รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที่ 28 ตุลาคม 2551
ณ ห้ องจามจุรี บอลรู ม ชัน้ M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุ งเทพมหานคร
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเป็ นประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้เวลา 14.05 น. มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจาก
ผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมดังนี ้
- มีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าประชุมเองรวม 95 คน นับจํานวนหุ้นได้ 1,396,161 หุ้น
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ กรรมการอิสระของบริ ษัทเข้ าร่วมประชุมรวม 67 คน นับจํานวนหุ้นได้
รวม 15,610,266 หุ้น โดยมอบฉันทะให้ ออกเสียงลงคะแนนอนุมตั วิ าระต่างๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให้
พิจารณาอนุมตั ิ
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุมรวม 89 คน นับจํานวนหุ้นได้ รวม 109,641,719 หุ้น
- รวมจํานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าประชุมเองและมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมจํานวน 251 คน นับ
จํานวนหุ้นได้ ทั้งสิ ้น 126,648,146 หุ้น
- บริ ษัทมีผ้ ถู ือหุ้นรวม 1,521 คน ถือหุ้นจํานวน 188,629,100 หุ้น จึงมีผ้ ถู ือหุ้นที่เข้ าประชุม
เองและมอบฉันทะให้ เข้ าร่วมประชุมแทนคิดเป็ นร้ อยละ 67.14 ของจํานวนหุ้นทั้งหมด ครบเป็ นองค์ประชุม
ขอเปิ ดประชุม
- ในการประชุมครั้งนี ้มีกรรมการเข้ าร่วมประชุม 11 ท่าน ดังนี ้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางประคอง ลีละวงศ์
กรรมการตรวจสอบ
4. ร้ อยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
5. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
กรรมการสรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน
6. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
รองประธานกรรมการ
7. นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
กรรมการบริ หาร
8. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
กรรมการผู้อํานวยการ
9. นายหัชพงศ์ โภคัย
กรรมการ
10. นายประชา ใจดี
กรรมการตรวจสอบ
11. นายอติพล ตันติวิท
กรรมการ
- มีผ้ บู ริ หารระดับสูงเข้ าร่วมประชุมด้ วย 8 ท่าน ดังนี ้
นายกมล รมเยศ รองกรรมการผู้อํานวยการ สายกฎหมาย
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นายเกษมสุข จงมัน่ คง
นายศักดิช์ ยั เก่งกิจโกศล
นางสาวยุพาพรรณ์ ปริ ตานันท์
นายสมบูรณ์ วงศ์รัศมี
นายวินยั ศรี ชอบธรรม
นายวิจารณ์ หีบพร
นายปราโมทย์ วิรุตมวงศ์

รองกรรมการผู้อํานวยการ สายการเงินและบริ หาร
รองกรรมการผู้อํานวยการ สายปฏิบตั กิ าร
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สายตรวจสอบภายใน
ผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สายพัฒนาธุรกิจ
รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้อํานวยการ สายการตลาด
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อํานวยการ สายปฏิบตั กิ าร
ผู้ช่วยรองกรรมการผู้อํานวยการ สายการเงินและบริ หาร

- บริ ษัทได้ เผยแพร่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี ้บนเว็บไซต์ของบริ ษัท และได้ เปิ ดให้ ผ้ ถู ือหุ้น
เสนอเพิ่มวาระ พร้ อมทั้งเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมให้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ พิจารณา
เสนอที่ประชุมแต่งตั้งเข้ าเป็ นกรรมการ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระและลาออก ตั้งแต่วนั ที่ 7 สิงหาคม 2551
ถึงวันที่ 22 กันยายน 2551 แต่ไม่ปรากฏว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเพิ่มวาระ และเสนอชื่อผู้ที่มีคณ
ุ สมบัติ
เหมาะสมให้ คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา
- ขอแต่งตั้งให้ นายกมล รมเยศ เป็ นเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
- นายสุชาติ พฤกษ์ มหาดํารงค์ ผู้สอบบัญชีอนุญาต ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีอิสระและมิได้ เป็ นผู้ถือ
หุ้นของบริ ษัท ได้ ให้ เกียรติเป็ นตัวแทนของผู้ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมครั้งนี ้ ก่อนเริ่ ม
ประชุมขอชี ้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี ้
1. การดําเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรี ยงตามลําดับ
โดยกรรมการหรื อฝ่ ายจัดการที่เกี่ยวข้ องจะนําเสนอข้ อมูลในแต่ละวาระ
และจะเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม
แล้ วจึงลงมติ โดยระหว่างการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปก่อนและรายงานมติเมื่อ
ทราบผลการนับคะแนน
2. การลงมติ ในแต่ละวาระ เมื่อผู้ถือหุ้นซักถามหมดแล้ ว เพื่อความสะดวกรวดเร็ วในการนับ
คะแนนเสียงแต่ละวาระ ประธานที่ประชุมขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นลงมติดงั นี ้
(1) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะลงมติ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ลงมติใน
บัตรลงคะแนนที่ได้ รับสําหรับวาระนั้นพร้ อมลงลายมือชื่อผู้ถือหุ้น และชูมือขึ ้น เจ้ าหน้ าที่จะไปรับบัตรลงคะแนน
จากผู้ถือหุ้น
(2) ผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้ วย ไม่ต้องลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ได้ รับ และไม่
ต้ องชูมือขึ ้น โดยจะขอถือว่าผู้ถือหุ้นที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นด้ วยเต็มจํานวนเสียง
3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ รับ จะเป็ นบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง มี
จํานวน 17 บัตร
4. การนับคะแนนเสียงของมติแต่ละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไม่เห็นด้ วย และ งดออกเสียง
หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วยกับงดออกเสียง แล้ วหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เข้ าร่วมประชุม ได้
ผลลัพธ์เท่าใดถือเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วย กรณีที่พบว่าบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิได้ ลงลายมือชื่อ หรื อใช้
สิทธิเกินเสียงที่มีอยูจ่ ะถือว่าเป็ นโมฆะ และถือว่าผู้ถือหุ้นท่านนั้นงดออกเสียงที่มีอยูท่ ั้งหมดในวาระนั้น ในกรณี
บัตรใดใช้ สทิ ธิน้อยกว่าเสียงที่มีอยู่ จะถือว่าจํานวนเสียงส่วนต่างลงมติเห็นด้ วย
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ทั้งนี ้ในการลงคะแนนแต่ละวาระจะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า ในวาระนั้นๆ มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุม
เพิ่มขึ ้นหรื อลดลงก่อนนับคะแนนเสียง
สําหรับผู้ที่เข้ ามาร่วมประชุมแล้ ว และประสงค์ที่จะออกจากห้ องประชุม ขอให้ แจ้ งแก่เจ้ าหน้ าที่
ด้ วยว่า จะกลับเข้ ามาร่วมประชุมอีก หรื อจะไม่เข้ าร่วมประชุมต่อไป เพื่อที่จะทราบได้ วา่ ในแต่ละวาระมี
ผู้เข้ าร่วมประชุมเท่าใด อันจะทําให้ การนับจํานวนคะแนนเสียงถูกต้ องมากขึ ้น ในอดีตจะถือว่า ผู้ที่เข้ ามาร่วม
ประชุมแล้ วได้ ร่วมประชุมตลอดไป ซึง่ ความจริ งแล้ วผู้เข้ าร่วมประชุมบางท่านมิได้ เข้ าร่วมประชุมทุกวาระ ใน
ครั้งนี ้จะพยายามตรวจสอบให้ ถกู ต้ องมากขึ ้น เมื่อท่านกลับเข้ ามาประชุมต่อ ช่วยกรุณาแจ้ งชื่อให้ เจ้ าหน้ าที่
ทราบด้ วย
5. ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมีข้อสงสัยสอบถามในการประชุม ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นกรุณาเขียนชื่อและนามสกุล
ซึง่ จะมีเจ้ าหน้ าที่นํากระดาษไปให้ เพื่อใช้ เป็ นข้ อมูลในการจัดทํารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นให้ ละเอียดได้ มาก
ที่สดุ
ประธานที่ประชุมจึงได้ ดําเนินการประชุมตามวาระต่างๆ ดังนี ้
วาระที่ 1. รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551
ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่า บริ ษัทได้ จดั ส่งรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 ซึง่
ประชุมเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2550 ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ซึง่ อยูใ่ นหนังสือเชิญ
ประชุมครั้งนี ้ หน้ าที่ 8 - 29 รวม 22 หน้ า
ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาไปทีละหน้ า และได้ แจ้ งต่อผู้เข้ าร่วมประชุมว่า หาก
ท่านใดจะขอแก้ ไขข้ อความตอนใด ขอให้ แจ้ งให้ ทราบด้ วย
เมื่อที่ประชุมได้ พิจารณารายงานการประชุมครั้งดังกล่าวครบทุกหน้ าแล้ ว
ไม่มีผ้ ใู ดขอแก้ ไข
ข้ อความส่วนใด
ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ที่ประชุมลงมติ โดยแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงขอให้
กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 1 พร้ อมลงชื่อและชูบตั รลงคะแนน เพื่อให้ เจ้ าหน้ าที่รวบรวม
บัตรลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเพิ่มขึ ้นจํานวน 15 คน คิดเป็ นจํานวนหุ้น
4,438,084 หุ้น รวมเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 266 คน รวมจํานวนหุ้น 131,086,230 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 มี
ดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
130,851,030 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8206
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
235,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.1794
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 131,086,230 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 99.8206 ซึ่งเกินกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น
ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ ให้ รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี
2550 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
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วาระที่ 2.

การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550-2551 และการจ่ ายเงินปั นผล
ระหว่ างกาลเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุมแถลงว่า ในวาระนี ้ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อํานวยการ เป็ น
ผู้รายงาน ซึง่ นายสุเวทย์ ได้ ขอให้ เจ้ าหน้ าที่ฉายสไลด์ ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของบริ ษัทในปี
2550-2551 (ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม 2550 – 30 มิถนุ ายน 2551) ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้
• ภาวะเศรษฐกิจไทยในปี 2551
- ราคานํ ้ามันและอัตราเงินเฟ้อยังอยูใ่ นเกณฑ์สงู ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2551 เป็ นต้ นมา แต่มี
แนวโน้ มปรับตัวลดลง ทําให้ ผ้ บู ริ โภคระมัดระวังในการใช้ จ่ายมากขึ ้น
- ปั ญหาเสถียรภาพทางการเมืองที่ไม่แน่นอน ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมัน่ ของผู้บริ โภคและ
นักลงทุน
การดําเนินงานของบริษัทแบ่ งธุรกิจออกเป็ น 6 กลุ่ม ดังนี ้
• ธุรกิจศูนย์ การค้ า
- เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ( MBK CENTER) บริ ษัทเป็ นผู้บริ หารเอง
- บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด (SPW) บริ ษัทลงทุนในหุ้นของ SPW ประมาณ 30.72% ของ
ทุนเรี ยกชําระแล้ ว
1) ปี 2550-2551 มีรายได้ ประมาณ 2,207 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2549-2550 ประมาณ
7.1 % ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 2,061 ล้ านบาท
2) ปี 2550-2551 มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)ประมาณ 1,307 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2549-2550 ประมาณ 4.6 % ซึง่ มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)ประมาณ 1,249 ล้ านบาท
- เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2550 บริ ษัทลงนามในสัญญาให้ สทิ ธิใช้ ประโยชน์ศนู ย์การค้ าบริ เวณ
สี่แยกปทุมวัน กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มีกําหนดเวลาการใช้ ประโยชน์ที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ างอาคาร เอ็ม บี
เค เซ็นเตอร์ ระยะเวลา 20 ปี นับตั้งแต่ 22 เมษายน 2556 – 21 เมษายน 2576
- เมื่อเดือน ธันวาคม 2550 บริ ษัทย่อยของบริ ษัทได้ ประมูลซื ้อที่ดนิ และสิง่ ปลูกสร้ างบริ เวณ
ถนนพระราม 9 เนื ้อที่ประมาณ 14 ไร่ เพื่อพัฒนาโครงการอสังหาริ มทรัพย์
- เมื่อเดือนกันยายน 2551 บริ ษัทและบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ได้ ร่วมกันซื ้อหุ้นสามัญ
ของบริ ษัท เสรี เซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากัด ทั้งหมด 100% มีมลู ค่าการซื ้อขายหุ้นทั้งสิ ้น 975 ล้ านบาท โดย
บริ ษัทและบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ถือหุ้นในสัดส่วน 50:50 ทั้งนี ้บริ ษัทดังกล่าวเป็ นผู้ถือกรรมสิทธิ์อาคาร
เสรี เซ็นเตอร์ และมีสทิ ธิการเช่าที่ดนิ ซึง่ เป็ นที่ตั้งอาคารระยะเวลา 15 ปี
ธุรกิจโรงแรมและการท่ องเที่ยว
บริ ษัทเป็ นเจ้ าของธุรกิจเอง มีโรงแรมจํานวน 3 โรงแรม คือ
1. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ปี 2550-2551 มีอตั ราเข้ าพักประมาณ 90% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2549-2550 มีอตั รา
เข้ าพักประมาณ 86 % ซึง่ อยูใ่ นอัตราที่ใกล้ เคียงกัน
•
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2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รี สอร์ ท
ปี 2550-2551 มีอตั ราเข้ าพักประมาณ 55% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2549-2550 มีอตั รา
เข้ าพักประมาณ 53 %
3. โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง ( เดิมชื่อ รอยัล ปริ๊นเซส ระนอง )
เมื่อปี 2550 บริ ษัทได้ บริ หารจัดการเอง
ปี 2550-2551 มีอตั ราเข้ าพักประมาณ 56% เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี 2549-2550 มีอตั รา
เข้ าพักประมาณ 46 %
1) ปี 2550-2551 มีรายได้ ประมาณ 1,317 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2549/2550
ประมาณ 11.9 % ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 1,177 ล้ านบาท
2) ปี 2550-2551 มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 440 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
จากปี 2549-2550 ประมาณ 95.4 % ซึง่ มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 225 ล้ านบาท ทั้งนี ้
เนื่องจากปี 2550 บริ ษัทได้ เปลี่ยนสัญญาการบริ หารโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส จากสัญญาจ้ างบริ หาร มาเป็ น
แฟรนไชส์ ซึง่ มีคา่ ธรรมเนียมจากการเปลี่ยนสัญญาดังกล่าวเป็ นจํานวนเงิน 113 ล้ านบาท ถ้ านําตัวเลขจํานวน
113 ล้ านบาท บวกกลับ กําไรปี 2551 ก็ยงั เพิ่มขึ ้นจากปี 2550
สําหรับธุรกิจโรงแรม บริ ษัทมีโครงการพัฒนาโรงแรมและรี สอร์ ทบนเกาะสมุย ระดับ 5 ดาว
คาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณ ปี 2553
• ธุรกิจสนามกอล์ ฟ
เมื่อเดือนธันวาคม 2550 บริ ษัทได้ เปิ ดสนามกอล์ฟใหม่ 18 หลุม ที่จงั หวัดภูเก็ต ชื่อสนาม
กอล์ฟ เดอะ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ ส
1) ปี 2550-2551 มีรายได้ ประมาณ 171 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก ปี 2549-2550 ประมาณ
40.6 % ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 122 ล้ านบาท
2) ปี 2550-2551 มีกําไรจากการดําเนินงาน(EBIT)ประมาณ 5 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2549-2550
ประมาณ 78.2 % ซึง่ มีกําไรจากการดําเนินงาน(EBIT) ประมาณ 24 ล้ านบาท ทั้งนี ้เนื่องจากในการเปิ ดสนาน
กอล์ฟเมื่อเดือนธันวาคม 2550 มีคา่ ใช้ จ่ายซึง่ เป็ นค่าเสื่อมราคาของสนามกอล์ฟใหม่ที่เริ่ มเปิ ด ซึง่ การทําสนาม
กอล์ฟก็จะมีธุรกิจต่อเนื่อง คือการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ซึง่ จะได้ กล่าวต่อไป
ทั้งนี ้ธุรกิจสนามกอล์ฟ บริ ษัทมีโครงการพัฒนาสนามกอล์ฟที่จงั หวัดปทุมธานี ขนาด 18 หลุม
คาดว่าจะแล้ วเสร็ จประมาณปลายปี 2552
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์
บริ ษัทมีโครงการพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ที่จงั หวัดภูเก็ต จํานวน 6 โครงการ
โครงการแรก บ้ านสวนล็อคปาล์ม จํานวน 60 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 ขาย
ไปได้ ประมาณ 71.6 %
โครงการที่สอง GARDEN VILLA จํานวน 37 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 ขาย
ไปได้ ประมาณ 86%
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โครงการที่สาม NEW TOWNHOUSE จํานวน 6 หน่วย ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 ขาย
ไปได้ ประมาณ 83%
โครงการที่สี่
LAKE FRONT
จํานวน 10 หน่วย ขายไปหมดแล้ ว
โครงการที่ห้า THE INDY
จํานวน 39 หน่วย ขายไปหมดแล้ ว
โครงการที่หก THE PANO
จํานวน 28 หน่วย จะเริ่ ม PRE SALE ปลายปี 2551
1) ปี 2550-2551 มีรายได้ ประมาณ 337 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2549-2550 ประมาณ
9.5 % ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 307 ล้ านบาท
2) ปี 2550-2551 มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 71 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี
2549-2550 ประมาณ 76.3 % ซึง่ มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 40 ล้ านบาท
• ธุรกิจข้ าว
ดําเนินงานโดยบริ ษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากัด (มหาชน) มีผลิตภัณฑ์ดงั นี ้
- ข้ าวมาบุญครอง
- ข้ าวถุงมาบุญครอง พลัส
- ผลิตภัณฑ์แป้ง
- ผลิตภัณฑ์นํ ้ามันรํ า
- โรงผลิตไฟฟ้า
1) ปี 2550-2551 มีรายได้ ประมาณ 2,011 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี 2549-2550 ประมาณ
10.6 % ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 1,818 ล้ านบาท
2) ปี 2550-2551 มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 157 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2549-2550 ประมาณ 5,133 % ซึง่ มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 3 ล้ านบาท
รายได้ รวมแบ่ งตามธุรกิจ
รายได้ รวมดีขึ ้นทุกกลุม่ ยกเว้ นในหมวดกลุม่ อื่นๆ ในปี 2550-2551 บริ ษัทมีรายได้ รวมทั้งกลุม่
จํานวนประมาณ 6,282 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 6.5% เมื่อแยกตามกลุม่ ธุรกิจจะเป็ นดังนี ้
- ธุรกิจศูนย์ การค้ า มีรายได้ รวม ประมาณ 2,207 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 7.1 % หรื อเมื่อ
คิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้ เท่ากับ 35 %
- ธุรกิจโรงแรมและการท่ องเที่ยว มีรายได้ รวมประมาณ 1,317 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 11.9% หรื อเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้ เท่ากับ 21 %
- ธุรกิจสนามกอล์ ฟ มีรายได้ รวมประมาณ 171 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 40.6 % หรื อ
เมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้ เท่ากับ 3 %
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ มีรายได้ รวมประมาณ 337 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ
9.5 % หรื อเมื่อคิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้ เท่ากับ 5 %
- ธุรกิจข้ าว มีรายได้ รวมประมาณ 2,011 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นประมาณ 10.6 % หรื อเมื่อ
คิดตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้ เท่ากับ 32 %
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- ธุรกิจอื่นๆ มีรายได้ รวมประมาณ 240 ล้ านบาท ลดลงประมาณ 42 % หรื อ เมื่อคิด
ตามสัดส่วนของประเภทธุรกิจจะได้ เท่ากับ 4% สาเหตุที่รายได้ ในกลุม่ นี ้ลดลงอย่างมาก ก็เนื่องจากปี 2550
ลูกหนี ้ ปรส.ของบริ ษัทได้ ปิดบัญชี โดยนําเงินมาชําระหนี ้ส่วนที่เหลือทั้งหมด
กําไรจากการดําเนินงานรวม ปี 2550-2551 มีทั้งสิ ้นประมาณ 2,181 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจาก
ปี 2549-2550 ประมาณ 13.8 % ซึง่ มีรายได้ ประมาณ 1,916 ล้ านบาท เมื่อพิจารณาตามสัดส่วนของที่มา
ของกําไรแล้ ว มาจากธุรกิจศูนย์การค้ า 60% ธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว 20% ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ 3%
ธุรกิจข้ าว 7 % ธุรกิจอื่น ๆ 9%
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ ได้ เรี ยน
ต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นว่า จะเตรี ยมข้ อมูลเกี่ยวกับการลงทุนในอสังหาริ มทรัพย์เพื่อให้ เช่า ที่ถือครองโดยบริ ษัทที่
บริ ษัทลงทุน โดยผ่านการถือหุ้นสามารถแปลงเป็ นจํานวนพื ้นที่ จํานวนห้ องได้ เท่าใด ตามสัดส่วนการถือหุ้นของ
บริ ษัท โดยจะได้ นําเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ ในการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งต่อไปนั้น ในการประชุมครั้งนี ้
บริ ษัทได้ จดั เตรี ยมข้ อมูลดังกล่าวแล้ ว รายละเอียดปรากฏตามตารางดังต่อไปนี ้
สินทรัพย์ตามสัดส่วนที่บริ ษัทถือหุ้น
1.ศูนย์การค้ า (ตรม.)
2.อาคารสํานักงาน (ตรม.)
3.โรงแรมระดับ 5 ดาว (ห้ อง)
4.โรงแรมระดับ 4 ดาว (ห้ อง)
5.โรงแรมระดับ 3 ดาว (ห้ อง)
6.อาคารที่พกั อาศัยให้ เช่า
7.อาคารพาณิชย์ / VILLA (หลัง)

*ถือหุ้นทางตรง
135,169
31,267
246
462
138
55

**ถือหุ้นทางอ้ อม
42,292
12,417
475
102
102
12
3

รวม
177,461
43,684
721
564
240
12
58

* ถือหุ้นทางตรง
หมายถึงธุรกิจที่บริ ษัทบริ หารจัดการเอง
* * ถือหุ้นทางอ้ อม
หมายถึงธุรกิจที่บริ ษัทถือหุ้นในบริ ษัทที่เป็ นเจ้ าของทรัพย์สนิ เช่น ถือหุ้น
ในบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด เป็ นต้ น
จํานวนทรัพย์สนิ ดังกล่าว บริ ษัทใช้ เป็ นข้ อมูลในการบริ หารงานของบริ ษัท หากเศรษฐกิจมีการ
ขยายตัวเพิ่มขึ ้นหรื อเศรษฐกิจชะลอตัวลง จะส่งผลกระทบต่อสินทรัพย์ในกลุม่ ใดบ้ าง
การจ่ ายเงินปั นผลระหว่ างกาล ในปี ที่ผา่ นมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริ ษัท ครั้งที่ 4/2551
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2551 ได้ มีมติให้ จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต่วนั ที่ 1
กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 หุ้นละ 2.00 บาท และบริ ษัทได้ จ่ายไปแล้ วเมื่อวันที่ 2
พฤษภาคม 2551
ประธานที่ประชุม ได้ รายงานเพิ่มเติมดังนี ้
ธุรกิจศูนย์ การค้ า ในปี นี ้นอกจากการร่วมทุนกับบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ซื ้อหุ้นทั้งหมด
ของบริ ษัท เสรี เซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากัด แล้ ว เมื่อปี 2550 บริ ษัทยังได้ ไปซื ้อที่ดนิ เนื ้อที่ประมาณ 13 -14 ไร่
•
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ธุรกิจโรงแรม กรรมการผู้อํานวยการ ได้ อธิบายเรื่ อง SAMUI PROJECT นั้น อยูร่ ะหว่าง
ขั้นตอนการออกแบบ คาดว่าจะใช้ เวลาสักระยะหนึง่ ขณะเดียวกันที่จงั หวัดภูเก็ต ซึง่ มีสนามกอล์ฟนั้น อยูใ่ น
ระหว่างพิจารณาสร้ างโรงแรมขนาดเล็กประมาณ 2 โรงแรม แต่ละโรงแรมมีจํานวนห้ องประมาณ 40 ห้ อง
ให้ บริ การนักกอล์ฟที่ไปเล่นกอล์ฟ โดยจะสร้ างติดกับสนามกอล์ฟล็อคปาล์ม และสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาเทิน
กอล์ฟ คอร์ ส ซึง่ สร้ างสนามกอล์ฟเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว และกําลังได้ รับการตอบรับที่ดีมาก ถือว่าเป็ นสนามกอล์ฟที่
ดีที่สดุ แห่งหนึง่ ในเอเซีย เป็ นที่นิยมทั้งนักกอล์ฟภายในและต่างประเทศ ขณะนี ้บริ ษัทกําลังวางแผนจะสร้ าง
โรงแรมอยูต่ ดิ กับคลับเฮ้ าส์ของสนาม และวางแผนจะสร้ าง VILLA ขายข้ างบริ เวณโรงแรม โดยโรงแรมจะ
ให้ บริ การแก่ผ้ อู ยูอ่ าศัยใน VILLA ด้ วย จึงขอเรี ยนเพิ่มเติมให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
ธุรกิจสนามกอล์ ฟและธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรั พย์ ความจริ งแล้ วต้ องถือว่า เป็ นธุรกิจ
เดียวกัน เนื่องจากในการสร้ างสนามกอล์ฟ บริ ษัทไม่ได้ สร้ างสนามกอล์ฟเพียงอย่างเดียว เพื่อหวังกําไรจาก
สนามกอล์ฟ เพราะลําพังธุรกิจกอล์ฟไม่ได้ สร้ างกําไรให้ มากมายนัก แต่สนามกอล์ฟส่วนใหญ่จะสร้ างพร้ อมกับ
การพัฒนาที่ดนิ บริ เวณรอบๆ ซึง่ จะทําให้ การพัฒนาที่ดนิ มีราคาเพิ่มขึ ้น และสามารถขายได้ งา่ ยขึ ้น ยกตัวอย่างที่
จังหวัดปทุมธานี ซึง่ บริ ษัทมีที่ดนิ อยูป่ ระมาณ 800 ไร่ ถ้ าหากบริ ษัทจะทําเป็ นหมู่บ้านจัดสรรอย่างเดียว คงเป็ น
หมู่บ้านที่ใหญ่และไม่น่าอยู่ กว่าจะขายหมดโครงการก็คงใช้ เวลานานมาก คิดว่าน่าจะเป็ นวิธีที่ดีที่สดุ ที่จะทํา
สนามกอล์ฟอยูต่ รงกลาง โดยมีบ้านอยูร่ อบๆ สนาม เมื่อคํานวณแล้ วมูลค่าของบ้ านที่อยูร่ อบๆ ที่เพิ่มขึ ้นจาก
การมีสนามกอล์ฟ น่าจะคุ้มกว่าที่มีสนามกอล์ฟซึง่ จะค่อยๆ สร้ างรายได้ ให้ บริ ษัทในระยะยาว ธุรกิจสนามกอล์ฟ
เป็ นธุรกิจที่ดีในแง่ยิ่งนานไปสนามยิ่งสวยและมีคา่ เพิ่มขึ ้น
ไม่เหมือนกับธุรกิจโรงแรม เช่น โรงแรมปทุมวัน
ปริ๊ นเซส บริ ษัทต้ องลงทุนประมาณ 500 ล้ านบาท ในการ RENOVATE เช่น ปรับปรุงห้ องพักและห้ องนํ ้า ขณะนี ้
ไม่ได้ เปิ ดให้ บริ การอย่างทุกชั้น สําหรับสนามกอล์ฟไม่ต้องปิ ดปรับปรุง กล่าวคือต้ นไม้ ยิ่งเจริ ญเติบโตยิ่งสวย แต่
จะไม่ได้ กําไรมาก
ธุรกิจข้ าว ซึง่ ได้ รายงานว่ามีกําไรเล็กน้ อย และกําไรมาเติบโตเมื่อปี ที่แล้ วนั้น ทั้งนี ้ยังไม่รวม
เงินปั นผลรับจากการลงทุนในบริ ษัท ถ้ ารวมก็จะมากกว่านี ้พอสมควร กําไรที่เพิ่มมากขึ ้นในปี ที่แล้ ว เนื่องจาก
ราคาข้ าวเพิ่มขึ ้นสูงมากในขณะที่ราคานํ ้ามันมีราคาเพิ่มขึ ้น ขณะนี ้ราคานํ ้ามันลดลง ราคาข้ าวจึงลดลงด้ วย
กําไรจากธุรกิจข้ าว ก็น่าจะลดลงด้ วยเช่นกัน
นายมาโนช คงคาทิพย์ ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ผลกระทบจากเศรษฐกิจขณะนี ้ คงจะกระทบต่อศูนย์การค้ าไม่มาก แต่ในด้ านโรงแรมและ
อสังหาริ มทรัพย์ ในปี 2552 จะมีผลกระทบคิดเป็ น % เท่าใด เช่น อัตราเข้ าพักลดลงเท่าใด
- สนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ ส ช่วง LOW SEASON จะมีนกั กอล์ฟมาใช้
บริ การมากน้ อยเพียงใด และคิดว่าจะได้ รับความนิยมหรื อมีนกั กอล์ฟมาใช้ บริ การมากหรื อไม่
นอกจากนี ้มีข้อเสนอแนะว่า ถ้ าสนามกอล์ฟหรื อโรงแรมในเครื อ เช่น โรงแรมเชอราตัน กระบี่
บีช รี สอร์ ท ช่วง LOW SEASON เป็ นไปได้ หรื อไม่วา่ จะมี PROMOTION พิเศษให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น เช่น ลดราคา
ค่าออกรอบกอล์ฟ ลดราคาค่าห้ องพัก ตัวอย่างเช่น 3 เดือนให้ ผ้ ถู ือหุ้นไปใช้ บริ การ โดยให้ สว่ นลด เพื่อจะมี
รายได้ มากขึ ้น
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ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อํานวยการ เป็ นผู้ตอบ
คําถาม ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะการเมืองภายในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อธุรกิจ
ศูนย์การค้ า และสําหรับธุรกิจโรงแรม ขอให้ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ ซึง่ ดูแลด้ านนี ้
โดยเฉพาะช่วยตอบคําถาม
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อาํ นวยการ ได้ ชี ้แจงว่า ศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
มีนกั ท่องเที่ยวมาใช้ บริ การมากพอสมควร ตามที่ได้ ทําการสํารวจ ต้ นปี 2551 มีสดั ส่วนนักท่องเที่ยวมาใช้
บริ การประมาณ 22 % ซึง่ เพิ่มจากประมาณ 15 % เมื่อ 2 ปี ที่แล้ ว ก่อนจะเกิดวิกฤติเศรษฐกิจโลก จากการทํา
สํารวจเมื่อเดือนสิงหาคม 2551 มีสดั ส่วนนักท่องเที่ยวมาใช้ บริ การประมาณ 25 % เดือนกันยายนถึงปั จจุบนั
ลดลงเหลือประมาณ 22 % คาดว่า จากนี ้ไปตัวเลขน่าจะอยูป่ ระมาณนี ้ หากลดลงก็ไม่น่าจะมากเท่าไร เนื่องจาก
ค่าเงินบาทอ่อนลง เมื่อนักท่องเที่ยวเข้ ามาใช้ จ่ายก็ถือว่ายังเสียค่าใช้ จ่ายน้ อย คิดว่ายังไม่เห็นสัญญาณที่มี
ปั ญหา
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ได้ ชี ้แจงว่า ธุรกิจโรงแรม ของบริ ษัทมี
อยู่ 3 แห่ง ดังนี ้ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รี สอร์ ท
- โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส อัตราเข้ าพักรวมทั้งอัตราค่าห้ องพักยังถือว่าดีอยูม่ าก โชคดี
ที่โรงแรมอยูใ่ น LOCATION ที่ดี ชื่อเสียงของโรงแรมเป็ นที่แพร่หลายและนิยม ลูกค้ าส่วนใหญ่เป็ นชาว
ออสเตรเลีย คิดว่าถ้ าเศรษฐกิจออสเตรเลียไม่ได้ รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจโลกมากนัก อัตราการเข้ าพักก็
จะยังคงดีอยูเ่ ช่นนี ้ แต่ในครึ่งปี นี ้ตั้งแต่เดือนมิถนุ ายนเป็ นต้ นมาจนถึงปลายปี 2552 ทั้งปี 2552 โรงแรมอยู่
ระหว่างการปรับปรุง เพราะฉะนั้นจํานวนห้ องที่จะให้ บริ การจะลดน้ อยลง เนื่องจากจะปิ ด 5 ชั้นตลอดเวลา
รายได้ จะลดลงแต่ห้องที่เปิ ดบริ การอัตราเข้ าพักจะเต็ม 90% ตลอดเวลา ในช่วงนี ้อัตราค่าห้ องพักก็เพิ่มขึ ้น
ประมาณ 10 %
- โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง (เดิมชื่อโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง) เป็ นโรงแรมระดับ 3 ดาว
บริ ษัทบริ หารงานเองทั้งหมดทําให้ ลดค่าใช้ จ่ายในการบริ หารงานโดยผู้อื่น ผู้จดั การมีความขยันขันแข็ง เป็ น
โรงแรมที่อยูใ่ นเมืองแห่งเดียวที่นิยมจัดงานแต่งงาน
และก็เป็ นที่นิยมของคนท้ องถิ่น ขณะเดียวกันก็ยงั มี
หน่วยงานราชการมาประชุม เพราะเป็ นโรงแรมที่ราคาไม่สงู นัก คาดว่าอัตราเข้ าพักจะอยูท่ ี่ประมาณ 50% - 52 %
สูงสุดอยูท่ ี่ประมาณ 55 %
- โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รี สอร์ ท มีปัญหา เนื่องจากในเดือนที่ผา่ นมา อัตรา
การเข้ าพักอยูใ่ นเกณฑ์ที่ตํ่ามาก ลดลงมาเหลือแค่ 17 % นับตั้งแต่เปิ ดโรงแรมมาก็ไม่เคยตํ่ามากเท่านี ้ ทั้งนี ้
เนื่องจาก กลุม่ ลูกค้ าเป็ นชาวต่างประเทศ และส่วนใหญ่มาพักเป็ นครอบครัว เพราะฉะนั้นเมื่อเหตุการณ์ใน
บ้ านเมืองยังไม่สงบเรี ยบร้ อย การปิ ดสนามบินมีสว่ นกระทบมากที่สดุ ผมเป็ นห่วงว่าถ้ าช่วง PEAK SEASON
คือตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552 ซึง่ เป็ นช่วงของการทํารายได้ ของโรงแรม ก็หวังว่าเหตุการณ์
คงไม่เปลี่ยนแปลงมากไปกว่านี ้ แต่ถ้าสถานการณ์รุนแรงมากขึ ้นก็จะกระทบมากทีเดียว ปี ที่แล้ วอัตราเข้ าพัก
อยูท่ ี่ 55 % ปี นี ้คาดว่าจะอยูท่ ี่ประมาณ 45 % แต่ก็ยงั มีผลบวกในแง่กระแสเงินสด และยังน่าเป็ นห่วงมาก
- โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน เป็ นโรงแรมที่บริ การเพื่อการประชุมขนาดใหญ่
โดยเฉพาะ ตัวเลขผลการดําเนินงานก็ลดตํ่าลง และก็อยูร่ ะหว่างการปรับปรุง แต่ตวั เลขผลกําไรก็ถือว่ายังพอใช้ ได้
คิดว่ารายได้ ปี 2552 น่าจะคงที่เหมือนปี นี ้ และก็ไม่แกว่งตัวเหมือนที่จงั หวัดกระบี่
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สรุปภาพรวมของธุรกิจโรงแรม ที่มีผลกระทบต่อบริ ษัทแล้ ว คาดว่าจะมีผลไม่มากนัก
สําหรับข้ อเสนอแนะว่า จะให้ สว่ นลดกับผู้ถือหุ้นช่วง LOW SEASON นั้น บริ ษัทยินดี และผม
คิดว่าที่นําเสนอมาเป็ นแนวความคิดที่ดี ผมจะรี บนําเสนอผู้ถือหุ้นต่อไป
ประธานที่ประชุม ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า เรื่ องการให้ ประโยชน์กบั ผู้ถือหุ้นนั้น อยูใ่ นแนวนโยบาย
ของบริ ษัท แต่ก็ต้องระมัดระวังด้ วย เนื่องจากบางโรงแรม เช่น โรงแรมดุสติ ธานี ในช่วงที่ไม่สามารถจ่ายเงินปั นผลได้
ก็ให้ ประโยชน์กบั ผู้ถือหุ้นเช่นกัน แต่วิธีให้ ประโยชน์ก็ลําบาก กล่าวคือบางคนถือหุ้น 100 หุ้น ได้ รับประโยชน์ให้
พัก 1 คืน มูลค่ามากกว่าหุ้นจํานวน 100 หุ้น ที่ถืออยูต่ ั้งมาก และทั้ง ๆ ที่ผ้ ถู ือหุ้นบางคนถือหุ้น 10,000 หุ้น
ก็ได้ ผลประโยชน์เท่ากันซึง่ ถือว่าไม่ยตุ ธิ รรม แต่อย่างไรก็ดีจะนําไปคิดว่า จะจัดการอย่างไรเพื่อความยุตธิ รรม
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ ได้ ปรึกษาหารื อกันกับคณะกรรมการ เมื่อเร็ ว ๆ นี ้ มีความเห็นว่า
ธุรกิจพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ น่าจะได้ รับผลกระทบเช่นเดียวกัน ขณะนี ้ธุรกิจพัฒนาสร้ างบ้ านเพื่อขายที่จงั หวัด
ภูเก็ต ซึง่ เป็ นบ้ านราคาแพง สําหรับขายให้ คนไทยที่มีฐานะดี และขายชาวต่างประเทศ ซึง่ คาดว่าจะมี
ผลกระทบบ้ าง เนื่องจากเพิ่งได้ รับรายงานว่าลูกค้ า 1 รายที่ได้ ตกลงซื ้อไว้ แล้ ว ได้ ขอชะลอการชําระเงิน
เนื่องจากเมื่อคิดสกุลเงินปอนด์เปรี ยบเทียบกับสกุลเงินบาทแล้ วถือว่าราคาแพงขึ ้น เพราะค่าเงินอ่อนตัวลง
วิกฤติเศรษฐกิจโลก ผลกระทบที่เห็นชัดน่าจะเป็ นราคาหุ้น แต่หลังจากนี ้จะลงไปในที่เห็นไม่ชดั
แต่ผลกระทบจะมาก เรื่ องเศรษฐกิจจะถดถอย เมื่อเช้ าวันนี ้อ่านหนังสือพิมพ์ สินค้ า EXPORT ของประเทศจะ
ลดลง จะมีคนตกงานเป็ นล้ านคน เมื่อคนตกงาน บ้ านที่จะสร้ างขายให้ คนไทยด้ วยกันเองจะน้ อยลง ดังนั้น
ผลกระทบน่าจะมีแน่ แต่สําหรับบริ ษัทก็คงจะไม่มากมายนัก ขณะที่ผมมีสารจากประธานกรรมการ ถึงผู้ถือหุ้น
ซึง่ ลงใน ANNUAL REPORT ปี 2007-2008 ในขณะนั้นเหตุการณ์ในโลกก็ยงั ไม่เลวร้ ายขนาดนี ้ และเหตุการณ์
ความวุน่ วายในประเทศก็ยงั ไม่เลวร้ ายเท่านี ้ จึงได้ คาดการเอาไว้ วา่ ผลการดําเนินงานของบริ ษัทน่าจะดีตอ่ ไป
ในขณะนี ้ก็ยงั หวังว่ายังดีอยู่ ใน 3 เดือนแรกของปี 2551 เมื่อเปรี ยบเทียบกับ 3 เดือน แรกของปี ที่แล้ ว ก็ยงั ถือ
ว่าอยูใ่ นเกณฑ์ดี แต่ก็ยงั ห่วง 9 เดือนหลังนี ้อยูบ่ ้ าง
ธุรกิจการโรงแรมและการท่องเที่ยวได้ รับผลกระทบแน่ แต่อย่างไรก็ตามไม่น่าจะมากถึงขนาดที่
จะกระทบต่อการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทตามที่ได้ วางแผนไว้
นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศสกุล ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ขอความรู้วา่ บ้ านที่จะไปสร้ างที่สนามกอล์ฟ บริ ษัทมี COMMITMENT กับผู้ซื ้อหรื อไม่วา่ ใน
อนาคตส่วนของสนามกอล์ฟจะยังคงเป็ นสนามกอล์ฟอยูห่ รื อไม่ จะมีการเปลี่ยนแปลงหรื อไม่ จําเป็ นต้ องมี
COMMITMENT กับผู้ซื ้อ หรื อไม่
- ที่นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อํานวยการ แจ้ งว่า บริ ษัทได้ ร่วมกับบริ ษัทสยามพิวรรธน์
จํากัด ซื ้อหุ้นของบริ ษัท เสรี เซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากัด โดยไม่มี เดอะมอลล์ จะทําให้ มี CONFLICT กัน
หรื อไม่ ในความรู้สกึ ของคนทัว่ ไปและผมขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมว่า เป็ นอย่างไร และการวางแผนทาง
การเงินที่บริ ษัทคิดว่าคุ้มทุนที่ได้ ลงทุนไปจะคุ้มทุนเมื่อใด
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า คําถามแรกเป็ นคําถามที่น่าสนใจ ซึง่ ขณะที่ไปซื ้อที่ดนิ ข้ าง
สนามกอล์ฟ จะแน่ใจได้ อย่างไรว่าเมื่อเวลาผ่านไป สนามกอล์ฟจะไม่ถกู นํามาจัดสรรเป็ นที่พกั อาศัย และนี่เป็ น
ปั ญหามาแล้ วในบางสนามกอล์ฟ เมื่อผู้ถือกรรมสิทธิ์สนามกอล์ฟเปลี่ยนไป และสมาชิกสนามกอล์ฟที่ขายก็
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หายไป ความจริ งก็ยงั ไม่ได้ คดิ ให้ ละเอียดว่า บริ ษัทจะไป COMMITMENT กับผู้ซื ้อ อย่างไร แต่ถ้าเอาโครงการที่
ปทุมธานี เป็ นเกณฑ์จะเห็นได้ จากวิธีการก่อสร้ าง โดยได้ ขดุ สระนํ ้ากลางสนามกอล์ฟลึกลงไปมาก ซึง่ จะนํามา
จัดสรรสร้ างบ้ านก็คงได้ แต่ก็น่าจะดําเนินการได้ ยาก ส่วนจะ COMMITMENT กับผู้ซื ้อหรื อไม่นั้น ยังไม่เคย
คิดถึงประเด็นนี ้ ถึงแม้ ผ้ ซู ื ้อเชื่อว่าบริ ษัทจะไม่นําไปเปลี่ยนเป็ นที่พกั อาศัย แต่ก็คงจะเป็ นเรื่ องดีหากจําเป็ นเราจะ
ให้ COMMITMENT แก่ผ้ ซู ื ้อ
สําหรับคําถามที่สอง เรื่ องเสรี เซ็นเตอร์ นั้น เดอะมอลล์มีสว่ นร่วมกับบริ ษัท สยามพิวรรธน์
จํากัด เฉพาะโครงการสยามพารากอน บริ ษัทได้ ถือหุ้นในบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ดังนั้นจึงมีความสนิท
สนมกัน มีความเข้ าใจกันดี ขณะนี ้บริ ษัทมีโอกาสได้ ศกึ ษา เรื่ องเสรี เซ็นเตอร์ ถ้ าหากบริ ษัทจะทําดีพาร์ ทเมนท์
สโตร์ ก็จะได้ หารื อกับเดอะมอลล์ แต่บงั เอิญในแผนของบริ ษัทคิดว่า จะไม่ทําดีพาร์ ทเมนท์สโตร์ เพราะฉะนั้น
CONFLICT ในการลงทุนที่เสรี เซ็นเตอร์ คงไม่มี
นายวัฒน์ ชมเชยวงษ์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ราคาที่บริ ษัทเข้ าไปซื ้อเสรี เซ็นเตอร์ ทําไมจึงสูงนัก
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ตามที่บริ ษัทได้ แจ้ งประกาศไว้ ในตลาดหลักทรัพย์ฯ ว่า ได้ ซื ้อมา
ในราคา 975 ล้ านบาท โดยที่มีสทิ ธิการเช่าอยูป่ ระมาณ 15 ปี ในการตัดสินใจซื ้อ บริ ษัทคํานวณรายได้ ที่คาดว่า
จะได้ รับในอนาคต และก็ DISCOUNT มาด้ วยต้ นทุนทางด้ านการเงินของบริ ษัทไม่ใช่เงินกู้อย่างเดียว เงินกู้บวก
ต้ นทุนทางด้ านหุ้นด้ วย โดยใช้ อตั ราประมาณ 9.5 % หลังหักภาษี แล้ ว อัตราดังกล่าวนี ้คุ้มทุน จึงตัดสินใจซื ้อมา
และในขณะเดียวกันก็ได้ พยายามเจรจาขอซื ้อที่ดนิ ซึง่ เป็ นที่ตั้งของศูนย์การค้ า เพื่อที่จะได้ ประกอบการต่อไปใน
ระยะยาว แต่การตัดสินใจซื ้อในราคาที่กําหนด ไม่ได้ หวังว่าต้ องซื ้อที่ดนิ ได้ ถึงจะคุ้ม เพราะแม้ จะไม่ได้ ซื ้อที่ดนิ ก็
ยังคุ้มในตัวของมันเองอยูแ่ ล้ ว เพียงแต่วา่ ไม่ได้ ดีมากเท่านั้น แต่ก็ถือว่าควรลงทุน หากบริ ษัทซื ้อที่ดนิ ได้ ก็จะดี
ยิ่งขึ ้น เนื่องจากสามารถปรับปรุงให้ ดีกว่านี ้ ส่วนการบริ หารจัดการได้ ร่วมกับบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด
ขณะนี ้เสรี เซ็นเตอร์ มีพื ้นที่ขายได้ ประมาณ 84,000 ตรม. มี OCCUPANCY RATE ประมาณ
83.5 % มีพื ้นที่ใหญ่อยู่ 2-3 แห่ง ที่มีสญ
ั ญาเช่าระยาวถึง 15 ปี เช่น โฮมโปร โรงภาพยนตร์ เมเจอร์
นอกจากนันส่
้ วนใหญ่ก็เป็ นสัญญาระยะสั้น เสรี มาร์ เก็ตซึง่ เป็ นตลาดที่ผ้ ใู ช้ บริ การมาก ผมเองก็ไปใช้ บริ การ
เหมือนกัน โดยไปรับประทานอาหาร หรื อซื ้อของที่นนั่ เจ้ าของขอเช่าต่อ บริ ษัทได้ ทําสัญญาให้ เจ้ าของเสรี
มาร์ เก็ตเช่าต่อไป เพราะทําได้ ดีและเป็ นที่นิยมแล้ ว
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- พื ้นที่บริ เวณถนนศรี นคริ นทร์ มีโรบินสันเก่าที่เป็ นพื ้นที่วา่ งเปล่า ซึง่ ได้ หยุดกิจการไป อยูใ่ น
ถนนเส้ นเดียวหรื อไม่ ทราบมาว่า พื ้นที่ดงั กล่าว LPN เข้ าไปพัฒนาแล้ ว เซ็นสัญญาแล้ ว เสรี เซ็นเตอร์ จะสู้เขา
ได้ หรื อไม่ เนื่องจากพื ้นที่ของเราไม่สามารถจะขยายไปในแนวตั้งได้ แล้ ว แต่ของเขาสร้ างใหม่สามารถให้ บริ การ
ได้ ครบวงจรมากกว่า และจะคุ้มค่าความเสี่ยงหรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า เท่าที่ทราบ คือ เซ็นทรัล (CPN) ผมเคยพบเจ้ าของเซ็นทรัล และ
ได้ รับแจ้ งให้ ทราบว่า มีพื ้นที่อยูท่ ี่นนั่ เท่าที่ทราบเซ็นทรัลมี เซ็นทรัลบางนา ซึง่ ค่อนข้ างใกล้ กนั ถ้ าเขาจะทําที่นี่
ก็คงจะเป็ น COMMUNITY MALL มากกว่า และบริ เวณเสรี เซ็นเตอร์ มีตกึ มหึมาอยูข่ ้ างๆ คือ ซีคอนสแควร์ ซึง่
ธุรกิจไปได้ ดีมาก บริ เวณนั้นมีหมู่บ้านมาก และถนนพัฒนาการมีหมู่บ้านสร้ างขึ ้นจํานวนมาก รวมทั้งยังเหลือ
ที่ดนิ อยูจ่ ํานวนมาก
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ที่เปรี ยบเทียบคือ เคกมีอยูเ่ พียงก้ อนเดียวมีคนมาแบ่ง 3 คนแล้ ว รายได้ บริ ษัทจะลดลง
หรื อไม่ ขณะที่ซื ้อทราบหรื อไม่วา่ CPN จะเข้ าไปพัฒนาพื ้นที่บริ เวณนั้น ดังนั้นการแข่งขันต้ องทวีความรุนแรงขึ ้น
ผมกลัวว่ารายได้ จะไม่เข้ าเป้า และหุ้นของเสรี เซ็นเตอร์ มีมลู ค่าทางบัญชีเท่าใด
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า สถานที่ของ CPN ไม่ได้ อยูต่ ดิ กับเสรี เซ็นเตอร์ ของ CPN ค่อน
มาทางด้ านพัฒนาการ และเป็ นเพียง COMMUNITY MALL ผลกระทบคงไม่มากมายนัก ในการคํานวณตัวเลข
บริ ษัทใช้ ตวั เลขที่คอ่ นข้ าง CONSERVATIVE แน่นอนความเสี่ยงย่อมมี แต่คดิ ว่าเสรี เซ็นเตอร์ น่าจะลงทุนได้
และให้ ผลตอบแทนตามที่คาดการณ์ได้
ขณะที่บริ ษัทซื ้อเสรี เซ็นเตอร์ มา มูลค่าทางบัญชีมีราคาประมาณ 70 % ของราคาที่ซื ้อ มีผล
ขาดทุนค้ างอยูใ่ นบริ ษัท ซึง่ จะนําไปใช้ ประโยชน์ทางด้ านภาษี
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- บริ ษัทได้ ไปร่วมประมูลที่ดนิ ที่สวนลุม ไนท์ บาซาร์ ด้ วยหรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า บริ ษัทได้ ถอนตัว เนื่องจากพื ้นที่ใหญ่เกินไป ผู้ชนะการประมูลคือ
CPN คิดว่าถ้ าเขาทําตอนนี ้คงเหนื่อยเหมือนกัน
นายชยา ชยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- สนามกอล์ฟที่จะสร้ างที่จงั หวัดปทุมธานี ใช้ งบประมาณเท่าใด จะใช้ ผ้ อู อกแบบเป็ นชาว
ไทยหรื อชาวต่างประเทศ และทําไมถึงเลือกสร้ างที่ปทุมธานี เพราะขณะนี ้ไม่แน่ใจว่าแถวปทุมธานี และบริ เวณ
รอบนอก สนามกอล์ฟค่อนข้ างมาก จะวางตําแหน่งของตัวเองเพื่อรับลูกค้ ากลุม่ ใด แบบใด เพราะบริ เวณ
ดังกล่าว การแข่งขันด้ านราคาค่อนข้ างสูง เกรงว่าจะไม่สามารถทํากําไรได้ จะไม่เหมือนที่บริ ษัทไปสร้ างที่ภเู ก็ต
ซึง่ สามารถสร้ างราคาได้
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ที่ปทุมธานีบริ ษัทไม่ได้ ซื ้อที่ดนิ บริ ษัทมีที่ดนิ ของบริ ษัทเองมา
นานแล้ ว เพียงแต่ไปซื ้อที่ดนิ บริ เวณข้ างในให้ ตดิ กันเท่านั้นเอง ที่ดนิ มีทั้งหมดประมาณ 800 ไร่ อยูต่ ดิ บางกอก
กอล์ฟคลับ เท่าที่ทราบมีนกั กอล์ฟมาใช้ บริ การมากที่สดุ แห่งหนึง่ ในกรุงเทพฯ ที่ดนิ ที่บริ ษัทซื ้อเพิ่มจะมีถนนตัด
ใกล้ ๆ ที่ดนิ และทําสะพานข้ ามแม่นํ ้าเจ้ าพระยาด้ วย ค่อนข้ างใกล้ จากตัวเมือง ถ้ าไปจากเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์
ประมาณครึ่งชัว่ โมงก็ถึง ถือได้ วา่ เป็ นสนามที่อยูใ่ จกลางเมืองแห่งหนึง่
งบประมาณในการก่อสร้ างถ้ ารวมทุกอย่าง เครื่ องจักร รถกอล์ฟ คลับเฮ้ าส์ ประมาณ 300
ล้ านบาท (ไม่รวมที่ดนิ ) ซึง่ จะพยายามทําเป็ นสนามกอล์ฟที่มีคณ
ุ ภาพชั้นหนึง่ ในกรุงเทพฯ
นายชยา ชยานนท์ ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- สนามกอล์ฟดังกล่าวทําเป็ นแบบ PRIVATE หรื อไม่ ถ้ าเทียบกับอมตะและนวธานี
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า คงไม่ PRIVATE สนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ ส
ขณะนี ้ก็ไม่ใช่สนาม PRIVATE บริ ษัทให้ EXCLUSIVE โดยการตั้งราคา และสนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทน
กอล์ฟ คอร์ ส ตั้งราคาสูงมาก GREEN FEE คิดราคา 5,000 บาท และขณะนี ้จะเริ่ มขายสมาชิก ถ้ าขาย
สมาชิกได้ จนถึงจํานวนหนึง่ แล้ วก็จะ CONVERTเป็ น PRIVATE เฉพาะสมาชิกกับแขกของสมาชิก และแขกของ
COMMUNITY เท่านั้นที่จะสามารถไปใช้ ได้ ที่ภเู ก็ตมีที่ดนิ ประมาณ 2,000 ไร่ สนามกอล์ฟ 2 สนาม ซึง่ บริ ษัท
กําลังจะล้ อมรั้วทั้งหมด 2,000 ไร่ และมีหมู่บ้านอยูใ่ นสนามกอล์ฟหลายหมู่บ้าน บริ ษัทจะพยายาม PROMOTE
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สําหรับที่ปทุมธานี บริ ษัทจะทําระดับสูง แต่ก็จะทําเป็ นสนามเปิ ด และราคาก็คาดว่าคงจะอยู่
ในระดับสูงพอสมควร รวมทั้งมีที่ดนิ จัดสรรรอบๆ คาดว่าจะสร้ างเสร็ จปลายปี 2552
นางอาจารี เวทย์ วไิ ล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค มีผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจไม่มาก แต่สยามพารากอนมีปัญหา
มากหรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า สยามพารากอนให้ เช่าพื ้นที่ระยะยาวไปมาก ผลกระทบมองได้
2 ด้ าน คือ ผลกระทบต่อบริ ษัทและผลกระทบต่อลูกค้ าสยามพารากอน เพราะฉะนั้นถ้ ามีผลกระทบส่วนใหญ่
จะเป็ นในลักษณะผู้ค้าจะขายของได้ น้อยลง แต่สยามพารากอนก็ขายให้ กบั ลูกค้ า ซึง่ เป้าหมายต่างจากที่
ศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค มีลกู ค้ าเป็ นกลุม่ ระดับกลาง ส่วนสยามพารากอน มีกลุม่ ลูกค้ าระดับบนไปรับประทานข้ าว
ราคาแพงกว่าที่ศนู ย์การค้ าเอ็ม บี เค มาก ไม่ทราบว่าหุ้นตกคนจะมารับประทานที่ ศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค มากขึ ้น
หรื อไม่ ต้ องเรี ยนตามตรงว่า ยังไม่ได้ มีการปรึกษาหารื อและประเมินอย่างจริ งจังว่า มีผลกระทบมากน้ อยแค่
ไหน แต่ผลประกอบการขณะนี ้ก็ยงั ดีอยู่ สยามพารากอนแบ่งเป็ น 2 ส่วน ส่วนหนึง่ เป็ นศูนย์การค้ า ซึง่ ค่อนข้ างนิ่ง
เพราะให้ เช่าพื ้นที่ระยะยาวไปมากเกือบหมดแล้ ว อาจจะต้ องช่วยผู้ค้าด้ วยการมีงบในการส่งเสริ มการขายมาก
ขึ ้น อีกส่วนหนึง่ เป็ นธุรกิจห้ างสรรพสินค้ า ซึง่ ที่ผา่ นมาก็ดีมาก แต่วา่ กระทบมากน้ อยแค่ไหน ขณะนี ้ยังไม่
สามารถประเมินได้ คงจะต้ องไปสอบถามในการประชุมครั้งต่อไป
นางอาจารี เวทย์ วไิ ล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ขอรายละเอียดสัดส่วนรายได้ และสัดส่วนกําไรของแต่ธุรกิจโรงแรมละแต่ละแห่งในปี 2551
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ไม่ได้ เตรี ยมตัวเลขมา แต่เรี ยนได้ คร่าวๆ ว่า กําไรส่วนใหญ่มา
จากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส เรามีดีหลายอย่าง เช่น มีการบริ หารจัดการที่ดี ถึงแม้ วา่ โรงแรมดุสติ ธานีมิได้ บริ หาร
แล้ ว เราขอใช้ ชื่อของดุสติ เป็ นแฟรนไชส์ ทีมงานทั้งหมดเป็ นของเราเอง ทีมขาย ทีมบริ หารก็ทําได้ ดีมาก
เพราะฉะนั้นหลังจากเมื่อเราเลิกสัญญากับดุสติ แล้ ว เราก็สามารถทําต่อได้ ดีและก็ดีขึ ้น ทําเลที่ตั้งของเราดีมาก
ศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค ก็เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ โลก อยูต่ ดิ กับรถไฟฟ้าบีทีเอส สะดวกในการเดินทาง อยูใ่ นศูนย์กลาง
ช็อปปิ ง้ ของกรุงเทพฯ ก็มีหลายปั จจัยที่ทําให้ ผลประกอบการของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส ดีมาก สําหรับโรงแรม
เชอราตัน กระบี่ บีช รี สอร์ ท ที่จงั หวัดกระบี่ ความจริ งมีศกั ยภาพที่จะดีมาก แต่โชคร้ ายตั้งแต่เปิ ดมาก็เจออยูก่ บั
ปั ญหา 2- 3 ปั ญหา เมื่อจะดีขึ ้นมาก็ทรุดไป เมื่อดีขึ ้นมาและก็ทรุดลงไปอีก พบปั ญหาเรื่ องซาร์ ไข้ หวัดนก
สึนามิ และมีปัญหาเรื่ องประกาศภาวะฉุกเฉินด้ วย จึงยังขึ ้นๆ ลงๆ เริ่ มมีกําไร แต่ก็ยงั ไม่ดีเท่าที่คาด โรงแรม
ที่บริ ษัทถือหุ้นอยูอ่ ีก 1 แห่ง คือ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน ผลประกอบการปี ที่แล้ วก็ดี ปี นี ้ก็ดี แต่ได้ รับ
ผลกระทบเดือนกันยายน นี ้ ต่อไปข้ างหน้ าคาดว่า จะมีผลกระทบพอสมควร
นางมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- เสรี เซ็นเตอร์ มีรายได้ เข้ ามาเป็ นกําไรเท่าใด เริ่ มรับรู้กําไรเดือนไหน
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นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อาํ นวยการ ชี ้แจงว่า เสรี เซ็นเตอร์ ดูจากตัวเลข
เดิม 1 ปี จะมีกําไรหลังภาษี ประมาณ 60 ล้ านบาท ซึง่ ก็มีภาระดอกเบี ้ยอยูด่ ้ วย เรารับรู้รายได้ ตั้งแต่วนั ที่ 16
กันยายน 2551 เป็ นต้ นมา
นายชิตพล รั ตนาชน ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ขอทราบงบลงทุนและประมาณการการเติบโตของกําไรใน 3 - 5 ปี ข้ างหน้ า ของศูนย์การค้ า
เอ็ม บี เค
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า งบลงทุนที่เกี่ยวกับศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค ที่บริ ษัทมีสญ
ั ญากับ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะต้ องใช้ เงินลงทุน 1,200 ล้ านบาท ที่ผมได้ เรี ยนไปแล้ วในเบื ้องต้ น เฉพาะการ
ปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส ต้ องลงทุนไปเป็ นจํานวนเงินประมาณ 500 ล้ านบาท สําหรับส่วนที่เหลืออีก
จํานวนเงินประมาณ 700 ล้ านบาท ก็ต้องใช้ ปรับปรุงงานระบบ ส่วนงบลงทุนที่นอกเหนือจากบริ ษัทได้ ตกลง
กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย บริ ษัทก็จะลงทุนพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ตอ่ ไป เช่น ที่ภเู ก็ต ได้ เปิ ดโครงการเล็กๆ
ขึ ้นมาโครงการหนึง่ ขายบ้ านราคาตํ่าหน่อย 2-4 ล้ านบาท ก็ขายหมดไปแล้ ว กําลังจะเปิ ดโครงการใหม่ ซึง่ จะมี
อยูเ่ รื่ อยๆ จํานวนเงินลงทุนประมาณการค่อนข้ างยาก เช่น จังหวัดปทุมธานี สมมติประมาณว่า ลงทุนทั้งหมด
ไปเท่าใด ขายได้ หมดเท่าใด จํานวนเงินก็คอ่ นข้ างมากเป็ นหมื่นล้ านบาท แต่ไม่ได้ ทําพร้ อมกันทีเดียว บริ ษัท
ทยอยลงทุน ที่ภเู ก็ตก็เช่นเดียวกันมีที่ดนิ ที่จะขายได้ หลายร้ อยไร่ ในที่สดุ แล้ วมูลค่าของที่ดนิ ที่จะขาย กับบ้ านที่
จะสร้ างเป็ นหมื่นล้ านบาทเหมือนกัน แต่ก็ไม่ทราบว่า ตลาดจะรองรับได้ มากน้ อยเพียงใด จะต้ องใช้ เวลาเท่าใด
คงต้ องใช้ เวลา โรงแรมที่สมุย ต้ องใช้ เงินลงทุน 800 – 1,000 ล้ านบาท
ใน 3-5 ปี ข้ างหน้ า บริ ษัทมีที่ดนิ ที่เมืองพัทยา ซึง่ ไปซื ้อไว้ แล้ ว มีภาระผูกพันสัญญาเช่าอันเป็ น
ที่ตั้งโรงแรมมณเฑียร ซึง่ จะหมดอายุใน 5 ปี ข้ างหน้ า และมีแผนจะพัฒนาเป็ นศูนย์การค้ า โรงแรม หรื อ
คอนโดมิเนียม เพราะฉะนั้นเรื่ องการลงทุนก็คอ่ นข้ างมากแต่เราก็หวังว่า การพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ในที่ดนิ ของ
บริ ษัทที่มีอยูแ่ ล้ ว เมื่อพัฒนาแล้ วก็จะมีรายได้ เข้ ามา และก็ช่วยให้ บริ ษัทสามารถที่จะลงทุนในธุรกิจต่างๆ ได้
การเติบโตของกําไรใน 3 - 5 ปี เดิมบริ ษัทได้ ประมาณการไว้ วา่ ปี 2551 น่าจะกําไรมากกว่า
ปี ที่แล้ ว แต่ขณะนี ้ไม่แน่ใจว่าจะมีกําไรมากเท่าปี ที่แล้ วได้ หรื อไม่ เช่น ธุรกิจข้ าว ถ้ าราคาขายไม่ได้ เพิ่มสูง
เหมือนปี ที่ผา่ นมาก็คงกําไรไม่เท่าปี ที่แล้ ว
ซึง่ ในงบประมาณของบริ ษัทก็ไม่ได้ ตั้งไว้ วา่ จะกําไรเท่ากับปี ที่แล้ ว
สําหรับโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส บริ ษัทต้ องใช้ เวลาประมาณ 1 ปี ที่จะปรับปรุงห้ องพัก ระหว่างนี ้ไม่ได้ เปิ ดขาย
ทั้ง 400 กว่าห้ อง ต้ องปิ ดถึง 2- 3 ชั้น อยูต่ ลอดเวลา รายได้ ก็ลดลงมากพอสมควร เป็ นจํานวนเงินเดือนละ
ประมาณ 10 ล้ านบาท ดังนั้นรายได้ จากโรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส ซึง่ เป็ นรายได้ หลักก็จะลดน้ อยลง แต่เมื่อเสร็ จ
แล้ วก็จะดีขึ ้นอย่างก้ าวกระโดด คาดว่ากําไรน่าจะสามารถคงเท่าเดิม แต่จะเติบโตขึ ้นไปยังคาดลําบาก ไม่แน่ใจ
ว่า 3-5 ปี ข้ างหน้ า จะเกิดอะไรขึ ้นยังคาดการณ์ไม่ได้ เศรษฐกิจโลกทั้งหมดจะเป็ นอย่างไร เพราะทุกประเทศ
ได้ รับผลกระทบหมด กระทบโดยตรงก็คือ ถ้ าใครเล่นหุ้นราคาหุ้นจะตกตํ่าลงไปมาก ถึงแม้ ไม่ได้ เล่นหุ้นถ้ า
เศรษฐกิจซบเซาต้ องตกงานย่อมมีผลกระทบ เพระฉะนั้นช่วงนี ้ต้ องรอดูสกั พักจึงจะประเมินได้ ถึงกระนั้นก็ตาม
ผมคาดว่าคงจะไม่กระทบมาก จนบริ ษัทจะไม่สามารถรักษาการจ่ายเงินปั นผลไว้ ได้
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- บริ ษัทซื ้อ บริ ษัท เสรี เซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากัด ที่เป็ นเจ้ าของอาคารและสิง่ ปลูกสร้ าง
และอาคารตั้งอยูบ่ นที่ดนิ เช่าซึง่ สัญญาจะหมดภายใน 15 ปี ใช่หรื อไม่
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ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า บริ ษัท ซื ้ออาคารและสิง่ ปลูกสร้ างซึง่ ต้ องมีการปรับปรุงในส่วน
งานระบบบ้ าง แต่ถ้าเรื่ องความแข็งแรงของอาคาร ก็เช่นเดียวกับที่ศนู ย์การค้ าเอ็ม บี เค เมื่อครบอายุ 15 ปี ถ้ า
ปรับปรุงให้ ดีความแข็งแรงของโครงสร้ างอาคารคงอยูไ่ ปได้ อีกนาน
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- การที่ซื ้อระยะเวลาการเช่า 15 ปี และการซื ้อสิง่ ปลูกสร้ างของบริ ษัท เสรี เซ็นเตอร์ แมเนจ
เมนท์ จํากัด นั้น ไม่ได้ เกี่ยวกับที่ดนิ ใช่หรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า อาคารสิง่ ปลูกสร้ างก็อยูใ่ นที่ดนิ หมายถึงเราใช้ สงิ่ ปลูกสร้ าง
และที่ดนิ ภายใน 15 ปี เราไม่ได้ เป็ นเจ้ าของที่ดนิ แต่เมื่ออาคารครบ 15 ปี ก็ต้องทุบทิ ้งหรื อคืนเจ้ าของที่ดนิ ไป
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- บริ ษัทมีเป้าหมายชัดเจนหรื อไม่วา่ จะทําอะไร ทราบว่า ไปซื ้อร่วมกับบริ ษัท สยามพิวรรธน์
จํากัด ซึง่ บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ประกอบด้ วยบริ ษัทกับเดอะมอลล์ และมีใครอีกหรื อไม่ และบริ ษัทจะ
พัฒนาเป็ นอะไร
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า บริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ไม่เกี่ยวกับเดอะมอลล์ บริ ษัท
สยามพิวรรธน์ จํากัด มีบริ ษัทเป็ นผู้ถือหุ้นที่ใหญ่ที่สดุ โดยถืออยูป่ ระมาณ 30 % อันดับสองคือสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ ถืออยูป่ ระมาณ 25 % อันดับสาม คือสํานักงานทรัพย์สนิ ส่วนพระมหากษัตริ ย์ ถืออยูป่ ระมาณ
10 % และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากัด (มหาชน) ถืออยูป่ ระมาณ 10 % นอกนั้นก็เป็ นผู้ถือหุ้นรายย่อย
เดอะมอลล์ไม่ได้ ถือหุ้นในบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด แต่ร่วมลงทุนกับบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด ในสยาม
พารากอนเท่านั้น เสรี เซ็นเตอร์ อยูร่ ะหว่างการศึกษา โดยบริ ษัท สยามพิวรรธน์ จํากัด จะทําการตลาดและจะ
พิจารณาว่า จะปรับปรุงอย่างไร คือ ห้ างสรรพสินค้ า @ease เจ้ าของเดิมจะเลิกประกอบการ โดยจะ
ประกอบการถึงกลางปี 2552 ต่อจากนั้น บริ ษัทจะประกอบการอย่างอื่นแทน คือในขณะนี ้มีความคิด แต่ยงั
ไม่ชดั เจน จึงยังไม่อยากที่จะกล่าวในที่นี ้
นางสาวจิณพักตร์ พรพิบูลย์ ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- เนื่องจากบริ ษัทมีธุรกิจที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรงแรม และการท่องเที่ยว การ
บริ หารจัดการต่างๆ ของโรงแรม เช่น โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน หรื อ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส บริ หาร
จัดการเอง หรื อใช้ บริ ษัทอื่นมาบริ หารจัดการ
นายศุภเดช พูนพิฒน์
รองประธานกรรมการ ชี ้แจงว่า โรงแรมปทุมวัน ปริ๊ นเซส
โรงแรม ทิ นิ ดี ระนอง บริ ษัทบริ หารเอง สําหรับโรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน บริ ษัทถือหุ้นประมาณ 30 % ที่
เหลือสตาร์ วดู ที่เป็ นเจ้ าของเชอราตันและบริ ษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) เป็ นผู้ถือหุ้น โดยมีสตาร์ วดู
บริ หารงาน โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รี สอร์ ท บริ ษัทถือหุ้น 100% แต่ก็ได้ จ้างเชอราตัน มาบริ หารเช่นเดียวกัน
ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ ที่ประชุมยุตกิ ารซักถามในชั้นนี ้ไว้ ก่อน แต่ถ้าผู้ถือหุ้นมีคําถาม
เพิ่มเติม เนื่องจากยังมีอีกหลายวาระที่จะทําการสอบถามได้ และวาระนี ้เป็ นการรายงานผลการดําเนินงาน จึง
ไม่มีการลงมติ ขอให้ พิจารณาในวาระต่อไป
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วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551
ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่า
ตามที่บริ ษัทได้ สง่ สําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนให้ ผ้ เู ข้ าร่วม
ประชุมทุกท่านพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมแล้ ว ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ
บริ ษัท ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 ที่ผ้ สู อบบัญชีรับอนุญาตได้ รับรองความถูกต้ อง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ได้ อนุมตั แิ ล้ ว ส่วนรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการ
ผู้อํานวยการ ของบริ ษัทเป็ นผู้ชี ้แจง
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อาํ นวยการ ชี ้แจง ดังนี ้
ขอให้ ที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในส่วนของงบดุลใน ANNUAL REPORT หน้ า 90 - 93 บริ ษัท
มีสนิ ทรัพย์รวม 21,100 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 27.6 % หนี ้สินรวม 10,635 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ
56.69 % ส่วนของผู้ถือหุ้น 10,464 ล้ านบาท หรื อเพิ่มขึ ้นประมาณ 7.33 % และมีประเด็นสําคัญๆ ดังนี ้
1. ในงบการเงินรวม สินทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงและเป็ นสาระสําคัญ คือเงินลงทุนระยะสั้นได้
เพิ่มขึ ้นจากประมาณ 2,633 ล้ านบาท เป็ น 2,984 ล้ านบาท ส่วนหนึง่ เป็ นเงินลงทุนในหุ้นในตลาดหลักทรัพย์ฯ
บริ ษัทได้ ซื ้อหุ้นอยูส่ ว่ นหนึง่ โดย ณ ขณะนั้นเป็ นการตีราคาตามราคาตลาดที่เพิ่มขึ ้น สินค้ าคงเหลือสุทธิจะ
เพิ่มขึ ้นมากจากจํานวนประมาณ 737 ล้ านบาท เป็ น 1,192 ล้ านบาท ทั้งนี ้เนื่องจากส่วนหนึง่ มาจากการพัฒนา
ที่ดนิ ที่จงั หวัดปทุมธานี โดยเพิ่มประมาณ 109 ล้ านบาท กล่าวคือ เมื่อบริ ษัทพัฒนาที่ดนิ เพื่อขายก็จะลงบัญชี
เป็ นสินค้ าคงเหลือไว้ และข้ าวสารมีมลู ค่าเพิ่มขึ ้นจํานวน 247 ล้ านบาท อันเป็ นราคาตลาด ณ ขณะนั้น และยังมี
ต้ นทุนสินค้ า บ้ านที่บริ ษัทดําเนินการที่ภเู ก็ต ประมาณ 88.5 ล้ านบาท ทั้งหมดนี ้จึงทําให้ สนิ ค้ าคงเหลือสุทธิ
เพิ่มขึ ้นประมาณ 61 %
2. เงินให้ ก้ ยู ืมระยะยาวแก่บคุ คลอื่นโดยมีหลักทรัพย์คํ ้าประกัน ซึง่ ปี ที่แล้ วไม่มี แต่ปีนี ้มีจํานวน 810
ล้ านบาท อันเป็ นการให้ ก้ ยู ืมแก่บคุ คลอื่นที่มีที่ดนิ และเป็ นทรัพย์สนิ ซึง่ บริ ษัทสนใจจะซื ้อ แต่ผ้ ถู ือกรรมสิทธิ์ยงั ไม่
ต้ องการขาย แต่ต้องการเงินไปลงทุน บริ ษัทได้ ให้ ก้ ไู ปโดยได้ รับผลตอบแทนในรูปดอกเบี ้ย ในขณะเดียวกันถ้ าเกิด
ปั ญหาขึ ้นมา บริ ษัทก็อาจซื ้อที่ดนิ ดังกล่าวไว้ ซึง่ เป็ นกรณีพิเศษคงไม่ได้ ทํากับทุกราย โดยจะดูเฉพาะทรัพย์สนิ ที่
เกี่ยวข้ องกับธุรกิจหลักของบริ ษัท และจะพิจารณาว่าเป็ นทรัพย์สนิ ที่นํามาใช้ ประโยชน์ในอนาคตได้ จงึ จะให้ ก้ ยู ืมเงิน
3. ที่ดนิ อาคารและอุปกรณ์ – สุทธิ เพิ่มขึ ้นประมาณ 365 ล้ านบาท เป็ น 10,520 ล้ านบาท ส่วนใหญ่
มาจากการพัฒนาเพิ่มขึ ้น เช่น โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รี สอร์ ท ได้ ทําสระว่ายนํ ้าเพิ่มขึ ้น ใช้ เงินประมาณ 63 ล้ าน
บาท ที่ภเู ก็ตต้ องสร้ างสาธารณูปโภค และพัฒนาถนนส่วนกลาง เพื่อปรับปรุงพื ้นที่ ใช้ เงินประมาณ 264 ล้ านบาท
ได้ ใช้ เงินซื ้อที่ดนิ 14 ไร่ ที่ถนนพระราม 9 ประมาณ 320 ล้ านบาท สร้ างสนามกอล์ฟที่จงั หวัดปทุมธานี และหักด้ วย
ค่าเสื่อมราคาจํานวน 764 ล้ านบาท
4. ค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าประมาณ 2,518 ล้ านบาท คือ เงินค่าเช่าจ่ายล่วงหน้ าให้ กบั จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย
5. หนี ้สิน มีจํานวนประมาณ 10,635 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่แล้ วประมาณ 3,848 ล้ านบาท
หรื อเพิ่มประมาณ 56.69 % ตัวเลขที่สําคัญคือ หุ้นกู้ระยะยาว – สุทธิ จากส่วนที่ถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ ปี เป็ น
จํานวนเงินประมาณ 2,995 ล้ านบาท ซึง่ ปี ก่อนไม่มีรายการนี ้ รายการนี ้เกิดขึ ้นเนื่องจากบริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ เพื่อนํา
เงินไปลงทุนเพิ่มเติม
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6. ส่วนของผู้ถือหุ้น เพิ่มขึ ้นจาก 9,749 ล้ านบาท เป็ น 10,464 ล้ านบาท เหตุที่เพิ่มขึ ้นส่วนหนึง่ จาก
กําไรและหักด้ วยเงินปั นผลที่บริ ษัทได้ จ่ายไประหว่างปี บริ ษัทมีกําไรเพิ่มขึ ้น 1,400 ล้ านบาท และได้ จ่ายเงินปั นผล
ออกไป 605 ล้ านบาท
7. งบกําไร – ขาดทุน บริ ษัทมีรายได้ ประมาณ 6,282 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี่ ที่แล้ วที่มีประมาณ
5,898 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นเพิ่มประมาณ 6.5 % กําไรสุทธิประมาณ 1,401 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นจากปี่ ที่แล้ ว ที่
กําไรประมาณ 1,285 ล้ านบาท หรื อเพิ่มประมาณ 9 %
เมื่อนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อํานวยการ ได้ ชี ้แจงเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานที่ประชุม ได้
สอบถามที่ประชุมว่า ตามที่นายสุเวทย์ ได้ ชี ้แจงแล้ วนั้น มีผ้ ใู ดมีข้อซักถามหรื อไม่
นายปราโมทย์ ลิมรั ตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ในหน้ า 126 – 127 คือในหน้ า 126 ค่าความนิยมติดลบ และในหน้ า 127 ค่าความนิยม
ทําไมแยกลงบัญชี ไม่รวมเป็ นรายการเดียวกัน
ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย ผู้สอบบัญชีช่วยชี ้แจงให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
นางนงลักษณ์ พุ่มน้ อย ผู้สอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินส์ ท แอนด์ ยัง จํากัด ชี ้แจงว่า
ค่าความนิยมติดลบและค่าความนิยมในหน้ า 126 – 127 ไม่เหมือนกัน ต้ องแยกลงบัญชี เนื่องจากเป็ นการซื ้อ
กิจการที่ไม่เหมือนกันจะนํามาหักกลบกันไม่ได้
ประธานที่ประชุม ได้ ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ค่าความนิยมติดลบ ถือเป็ นรายได้ ค่าความนิยมที่ตดั
จ่ายถือเป็ นค่าใช้ จ่าย เช่นที่บริ ษัทซื ้อหุ้นบริ ษัทสยามพิวรรธน์ จํากัด มาในราคาที่สงู กว่าราคาทางบัญชีมาก
พอสมควร และเป็ นหุ้นที่ไม่มีราคาตลาด เนื่องจากเป็ นหุ้นที่มิได้ จดทะเบียนกับตลาดหลักทรัพย์ฯ ไม่มีราคา
ตลาดมาอ้ างอิง จึงต้ องเอาส่วนต่างมาทยอยตัดจ่ายออกไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ในงบดุลหน้ า 92 สํารองตามกฎหมาย มี 200 ล้ านบาท แต่ทนุ จดทะเบียน 1,886 ล้ านบาท
เพราะเหตุใดจึงเกินมา
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า เดิมบริ ษัทมีทนุ จดทะเบียน 2,000 ล้ านบาท หลังจากนั้น บริ ษัทได้
ซื ้อหุ้นคืน เมื่อครบกําหนดแล้ วจึงได้ ลดทุนลงไป ทําให้ สํารองตามกฎหมายค้ างอยู่ที่ 200 ล้ านบาท ซึง่ สํารองนี ้
เมื่อตั้งไปแล้ วไม่สามารถที่จะลดได้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ที่บริ ษัทซื ้อหุ้นคืนนั้น บริ ษัทซื ้อคืนมาในราคาเท่าใด
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ซื ้อมาในจํานวน 11 ล้ านกว่าหุ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ในงบกําไรขาดทุน หน้ า 93 ดอกเบี ้ยรับและเงินปั นผลรับ ในหมวดงบการเงินเฉพาะกิจการ
เหตุใดถึงมีจํานวนมาก ซึง่ แตกต่างจากในหมวดงบการเงินรวม เหตุใดจึงมีจํานวนที่น้อยลง
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า งบการเงินเฉพาะกิจการ ถ้ าบริ ษัทลูกจ่ายให้ บริ ษัทแม่ ในงบบริ ษัท
แม่ก็จะกลายเป็ นรายได้ แต่พองบรวม (CONSOLIDATE ) ต้ องหักออกไป
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นางมาลี กิจเวคิน ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
- ขอเสนอแนะว่า บริ ษัทไม่ควรเพิ่มหนี ้สิน ควรมีเงินสดให้ มากขึ ้น ภาวะตอนนี ้ไม่ควรจะขยาย
งานมากนัก ขอทราบว่า ท่านประธานฯ มีความคิดเห็นอย่างไร
ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนว่า คณะกรรมการบริ ษัทได้ ปรึกษาหารื อกันเมื่อเร็ วๆ นี ้ว่า บริ ษัทต้ อง
ระมัดระวังเรื่ องการขยายงานให้ มากขึ ้น เพราะฉะนั้นต้ องรอดูภาวะเศรษฐกิจโลก ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ
ให้ ชดั เจนกว่านี ้จึงจะลงทุนโครงการใหม่ๆ เช่น โรงแรมที่สมุย บริ ษัทจะทําการออกแบบต่อไปเพราะลงทุนไม่มากนัก
แต่การจะตัดสินใจก่อสร้ างเมื่อใด ต้ องรอดูภาวะเศรษฐกิจและการเงินให้ ชดั เจนก่อน เช่นเดียวกับการพัฒนา
อสังหาริ มทรัพย์ที่ภเู ก็ต ก็ต้องใช้ ความระมัดระวังมากขึ ้น บริ ษัทต้ องการจะขยายกิจการ แต่จะไม่ขยายโดยการกู้
หนี ้ยืมสิน และเราก็จะพิจารณาให้ เช่าพื ้นที่ระยะยาวในศูนย์การค้ าเอ็ม บี เค เพิ่มมากขึ ้น ทั้งนี ้คณะกรรมการ
บริ ษัทได้ มีมติแล้ ว บริ ษัทก็จะได้ เงินที่ไม่ใช่เงินกู้มาใช้
ต่อจากนั้นไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่
เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ขอให้ กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 3 พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนน
ในวาระนี ้มีทั้งผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะออกจากห้ องประชุมและเข้ าร่วมประชุม
แต่มีจํานวนหุ้น
เพิ่มขึ ้นจํานวน 7,649,981 หุ้น รวมเป็ นผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 257 คน รวมจํานวนหุ้น 138,736,211 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551 มีดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
138,734,211 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9986
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
2,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0014
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 138,736,211 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 99.9986 ซึ่งเกินกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น
ที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ อนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนประจําปี สิน้ สุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2551
วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร จ่ ายเงินปั นผลและบําเหน็จกรรมการ
ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งผลการดําเนินงานในรอบปี บัญชีของบริ ษัทซึง่ สิ ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถนุ ายน

2551 ดังนี ้
- ในปี บัญชีตั้งแต่วนั ที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2551 ของงบการเงินบริ ษัทมีกําไร
สุทธิภายหลังชําระภาษี แล้ วจํานวน 1,542,575,627.- บาท (หนึ่งพันห้ าร้ อยสี่สิบสองล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพัน
หกร้ อยยี่สบิ เจ็ดบาทถ้ วน)
- มีกําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกมา 3,544,587,442.- บาท (สามพันห้ าร้ อยสี่สบิ สี่ล้านห้ าแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยสี่สบิ สองบาทถ้ วน)
- หัก เงินปั นผลจ่าย 754,516,400.-บาท (เจ็ดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านห้ าแสนหนึง่ หมื่นหกพันสี่ร้อย
บาทถ้ วน)
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- หัก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการบันทึกเงินลงทุนในบริ ษัท
ย่อยและบริ ษัทร่วม 800,591,503.- บาท (แปดร้ อยล้ านห้ าแสนเก้ าหมื่นหนึง่ พันห้ าร้ อยสามบาทถ้ วน)
- บวก ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบัญชีที่เกี่ยวกับการสํารองผลประโยชน์
พนักงานภายหลังเกษี ยณ 31,487,906.- บาท (สามสิบเอ็ดล้ านสี่แสนแปดหมื่นเจ็ดพันเก้ าร้ อยหกบาทถ้ วน)
- กําไรสุทธิสําหรับปี 1,542,575,627.- บาท (หนึง่ พันห้ าร้ อยสี่สบิ สองล้ านห้ าแสนเจ็ดหมื่นห้ าพัน
หกร้ อยยี่สบิ เจ็ดบาทถ้ วน)
- กําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร 3,563,543,072.- บาท (สามพันห้ าร้ อยหกสิบสามล้ านห้ าแสนสี่
หมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถ้ วน)
ประธานที่ประชุมเสนอการจัดสรรเงินกําไรให้ ที่ประชุมพิจารณาดังนี ้
(1) เนื่องจากบริ ษัทมีเงินทุนสํารองจํานวน 200,000,000 บาท(สองร้ อยล้ านบาทถ้ วน) ซึง่ มากกว่า
ร้ อยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไม่ต้องจัดสรรเงินกําไรสุทธิไว้ เป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย
(2) จัดสรรเป็ นเงินปั นผลของผลประกอบการระหว่างวันที่ 1 มกราคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2551
ให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นอีกหุ้นละ 2.- บาท (สองบาทถ้ วน) จํานวน 188,629,100 หุ้น (หนึง่ ร้ อยแปดสิบแปดล้ านหกแสนสองหมื่น
เก้ าพันหนึง่ ร้ อยหุ้น) เป็ นเงินรวม 377,258,200.- บาท (สามร้ อยเจ็ดสิบเจ็ดล้ านสองแสนห้ าหมื่นแปดพันสอง
ร้ อยบาทถ้ วน) โดยกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผล ณ วันที่ 7 ตุลาคม 2551 และกําหนดวันงดรับ
ลงทะเบียนการโอนหุ้นเพื่อรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา 225 ณ
วันที่ 8 ตุลาคม 2551 ซึง่ จะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2551 ให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ และ
กําหนดจ่ายเงินปั นผลวันจันทร์ ที่ 17 พฤศจิกายน 2551 เมื่อรวมกับการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลหุ้นละ 2.- บาท
(สองบาทถ้ วน) เป็ นเงิน 377,258,200.- บาท แล้ ว ในรอบปี บัญชี 2550-2551 บริ ษัทจ่ายเงินปั นผลหุ้นละ 4.- บาท เป็ น
เงินทั้งสิ ้น 754,516,400.-บาท (เจ็ดร้ อยห้ าสิบสี่ล้านห้ าแสนหนึง่ หมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้ วน) ทั้งนี ้
การจ่ายเงิน
ปั นผลระหว่างกาลและการจ่ายเงินในครั้งนี ้ บริ ษัทจ่ายจากฐานภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลในอัตรา 30% ของกําไรสุทธิ
ข้ อมูลเปรี ยบเทียบการจ่ายเงินปั นผลประจําปี 2548 – 2551 ปรากฏอยูใ่ นหนังสือเชิญ
ประชุม หน้ าที่ 30
(3) คณะกรรมการเห็นควรขอผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ จ่ายบําเหน็จให้ แก่คณะกรรมการ เป็ นเงิน
จํานวน 7,545,164.- บาท (เจ็ดล้ านห้ าแสนสี่หมื่นห้ าพันหนึง่ ร้ อยหกสิบสี่บาทถ้ วน) โดยให้ คณะกรรมการ
จัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกล่าวกันเอง จํานวนบําเหน็จดังกล่าวเป็ นเงินบําเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นประจําปี 2550 ได้ อนุมตั อิ ตั ราร้ อยละหนึง่ ของเงินปั นผล จํานวน 7,073,591.- บาท (เจ็ดล้ านเจ็ดหมื่นสาม
พันห้ าร้ อยเก้ าสิบเอ็ดบาทถ้ วน)
ประธานที่ประชุม ได้ สอบถามว่า
สอบถามเพิ่มเติมขอให้ สอบถามด้ วย

หากมีทา่ นผู้ถือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดมีประเด็นจะ

เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอให้ ลงมติโดยให้ ผ้ ถู ือ
หุ้นที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 4. พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนน
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ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมลดลงจํานวน 8 ราย และมีจํานวนหุ้นลดลง
จํานวน 32,600 หุ้น จึงเหลือผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 249 คน รวมจํานวนหุ้น 138,703,611 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร จ่ ายเงินปั นผลและบําเหน็จ
กรรมการ มีดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
138,468,111 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8302
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
งดออกเสียง จํานวน
235,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.1696
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 138,703,611 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 99.8302 ซึ่งเกินกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้น
ที่เข้ า ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ อนุมัตจิ ัดสรรเงินกําไร จ่ ายเงินปั นผลและบําเหน็จ
กรรมการ
วาระที่ 5.

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม ได้ รายงานให้ ที่ประชุมทราบว่า ตามกฎหมายและข้ อบังคับข้ อ 17 ของบริ ษัท
กรรมการที่อยูใ่ นตําแหน่งนานที่สดุ ต้ องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ ในสามหรื อโดยจํานวนใกล้ เคียง
การประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นทุกปี ซึง่ กรรมการของบริ ษัทมี 11 ท่าน ได้ แก่
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช
3. นางประคอง ลีละวงศ์
4. ร้ อยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์
5. นางผาณิต พูนศิริวงศ์
6. นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์
7. นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
8. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
9. นายหัชพงศ์ โภคัย
10. นายประชา ใจดี
11. นายอติพล ตันติวิท

- ในปี นี ้กรรมการที่ต้องออกตามวาระได้ แก่ประธานฯ และกรรมการอีกจํานวน 3 ท่าน คือ
1. นายบันเทิง ตันติวทิ ประธานกรรมการ
ประกอบกิ จการธุรกิ จสนามกอล์ฟอันมี สภาพอย่างเดียวกับบริ ษัท และเป็ นการแข่งขันกับ
กิ จ การของบริ ษั ท ซึ่ ง มิ ไ ด้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ บ ริ ษั ท และเป็ นกรรมการในบริ ษั ท ที่ ป ระกอบกิ จ การ
เช่นเดียวกับบริ ษัทในฐานะผู้แทนบริ ษัท
2. นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร กรรมการ
มิได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการ
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3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
เป็ นกรรมการในบริ ษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม และศูนย์การค้ าอันมีสภาพอย่าง
เดียวกับบริ ษัท และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทในฐานะผู้แทนของบริ ษัท ซึง่ มิได้ ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่
บริ ษัท
4. นายหัชพงศ์ โภคัย
มิได้ ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท หรื อ
เข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัดหรื อเป็ นกรรมการ
ของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัท ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ของตน หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่นแต่ประการใด
เมื่อประธานที่ประชุมแถลงเสร็ จสิ ้นแล้ ว ประธานที่ประชุมและกรรมการ 3 ท่าน คือนายปิ
ยะพงศ์ อาจมังกร นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล นายหัชพงศ์ โภคัย ได้ ขออนุญาตออกจากที่ประชุมเป็ นการ
ชัว่ คราว เพื่อให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านได้ พิจารณาและแสดงความคิดเห็นอย่างเป็ นอิสระ โดยก่อนออกจากที่ประชุม
ประธานที่ประชุมได้ แถลงเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ในระหว่างที่ตนไม่ได้ อยูใ่ นที่
ประชุม ขอมอบหมายให้ นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุมแทน
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ รองประธานกรรมการ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม แถลงว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาแล้ ว เห็นควรเสนอกรรมการที่ต้องออกตามวาระใน
การประชุมครั้งนี ้ ให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตั้งกลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไป จึงขอเรี ยนเชิญ ร้ อยตํารวจโทฉัตรชัย
บุณยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี ้แจงเหตุผลที่เสนอให้ ที่ประชุมแต่งตั้งกรรมการที่ออกตามวาระ
กลับเข้ าเป็ นกรรมการต่อไป
ร้ อยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ชี ้แจงที่ประชุมว่า
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ ได้ พิจารณาแล้ วเห็นควรเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้งกรรมการทั้ง 4 ท่าน ที่
ออกตามวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการของบริ ษัทต่อไป ทั้งนี ้กรรมการทั้ง 4 ท่านดังกล่าวจะทําคุณประโยชน์
ให้ แก่บริ ษัทได้ มาก และการที่กรรมการบางท่านประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริ ษัท หรื อเป็ นกรรมการในบริ ษัทที่
ประกอบกิจการเช่นเดียวกับบริ ษัท และเป็ นการแข่งขันกับบริ ษัทในฐานะส่วนตัว กับในฐานะผู้แทนของบริ ษัท
ไม่มีผลเสียหายต่อบริ ษัทแต่ประการใด
นายศุภเดช พูนพิพัฒน์ ประธานที่ประชุม แถลงเพิ่มเติมว่า มีข้อมูลประกอบการ
พิจารณา ตามเอกสารที่สง่ มาพร้ อมกับคําบอกกล่าวเชิญประชุมนี ้ หน้ าที่ 31 – 35
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ที่ประชุมผู้
ถือหุ้นลงมติแต่งตั้งกรรมการเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
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1. นายบันเทิง ตันติวทิ
ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.1 แต่งตั้งนายบันเทิง ตันติวิท พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนนมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนด้ วยครับ
2. นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.2 แต่งตั้งนายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนนมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนด้ วยครับ
3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.3 แต่งตั้งนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนนมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนด้ วยครับ
4. นายหัชพงศ์ โภคัย
ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.4 แต่งตั้งนายหัชพงศ์ โภคัย พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนนมอบให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทเพื่อนับคะแนนด้ วยครับ
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมลดลงจํานวน 7 ราย และมีจํานวนหุ้นลดลง
จํานวน 1,559,783 หุ้น จึงเหลือผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 242 คน รวมจํานวนหุ้น 137,143,828 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายบันเทิง ตันติวทิ
เห็นด้ วย
จํานวน
136,908,528 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.8284
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
235,200 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.1715
งดออกเสียง จํานวน
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0001
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,143,828 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
2. นายปิ ยะพงศ์ อาจมังกร
เห็นด้ วย
จํานวน
136,905,428 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
235,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
3,200 เสียง
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,143,828 เสียง
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คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8262
0.1715
0.0023
100.0000

3. นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
เห็นด้ วย
จํานวน
137,143,728
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
0
งดออกเสียง จํานวน
100
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,143,828

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

4. นายหัชพงศ์ โภคัย
เห็นด้ วย
จํานวน
136,905,428 เสียง
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
235,200 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
3,200 เสียง
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,143,828 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 99.9999
คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
คิดเป็ นร้ อยละ
0.001
คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

99.8262
0.1715
0.0023
100.0000

สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 99.0000 ซึ่งเกินกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ เห็นด้ วยให้ เลือกตัง้ นายบันเทิง ตันติวิท นายปิ ยะพงศ์
อาจมังกร นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล และนายหัชพงศ์ โภคัย กลับเข้ ารั บตําแน่ งต่ อไป
ก่อนเข้ าสูก่ ารพิจารณาในวาระที่ 6 นายศุภเดช พูนพิพฒ
ั น์ รองประธานกรรมการ ประธานที่
ประชุม ได้ ขอเชิญให้ ประธานกรรมการ และกรรมการทั้ง 3 ท่าน กลับเข้ าห้ องประชุมเพื่อร่วมการประชุมตาม
ระเบียบวาระที่เหลืออยูต่ อ่ ไป
วาระที่ 6. พิจารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการ ได้ ขึ ้นนัง่ ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม และได้ แถลงว่า ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 2550 ผู้ถือหุ้นได้ มีมติอนุมตั ใิ ห้ คา่ ตอบแทนกรรมการ จํานวน 8,000,000.- บาท
(แปดล้ านบาทถ้ วน) และอนุมตั สิ ทิ ธิประโยชน์ตา่ งๆ จํานวน 1,600,000.- บาท (หนึง่ ล้ านหกแสนบาทถ้ วน) รวม
เป็ นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ จํานวน 9,600,000.- บาท (เก้ าล้ านหกแสนบาทถ้ วน) แก่คณะกรรมการ
คณะกรรมการบริ หาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ตาม
รายงานการประชุมสามัญประจําปี 2550 ในหนังสือเชิญประชุมฯ หน้ าที่ 24 - 27 และหน้ าที่ 36 ในรอบปี
บัญชี 2550/2551 ได้ จ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ รวม 6,095,000.- บาท และสิทธิประโยชน์ตา่ ง ๆ รวม
828,653.34 บาท ให้ แก่คณะกรรมการ คณะกรรมการได้ ให้ คํามัน่ ว่า จะไม่ขอเพิ่มจํานวนค่าตอบแทนฯ เป็ น
เวลา 3 ปี นับแต่ปี 2550 ในรอบปี บัญชีตอ่ ไป คณะกรรมการ จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั เิ งินค่าตอบแทน
คณะกรรมการ จํานวน 8,000,000.- บาท (แปดล้ านบาทถ้ วน) และสิทธิประโยชน์ตา่ งๆ จํานวน 1,600,000.- บาท
(หนึง่ ล้ านหกแสนบาทถ้ วน) รวมเป็ นเงินค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์จํานวน 9,600,000.- บาท (เก้ าล้ านหกแสน
บาทถ้ วน) แก่คณะกรรมการต่างๆ เท่ากับปี ที่ผา่ นมา
โดยมีรายละเอียดข้ อมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี นี ้หน้ าที่ 36
ประธานที่ประชุมได้ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะสอบถามเพิ่มเติมหรื อแสดงความเห็น
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะผู้ใด ซักถามเพิ่มเติม จึงได้ ขอให้ มีการลงมติ โดยผู้ถือหุ้น
ที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียง พิจารณากําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ พร้ อมลงชื่อและชูบตั รลงคะแนน
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ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมลดลงจํานวน 6 ราย และมีจํานวนหุ้นลดลง
จํานวน 22,060 หุ้น จึงเหลือผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 236 คน รวมจํานวนหุ้น 137,121,768 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาค่ าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทมีดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
137,121,468 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9998
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
300 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0002
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,121,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่ วนใหญ่ ร้อยละ 99.9998 ซึ่งเกินกว่ ากึ่งหนึ่งของจํานวนหุ้นที่
เข้ า ร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ อนุมัตคิ ่ าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
วาระที่ 7.

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจ้ างของผู้สอบบัญชีประจําปี 2551 – 2552
ประธานที่ประชุม ได้ ขอให้ ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วย
นําเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณา
ศาสตราจารย์ ไ พจิ ต ร โรจนวานิ ช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แ จ้ ง ให้ ที่ ป ระชุม ทราบว่ า
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัท ได้ มีมติเสนอผู้ถือหุ้นแต่งตั้ง
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวลั ลภ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรื อ
2. นางนงลักษณ์ พุม่ น้ อย
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรื อ
3. นางสาวรุ้งนภา เลิศสุวรรณกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรื อ
4. นางสาวสุมาลี รี วราบัณฑิต
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
สํานักงานบัญชี บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทมา 3 ปี แล้ ว
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทสําหรับรอบปี บัญชีระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถนุ ายน 2552 และ
กําหนดค่าสอบบัญชีให้ เป็ นจํานวนเงิน 1,712,000.- บาท (หนึง่ ล้ านเจ็ดแสนหนึง่ หมื่นสองพันบาทถ้ วน)
ความสัมพันธ์ กับบริษัท
ผู้สอบบัญชีที่เสนอให้ แต่งตั้ง ไม่มีความสัมพันธ์ และหรื อไม่มีสว่ นได้ เสียใด ๆ กับบริ ษัท
บริ ษัทย่อย ผู้บริ หาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างไร
ผู้สอบบัญชีเป็ นผู้สอบบัญชีชุดเดิม
คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ
เห็นควรให้ ผ้ สู อบบัญชีแห่งสํานักงานบัญชีบริ ษัท
สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด ผู้สอบบัญชีชดุ เดิม ซึง่ สอบบัญชีของบริ ษัทมาแล้ ว 3 ปี เป็ นผู้สอบบัญชี
ของบริ ษัทในรอบปี บัญชี 2551-2552
การเป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่ อยและบริษัทร่ วม
เนื่องจากเป็ นบริ ษัทในเครื อเดียวกับบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) บริ ษัทจึงแต่งตั้งให้ ผ้ สู อบ
บัญชีดงั กล่าว ของสํานักงานบัญชี บริ ษัท สํานักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
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และบริ ษัทร่วมในปี 2550-2551 จํานวน 36 บริ ษัท ค่าตรวจสอบบัญชี 5,744,700.- บาท และในปี 2551-2552
จํานวน 39 บริ ษัท ค่าตรวจสอบบัญชี 6,231,000.- บาท สําหรับค่าบริ การอื่น ในรอบปี บัญชีที่ผา่ นมา
บริ ษัท บริ ษัทย่อยและบริ ษัทร่วมไม่ได้ ใช้ บริ การอื่นของสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อ
กิจการอื่นที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชี และสํานักงานผู้สอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
โดยมีข้อมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่สง่ มาพร้ อมกับคําบอกล่าวเชิญประชุมนี ้ หน้ าที่ 37
ค่าสอบบัญชีปีที่ผ่านมาเป็ นเงิน 1,621,000.- บาท จํานวนค่าสอบบัญชีที่ขอให้ พิจารณาอนุมตั ิ
ในปี ต่อไปเพิ่มขึ ้นเป็ นเงิน 91,000.- บาท หรื อ 5.61%
ศาสตราจารย์ไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ กรอก
ข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 7 พร้ อมลงชื่อและชูบตั รลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมลดลงจํานวน 1 ราย และมีจํานวนหุ้นลดลง
จํานวน 2,000 หุ้น จึงเหลือผู้เข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น 235 คน รวมจํานวนหุ้น 137,119,768 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจ้ าง
ของผู้สอบบัญชีประจําปี 2551 – 2552 มีดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
137,119,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,119,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็ นเอกฉันท์ เห็นด้ วย ให้ อนุมัตแิ ต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 4 ท่ าน
และอนุมัตคิ ่ าสอบบัญชีประจําปี 2551– 2552 ตามที่เสนอ
วาระที่ 8. พิจารณาดําเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงินรวมไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท
ประธานที่ประชุมได้ แถลงว่า
การออกหุ้นกู้ก็เป็ นเช่นเดียวที่บริ ษัทได้ ดําเนินการอยูเ่ ป็ นประจํา
บริ ษัทจะขออนุญาตผู้ถือหุ้นไว้ เมื่อมีโอกาสคณะกรรมการบริ ษัทก็จะได้ ดําเนินการได้ ทนั ท่วงที โอกาสในการ
ออกหุ้นกู้บางครั้งจะมาเป็ นระยะ ๆ ที่บริ ษัทจะขายได้ และได้ ในอัตราดอกเบี ้ยที่ดี จึงจะขออนุญาตให้ ผ้ ถู ือหุ้น
อนุมตั ไิ ว้ ก่อน ส่วนรายละเอียดในการนําเสนอขายไม่วา่ จะเป็ นบางส่วน เป็ นครั้งคราวไป เงื่อนไขต่างๆ ก็ขอ
อนุญาตให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของคณะกรรมการบริ ษัท ที่ผา่ นมาบริ ษัทได้ ออกหุ้นกู้ไปทั้งหมด 3 ครั้ง โดยครั้งแรก
ครบชําระคืนไปหมดแล้ ว ครั้งที่สองออกหุ้นกู้ไป 3,000 ล้ านบาท ครั้งที่สามออกหุ้นกู้ไป 2,000 ล้ านบาท ทั้งนี ้
จะทยอยถึงกําหนดไม่พร้ อมกัน
การขอเสนอนี ้ไม่ใช่เพื่อโครงการใดโครงการหนึง่ โดยเฉพาะ เพียงขอเผื่อไว้
เท่านั้น เพื่อความคล่องตัว ในอดีตการที่ผ้ ถู ือหุ้นได้ กรุณาอนุมตั ไิ ว้ ลว่ งหน้ าก็เป็ นประโยชน์มากสําหรับบริ ษัท
ในการดําเนินธุรกิจ เพราะการเรี ยกประชุมผู้ถือหุ้นต้ องใช้ เวลา ทําให้ เสียโอกาสไป จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณา
อนุมตั ใิ ห้ วงเงินไว้ จํานวน 5,000 ล้ านบาท
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มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทตราสาร
วงเงิน
สกุลเงิน
อัตราดอกเบี ้ย
การไถ่ถอนก่อนครบกําหนด
วิธีการจัดสรร

:
:
:
:
:
:

หุ้นกู้
ไม่เกิน 5,000 ล้ านบาท
เงินบาท และ/หรื อเงินตราต่างประเทศสกุลอื่นที่เทียบเท่าเงินบาท
ตามภาวะตลาด
เป็ นไปตามข้ อตกลงและเงื่อนไขของหุ้นกู้ที่จะออกในแต่ละคราว
1. เสนอขายในประเทศ และ/หรื อ ต่างประเทศ
2. เสนอขายให้ แก่ประชาชน และ/หรื อผู้ลงทุนสถาบัน
3. เสนอขายผู้ลงทุนโดยไม่เฉพาะเจาะจงและ/หรื อ เฉพาะเจาะจง
4. เสนอขายคราวเดียวหรื อหลายคราวแยกต่างหากจากกันก็ได้
ประธานที่ประชุม เห็นควรให้ ออกหุ้นกู้ดงั กล่าว เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของบริ ษัท และ
บริ ษัทย่อย ทั้งนี ้ ให้ คณะกรรมการบริ ษัทมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเงื่อนไขอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องกับการ
ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ ไป จึงขอให้ ที่ประชุมพิจารณา
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทกั ษ์ สิทธิของสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
- การออกหุ้นกู้ที่ผา่ นมามีอตั ราดอกเบี ้ยเท่าใด และครั้งหลังสุดมีการกําหนดอัตราดอกเบี ้ยไว้ หรื อยัง
หากยังถ้ าสามารถบอกได้ ก็ขอให้ นําเสนอด้ วย
นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อาํ นวยการ ชี ้แจงว่า บริ ษัทออกหุ้นกู้ ครั้งที่สองจํานวน
3,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยเป็ น 4.3 % ครั้งที่สาม อัตราดอกเบี ้ยเป็ น 6 % หุ้นกู้ได้ ที่ออก บริ ษัทจะต้ องชําระ
คืนเงินต้ นเมื่อครบกําหนดทั้งหมดภายในระยะเวลา 3 ปี
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทกั ษ์ สิทธิของสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่อนุมตั หิ ้ นุ กู้ไปแล้ วในวันนี ้ จํานวน 5,000 ล้ านบาท ถ้ าภายใน 1 ปี บริ ษัทยังไม่ได้ ออก
ต้ องนํามาขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ใิ หม่ใช่หรื อไม่
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า หากเป็ นหุ้นสามัญเมื่อได้ อนุมตั ไิ ปแล้ วไม่ขายภายใน 1 ปี ในปี
ถัดไปจะต้ องนํามาเสนอผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมตั ใิ หม่ แต่สําหรับหุ้นกู้ไม่จําเป็ นต้ องขออนุมตั อิ ีก
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทกั ษ์ สิทธิของสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้ ให้ ข้อเสนอแนะว่า ขอฝากให้ พิจารณาการออกหุ้นกู้ครั้งใหม่ คงไม่ร้ ูวา่ ภาวะเศรษฐกิจ
ข้ างหน้ าจะเป็ นอย่างไร แต่เมื่อสักครู่ได้ สอบถามเรื่ องการออกหุ้นกู้จํานวน 2,000 ล้ านบาท อัตราดอกเบี ้ยเป็ น
6 % ซึง่ เป็ นอัตราค่อนข้ างสูง ในอนาคตคงต้ องฝากท่านคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการบริ หารทุกท่าน
ช่วยพิจารณาเรื่ องดอกเบี ้ย ให้ เป็ นไปตามภาวะการณ์
ผมเชื่อว่าหุ้นกู้ของบริ ษัทมัน่ คง โดยดูจากผลการ
ดําเนินงาน จ่ายเงินปั นผลอย่างสมํ่าเสมอทุกปี และแม้ แต่เงินบําเหน็จกรรมการ 1% ก็ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นคัดค้ าน ผมก็
เชื่อว่าคณะกรรมการทุกท่าน จะใช้ ความสามารถในการออกหุ้นกู้
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ประธานที่ประชุม แถลงเพิ่มเติมว่า บริ ษัทพยายามดูจงั หวะ สําหรับครั้งแรก บริ ษัทได้ ดอกเบี ้ยใน
อั ต ราที่ ดี ม าก จั ง หวะค่ อ นข้างดี แต่ ค รั้ง ที่ ส องเป็ นช่ ว งที่ ห ลัง จากที่ บ ริ ษั ท ได้จ่ า ยเงิ น ให้กั บ จุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิทยาลัยแล้ ว บริ ษัทมีเงินกู้ระยะสั้นอยู่คอ่ นข้ างมาก คณะกรรมการ จึงเห็นควรให้ มีเงินกู้ระยะยาว เพื่อจะ
ไม่มีความเสี่ยงในการที่จะถูกเรี ยกเงินคืนและก็ไม่มีเงินชําระคืน จึงตกลงให้ ธนาคาร 2 แห่ง เป็ น UNDERWRITER ให้
เงื่ อ นไขที่ บ ริ ษั ทได้ รับ ค่อ นข้ า งดี แต่เ ป็ นเงื่ อ นไขในอัต ราที่ บ วกเหนื อ อัต ราผลตอบแทนของพัน ธบัต ร ซึ่ง ใน
RATING ของบริ ษัทถือว่าค่อนข้ างตํ่า ปรากฏว่าโชคไม่ดี หลังจากตกลงเรี ยบร้ อยแล้ วในช่วงระยะเวลาอันสั้น
ดอกเบี ้ยพันธบัตรได้ ขึ ้นไปสูง บริ ษัทจึงต้ องเสียดอกเบี ้ยสูง ในช่วงเดียวกันซิตี ้แบงค์ ออกหุ้นกู้ต้องเสียดอกเบี ้ย
6.3 % แต่ของบริ ษัทเสียดอกเบี ้ย 6.03% ก็ถือว่าสูง แต่ยงั ตํ่ากว่ารายอื่นที่ออกในช่วงเวลาเดียวกัน จากวิกฤติ
โลกที่ผ่านมาแสดงให้ เห็นชัดเจนว่า ผู้ที่ก้ เู งินระยะสั้นมาใช้ ระยะยาวถ้ ามากเกินไปจะประสบปั ญหาอย่างรวดเร็ ว
ได้ สถาบันการเงินที่ล้มละลายไปใช้ เวลาเพียง 2 วันเท่านั้นเอง เมื่อถึงกําหนดจะต่อระยะเวลาเงินกู้ แต่ตอ่ ไม่ได้
ซึง่ หมายถึงสถาบันการเงินที่ไม่มีเงินฝากแต่ก้ เู งินจากตลาดการเงิน
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทกั ษ์ สิทธิของสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น ได้ สนับสนุนให้ ออกหุ้นกู้ เพื่อที่จะสามารถควบคุมต้ นทุนการค่าใช้ จ่าย แต่ละไว้ ในฐานที่
เข้ าใจเรื่ องดอกเบี ้ยเท่านั้นเอง
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดสอบถามหรื อแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอให้ ลงมติ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อ
ผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรั บวาระที่ 8
พร้ อมลงชื่อและชูบตั รลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเท่ากับวาระที่ 7 คือมีผ้ เู ข้ าร่ วมประชุมทั้งสิ ้น
235 คน รวมจํานวนหุ้น 137,119,768 หุ้น
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาดําเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในวงเงินรวมไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท มีดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
137,119,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0000
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,119,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็ นเอกฉันท์ เห็นด้ วย ให้ ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงินรวมไม่ เกิน 5,000 ล้ านบาท ตามที่เสนอ
วาระที่ 9. พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.โดยแก้ ไขวัตถุท่ ปี ระสงค์ จากเดิม
53 ข้ อ เป็ น 54 ข้ อ โดยเพิ่มวัตถุท่ ปี ระสงค์ ของบริษัท ข้ อ 54. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 54. ประกอบธุรกิจการให้ ก้ ูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรั พย์ การรั บซือ้
อสังหาริมทรั พย์ โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ”
ประธานที่ประชุม แถลงว่า เนื่องจาก พ.ร.บ.สถาบันการเงิน ฉบับใหม่ ให้ คํานิยาม ธุรกิจ
เครดิตฟองซิเอร์ ใหม่ โดยที่ผ้ ทู ี่ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ จะต้ องรับเงินฝากจากประชาชนและมาปล่อยให้ ก้ ู
โดยมีจํานองเป็ นประกันหรื อขายฝาก จึงจะเป็ นธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ คือต้ อง 2 ข้ าง ถ้ าทําข้ างเดียวไม่ถือเป็ น
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เพราะฉะนั้นถ้ าบริ ษัทจะรับซื ้อจากการขายฝาก จะปล่อยกู้โดยมีจํานองคํ ้าประกัน ถ้ ามิได้
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รับฝากเงินจากประชาชนในลักษณะเงินฝากรายย่อย ก็ไม่ตดิ ขัดเรื่ องธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ผมจึงขออนุญาตผู้
ถือหุ้นว่า เห็นควรให้ เพิ่มวัตถุประสงค์ของบริ ษัท ในบริ คณห์สนธิไว้ อีกหนึง่ ข้ อ เป็ นข้ อ 54. เพื่อรองรับโอกาสใน
การให้ ก้ ยู ืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์ และการรับซื ้ออสังหาริ มทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึง่ มิได้ ประกอบ
ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ เปิ ดช่องไว้ อย่างที่นายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อํานวยการ ได้ เรี ยนว่า ในกรณีที่
บริ ษัทสนใจที่ดนิ บางแห่ง แต่เจ้ าของที่ดนิ ยังไม่ขาย และมีความจําเป็ นต้ องใช้ เงินบริ ษัทก็ให้ ก้ กู ่อน บริ ษัทก็มี
โอกาสติดต่อเจ้ าของที่ดนิ ตลอดเวลา เมื่อใดที่เจ้ าของที่ดนิ จะขายบริ ษัทก็จะได้ ซื ้อมา ระหว่างนั้นบริ ษัทก็ได้ กําไร
จากดอกเบี ้ย ซึง่ บริ ษัทก็สามารถทําได้ ขอเผื่อไว้ ซงึ่ ไม่น่าจะเป็ นผลร้ ายต่อบริ ษัทแต่ประการใด เพียงเพิ่มเป็ น
ข้ อ 54 เดิมบริ ษัทมีวตั ถุประสงค์อยู่ 53 ข้ อ หลังจากนี ้ผู้ถือหุ้นรู้จกั ใครที่มีที่ดนิ ที่มีศกั ยภาพ ต้ องการจะใช้ เงิน
และในขณะเดียวกันก็เป็ นที่ดนิ ที่บริ ษัทสนใจ ขอให้ ตดิ ต่อบริ ษัท หากผู้ถือหุ้นท่านใดต้ องการจะออกความเห็น
หรื อเสนอแนะในประเด็นนี ้ ถ้ าไม่มีขอให้ ที่ประชุมพิจารณาลงมติ โดยขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่ไม่เห็น
ด้ วย หรื อ งดออกเสียง ขอให้ กรอกข้ อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 9 พร้ อมลงชื่อและชูบตั ร
ลงคะแนน
ในวาระนี ้มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมเท่าวาระที่ 8
235 คน รวมจํานวนหุ้น 137,119,768 หุ้น

คือมีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมทั้งสิ ้น

มติ ผลการลงมติในวาระที่ 9 พิจารณาแก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ ข้ อ 3.โดย
แก้ ไขวัตถุ ที่ประสงค์ จากเดิม 53 ข้ อ เป็ น 54 ข้ อ โดยเพิ่มวัตถุท่ ปี ระสงค์ ของบริษัท ข้ อ 54. เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 54. ประกอบธุรกิจการให้ ก้ ูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรั พย์ การรั บซือ้
อสังหาริมทรั พย์ โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ” มีดังนี ้
เห็นด้ วย
จํานวน
137,119,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
ไม่ เห็นด้ วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0.0000
จํานวนเสียงทัง้ หมดในวาระนี ้ 137,119,768 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.0000
สรุ ป ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็ นเอกฉันท์ เห็นด้ วย ให้ แก้ ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์ สนธิ
ข้ อ 3.โดยแก้ ไขวัตถุท่ ปี ระสงค์ จากเดิม 53 ข้ อ เป็ น 54 ข้ อ โดยเพิ่มวัตถุท่ ปี ระสงค์ ของบริษัท ข้ อ 54.
เป็ นดังนี ้
“ข้ อ 54. ประกอบธุรกิจการให้ ก้ ูยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสังหาริมทรั พย์ การรั บซือ้
อสังหาริมทรั พย์ โดยวิธีขายฝาก ซึ่งมิได้ ประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร์ ”
วาระที่ 10. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ามี)
ประธานที่ประชุม
ได้ สอบถามว่า มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นใดให้ ที่ประชุม
พิจารณาหรื อไม่ หากมีตาม พ.ร.บ. มหาชนจํากัด จะต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นซึง่ มีห้ นุ นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึง่ ในสาม
ของจํานวนหุ้นทั้งหมด คือ 62,876,367 หุ้น จึงจะเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณาได้ แต่อย่างไรก็ตามถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
เสนอเรื่ องใดให้ พิจารณา
ผมขอเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นหรื อผู้รับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรื อข้ อเสนอแนะหรื อจะ
สอบถามเรื่ องใด ขอเชิญให้ สอบถาม ก่อนที่จะปิ ดประชุม
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เสนอแนะ รายงานประจําปี สมบูรณ์แบบแล้ ว แต่ติดอยู่ที่มีเกินมา 150 หน้ า เป็ นภาษาอังกฤษ
ถ้ าเป็ นไปได้ อยากให้ จดั ทําเฉพาะภาษาไทย สําหรับปี 2552 เพื่อลดจํานวนหน้ าลง เป็ นการลดค่าใช้ จ่ายของ
บริ ษั ท สํ า หรั บผู้ถื อ หุ้นชาวต่า งประเทศ ถ้ าต้ อ งการฉบับ ภาษาอัง กฤษ ให้ แ นบใบตอบรั บ และขอเป็ นฉบับ
ภาษาอัง กฤษน่ า จะดี ก ว่ า เพราะส่ ว นใหญ่ ผ้ ูถื อ หุ้น ของบริ ษั ท เป็ นคนไทย บริ ษั ท ไม่ ไ ด้ เ ป็ นบริ ษั ท ต่า งชาติ
เพราะฉะนั้นไม่ต้องพิมพ์ฉบับภาษาอังกฤษให้ ผ้ ถู ือหุ้นคนไทยอ่าน เพราะเท่าที่ทราบต้ นทุนต่อเล่มมีราคาหลาย
ร้ อยบาท
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ในแง่การลดค่าใช้ จ่ายก็เห็นด้ วย แต่ขออนุญาตไปพิจารณาว่า
จะทําให้ บริ ษัทปฏิบตั ติ อ่ ผู้ถือหุ้นไม่เท่าเทียมกันหรื อไม่ แต่ถ้ามองอีกแง่หนึง่ ถ้ าผู้ถือหุ้นเป็ นชาวอินเดีย บริ ษัท
จะต้ องพิมพ์เป็ นภาษาอินเดียด้ วยหรื อไม่ บริ ษัทเป็ นบริ ษัทสัญชาติไทย ก็น่าจะมีแค่ภาษาไทย ถ้ าผู้ถือหุ้นขอ
พิเศษ บริ ษัทก็อาจจะทําได้ ตามเสนอ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรี มนตรี ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
เสนอแนะเพิ่มเติมว่า ในขณะที่บริ ษัทส่งรายงานประจําปี ให้ ผ้ ถู ือหุ้นจะมีใบตอบรับเป็ นใบแนบ ถ้ า
ผู้ถือหุ้นต้ องการฉบับภาษาอังกฤษ ก็ให้ ส่งที่อยู่กลับไปและให้ บริ ษัทช่วยจัดส่งให้ จะลดค่าใช้ จ่าย ถื อมาหนัก
เหมือนกันและต้ องถือกลับบ้ านอีก
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงเพิ่มเติมว่า ขอนําไปพิจารณาว่า ในทางปฏิบตั ิจะทําอย่างไร เพราะ
เมื่อมีใบแจ้ งมา บริ ษัทจัดพิมพ์อยู่แล้ วก็ดําเนินการส่งไป แต่ถ้าทําอย่างที่ท่านแนะ บริ ษัทจะต้ องรับใบแจ้ งมา
ก่อน ถึงจะพิมพ์และถึงจะจัดส่งไป อาจจะมีปัญหาบ้ าง แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่า ผู้สอบบัญชีน่าจะจัดทํา
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน ให้ เล็กกว่านีไ้ ด้ เป็ นข้ อเสนอแนะที่ดีก็จะนําไปพิจารณา ซึ่งบริ ษัทก็
เสียดายค่าใช้ จ่ายเช่นกัน
นายฮัง้ ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทกั ษ์ สิทธิของสมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น
ได้ แสดงความเห็นว่า สําหรับประเทศไทย วิกฤติเศรษฐกิจเกิดขึ ้นเสมอ แต่ผม
เห็น บริ ษัทเอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ยังคงจ่ายเงินปั นผลได้ อย่างสมํ่าเสมอ ต้ องขอชื่นชมจริ งๆ และขอขอบคุณ
การจัดการประชุมในวันนี ้ ซึง่ ค่อนข้ างจะจัดได้ ดี และในหนังสือรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผมได้ กล่าวชม
ในการประชุมครั้งที่แล้ ว ในครั้งนี ้ก็ขอชมอีกครั้งหนึง่ อยากกราบเรี ยนท่านประธานและคณะกรรมการบริ ษัททุก
ท่าน คงต้ องใช้ ความสามารถเพิ่มขึ ้นอีกเท่าตัว ปี หน้ าต้ องใช้ ความสามารถเพิ่มขึ ้นอีกเท่าตัวแน่ๆ
เพราะ
ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกําลังรุมเร้ าทุกบริ ษัท ที่เป็ นบริ ษัทจดทะเบียน สําหรับที่ทา่ นประธานกล่าวมาว่า
หลายๆ บริ ษัทที่ใช้ เงินกู้ระยะสั้นมาใช้ จะประสบปั ญหา ผมได้ ประชุมผู้ถือหุ้นของบริ ษัทจดทะเบียนมามาก
หลายบริ ษัทถึงขั้นใกล้ ล้มละลาย แต่บริ ษัทเอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ใช้ หลักเศรษฐกิจพอเพียง บริ ษัทจึงมีความ
มัน่ คง ในวันนี ้ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นถาม – ตอบ กันอย่างกว้ างขวาง ขอเสียงปรบมือดังๆ ด้ วย
ประธานที่ประชุม กล่าวขอบคุณต่อผู้ถือหุ้นและกล่าวว่า ก็ต้องขอบคุณนายสุเวทย์ ธีรวชิรกุล
เป็ นพิเศษ ในฐานะที่เป็ นกรรมการผู้อํานวยการ เมื่อสักครู่ก็เห็นแล้ วว่า ผู้ถือหุ้นได้ ลงคะแนนเสียงให้ อย่างเต็มที่
ในวาระที่ 5
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สอบถามว่ า ทําไมอาหารเลี ้ยงรับรองจึงน้ อยกว่าปี ที่แล้ ว ทั้งๆที่บริ ษัทมีกําไรเพิ่มขึ ้น
ประธานที่ประชุม ชี ้แจงว่า ทางเจ้ าหน้ าที่บอกว่า ความจริ งอาหารมีจํานวนเท่าเดิม ประเภท
ของอาหารเท่าเดิม เพียงแต่บริ ษัทจัดเป็ นอาหารกล่อง เพื่อความสะดวกในการให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับประทาน หรื อ
นํากลับบ้ าน
ประธานได้ กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้น ที่ให้ ความไว้ วางใจคณะกรรมการบริ ษัท ในการทํางานต่อไป
บริ ษัทก็พยายาม โดยได้ ตั้งเป้าไว้ วา่ เนื่องจากบริ ษัทต้ องชําระค่าเช่าให้ กบั จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในอัตราที่
ค่อนข้ างสูง จึงตั้งเป้าไว้ วา่ จะพยายามสร้ างฐานรายได้ จากด้ านอื่น และพยายามพัฒนาทางศูนย์การค้ าเอ็ม บีเค
ให้ ดีขึ ้น เพื่อที่จะให้ รายได้ ไม่ลดลง เมื่อถึงวันที่จะต้ องจ่ายค่าเช่าสูงกว่าเดิมมากในปี 2556 และบริ ษัทมัน่ ใจ
พอสมควรว่าจะทําได้ แต่อย่างไรก็ตามเรื่ องเงินปั นผลก็จะพยายามทําดังที่เคยทํามา คือให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ถือหุ้นของ
บริ ษัทสามารถวางแผนได้ วา่ ถือหุ้นบริ ษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) แล้ วทุกๆ ครึ่งปี จะได้ เงินไปในจํานวนที่
ค่อนข้ างคาดหมายได้ และนําไปใช้ ได้ โดยจะพยายามค่อยๆ เพิ่มให้ ทีละน้ อย ดังที่เคยทํามาและต้ องขอบคุณที่มา
ประชุมในวันนี ้ รวมทั้งให้ การสนับสนุนในกิจการในการทํางานของคณะกรรมการบริ ษัท ขอบคุณมากครับ

ปิ ดประชุมเวลา 16.50 น.
ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวทิ )

ลงชื่อ

ผู้บันทึกการประชุม
(นายกมล รมเยศ)
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