รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2552 เวลา 13.33 น. ณ หองประชุม (สาทร 1-2) ชั้น 4 อาคารคิวเฮาส
ลุมพินี เลขที่ 1 ถนนสาทรใต แขวงทุง มหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม
รวม 980 ราย นับจํานวนหุน ได 7,060,378,232 หุน ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของหุนทั้งหมดจํานวน 10,025,921,523 หุน
( คิดเปน 70.42% ) ครบเปนองคประชุม โดยในการประชุมครัง้ นีม้ นี ายอนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการและกรรมการ
ผูจัดการ เปนประธานที่ประชุม และนายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม เลขานุการบริษัทและเลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เปนเลขานุการทีป่ ระชุม
เลขานุการที่ประชุมไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุมในวันนี้ จํานวน 7 ทาน ดังนี้
1. นายอนันต อัศวโภคิน
ประธานกรรมการและกรรมการผูจ ดั การ
2. นายประทีป วงศนริ นั ดร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายอดิศร ธนนันทนราพูล
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
5. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
6. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
กรรมการและผูชวยกรรมการผูจัดการ
7. นายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
กรรมการที่ไมสามารถเขารวมประชุมในวันนี้ไดคือ นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ , นายลิม สวี กวน และ
นายซุง ฮี ซัง
และในวันนี้ บริษัทฯไดเชิญผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ
เขารวมประชุมในวันนี้ดวย
กอนจะเขาวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมไดแจงใหที่ประชุมทราบถึงวิธีปฎิบัติในการมอบฉันทะ
การลงคะแนน การนับคะแนน และการลงมติในแตละวาระการประชุม ซึ่งรายละเอียดปรากฎอยูในหนังสือเชิญประชุม
หนา 32-37 ดังนี้
การมอบฉันทะ
บริษัทไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะใหทั้ง 3 แบบ คือ แบบ ก . , แบบ ข . และ แบบ ค . ตามแบบทีก่ รม
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย สวนแบบ ค. สามารถดาวนโหลดไดจาก www.lh.co.th
แบบ ก. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปซึ่งเปนแบบที่งายไมซับซอน
แบบ ข. เปนแบบหนังสือมอบฉันทะทีก่ าํ หนดรายการตางๆ ทีจ่ ะมอบฉันทะทีล่ ะเอียดชัดเจนตายตัว
แบบ ค. เปนแบบที่ใชเฉพาะกรณีผูถือหุนเปนผูลงทุนตางประเทศและแตงตั้งให Custodian ในประเทศ
ไทย เปนผูรับฝากและดูแลหุน
วิธีปฏิบัติในการลงคะแนนเสียงแตละวาระ การนับคะแนน และการแจงผลการนับคะแนน
1. บริษัทฯจะชี้แจงวิธีการนับคะแนนเสียงใหที่ประชุมทราบ โดยบริษัทจะนับคะแนนเสียงแตละวาระดวย
ระบบ
Barcode
จากบัตรยืนยันการลงคะแนนที่ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงไดทํา
เครื่องหมายไว โดยบริษัทฯจะแจกบัตรลงคะแนนใหเฉพาะ
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1.1 ทานผูถือหุนที่มาเอง
1.2 ผูร บั มอบฉันทะแบบ ก.
1.3 ผูร บั มอบฉันทะแบบ ข. หรือ แบบ ค. ที่ไมไดลงคะแนนเสียงไวในหนังสือมอบฉันทะ
2. ประธานที่ประชุมจะเปนผูเสนอใหผูถือหุนพิจารณาลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยจะมีการสอบถาม
ความเห็นจากที่ประชุมวาผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
3. ในแตละวาระหากไมมีผูถือหุนคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบตามมติ
ที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชใบลงคะแนนที่บริษัทฯจัดให ทัง้ นีใ้ นการรวบรวม
ผลคะแนน บริษัทฯจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หักออกจากคะแนนเสียงที่เห็นดวย
4. เมื่อไดคะแนนเสียงในแตละวาระแลว ประธานที่ประชุมหรือเลขานุการที่ประชุมจะแจงผลการนับคะแนนให
ทีป่ ระชุมทราบ
มติของที่ประชุม
1. เลขานุการที่ประชุมจะแจงจํานวนคะแนนเสียงที่จะตองใชเปนมติที่ประชุมในแตละวาระใหที่ประชุม
ทราบกอนลงคะแนน
2. หากคะแนนเสียงเทากันใหประธานที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงตางหากเปนเสียงชีข้ าด
3. ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเรื่องใดโดยเฉพาะ หามมิใหออกเสียงใน
เรื่องนั้น และประธานที่ประชุมอาจจะเชิญใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะนั้นออกนอกที่ประชุมชั่วคราวก็ได เวนแตเปน
การออกเสียงลงคะแนนเพื่อเลือกตั้งกรรมการ
เลขานุการที่ประชุมยังไดแจงใหที่ประชุมทราบตอไปอีกวา ทั้งนี้ เพื่อเปนการสงเสริมการกํากับดูแล
กิจการตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และแสดงถึงการปฏิบัตติ อผูถือหุนทุกรายอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน บริษัท
ฯจึงไดใหสิทธิแกผูถือหุนในการเสนอวาระการประชุมใหญสามัญผูถือหุน รวมทั้งเสนอชื่อบุคคลที่ไดพิจารณาแลวเห็นวา
มีคุณสมบัติ และความรูความสามารถ เหมาะสม เพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทฯ เปนการลวงหนากอนการประชุม
ใหญสามัญผูถือหุนที่จะไดจดั ใหมีขึ้นเปนประจําในแตละป ซึ่งในปนี้ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอวาระการประชุมเพิ่มเติม หรือ
เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
กอนเขาวาระการประชุม เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงเพิ่มเติมอีกวา เนื่องจากเกิดความผิดพลาดใน
การพิมพหนังสือเชิญประชุม จํานวน 2 แหง คือในหนาที่ 2 ตารางผลการดําเนินงาน ในเรือ่ งรายไดรวมของป 2550 และ
2551 ซึ่งไดพิมพวามีจํานวน 19,838 ลานบาท และ 15,409 ลานบาท ตามลําดับ ซึ่งแทที่จริงรายไดรวมของป 2550 และ
2551 จะเทากับ 19,020 และ 16,008 ลานบาท ตามลําดับ และอีกสวนในหนาที่ 6 ซึ่งไดพิมพชื่อผูสอบบัญชีในป 2551
ทานที่ 4 ผิดพลาดไป โดยไดพิมพเปนวานางสาววิสสุตา จริยธนากร ซึ่งที่แทจริงแลวจะตองเปนนายชยพล ศุภเศรษฐนนท
จึงขอแกไขขอความใหถูกตองตามที่กลาวมาดวย
เลขานุการที่ประชุมไดเชิญประธานที่ประชุมดําเนินการเปดประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552
ประธานที่ประชุมไดกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
ประธานที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและ
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดใหบริษัทมหาชนจํากัด จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
และจัดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด และให
นําเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนในคราวตอไปดวย ซึ่งบริษัทฯก็ไดดําเนินการจัดทําและจัดสงใหหนวยงานดังกลาวภายในเวลา
ที่กฎหมายกําหนดแลว พรอมทั้งไดเผยแพรทางเว็บไซทของบริษทั ( www.lh.co.th ) ดวย
วาระที่ 1
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ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้
ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,221,860,446 เสียง ไมเห็นชอบ - เสียง งดออกเสียง 58,141,864 เสียง)
( จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,280,002,310 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง – หุน )
พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธานทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหนายนพร สุนทรจิตตเจริญ เปนผูช แ้ี จงในวาระนี้
นายนพรไดชแ้ี จงใหทป่ี ระชุมทราบวา สําหรับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในรอบปทผ่ี า นมาพอทีจ่ ะ
สรุปสาระสําคัญไดดังนี้
รายไดรวมทัง้ หมดของบริษทั ฯในป 2551 เทากับ 16,008 ลานบาท โดยรายไดหลักมาจากการขายบาน
15,410 ลานบาท (คิดเปน 96%) ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 แลว รายไดจากการขายบานจะลดลงประมาณ 17% สวน
กําไรจากการขายบานจะอยูที่ 3,156 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 2.63% และกําไรสุทธิทั้งปอยูที่ 3,428 ลานบาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 8.47% ทั้งนี้ในปที่ผานมามีจาํ นวนโครงการทีเ่ ปดดําเนินการอยู 47 โครงการ ซึง่ ในระหวางปทผ่ี า นมาไดปด โครงการ
ไป 6 โครงการ และมีโครงการเปดใหม 12 โครงการ แบงเปนบานเดีย่ ว 6 โครงการ ทาวนเฮาส 4 โครงการ คอนโดมิเนี่ยม 2
โครงการ ซึ่งสัดสวนรายไดจากการขายบาน แบงเปนบานเดี่ยว 86% ทาวนเฮาสและคอนโดมิเนียมประเภทละ 7 % โดย
บานเดี่ยวแบงเปนขนาดราคาไมเกิน 5 ลานบาท คิดเปน 55% ขนาดราคาไมเกิน 10 ลานบาท คิดเปน 33% ขนาดราคาทีเ่ กิน
10 ลานบาท คิดเปน 12%
สําหรับภาพรวมของตลาดที่อยูอาศัยในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑลในป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550
โดยในป 2551 มีบา นจดทะเบียนรวมทัง้ หมด 59,048 หนวย (เพิ่มขึ้น 20.6%) แยกเปนบานเดีย่ วจํานวน 13,437 หนวย
(ลดลง 17.9%) ทาวนเฮาสจํานวน 11,943 หนวย (ลดลง 20%) และคอนโดมิเนี่ยม 31,535 หนวย (เพิ่มขึ้น 94.3%)
สําหรับบานเดี่ยวบริษัทฯมีสวนแบงประมาณ 2,300 หนวย (ประมาณ 17.1%) ซึ่งสาเหตุที่ตลาดคอนโดมิเนี่ยมไดเพิ่ม
สูงขึ้นมากเปนเพราะเปนการขายเมื่อ 2-3 ปที่แลว และไดกอสรางเสร็จและทยอยโอนกรรมสิทธิ์ในป 2551 ที่ผานมา
และเมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษทั พัฒนาอสังหาริมทรัพยทจ่ี ดเบียนในตลาด
หลักทรัพย จํานวน 8 บริษัทแลว มีรายไดจากการขายรวม 82,000 ลานบาท โดยบริษทั ฯมีสว นแบงตลาด 15,400 ลาน
บาท (คิดเปน 18.7%) กําไรสุทธิทั้ง 8 บริษทั รวม 12,989 ลานบาท โดยบริษทั มีกาํ ไรสุทธิ 3,427 ลานบาท (คิดเปน
26.4%) สวนกําไรขั้นตนของตลาดโดยรวม อยูที่ 33.4% โดยบริษัทฯมีกําไรขั้นตนอยูที่ 32.1% สาเหตุที่บริษัทฯมีกําไร
สุทธิสูงเนื่องมาจากคาใชจายในการขายและบริหารของบริษัทฯที่ต่ํากวาคาเฉลี่ยของตลาดโดยรวม
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิ่มเติม
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงสาเหตุที่ในชวง 2-3 ปที่ผานมา บริษัทฯมีผลประกอบการลดลงเมื่อเทียบกับ
บริษัทฯคูแขงอื่น และบริษัทฯจะมีนโยบายอยางไรในการแกไขใหผลประกอบการดีขึ้น
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา ในเรื่องนี้ ประเด็นสําคัญที่จะตองคํานึงถึงก็คือ บริษัทฯเราเปน
บริษัทฯที่รับรูรายไดเมื่อโอนกรรมสิทธิ์บาน และบานของบริษัทฯเปนแบบสรางเสร็จแลวคอยขาย ซึ่งตางจากบริษทั อื่น
โดยทั่วไปซึ่งเปนบานสั่งสรางและเริ่มรับรูรายไดเลยเมื่อมีการทําสัญญา แตของคนอื่นเปนการรับรูรายไดจากการขายเมื่อ
1-2 ปที่แลว และมาทยอยโอนพรอมๆกันในปที่ผานมา ดังนั้นการรับรูรายไดของบริษัทอื่นดังกลาวจึงตองติดตามดูตอไปวา
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เขายังจะเติบโตตอไปอีกหรือไม ซึ่งของเราเปนการสะทอนภาพจากของจริง ณ ขณะนั้นๆ ดังนั้นเมื่อเกิดภาวะความขัดแยง
ทางการเมือง ก็จะสงผลมายังการรับรูรายไดของบริษัทฯทันที แตของบริษัทอื่นจะยังไมมีผลกระทบทันที แตจะสงผลในป
ตอๆไป ประการตอมา ซึ่งโชคไมดีที่เราไมไดเขาไปในตลาดคอนโดที่โตขึ้นมาก คอนโดมิเนี่ยมของบริษัทฯก็เปนแบบสราง
เสร็จแลวคอยเปดขาย จะไมเปดขายลวงหนา คอนโดฯของเราจึงเปดตัวชากวาของคูแขง ดังนั้นคอนโดมิเนี่ยมของเราจึงมี
จํานวนนอยกวาคนอื่น แตทั้งนี้บริษัทอื่นที่สรางคอนโดจํานวนมาก คาดวานาจะมีปญหา เพราะยอดขายของเขาเกิดขึ้นเมื่อ
1-2 ป ที่แลวในขณะที่ยังไมปญหาทางเศรษฐกิจและการเมืองเทากับปจจุบัน ซึ่งของเขาจะตองโอนในขณะปจจุบันที่มี
ปญหามาก เพราะฉะนั้น ลูกคาของเขาจะมีปญหาในการขอกูเงินมาก แตลูกคาของเราจะไมมีปญหาเพราะธนาคาร
จะตองอนุมัติสินเชื่อกอนจึงจะใหลูกคาทําสัญญา
ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามตอไปอีกวา เมื่อระบบการสรางบานเสร็จกอนขายที่ทําใหบริษัทฯ
เสียเปรียบคูแขง บริษัทฯจะมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายดานนี้หรือไม รวมทั้งการปรับลดระดับราคาสินคา หรือขนาดของ
โครงการใหเล็กลง นาจะไดสวนแบงการตลาดมากขึ้น
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา ระบบการสรางบานกอนขายไมไดเกี่ยวของกับเทคนิคทางการตลาดแต
อยางใด และไมไดมีผลทําใหเราเสียเปรียบคูแขงตามที่ทานผูถือหุนเขาใจ แตระบบนี้เปนระบบที่สรางขึ้นมาเพื่อควบคุม
คุณภาพของสินคาไดดีที่สุด และเราก็พอใจกับสินคาที่เราผลิตออกไปอยางมีคุณภาพ ซึ่งเปนจุดขายหลักของบริษัทฯ
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงปญหาการตั้งกระทู COMPLAIN ในเว็บไซตตางๆ ซึ่งอาจจะมีขอมูลไมตรงกับ
ความเปนจริง
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา เรามีทีมงานที่จะดูแลและใหบริการในสวนนี้อยูแลว
เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้ไมมีการลงมติ เปนเพียงการชี้แจงใหที่ประชุม
รับทราบเทานัน้
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษทั ฯในปทผ่ี า นมาตามทีน่ ายนพรไดชแ้ี จงมา
พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธานทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัทฯพอจะสรุป
สาระสําคัญๆไดดังนี้
งบการเงินของบริษทั ฯ จะปรากฎอยู ในรายงานประจําป ตัง้ แตหนา 120 เปนตนไป โดยเปนงบทีไ่ ดรบั
การรับรองจากผูส อบบัญชี อีกทัง้ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทั ก็ไดใหความเห็นชอบแลว ซึง่ รายการใน
ป 2551 เมื่อเทียบกับป 2550 มีสาระสําคัญพอสรุปไดดังนี้ เริ่มที่งบดุล ซึ่งอยูในหนา 123 บริษัทและบริษัทยอยมีสินทรัพย
รวม ณ สิน้ ป 2551 เพิ่มขึ้น 4,410 ลานบาท คือเพิ่มขึ้นจาก 41,746 ลานบาท เปน 46,156 ลานบาท ในสวนของหนีส้ นิ รวม
เพิ่มขึ้น 2,508 ลานบาท คือเพิ่มขึ้นจาก 16,509 ลานบาท เปน 19,017 ลานบาท
สําหรับสวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจากปกอน 1,903 ลานบาท มาอยูที่ 27,140 ลานบาท
ในสวนของงบกําไรขาดทุน ปรากฎอยูใ นหนา 129 นั้น บริษัทและบริษัทยอย มียอดรายไดรวมลดลง
3,012 ลานบาท คือลดลงจาก 19,020 ลานบาท มาอยูที่ 16,008 ลานบาท สวนยอดกําไรสุทธิในป 2551 บริษัทฯและ
บริษัทยอย มีกําไรสุทธิ 3,428 ลานบาท คือเพิ่มขึ้นประมาณ 269 ลานบาท
ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
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มีผูถือหุนสอบถามถึงตั๋วแลกเงินจํานวน 1,900 ลานบาท จะครบกําหนดชําระคืนเมือ่ ใด
นายอดิศรไดชแ้ี จงใหทราบวา จะทยอยครบกําหนดชําระคืนทัง้ หมดภายในเดือนมิถนุ ายน 2552 นี้
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้
ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติ อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2551
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,217,712,468 เสียง ไมเห็นชอบ 11,212,410 เสียง งดออกเสียง 58,384,864 เสียง)
(จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,309,742 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง - หุน)
พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2551
ประธานทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร ธนนันทนราพูล เปนผูช แ้ี จงในวาระนี้
นายอดิศรไดชแ้ี จงใหทป่ี ระชุมทราบวา จากผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ ในรอบป 2551 ตามที่ไดเรียน
เสนอในวาระทีผ่ า นมา คณะกรรมการบริษทั ไดพจิ ารณาแลวเห็นสมควร ใหจา ยเงินปนผลประ จําป 2551 จากกําไรสุทธิและ
กําไรสะสมใหแกผูถือหุนในอัตรา หุนละ 0.27 บาท แตเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล
ไปแลวจํานวน 0.15 บาทตอหุน ดังนั้นเงินปนผลที่บริษัทฯจะตองจายเพิ่มเติมคือ เงินปนผล หุนละ 0.12 บาท โดยกําหนด
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2552 (Record Date) และใหรวบรวมรายชือ่ ตาม ม . 225 ของพรบ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ โดยปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล ในวันที่ 11 พฤษภาคม
2552 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 26 พฤษภาคม 2552 สวนในเรือ่ งการกันสํารองตามกฏหมายนัน้ บริษทั ฯไดกนั ไว
ครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแลวจึงไมตองกันเงินสํารองเพิ่มเติมอีก
ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผถู อื หุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้
ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติการจัดสรรกําไร เงินปนผล และเงินสํารอง ประจําป พ.ศ. 2551
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,228,957,778 เสียง ไมเห็นชอบ 238,000 เสียง งดออกเสียง 58,124,864 เสียง)
(จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,320,642 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง - หุน)
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พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีต่ องออกตามวาระ
ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม เปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายนันทวัฒนไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
เพื่อใหที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางบริสุทธิ์ยุติธรรม กรรมการ
ที่ตองออกตามวาระจํานวน 3 ทานที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ คือ
1. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ ถือหุน จํานวน 22,908,216 หุน
2. นายอดิศร ธนนันทนราพูล ถือหุน จํานวน 69,360,922 หุน
3. นายประทีป วงศนริ นั ดร
ถือหุน จํานวน 300,000 หุน
วาระที่ 5
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ไดขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใหแกตนเองเฉพาะแตในวาระนี้เทานั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 3
ทาน ดังกลาวขออนุญาตออกนอกหองประชุม
นายนันทวัฒนไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและ
ขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่
ตองออกตามวาระ โดยทุกๆปกรรมการบริษัทฯจะตองออกตามวาระจํานวน 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทัง้ หมด สําหรับ
ในปนี้มีกรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
2. นายอดิศร ธนนันทนราพูล
3. นายประทีป วงศนริ นั ดร
4. นายซุง ฮี ซัง
ทั้งนี้บริษัทฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ตามหลักการ
กํากับดูแลกิจการแลว แตปรากฎวาไมมีการเสนอชื่อบุคคลอื่นเขามาแตประการใด ซึ่ง คณะกรรมการสรรหาฯไดพจิ ารณา
แลวเห็นวากรรมการที่ตองออกตามวาระทั้งหมดดังกลาว มีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
เปนผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถและมีประสบการณในธุรกิจที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของบริษัทฯ มีประวัติ
การทํางานที่โปรงใสไมดางพรอย สามารถที่จะชวยพัฒนาบริษัทฯได คณะกรรมการบริษัทฯจึง เห็นชอบตามแนวทางใน
การพิจารณาสรรหาบุคคลเปนกรรมการของคณะกรรมการสรรหาฯดังกลาว จึงเห็นสมควรแตงตัง้ กรรมการที่ตองออกตาม
วาระดังกลาวกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลว
เห็นชอบตามแนวทางในการพิจารณาสรรหาบุคคลเปน
กรรมการของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนดังกลาว โดยเห็นสมควรใหเสนอขออนุมตั ติ อ ทีป่ ระชุมใหญ
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 เพื่อพิจารณาอนุมัติแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระคือ
1. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
2. นายอดิศร ธนนันทนราพูล
3. นายประทีป วงศนริ นั ดร
4. นายซุง ฮี ซัง
กลับเขาเปนกรรมการบริษัทฯอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้ประวัติของผูไดรับการเสนอชื่อเปนกรรมการทั้ง 4 ทาน
ปรากฎอยูใ นหนังสือเชิญประชุมฯ หนาที่ 24-30
ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้
ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยจะเปนการเลือกตั้งกรรมการเปน
รายบุคคล และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ดังนี้
1. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ (จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,264,412,426 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 22,908,216 หุน)
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,032,190,522 เสียง ไมเห็นชอบ 200,000 เสียง งดออกเสียง 232,021,904 เสียง)
2. นายอดิศร ธนนันทนราพูล (จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,217,959,720 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 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 วงศนริ นั ดร (จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,020,642 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 300,000 เสียง)
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,051,166,538 เสียง ไมเห็นชอบ 3,808,400 เสียง งดออกเสียง 232,045,704 เสียง)
4. นายซุง ฮี ซัง (จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,320,642 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง - หุน)
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,035,087,638 เสียง ไมเห็นชอบ 21,739,200 เสียง งดออกเสียง 230,493,804 เสียง)
พิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแกกรรมการ
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี และ
เพื่อใหที่ประชุมนี้สามารถแสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มที่ และการลงคะแนนเสียงเปนไปอยางบริสุท ธิ์ยุติธรรม กรรมการ
ที่มีสวนไดเสียในวาระนี้จํานวน 2 ทานที่ไดเขารวมประชุมในวันนี้ คือ
1. นายประทีป วงศนริ นั ดร
ถือหุน จํานวน 300,000 หุน
2. นายชัชชาติ สิทธิพันธุ
ถือหุน จํานวน
– หุน
ไดขอสละสิทธิในการออกเสียงลงคะแนนใหแกตนเองเฉพาะแตในวาระนี้เทานั้น ทั้งนี้กรรมการทั้ง 2
ทานดังกลาวขออนุญาตออกนอกหองประชุม
นายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษมไดชี้แจงตอไปอีกวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดและขอบังคับของบริษัทฯ ซึ่งกําหนดใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนพิจารณาและอนุมัติกําหนดคาตอบแทนแก
กรรมการ คณะกรรมการบริษทั ฯไดพจิ ารณาขอเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนแลว โดยได
พิจารณาถึงความเหมาะสมประการตางๆ รวมถึงพิจารณาจากขนาด, การขยายตัวทางธุรกิจ และการเติบโตทางผลกําไร
ของบริษทั ฯ คณะกรรมการบริษทั ฯจึงเห็นสมควร
กําหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการที่ไมใชพนักงานบริษัทฯซึ่งทํา
หนาทีเ่ ปนกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน โดยใหลดจํานวนเงิน
คาตอบแทนจากป 2551 ที่ไดกําหนดไวเปนจํานวนเงินรวมกันทัง้ สิน้ ไมเกิน 8,000,000 บาท ใหเหลือเพียงไมเกิน
6,000,000 บาท เพื่อเสนอใหที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2552 พิจารณาและอนุมัติคาตอบแทนเฉพาะ
แกกรรมการที่ไมใชพนักงานบริษัทฯซึ่งทําหนาที่ดังกลาว เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน 6,000,000 บาท
และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทฯ เปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งในป 2551 ที่
ผานมาที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2551 ไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทน เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไม
เกิน 8,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษทั ฯเปนผูจ ดั สรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ทั้งนี้
บริษัทฯไดจายคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวม 4,225,000 บาท โดยแยกประเภทคาตอบแทน ตามที่กําหนดใน
หนังสือเชิญประชุม หนา 5-6
ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้
ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ทั้งนี้กรรมการอิสระที่ถือหุนอยูไมมีสิทธิ
ออกเสียง และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติ อนุมัติกําหนดคาตอบแทนเฉพาะแกกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนจํานวนเงินรวมกันทัง้ สิน้ ไมเกิน 6,000,000 บาท โดยมอบหมายให
คณะกรรมการบริษทั ฯ เปนผูจ ดั สรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,119,045,729 เสียง ไมเห็นชอบ 109,872,377 เสียง งดออกเสียง 58,163,864 เสียง)
(จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,081,970 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง 300,000 หุน)
วาระที่ 6
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วาระที่ 7

พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประธานทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร ธนนันทนราพูล เปนผูช แ้ี จงในวาระนี้
นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป 2551 ที่ผานมา ที่ประชุมผูถือหุนไดมติใหแตงตั้ง
1. นางสาวรุง นภา เลิศสุวรรณกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นายโสภณ
เพิม่ สิรวิ ลั ลภ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ
4. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)
ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาตอบแทน
1,820,000 บาท (คาสอบทาน 1,080,000 บาท, คาตรวจสอบ 740,000 บาท)
สําหรับป 2552 นี้ คณะกรรมการบริษทั ฯ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควร
พิจารณาแตงตั้ง ผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง ที่มีรายชื่อดังตอไปนี้
1. นางสาวรุง นภา เลิศสุวรรณกุล (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3516) และ/หรือ
2. นายโสภณ
เพิม่ สิรวิ ลั ลภ (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3182) และ/หรือ
3. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3970) และ/หรือ
4. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท (ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3972)
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ตอไป และเห็นสมควรใหกาํ หนดคาตอบแทนเปนเงินจํานวน 1,820,000
บาท (คาสอบทาน 1,080,000 บาท คาตรวจสอบ 740,000 บาท) ซึ่งผูสอบบัญชีจากสํานักงานเอินสท แอนด ยัง ไดทํา
หนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาตั้งแตป 2549 รวม 3 ป โดยปฏิบัติหนาที่ในฐานะผูสอบบัญชีของบริษัทดวยดีตลอด
มา โดยไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท /บริษทั ยอย /ผูบ ริหาร /ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคล
ดังกลาวแตอยางใด ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาวเหมาะสมกับจํานวนเนื้องานที่ตองรับผิดชอบแลว
ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอืน่ เลขานุการทีป่ ระชุมจึงไดแจงใหทราบวาสําหรับวาระนี้
ตองไดคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนนเปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและคาตอบแทนผูสอบบัญชีตามที่ไดเสนอมา
ดังกลาวทุกประการ
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,227,096,906 เสียง ไมเห็นชอบ 58,200 เสียง งดออกเสียง 60,226,864 เสียง)
(จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,381,970 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง - หุน)
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการออก และเสนอขายหุน กูภายในวงเงินไมเกิน 10,000 ลานบาท
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบในวาระนี้ วา
เพือ่ เปนทางเลือกในการระดมเงินทุนทีม่ ตี น ทุนทางการเงินต่าํ กวาการกูเ งินจากสถาบันการเงิน
คณะกรรมการบริษทั ฯเห็นสมควรใหบริษทั ฯ ออกและเสนอขายหุนกูต ามแผนการระดมเงินทุนจากตลาดทุนในชวง 3-4 ป
ขางหนา โดยมีขอมูลสําคัญเบื้องตน ดังนี้
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จํานวน
อายุ
ประเภท
วิธีการเสนอขาย

อํานาจในการ
กําหนดเงือ่ นไข

: ไมเกิน 10,000 ลานบาท หรือเทียบเทาในสกุลเงินอืน่
: ไมเกิน 10 ป
: หุนกูป ระเภทใด ๆ เชน หุนกูดอยสิทธิ และ/หรือ ไมดอยสิทธิ
มีประกัน และ/หรือ ไมมีประกัน มีผูแทน และ/หรือ ไมมีผูแทนผูถือหุนกู
: เสนอขายตอผูล งทุนในประเทศ และ /หรือ ตางประเทศ โดยการเสนอขายตอ
ประชาชนทัว่ ไป และ /หรือ เสนอขายตอผูลงทุนโดยเฉพาะเจาะจง และ /หรือ
ผูล งทุนประเภทสถาบัน หรือที่มีลักษณะเฉพาะตามประกาศคณะกรรมการ
ก.ล.ต. โดยอาจจะออกและเสนอขายหุนกูทงั้ จํานวนหรือบางสวน คราวเดียว
หรือหลายคราวไดตามที่เห็นสมควร
: ทั้งนี้ใหนายอดิศร ธนนันทนราพูล และ/หรือ นายนพร สุนทรจิตตเจริญ มี
อํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเกี่ยวกับหุนกู ประเภท หลัก
ประกัน สกุลเงิน จํานวนเงิน อายุ มูลคาทีต่ ราไว ราคาเสนอขาย อัตราดอก
เบี้ย สิทธิของบริษัทฯในการไถถอนหุนกูกอนครบกําหนด (Call Option)
และ/หรือ สิทธิในการซื้อหุนกูในตลาดรอง สิทธิของผูถือหุนกูในการไถถอน
หุน กูค นื กอนครบกําหนด (Put Option) วิธีการเสนอขาย ระยะเวลาการออก
และเสนอขาย ตามที่สภาวการณจะเอื้ออํานวยและตามระยะเวลาที่เห็น
สมควร และมีอํานาจแตงตั้งผูแทนผูถือหุนกู และ/หรือ นายทะเบียนหุน กู
และ/หรือ ผูจัดจําหนาย และ/หรือ ผูร บั ประกันการจําหนาย และ/หรือ
ที่ปรึกษาและผูเกี่ยวของตางๆ รวมทั้งการตกลงสัญญา และ/หรือ เอกสาร
อื่นใดกับผูที่เกี่ยวของ การจัดเตรียม และ/หรือ ใหขอมูล และ/หรือ เอกสารที่
เกี่ยวของ เพื่อจัดทํา และ/หรือ ยื่นคําขอตาง ๆ รวมทั้งการนําหุนกูดังกลาว
ไปจดทะเบียนในตลาดรองได ตลอดจนการกําหนดหลักเกณฑ เงื่อนไข
และรายละเอียดที่เกี่ยวของ และการดําเนินการใด ๆ เกี่ยวของเพื่อใหบรรลุ
วัตถุประสงคดังกลาวภายใตขอกําหนดของประกาศขอบังคับหลักเกณฑและ
กฎหมายที่เกี่ยวของ

ประธานทีป่ ระชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนพิจารณาแสดงความคิดเห็น และลงมติในวาระนี้ โดยไดแจง
ใหทราบวา หากมีผูถือหุนทานใดที่จะลงคะแนนไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงโปรดลงคะแนน และชูมือ เพื่อใหเจาหนาที่เก็บ
บัตรลงคะแนน และรวบรวมผลการลงคะแนน
มีผูถือหุนไดสอบถามวา วัตถุประสงคในการออกหุนกูครั้งนี้
นายอดิศร ธนนันทนราพูลไดชี้แจงวา บริษัทฯตองการออกหุนกูเพื่อนําเงินสวนหนึ่งมาใชคืนหนี้เกาที่
ครบกําหนดชําระที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกวาอัตราดอกเบี้ยของหุนกูทจี่ ะออกใหมนี้ และอีกสวนหนึ่งก็มาเปนเงินทุนในการ
ขยายธุรกิจของบริษัทฯตอไป
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มีผูถือหุนไดสอบถามวา การอนุมัติตามวาระที่ 8 นี้ เปนการอนุมัติในหลักการใชหรือไม และเมื่อ
บริษัทฯจะเสนอขายหุนกูจะตองขออนุมัติผูถือหุนอีกครั้งใชหรือไม
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา ในการออกและเสนอขายหุนกูตามวาระที่ 8 ที่ผูถือหุนไดอนุมัติ
แลวนั้นไมตองมีการประชุมเพื่อขออนุมัติจากผูถือหุนอีก โดยเปนการขอเผื่อไวซึ่งคาดวาจะใชเวลาประมาณ 4 ป
ผูถือหุนทานเดิมไดสอบถามอีกวา คําขออนุมัตินี้จะมีระยะเวลากี่ป และหากภายในป 2556 ยังไมมี
การออกหุนกู การอนุมัติตามวาระที่ 8 นี้ก็จะสิ้นผลไปใชหรือไม
ประธานที่ประชุมไดตอบวา ที่ทานผูถือหุนถามมานั้น ถูกตองแลว
ผูถือหุนทานเดิมไดขอใหประธานที่ประชุมไดบันทึกคําถามและคําตอบดังกลาวไวในรายงานการประชุมดวย
ไมมีผูถือหุนทานใดมีความคิดเห็นเปนการอื่น เลขานุการที่ประชุมจึงไดแจงใหทรา บวาสําหรับวาระนี้
จะตองไดคะแนนเสียงไมนอยกวา 3/4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และแจงผลการรวมคะแนน
เปนดังนี้
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติอนุมัติใหออกและเสนอขายหุนกูดังกลาว
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 7,215,922,596 เสียง เกินกวา 3/4 ของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ไมเห็นชอบ 11,441,510 เสียง งดออกเสียง 60,037,864 เสียง)
(จํานวนหุน ทีล่ งทะเบียน 7,287,401,970 หุน จํานวนหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียง - หุน)
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานที่ประชุมไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามเรื่องตางๆที่เกี่ยวกับบริษัทฯ
มีผูถือหุนสอบถามถึงการออกหุนกูนี้จะเปนการออกและเสนอขายครั้งเดียวหรือหลายครั้ง
นายอดิศรไดชี้แจงวา อาจจะออกครั้งเดียวหรือทยอยออกหลายครั้งก็ได
มีผูถือหุนไดสอบถามสาเหตุที่บริษัทฯจายเงินปนผลนอยลง ในขณะที่มีกําไรสุทธิเพิ่มมากขึ้น
นายอดิศรไดชี้แจงวา แมงบการเงินรวม จะมีกําไรเพิ่มมากขึ้นก็ตาม แตตามกฎหมายแล
วจะตอง
จายเงินปนผลจากงบการเงินของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) เทานั้น จะจายปนผลจากบริษัทยอยไมได ทั้งนี้
บริษัทฯก็พยายามจายเงินปนผลสูงสุดตามกฎหมายแลว โดยจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิและกําไรสะสม แตเนื่องจากในป
ที่แลวมีการใชสิทธิแปลงสภาพของ WARRANTเปนจํานวนมาก ทําใหมี จํานวนหุนสามัญเพิ่มมากขึ้น สงผลใหกําไรตอหุน
ลดลง
ประธานที่ประชุมไดกลาวเสริมวา เงินปนผลที่จายนี้ เมื่อคิดเปนจํานวนเงินอาจจะนอยลงกวาปที่แลว
แตถาคิดเปนเปอรเซ็นตจากกําไรที่จายแลว เงินปนผลที่จายในปนี้จะเปนจํานวนที่สูงกวาปที่แลว
มีผูถือหุนสอบถามถึงความคืบหนาในการนําธนาคารแลนดแอนดเฮาสเพื่อรายยอยเขาตลาด
หลักทรัพยฯ
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงวา ธนาคารฯมีผลกําไรตอเนื่องมาเปนปที่ 3 แลว และคาดวาจะนําเขาตลาด
หลักทรัพยในป 2553
ประธานที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมอีกวา มีผูถือหุนทานใดจะสอบถามเรื่องอื่นใดอีกหรือไม

วาระที่ 9
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เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดจะสอบถามอีก ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวปดการประชุม และขอขอบพระคุณ
ผูถือหุนทุกทานที่สละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้
ปดประชุมเวลา 15.54 น.

รับรองสําเนาถูกตอง

(นายอดิศร ธนนันทนราพูล)
กรรมการ

ลงชือ่

นายอนันต อัศวโภคิน
(นายอนันต อัศวโภคิน)

ประธานทีป่ ระชุม

ลงชื่อ นายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม เลขานุการที่ประชุม
(นายนันทวัฒน พิพัฒวงศเกษม)

หมายเหตุ การบันทึกการประชุมนี้ เปนการบันทึกจํานวนคะแนนเสียงตามความเปนจริงที่เกิดขึ้นที่มีผูถือหุนไดทยอยเขา
มารวมประชุมเพิ่มขึ้นในแตละวาระ
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