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รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 

บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) 

 

 

                             ประชุมเมื่อวันท่ี 28 เมษายน 2552 เวลา 13.33 น. ณ หองประชมุ (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส 

ลุมพินี เลขท่ี 1 ถนนสาทรใต แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม

รวม 980 ราย นับจาํนวนหุนได 7,060,378,232 หุน ซึ่งเกินกวาหน่ึงในสามของหุนท้ังหมดจํานวน  10,025,921,523 หุน  

( คดิเปน 70.42% )  ครบเปนองคประชมุ โดยในการประชมุคร้ังน้ีมนีายอนันต อัศวโภคนิ ประธานกรรมการและกรรมการ 

ผูจัดการ เปนประธานท่ีประชุม และนายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

เปนเลขานุการท่ีประชมุ  

                             เลขานุการท่ีประชุมไดกลาวแนะนํากรรมการท่ีเขารวมประชุมในวันน้ี จํานวน 7 ทาน ดงัน้ี 

1. นายอนันต อัศวโภคนิ   ประธานกรรมการและกรรมการผูจดัการ  

2. นายประทีป วงศนรัินดร  ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

3. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

4. นายอดศิร ธนนันทนราพูล  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

5. นายนพร สุนทรจติตเจริญ  กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ 

6. นายเฉลิม  เกียรติธนะบํารุง  กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ   

7. นายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ  

กรรมการท่ีไมสามารถเขารวมประชุมในวันน้ีไดคือ  นายภควัต  โกวิทวัฒนพงศ , นายลิม สว ีกวน และ

นายซงุ ฮี ซัง 

                             และในวันน้ี บริษัทฯไดเชิญผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง  ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ

เขารวมประชุมในวันน้ีดวย 

                            กอนจะเขาวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบถงึวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ 

การลงคะแนน การนับคะแนน  และการลงมติในแตละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุม 

หนา 32-37  ดังน้ี 

                             การมอบฉันทะ 

                             บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหท้ัง 3  แบบ คอื แบบ ก . , แบบ ข . และ แบบ ค . ตามแบบท่ีกรม

พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย  สวนแบบ ค. สามารถดาวนโหลดไดจาก www.lh.co.th 

 แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ัวไปซึ่งเปนแบบท่ีงายไมซับซอน 

 แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะท่ีกาํหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดชัดเจนตายตัว 

 แบบ ค. เปนแบบท่ีใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศ 

  ไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน 

                              
                             วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ การนับคะแนน และการแจงผลการนับคะแนน     

 1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหท่ีประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวย

ระบบ Barcode จากบัตรยืนยันการลงคะแนนท่ีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทํา

เคร่ืองหมายไว โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนใหเฉพาะ 
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1.1 ทานผูถือหุนท่ีมาเอง  

1.2 ผูรบัมอบฉันทะแบบ ก.   

1.3 ผูรบัมอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ท่ีไมไดลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ 

 2. ประธานท่ีประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม

ความเห็นจากท่ีประชุมวาผูถือหุนทานใด  เห็นดวย  ไมเห็นดวย  หรืองดออกเสียง 

 3. ในแตละวาระหากไมมีผูถือหุนคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบตามมติ

ท่ีนําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนท่ีบริษัทฯจัดให  ท้ังน้ีในการรวบรวม

ผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงท่ีเห็นดวย  

 4. เมื่อไดคะแนนเสียงในแตละวาระแลว ประธานท่ีประชุมหรือเลขานุการท่ีประชุมจะแจงผลการนับคะแนนให

ท่ีประชมุทราบ 

                             มตขิองที่ประชุม 

                        1. เลขานุการท่ีประชุมจะแจงจํานวนคะแนนเสียงท่ีจะตองใชเปนมติท่ีประชุมในแตละวาระใหท่ีประชุม

ทราบกอนลงคะแนน 

                        2. หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมขึ้นอีกหน่ึงเสียงตางหากเปนเสียงชีข้าด  

                        3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงใน 

เร่ืองน้ัน และประธานท่ีประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะน้ันออกนอกท่ีประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปน 

การออกเสียงลงคะแนนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ  

                             เลขานุการท่ีประชุมยังไดแจงใหท่ีประชุมทราบตอไปอีกวา ท้ังน้ี เพ่ือเปนการสงเสริมการกํากับดูแล

กิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี และแสดงถึงการปฏิบัตติอผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัท

ฯจึงไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน   รวมท้ังเสนอชื่อบุคคลท่ีไดพิจารณาแลวเห็นวา

มีคุณสมบัติ และความรูความสามารถ เหมาะสม   เพ่ือรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนการประชุม

ใหญสามัญผูถือหุนท่ีจะไดจดัใหมีขึ้นเปนประจําในแตละป ซึ่งในปน้ีไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมเพ่ิมเติม หรือ

เสนอชื่อบุคคลเพ่ือรับเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด 

                             กอนเขาวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมไดชี้แจงเพ่ิมเติมอีกวา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน 

การพิมพหนังสือเชิญประชุม จํานวน 2 แหง คือในหนาท่ี 2 ตารางผลการดาํเนินงาน ในเร่ืองรายไดรวมของป 2550 และ 

2551 ซึ่งไดพิมพวามีจํานวน 19,838 ลานบาท และ 15,409 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งแทท่ีจริงรายไดรวมของป 2550 และ 

2551 จะเทากับ 19,020 และ 16,008 ลานบาท ตามลําดบั  และอีกสวนในหนาท่ี 6  ซึ่งไดพิมพชื่อผูสอบบัญชีในป 2551 

ทานท่ี 4 ผิดพลาดไป โดยไดพิมพเปนวานางสาววิสสุตา  จริยธนากร  ซึ่งท่ีแทจริงแลวจะตองเปนนายชยพล ศุภเศรษฐนนท  

จึงขอแกไขขอความใหถูกตองตามท่ีกลาวมาดวย 

                             เลขานุการท่ีประชุมไดเชิญประธานท่ีประชุมดําเนินการเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552  

                             ประธานท่ีประชุมไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังน้ี 

 

วาระที ่1 

                             ประธานท่ีประชุมไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ

พระราชบัญญัตบิริษทัมหาชน จาํกดั พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

และจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด และให

นําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนในคราวตอไปดวย  ซึ่งบริษัทฯก็ไดดําเนินการจัดทําและจัดสงใหหนวยงานดังกลาวภายในเวลา

ท่ีกฎหมายกําหนดแลว พรอมท้ังไดเผยแพรทางเว็บไซทของบริษทั ( 

พิจารณารับรองรายงานการประชมุใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 

www.lh.co.th ) ดวย  

http://www.lh.co.th/�
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                             ประธานท่ีประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระน้ี  โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ี

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551  

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,221,860,446 เสียง   ไมเห็นชอบ - เสียง   งดออกเสียง 58,141,864 เสียง)   

( จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,280,002,310 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง – หุน ) 

 

วาระที ่2 

                             ประธานท่ีประชมุไดมอบหมายใหนายนพร สุนทรจติตเจริญ เปนผูชีแ้จงในวาระน้ี 

พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  

                             นายนพรไดชีแ้จงใหทีป่ระชมุทราบวา สําหรับผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในรอบปทีผ่านมาพอท่ีจะ

สรุปสาระสําคัญไดดังน้ี 

                             รายไดรวมท้ังหมดของบริษทัฯในป 2551 เทากบั 16,008 ลานบาท โดยรายไดหลักมาจากการขายบาน 

15,410 ลานบาท (คดิเปน 96%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 แลว รายไดจากการขายบานจะลดลงประมาณ 17% สวน 

กําไรจากการขายบานจะอยูท่ี 3,156 ลานบาท เพ่ิมขึ้นประมาณ 2.63% และกําไรสุทธิท้ังปอยูท่ี 3,428 ลานบาท เพ่ิมขึ้น

ประมาณ 8.47% ท้ังน้ีในปท่ีผานมามจีาํนวนโครงการท่ีเปดดาํเนินการอยู 47 โครงการ ซึง่ในระหวางปทีผ่านมาไดปดโครงการ

ไป 6 โครงการ และมีโครงการเปดใหม 12 โครงการ แบงเปนบานเดีย่ว 6 โครงการ  ทาวนเฮาส 4 โครงการ  คอนโดมิเนี่ยม 2 

โครงการ   ซึ่งสัดสวนรายไดจากการขายบาน แบงเปนบานเดี่ยว 86%   ทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียมประเภทละ 7 %   โดย

บานเดี่ยวแบงเปนขนาดราคาไมเกิน 5 ลานบาท คดิเปน 55% ขนาดราคาไมเกิน 10 ลานบาท คดิเปน 33%  ขนาดราคาท่ีเกนิ 

10 ลานบาท คดิเปน 12%  

                             สําหรับภาพรวมของตลาดท่ีอยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550  

โดยในป 2551 มบีานจดทะเบียนรวมท้ังหมด 59,048 หนวย (เพ่ิมขึ้น 20.6%) แยกเปนบานเดีย่วจาํนวน 13,437 หนวย 

(ลดลง 17.9%) ทาวนเฮาสจํานวน 11,943 หนวย (ลดลง 20%) และคอนโดมิเน่ียม 31,535 หนวย (เพ่ิมขึ้น 94.3%)  

สําหรับบานเดี่ยวบริษัทฯมีสวนแบงประมาณ 2,300 หนวย (ประมาณ 17.1%)   ซึ่งสาเหตุท่ีตลาดคอนโดมิเน่ียมไดเพ่ิม

สูงขึ้นมากเปนเพราะเปนการขายเมื่อ 2-3 ปท่ีแลว และไดกอสรางเสร็จและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในป 2551 ท่ีผานมา   

                             และเมื่อพิจารณาจากผลการดาํเนินงานของบริษทัพัฒนาอสังหาริมทรัพยทีจ่ดเบียนในตลาด

หลักทรัพย จาํนวน 8 บริษัทแลว มีรายไดจากการขายรวม 82,000 ลานบาท  โดยบริษทัฯมสีวนแบงตลาด 15,400 ลาน

บาท (คดิเปน 18.7%)  กําไรสุทธิท้ัง 8 บริษทัรวม 12,989 ลานบาท โดยบริษทัมกีาํไรสุทธิ 3,427 ลานบาท (คดิเปน 

26.4%)   สวนกําไรขั้นตนของตลาดโดยรวม อยูท่ี 33.4%  โดยบริษัทฯมีกําไรขั้นตนอยูท่ี 32.1%  สาเหตุท่ีบริษัทฯมีกําไร

สุทธิสูงเน่ืองมาจากคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯท่ีต่ํากวาคาเฉล่ียของตลาดโดยรวม       

                             ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพ่ิมเติม 

                             มีผูถือหุนไดสอบถามถึงสาเหตุท่ีในชวง 2-3 ปท่ีผานมา บริษัทฯมีผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบกับ

บริษัทฯคูแขงอ่ืน และบริษัทฯจะมีนโยบายอยางไรในการแกไขใหผลประกอบการดีขึ้น 

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงใหทราบวา ในเร่ืองน้ี ประเด็นสําคัญท่ีจะตองคํานึงถึงก็คือ  บริษัทฯเราเปน

บริษัทฯท่ีรับรูรายไดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์บาน และบานของบริษัทฯเปนแบบสรางเสร็จแลวคอยขาย  ซึ่งตางจากบริษทัอ่ืน

โดยท่ัวไปซึ่งเปนบานส่ังสรางและเร่ิมรับรูรายไดเลยเมื่อมีการทําสัญญา  แตของคนอ่ืนเปนการรับรูรายไดจากการขายเมื่อ 

1-2 ปท่ีแลว และมาทยอยโอนพรอมๆกันในปท่ีผานมา ดังน้ันการรับรูรายไดของบริษัทอ่ืนดังกลาวจึงตองติดตามดูตอไปวา 
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เขายังจะเติบโตตอไปอีกหรือไม  ซึ่งของเราเปนการสะทอนภาพจากของจริง ณ ขณะน้ันๆ ดังน้ันเมื่อเกิดภาวะความขัดแยง

ทางการเมือง  ก็จะสงผลมายังการรับรูรายไดของบริษัทฯทันที  แตของบริษัทอ่ืนจะยังไมมีผลกระทบทันที แตจะสงผลในป

ตอๆไป   ประการตอมา ซึ่งโชคไมดีท่ีเราไมไดเขาไปในตลาดคอนโดท่ีโตขึ้นมาก คอนโดมิเน่ียมของบริษัทฯก็เปนแบบสราง

เสร็จแลวคอยเปดขาย จะไมเปดขายลวงหนา คอนโดฯของเราจึงเปดตัวชากวาของคูแขง  ดังน้ันคอนโดมิเน่ียมของเราจึงมี

จํานวนนอยกวาคนอ่ืน แตท้ังน้ีบริษัทอ่ืนท่ีสรางคอนโดจํานวนมาก คาดวานาจะมีปญหา เพราะยอดขายของเขาเกิดขึ้นเมื่อ 

1-2 ป ท่ีแลวในขณะท่ียังไมปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเทากับปจจุบัน ซึ่งของเขาจะตองโอนในขณะปจจุบันท่ีมี

ปญหามาก เพราะฉะน้ัน ลูกคาของเขาจะมีปญหาในการขอกูเงินมาก  แตลูกคาของเราจะไมมีปญหาเพราะธนาคาร

จะตองอนุมัติสินเชื่อกอนจึงจะใหลูกคาทําสัญญา   

                             ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามตอไปอีกวา เมื่อระบบการสรางบานเสร็จกอนขายท่ีทําใหบริษัทฯ

เสียเปรียบคูแขง บริษัทฯจะมีการเปล่ียนแปลงนโยบายดานน้ีหรือไม รวมท้ังการปรับลดระดับราคาสินคา หรือขนาดของ

โครงการใหเล็กลง นาจะไดสวนแบงการตลาดมากขึ้น 

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงวา ระบบการสรางบานกอนขายไมไดเกี่ยวของกับเทคนิคทางการตลาดแต

อยางใด และไมไดมีผลทําใหเราเสียเปรียบคูแขงตามท่ีทานผูถือหุนเขาใจ  แตระบบน้ีเปนระบบท่ีสรางขึ้นมาเพ่ือควบคุม

คุณภาพของสินคาไดดีท่ีสุด และเราก็พอใจกับสินคาท่ีเราผลิตออกไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนจุดขายหลักของบริษัทฯ 

                             มีผูถือหุนไดสอบถามถึงปญหาการตั้งกระทู COMPLAIN ในเว็บไซตตางๆ ซึ่งอาจจะมีขอมูลไมตรงกับ

ความเปนจริง     

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงใหทราบวา เรามีทีมงานท่ีจะดูแลและใหบริการในสวนน้ีอยูแลว  

                             เลขานุการท่ีประชุมไดชี้แจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ีไมมีการลงมติ เปนเพียงการชี้แจงใหท่ีประชุม

รับทราบเทาน้ัน  

                             ท่ีประชมุรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปทีผ่านมาตามท่ีนายนพรไดชีแ้จงมา    

 

วาระที ่3 

                             ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร  ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระน้ี 

พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธนัวาคม 2551  

                             นายอดิศรไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา สําหรับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุป

สาระสําคัญๆไดดังน้ี 

                             งบการเงนิของบริษทัฯ จะปรากฎอยู ในรายงานประจาํป ตัง้แตหนา 120 เปนตนไป โดยเปนงบท่ีไดรบั

การรับรองจากผูสอบบัญช ีอีกท้ังคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทักไ็ดใหความเห็นชอบแลว ซึง่รายการใน

ป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังน้ี เร่ิมท่ีงบดุล ซึ่งอยูในหนา 123 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพย

รวม ณ ส้ินป 2551 เพ่ิมขึ้น 4,410 ลานบาท คือเพ่ิมขึ้นจาก 41,746 ลานบาท เปน 46,156 ลานบาท ในสวนของหน้ีสนิรวม 

เพ่ิมขึ้น 2,508 ลานบาท คือเพ่ิมขึ้นจาก 16,509 ลานบาท เปน 19,017 ลานบาท     

                             สําหรับสวนของผูถือหุน เพ่ิมขึ้นจากปกอน 1,903 ลานบาท มาอยูท่ี 27,140 ลานบาท    

                             ในสวนของงบกาํไรขาดทุน ปรากฎอยูในหนา 129 น้ัน บริษัทและบริษัทยอย มียอดรายไดรวมลดลง 

3,012 ลานบาท คอืลดลงจาก 19,020 ลานบาท มาอยูท่ี 16,008 ลานบาท สวนยอดกําไรสุทธิในป 2551 บริษัทฯและ

บริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 3,428 ลานบาท คือเพ่ิมขึ้นประมาณ 269 ลานบาท   

                             ประธานท่ีประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระน้ี โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 
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                             มีผูถือหุนสอบถามถึงตั๋วแลกเงินจํานวน 1,900 ลานบาท จะครบกาํหนดชาํระคนืเมือ่ใด  

                             นายอดศิรไดชีแ้จงใหทราบวา จะทยอยครบกาํหนดชาํระคนืท้ังหมดภายในเดอืนมถินุายน 2552 น้ี 

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ี

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังน้ี 

                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 

2551     

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,217,712,468 เสียง   ไมเห็นชอบ 11,212,410 เสียง   งดออกเสียง 58,384,864 เสียง)   

(จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,309,742 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง - หุน) 

 

วาระที ่4 

                             ประธานท่ีประชมุไดมอบหมายใหนายอดศิร ธนนันทนราพูล เปนผูชีแ้จงในวาระน้ี 

พิจารณาและอนุมัติเร่ืองการจดัสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2551  

                             นายอดศิรไดชีแ้จงใหทีป่ระชมุทราบวา จากผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในรอบป 2551 ตามท่ีไดเรียน

เสนอในวาระท่ีผานมา คณะกรรมการบริษทัไดพจิารณาแลวเห็นสมควร ใหจายเงนิปนผลประ จําป 2551 จากกําไรสุทธิและ

กําไรสะสมใหแกผูถือหุนในอัตรา หุนละ 0.27 บาท  แตเน่ืองจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล

ไปแลวจาํนวน 0.15 บาทตอหุน ดังน้ันเงินปนผลท่ีบริษัทฯจะตองจายเพ่ิมเติมคือ เงินปนผล หุนละ 0.12 บาท โดยกาํหนด

รายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันท่ี 7 พฤษภาคม 2552 (Record Date) และใหรวบรวมรายชือ่ตาม ม . 225 ของพรบ.

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพ่ือสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันท่ี 11 พฤษภาคม 

2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 26 พฤษภาคม 2552 สวนในเร่ืองการกนัสํารองตามกฏหมายน้ัน บริษทัฯไดกนัไว

ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแลวจึงไมตองกันเงินสํารองเพ่ิมเติมอีก 

                             ประธานท่ีประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระน้ี โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมผูีถอืหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ี

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังน้ี 

                             ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมตอินุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2551 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,228,957,778 เสียง   ไมเห็นชอบ 238,000 เสียง   งดออกเสียง 58,124,864 เสียง)    

(จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,320,642 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง - หุน) 

 

วาระที ่5 

                             ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน  พิพัฒวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระน้ี  

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีต่องออกตามวาระ  

                             นายนันทวัฒนไดแถลงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   และ

เพ่ือใหท่ีประชุมน้ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการ

ท่ีตองออกตามวาระจํานวน 3 ทานท่ีไดเขารวมประชุมในวันน้ี คือ 

 1. นายนพร    สุนทรจติตเจริญ    ถอืหุนจาํนวน  22,908,216 หุน 

 2. นายอดศิร   ธนนันทนราพูล     ถอืหุนจาํนวน  69,360,922 หุน 

 3. นายประทีป วงศนรินัดร          ถอืหุนจาํนวน        300,000 หุน 
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                             ไดขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใหแกตนเองเฉพาะแตในวาระน้ีเทาน้ัน ท้ังน้ีกรรมการท้ัง 3 

ทาน ดังกลาวขออนุญาตออกนอกหองประชุม  

                             นายนันทวฒันไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ

ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการท่ี

ตองออกตามวาระ  โดยทุกๆปกรรมการบริษัทฯจะตองออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการท้ังหมด  สําหรับ

ในปน้ีมีกรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดงัน้ี 

 1. นายนพร    สุนทรจติตเจริญ     

 2. นายอดศิร   ธนนันทนราพูล      

 3. นายประทีป วงศนรินัดร           

 4. นายซงุ ฮ ีซงั                             

                             ท้ังน้ีบริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอชื่อบุคคลเพ่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการแลว แตปรากฎวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลอ่ืนเขามาแตประการใด ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯไดพจิารณา

แลวเห็นวากรรมการท่ีตองออกตามวาระท้ังหมดดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและมีประสบการณในธุรกิจท่ีเกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติ

การทํางานท่ีโปรงใสไมดางพรอย สามารถท่ีจะชวยพัฒนาบริษัทฯได  คณะกรรมการบริษัทฯจึง เห็นชอบตามแนวทางใน

การพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการของคณะกรรมการสรรหาฯดงักลาว จงึเห็นสมควรแตงตัง้ กรรมการที่ตองออกตาม

วาระดังกลาวกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหน่ึง   

                            คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเปน

กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดงักลาว โดยเห็นสมควรใหเสนอขออนุมตัติอท่ีประชมุใหญ

สามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2552 เพ่ือพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการท่ีตองออกตามวาระคือ 

 1. นายนพร    สุนทรจติตเจริญ     

 2. นายอดศิร   ธนนันทนราพูล      

 3. นายประทีป วงศนรินัดร           

 4. นายซงุ ฮ ีซงั                             

                             กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯอีกวาระหน่ึง ท้ังน้ีประวัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการท้ัง 4 ทาน 

ปรากฎอยูในหนังสือเชญิประชมุฯ หนาท่ี 24-30  

                             ประธานท่ีประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระน้ี โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ี

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเปนการเลือกตั้งกรรมการเปน

รายบุคคล และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมตแิตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ดังนี ้

1. นายนพร  สุนทรจติตเจริญ (จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,264,412,426 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง 22,908,216 หุน) 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,032,190,522 เสียง   ไมเห็นชอบ 200,000 เสียง   งดออกเสียง 232,021,904 เสียง) 

2. นายอดศิร  ธนนันทนราพูล (จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,217,959,720 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง 69,360,922 หุน) 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 6,985,705,016 เสียง   ไมเห็นชอบ 200,000 เสียง   งดออกเสียง 232,054,704 เสียง) 
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3. นายประทีป  วงศนรัินดร (จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,020,642 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง 300,000 เสียง) 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,051,166,538 เสียง   ไมเห็นชอบ 3,808,400 เสียง   งดออกเสียง 232,045,704 เสียง) 

4. นายซุง ฮี ซัง (จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,320,642 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง - หุน) 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,035,087,638 เสียง   ไมเห็นชอบ 21,739,200 เสียง   งดออกเสียง 230,493,804 เสียง) 

                              

วาระที ่6 

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา เพ่ือใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี   และ

เพ่ือใหท่ีประชุมน้ีสามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี และการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางบริสุท ธิ์ยุติธรรม กรรมการ

ท่ีมีสวนไดเสียในวาระน้ีจํานวน  2 ทานท่ีไดเขารวมประชุมในวันน้ี คือ 

พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ 

 1. นายประทีป วงศนรัินดร          ถอืหุนจาํนวน        300,000 หุน 

 2. นายชัชชาติ  สิทธิพันธุ          ถอืหุนจาํนวน                   – หุน 

                             ไดขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใหแกตนเองเฉพาะแตในวาระน้ีเทาน้ัน ท้ังน้ีกรรมการท้ัง 2 

ทานดังกลาวขออนุญาตออกนอกหองประชุม  

                             นายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษมไดชี้แจงตอไปอีกวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน

จํากดัและขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแก

กรรมการ คณะกรรมการบริษทัฯไดพจิารณาขอเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว โดยได

พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ  รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร

ของบริษทัฯ คณะกรรมการบริษทัฯจงึเห็นสมควร กาํหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการท่ีไมใชพนักงานบริษัทฯซึ่งทํา

หนาท่ีเปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยใหลดจาํนวนเงนิ

คาตอบแทนจากป 2551 ท่ีไดกําหนดไวเปนจาํนวนเงนิรวมกนัท้ังส้ินไมเกนิ 8,000,000 บาท ใหเหลือเพียงไมเกิน 

6,000,000 บาท เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2552 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนเฉพาะ

แกกรรมการที่ไมใชพนักงานบริษัทฯซึ่งทําหนาที่ดังกลาว เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไมเกนิ 6,000,000 บาท 

และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งในป 2551 ที่

ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2551 ไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม

เกิน 8,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษทัฯเปนผูจดัสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ทั้งนี้ 

บริษัทฯไดจายคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 4,225,000 บาท โดยแยกประเภทคาตอบแทน ตามที่กําหนดใน

หนังสือเชิญประชุม หนา 5-6 

                             ประธานท่ีประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระน้ี โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ี

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ท้ังน้ีกรรมการอิสระท่ีถือหุนอยูไมมีสิทธิ

ออกเสียง และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังน้ี 

                             ที่ประชุมพจิารณาแลว ลงมติ อนุมัติกําหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ 

และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนจาํนวนเงนิรวมกนัท้ังส้ินไมเกนิ 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให

คณะกรรมการบริษทัฯ เปนผูจดัสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน   

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,119,045,729 เสียง   ไมเห็นชอบ 109,872,377 เสียง   งดออกเสียง 58,163,864 เสียง)  

(จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,081,970 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง 300,000 หุน) 
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วาระที ่7 

                             ประธานท่ีประชมุไดมอบหมายใหนายอดศิร ธนนันทนราพูล เปนผูชีแ้จงในวาระน้ี 

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ี 

                             นายอดิศรไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบวา ในป 2551 ท่ีผานมา ท่ีประชุมผูถือหุนไดมติใหแตงตั้ง  

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

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

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

4. นายชยพล         ศภุเศรษฐนนท (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972)  

                             ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ   โดยกําหนดคาตอบแทน 

1,820,000 บาท (คาสอบทาน 1,080,000 บาท, คาตรวจสอบ  740,000  บาท) 

                             สําหรับป 2552 น้ี คณะกรรมการบริษทัฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร

พิจารณาแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง ท่ีมีรายชื่อดังตอไปน้ี 

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

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

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

4. นายชยพล         ศภุเศรษฐนนท (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 3972) 

  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอไป และเห็นสมควรใหกาํหนดคาตอบแทนเปนเงนิจาํนวน 1,820,000 

บาท (คาสอบทาน 1,080,000 บาท คาตรวจสอบ 740,000 บาท) ซึ่งผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง ไดทํา

หนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแตป 2549 รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาท่ีในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทดวยดีตลอด

มา โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท /บริษทัยอย /ผูบริหาร /ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคล

ดังกลาวแตอยางใด ท้ังน้ีคาตอบแทนดังกลาวเหมาะสมกับจํานวนเน้ืองานท่ีตองรับผิดชอบแลว 
                             ประธานท่ีประชมุไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมตใินวาระน้ี โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน                              

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชมุจงึไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระน้ี

ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังน้ี 

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมตอินุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามท่ีไดเสนอมา 

ดังกลาวทุกประการ 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,227,096,906 เสียง   ไมเห็นชอบ 58,200 เสียง   งดออกเสียง 60,226,864 เสียง)  

(จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,381,970 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง - หุน) 

 

วาระที ่8    พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุนกูภายในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท  

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงใหท่ีประชุมทราบในวาระน้ี วา  

                             เพ่ือเปนทางเลือกในการระดมเงนิทุนท่ีมตีนทุนทางการเงนิต่าํกวาการกูเงนิจากสถาบันการเงนิ 

คณะกรรมการบริษทัฯเห็นสมควรใหบริษทัฯ ออกและเสนอขายหุนกูตามแผนการระดมเงนิทุนจากตลาดทุนในชวง 3-4 ป 

ขางหนา โดยมีขอมูลสําคัญเบ้ืองตน ดังน้ี 
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จาํนวน      : ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกลุเงนิอ่ืน 

อาย ุ : ไมเกิน 10 ป 

ประเภท :  หุนกูประเภทใด ๆ เชน หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ 

 มีประกัน และ/หรือ ไมมีประกัน  มีผูแทน และ/หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู 

วิธีการเสนอขาย : เสนอขายตอผูลงทุนในประเทศ และ /หรือ ตางประเทศ โดยการเสนอขายตอ

ประชาชนท่ัวไป และ /หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ /หรือ 

ผูลงทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ 

ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกูท้ังจาํนวนหรือบางสวน คราวเดยีว

หรือหลายคราวไดตามท่ีเห็นสมควร 

อํานาจในการ

กาํหนดเงือ่นไข 

: ท้ังน้ีใหนายอดศิร  ธนนันทนราพูล และ/หรือ นายนพร  สุนทรจติตเจริญ ม ี        

อํานาจในการกาํหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลัก 

ประกนั สกลุเงนิ จาํนวนเงนิ อาย ุมลูคาท่ีตราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอก         

เบ้ีย สิทธิของบริษัทฯในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option)   

และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุนกูในตลาดรอง สิทธิของผูถือหุนกูในการไถถอน 

หุนกูคนืกอนครบกาํหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก

และเสนอขาย ตามท่ีสภาวการณจะเอ้ืออํานวยและตามระยะเวลาท่ีเห็น 

สมควร และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ นายทะเบียนหุนกู  

และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูรบัประกนัการจาํหนาย และ/หรือ  

ท่ีปรึกษาและผูเกี่ยวของตางๆ รวมท้ังการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสาร 

อ่ืนใดกับผูท่ีเกี่ยวของ การจัดเตรียม และ/หรือ ใหขอมูล และ/หรือ เอกสารท่ี 

เกี่ยวของ เพ่ือจัดทํา และ/หรือ ยื่นคําขอตาง ๆ รวมท้ังการนําหุนกูดังกลาว 

ไปจดทะเบียนในตลาดรองได ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข  

และรายละเอียดท่ีเกี่ยวของ และการดาํเนินการใด ๆ เกี่ยวของเพ่ือใหบรรลุ 

วัตถุประสงคดังกลาวภายใตขอกําหนดของประกาศขอบังคับหลักเกณฑและ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ  

 

 

                             ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระน้ี โดยไดแจง

ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดท่ีจะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพ่ือใหเจาหนาท่ีเก็บ

บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน 

                             มีผูถือหุนไดสอบถามวา วัตถุประสงคในการออกหุนกูคร้ังน้ี  

                             นายอดิศร ธนนันทนราพูลไดชี้แจงวา บริษัทฯตองการออกหุนกูเพ่ือนําเงินสวนหน่ึงมาใชคืนหน้ีเกาท่ี

ครบกําหนดชําระท่ีมีอัตราดอกเบ้ียท่ีสูงกวาอัตราดอกเบ้ียของหุนกูท่ีจะออกใหมน้ี  และอีกสวนหน่ึงก็มาเปนเงินทุนในการ

ขยายธุรกิจของบริษัทฯตอไป  
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                             มีผูถือหุนไดสอบถามวา  การอนุมัติตามวาระท่ี 8 น้ี เปนการอนุมัติในหลักการใชหรือไม และเมื่อ

บริษัทฯจะเสนอขายหุนกูจะตองขออนุมัติผูถือหุนอีกคร้ังใชหรือไม 

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงใหทราบวา ในการออกและเสนอขายหุนกูตามวาระท่ี 8 ท่ีผูถือหุนไดอนุมัติ

แลวน้ันไมตองมีการประชุมเพ่ือขออนุมัติจากผูถือหุนอีก โดยเปนการขอเผ่ือไวซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 4 ป  

                             ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามอีกวา คําขออนุมัติน้ีจะมีระยะเวลากี่ป และหากภายในป 2556 ยังไมมี

การออกหุนกู การอนุมัติตามวาระท่ี 8 น้ีก็จะส้ินผลไปใชหรือไม  

                             ประธานท่ีประชุมไดตอบวา  ท่ีทานผูถือหุนถามมาน้ัน ถูกตองแลว 

                             ผูถือหุนทานเดิมไดขอใหประธานท่ีประชุมไดบันทึกคําถามและคําตอบดังกลาวไวในรายงานการ-

ประชมุดวย         

                             ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอ่ืน เลขานุการท่ีประชุมจึงไดแจงใหทรา บวาสําหรับวาระน้ี 

จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนน

เปนดงัน้ี 

  ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมตอินุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว 

( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,215,922,596 เสียง เกินกวา 3/4  ของผูถือหุนท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

   ไมเห็นชอบ 11,441,510 เสียง   งดออกเสียง 60,037,864 เสียง)  

(จาํนวนหุนท่ีลงทะเบียน 7,287,401,970 หุน จํานวนหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียง - หุน) 

 

วาระที ่9 

                             ประธานท่ีประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเร่ืองตางๆท่ีเกี่ยวกับบริษัทฯ 

พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถามี)  

                             มีผูถือหุนสอบถามถึงการออกหุนกูน้ีจะเปนการออกและเสนอขายคร้ังเดียวหรือหลายคร้ัง 

                             นายอดิศรไดชี้แจงวา อาจจะออกคร้ังเดียวหรือทยอยออกหลายครั้งก็ได 

                             มีผูถือหุนไดสอบถามสาเหตุท่ีบริษัทฯจายเงินปนผลนอยลง ในขณะท่ีมีกําไรสุทธิเพ่ิมมากขึ้น  

                             นายอดิศรไดชี้แจงวา แมงบการเงินรวม จะมีกําไรเพ่ิมมากขึ้นก็ตาม แตตามกฎหมายแล วจะตอง

จายเงินปนผลจากงบการเงินของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) เทาน้ัน จะจายปนผลจากบริษัทยอยไมได ท้ังน้ี

บริษัทฯก็พยายามจายเงินปนผลสูงสุดตามกฎหมายแลว โดยจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสม แตเน่ืองจากในป

ท่ีแลวมีการใชสิทธิแปลงสภาพของ WARRANTเปนจาํนวนมาก ทําใหมี จํานวนหุนสามัญเพ่ิมมากขึ้น สงผลใหกําไรตอหุน

ลดลง 

                             ประธานท่ีประชุมไดกลาวเสริมวา เงินปนผลท่ีจายน้ี เมื่อคิดเปนจํานวนเงินอาจจะนอยลงกวาปท่ีแลว 

แตถาคิดเปนเปอรเซ็นตจากกําไรท่ีจายแลว เงินปนผลท่ีจายในปน้ีจะเปนจํานวนท่ีสูงกวาปท่ีแลว 

                             มีผูถือหุนสอบถามถึงความคืบหนาในการนําธนาคารแลนดแอนดเฮาสเพ่ือรายยอยเขาตลาด

หลักทรัพยฯ 

                             ประธานท่ีประชุมไดชี้แจงวา ธนาคารฯมีผลกําไรตอเน่ืองมาเปนปท่ี 3 แลว และคาดวาจะนําเขาตลาด

หลักทรัพยในป 2553 

                             ประธานท่ีประชุมไดสอบถามท่ีประชุมอีกวา มีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเร่ืองอ่ืนใดอีกหรือไม 

 

 

 

 



 1/11 

                             เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดจะสอบถามอีก ประธานท่ีประชมุจึงไดกลาวปดการประชุม และขอขอบพระคุณ 

ผูถือหุนทุกทานท่ีสละเวลามารวมประชุมในคร้ังน้ี  

 

ปดประชุมเวลา 15.54 น. 

 

 

                 รับรองสําเนาถกูตอง                                       ลงชือ่          นายอนันต  อัศวโภคนิ          ประธานท่ีประชมุ  

                                                                                                       (นายอนันต  อัศวโภคิน) 

 

           (นายอดศิร  ธนนันทนราพูล)                               ลงชื่อ  นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม    เลขานุการท่ีประชุม 

                        กรรมการ                                                       (นายนันทวัฒน   พิพัฒวงศเกษม)                                 

 

หมายเหตุ

                   มารวมประชุมเพ่ิมขึ้นในแตละวาระ 

  การบันทึกการประชุมน้ี  เปนการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงตามความเปนจริงท่ีเกิดขึ้นท่ีมีผูถือหุนไดทยอยเขา 

 


