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รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้นครั�งที� 1/2556 
ของ 

บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จาํกดั (มหาชน) 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 ประชมุเมื�อวนัที� 22 ตลุาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ  ห้องแกรนด์ บอลรูม  ชั &น 1  โรงแรมแมนดาริน  เลขที� 662  
ถนนพระราม 4  แขวงบางรัก  เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร  

เนื�องจากประธานคณะกรรมการ คือนายอนนัต์ อศัวโภคิน  ติดภารกิจ ไมส่ามารถมาเป็นประธานในที�ประชมุ
ครั &งนี &ได้  ผู้ ถือหุ้นได้เสนอนายรัตน์ พานิชพนัธ์ เป็นประธานที�ประชมุครั &งนี &  ซึ�งที�ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัท์แตง่ตั &งนายรัตน์ 
พานิชพนัธ์ เป็นประธานที�ประชมุ  

ประธานที�ประชมุได้กลา่วเปิดการประชมุโดยได้แนะนําคณะกรรมการที�มาร่วมประชมุ ดงันี &   
 
รายชื�อคณะกรรมการที�เข้าร่วมประชุม 
1. นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคา่ตอบแทนเป็นประธานที�ประชมุ 
2. นายมานิต อดุมคณุธรรม ตําแหน่ง กรรมการและประธานกรรมการบริหาร 
3. นายนพร สนุทรจิตต์เจริญ ตําแหน่ง กรรมการบริหาร 
4. นายจมุพล มีสขุ ตําแหน่ง กรรมการ 
5. นางสวุรรณา พทุธประสาท ตําแหน่ง กรรมการ 
6. นายคณุวฒุิ ธรรมพรหมกลุ ตําแหน่ง กรรมการผู้จดัการ 
7. นายอภิชาติ นารถศลิป์ ตําแหน่ง กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 
8. นายอภิลาศ โอสถานนท์ ตําแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. นายทวีวฒัน์ ตตยิมณีกลุ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
10. นายชนินทร์ รุนสําราญ ตําแหน่ง กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ และ 

กรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน 

 
กรรมการที�ไม่ได้เข้าร่วมประชุม    
1. นายอนนัต์ อศัวโภคนิ ตําแหน่ง ประธานกรรมการ 
2. นายพงส์ สารสิน ตําแหน่ง กรรมการอิสระ 
 
เลขานุการบริษัทและทาํหน้าที�เลขานุการที�ประชุม     
นางสาววรรณี จนัทามงคล     ตําแหน่ง ผู้ ช่วยกรรมการผู้จดัการสายบญัชีและการเงิน 
    (ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน) 

 
รายชื�อตัวแทนอิสระและคนกลางในการตรวจนับคะแนน 
1. นางสาวชโนบล พรหมสถิต  ที�ปรึกษากฎหมายบริษัท วสิเซน่ แอนด์ โค จํากดั 
2. นายมนต์ชยั มานะพิทกัษ์พงศ์ ผู้ ถือหุ้นรายย่อย 
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ที�ปรึกษาการเงนิอิสระ 
เนื�องจากในการประชมุวิสามญัผู้ถือหุ้นในครั &งนี &  มวีาระพิจารณาเกี�ยวกบัการได้มาและจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ 

และรายการเกี�ยวโยง ซึ�งบริษัทฯ ได้แตง่ตั &งที�ปรึกษาการเงินอิสระ  เพื�อให้ความเห็น คือ บริษัท แอดไวเซอรรี� พลสั จํากดั 
และได้เข้าร่วมประชมุในครั &งนี &  พร้อมทั &งตวัแทนจากบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เข้าร่วมใน
การให้ข้อมลูและตอบข้อซกัถามแก่ผู้ ถือหุ้น 
 

จาํนวนผู้ถอืหุ้นที�เข้าร่วมประชุม 
นายรัตน์ พานิชพนัธ์ ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน เป็นประธานที�ประชุมครั &งนี &  ได้รายงาน

ให้ผู้ ถือหุ้นทราบถึงองค์ประชมุ ดงันี &    
 - ผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุด้วยตนเอง 308 ราย นบัจํานวนได้ 573,756,306 หุ้น 
 - ผู้ ที�รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 953 ราย นบัจํานวนได้ 6,017,580,022 หุ้น 
 - รวมจํานวน               1,261 ราย นบัจํานวนได้ 6,591,336,328 หุ้น 
 - คิดเป็นร้อยละ 80.1901ของจํานวนหุ้นทั &งหมด ซึ�งครบเป็นองค์ประชมุ 

 

การดาํเนินการประชุม 
ประธานที�ประชมุได้มอบหมายให้นายคณุวฒุิ ธรรมพรหมกลุ เป็นผู้ ชี &แจงขั &นตอนในการประชมุ การลงคะแนน 

สทิธิในการแสดงความเห็น และการสอบถาม  รวมถงึรายละเอียดในแตล่ะวาระ  ดงันี & 
 ในการประชมุจะมีการดําเนินการประชมุเรียงตามวาระที�แจ้งไว้ตามหนงัสอืเชิญประชมุ โดยผู้ดาํเนินการประชมุ
จะแจ้งรายละเอียดของแตล่ะวาระ 
 

สิทธิของผู้ถอืหุ้นในการแสดงความคดิเห็น 
หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อคิดเห็น หรือข้อซักถาม ให้ยกมือขึ &นพร้อมแจ้งชื�อ นามสกุล จากนั &นให้ผู้ ถือหุ้ นแจ้ง

ข้อคิดเห็น หรือข้อซกัถาม เพื�อให้ที�ประชมุตอบข้อซกัถาม 
 

วิธีการลงคะแนน 
 บริษัทฯ ใช้วิธีการลงคะแนนเสยีงแบบ 1 หุ้นตอ่ 1 เสยีง (1 Share : 1 Vote) โดยได้จดัเตรียมบตัรลงคะแนนใน
แตล่ะวาระไว้ให้ผู้ ถือหุ้นแตล่ะทา่นแล้ว ซึ�งหลงัจากจบการรายงานในแตล่ะวาระจะขอให้ที�ประชมุลงคะแนนเสยีง โดย
จะแจ้งวา่หากมีทา่นใดไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีงให้ยกมือขึ &น จากนั &นจะมีเจ้าหน้าที�เข้าไปเก็บบตัรลงคะแนนในสว่นที�
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสยีง เพื�อรวบรวมคะแนนแจ้งตอ่ที�ประชมุ ในการรวบรวมผลคะแนน บริษัทจะนําคะแนนเสยีงที�ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสยีงหกัจากคะแนนเสยีงทั &งหมด 

สาํหรับผู้ ถือหุ้นที�มอบฉนัทะให้ผู้อื�นเข้าร่วมประชมุและออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนั &น 
บริษัทได้นําคะแนนเสยีง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บนัทกึลงเครื�องคอมพิวเตอร์เพื�อการลงมตติามวาระไว้แล้ว  

ทั &งนี &สาํหรับบตัรลงคะแนนในสว่นที�เห็นด้วย ที�ไมไ่ด้เก็บระหวา่งการประชมุ ขอให้ทกุทา่นสง่คืนหลงัจากจบการ
ประชมุ โดยบริษัทได้แตง่ตั &งตวัแทนอิสระ คือ ทนายความ จากบริษัท วิสเซน่ แอนด์ โค จํากดั เป็นคนกลางในการตรวจนบั
คะแนนเสยีง 

สาํหรับข้อบงัคบับริษัทในสว่นที�เกี�ยวกบัการประชมุผู้ ถือหุ้น  และมติของที�ประชมุผู้ ถือหุ้น  สามารถตรวจสอบได้
จากสิ�งที�สง่มาด้วย 6 (หน้า 56) ในหนงัสอืเชิญประชมุ 
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หมายเหตุ   เนื�องจาก พรบ.มหาชนได้มีข้อกําหนดไว้วา่ การลงมติสําหรับเรื�องทั�วไปต้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่กึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นที�มา
ประชมุและออกเสียง  โดยไมน่บัเสียงของผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสียง  ดงันั &น ในแตล่ะวาระยกเว้นวาระที� 3,4,6 และวาระที� 7 (ซึ�งใช้คะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน) จงึไมนํ่าคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นที�งดออกเสียงมารวมคํานวณ
ด้วย 

 
การปฏิบัตต่ิอผู้ถอืหุ้นอย่างเท่าเทียมกนั 
การเผยแพร่หนังสอืเชิญประชุม   

เพื�อให้ผู้ ถือหุ้นสามารถเข้าถึงรายละเอียดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งนี & บริษัทฯ ได้ทําการเผยแพร่หนงัสอื
เชิญประชมุทั &งภาษาไทยและภาษาองักฤษไว้บน Web Site ของบริษัทตั &งแตว่นัที� 30 กนัยายน 2556 พร้อมทั &งแจ้งขา่วตอ่
ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย รวมถึงเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามลว่งหน้ามายงับริษัทตั &งแตว่นัที� 30 
กนัยายน 2556 และสิ &นสดุการรับคําถามลว่งหน้าในวนัที� 15 ตลุาคม 2556 ได้ที�หนว่ยงานนกัลงทนุสมัพนัธ์ หรือที� email : 
ir@homepro.co.th  ซึ�งในชว่งเวลาดงักลา่วได้มีผู้ ถือหุ้นสง่คาํถามมายงับริษัท 1 ราย ซึ�งบริษัทได้รวบรวมคําถามและจะ
ตอบพร้อมรายละเอียดในการประชมุตอ่ไป  

 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประธานได้แจ้งจํานวนหุ้น ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 176 ราย เป็นจํานวน 37,580,788 หุ้น ดงันั &น 
จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,437 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,628,917,116 หุ้น และบริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  จงึทําให้ผลของคะแนนในแตล่ะวาระเพิ�มขึ &น  
 

ที�ประชุมวิสามัญผู้ถอืหุ้น ครั�งที� 1/2556  ได้พิจารณาวาระต่างๆ พร้อมทั �งมีมติ ดงัรายละเอียดต่อไปนี � 

วาระที� 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556      
 ประธานที�ประชุมได้เสนอรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ซึ�งประชุมไปเมื�อวนัที� 5 

เมษายน 2556   ซึ�งรายงานการประชุมได้นําสง่ให้ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว  ขอให้ที�
ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  

 
มติที�ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556 ด้วยคะแนนเสียง

มากกวา่ครึ�งหนึ�งของจํานวนเสยีงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนน  โดยมี
รายละเอียดดงันี &    

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย  6,628,912,376 100 
 - ไม่เหน็ด้วย 0 0 

 - งดออกเสียง 4,740 ไม่นบัรวม 
 
หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 1 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 31 ราย เป็นจํานวน 4,150,185 
หุ้น ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,468 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,067,301 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 2 เพิ�มขึ &น  
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วาระที� 2  พิจารณาอนุมัติให้จัดสรรกาํไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล   
คณุวรรณี รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ณ วนัที� 1 มกราคม – 30 มิถนุายน 2556 โดยสรุป
ดงันี & บริษัทฯ มีสาขาทั &งสิ &นรวม 56 สาขา โดยแบ่งเป็น สาขาในกรุงเทพฯ 20 สาขา และสาขาใน
ตา่งจงัหวดั 36 สาขา สาํหรับสาขาที�เปิดใหมค่รึ�งปีแรกของปี 2556  คือ สาขาตรัง สาขาจนัทบรีุ สาขา
ชมุพร สาขาปราจีนบรีุ 

ในครึ�งปีแรกของปี 2556  บริษัทมียอดขายทั &งสิ &น 19,174 ล้านบาท เพิ�มขึ &นจากปีที�ผ่านมา 2,800 ล้าน
บาท คิดเป็น 17.1% ยอดขายที�เพิ�มสว่นใหญ่เกิดจากการเติบโตของสาขาเดิม และในการเปิดสาขา
ใหม่ในปี 2556  บริษัทมีกําไรสทุธิเท่ากบั 1,422 ล้านบาท  เพิ�มขึ &นจากปีที�ผ่านมา 221 ล้านบาท คิด
เป็นร้อยละ 18.4% และมีกําไรตอ่หุ้นขั &นพื &นฐานหุ้นละ 0.17 บาท   

นอกจากการเพิ�มประสิทธิภาพของบริษัทแล้วนั &น บริษัทฯ ยงัให้ความสําคญักับความรับผิดชอบต่อ
สงัคม ผา่นกิจกรรมที�บริษัทได้ให้การสนบัสนนุ คือ โครงการห้องนํ &าของหน ูซึ�งบริษัทได้จดัทํามาอย่าง
ตอ่เนื�อง   โดยเข้าไปสร้างและปรับปรุงห้องนํ &าในโรงเรียนต่าง ๆ พร้อมทั &งให้ความรู้ในการใช้ และดแูล
ห้องนํ &าอยา่งถกูสขุลกัษณะ ซึ�งที�ผา่นมาบริษัทได้สร้างห้องนํ &ารวมแล้ว 1,601 ห้อง 119 โรงเรียน ใน 32 
จงัหวดั  

ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีกําไรสุทธิจากผลประกอบการตั &งแต่เดือน
มกราคม – เดือนมิถุนายน 2556 จํานวน 1,431.19 ล้านบาท และไม่มียอดขาดทนุสะสมเหลืออยู ่
ประกอบกับมีกระแสเงินสดเพียงพอที�จะจ่ายปันผลระหว่างกาลได้ ซึ�งนโยบายการจ่ายเงินปันผลที�
กําหนดไว้ไมต่ํ�ากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิ 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 115 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 37 กําหนดไว้ว่า 
“คณะกรรมการอาจจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นครั &งคราวได้ เมื�อปรากฏแก่กรรมการ
วา่บริษัทมีกําไรพอสมควรที�จะกระทําเช่นนั &นได้ และเมื�อได้จ่ายเงินปันผลแล้วให้รายงานให้ที�ประชุมผู้
ถือหุ้นทราบในการประชมุคราวตอ่ไป”  

แม้วา่การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลจะเป็นอํานาจของคณะกรรมการ  แตก่ารจ่ายเงินปันผลในรูปแบบ
ของหุ้นปันผลและเงินสดปันผล ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนฯ มาตรา 117 กําหนดว่าจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

ในการนี &ที�ประชุมคณะกรรมการครั &งที� 8/2556  จึงมีมติเห็นสมควรนําเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้น เพื�อ
พิจารณาอนมุตัิให้จัดสรรกําไรสทุธิจากผลประกอบการตั &งแต่เดือนมกราคม – เดือนมิถนุายน 2556  
และจ่ายปันผลระหวา่งกาลในรูปแบบของหุ้นปันผลและเงินปันผล  เพื�อเป็นการตอบแทนให้กบัผู้ ถือหุ้น 
การรักษาสภาพคลอ่งเพื�อการขยายกิจการ และเพิ�มสภาพคลอ่งของการซื &อขายหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์   

โดยข้อมลูการเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลในปีที�ผา่นมา ดงันี & 
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ระยะเวลา ปี 2553 ปี 2554 ปี 2555 

อตัราการจ่ายหุ้นปันผล 
(จํานวนหุ้นเดิม: หุ้นปันผล) 

(6 :1) , (6:1) 
(ระหวา่งกาล),(สิ &นปี) 

(7:1) 
(ระหวา่งกาล) 

(5 :1) , (6:1) 
(ระหวา่งกาล),(สิ &นปี) 

มลูคา่หุ้นปันผลตอ่หุ้น (ก่อนปรับลด) 0.3334 0.1429 0.3667 
มลูคา่เงินสดปันผลตอ่หุ้น 0.0386 0.1659 0.040823 
รวมมูลค่าการจ่ายปันผล 0.372 0.3088 0.407523 
อตัราการจา่ยเงินปันผลเทียบกบักําไรสทุธิ 92.38%  83.61% 98.03% 

 

 จึงขอเสนอให้ที�ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิให้จดัสรรกําไรสะสมและจ่ายปันผลระหว่างกาล โดยมี
ราย ละเอียด ดงันี & 
 1. จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจํานวน 71.56 ล้านบาท ซึ�งเป็นอตัรา 5% ของกําไรสทุธิงวดเดอืน
มกราคม 2556 ถึงเดือนมิถนุายน 2556 จํานวน 1,431.19 ล้านบาท 

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 1,370,210,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 6 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทั &งสิ &นไมเ่กิน 1,370,210,000 
บาท หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผล 0.1667 บาทตอ่หุ้น ทั &งนี &ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมเีศษของ
หุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.1667 บาท 

3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 152,900,000 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1853   บาท  ซึ�งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที�บริษัทกําหนดไว้       

 เงินปันผลทั &งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกําหนด    

โดยกําหนดรายชื�อผู้ถือหุ้นที�มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงนิปันผลในวันที� 30 ตุลาคม 2556 และให้
รวบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนในวันที� 31 ตุลาคม 
2556  กําหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงนิปันผลดังกล่าวภายในวันที� 15 พฤศจกิายน 2556      

 
มติที�ประชุม ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้จดัสรรกําไรสะสมและจ่ายปันผลระหวา่งกาล   โดยมีรายละเอียด  

ดงันี & 
1. จดัสรรเป็นสาํรองตามกฎหมายจํานวน 71.56 ล้านบาท ซึ�งเป็นอตัรา 5% ของกําไรสทุธิงวดเดอืน
มกราคม 2556 ถึงเดือนมิถนุายน 2556 จํานวน 1,431.19 ล้านบาท 

2. จ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญัของบริษัทจํานวนไมเ่กิน 1,370,210,000 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท 
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นของบริษัทในอตัรา 6 หุ้นเดิมตอ่ 1 หุ้นปันผล รวมมลูคา่ทั &งสิ &นไมเ่กิน 1,370,210,000 
บาท หรือคิดเป็นอตัราการจา่ยเงินปันผล 0.1667 บาทตอ่หุ้น ทั &งนี &ในกรณีที�ผู้ ถือหุ้นรายใดมเีศษของ
หุ้นเดิมหลงัการจดัสรรหุ้นปันผลแล้วให้จา่ยปันผลเป็นเงินสดแทนการจา่ยเป็นหุ้นปันผลในอตัราหุ้นละ 
0.1667 บาท 
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3. จ่ายปันผลเป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.0186 บาท หรือคิดเป็นจํานวนเงินไมเ่กิน 152,900,000 บาท 

รวมเป็นการจ่ายปันผลในอตัราหุ้นละ 0.1853   บาท  ซึ�งอยู่ในนโยบายจ่ายเงินปันผลที�บริษัทกําหนดไว้ 

เงินปันผลทั &งหมดจะถกูหกัภาษี ณ ที�จ่าย ตามอตัราที�กฎหมายกําหนด  

โดยกาํหนดรายชื�อผู้ถอืหุ้นที�มีสิทธิรับหุ้นปันผลและเงนิปันผลในวนัที� 30 ตุลาคม 2556 และ
ให้รวบรวมรายชื�อตาม ม. 225 ของพ.ร.บ หลักทรัพย์ฯ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันที� 31 
ตุลาคม 2556 กาํหนดจ่ายหุ้นปันผลและเงนิปันผลดังกล่าวภายในวนัที� 15 พฤศจิกายน 2556      

 ที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี & 
 

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย 6,633,062,561 100 

 - ไม่เหน็ด้วย 0 0 
 - งดออกเสียง 4,740 ไม่นบัรวม 

 
หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 2 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 4 ราย เป็นจํานวน 72,864 หุ้น 
ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,472 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,140,165 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 3 เพิ�มขึ &น   

 
วาระที� 3    พิจารณาอนุมัติให้ลดทุนจดทะเบียนจากทุนจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท เป็นทุนจด

ทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�คงเหลือจากการจัดสรร
หุ้นปันผลตามมติที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2556  จํานวน 999,994 หุ้น และส่วนที�
คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคัญแสดงสิทธิที�ออกให้กับพนักงาน (ESOP-W4) 
จํานวน 7,555,942 หุ้น  รวมจํานวน 8,555,936 หุ้น มูลค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไข
หนังสือบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกับการลดทุนจดทะเบียน 

  ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   เนื�องจากที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  เมื�อ
วนัที�  5 เมษายน 2556  ได้มีมติอนมุตัิให้มีการจ่ายปันผลเป็นหุ้นไมเ่กินจํานวน 1,174,610,000 หุ้น ซึ�ง
ผลจากการจ่ายหุ้นปันผลดงักล่าวจริงมีผู้ ถือหุ้นได้รับหุ้นปันผลทั &งสิ &น 1,173,610,006 หุ้น จึงยงัคงมี
หุ้นเหลอืสาํหรับรองรับการจ่ายปันผลอีกจํานวน 999,994 หุ้น  นอกจากนี &บริษัทยงัคงมีหุ้นที�เหลือจาก
การใช้สทิธิแปลงสภาพใบสาํคญัแสดงสทิธิที�ออกให้กบัพนกังาน (ESOP-W4) ซึ�งได้ครบกําหนดการใช้
สทิธิในวนัที� 14 พฤษภาคม 2556  อีกจํานวน 7,555,942 หุ้น  รวมหุ้นคงเหลือจํานวน 8,555,936 หุ้น 
เนื�องจากบริษัทยังมีหุ้ นที�จําหน่ายไม่ครบตามที�จดทะเบียนไว้  เพื�อให้เป็นไปตามข้อกําหนดของ
กฎหมายจึงต้องดําเนินการลดทนุจดทะเบียน 

 จึงเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัิลดทนุจดทะเบียนของบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 
8,228,193,829 บาท  เป็นทนุจดทะเบียนใหม ่8,219,637,893 บาท โดยวิธีตดัหุ้นสามญัจดทะเบียนที�
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คงเหลอืจากการจดัสรรหุ้นปันผลตามมติที�ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  จํานวน 999,994 หุ้น  
และหุ้นที�เหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกให้กบัพนกังาน (ESOP-W4) อีก
จํานวน 7,555,942 หุ้น  รวมหุ้นคงเหลอืจํานวน 8,555,936 หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท  และแก้ไข
หนงัสอืบริคณห์สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงันี & 

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 8,219,637,893 บาท (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสาม
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสาม
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ                       1 บาท (หนึ�งบาท) 

โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั 8,219,637,893 หุ้น (แปดพนัสองร้อยสบิเก้าล้านหกแสนสาม
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 
 

มติที�ประชุม     ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้ลดทนุจดทะเบียนจากทนุจดทะเบียนเดิม 8,228,193,829 บาท 
เป็นทุนจดทะเบียนใหม่ 8,219,637,893 บาท  โดยวิธีตัดหุ้นสามัญจดทะเบียนที�คงเหลือจากการ
จดัสรรหุ้นปันผลตามมติที�ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2556  จํานวน 999,994 หุ้น และสว่นที�
คงเหลือจากการใช้สิทธิแปลงสภาพใบสําคญัแสดงสิทธิที�ออกให้กับพนกังาน (ESOP-W4) จํานวน 
7,555,942 หุ้น  รวมจํานวน 8,555,936 หุ้น มลูค่าที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และแก้ไขหนงัสือบริคณห์
สนธิของบริษัท ข้อ 4. เพื�อให้สอดคล้องกบัการลดทนุจดทะเบียนดงันี & 

 

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียนจํานวน 8,219,637,893 บาท (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสาม
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสาม
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั 8,219,637,893 หุ้น (แปดพันสองร้อยสิบเก้าล้านหกแสนสาม
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิ - หุ้น (           -           )” 
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 ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงันี & 

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย 6,633,135,425 99.9999 
 - ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 4,740 0.0000 

 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 3 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 7 ราย เป็นจํานวน 92,066 หุ้น 
ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,479 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,232,231 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 4 เพิ�มขึ &น   
 

วาระที� 4  พิจารณาอนุมัติการเพิ�มทุนจดทะเบียนจาํนวน 1,370,210,000 หุ้น เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปัน
ผลและแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิของบริษัทข้อ 4 เพื�อให้สอดคล้องกับการเพิ�มทุนจด
ทะเบียน 
ประธานที�ประชมุแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่   จากการที�บริษัทได้มมีติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้น รายละเอียดตามวาระที� 2  บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพื�อรองรับการจา่ย
ปันผลดงักลา่วเพิ�มอีกจํานวน 1,370,210,000 หุ้น แตเ่นื�องจากหุ้นที�บริษัทมีอยูน่ั &นไมเ่พียงพอสาํหรับ
รองรับการจา่ยปันผล     จึงขอเสนอที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2556 เพื�อพิจารณาอนมุตัใิห้เพิ�ม
ทนุจดทะเบียนบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 8,219,637,893 บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน  
9,589,847,893  บาท แบง่ออกเป็น 9,589,847,893   หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหมจํ่านวน 
1,370,210,000  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท   
เพื�อให้สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี & 
 

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 9,589,847,893 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี�
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามบาท) 

    แบง่ออกเป็น 9,589,847,893 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี�
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั 9,589,847,893 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี�
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิh - หุ้น (           -           )” 
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มติที�ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้เพิ�มทนุจดทะเบียนบริษัทจากทนุจดทะเบียนเดิม 8,219,637,893 
บาท เป็นทนุจดทะเบียนจํานวน  9,589,847,893  บาท แบง่ออกเป็น 9,589,847,893   หุ้น โดยการออกหุ้นสามญัใหม่
จํานวน 1,370,210,000  หุ้น มลูคา่ที�ตราไว้หุ้นละ 1 บาท และให้แก้ไขหนงัสอืบริคณห์สนธิข้อ 4. ของบริษัท   เพื�อให้
สอดคล้องกบัการเพิ�มทนุจดทะเบียนของบริษัท ดงันี & 

 

 “ ข้อ 4. ทนุจดทะเบียน จํานวน 9,589,847,893 บาท (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี�
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามบาท) 

  แบง่ออกเป็น 9,589,847,893 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี�
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  มลูคา่หุ้นละ 1 บาท (หนึ�งบาท) 

   โดยแยกออกเป็น 

  หุ้นสามญั 9,589,847,893 หุ้น (เก้าพันห้าร้อยแปดสิบเก้าล้านแปดแสนสี�
หมื�นเจ็ดพนัแปดร้อยเก้าสบิสามหุ้น) 

  หุ้นบริุมสทิธิh - หุ้น (           -           )” 

 ที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงมากกวา่สามในสี�ของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง
ลงคะแนน ดงันี & 

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย 6,633,226,991 99.9999 

 - ไม่เหน็ด้วย 500 0.0000 
 - งดออกเสียง 4,740 0.0000 

 

หมายเหตุ  ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 4 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 9 ราย เป็นจํานวน 43,046 หุ้น 
ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,488 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,275,277 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 5 เพิ�มขึ &น 

 
วาระที� 5   พิจารณาอนุมัติการจดัสรรหุ้นสามัญเพิ�มทุนเพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  

ประธานที�ประชมุแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่   จากการที�บริษัทได้มีมติเรื�องการจ่ายปันผลเป็นหุ้นสามญั
ของบริษัทให้กบัผู้ ถือหุ้นตามวาระที� 2 บริษัทจะต้องจดัสรรหุ้นสามญัเพื�อรองรับการจ่ายปันผลจํานวน 
1,370,210,000  หุ้น เพื�อรองรับการจ่ายหุ้นปันผล  คณะกรรมการจึงขอเสนอที�ประชุมวิสามญัผู้ ถือหุ้น
ครั &งที� 1/2556 เพื�อพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,370,210,000  หุ้น      เพื�อ
รองรับการจ่ายหุ้นปันผล 
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มติที�ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิการจดัสรรหุ้นสามญัเพิ�มทนุจํานวน 1,370,210,000  หุ้น  เพื�อ
รองรับการจา่ยหุ้นปันผล  

 

  ที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี & 

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 

และออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย 6,633,270,537 100 

 - ไม่เหน็ด้วย 0 0 
 - งดออกเสียง 4,740 ไม่นบัรวม 

 
หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 5 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 23 ราย เป็นจํานวน 562,340 
หุ้น ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,511 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,837,617 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 6 เพิ�มขึ &น   

 
เนื�องจากในวาระที� 6 – 8 เป็นวาระที�เกี�ยวเนื�องกนั ซึ�งเป็นเรื�องการได้มาจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์และ
การเข้าทํารายการเกี�ยวโยง  มีข้อมลูที�อยากให้ผู้ ถือหุ้นทราบก่อนที�จะขออนมุตัิ  จึงขอให้คณุวรรณี จนั
ทามงคล เป็นผู้ ชี &แจงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

คณุวรรณี  ได้ชี &แจงรายละเอียดหลกัเกณฑ์ที�เกี�ยวข้องประกอบการพิจารณาเข้าทํารายการเพื�อจดัตั &ง
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ มีดงันี & 

ภาพรวมโครงการกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์  
ชื�อโครงการ กองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ&ง เซน็เตอร์ 

ผู้ เข้าร่วมโครงการ : บริษัท แอล แอนด์ เอช พร็อพเพอร์ตี & จํากดั 
: บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซน็เตอร์ จํากดั (มหาชน) 

ผู้บริหารสินทรัพย์ : บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั (LH Fund) 
น โ ย บ าย ก า ร ล ง ทุน ข อ ง
กองทนุครั &งแรก 

: ลงทนุในสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ 2 โครงการ ได้แก่ โครงการศนูย์การค้า    
  เทอมินอล 21  และโครงการศนูย์การค้ามาร์เก็ต วลิเลจ หวัหนิ  

 
รายละเอียดของกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

คูส่ญัญา กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ&ง เซ็น
เตอร์ (“กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์”) 

รายละเอียดการเข้าทําสญัญาเช่า เช่าพื &นที�บางส่วนในอาคารศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน ซึ�ง
เป็นอาคารสูง 4 ชั &น ชั &นใต้ดิน 1 ชั &น รวมพื &นที�ทั &งหมดประมาณ 
50,518 ตารางเมตร และงานระบบสาธารณูปโภค ได้แก่ ระบบ
ไฟฟ้า ระบบโทรศพัท์ ลิฟท์ บนัไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ และ
ระบบงานวศิวกรรม เป็นต้น รวมถึงส่วนควบอุปกรณ์ ทั &งที�ติดตรึง
ตรา และไม่ติดตรึงตราถาวรกับอสังหาริมทรัพย์ที�เช่า รวมทั &งสิ�ง
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อํานวยความสะดวกต่างๆ ที�ติดตั &งและใช้ประโยชน์ภายใน
ศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หวัหิน และสิทธิใดๆ ที�เกี�ยวกับหรือ
เกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สินดงักล่าว 

รายละเอียดการจําหน่ายสงัหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรือ
อํานวยความสะดวกให้กบัผู้ ใช้บริการศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ 
หวัหนิ 

ระยะเวลาการให้เช่า ระยะเวลาให้เช่าประมาณ 27 ปี นบัตั &งแต่วนัจดทะเบียนสิทธิการ
เช่า โดยจะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในวันที� 31 สิงหาคม 
2583 

มูลค่าของการ เ ข้ า ทําสัญญา( เ ช่า /
จําหน่าย) 

รวมเป็นราคาก่อนหกัคา่ใช้จ่ายไม่ตํ�ากวา่ 4,060 ล้านบาท 

มลูคา่ของการลงทนุ ไม่เกิน 1 ใน 3 ของราคาประเมินทรัพย์สินเฉพาะส่วนทรัพย์สินที�
บริษัทให้เช่า และจําหน่ายให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ โดย
ในเบื &องต้นคาดว่ามูลค่าการซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์จะมีมลูคา่ไม่เกิน 1,420 ล้านบาท 

ผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการ บริษัท มาร์เก็ต วลิเลจ จํากดั 

  
ผู้ถอืหุ้น คณุไพบลูย์  เสรีวิวฒันา  ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 ขอให้อธิบายรายละเอียดของกองทนุก่อนที�จะอนมุตัิ   

กรรมการ เนื�องจากในการประชุมในวันนี &มีเจ้าหน้าที�จากบริษัทหลกัทรัพย์จัดการกองทุน แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 
จํากดั (LH Fund)  ซึ�งเป็นผู้บริหารสนิทรัพย์มาเข้าร่วมประชมุ  เพื�อตอบคําถามให้กบัผู้ ถือหุ้น  จึงขอให้
ทาง LH Fund เป็นผู้อธิบาย 

LH Fund ชื�อกองทุนรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ&ง เซ็นเตอร์  สําหรับโครงการนี &เป็นการ
ลงทุนในศนูย์การค้า 2 แห่ง คือ Terminal 21 และศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน  ขนาดกองทุน
ประมาณ 10,000 – 11,000 ล้านบาท  ราคามีผู้ประเมินราคาอิสระ 2 ราย ประเมินราคาทรัพย์สินแล้ว  
ส่วนราคาที�แน่นอนต้องรอช่วง Book  build และการเสนอขายต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ก่อน  ขณะนี &อยู่ระหว่างการยื�นขออนุญาตต่อ
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ต้องรอให้เอกสาร Filing เรียบร้อยก่อนก่อนแล้ว
จึงจะเข้าสูก่ระบวนการ IPO  มีบริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั เป็นผู้จดัการ
กองทุนหลงัการเสนอขายและจดัตั &งกองทุน  และการเปลี�ยนแปลงโครงการจะต้องได้รับมติจากผู้ ถือ
หนว่ยลงทนุ  การดําเนินการของกองทนุก็จะอยูภ่ายใต้การดแูลผลประโยชน์จาก Trustee  

ผู้ถอืหุ้น คณุสริุยพงศ์  วฒันศกัดิh 
 ขอทราบผลกระทบกบัผู้ ถือหุ้นรายยอ่ยวา่มีอะไรบ้าง 

กรรมการ ไมม่ีเพราะเป็นการนําสนิทรัพย์ไปแปลงเป็นเงินทนุเพื�อนํามาขยายกิจการตอ่ เป็นการชะลอการก่อหนี & 
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ผู้ถอืหุ้น คณุสภุาพ  พิสรุาช 
 ในเอกสารสารสนเทศสิ�งที�สง่มาด้วย 4 มีระบเุรื�อง Terminal 21 แตไ่มม่ีรายละเอียดมาด้วย  ขอให้แจ้ง

รายละเอียดให้ทราบ 

LH Fund ศนูย์การค้า Terminal 21 ตั &งอยูบ่นแยกอโศก  อยูต่รงจุดตดัสถานีรถไฟฟ้า BTS กบั สถานีรถไฟฟ้าใต้
ดิน MRT มีทางเชื�อมเข้าสูศ่นูย์  นําทรัพย์สินทั &งศนูย์เข้ากองทนุ เป็นอาคารสงู 8 ชั &น พื &นที�เช่าทั &งหมด 
98,604 ตารางเมตร ราคาประเมินประมาณ 6,000 – 6,500 ล้านบาท โดยโครงการดงักลา่วอยูร่ะหวา่ง
การยื�นขออนญุาตตอ่คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

ผู้ถอืหุ้น คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ 
 1.  ผลกระทบตอ่งบการเงินของบริษัท 
 2.  ขอทราบวา่บริษัทนําเงินที�ได้ไปใช้อะไรบ้าง และจะมีการจดัสรรอยา่งไร 

กรรมการ 1.  บริษัทรับเงินมาเป็นค่าเซ้งประมาณ 4,000 ล้านบาท เท่ากับรับรู้รายรับล่วงหน้า 27 ปี  
เพราะฉะนั &นผลกระทบมีน้อย นอกจากนี &บริษัทยงัได้รับรายได้ในรูปของค่าบริหารสินทรัพย์ และได้
ประโยชน์จากการได้รับเงินปันผลเพราะบริษัทมีนโยบายจะถือหุ้นในกองทนุไมเ่กินกวา่หนึ�งในสามด้วย  
เวลากองทนุจ่ายเงินปันผลบริษัทก็จะได้รับเงินปันผลด้วย 

 2.  เงินที�ได้รับหลงัการลงทนุในกองทนุสทุธิประมาณ  2,500 ล้านบาท จะนํามาใช้ในการขยายกิจการ
ของบริษัท 

 กรรมการ การที�มี Terminal 21 มาร่วมด้วย ทําให้กองดใูหญ่ขึ &น นา่ลงทนุมากขึ &น  ผลกระทบจะมีถ้ารายได้ไม่ถึง
เป้าหมายที�ตั &งไว้ ก็จะมีผลกระทบ 1 ใน 3  ซึ�งถ้าประเทศไมม่ีปัญหาก็ไมน่า่จะมีผลกระทบ 

ผู้ถอืหุ้น คณุไพบลูย์  เสรีวิวฒันา ผู้ รับมอบฉนัทะ 
 กองทนุนี &มีโฮมโปรอยา่งเดียว  กองจะไมใ่หญ่  การที�มี Terminal 21 เข้ามาด้วยถือวา่เป็นการดี เพราะ

ทําให้กองทนุใหญ่ขึ &น  แต่ขอเสนอว่าโฮมโปรอาจจะถือถึง 1ใน 3 หรือไม่ต้องถือหุ้นในกองทนุเลยก็ได้ 
เฉพาะ Terminal 21 โดยทางกลุม่แลนด์แอนด์เฮ้าส์ก็น่าเชื�อถือแล้ว จึงขอให้พิจารณาให้ถือน้อยที�สดุ
เทา่ที�จะทําได้ 

กรรมการ การถือหุ้นกลบัไมเ่กิน 1 ใน 3 เมื�อเทียบกบัขนาดกองทนุโดยรวมจะไมใ่ช่สดัสว่น 1 ใน 3 จะน้อยกว่า 1 
ใน 3 หรือประมาณ 10 กวา่เปอร์เซ็นต์ 

ผู้ถอืหุ้น คณุจตพุร  เปลี�ยนเจริญ 
 ขณะนี &ที�ทํา Projection ไว้ของมาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน 4,000 ล้านบาท ระยะเวลา 27 ปี ถ้าเกิด

ระยะเวลาผ่านไป 5 ปีแล้ว Projection มีการเพิ�มมูลค่าอย่างชดัเจน  จะเอาเงินกลบัเข้ามาโฮมโปร
เพิ�มขึ &นได้หรือไม ่

กรรมการ ไม่ได้ เพราะกรณีผ่านไป 5 ปีแล้ว มีการบริหารกองทุนได้สูงกว่า Projection อย่างชัดเจน จะไม่
สามารถนําเงินกลับมาที�โฮมโปรได้ แต่จะไปสะท้อนในราคาหน่วยลงทุนที�ซื &อขายกันในตลาด
หลกัทรัพย์ และเงินปันผลที�สงูขึ &น หากผลประกอบการดี 

ผู้ถอืหุ้น นายสภุาพ พิสรุาช 
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 อยากให้ช่วยอธิบายวา่ทาง Terminal 21 จะช่วยสนบัสนนุธุรกิจกนัอยา่งไร 

กรรมการ การนําสินทรัพย์ทั &ง 2 แห่งเข้าในโครงการเดียวกนัจะทําให้ขนาดกองทนุใหญ่ขึ &นและมีความน่าสนใจ
มากขึ &นรวมทั &งสภาพคล่อง  ส่วนเรื�องการดําเนินการทั &ง 2 สินทรัพย์  แต่ละฝ่ายมีเป้าหมายของการ
ดําเนินงานที�ชัดเจน เพื�อให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ผู้ ถือหน่วยลงทนุ ไม่ต้องให้ฝ่ายใดฝ่ายหนึ�งมาเอื &อ
ประโยชน์กนั 

 

วาระที� 6     พิจารณาอนุมัติให้บริษัทเข้าทําสัญญาให้เช่าพื �นที�บางส่วน จํานวน 50,518  ตารางเมตรและ
งานระบบสาธารณูปโภค    และสัญญาซื �อขายสังหาริมทรัพย์ ในโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต
วิลเลจ หัวหิน แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ� ง เซ็นเตอร์ 
(“กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์”) รวมทั �งอนุมัติให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากัด   ให้บริการ
เป็นผู้บริหารอสังหาริมทรัพย์ของโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ตวิลเลจ หัวหิน 

  

ประธานที�ประชุมแถลงให้ที�ประชุมทราบว่า   จากปัจจุบันที�บริษัทฯ อยู่ในช่วงการขยายธุรกิจและ
ลงทุนในโครงการใหม่ๆ จึงมีความจําเป็นต้องการใช้เงินทนุเพื�อขยายกิจการ การจดัหาแหลง่เงินทุน
จากการให้เช่าพื &นที�พร้อมงานระบบแก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์  ก็เป็นอีกช่องทางหนึ�งเพื�อทดแทน
การกู้ ยืมเงิน และลดภาระดอกเบี &ยจ่ายที�อาจเกิดขึ &นได้ในอนาคต ซึ�งเป็นการเพิ�มความสามารถของ
บริษัทในการลงทนุอื�นๆ อนัเป็นประโยชน์กบับริษัทและผู้ ถือหุ้นในระยะยาว ซึ�งกระทําได้สําหรับบริษัท
ฯ ที�มีสนิทรัพย์ที�มีคณุภาพและสามารถสร้างผลตอบแทนให้กบัผู้ ถือหนว่ยลงทนุได้  
 จึงขอเสนอที�ประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2556 เพื�อพิจารณาอนมุตัิให้ให้บริษัทเข้าทําสญัญาให้เช่า
พื &นที�บางส่วน จํานวน 50,518  ตารางเมตรและงานระบบสาธารณูปโภค    และสญัญาซื &อขาย
สังหาริมทรัพย์ ในโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หัวหิน แก่กองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ชอปปิ&ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์”) รวมทั &งอนมุตัิให้บริษัท 
มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั ให้บริการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ 
หวัหิน ตามรายละเอียดโครงการดงักลา่วข้างต้น 
 

ทั &งนี &รายละเอียดโครงการปรากฎตามสารสนเทศเกี�ยวกบัการทํารายการได้มาจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์
และการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั สิ�งที�สง่มาด้วย 4 และ รายงานความเห็นของที�ปรึกษาการเงิน
อิสระต่อการเข้าทํารายการที�เกี�ยวโยงกัน สิ�งที�สง่มาด้วย 5  ซึ�งข้อมลูของโครงการนี &อยู่ระหว่างการ
จดัตั &งและยื�นขออนุมตัิต่อคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  และข้อมูลดงักล่าว
อาจมีการเปลี�ยนแปลงได้ตามความจําเป็นทางธุรกิจและตามคําสั�งของคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ 

อย่างไรก็ดี เนื�องจากในปัจจุบนับริษัทได้ตกลงให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั เช่าพื &นที�บางสว่นใน
อาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน ภายใต้สญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ โดย
พื &นที�ดงักล่าวเป็นพื &นที�ในส่วนเดียวกันกับพื &นที�ที�บริษัทจะอนุมตัิให้กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์เช่า 
นอกจากนี & บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั ในฐานะผู้ เช่าพื &นที�บางสว่นในอาคารศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิล
เลจ หวัหิน ได้วา่จ้างให้บริษัท โฮม โปรดกัส์ เซ็นเตอร์ จํากดั (มหาชน) ทําหน้าที�บริหารและดําเนินการ
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ในด้านบริหารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน ภายใต้สญัญาจ้างบริหารงานโครงการศูนย์การค้า
มาร์เก็ต วิลเลจ ดงันั &น จึงขอเสนออนุมตัิให้บริษัทเลิกสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ 
และสญัญาจ้างบริหารงานโครงการศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ ที�ทําไว้กบับริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั 
ซึ�งการเลิกสญัญาจะมีผลต่อเมื�อสญัญาเช่าพื &นที�ระหว่างบริษัทและกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และ
สญัญาวา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหว่างกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ 
จํากดั มีผลบงัคบัใช้ 

มติที�ประชุม    ที�ประชมุพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าทําสญัญาให้เช่าพื &นที�บางสว่นในอาคารศนูย์การค้ามาร์
เก็ตวิลเลจ หวัหิน รวมพื &นที�ทั &งหมดประมาณ 50,518 ตารางเมตร และงานระบบสาธารณปูโภค ได้แก่ 
ระบบไฟฟ้า ระบบโทรศัพท์ ลิฟท์ บันไดเลื�อน ระบบปรับอากาศ และระบบงานวิศวกรรม เป็นต้น 
รวมถึงสว่นควบอปุกรณ์ ทั &งที�ติดตรึงตรา และไม่ติดตรึงตราถาวรกับอสงัหาริมทรัพย์ที�เช่า รวมทั &งสิ�ง
อํานวยความสะดวกตา่งๆ ที�ติดตั &งและใช้ประโยชน์ภายในศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน และสิทธิ
ใดๆ ที�เกี�ยวกบัหรือเกี�ยวเนื�องกบัทรัพย์สนิดงักลา่ว  โดยมีระยะเวลาให้เช่าประมาณ 27 ปี นบัตั &งแต่วนั
จดทะเบียนสทิธิการเช่าโดยจะครบกําหนดระยะเวลาการเช่าในวนัที� 31 สงิหาคม 2583  และอนมุตัิให้
จําหน่ายสงัหาริมทรัพย์ซึ�งใช้เพื�อวตัถุประสงค์ในการประดบัตกแต่งหรืออํานวยความสะดวกให้กับ
ผู้ใช้บริการศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน ให้แก่กองทนุรวมสทิธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้
อปปิ&ง เซ็นเตอร์ (“กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์”) รวมกันเป็นราคาก่อนหกัค่าใช้จ่ายไม่ตํ�ากว่า 4,060 
ล้านบาท รวมทั &งอนมุตัิให้บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั(เป็นบริษัทย่อยของบริษัท โดยบริษัทถือหุ้นใน
สดัสว่นร้อยละ 99.99)ให้บริการเป็นผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของโครงการศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ 
หวัหิน  และอนุมัติให้บริษัทเลิกสญัญาเช่าอาคารศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ และสญัญาจ้าง
บริหารงานโครงการศูนย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ ที�ทําไว้กับบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากัด ซึ�งการเลิก
สญัญาจะมีผลต่อเมื�อสญัญาเช่าพื &นที�ระหว่างบริษัทและกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ และสญัญา
วา่จ้างผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ระหวา่งกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์และบริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั มี
ผลบงัคบัใช้ 

 

  ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี & 

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย 4,030,457,781 99.9998 

 - ไม่เหน็ด้วย 0 0.0000 
 - งดออกเสียง 4,740 0.0000 

- ไม่มีสิทธิออกเสียง 2,603,375,096 - 
 

หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 6 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 2 ราย เป็นจํานวน 5,000 หุ้น 
ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,513 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,842,617 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 7 เพิ�มขึ &น 
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วาระที� 7     พิจารณาอนุมัติให้บริษัทซื �อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในจํานวนไม่เกินหนึ�ง
ในสามของราคาประเมินทรัพย์สิน เฉพาะส่วนทรัพย์สินที�บริษัทให้เช่าและจําหน่ายให้แก่
กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์    

 ประธานที�ประชมุแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่   สบืเนื�องจากวาระที� 6 ในการที�บริษัทฯ ให้เช่าพื &นที�พร้อม
งานระบบสาธารณปูโภคและขายสงัหาริมทรัพย์บางสว่นแก่กองทนุอสงัหาริมทรัพย์ รวมถึงการที�บริษัท
ฯ มีแผนที�จะซื &อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์จะช่วยสนับสนุนให้กองทุนรวม
อสงัหาริมทรัพย์สามารถระดมเงินทนุสาํหรับการซื &อสนิทรัพย์ได้ตามเป้าหมายที�วางไว้ จะทําให้บริษัทฯ
ได้รับผลตอบแทนของโครงการในรูปของเงินปันผลจากการเป็นผู้ ถือหนว่ยลงทนุ และจากการที�มีบริษัท 
มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั ซึ�งเป็นบริษัทยอ่ยเป็นผู้บริหารโครงการ บริษัทย่อยก็จะมีรายได้เพิ�มขึ &นจากการ
เป็นผู้บริหารพื &นที�ให้กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

ทั &งนี &การเข้าทํารายการในวาระที� 6 และวาระที� 7 เป็นการทํารายการกบับคุคลที�เกี�ยวโยงกนั จึงต้องขอ
ความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้น 

การจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ตามรายการที�ระบใุนวาระที� 6  มีขนาดของรายการทั &งสิ &นเท่ากับร้อยละ
14.12 ถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์ขนาดไม่เกิน 15% ของสินทรัพย์รวม แต่อย่างไรก็ตาม
หากราคาการให้สทิธิการเช่าสนิทรัพย์และการขายสงัหาริมทรัพย์มีมลูค่ามากกว่า 4,313.44 ล้านบาท 
ขนาดรายการจําหน่ายไปซึ�งสินทรัพย์จะมากกว่าร้อยละ 15 ซึ�งจะถือเป็นรายการจําหน่ายไปซึ�ง
สินทรัพย์ประเภทที� 2 ตามประกาศของคณะกรรมการตลาดทนุ ที� ทจ.20/2551 เรื�อง “หลกัเกณฑ์ใน
การทํารายการที�มีนยัสําคญัที�เข้าข่ายเป็นการได้มาหรือจําหน่ายไปซึ�งทรัพย์สิน” และประกาศของ
ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื�อง  “การเปิดเผยข้อมลูและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียน
ในการได้มาหรือจําหนา่ยไปซึ�งสนิทรัพย์ พ.ศ. 2547” (ซึ�งตอ่ไปนี &จะเรียกรวมกนัวา่  “ประกาศการได้มา
หรือจําหนา่ยไป”) หรือมีขนาดของรายการมากกว่าร้อยละ 15 แต่ตํ�ากว่าร้อยละ 50 ซึ�งบริษัทมีหน้าที�
ต้องเปิดเผยการเข้าทํารายการดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย (“ตลาดหลกัทรัพย์”) และ
จดัสง่หนงัสอืเวียนเพื�อแจ้งผู้ ถือหุ้นภายใน 21 วนันบัแต่วนัที�บริษัทเปิดเผยการทํารายการดงักลา่วต่อ
ตลาดหลกัทรัพย์ 

สว่นรายการที�ระบตุามวาระที� 7 เป็นรายการได้มาซึ�งสินทรัพย์ที�มีขนาดของรายการเท่ากับร้อยละ 
4.94 ซึ�งตํ�ากว่าร้อยละ 15  ดงันั &น รายการดงักลา่วจึงอยู่ในอํานาจอนมุตัิของที�ประชุมคณะกรรมการ
บริษัท โดยบริษัทไม่มีหน้าที�ต้องจัดทํารายงานและเปิดเผยสารสนเทศต่อตลาดหลกัทรัพย์ รวมถึงไม่
ต้องขอความเห็นชอบจากที�ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัท  

อยา่งไรก็ตาม การเข้าทํารายการที�ระบตุามวาระที� 6 และตามวาระที� 7 เป็นการทํารายการกบับคุคลที�
เกี�ยวโยงกนั ตามประกาศของ คณะกรรมการกํากบัตลาดทนุ ที� ทจ.21/2551 เรื�อง “หลกัเกณฑ์ในการ
ทํารายการที�เกี�ยวโยงกนั” และประกาศของคณะกรรมการตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย เรื�อง “การ
เปิดเผยข้อมูลและการปฏิบตัิการของบริษัทจดทะเบียนในรายการที�เกี�ยวโยงกัน พ.ศ. 2546” (ซึ�ง
ตอ่ไปนี &จะเรียกรวมกนัวา่ “ประกาศรายการเกี�ยวโยงกนั”)  เนื�องจาก  
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(1) ภายหลังการจัดตั &งกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์เสร็จสิ &นลง บริษัท แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จํากัด 
(มหาชน) (“LH”) ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ของบริษัทโดยถือหุ้นร้อยละ 30.21 ของทนุจดทะเบียนและ
เรียกชําระแล้วของบริษัท อาจจะเข้าถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โดยตรง และ/
หรือผ่านบริษัทย่อยและบริษัทที�เกี�ยวข้องกนั ในสดัส่วนมากกว่าร้อยละ 10 ของหน่วยลงทุนที�
ออกและเสนอขายทั &งหมด และ  

(2) นายอนันต์ อศัวโภคิน เป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่ใน LH โดยถือหุ้นคิดเป็นร้อยละ 23.76  ของทุนจด
ทะเบียนและเรียกชําระแล้วของ LH และเป็นบคุคลที�มีอํานาจลงนามใน LH ซึ�งเป็นผู้ ถือหุ้นใหญ่
ในบริษัท โดย นายอนนัต์ อศัวโภคิน อาจจะเข้าถือหนว่ยลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์โดย
ผา่น LH และ/หรือ บริษัทยอ่ย และ/หรือ บริษัทที�เกี�ยวข้องกนัในสดัสว่นมากกว่าร้อยละ 10 ของ
หนว่ยลงทนุที�ออกและเสนอขายและ  

(3) บริษัทหลกัทรัพย์จดัการกองทนุ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จํากดั ซึ�งมีผู้ ถือหุ้นใหญ่คือ LH เป็นผู้จดัการ
กองทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ ถือเป็นผู้มีอํานาจควบคมุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 

 

ทั &งนี & เนื�องจากการเข้าทํารายการที�ระบตุามวาระที� 6 และวาระที� 7  มีขนาดของรายการที�เกี�ยวโยงกนั
รวมทั &งสิ &นเท่ากับร้อยละ 50.08 ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัท (ณ วนัที� 30 มิถุนายน 2556 
บริษัทมีสนิทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิเท่ากบั 10,942.67 ล้านบาท) ซึ�งมีขนาดของรายการเกินกว่าร้อยละ 3 
ของสินทรัพย์ที�มีตวัตนสทุธิของบริษัท ดงันั &น บริษัทจึงมีหน้าที�ต้องเปิดเผยสารสนเทศการทํารายการ
ดงักลา่วตอ่ตลาดหลกัทรัพย์ และขออนมุตัิตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่ตํ�ากว่า 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสยีงทั &งหมดของผู้ ถือหุ้นที�มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีง โดยไม่นบัสว่นของผู้ ถือหุ้นที�มีสว่นได้
เสีย และบริษัท ต้องจดัส่งหนงัสือนดัประชุมผู้ ถือหุ้นพร้อมความเห็นของที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ
ให้แก่ผู้ ถือหุ้นเป็นระยะเวลาลว่งหน้าไมน้่อยกวา่ 14 วนัก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น เพื�อพิจารณาอนมุตัิการ
เข้าทํารายการดงักลา่ว 

   
 ในการทํารายการตา่งๆ ก็ต้องได้รับความเห็นจากที�ปรึกษาการเงินอิสระ  ซึ�งที�ปรึกษาการเงินอิสระ ก็
ได้ให้ความเห็นวา่ 
(1) การเข้าทําสญัญาให้เช่าพื &นที�บางส่วนในราคาก่อนหกัค่าใช้จ่ายไม่ตํ�ากว่า 4,060 ล้านบาทมี

ความเหมาะสมและสมเหตสุมผล เนื�องจากบริษัทได้รับเงินหลงัหกัคา่ใช้จ่ายและหลงัหกัลงทนุใน
กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กิน 1,420 ล้านบาทแล้วจะมีเงินสดรับสทุธิเหลือไม่ตํ�ากว่า 2,540 
ล้านบาท เพื�อใช้เป็นแหลง่เงินทนุในการขยายกิจการ ประกอบกบัอยูใ่นช่วงราคาที�ประเมินโดยที�
ปรึกษาทางการเงินอิสระที�เท่ากบั 3,886.23 – 4,190.39 ล้านบาท เป็นราคาที�เท่ากบัร้อยละ 95 
ของราคาเฉลี�ยของผู้ประเมินมลูคา่ทรัพย์สนิอิสระ 2 ราย 

(2) บริษัท มาร์เก็ต วิลเลจ จํากดั จะมีรายได้จากการเป็นผู้บริหารศนูย์การค้ามาร์เก็ต วิลเลจ หวัหิน 
โดยอตัราคา่ธรรมเนียมที�ได้รับอยูใ่นอตัราที�ใกล้เคียงกบัผู้บริหารอสงัหาริมทรัพย์ของกองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์อื�นๆ ที�มีลกัษณะใกล้เคียง 
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(3) การลงทนุในกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ไมเ่กินกวา่ 1,420 ล้านบาท เป็นรายการที�เหมาะสมและ
สมเหตสุมผล เนื�องจากบริษัทจะได้รับเงินปันผลจากการลงทนุ โดยที�ปรึกษาทางการเงินอิสระได้
ศกึษาอตัราผลตอบแทนจากเงินปันผลของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ที�มีลกัษณะการลงทนุใน
สทิธิการเช่าในศนูย์การค้าแหง่อื�น ตั &งแตปี่ 2553 – 2555 จนถึงวนัที� 26 สิงหาคม 2556 (ก่อนวนั
ประชมุคณะกรรมการบริษัท ซึ�งประชุมเมื�อวนัที� 27 สิงหาคม 2556) มีอตัราผลตอบแทนเงินปัน
ผลเทา่กบัร้อยละ 5.23 – 8.73 ซึ�งเป็นอตัราผลตอบแทนที�สงูกวา่อตัราดอกเบี &ยเงินกู้ยืมระยะยาว
เฉลี�ยของบริษัทที�ร้อยละ 3.70 ตอ่ปี 

  

จึงขอเสนอตอ่ที�ประชมุผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทเข้าลงทนุในกองทนุรวมสทิธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ&ง เซ็นเตอร์ (“กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์”) ในจํานวนเงินไมเ่กินหนึ�งใน
สามของราคาประเมินทรัพย์สนิเฉพาะสว่นทรัพย์สนิที�บริษัทให้เชา่และจําหนา่ยให้แก่กองทนุรวม
อสงัหาริมทรัพย์ โดยในเบื &องต้นคาดวา่มลูคา่การซื &อหนว่ยลงทนุของกองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์จะมี
มลูคา่ไมเ่กิน 1,420 ล้านบาท 

 
มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนมุตัิให้บริษัทเข้าลงทุนในกองทนุรวมสิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แอล 

เอช ช้อปปิ&ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์”) ในจํานวนเงินไม่เกินหนึ�งในสามของราคา
ประเมินทรัพย์สินเฉพาะส่วนทรัพย์สินที�บริษัทให้เช่าและจําหน่ายให้แก่กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์ 
โดยในเบื &องต้นคาดว่ามูลค่าการซื &อหน่วยลงทุนของกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์จะมีมูลค่าไม่เกิน 
1,420 ล้านบาท 
ที�ประชุมมีมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่าสามในสี�ของผู้ ถือหุ้ นซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดงันี & 
 

มตทีิ�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถือหุ้นซึ�งมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 - เหน็ด้วย 4,004,508,584 99.3559 

 - ไม่เหน็ด้วย 11,842,423 0.2938 
 - งดออกเสียง 14,116,514 0.3502 

- ไม่มีสิทธิออกเสียง 2,603,375,096 - 
 
หมายเหตุ ภายหลงัจากที�ประชมุได้พิจารณาวาระที� 7 เสร็จสิ &นแล้ว ได้มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ�มขึ &นจํานวน 2 ราย เป็นจํานวน 6,190 หุ้น 
ดงันั &น จํานวนผู้ ถือหุ้นที�เข้าร่วมประชมุจงึมีจํานวนทั &งสิ &น 1,515 ราย และรวมเป็นจํานวนหุ้นทั &งสิ &น 6,633,848,807 หุ้น และบริษัทได้เปิด
โอกาสให้ผู้ ถือหุ้นได้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน จงึทําให้ผลของคะแนนในวาระที� 8 เพิ�มขึ &น   

   
วาระที� 8  พิจารณาอนุมัติมอบอาํนาจให้คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จัดการและ/หรือกรรมการผู้

มีอาํนาจลงนามเป็นผู้มีอาํนาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและการตกลง เข้าทําเอกสารและ
สัญญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกับการเข้าทาํธุรกรรมต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ 



18  

 ประธานที�ประชมุแถลงให้ที�ประชมุทราบวา่  สบืเนื�องจากวาระที� 6 และ 7  ตามที�ได้เสนอหลกัการและ
วิธีการต่าง ๆ ซึ�งจําเป็นต้องมี เอกสารและขั &นตอนหลายอย่าง ดังนั &นการมอบอํานาจให้กับ
คณะกรรมการและ/หรือกรรมการผู้จดัการและ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นผู้มีอํานาจในการ
เจรจาตอ่รอง ลงนามและการตกลง เข้าทําเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทําธุรกรรม
ต่าง ๆ กับกองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์ จึงมีความจําเป็นเพื�อให้การดําเนินการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมี
ประสทิธิภาพ และมีความคลอ่งตวั 

จึงขอเสนอต่อที�ประชุมผู้ ถือหุ้นเพื�อพิจารณาอนุมตัิให้บริษัทมอบอํานาจให้คณะกรรมการและ/หรือ
กรรมการผู้จดัการและ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนามเป็นผู้มีอํานาจในการเจรจาต่อรอง ลงนามและ
การตกลง   เข้าทําเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ   กบักองทนุรวม
สิทธิการเช่าอสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ&ง เซ็นเตอร์ (“กองทุนรวมอสงัหาริมทรัพย์”) ตลอดถึง
อํานาจในการดําเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การดําเนินการต่างๆ ของบริษัท ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทํา
ธุรกรรมตา่ง ๆ กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บรรลผุลสาํเร็จและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 

ผู้ถอืหุ้น  คณุไพบลูย์  เสรีวิวฒันา ผู้ รับมอบฉนัทะ 
เนื�องจากการเจรจาต่อรองเป็นการต่อรองกับบริษัทที� เกี�ยวข้องทั &งหมด  การตัดสินใจควรมี
คณะกรรมการอิสระให้ความเห็นชอบ  และมีเสียงกรรมการอิสระอย่างน้อย 2 ท่านเข้ามีสว่นร่วมใน
การตดัสนิใจ  เพื�อพิทกัษ์ผลประโยชน์ของผู้ ถือหุ้นสว่นน้อย  

กรรมการ  กรรมการอิสระทั &ง 4 ทา่นได้พิจารณาอยา่งถี�ถ้วนใน และให้ความเห็นชอบในประเด็นเหลา่นี &แล้ว  โดย
ตระหนักถึงความจําเป็นและประโยชน์ของผู้ ถือหุ้ นเป็นสําคัญ โดยอยู่บนพื &นฐานของการทํา
ผลประโยชน์ต่อผู้ ถือหุ้นโดยถ้วนหน้า ซึ�งเรื�องนี &คณะกรรมการตรวจสอบก็ได้พิจารณาแล้วซึ�งเห็นด้วย
กบัคณะกรรมการในการดําเนินการตามวาระนี & 

ผู้ถอืหุ้น คณุวสนัต์ พงษ์พทุธมนต์ 
 การมอบอาํนาจดงักลา่ว  นา่จะแยกให้เป็นคณะกรรมการมีอํานาจในการเจรจาตอ่รอง สว่นการลง

นามก็ให้มอบอาํนาจให้กรรมการผู้จดัการได้  ขอให้พิจารณาตรงนี & 

กรรมการ การเจรจาตอ่รองแม้จะเป็นกรรมการทา่นใดทา่นหนึ�งเจรจา  แตส่ดุท้ายก็ต้องผา่นคณะกรรมการเป็นผู้
พิจารณา 

 

มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตัิให้บริษัทมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอํานาจในการเจรจา
ตอ่รอง และให้กรรมการผู้จดัการและ/หรือกรรมการผู้มีอํานาจลงนาม มีอํานาจลงนามและการตกลง  
เข้าทําเอกสารและสญัญาต่างๆ ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ กบักองทุนรวมสิทธิการเช่า
อสงัหาริมทรัพย์ แอล เอช ช้อปปิ&ง เซ็นเตอร์ (“กองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์”) ตลอดถึงอํานาจในการ
ดําเนินการใดๆ อนัเป็นผลให้การดําเนินการต่างๆ ของบริษัท ที�เกี�ยวข้องกบัการเข้าทําธุรกรรมต่าง ๆ 
กบักองทนุรวมอสงัหาริมทรัพย์บรรลผุลสาํเร็จและเป็นไปตามวตัถปุระสงค์ 
ที�ประชมุมีมติด้วยคะแนนเสยีงเกินกึ�งหนึ�งของผู้ ถือหุ้นซึ�งมาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ดงันี & 
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มติที�ประชุม จาํนวนหุ้น 
ร้อยละของผู้ถอืหุ้นซึ�งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน 

 - เห็นด้วย 6,633,822,007 100 
 - ไมเ่ห็นด้วย 0 0 
- งดออกเสยีง 26,800 ไมน่บัรวม 

 

  หลงัจากประชมุเสร็จ  กรรมการผู้จดัการได้ชี &แจงเรื�องการเปิดสาขาเมกาโฮม  วา่ปัจจบุนัได้เปิดไปแล้ว 
1 สาขา คือ สาขารังสติ  และจะเปิดอีก 1 สาขา คือสาขาแมส่อด  เนื�องจากเป็นธุรกิจใหมต้่องใช้เวลา
ในการปรับปรุงให้ดีขึ &น 

 

ผู้ถอืหุ้น คณุฐาปณฐั จนัทรหงษ์ ได้สง่คาํถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี & 
(1) การทํากองทนุอสงัหาริมทรัพย์ เหตใุดยงัไมเ่ป็นกอง  REIT 
(2) การที�บริษัทจดัการกองทนุรวมแลนด์แอนด์เฮ้าส์ (LH Fund) เป็นผู้จดัการกองทนุ  ผู้ ถือหุ้นใหญ่ 

คือ บมจ. แลนด์แอนด์เฮ้าส์ จะเอื &อประโยชน์ทั &งทางตรงและทางอ้อมหรือไมอ่ยา่งไร  

LH Fund (1)  ปัจจุบนัการทํา REIT  ยังไม่สามารถจัดตั &งได้ เนื�องจากยงัติดปัญหาบางประการทางด้าน
ภาษีมลูค่าเพิ�ม เนื�องจากกอง REIT ไม่มีเลขประจําตวัผู้ เสียภาษีอากรเป็นของตนเองด้วยไม่มี
สถานะเป็นนิติบคุคล คงต้องรอประกาศเรื�องกฎเกณฑ์ให้ชดัเจนก่อน 

(2) การจัดตั &งกองทุนจะมีส่วนงานหลายฝ่ายเข้ามาดูแลผลประโยชน์ของตนเอง  ทั &งที�ปรึกษา
ทางการเงินของแตล่ะฝ่าย ที�ปรึกษาทางการเงินอิสระ  ที�ปรึกษากฎหมายของแต่ละฝ่าย รวมทั &ง
ต้องปฏิบตัิตามข้อกําหนดต่างๆ ซึ�งต้องผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกํากับหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ ซึ�งจะเป็นผู้ดูแลผลประโยชน์ให้กบัผู้ ถือหุ้นรายย่อยอยู่แล้ว  เพราะฉะนั &น
กองทนุจะมีคนที�เกี�ยวข้องมาคานอํานาจดแูลผลประโยชน์ของตนเอง สําหรับผู้บริหารกองทนุก็
จะมี คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรวจสอบทกุ 2 ปี  

ผู้ถอืหุ้น คณุฐาปณฐั จนัทรหงษ์ ได้สง่คาํถามลว่งหน้าก่อนวนัประชมุผู้ ถือหุ้น ดงันี & 
 การประกนัภยัจะครอบคลมุพื &นที�ที�เข้ากองและไมเ่ข้ากองอยา่งไร  

กรรมการ การประกนัภยัจะครอบคลมุพื &นที�ทั &งศนูย์  สาํหรับคา่เบี &ยประกนัก็จะเฉลี�ยตามสดัสว่นระหวา่งพื &นที�ที�
เข้ากองและที�ไมเ่ข้ากอง 

ผู้ถอืหุ้น คณุเพ็ญศรี จินตนานนท์  ตวัแทนจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย 
 ที�ผา่นมาจา่ยปันผลเป็นหุ้น  ทําไมไมจ่่ายเป็น Warrant 

กรรมการ การจา่ยเป็น Warrant  เทา่กบับริษัทต้องจ่ายเงินปันผลเป็น Cash  ก่อนให้ผู้ ถือหุ้น Exercise เป็น 
Warrant  แตก่ารจา่ยเป็นหุ้น  ให้เป็นหุ้นแตเ่งินยงัอยูก่บับริษัท  เพื�อนําไปใช้ในการขยายสาขา 

ผู้ถอืหุ้น คณุสมคิด วงศ์ภากร  
สนิค้าของเมกาโฮม และโฮมโปรมีที�ทบัซ้อนกนัหรือไม ่
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กรรมการ มีบางสว่นที�ทบัซ้อนกนั  แตจ่บักลุม่ตลาดตา่งกนั  เมกาโฮมจบักลุม่ผู้ รับเหมา แตโ่ฮมโปรจบักลุม่ลกูค้า 
END USER 

ผู้ถอืหุ้น คณุสริุยา สรรพอาษา  
 กองทนุที�ตั &งมีระยะเวลา 27 ปี  เมื�อครบ 27 ปีแล้วทรัพย์สนิเป็นอยา่งไร 

กรรมการ เมื�อครบ 27 ปีแล้วทรัพย์สนิจะกลบัเป็นกรรมสทิธิhของบริษัท 

ผู้ถอืหุ้น อยากให้บริษัทขายสนิค้าเกี�ยวกบัการดแูลสิ�งแวดล้อม 

กรรมการ สนิค้าที�เกี�ยวกบัสิ�งแวดล้อมโดยตรงยงัไมม่ี  แตปั่จจบุนับริษัทได้ทําเรื�อง Solar Cell โดยอยูใ่นชว่งการ
หาผู้ ร่วมโครงการที�มคีวามเชี�ยวชาญมาดําเนินการให้ 

ผู้ถอืหุ้น คณุสมภพ คงวรรณ 
 1.  นอกจากการตั &งกองทนุนี &แล้วในอนาคตจะมีกองทนุอื�นอกีหรือไม ่
 2.  บริษัทหนีเรื�องหนี &เสยีในการขายผู้ รับเหมา  และเพราะเหตใุดตอนนี &ถึงมาทําธุรกิจที�ขายผู้ รับเหมา 

กรรมการ 1.  การตั &งกองทนุในอนาคตยงัไมท่ราบต้องดตูลาดก่อน 
 2.  การขายผู้ รับเหมาจะขายเงินสด  ถ้าเป็นเครดิตจะต้องมี BG มาเป็นหลกัประกนัเพื�อลดความเสี�ยง

ตอ่เรื�องหนี &เสยี  
  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามตอ่ไปอีก  จึงปิดการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครั &งที� 1/2556 
ปิดประชมุเวลา   12.10  น. 
 
 
 
 ลงชื�อ                                                   ประธานที�ประชมุ 
 (         นายรัตน์  พานิชพนัธ์         ) 
 
 
 
 ลงชื�อ    เลขานกุารบริษัท 
  (   นางสาววรรณี  จนัทามงคล   ) 


