รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548
ของ
บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 19 เมษายน 2548 เวลา 10.50 น. ณ หองประชุมบริษัทฯ เลขที่ 38 อาคาร คิว.เฮาส
คอนแวนต ชั้นที่ 12 ถนนคอนแวนต แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาประชุมรวม
613 ราย นับจํานวนหุนได 5,147,012,376 หุน (คิดเปน 63.11%) เกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนทั้งหมดจํานวน
8,155,733,577 หุน ครบเปนองคประชุม โดยมีนายอนันต อัศวโภคิน ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม และ
นายอดิศักดิ์ อธิราษฎรกุล เปนเลขานุการที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา ในวันนี้มีกรรมการเขารวมประชุม 7 ทาน ดังนี้
1. นายอนันต อัศวโภคิน
ประธานกรรมการและกรรมการผูจัดการ
2. นายประทีป วงศนิรันดร
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
3. นายศิริ การเจริญดี
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ
5. นายอดิศร ธนนันทนราพูล
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
6. นายนพร สุนทรจิตตเจริญ
กรรมการและรองกรรมการผูจัดการ
7. นายอดิศักดิ์ อธิราษฎรกุล
กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
และในการประชุมครั้งนี้ บริษัทฯไดเชิญคุณประทีป วงศนิรันดร , คุณศิริ การเจริญดี และคุณภควัต
โกวิทวัฒนพงศ ซึ่งเปนกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ ใหเปนผูรับมอบฉันทะสําหรับผูถือหุนที่ไมสามารถมารวม
ประชุมดวยตนเองในวันนี้ได
เลขานุการที่ประชุมยังไดแถลงใหที่ประชุมทราบตอไปอีกวา เนื่องจากผูที่เขารวมประชุมในวันนี้มีทั้งผูถือ
หุนที่มาดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ซึ่งในการมอบฉันทะนี้ก็ยังแบงออกเปน 3 ประเภท คือการมอบฉันทะ
แบบ ก. , แบบ ข. และแบบ ค. ซึ่งในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ผูถือหุนไดระบุความเห็นและลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
แลว และบริษัทฯก็ไดรวบรวมคะแนนเสียงของแบบ ข. ไวในเครื่องคอมพิวเตอรแลว แตสําหรับหนังสือมอบฉันทะแบบ ก.
และแบบ ค.ไมไดระบุความเห็นและลงคะแนนเสียงในแตละวาระไว ดังนั้นเพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนนเสียง
บริษัทฯจะแจกใบลงคะแนนใหเฉพาะแกผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง และผูรับมอบฉันทะแบบ ก. และ แบบ ค. เทานั้น
ซึ่งในการลงมติในแตละวาระ ขอใหผูที่เขารวมประชุมทานใดที่จะลงคะแนนเสียงไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง โปรดชูมือ
เพื่อที่เจาหนาที่ของบริษัทฯจะไดเดินเก็บใบลงคะแนนเพื่อนํามารวบรวมและคํานวณหาคะแนนเสียงตอไป ทั้งนี้หากผูถือ
หุนทานใดมีความสงสัยประการใดก็สามารถตรวจสอบความถูกตองได
เมื่อเลขานุการที่ประชุมไดแถลงใหที่ประชุมทราบดังกลาวแลว ประธานที่ประชุมจึงไดกลาวเปดประชุม
และเริ่มประชุมตามระเบียบวาระการประชุมดังตอไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548
ประธานที่ประชุมขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2548 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2548 ตามสําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว

ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2548
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,147,012,376 เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- )
วาระที่ 2. พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547
ประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายนพร สุนทรจิตตเจริญ เปนผูแถลงถึงผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2547 ที่ผานมา
นายนพร ไดแถลงถึงผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป พ.ศ.2547 ดังนี้
ในรอบป 2547 ที่ผานมา บริษัทฯมีรายไดรวม 21,286 ลานบาท โดยมีกําไรสุทธิ 6,100 ลาน
บาท รายไดหลัก 85% มาจากการขายบาน สวนที่เหลืออีก 15% มาจากเงินลงทุนในบริษัทยอย และในปที่ผานมาบริษัทฯ
ไดสงมอบบานใหแกลูกคาประมาณ 3,300 หนวย จากตลาดรวมทั้งหมดประมาณ 26,630 หนวย คิดเปนสวนแบง
การตลาดประมาณ 12.5% ในปที่ผานมาบริษัทฯมีโครงการทั้งหมด 41 โครงการ อยูในกรุงเทพฯ 37 โครงการ สวนภูมิภาค
4 โครงการ ซึ่งเปนโครงการใหม 16 โครงการ เปนบานเดี่ยว 14 โครงการ คอนโดมิเนี่ยม 2 โครงการ ณ สิ้นปที่แลวไดปด
โครงการไปแลว 13 โครงการ คงคาง 28 โครงการ คาดวาในปนี้บริษัทฯจะเปดใหมอีก 13 โครงการ โดยในครึ่งปแรกจะเปด
6 โครงการ และครึ่งปหลังอีก 7 โครงการ รวมแลวในปนี้จะมีทั้งสิ้น 41 โครงการซึ่งเทากับปที่แลว ทั้งนี้โครงการทั้งหมดที่
จะเปดในปนี้จะมีมูลคาโครงการรวมประมาณ 28,000 ลานบาท และคาดวาบริษัทฯจะสามารถสงมอบบานไดรวม
ประมาณ 4,000 หนวย โดยระดับราคาบานที่ไมเกิน 5 ลานบาท จะมีประมาณ 60% และสวนที่ราคาเกิน 5 ลานบาท จะมี
ประมาณ 40%
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2547 ที่ผานมา
วาระที่ 3. พิจารณาและอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2547
ประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายอดิศร ธนนันทนราพูล เปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา จากงบการเงินรวมตามที่ปรากฏในรายงานประจําปหนา
80-87 จะเห็นไดวาในป 2547 ที่ผานมา บริษัทฯ มีสินทรัพยรวมเพิ่มขึ้นประมาณ 17% คือเพิ่มขึ้นจาก 31,392 ลานบาท
เปน 36,845 ลานบาท สวนงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ สินทรัพยของบริษัทฯจะเพิ่มขึ้นจาก 30,086 ลานบาท เปน
34,858 ลานบาท คือเพิ่มขึ้นประมาณ 15-16% ในขณะที่หนี้สินรวม (หนา 82) เพิ่มขึ้นจาก 8,628 ลานบาท เปน 14,353
ลานบาท เหตุผลที่หนี้สินรวมเพิ่มมากขึ้นก็เพราะในปที่ผานมาบริษัทฯมีการจายเงินปนผลจากกําไรสะสม เนื่องจากวา
คณะกรรมการไดพิจารณาดูแลวเห็นวาหนี้ของบริษัทฯในชวงนั้นต่ําเกินไปในภาวะที่ดอกเบี้ยต่ํามาก ซึ่งแนวทางที่ถูกตอง
แลว บริษัทฯควรมีระดับหนี้ที่สูงขึ้นมาหนอย บริษัทฯจึงไดจายเงินปนผลจากกําไรสะสมออกไป ทั้งนี้เปนความตั้งใจของ
คณะกรรมการที่มีความประสงคจะใหหนี้ในสวนนี้เพิ่มขึ้นมา สําหรับหนี้สินรวมของบริษัทฯก็เพิ่มขึ้นจาก 7,457 ลานบาท
เปน 12,532 ลานบาท โดยสวนของผูถือหุน (หนา 84) ลดลงเล็กนอยประมาณ 300 ลานบาท คือลดลงจาก 22,629 ลาน
บาท เปน 22,325 ลานบาท เหตุผลก็เชนเดียวกันคือเนื่องมาจากการจายเงินปนผลเปนจํานวนมากในปกอนนั่นเอง
ในสวนรายไดซึ่งตองดูจากงบกําไรขาดทุน (หนา 86) เมื่อพิจารณาจากงบการเงินรวม บริษัทฯ มี
รายไดรวมในป 2547 เพิ่มขึ้น 4% คือเพิ่มขึ้นจาก 20,449 ลานบาท เปน 21,289 ลานบาท แตงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ
บริษัทฯมีรายไดลดลง เหตุผลก็เพราะวาในปที่ผานมา เราไดใชบริษัทยอยที่บริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) ถือหุน
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อยูเต็ม 100% ไปซื้อที่ดินมาพัฒนาจัดทําโครงการแทนบริษัทฯ ซึ่งบริษัทยอยเหลานี้มีขาดทุนสะสมสามารถนํามาใชเพื่อลด
ภาระภาษีได จึงทําใหตัวเลขรายไดเฉพาะของบริษัทฯดูแลวลดลง แตในทางธุรกิจแลวเราจะตองพิจารณาจากงบการเงิน
รวม ซึ่งเมื่อดูงบการเงินรวมแลว บริษัทฯก็ยังมีรายไดเพิ่มขึ้น 4% ดังที่ไดกลาวมาแลว โดยกําไรสุทธิทั้งในสวนของงบ
การเงินรวมและงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯจะเทากันคือเพิ่มขึ้นจาก 6,085 ลานบาท เปน 6,100 ลานบาท จึงขอใหที่
ประชุมพิจารณา
ประธานที่ประชุมไดแถลงเพิ่มเติมอีกวา เมื่อดูจากงบการเงินรวมแลว ยอดขายในป 2547 ลดลง
จากป 2546 ไปบาง คือลดลงจาก 18,670 ลานบาท เหลือ 18,290 ลานบาท สาเหตุก็เนื่องมาจากที่วาเดือนธันวาคม 2546
เปนเดือนสุดทายที่มาตรการของรัฐในการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์และคาจดทะเบียนจํานองจะหมดอายุ
ลง ดังนั้นลูกคาจึงพากันมาซื้อบานในเดือนนี้เปนจํานวนมากเปนพิเศษ ทําใหยอดขายในไตรมาสที่ 4 สูงกวากวาที่เราได
ประมาณการไว 1,000 ลานบาท แตพอเมื่อเขาป 2547 ยอดขายในเดือนมกราคม และกุมภาพันธก็จะไมคอยมีเขามา
เพราะลูกคาไดซื้อเมื่อเดือนธันวาคม 2546 ไปเกือบหมดแลว ดังนั้นยอดขายที่ควรจะเปนของป 2547 กลับไปโผลในเดือน
ธันวาคม 2546 ประมาณ 1,000 ลานบาท จึงทําใหรายไดจากการขายในป 2547 ลดลงเมื่อเทียบกับป 2546 ดังกลาว
มีผูถือหุนไดสอบถามวา กําไรจากการกลับรายการขาดทุนจากการดอยคา (หนา 86) ในป 2547
ที่เพิ่มขึ้นจากป 2546 ประมาณ 199 ลานบาท มาจากที่ใด
นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา เปนรายการของหุนบริษัท คริสเตียนีแอนดนีลเส็น (ไทย) จํากัด
(มหาชน) ที่บริษัทฯถืออยู ซึ่งในอดีตเราตั้งสํารองเปนขาดทุนทั้งหมด แตเมื่อปที่แลวบริษัทดังกลาวสามารถฟนฟูกิจการและ
กลับเขามาซื้อขายในตลาดหลักทรัพยอีกครั้งหนึ่ง ทําใหบริษัทฯไดกําไรจากการกลับรายการดอยคาดังกลาว
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงการเพิ่มขึ้นของคาใชจายในการขายและบริหารที่สูงขึ้น
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา เปนเรื่องของเงินเดือนพนักงานที่เพิ่มขึ้น 7-8% ที่ขึ้น
ตามปกติอยูแลว และอีกสวนหนึ่งเปนคาโฆษณา เนื่องจากปที่แลวเปนปแรกที่เราเริ่มใชงบโฆษณาเพิ่มมากขึ้น เพราะ
ภาวะการแขงขันในตลาดสูงขึ้น อีกทั้งคาโฆษณาทางหนังสือพิมพและปายโฆษณาตางๆก็ไดปรับตัวสูงมากขึ้นดวย
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงประมาณการของรายไดในป 2548 นี้
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา คาดวาในป 2548 นี้ บริษัทฯนาจะมียอดรายไดเพิ่มขึ้นใน
อัตราที่ดี สวนคาใชจายคงจะเพิ่มขึ้นไมถึง 20% โดยยอดขายนาจะเพิ่มขึ้นประมาณ 15%
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงเรื่องการที่บริษัทฯใหเงินกูยืมแกบริษัทยอย
นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา เนื่องจากบริษัทยอยที่กูยืมเงินจากบริษัทฯไป เปนบริษัทที่เราถือ
หุนอยู 100% จึงถือวาเปนบริษัทเดียวกัน ซึ่งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา บริษัทฯมีตนทุนทางการเงินอยูที่
ประมาณ 3% ในขณะที่ดอกเบี้ยกูยืมจากธนาคารอยูที่ประมาณ 5.75% ดังนั้นเราจึงปลอยกูใหกับบริษัทยอยดีกวาที่จะให
บริษัทฯยอยเหลานั้นไปกูเงินจากธนาคาร โดยเราคิดดอกเบี้ยในอัตราประมาณ 4% ซึ่งในระยะยาวแลวยอดเงินกูยืมใน
สวนนี้ก็จะคอยๆลดลง
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงสาเหตุที่ทําใหยอดลูกหนี้และตั๋วเงินรับสุทธิตามงบการเงินมีจํานวนสูง
นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา ลูกหนี้ ณ สิ้นปจะเปนลูกหนี้ที่โอนกรรมสิทธิ์บานไปแลว แตบริษัทฯ
จะยังไมไดรับเงินคาบานทันที เพราะลูกคาไดจายเงินคาบานเปนแคชเชียรเช็ค ซึ่งเราไมสามารถเรียกเก็บเงินในวันนั้นไดทันที
เราตองรอเรียกเก็บเงินในวันรุงขึ้น ซึ่งตัวเลขยอดลูกหนี้นี้บงบอกไดวา ณ วันสุดทายของรอบบัญชีมีการโอนกรรมสิทธิ์บาน
มากนอยเพียงใด ตามหลักการทางบัญชีแลวตราบใดที่บริษัทฯยังไมไดรับเงินคาบานเปนตัวเงิน ก็ยังถือวาเปนลูกหนี้อยู
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ทั้งนี้เนื่องจากเดือนธันวาคม 2546 เปนเดือนสุดทายที่จะไดรับการลดหยอนคาธรรมเนียมการโอนและคาจดทะเบียน
จํานอง จึงทําใหมีการโอนกรรมสิทธิ์ ณ ตอนสิ้นป 2546 เปนจํานวนมาก ซึ่งลูกคาก็จายคาบานเปนแคชเชียรเช็ค เรายังไม
สามารถขึ้นเปนตัวเงินไดทันที เราก็ตองลงบัญชีเปนลูกหนี้ จึงทําใหยอดลูกหนี้ในสวนนี้มีจํานวนคอนขางสูง
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงดอกเบี้ยจายที่เพิ่มขึ้นจากป 2546
นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา การที่หนี้สินรวมของบริษัทฯเพิ่มมากขึ้น ก็เนื่องมาจากการที่
บริษัทฯกูเงินจากธนาคารมาจายเงินปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งทําใหบริษัทฯตองจายดอกเบี้ยมากขึ้น แตเนื่องจากตนทุน
ทางการเงินของบริษัทฯอยูที่ประมาณ 3% ซึ่งคุมที่จะจายปนผลโดยการกูเงินจากธนาคารมาจายใหแกผูถือหุน บริษัทฯจึง
ไดกูเงินมาเพื่อจายปนผลใหแกผูถือหุน ซึ่งประธานที่ประชุมไดกลาวเสริมอีกวา เหตุผลที่เราจายเงินปนผลมากขึ้นนั้น ก็
เพราะวาหากเราจายเงินปนผลนอยอยูเหมือนในอดีต บริษัทฯจะกลายเปนบริษัทที่ไมมีหนี้เลย ซึ่งเมื่อเราสามารถกูเงินโดย
เสียดอกเบี้ยเพียง 3% เราก็นาจะกูเงินมากกวา คือเอาเงินคืนผูถือหุนใหมากหนอย แลวกูเงินในตลาดมาประกอบกิจการคา
จะดีกวา เพราะดอกเบี้ยต่ํา แตถาเมื่อใดดอกเบี้ยขึ้นสูงเราก็เอาเงินผูถือหุนมาชวยทําการคาดีกวาเพราะตนทุนถูกกวาที่จะ
ไปกูเงิน ขณะนี้เรากูเงินไดในอัตราดอกเบี้ยต่ํามาก ทําใหเราคิดวาบริษัทฯนาจะเปลี่ยนหลักการจากบริษัทที่ไมมีหนี้ เปน
บริษัทที่มีหนี้พอสมควร แตจะพยายามควบคุมหนี้ไมใหเกิน 50% ของทุน ซึ่งจะทําใหเราจายปนผลไดคอนขางมาก ทั้งนี้
บริษัทฯในตลาดหลักทรัพยฯหากมีหนี้อยูก็จะกูเงินมาจายปนผลเชนเดียวกัน
มีผูถือหุนสอบถามความเห็นของนายศิริ การเจริญดี ถึงแนวโนมอัตราดอกเบี้ย
นายศิริไดชี้แจงใหทราบวา มีวิธีงายๆในการพิจารณาวาแนวโนมอัตราดอกเบี้ยจะขึ้นหรือลง โดย
ใหดูจากปจจัย 4 ตัว ประการแรกดูวาภาวะการเงินของโลกเปนอยางไร โดยพิจารณาจากแนวโนมของอัตราดอกเบี้ยใน
ประเทศใหญๆ เปนอยางไร ประการที่สองเศรษฐกิจของประเทศเราอยูในวัฎจักรที่ขยายตัวหรือหดตัว ถาขยายตัวแตใช
ทรัพยากรมากเมื่อเทียบกับทรัพยากรที่มีอยู แรงกดดันที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยก็จะมีมากขึ้น ประการที่สามอัตราผลตอบแทน
ของเงินฝากเมื่อเทียบกับเงินเฟอเปนอยางไร หากผลตอบแทนจากเงินฝากต่ํากวาเงินเฟอ ก็จะสรางแรงกดดันใหอัตรา
ดอกเบี้ยขึ้นสูงได ประการที่สี่รัฐบาลใชจายเงินเปนอยางไร โดยถางบประมาณเริ่มจากเกินดุลแลวคอยๆสมดุลแลวคอยๆ
ขาดดุล อัตราดอกเบี้ยก็จะมีแนวโนมสูงขึ้น ซึ่งในแนวทางการบริหารเงินของบริษัทฯ ก็ไดพิจารณาจากปจจัยดังกลาว
ประกอบดวย โดยการที่บริษัทฯกําหนดอัตราดอกเบี้ยตายตัวของหุนกูที่ออกที่มีอายุระยะเวลาปานกลางคือ 3-5 ป นาจะ
เปนกลยุทธที่ถูกตองและเหมาะสม
มีผูถือหุนสอบถามถึงเงินลงทุนในอินโดนีเซีย
นายนพร สุนทรจิตตเจริญไดชี้แจงใหทราบวา บริษัทที่เราเขาไปลงทุนในอินโดนีเซีย ก็เปนบริษัท
ที่ทําธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเชนเดียวกัน ก็ยังคงประกอบธุรกิจปกติทั่วไป รายไดคอนขางเสมอตัว เพียงแตยอดขาย
ไมดีเทากับสมัยเมื่อกอนลดคาเงิน
มีผูถือหุนสอบถามถึงกองทุนอสังหาริมทรัพย แลนดแอนดเฮาส กอง 1 และ กอง 2 วามีความ
แตกตางกันอยางไร
นายอดิศร ธนนันทนราพูลไดชี้แจงใหทราบวา ที่แตกตางกันเพราะกฎเกณฑของ กลต. ที่ออกมา
ไมพรอมกัน โดยกองทุนกองที่ 1 ซื้อไดแตเฉพาะตัวอสังหาริมทรัพยที่เปนตึกสูงที่สรางเสร็จแลว สวนกรณีลงทุนใน
อสังหาริมทรัพยที่เปนตึกสูงสรางไมแลวเสร็จลงทุนไดถึง 26 พฤษภาคม 2543 เทานั้น ซึ่งทําใหกฎเกณฑฉบับนี้ ไมจูงใจนัก
ลงทุน และไมสามารถแกปญหาอสังหาริมทรัพยที่อยูในตลาดหลักทรัพยฯ หรือแกปญหาหนี้เสียของธนาคารไดเทาที่ควร
คณะกรรมการ กลต. จึงออกกฎเกณฑฉบับใหมซึ่งสามารถซื้อสิทธิเรียกรองที่มีอสังหาริมทรัพยค้ําประกันและลงทุนในตึกที่
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สรางไมแลวเสร็จไดดวย ฉะนั้นเราจึงตองตั้งกองทุนใหเปนไปตามกฎเกณฑของ กลต. ดังกลาว ประธานที่ประชุมไดกลาว
เสริมอีกวา ปจจุบันนี้ตึกที่เปนของกองทุนมีจํานวน 5 ตึก คือ ตึก WAVE PLACE , ตึก CENTREPOINT ถนนวิทยุ , อาคาร
ชุด RIVER HEAVEN ริมแมน้ําเจาพระยา , ตึกที่ซอยสวัสดี และตึกที่ทองหลอซอย 8 นโยบายของกองทุนฯนี้คือการซื้อตึก
ที่สรางไมเสร็จมาสรางใหเสร็จ แลวนํามาปลอยเชาหรือขายแลวแตทําเลที่ตั้งของตึกนั้นๆ
มีผูถือหุนสอบถามวากําไรในปนี้จะดีขึ้นหรือไม
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา ผลกําไรในปนี้จะดีหรือไมสวนหนึ่งขึ้นอยูกับวาบริษัทฯ
สามารถนําขาดทุนทางภาษีมาใชเพื่อลดภาษีไดมากนอยเพียงใด
นายอดิศรไดชี้แจงเพิ่มเติมถึงสาเหตุที่สินคาคงเหลือในปนี้สูงขึ้นมาก ก็เนื่องมากสาเหตุ 3
ประการ ประการที่หนึ่งเนื่องมาจากการที่เราซื้อที่ดินเปนจํานวนมากเพื่อเตรียมตัวสําหรับการเจริญเติบโตของบริษัทฯใน
ภายหนา ประการที่สองเราใชไปในการกอสรางคอนโดมิเนี่ยมซึ่งเปนคอนโดมิเนี่ยมที่สรางเสร็จพรอมตกแตงกอนเปดขาย
ประการที่สามเปนเรื่องของการใชจายเงินเพื่อเตรียมทําโครงการตางๆเชนการถมดิน การทําถนน และสาธารณูปโภคตางๆ
ซึ่งในสวนนี้จะถูกกระทบมากเนื่องมาจากราคาน้ํามันดีเซลที่ไดปรับตัวสูงขึ้น ดังนั้นเราจึงไดใชเงินเพื่อดําเนินการในสวน
ตางๆเหลานี้ไปกอนในป 2547 แทนที่จะดําเนินการในป 2548 เพราะคาใชจายตางๆจะเพิ่มสูงขึ้นถึง 20 – 30%
ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2547
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,147,012,376 เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- )
วาระที่ 4. พิจารณาและอนุมัติเรื่องการจัดสรรกําไร , เงินปนผล และเงินสํารองตามกฎหมาย
ประจําป พ.ศ.2547
ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศร ธนนันทนราพูลเปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2547 ที่ผาน
มา บริษัทฯมีกําไรสุทธิจํานวน 6,100.74 ลานบาท ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯมีมติใหจายเงินปนผลประจําป 2547 จากกําไร
สุทธิ ในอัตราหุนละ 0.60 บาท แตเนื่องจากคณะกรรมการบริษัทฯ ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาลไปแลวในอัตราหุน
ละ 0.30 บาท ดังนั้นเงินปนผลที่บริษัทฯ จะตองจายเพิ่มเติมคือ เงินปนผลหุนละ 0.30 บาท โดยกําหนดวันปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลสําหรับผลประจําป 2547 ในวันที่ 27 เมษายน 2548 เวลา 12.00 น. และ
กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2548 พรอมกันนี้ขอเสนอใหที่ประชุมนี้พิจารณาอนุมัติใหกันเงินสํารองตาม
กฎหมายจํานวน 5% ของกําไรสุทธิประจําป 2547 คิดเปนเงิน 305.04 ลานบาท จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติใหจัดสรรกําไร จายเงินปนผล และกันเงินสํารอง ตามที่ไดเสนอมา
ทุกประการ ( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,147,012,376 เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- )
วาระที่ 5. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการทีอ่ อกตามวาระ และ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศักดิ์ อธิราษฎรกุล เปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศักดิ์ไดแจงใหทราบวา สําหรับในวาระนี้มีเรื่องจะตองพิจารณาอยู 2 เรื่อง คือ
1. การแตงตั้งกรรมการเขาใหมแทนกรรมการที่จะตองออกตามวาระ
2. คาตอบแทนกรรมการ

8

ซึ่งตามขอบังคับของบริษัทฯไดกําหนดไววาทุกๆปกรรมการบริษัทฯจะตองออกตามวาระจํานวน
1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งปจจุบันมีกรรมการทั้งหมด 11 ทาน ดังนั้นในปนี้จึงมีกรรมการที่จะตองออกตาม
วาระจํานวน 4 ทาน ดังนี้
1. นายพยนต ศักดิ์เดชยนต
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ
4. นายอดิศักดิ์ อธิราษฎรกุล
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯ , คณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระพิจารณาแลว
เห็นสมควรที่จะใหบุคคลทั้งหมดกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯตามเดิม โดยกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ไมได
เปนพนักงานบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทเปนผู
จัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งในป 2547 ที่ผานมา ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติกําหนดคาตอบแทนใหแก
กรรมการที่ไมไดเปนพนักงานบริษัทฯเปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน 5,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการ
บริษัทฯเปนผูพิจารณาจัดสรรใหแกกรรมการแตละทาน ซึ่งในทางปฏิบัติ บริษัทฯไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการเปนเงิน
จํานวนเพียง 3,600,000 บาท เทานั้น จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งใหบุคคลทั้งหมดกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯตามเดิม
โดยมีคะแนนเสียงเปนรายคนดังนี้
1. นายพยนต ศักดิ์เดชยนต
(คะแนนเสียงเห็นชอบ 5,127,437,876 เสียง ไมเห็นชอบ 19,574,500 เสียง งดออกเสียง -ไมมี-)
2. นายเฉลิม เกียรติธนะบํารุง
(คะแนนเสียงเห็นชอบ 5,147,012,376 เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี-)
3. นายภควัต โกวิทวัฒนพงศ
(คะแนนเสียงเห็นชอบ 5,127,437,876 เสียง ไมเห็นชอบ 19,574,500 เสียง งดออกเสียง -ไมมี-)
4. นายอดิศักดิ์ อธิราษฎรกุล
(คะแนนเสียงเห็นชอบ 5,147,012,376 เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี-)
และที่ประชุมไดลงมติกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการที่ไมไดเปนพนักงานบริษัทฯ เปนจํานวนเงินรวมกันทั้งสิ้นไมเกิน
5,000,000 บาท และมอบหมายใหคณะกรรมการบริษัทนเปนผูจัดสรรคาตอบแทนใหแกกรรมการแตละทาน
( ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 5,147,012,376 เสียง ไมเห็นชอบ -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- )
วาระที่ 6. พิจารณาและอนุมัติการแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี
ประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายอดิศรเปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบวา ในป พ.ศ. 2547 บริษัทฯไดแตงตั้งคุณสุวิมล
กฤตยาเกียรณและ/หรือคุณวิไลรัตน โรจนนครินทร แหงสํานักงานตรวจสอบบัญชี ดี ไอเอ เปนผูสอบบัญชี โดยกําหนด
คาตอบแทนเปนเงิน 1,120,000 บาท และสําหรับในป พ.ศ. 2548 นี้ คณะกรรมการบริษัทฯคณะกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระไดมีมติแตงตั้งคุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ/หรือคุณวิไลรัตน โรจนนครินทร เปนผูสอบบัญชี ของบริษัทฯ
โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 1,193,000 บาท (เพิ่มขึ้นประมาณ 6.5%) สําหรับเหตุผลในการขอขึ้นคาตอบแทนก็
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เนื่องมาจากปริมาณงานที่เพิ่มมากขึ้นตามผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ทั้งนี้บริษัทฯไดแตงตั้งใหคุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ
และ/หรือ
คุณวิไลรัตน โรจนนครินทร เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯมาแลวเปนระยะเวลา 17 ป จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงกฎเกณฑใหมของกลต. ที่จะตองมีการหมุนเวียนเปลี่ยนผูสอบบัญชี
นายอดิศรไดชี้แจงใหทราบวา ทุกๆป บริษัทฯไดมีการประกวดราคา โดยใหสํานักตรวจสอบบัญชี
ตางๆเสนอราคาคาตอบแทนเขามา ซึ่งที่ผานมาสํานักงานตรวจสอบบัญชี ดี ไอ เอ ก็เสนอราคามาต่ํากวาที่อื่น เราจึง
คัดเลือกสํานักงานนี้มาโดยตลอด แตอยางไรก็ตามเราก็ยินดีที่จะปฎิบัติตามกฎเกณฑดังกลาว
ประธานที่ประชุมไดแถลงเพิ่มเติมตอไปอีกวา บริษัทฯจะรับไปพิจารณาในประเด็นดังกลาว
และเห็นดวยที่จะใหมีการเปลี่ยนผูสอบบัญชีทุกๆ 5 ป โดยจะเริ่มนํามาใชตั้งแตปหนาเปนตนไป
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติแตงตั้งคุณสุวิมล กฤตยาเกียรณ และ/หรือ คุณวิไลรัตน
โรจนนครินทร เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯป พ.ศ.2548 โดยกําหนดคาตอบแทนเปนเงิน 1,193,000 บาท (ดวยคะแนน
เสียงเห็นชอบ 5,134,233,495 เสียง ไมเห็นชอบ 2,955,581 เสียง งดออกเสียง 9,823,300 เสียง)
วาระที่ 7. พิจารณาและอนุมัติการลงทุนในบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด ซึ่ง
เปนรายการที่เกี่ยวโยงกันตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายอดิศรเปนผูชี้แจงในวาระนี้
นายอดิศรไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา วาระนี้เปนการพิจารณาขอใหที่ประชุมนี้ พิจารณาอนุมัติ
ใหบริษัทฯเขาลงทุนในบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด (LHCF) โดยการซื้อหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท
เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด จํานวน 4,724,000 หุน (มูลคาที่ตราไวหุนละ 100 บาท) ในราคาหุนละ 140
บาท รวมเปนเงินลงทุนทั้งสิ้น 661,360,000 บาท การลงทุนดังกลาวจะสงผลใหสัดสวนการถือหุนของบริษัทฯในบริษัท
เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด เพิ่มขึ้นจากเดิมรอยละ 0.60 เปนรอยละ 43 รายละเอียดปรากฎตามสารสนเทศ
ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทานแลว
นายอดิศรไดชี้แจงตอไปอีกวา ขอชี้แจงประเด็นที่สําคัญๆสําหรับวาระนี้อยู 2 ประการ ประการ
แรก รายการนี้เปนรายการเกี่ยวโยงกัน เพราะทั้งบริษัท แลนดแอนดเอาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท เครดิตฟองซิเอร
แลนดแอนดเฮาส จํากัด ตางก็มีกลุมของนายอนันต อัศวโภคิน เปนผูถือหุนใหญ โดยกลุมนายอนันตถือหุนในบริษัท แลนด
แอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) จํานวน 31.64% และถือหุนในบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด จํานวน 40%
อีกทั้งเมื่อคํานวณขนาดของรายการนี้ โดยนําจํานวนเงินลงทุนมาเทียบกับสวนของผูถือหุนแลวเกินกวา 3% ของมูลคา
สินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิ ซึ่งตามกฎเกณฑของตลาดหลักทรัพยฯ จะตองขออนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนนี้ ดวยคะแนนเสียง
ไมต่ํากวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือ
หุนที่มีสวนไดเสีย บุคคลที่เกี่ยวโยงกันที่ไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ มีรายชื่อดังนี้
- นายอนันต อัศวโภคิน
จํานวน 1,807,231,460 เสียง
- บริษัท เมยแลนด จํากัด
จํานวน 495,097,680 เสียง
- นางสาวเพียงใจ หาญพาณิชย จํานวน 257,650,098 เสียง
ประการที่ 2 จะขอชี้แจงในสวนของบริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด และเปาหมายในการทําธุรกิจภาย
หลังจากที่เราไดเขาลงทุนดังกลาว บริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด ไดยื่นขออนุญาตจัดตั้งธนาคาร
พาณิชยตอธนาคารแหงประเทศไทย เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2547 และรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังไดพิจารณาให
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ความเห็นชอบใหบริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด ดําเนินการจัดตั้งธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอยแลว เมื่อ
วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2547 โดยบริษัทเครดิตฟองซิเอร แลนด แอนด เฮาส จํากัด จะดําเนินการรับโอนสินทรัพยและ
หนี้สินทั้งหมดหรือบางสวน จากบริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน) และปรับสถานะใหเปนธนาคารพาณิชยเปน
ธนาคารพาณิชยเพื่อรายยอย โดยจะเนนธุรกิจใหสินเชื่อเพื่อที่อยูอาศัยใหแกผูซื้อบาน ซึ่งจะชวยสนันสนุนการดําเนินธุรกิจ
ของบริษัท แลนดแอนดเฮาส จํากัด (มหาชน) และดวยกลยุทธในการทําธุรกิจของบริษัทฯซึ่งเปนการสรางบานกอนขาย ซึ่ง
ลูกคาจะตองรับโอนกรรมสิทธิ์ในชวงระยะเวลาอันสั้น (ประมาณ 14 วัน) หากธนาคารพาณิชยทั่วไปเปลี่ยนหลักการในการ
ปลอยสินเชื่อที่จะตองใหมกี ารวางเงินดาวนสูงขึ้นมากจากปจจุบัน อาจทําใหลูกคาบางสวนของบริษัทฯไมสามารถหาเงิน
ดาวนไดทันในชวงระยะเวลาอันสั้นดังกลาว ดังนั้นการที่เรามีธนาคารของตัวเราเองที่พรอมจะใหสินเชื่อกับลูกคาได ก็จะ
ชวยทําใหธุรกิจของบริษัทฯเปนไปโดยราบรื่นยิ่งขึ้น
ซึ่งคณะกรรมการบริษัท, กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ มีความเห็นวา ที่ประชุมผูถือ
หุนสมควรพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯเขาลงทุนใน บริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด ซึ่งเปนการลงทุนใน
ราคาที่เหมาะสมและจะกอใหเกิดประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัทฯ โดยจะชวยสนับสนุนในการดําเนินธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ เปนทางเลือกทางดานการบริการสินเชื่อใหแกลูกคาอสังหาริมทรัพยของบริษัทฯ อีกทั้งทําให
เพิ่มศักยภาพในการแขงขันทางธุรกิจของบริษัทฯ นอกจากนี้ การลงทุนในบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด
จะชวยเสริมสรางศักยภาพในการสรางรายไดใหกับบริษัทฯในอนาคตดวย
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงแหลงเงินทุนที่บริษัทฯจะนํามาใชในการนี้
ประธานที่ประชุมไดชี้แจงใหทราบวา นํามาจากเงินทุนของบริษัทฯเอง นอกจากนี้ประธานที่
ประชุมยังไดกลาวเสริมตอไปอีกวา ในการเพิ่มทุนของบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด นั้น ผูถือหุนทุกคน
จะตองชําระเงินคาเพิ่มทุนในอัตราเดียวกันคือ หุนละ 140 บาท วัตถุประสงคหลักของบริษัทฯในการเขาทํารายการนี้ก็คือ
เปนเครื่องมือทางการตลาดที่ชวยเสริมธุรกิจหลักของบริษัทฯใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น เปนการตอยอดธุรกิจใหกับบริษัทฯ เพราะ
เมื่อรวมยอดขายรวมในแตละปของบริษัทฯ และบริษัทพันธมิตรคือ บริษัท ควอลิตี้เฮาส จํากัด (มหาชน) และบริษัท
เอเชี่ยน พร็อพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน) จะมีไมต่ํากวา 3 หมื่นลานบาท ซึ่งเปนจํานวนที่สูงมาก และธนาคารที่ตั้งใหมนี้จะ
ไมบริหารหนี้นี้เอง แตจะเอาพอรตลูกคาสินเชื่อบานมาแปลงเปนหลักทรัพยในรูปของการทําซิเคียวริไทซเซชั่น ซึ่งวิธีนี้
ธนาคารแทบจะไมมีความเสี่ยงเลย นับเปนยุทธศาสตรที่เราตองมีเพื่อไมใหการขายบานเราตองสะดุด เพราะการขายบาน
ของเราเปนแบบบานสรางกอนขาย ซึ่งการสรางบานกอนขายจะมีปญหาเรื่องเดียวที่สําคัญที่สุดคือเรื่องเงินดาวน เพราะ
เราสรางเสร็จแลว 100 % โดยลูกคาตองวางเงินดาวนและรับโอนกรรมสิทธิ์ในชวงระยะเวลาอันสั้น (ประมาณ 14 วัน) หาก
ธนาคารพาณิชยทั่วไปเปลี่ยนหลักการในการปลอยสินเชื่อที่จะตองใหมีการวางเงินดาวนสูงขึ้นมากจากปจจุบัน อาจทําให
ลูกคาบางสวนของบริษัทฯไมสามารถหาเงินดาวนไดทันในชวงระยะเวลาอันสั้นดังกลาว ดังนั้นการมีธนาคารของเราเองมา
รองรับการขายของเราก็จะชวยเสริมธุรกิจของเราไดเปนอยางดี
มีผูถือหุนไดสอบถามความเห็นของนายศิริ การเจริญดี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ในการเขาทํารายการดังกลาวของบริษัทฯ
นายศิริไดแถลงใหทราบวา ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนธุรกิจที่มีความผันผวน แตที่ผาน
มาบริษัทฯสามารถดําเนินธุรกิจและบริหารงานไดดีเสมอมา ไมวาภาวะเศรษฐกิจจะเปนอยางไรก็ตาม ซึ่งคณะกรรมการ
บริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นวา ระบบการเงินและระบบธุรกิจตางๆของประเทศจะตองพัฒนากาวหนาตอไป จะดีไหมหาก
เราหันไปจับธุรกิจอื่นที่แตกตางจากธุรกิจหลัก แตเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในอนาคต ถึงแมธนาคารที่เราจัดตั้งนี้จะเปน
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ธนาคารที่ไมใหญมาก แตก็มีกลุมลูกคาแนนอนกลุมหนึ่งที่จะมาใชบริการ ดังนั้นหากธนาคารนี้มีการพัฒนาไปในทิศทางที่
ถูกตอง ไดผูบริหารที่ดีมีวิสัยทัศน ธุรกิจนี้ก็นาไปไดดวยดี
มีผูถือหุนไดสอบถามที่ปรึกษาทางการเงินของบริษัทฯ ถึงความเหมาะสมของราคา
นายศิริพงษ สมบัติศิริ กรรมการผูจัดการ บริษทั ยูไนเต็ด แอ็ดไวเซอรี่ เซอรวิส จํากัด ที่ปรึกษา
ทางการเงินของบริษัทฯไดชี้แจงใหทราบวา ในการเพิ่มทุนของบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส จํากัด ผูถือหุนทุก
คนจะตองชําระเงินคาหุนเพิ่มทุนในอัตราหุนละ 140 บาท เทากันหมดทุกคน ในขณะที่ผูถือหุนเดิมถือหุนเหลืออยูเพียง
9.1% เทานั้น ซึ่งราคา 140 บาทนี้ก็เปนราคาที่เหมาะสมและยุติธรรมเพราะวา เราจะตองนําสวนล้ํามูลคาหุนไปตัดคา
ความนิยมจากการที่เขาซื้อหุนบริษัทเงินทุน บุคคลัภย จํากัด (มหาชน) จํานวน 300 ลานบาท อีกประการหนึ่ง ตาม
พระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจเงินทุน ธุรกิจหลักทรัพย และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร พ.ศ. 2522 กําหนดวาหากสถาบัน
การเงินใดมีผลขาดทุนถึงจํานวนที่ทําใหเงินกองทุนลดลงเหลือ 75%ของทุนชําระแลว สถาบันการเงินนั้นจะใหกูยืมตอไป
ไมได ซึ่งหากเราตั้งราคาหุนเพิ่มทุนที่ไมมีสวนล้ํามูลคาหุน จะทําใหธนาคารที่ตั้งใหมนี้มีความเสี่ยงในการดําเนินธุรกิจได
เนื่องจากเงินกองทุนตอทุนชําระแลวจะลดลงเหลือ 80.63% ซึ่งใกลเคียงกับระดับที่จะตองหยุดกิจการ (รายละเอียด
ปรากฎในสารสนเทศ หนา 38) เราจึงตองตั้งราคาใหมีสวนล้ํามูลคาหุนดังกลาว
ที่ประชุมพิจารณาแลว ลงมติใหบริษัทฯลงทุนในบริษัท เครดิตฟองซิเอร แลนดแอนดเฮาส
จํากัด โดยมีรายละเอียดดังกลาวทุกประการ (ดวยคะแนนเสียงเห็นชอบ 2,430,892,318 เสียง เกินกวา 3 ใน 4 ของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับสวนของผูถือหุนที่มีสวนไดเสีย
จํานวน 2,587,033,138 เสียง ไมเห็นชอบ 127,001,320 เสียง งดออกเสียง 29,139,500 เสียง)
วาระที่ 8. พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)
มีผูถือหุนไดสอบถามวา เหตุใดฝายตรวจสอบภายในของบริษัทฯถึงตองขึ้นกับกรรมการ
ผูจัดการ
นายประทีป วงศนิรันดร ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระไดชี้แจงใหทราบวา
เปนไปตามสายงานการบังคับบัญชาโดยทั่วไปที่พนักงานบริษัทฯจะตองขึ้นกับกรรมการผูจัดการ แตทั้งนี้ฝายตรวจสอบ
ภายในก็มีหนาที่ที่จะตองรายงานโดยตรงใหกับคณะกรรมการตรวจสอบอยูแลว
มีผูถือหุนไดสอบถามถึงการเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทของกรรมการแตละทาน
นายประทีปไดชี้แจงใหทราบวา เนื่องจากกรรมการตรวจสอบแตละทานก็ลวนแตเปนกรรมการ
ในบริษัทอื่นดวย ดังนั้นกรรมการตรวจสอบบางทานก็อาจจะติดภารกิจไมสามารถเขารวมประชุมคณะกรรมการบริษัทฯได
ทุกครั้ง แตทั้งนี้กรรมการทานใดที่ติดภารกิจไมอาจเขารวมประชุมไดก็ไดแจงใหคณะกรรมการรับทราบแลวทุกครั้ง
ไมมีผูถือหุนทานใดสอบถามเรื่องอื่นใดอีก
ปดประชุมเวลา 13.20 น.
ลงชื่อ นายอนันต อัศวโภคิน ประธานที่ประชุม
ลงชื่อ นายอดิศักดิ์ อธิราษฎรกุล เลขานุการที่ประชุม
รับรองสําเนาถูกตอง
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(นายอดิศร ธนนันทนราพูล)
กรรมการ
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