
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

 

 

                             ประชุมเม่ือวันที่ 29 เมษายน 2551 เวลา 13.45 น. ณ หองประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิว.เฮาส 

ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต  แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร  มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม  

788 ราย นับจํานวนหุนได  6,525,891,144  หุน (คิดเปน 65.78%)  เกินกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนทั้งหมดจํานวน 

9,920,067,809 หุน ครบเปนองคประชุม  ซึ่งในการประชุมคร้ังนี้ นายอนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ- 

ผูจัดการ เปนประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม เลขานุการบริษัทฯ เปนเลขานุการท่ีประชุม  

                             ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมและไดแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมในวันนี้ จํานวน 9 ทาน 

ดังนี้ 

1. นายอนันต        อัศวโภคิน  ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ  

2. นายประทีป       วงศนิรันดร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายภควัต         โกวิทวัฒนพงศ  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายศิริ      การเจริญดี  กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายอดิศร         ธนนันทนราพูล  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

6. นายนพร           สุนทรจิตตเจริญ  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

7. นายเฉลิม      เกียรติธนะบํารุง  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ 

8. นายพยนต        ศักด์ิเดชยนต  กรรมการ 

9. นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  

                             กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมไดคือนายลิม สวี กวน และนายซุง ฮี ซัง ทั้งนี้ผูสอบบัญชีของ

บริษัทฯ คือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ก็ไดเขารวมประชุมในวันนี้ดวย 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบวาระการประชุมตามกฎหมายและตาม

ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุมหนา 33-38 ดังนี้ 

 
                             การมอบฉันทะ 
                             บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะครบทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก., แบบ ข. และ แบบ ค.  ตามแบบที่กรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  ซึ่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. สามารถโหลดไดจาก www.lh.co.th 

 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน 

แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกําหนดรายการตางๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดชัดเจนตายตัว  

 แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงต้ังให Custodian ในประเทศ 

  ไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน 
 
                             วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ การนับคะแนน และการแจงผลการนับคะแนน     
 1. ในการนับคะแนนเสียงในแตละวาระ จะใชดวยระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีผูถือหุน

หรือผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทําเคร่ืองหมายไว  
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 2. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง 

 3. ในแตละวาระหากไมมีผูถือหุนคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดอกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบตามมติ 

ที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให ทั้งนี้ในการรวบรวม

ผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุม  

 4.    เม่ือไดคะแนนเสียงในแตละวาระแลว ประธานที่ประชุมจะแจงผลการนับคะแนนใหที่ประชุมทราบทุก

วาระกอนเสร็จส้ินการประชุม 

 
                            มติของที่ประชุม 
                     1.    ประธานจะแจงคะแนนเสียงที่จะตองไดใหเปนมติในแตละวาระใหที่ประชุมทราบกอนลงคะแนน 

                     2.    หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงช้ีขาด  

                     3.    ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงใน 

เร่ืองน้ัน และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะน้ันออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปน 

การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกต้ังกรรมการ  

                             เม่ือเลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังกลาวแลว จึงไดเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระการ

ประชุมดังตอไปน้ี 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 
                             ประธานที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

พระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

และจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให

นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในคราวตอไปดวย  ซึ่งบริษัทฯก็ไดดําเนินการจัดทําและจัดสงใหหนวยงานดังกลาวภายในเวลา

ที่กฎหมายกําหนดแลว พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซทของบริษัท ( www.lh.co.th ) ดวย  

                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระน้ี  

                             ไมมีผูถือหุนทานใดแสดงความคิดเห็นเปนการอื่น ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมลงมติ                                      

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะอนุมัติสําหรับวาระน้ี ซึ่ง

จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2550 ดังกลาว                              

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  6,525,891,144 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,525,891,144  เสียง   ไมเห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง - เสียง)   

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทฯ สําหรับปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนพร สุนทรจิตตเจริญ เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 

                             นายนพรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบปที่ผานมาพอที่จะ

สรุปสาระสําคัญไดดังนี้  
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  ป 2550 ที่ผานมาบริษัทมีรายไดรวม 19,838 ลานบาท กําไรสุทธิ 3,770 ลานบาท โดยรายไดหลัก 94% 

มาจากการขายบาน สวนที่เหลือ 6% มาจากเงินลงทุนในบริษัทยอยและรายไดอื่นๆ การดําเนินงานในป 2550 เม่ือเทียบกับ

ป 2549 มีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 

          หนวย : ลานบาท 

 2550 2549 % เปล่ียนแปลง 

รายไดรวมทั้งหมด 19,838 19,553 1.4 % 

รายไดจากการขายบาน 18,652 17,619 5.9 % 

รายไดตามสวนได – เสีย จากบริษัทรวม 818 1,159 -29.4 % 

รายไดอี่นๆ 368 775 -52.5 % 

สัดสวนรายไดจากการขายบาน 94 % 90 %  

กําไรจากการขายบาน (Profit from core operation) 3,108 3,048 1.9 % 

กําไรสุทธิ (Net Profit) 3,159 3,247 -2.7 % 

ยอดโอนบาน (หลัง) 3,804 3,033 25.4 % 

จํานวนโครงการท่ีเปดดําเนินการ 47 40  

 

  ในป 2550 บริษัทมีโครงการที่เปดดําเนินการ รวมท้ังหมด 47 โครงการ และมีโครงการที่เปดใหม 

จํานวน 7 โครงการ เปนโครงการบานเด่ียว 4 โครงการ ทาวนเฮาส 2 โครงการ  และคอนโดมิเนียม 1 โครงการ บริษัทไดสง

มอบบานใหแกลูกคา รวมท้ังหมด 3,804 หลัง แบงแยกเปนบานเดี่ยว 3,163 หลัง ทาวนเฮาส 301 หลัง และคอนโดมิเนียม 

340 หลัง 

  หากเทียบยอดบานจดทะเบียนเฉพาะท่ีจัดสรรกับบานที่บริษัทสงมอบของป 2550 ในเขตกรุงเทพฯ และ

ปริมณฑล บริษัทมีสวนแบงตลาดของบานเด่ียว 17.04% ทาวนเฮาส 2.0% และคอนโดมิเนียม 2.1% 

                              เลขานุการท่ีประชุมไดชี้แจงใหทราบวา วาระน้ีจะไมมีการลงมติเปนเพียงการช้ีแจงใหที่ประชุม

รับทราบถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯเทานั้น  

                             ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินของบริษัทฯที่ผานมา 

 
วาระที่ 3 พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 

                             นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ สําหรับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุป

สาระสําคัญๆไดดังนี้  

                             งบการเงินของบริษัทจะปรากฏอยูในรายงานประจําปต้ังแตหนา 120 เปนตนไป ซึ่งไดรับการรับรอง

จากผูสอบบัญชีและคณะกรรมการบริษัทฯรวมทั้งกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบแลว ซึ่งรายการในป 2550 เม่ือ

เทียบกับป 2549 มีสาระสําคัญดังนี้ สินทรัพยรวม ลดลงจาก 41,766 ลานบาท มาอยูที่ 41,746 ลานบาท คือลดลง

ประมาณ 20 ลานบาท ในขณะท่ีหนี้สินรวม ลดลง 9.9% คือลดลงจาก 18,314 ลานบาท มาอยูที่ 16,509 ลานบาท สําหรับ

ในสวนของผูถือหุนนั้น เพิ่มขึ้น 7.6% จาก 23,452 ลานบาท มาอยูที่ 25,237 ลานบาท  

 1/3 



 ในสวนของงบกําไรขาดทุนนั้น บริษัทและบริษัทยอยมียอดรายไดรวมเพิ่มขึ้น 1.5% คือเพิ่มขึ้นจาก 

19,553 ลานบาท เปน 19,838 ลานบาท กําไรขั้นตนลดลงเล็กนอยประมาณ 0.5% คือลดลงจาก 31% มาอยูที่ 30.5%  

ทั้งนี้สาเหตุเพราะการปรับราคาบานไดนอยกวาตนทุนที่เพิ่มขึ้น ซึ่งทําใหกําไรสุทธิลดลงเล็กนอยประมาณ 2.7% คือลดลง

จาก 3,247 ลานบาท  มาอยูที่ 3,159 ลานบาท  

ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระน้ี                               

                             มีผูถือหุนไดสอบถามวา เหตุใดกําไรจากการขายบานเพิ่มขึ้น 2% แตกําไรสุทธิกลับลดลงประมาณ 

3%  

                             นายอดิศรไดชี้แจงวาสืบเนื่องมาจากสาเหตุที่วา ประการที่ 1 กําไรขั้นตนลดลงจาก 31% มาอยูที่ 

30.5%  ประการที่ 2 เน่ืองจากเมื่อป 2549 บริษัทฯไดนําผลขาดทุนสะสมมาหักภาษีไดเปนจํานวนมากกวาป 2550 ทําให 

ป 2550 มีภาระภาษีเงินไดนิติบุคคลสูงขึ้น และประการสุดทายก็คือ ในป 2549 บริษัทฯมีรายไดพิเศษจากการที่กองทุน

อสังหาริมทรัพยฯของบริษัทฯ ไดขายตึก WAVE PLACE ออกไป ทําใหมีกําไรคอนขางมาก ในขณะท่ีป 2550 บริษัทฯ ไมมี

รายไดพิเศษดังกลาว 

                             มีผูถือหุนขอใหบริษัทฯชี้แจงถึงรายงานผูสอบบัญชี ในหนาที่ 121 ยอหนาท่ี 3 , 4 และ 5  

                             นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา สําหรับรายงานผูสอบบัญชีในยอหนาท่ี 3 และ 4 ที่ไดรายงานวาไดถูก

จํากัดขอบเขตในการสอบบัญชีของบริษัทรวมในตางประเทศ นั้น เปนกรณีของบริษัท โพลาร พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิง จํากัด 

ที่จดทะเบียนในประเทศฟลิปปนส โดยบริษัทฯถือหุนอยู 25% ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทนี้ก็ไดตรวจสอบบัญชีและเสนอ

รายงานวาถูกจํากัดขอบเขตในการสอบบัญชี  ดังนั้นผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ก็ตองนําเหตุผลดังกลาวมาใสไวในรายงาน

การตวจสอบบัญชีของบริษัทฯดวย  

                             สําหรับรายงานผูสอบบัญชีในยอหนาท่ี 5 ซึ่งผูสอบบัญชีรายงานวาไมไดรับงบการเงินของบริษัทฯรวม

นั้น เปนกรณีของบริษัท บางกอกเชน ฮอสปทอล จํากัด (มหาชน) ซึ่งดําเนินกิจการโรงพยาบาล เกษมราษฎร  ทั้งนี้

เน่ืองจากบริษัทฯตองการปดงบการเงินของบริษัทฯใหเร็วเพื่อสงงบการเงินใหแกตลาดหลักทรัพยฯเร็วขึ้น  แตเน่ืองจากใน

ขณะนั้น บริษัทดังกลาวยังไมสามารถออกงบการเงินที่ผานการตรวจสอบไดทัน บริษัทฯจึงจําเปนที่จะตองเอาตัวเลขจาก

งบการเงินของบริษัทฯนี้ที่ยังไมตรวจสอบมาใชกอน  ทั้งนี้ในอดีตที่ผานมาก็ไมเคยมีปญหาในเร่ืองตัวเลขที่คลาดเคล่ือนกัน

แตอยางใด   

                             ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามวา บริษัทฯจะมีแนวทางในการแกไขกรณีของบริษัท โพลาร พร็อพเพอรต้ี 

โฮลดิ้ง จํากัด อยางไร   

                             นายอดิศรไดชี้แจงวา  การเขาถือหุนในบริษัท โพลาร พร็อพเพอรต้ี โฮลด้ิง จํากัด เกิดจากการปรับ

โครงสรางเงินลงทุนที่บริษัทฯเขาไปลงทุนในประเทศฟลิปปนส โดยปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนบริษัทดังกลาวอยู 25% คิดเปน

จํานวนหุนกวา 1,200 ลานหุน ตนทุนของบริษัทฯ อยูที่ประมาณหุนละ 1  เปโซ  ขณะท่ีราคาตลาดอยูที่ประมาณ 3-4 เปโซ  

ซึ่งคิดวาในอนาคตเงินลงทุนนี้นาจะไดผลตอบแทนท่ีดี 

                             มีผูถือหุนไดสอบถามในเร่ืองของเงินมัดจําที่ระบุไวในหนา 123 เปนเงินมัดจําประเภทใด 

                             นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา กรณีดังกลาวเปนเร่ืองของเงินมัดจําคาที่ดินที่เราไดชําระใหแกเจาของ 

ที่ดินที่เราไดทําสัญญาจะซ้ือจะขายท่ีดินไว    

                             มีผูถือหุนไดสอบถามงบดุล ในหนา 123 ในเร่ืองของสิทธิการเชาที่เพิ่มขึ้นเกือบ 2,400 ลานบาท 

                             นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา กรณีดังกลาวเปนเร่ืองของบริษัท แอล แอนด เอช พร็อพเพอรต้ี จํากัด 

ซึ่งเปนบริษัทยอย ที่บริษัทฯถือหุน 60%  บริษัทดังกลาวดําเนินธุรกิจดานการพัฒนาอสังหาริมทรัพยเพื่อใหเชา โดยมีอยู 3 
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                             มีผูถือหุนไดสอบถามงบดุล หนา 127 เร่ืองผลตางจากการแปลงคางบการเงิน หมายความวาอยางไร 

                             นายอดิศรไดชี้แจงวา เน่ืองจากบริษัทฯ มีเงินลงทุนในฟลิปปนส จึงมีความแตกตางในเร่ืองของคาเงิน

ในการแปลงคาจากเงินสกุลเปโซ มาเปนเงินบาท ดังนั้นจึงมีผลแตกตางจากการแปลงคาในกรณีดังกลาว     

                             มีผูถือหุนไดสอบถามงบกําไรขาดทุน ในหนา 129 เร่ืองสวนแบงจากการขาดทุนในบริษัทรวมจาก

บริษัทใด  

                             นายอดิศรไดชี้แจงวา  เปนกรณีของธนาคารแลนดแอนดเฮาส เพื่อรายยอย และบริษัท ควอลิต้ี คอน- 

สตรัคช่ันโปรดักส จํากัด (มหาชน)  ซึ่งมีผลประกอบการขาดทุนอยู ในสวนของธนาคารแลนดแอนดเฮาส เพื่อรายยอย ซึ่ง 

ไดเปดดําเนินการในป 2549 ดังนั้นในชวงแรก ๆ จึงมีผลขาดทุนคอนขางมาก แตในปที่ผานมาก็เร่ิมจะมีกําไรแลว สําหรับ

บริษัท ควอลิต้ี คอนสตรัคช่ันโปรดักส จํากัด (มหาชน)  ในปนี้คาดวานาจะมีผลประกอบการดีขึ้นเปนลําดับ 

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเร่ืองอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ                              

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะอนุมัติสําหรับวาระน้ี  ซึ่ง

จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  

2550 

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  6,525,891,144 เสียง    คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,516,345,034 เสียง   ไมเห็นชอบ 9,546,110 เสียง   งดออกเสียง - เสียง)   
 
วาระที่ 4 พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจดัสรรกําไร เงนิปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2550  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 

               นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2550 ตามที่ได

เรียนเสนอในวาระท่ีผานมา คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นสมควร ใหจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงาน

ประจําป 2550 ใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.37 บาท แตเน่ืองจากไดมีการจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวจํานวน 0.12 

บาท ดังนั้นเงินปนผลที่บริษัทฯ จะตองจายเพ่ิมเติมคือ เงินปนผลหุนละ 0.25 บาท โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียนพักการ

โอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2551 เวลา 12.00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่  26

พฤษภาคม 2551  

                             สวนในเรื่องการกันสํารองตามกฎหมายนั้น บริษัทฯ ไดกันไวครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแลว จึงไม

ตองกันสํารองอีก  

ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระน้ี                               

                             ไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะอนุมัติสําหรับวาระน้ี  ซึ่ง

จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 1/5 



                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2550 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,525,891,144 เสียง   ไมเห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง - เสียง)    
                                               
วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้กรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
                             ประธานที่ประชุมไดเสนอวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี   และเพื่อใหที่ประชุมนี้

สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการที่ตองออกตาม

วาระจํานวน 3 ทาน คือ 

                     1. นายเฉลิม    เกียรติธนะบํารุง    ถือหุนจํานวน         7,956,692 หุน    

                     2. นายภควัต   โกวิทวัฒนพงศ      ถือหุนจํานวน              52,998 หุน    

                     3. นายอนันต   อัศวโภคิน             ถือหุนจํานวน  2,385,639,623 หุน                

                             ไดขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใหแกตนเองเฉพาะแตในวาระน้ีเทานั้น ทั้งนี้กรรมการท้ัง 3 

ทาน ดังกลาวขออนุญาตออกนอกหองประชุม และมอบใหเลขานุการท่ีประชุมดําเนินการประชุมตอไป 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดขอใหนายภควัต โกวิทวัฒนพงศ กรรมการอิสระและประธานกรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน เปนผูชี้แจงในวาระน้ีกอนออกจากหอง   

                             นายภควัต ไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ

ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่

ตองออกตามวาระ  โดยทุกๆปกรรมการบริษัทฯจะตองออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ซึ่ง

ปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 ทาน  สําหรับในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้ 

                     1. นายเฉลิม   เกียรติธนะบํารุง 

                     2. นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ 

                     3. นายพยนต   ศักด์ิเดชยนต 

                     4. นายอนันต   อัศวโภคิน  

                             ทั้งนี้บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอช่ือบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการแลว แตปรากฎวาไมมีการเสนอช่ือบุคคลอื่นเขามาแตประการใด ซึ่งคณะกรรมการสรรหาฯไดพิจารณา

แลวเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระท้ังหมดดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและมีประสบการณในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติ

การทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทฯได  คณะกรรมการบริษัทฯจึงเห็นชอบตามแนวทางใน

การพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการของคณะกรรมการสรรหาฯดังกลาว จึงเห็นสมควรแตงต้ังกรรมการที่ตองออกตาม

วาระดังกลาวกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง  แตเน่ืองจากนายพยนต ศักด์ิเดชยนต ไดแจงวาตนเองมีภาระ

กิจการงานมาก ไมอาจชวยงานของบริษัทฯไดเต็มที่  จึงมีความประสงคที่จะไมขอรับตําแหนงกรรมการบริษัทฯอีกตอไป  

ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาสรรหาบุคคลท่ีจะมาดํารงตําแหนงกรรมการแทนแลวเห็นวา

นายชัชชาติ สิทธิพันธุมีคุณสมบัติและมีความรูความสามารถที่จะชวยงานของบริษัทฯได จึงเห็นสมควรเสนอ นายชัชชาติ  

สิทธิพันธุ เปนกรรมการเขาใหมแทนนายพยนต ศักด์ิเดชยนต  อีกท้ังเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีซึ่ง

กําหนดใหคณะกรรมการบริษัทฯควรประกอบดวยกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนคณะกรรมการบริษัทฯ 

(ปจจุบันบริษัทฯมีกรรมการอิสระจํานวน 3 ทาน) ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลวเห็น

วา นายชัชชาติ สิทธิพันธุ    มีคุณสมบัติของผูที่จะดํารงตําแหนงกรรมการอิสระครบถวนตามหลักเกณฑของสํานักงาน

 1/6 



                            คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเปน

กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว โดยเห็นสมควรใหเสนอขออนุมัติตอที่ประชุมใหญ

สามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระคือ 

                     1. นายเฉลิม    เกียรติธนะบํารุง    

                     2. นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ       

                     3. นายอนันต  อัศวโภคิน                           

                             กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง และเสนอใหแตงต้ังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ เปนกรรมการ 

เขาใหมแทนนายพยนต ศักด์ิเดชยนต โดยใหแตงต้ังนายชัชชาติ สิทธิพันธุ เปนกรรมการอิสระอีกตําแหนงหนึ่งดวย   

                             เลขานุการท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้ประวัติของผูไดรับการ

เสนอช่ือเปนกรรมการทั้ง 4 ทาน ปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุมฯ หนาท่ี 26-30  

                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเร่ืองอื่นอีก เลขานุการท่ีประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะอนุมัติสําหรับวาระน้ี  ซึ่ง

จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  โดยจะเปนการเลือกต้ังกรรมการ

เปนรายบุคคล  

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ดังนี้  

1. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง  (สละสิทธิ์ออกเสียง 7,956,692 เสียง) 

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,517,934,452 เสียง คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,508,890,552 เสียง   ไมเห็นชอบ 6,719,300 เสียง   งดออกเสียง 2,324,600 เสียง) 

2. นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ  (สละสิทธิ์ออกเสียง 52,998 เสียง) 

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,838,146 เสียง  คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,516,794,246 เสียง   ไมเห็นชอบ 6,719,300 เสียง   งดออกเสียง 2,324,600 เสียง) 

3. นายอนันต  อัศวโภคิน (สละสิทธิ์ออกเสียง 2,382,639,623 เสียง) 

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 4,143,251,521 เสียง  คะแนนเสียงเห็นชอบ 

4,134,207,621 เสียง   ไมเห็นชอบ 6,719,300 เสียง   งดออกเสียง 2,324,600 เสียง) 

4. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ 

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,891,144 เสียง  คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,516,847,244 เสียง   ไมเห็นชอบ 6,719,300 เสียง  งดออกเสียง 2,324,600 เสียง)   

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแนะนําตัว และเชิญนายชัชชาติ  สิทธิพันธุ ผูไดรับการรับเลือกต้ังเปนกรรมการ

เขาใหมกลาวแนะนําตัวกับผูถือหุน 

                             นายชัชชาติ สิทธิพันธุ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดลงคะแนนเลือกเขามาเปนกรรมการ และกลาว 

ใหคําม่ันวาจะนําความรูความสามารถที่มีอยูมาชวยในการทํางานในตําแหนงกรรมารบริษัทฯอยางเต็มความสามารถ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการทีไ่มไดเปนพนักงาน  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน พิพัฒนวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 
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                             นายนันทวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ

ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ  ซึ่ง

คณะกรรมการบริษัทฯเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ซึ่งไดกล่ันกรองและพิจารณาอยาง

ละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ  รวมถึงพิจารณาจากขนาดและการขยายตัวทางธุรกิจ  คณะกรรมการบริษัทฯจึง

เห็นสมควรพิจารณากําหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการอิสระ เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งส้ินไมเกิน 8,000,000 บาท โดย

มอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน  ซึ่งในป 2550 ที่ผานมาที่
ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2550 ไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงนิรวมกันทัง้ส้ินไมเกิน 
8,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯเปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งในทาง
ปฏิบัติ บริษัทฯไดจายคาตอบแทนเปนเงินจํานวนเพียง 4,235,000 บาท เทานั้น 
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระน้ี  

                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเร่ืองอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะอนุมัติสําหรับวาระน้ี  ซึ่ง

จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  ทั้งนี้คณะกรรมการอิสระท่ีถือหุนอยู 

คือคุณประทีป วงศนิรันดร ซึ่งถือหุนจํานวน 300,000 หุน และคุณภควัต โกวิทวัฒนพงศ ซึ่งถือหุนจํานวน 52,998 หุน  

ถือวามีสวนไดเสียในวาระน้ี จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการอิสระ เปนจํานวนเงิน

รวมกันทั้งส้ินไมเกิน 8,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแต

ละทาน   

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 6,525,538,146 เสียง     คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,521,344,146 เสียง   ไมเห็นชอบ 4,194,000 เสียง   งดออกเสียง - เสียง) 
  
 วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแตงตัง้ผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี  
                             ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้ 

               นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2550 ที่ผานมาที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติใหแตงต้ัง 

1. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ    

 2. นายโสภณ         เพิ่มสิริวัลลภ   (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3182) และ/หรือ  

3. นางสาวสุมาลี    รีวราบัณฑิต    (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3970) และ/หรือ  

4. นางสาววิสสุตา  จริยธนากร      (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3853)  

ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทน 1,720,000 บาท 

                             สําหรับป 2551นี้ คณะกรรมการบริษัทฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบเห็นสมควร

พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง ที่มีรายชื่อดังตอไปน้ี 

2. นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล  (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3516) และ/หรือ    

2. นายโสภณ         เพิ่มสิริวัลลภ   (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3182) และ/หรือ  

3. นางสาวสุมาลี    รีวราบัณฑิต    (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3970) และ/หรือ  

4. นายชยพล         ศุภเศรษฐนนท (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972) 

เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯประจําป 2551    และเห็นสมควรใหกําหนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 1,820,000 บาท  
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(คาสอบทาน 1,080,000 บาท คาตรวจสอบ 740,000 บาท) เพิ่มขึ้น 5.8% จากป 2550 โดยผูสอบบัญชีจากสํานักงาน 

เอินสท แอนด ยัง ไดเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาต้ังแตป 2549 รวม 2 ป และไดปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีได 

เปนอยางดีมาโดยตลอด 

                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็นและลงมติในวาระน้ี 

                             ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็นเร่ืองอื่นอีก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบถึงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะอนุมัติสําหรับวาระน้ี  ซึ่ง

จะตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามที่ไดเสนอมา 

ดังกลาวทุกประการ 

(จํานวนคะแนนเสียงท้ังหมดที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  6,525,891,144 เสียง    คะแนนเสียงเห็นชอบ 

6,521,696,644 เสียง   ไมเห็นชอบ 500 เสียง   งดออกเสียง 4,194,000 เสียง)  
  
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ (ถามี)  
                             ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเร่ืองตางๆที่เก่ียวกับบริษัทฯ 

                              เม่ือไมมีผูใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุมและขอขอบพระคุณ 

ผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุมในคร้ังน้ี 

 

ปดประชุมเวลา 14.40 น. 

 

 

 

                 รับรองสําเนาถูกตอง                                       ลงชื่อ          นายอนันต  อัศวโภคิน          ประธานที่ประชุม 

                                                                                                       (นายอนันต  อัศวโภคิน) 

 

 

           (นายอดิศร  ธนนันทนราพูล)                               ลงชื่อ  นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม    เลขานุการท่ีประชุม 

                        กรรมการ                                                       (นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม)                                 
 


