ที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น 
ครัง้ที่ 1/2553 พจิารณาและอนุมัตค่ิาตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการที่ไม่ใช่พนักงานบริษัทฯซึ่งทาํหน้าที่ดังกล่าว 
ซึ่งในปี 2552 ที่ผ่านมาที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 1/2552 ได้อนุมัตกิาํหนดค่าตอบแทน เป็นจาํนวนเงนิ
รวมกันทัง้สิน้ไม่เกนิ 6,000,000 บาท และมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯเป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการ

แตล่ะทา่น ทัง้นี ้ บริษัทฯได้จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงนิรวม 3,470,000 บาท โดยแยกประเภทค่าตอบแทน 
ตามที่กาํหนดในหนังสือเชญิประชุม หน้า 5 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ทัง้นีก้รรมการอิสระท่ีถือหุ้นอยูไ่มมี่สทิธิ

ออกเสียง และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

                             ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนเฉพาะแก่กรรมการอิสระ เป็นจํานวนเงิน

รวมกนัทัง้สิน้ไมเ่กิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้จดัสรรคา่ตอบแทนให้แก่กรรมการแต่

ละทา่น   

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,676,236,172 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 2,029,547 เสียง   งดออกเสียง 2,326,900 เสียง)   
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( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,680,592,619 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง 352,998 หุ้น ) 
 
วาระที่ 7 พจิารณาและอนุมัตกิารแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี  
                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ ชีแ้จงในวาระนี ้

                             นายอดิศรได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่ ในปี 2552 ท่ีผา่นมา ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้มติให้แตง่ตัง้  

1. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ    

2. นายโสภณ         เพิ่มสิริวลัลภ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3182) และ/หรือ  

3. นางสาวสมุาลี    รีวราบณัฑิต    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970) และ/หรือ 

4. นายชยพล         ศภุเศรษฐนนท์ (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3972)  

                             ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ   โดยกําหนดคา่ตอบแทน 

1,820,000 บาท (คา่สอบทาน 1,080,000 บาท, คา่ตรวจสอบ  740,000  บาท) 

                             สําหรับปี 2553 นี ้คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เหน็สมควร

พิจารณาแตง่ตัง้ ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ท่ีมีรายช่ือดงัตอ่ไปนี ้

1. นางสาวรุ้งนภา  เลศิสวุรรณกลุ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ    

2. นายโสภณ         เพิ่มสิริวลัลภ   (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3182) และ/หรือ  

3. นางสาวสมุาลี    รีวราบณัฑิต    (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 3970) และ/หรือ  

4. นางสาวพิมพ์ใจ  มานิตขจรกิจ  (ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต เลขท่ี 4521) 

  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ตอ่ไป และเหน็สมควรให้กําหนดค่าตอบแทนเป็นเงินจํานวน 1,273,000 

บาท (คา่สอบทาน 750,000 บาท คา่ตรวจสอบ 523,000 บาท) ซึง่ผู้สอบบญัชีจากสํานกังานเอินส์ท แอนด์ ยงั ได้ทําหน้าท่ี

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯมาตัง้แตปี่ 2549 รวม 4 ปี โดยปฏิบติัหน้าท่ีในฐานะผู้สอบบญัชีของบริษัทด้วยดีตลอดมา โดย

ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท /บริษัทยอ่ย /ผู้บริหาร /ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแต่

อยา่งใด ทัง้นีค้า่ตอบแทนดงักลา่วเหมาะสมกบัจํานวนเนือ้งานท่ีต้องรับผิดชอบแล้ว 
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณาแสดงความคิดเหน็ และลงมติในวาระนี ้โดยได้แจ้ง

ให้ทราบวา่ หากมีผู้ ถือหุ้นทา่นใดท่ีจะลงคะแนนไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชมืูอ เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีเก็บ

บตัรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

                             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดมีความคิดเหน็เป็นการอ่ืน เลขานกุารท่ีประชมุจงึได้แจ้งให้ทราบวา่สําหรับวาระนี ้

ต้องได้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน และแจ้งผลการรวมคะแนนเป็นดงันี ้

ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว ลงมติอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและคา่ตอบแทนผู้สอบบญัชีตามท่ีได้เสนอมา 

ดงักลา่วทกุประการ 

( ด้วยคะแนนเสียงเหน็ชอบ 6,680,558,270 เสียง   ไมเ่หน็ชอบ 345,347 เสียง   งดออกเสียง 42,000 เสียง)   

( จํานวนหุ้นท่ีลงทะเบียน 6,680,945,617 หุ้น จํานวนหุ้นท่ีไมมี่สิทธิออกเสียง - หุ้น ) 

 
วาระที่ 8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี)  
                             ประธานท่ีประชมุได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเร่ืองตา่งๆท่ีเก่ียวกบับริษัทฯ 

                             มีผู้ ถือหุ้นสอบถามถงึเหตผุลท่ีบริษัทฯไมข่ายหุ้น Q.CON ทัง้หมด  

                             ประธานท่ีประชมุได้ตอบข้อซกัถามวา่ เราไมไ่ด้มีจดุประสงค์ท่ีจะเข้ามาลงทนุในกิจการนีใ้นตัง้แตแ่รก  

แตจํ่าเป็นท่ีจะต้องเข้ามาในธุรกิจนี ้เน่ืองจากการก่อสร้างบ้านในระบบเดิมท่ีต้องใช้อิฐมอญ ซึง่มีคณุภาพไมไ่ด้มาตรฐาน

เทา่ท่ีควร รวมทัง้ราคาก็มีความผนัผวนไมแ่น่นอน เราจงึได้เข้าหุ้นกบัพนัธมิตรในกลุม่เพ่ือร่วมกนัตัง้โรงงานผลิตอิฐมวลเบา
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เพ่ือใช้ในกลุม่ของเรา ซึง่เราก็คาดไมถ่งึวา่จะมีผู้สนใจเข้ามาประกอบธุรกิจนีม้ากถงึ 6-7 รายพร้อมๆกนั รวมทัง้ปนูซิเมนต์ไทย

ก็ได้ตัง้โรงงานผลติอิฐมวลเบานีด้้วย ทําให้ราคาขายตกลงมาเร่ือยๆ จนปัจจบุนัผู้ประกอบการทกุรายตา่งก็ประสบผลขาดทนุ

ถ้วนหน้า   แตใ่นขณะนีเ้ราได้พฒันาระบบการก่อสร้างมาเป็นผนงั และพืน้สําเร็จรูป ซึง่มีคณุสมบติัดีกวา่ นํามาใช้แทนอิฐ

มวลเบามากขึน้ ทําให้ไมมี่ความจําเป็นท่ีจะต้องใช้อิฐมวลเบามากเทา่เดิม เราจงึได้ตดัสนิใจวา่เราจะต้องการออกจากธุรกิจนี ้

แตท่ัง้นีเ้รามีข้อตกลงกบัปนูซิเมนต์ไทย ในฐานะท่ีเราเป็นผู้ใช้รายใหญ่สดุวา่เราจะยงัคงใช้อยู ่และเพ่ือเป็นหลกัประกนัให้แก่

ทัง้เราและปนูซิเมนต์ไทย ในด้านราคาและอตัราการผลิตการจําหน่าย เราจงึคงขายหุ้นออกไปเพียงบางสว่นเท่านัน้ แตท่ัง้นีก็้

ไมไ่ด้มีข้อผกูพนัวา่เราจะต้องถือหุ้นในสว่นท่ีเหลือนีต้ลอดไป ในอนาคตเราอาจจะขายหุ้นทัง้หมดก็ได้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบั

สถานการณ์ตามความจําเป็นและเหมาะสม ซึง่คาดวา่เม่ือปนูซิเมนต์ไทยซือ้ไป เขาน่าจะบริหารกิจการนีไ้ด้ดีกว่าเรา      

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึ  

                             1. ยอดขายของโครงการ อาคารชดุ The Room รัชดา 

                             2. สดัสว่นสินค้าระหวา่ง บ้าน คอนโด และทาวน์เฮ้าส์ 

                             3. มาตรการลดหยอ่นคา่ภาษีท่ีหมดอายลุง จะทําให้อตัรากําไรสทุธิของบริษัทฯลดลงหรือไม ่ 

                             ประธานท่ีประชมุได้มอบหมายให้นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ เป็นผู้ตอบในข้อ 1. และ 2. สว่นคําถามข้อ 

3. ได้มอบหมายให้นายอดิศร ธนนนัท์นราพลู เป็นผู้ตอบข้อซกัถาม 

                             นายนพร ได้ชีแ้จงให้ท่ีประชมุทราบวา่   

                             1. โครงการอาคารชดุ THE ROOM รัชดา ซึง่มีประมาณ 800 ยนิูต ได้ขายหมดแล้ว  

                             2. สดัสว่นสินค้าของบริษัทฯ จะแบง่เป็น บ้านประมาณ 70-80% คอนโดประมาณ 12% ทาวน์เฮ้าส์

ประมาณ 8% ซึง่สดัสว่นของสนิค้าแตล่ะประเภทก็จะขึน้ลงอยูใ่นอตัราประมาณดงักลา่ว 

                             นายอดิศรได้ตอบข้อซกัถามคําถามในข้อ 3. วา่ ตามท่ีรัฐบาลได้ออกมาตรการกระตุ้นอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่

ประกอบด้วยมาตรการลดหยอ่นคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ ซึง่ได้มีการขยายระยะเวลาออกไปอีก 2 เดือน สว่นมาตรา

ลดหยอ่นคา่ภาษีธุรกิจเฉพาะได้หมดอายลุงแล้ว ดงันัน้ทําให้นบัตัง้แตเ่ดือนเมษายน 2553 ผู้ประกอบการจะต้องกลบัมาจ่าย

คา่ภาษีธุรกิจเฉพาะตามเดิมคือในอตัรา 3.3% เป็นเหตใุห้อตัรากําไรสทุธิลดลง หากผู้ประกอบการจะรักษาอตัรากําไรสทุธิ 

ให้คงเดิม ก็ขึน้อยูก่บัวา่ผู้ประกอบการจะสามารถปรับราคาขายขึน้ได้ หรือลดคา่ใช้จ่ายอ่ืนๆได้หรือไม ่หากสามารถทําได้  

ก็จะสามารถรักษาอตัรากําไรสทุธิได้ สําหรับในปีนีบ้ริษัทฯคาดวา่น่าจะมียอดขายโตขึน้ประมาณ 15% คา่ใช้จ่ายจะโตขึน้

ประมาณตวัเลขหลกัเดียว ในสว่นของราคาก็ขึน้อยูก่บั DEMAND และ SUPPLY  ซึง่หาก DEMAND ดี  SUPPLY ไมม่าก  

ก็จะสามารถปรับราคาได้ดี   

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึอนาคตธนาคาร แลนด์แอนด์เฮ้าส์ เพ่ือรายยอ่ย 

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่  ปัจจบุนั ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ เพ่ือรายยอ่ยได้เปิดดําเนินการมาแล้ว 

3 ปี ผลประกอบการก็ดีขึน้เร่ือยๆ ปัจจบุนัมีสนิทรัพย์ประมาณ 5 หม่ืนล้านบาท มีกําไรอยูป่ระมาณเดือนละ 30 ล้านบาท โดย

มีแผนท่ีจะระดมทนุเพิ่มทนุจดทะเบียนเป็น 1 หม่ืนล้านบาท เพ่ือให้สามารถผา่นหลกัเกณฑ์เพ่ือยกระดบัเป็นธนาคารพาณิชย์ 

และจะนําเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ภายในปีนี ้   

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึความคืบหน้าของโครงการชลลดา สวุรรณภมิู  

                             นายนพรได้ชีแ้จงวา่ เน่ืองจากโครงการนีเ้ป็นโครงการขนาดใหญ่ประมาณ 200 ไร่ ราคาหลงัละประมาณ 

4-6 ล้านบาท ซึง่เปิดการขายมาประมาณ 3 ปีแล้ว การขายก็เป็นไปอยา่งตอ่เน่ือง มีลกูค้าท่ีสนใจอยา่งตอ่เน่ือง  

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามกรณีท่ีมาตรการลดหย่อนคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิท่ีจะหมดอายลุง จะมีผล

ทําให้ยอดขายในคร่ึงปีหลงัของเราชลอตวัลงหรือไม ่ 

                              ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ ไมน่่าจะมีผลกระทบ เพราะจากเดิมกําหนดให้บริษัทฯและผู้ ซือ้รับผิดชอบ

คา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิคนละคร่ึง ซึง่เม่ือมีมาตรการนีทํ้าให้ผู้ ซือ้ได้ประโยชน์ลดคา่ธรรมเนียมการโอนกรรมสทิธ์ิ 1% 
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และคา่จดทะเบียนจํานองอีก 1% รวมลดคา่ใช้จ่ายได้เพียง 2% จํานวนเงินท่ีได้ประโยชน์นีไ้มไ่ด้มีผลตอ่การตดัสินใจในการ

ซือ้บ้านของลกูค้ามากเทา่ใด 

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่ จากสถานการณ์การเมืองปัจจบุนั บริษัทฯมีแผนท่ีจะปรับลดจํานวนโครงการท่ี

จะเปิดใหมใ่นปีนีห้รือไม ่

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ จากประสบการณ์การดําเนินงานท่ีผา่นมา ทําให้เราทราบได้วา่ ภาวะการณ์

ทางการเมืองท่ีไมแ่น่นอนไมค่อ่ยจะมีผลตอ่กระทบตอ่ธุรกิจอสงัหาริมทรัพย์มากเทา่ใด  ซึง่ปัจจยัโดยตรงได้แก่ โครงสร้าง

จํานวนประชากรท่ีมีคนหนุ่มสาววยัเจริญพนัธุ์ อตัราความเจริญเติบโต GDP. อตัราการจ้างงาน     

                             มีผู้ ถือหุ้นได้สอบถามถงึนโยบายในการถือหุ้นบมจ. โฮมโปรดกัส์ เซน็เตอร์   และ บมจ.บางกอกเชน  

ฮอสปิทอล  

                             ประธานท่ีประชมุได้ชีแ้จงวา่ กรณีเงินลงทนุในบริษัททัง้สองดงักลา่ว เป็นการลงทนุก่อนเกิดวิกฤติทาง

การเงินคือก่อนปี 2540 ปัจจบุนัเราไมมี่นโยบายในการลงทนุกิจการท่ีไมเ่ก่ียวข้องโดยตรงกบับริษัทฯเพิ่มเติม กิจการของทัง้  

สองบริษัทดงักลา่วก็เติบโตได้ดีมาก เราคงยงัไมข่ายหุ้นดงักลา่วออกไป เพราะเป็นการลงทนุในระยะยาว และมีผลตอบแทน

ในอตัราท่ีน่าพอใจ 

                             เม่ือไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีก ประธานท่ีประชมุจงึได้กลา่วปิดการประชมุ และ

ขอขอบพระคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีสละเวลามาร่วมประชมุในครัง้นี ้ 
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