-6รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2552
ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เวลา 14.05 น. มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจาก
ผูถือหุนเขารวมประชุมดังนี้
- มีผูถือหุนที่เขาประชุมเองรวม 104 ราย นับจํานวนหุนได 1,931,989 หุน
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมรวม 82 ราย นับจํานวนหุนไดรวม
20,856,080 หุน โดยมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระตางๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอใหพิจารณา
อนุมัติ
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมรวม 110 ราย นับจํานวนหุนไดรวม 78,355,958 หุน
- รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมเองและมอบฉันทะใหเขารวมประชุมจํานวน 296 ราย นับจํานวน
หุนไดทั้งสิ้น 101,144,027 หุน
- บริษัทมีผูถือหุนรวม 1,718 ราย ถือหุนจํานวน 188,629,100 หุน จึงมีผูถือหุนที่เขาประชุม
เองและมอบฉันทะใหเขารวมประชุมแทนคิดเปนรอยละ 53.6206
ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุม ขอเปดประชุม
- ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเขารวมประชุม 11 ทาน ดังนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ
3. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
4. นางประคอง ลีละวงศ
5. นายประชา ใจดี
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
6. รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต กรรมการอิสระ และประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ
กรรมการอิสระ และกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
8. นายปยะพงศ อาจมังกร
กรรมการบริหาร
9. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
กรรมการผูอํานวยการและกรรมการบริหาร
10.นายหัชพงศ โภคัย
กรรมการ
11.นายอติพล ตันติวิท
กรรมการ
- มีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย 8 คน ดังนี้
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รองกรรมการผูอํานวยการ สายกฎหมาย

นายเกษมสุข จงมั่นคง

รองกรรมการผูอํานวยการ สายการเงินและบริหาร

นายศักดิ์ชัย เกงกิจโกศล

รองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ

นางสาวยุพาพรรณ ปริตานันท

รองกรรมการผูอํานวยการ สายตรวจสอบภายใน

นายสมบูรณ วงศรัศมี

ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายพัฒนาธุรกิจ

นายวินัย ศรีชอบธรรม

ผูชวยกรรมการผูอํานวย สายการตลาด

นายวิจารณ หีบพร

ผูชวยรองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ

นายปราโมทย วิรุตมวงศ

ผูชวยรองกรรมการผูอํานวยการ สายการเงินและบริหาร

- บริษัทไดเผยแพรวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้บนเว็บไซตของบริษัท และไดเปดใหผูถือหุน
เสนอเพิ่มวาระ รวมทั้งเสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และ
คณะกรรมการพิจารณาเสนอที่ประชุมแตงตั้งเขาเปนกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ตั้งแตวันที่ 9
กันยายน 2552 และสิ้นสุดวันที่ 21 กันยายน 2552 แตไมปรากฏวามีผูถือหุนทานใดเสนอเพิ่มวาระ และ
เสนอชื่อผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ พิจารณา
- ขอแตงตั้งใหนายกมล รมเยศ เปนเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
- นายสุชาติ พฤกษมหาดํารงค ผูสอบบัญชีอนุญาต ซึ่งเปนผูสอบบัญชีอิสระและมิไดเปนผูถือหุน
ของบริษัทไดใหเกียรติเปนตัวแทนของผูถือหุนในการตรวจสอบคะแนนเสียงในที่ประชุมนี้
กอนเริ่มประชุมขอชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี้
1. การดําเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียงตามลําดับ โดย
กรรมการหรือฝายจัดการที่เกี่ยวของจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และจะเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม แลวจึง
ลงมติ โดยระหวางการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปกอนและรายงานมติเมื่อทราบผล
การนับคะแนน
2. การลงมติ ในแตละวาระ เมื่อผูถือหุนซักถามหมดแลว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับคะแนน
เสียงแตละวาระ ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนลงมติดังนี้
(1) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงมติ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงมติในบัตร
ลงคะแนนที่ไดรับสําหรับวาระนั้นพรอมลงลายมือชื่อผูถือหุน และชูมือขึ้น เจาหนาที่จะไปรับบัตรลงคะแนนจาก
ผูถือหุน
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย ไมตองลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับ และไมตองชู
มือขึ้น โดยจะขอถือวาผูถือหุนที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นดวยเต็มจํานวนเสียง
3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดรับ จะเปนบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุน เทากับ 1 เสียง มี
จํานวน 16 บัตร
4. การนั บ คะแนนเสี ย งของมติ แ ต ล ะวาระ จะนั บ คะแนนเสีย งที่ ไ ม เห็ น ด ว ย และ งดออกเสี ย ง
หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไมเห็นดวยกับงดออกเสียง แลวหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม ได
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สิทธิเกินเสียงที่มีอยูจะถือวาเปนโมฆะ และถือวาผูถือหุนทานนั้นงดออกเสียงที่มีอยูทั้งหมดในวาระนั้น
5. ในกรณีที่ผูถือหุนมีขอสงสัยสอบถามในการประชุม ขอใหผูถือหุนกรุณาเขียนชื่อและนามสกุล ซึ่ง
จะมีเจาหนาที่นํากระดาษไปให เพื่อใชเปนขอมูลในการจัดทํารายงานการประชุมผูถือหุนดวย
ประธานที่ประชุมจึงไดดําเนินการประชุมตามวาระตางๆ ดังนี้
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551
ประธานที่ประชุมไดแถลงวา บริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551 ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งอยูในหนังสือ
เชิญประชุมครั้งนี้ หนาที่ 8 - 37 รวม 30 หนา
ประธานที่ประชุม ไดขอใหที่ประชุมพิจารณาไปทีละหนา และไดแจงตอผูเขารวมประชุมวา หาก
ทานใดจะขอแกไขขอความตอนใด ขอใหแจงใหทราบดวย
เมื่อที่ประชุมไดพิจารณารายงานการประชุมครั้งดังกลาวครบทุกหนาแลวไมมีผูใดขอแกไขขอความ
สวนใด
ประธานที่ประชุม จึงขอใหที่ประชุมลงมติ โดยแจงใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย
หรือ งดออกเสียงขอใหกรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 1 พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
เพื่อใหเจาหนาที่รวบรวมบัตรลงคะแนน
ในวาระนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 12 ราย คิดเปนจํานวนหุน
31,636,909 หุน รวมเปนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 308 ราย รวมจํานวนหุน 132,780,936 หุน
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 มี
ดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
132,616,136 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8759
ไมเห็นดวย จํานวน
164,800 เสียง
คิดเปนรอยละ
0.1241
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียงคิดเปนรอยละ
0.0000
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 132,780,936 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 99.8759 ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ ใหรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2551 ซึ่งจัดประชุมเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2551
วาระที่ 2.

การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551-2552 และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุมแถลงวา ในวาระนี้ขอใหนายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูรายงาน ซึ่งนายสุเวทย ไดขอใหเจาหนาที่ฉายสไลด ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในป
2551-2552 (ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2551 – 30 มิถุนายน 2552) ใหผูถือหุนทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
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- วิกฤตการณทางการเงินโลก (SUB-PRIME CRISIS)
- ราคาน้ํามันและอัตราเงินเฟอที่มีความผันผวน
- การระบาดของโรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009
- สถานการณการเมืองในประเทศ
• การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สําคัญ

- เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2551 บริษัทไดรวมทุนกับ บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด ซื้อหุนทั้งหมดของ
บริษัท พาราไดซ พารค จํากัด (เดิมชื่อ บริษัท เสรีเซ็นเตอร แมเนจเมนท จํากัด) เพื่อขยายธุรกิจศูนยการคา โดย
บริษัทมีสัดสวนในการถือหุนทั้งทางตรงรอยละ 50 และทางออมผาน บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด รอยละ 15.36
รวมเปนรอยละ 65.36 เพราะฉะนั้นในปบัญชีนี้จะมีรายได คาใชจาย และกําไร ปรากฎอยูในงบการเงินของบริษัท
การดําเนินงานของบริษัทแบงธุรกิจออกเปน 6 กลุม ดังนี้
• ธุรกิจศูนยการคา
โครงการในปจจุบัน
- ศูนยการคา เอ็ม บี เค เซ็นเตอร
- ศูนยการคา สยามเซ็นเตอร
- ศูนยการคา สยามดิสคัฟเวอรี่เซ็นเตอร
- ศูนยการคา สยามพารากอน
- ศูนยการคา พาราไดซ พารค (เดิม : ศูนยการคาเสรี เซ็นเตอร)
โครงการในอนาคต
- ศูนยการคา เดอะ ไนน ถนนพระราม 9
• ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
บริษัทเปนเจาของธุรกิจเอง มีโรงแรมจํานวน 3 โรงแรม คือ
1. โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส
ป 2551-2552 มีอัตราเขาพักประมาณรอยละ 74 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550-2551 มี
อัตราเขาพักประมาณรอยละ 90 สาเหตุที่อัตราเขาพักลดลงเนื่องจากผลกระทบจากวิกฤตการณทางการเงิน
โลก สถานการณทางการเมือง โรคไขหวัดใหญสายพันธุใหม 2009 และโรงแรมไดปดหองพักเพื่อปรับปรุงหองพัก
โดยทยอยปดเปนสวน ๆ ทั้งนี้จะแลวเสร็จภายในสิ้นป 2552 นี้
2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท
ป 2551-2552 มีอัตราเขาพักประมาณรอยละ 58 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550-2551
อัตราเขาพักประมาณ 55 ซึ่งเปนอัตราที่ใกลเคียงกัน

มี
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ป 2551-2552 มีอัตราเขาพักประมาณรอยละ 43 ลดลงประมาณรอยละ 13 เมื่อเปรียบเทียบกับป
2550-2551 ซึ่งมีอัตราเขาพักประมาณรอยละ 56
สาเหตุเนื่องจากครึ่งปบัญชีหลัง ไมมีเครื่องบินบินไป
จังหวัดระนอง
โครงการในอนาคต
- โครงการ ล็อค ปาลม กอลฟ ลอรด ภูเก็ต ซึ่งจะสรางเปนโรงแรมระดับ 3 ดาว อยูใน
สนามกอลฟ ล็อค ปาลม เพื่อเปนบริการเสริมใหนักกอลฟที่มาใชบริการ คาดวาจะแลวเสร็จประมาณปลายป
2553
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
ดําเนินธุรกิจโดยบริษัท แปลน เอสเตท จํากัด และบริษัทยอย
- ดําเนินธุรกิจพัฒนาที่ดินเพื่อขาย โดยสรางบานพักบนที่ดินที่จังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนที่ดินใกล
สนามกอลฟ และอนาคตจะพัฒนาที่ดินที่จังหวัดปทุมธานี ซึ่งอยูในระหวางสรางสนามกอลฟ และจะสราง
บานพักบนที่ดินรอบสนามกอลฟเพื่อขาย
- ธุรกิจรับบริหารทรัพยสิน ที่เปนตึก เชน สํานักงาน
- ธุรกิจรับบริหารอาคารและชุมชน
- ธุรกิจใหคําปรึกษาและประเมินมูลคาทรัพยสิน บริษัทประเมินสินทรัพยที่ประกอบกิจการนี้
ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
โครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยที่จังหวัดภูเก็ต มีจํานวน 7 โครงการ
โครงการที่หนึ่ง บานสวนล็อคปาลม จํานวน 60 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขาย
แลว 43 หนวย หรือรอยละ 71.6
โครงการที่สอง GARDEN VILLA จํานวน 37 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขาย
แลว 32 หนวย หรือรอยละ 86
โครงการที่สาม NEW TOWNHOUSE จํานวน 6 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขาย
หมดแลว
โครงการที่สี่
LAKE FRONT
จํานวน 10 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขาย
ไปหมดแลว
โครงการที่หา THE INDY
จํานวน 39 หนวย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ขาย
ไปหมดแลว
โครงการที่หก THE PANO
จํานวน 28 หนวย จะเริ่ม PRE SALE ประมาณ
เดือนพฤศจิกายน 2552
โครงการที่เจ็ด THE INDY ॥
จํานวน 59 หนวย อยูระหวางดําเนินการ
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โครงการในปจจุบัน
- สนามกอลฟ เดอะ ล็อค ปาลม กอลฟ คอรส (LPGC) ขนาด 18 หลุม พาร 72 เนื้อที่ประมาณ
500 ไร
- สนามกอลฟ เดอะ เรด เมาเทิน กอลฟ คอรส (RMGC) ขนาด 18 หลุม พาร 72 เนื้อที่
ประมาณ 600 ไร
โครงการในอนาคต
- สนามกอลฟปทุมธานี 18 หลุม พาร 72 เนื้อที่ประมาณ 358 ไร พรอมอาคารสโมสร คาดวา
สามารถเปดใหบริการได ในเดือนพฤษภาคม 2553
• ธุรกิจขาว
ดําเนินงานโดยบริษัทปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย มีผลิตภัณฑดังนี้
- ผลิตภัณฑขาวถุง
- ผลิตภัณฑแปง
- ผลิตภัณฑน้ํามันรํา
- ผลิตภัณฑบรรจุภัณฑ
- โรงผลิตไฟฟา
1) ป 2551-2552 มีรายไดประมาณ 1,865 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 7.26 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2550-2551 ซึ่งมีรายไดประมาณ 2,011 ลานบาท
2) ป 2551-2552 มีกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษีเงินได (EBIT) ประมาณ 217 ลาน
บาท ลดลงประมาณรอยละ 40.71 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550-2551 ซึ่งมีกําไรกอนคาใชจายทางการเงินและภาษี
เงินได (EBIT) ประมาณ 366 ลานบาท
3) ป 2551-2552 มีกําไรตอหุนเทากับ 3.24 บาท ลดลงประมาณรอยละ 37.21 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2550-2551 ซึ่งมีกําไรตอหุนเทากับ 5.16 บาท
รายไดจากการดําเนินงานแบงตามธุรกิจ
- ในป 2551 – 2552 รายไดสวนใหญเกิดจากกลุมธุรกิจศูนยการคา ประมาณรอยละ 38.9
รองลงมาเปนธุรกิจขาว รอยละ 29 และธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยวรอยละ 14.8 ตามลําดับ
- บริษัทมีรายไดรวมทั้งกลุมจํานวนประมาณ 6,434 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 2.4 เมื่อ
เปรียบเทียบกับป 2551 แยกตามกลุมธุรกิจเปนดังนี้
- ธุรกิจศูนยการคา มีรายไดรวมประมาณ 2,502 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 25.7 หรือ
เมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจเทากับรอยละ 38.9 ทั้งนี้เนื่องจากไดมีการปรับเพิ่มคาเชาของศูนยการคา
เอ็ม บี เค และมีรายไดของศูนยการคา พาราไดซ พารค มาชวยเสริม
-
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- ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว มีรายไดรวมประมาณ 950.39 ลานบาท ลดลง
ประมาณรอยละ 28.1 หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจเทากับรอยละ 14.8 สาเหตุเนื่องจาก
เหตุการณความไมสงบภายในประเทศและภาวะเศรษฐกิจถดถอย
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีรายไดรวมประมาณ 505.77 ลานบาท ลดลงประมาณ
รอยละ 8.9 หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจเทากับรอยละ 7.9
- ธุรกิจสนามกอลฟ มีรายไดรวมประมาณ 182.45 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ
6.5 หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจเทากับรอยละ 2.8
- ธุรกิจขาว มีรายไดรวมประมาณ 1,864.52 ลานบาท ลดลงประมาณรอยละ 7.3
หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจเทากับรอยละ 29
- ธุรกิจการเงิน มีรายไดรวมประมาณ 429.07 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ รอยละ 84.9
หรือ เมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจเทากับรอยละ 6.7
กําไรกอนคาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได(EBITDA)รวม ป 2551-2552 มี
ทั้งสิ้นประมาณ 2,666.64 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 1.5 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550-2551 ซึ่งมีกําไรกอน
คาเสื่อมราคา คาตัดจําหนาย ดอกเบี้ยจายและภาษีเงินได(EBITDA)ประมาณ 2,627.71 ลานบาท และเปนจํานวนที่
ใกลเคียงกัน เมื่อพิจารณาตามสัดสวนของที่มาของกําไรแลว รายไดจากธุรกิจศูนยการคารอยละ 61.5 ธุรกิจโรงแรม
และการทองเที่ยวรอยละ 12.4 ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยรอยละ 6.2 ธุรกิจสนามกอลฟรอยละ 2 ธุรกิจขาวรอยละ
2.6 ธุรกิจการเงินรอยละ 15.3
การจายเงินปนผลระหวางกาล ในปที่ผานมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครั้งที่ 4 ป 51/52
เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2552 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551
ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 หุนละ 2.00 บาท และบริษัทไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2552
เมื่อนายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ รายงานผลการดําเนินการของบริษัทเสร็จสิ้นแลว
ประธานที่ประชุม ไดขอใหที่ประชุมระงับการซักถามในวาระนี้ไวกอน หากผูถือหุนมีขอซักถามขอใหซักถามในวาระ
ถัดไป วาระนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงาน จึงไมมีการลงมติ และขอใหพิจารณาในวาระตอไป
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
ประธานที่ประชุมไดแถลงวา
ตามที่บริษัทไดสงสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนใหผูเขารวม
ประชุมทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของ
บริษัท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 ที่ผูสอบบัญชีรับอนุญาตไดรับรองความถูกตอง และคณะกรรมการ
ตรวจสอบ รวมทั้งคณะกรรมการ ไดอนุมัติแลว สวนรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการ
ผูอํานวยการ ของบริษัทเปนผูชี้แจง

- 13 นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ชี้แจง ดังนี้
ขอใหที่ประชุมดูรายละเอียดงบการเงินในสวนของงบดุลใน ANNUAL REPORT หนา100 - 103
บริษัทมีสินทรัพยรวม 24,653 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 18.04 หนี้สินรวม 12,455 ลานบาท หรือ
เพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 17.82 สวนของผูถือหุน 12,198 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นประมาณรอยละ 18.25 และมี
ประเด็นสําคัญๆ ดังนี้
1. ในงบการเงินรวม บริษัทมีสินทรัพยรวม 24,653 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 มีสินทรัพย
รวม 20,886 ลานบาท เพิ่มขึ้น 3,767 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 18.04 สินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงและ
เปนสาระสําคัญ คือ
- เงินลงทุนชั่วคราว เมื่อป 2551 มีประมาณ 2,984 ลานบาท ป 2552 มี 3,927 ลานบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 942 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 31 โดยบริษัทไดลงทุนซื้อหุนในตลาดหลักทรัพยฯ
เปนเงินประมาณ 652 ลานบาท และจํานวน 300 กวาลานบาทที่เพิ่มขึ้น เกิดจากการคํานวณมูลคาตามราคา
ตลาดที่เพิ่มขึ้น
- สินคาคงเหลือสุทธิลดลงมาจากจํานวนประมาณ 1,192 ลานบาท เปน 997 ลานบาท โดย
ลดลงประมาณ 194 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 16 สวนใหญเปนขาวของ บริษัทปทุมไรซมิล
แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) ทั้งนี้เนื่องจากบริษัทดังกลาวจะไมซื้อขาวสารไวมาก โดยจะซื้อไวเทาที่จะตอง
ใชเทานั้น
- เงินลงทุนในบริษัทรวม เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งมีประมาณ 2,084 ลานบาท เปน 2,834 ลานบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 749 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ รอยละ 36 ทังนี้เนื่องจากบริษัทไดบันทึกสวนไดเสีย และอีก
สวนเปนการคํานวณราคาทรัพยสินของบริษัทรวมเพิ่ม
- ที่ดิน อาคารและอุปกรณ – สุทธิ เพิ่มขึ้นจากประมาณ 10,042 ลานบาท เปน 12,107 ลานบาท
เพิ่มขึ้นประมาณ 2,065 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ รอยละ 20 สวนหนึ่งที่เพิ่มเปนอาคารศูนยการคา พาราไดซ
พารค จํานวน 2,127 ลานบาท และเกิดจากการปรับปรุงหองพักของโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จํานวน 269 ลานบาท
รวมทั้งเกิดจากการพัฒนาที่ดินสนามกอลฟที่ภูเก็ต 100 ลานบาท และหักดวยคาเสื่อมประมาณ 781 ลานบาท
2. หนี้สิน มีจํานวนประมาณ 12,455 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวซึ่งมีประมาณ 10,571
ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 1,884 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ รอยละ 17 ทั้งนี้เนื่องจาก
- เงินกูเบิกเกินบัญชีป 2551 มีจํานวน 2,949 ลานบาท ลดลงประมาณ 1,528 ลานบาท
เหลือประมาณ 1,421 ลานบาท คิดเปนรอยละ 51 เนื่องจากบริษัทไดออกหุนกูและนําเงินที่ไดรับจากการออก
หุนกูไปชําระคืนเงินกูระยะสั้น
- เงินกูระยะยาวจากสถาบันการเงิน – สุทธิ โดยสวนที่ถึงกําหนดชําระภายใน 1 ป มีจํานวนประมาณ
966 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปที่แลวจากประมาณ 122 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 884 ลานบาท หรือคิด
เปนประมาณรอยละ 691 เนื่องจากเมื่อบริษัทซื้อหุน ศูนยการคา พาราไดซ พารค มีเงินกูระยะยาวผูกพันมาดวย

- 14 - หุนกูระยะยาว มีจํานวนประมาณ 4,995 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งมีประมาณ 2,995
ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 2,000 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 66 เนื่องจากบริษัทไดออกหุนกู
3. สวนของผูถือหุน เพิ่มขึ้นจาก 10,315 ลานบาท ของป 2551 เปน 12,197 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้น
ประมาณ 1,882 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 18 ประกอบดวยรายการที่เปนสาระสําคัญ ดังนี้
- สวนเกินทุนจากจากการตีราคาสินทรัพยของบริษัทรวม ประมาณ 496 ลานบาท คิดเปนรอยละ
100 เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551
- กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริงจากการถือหลักทรัพยเผื่อขาย มีจํานวนประมาณ 244 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากป 2551 ซึ่งมี ประมาณ 49 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 195 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ
397
- กําไรสะสมที่ยังไมจัดสรร มีจํานวนประมาณ 5,079 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งมี
ประมาณ 4,376 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 703 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 16 อันเกิด
จากกําไร 1,308 ลานบาท หักดวยเงินปนผลระหวางกาล 605 ลานบาท ซึ่งจะไดรายงานในวาระตอไป
4. งบกําไร – ขาดทุนรวม บริษัทมีรายไดประมาณ 6,287 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ซึ่งมีรายได
จํานวน 6,116 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้น 171 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 2.7 ประกอบดวยรายการที่เปน
สาระสําคัญ ดังนี้
รายได
- รายไดจากการขายประมาณ 2,295 ลานบาท ลดลงจากป 2551 ซึ่งมีจํานวน 2,502
ลานบาท ลดลงประมาณ 207 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 8.27 สวนหนึ่งลดลงจากธุรกิจขาว 150 ลานบาท และ
ธุรกิจอสังหาริมทรัพย 50 ลานบาท
- รายไดจากการใหบริการและใหเชา มีจํานวนประมาณ 2,696 ลานบาท เพิ่มขึ้นจาก
ป2551 ซึ่งมีประมาณ 2,192 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 504 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณ รอยละ 23
ทั้งนี้สวนใหญเกิดจากรายไดของศูนยการคา พาราไดซ พารค ประมาณ 358 ลานบาท และศูนยการคาเอ็ม บี เค
ประมาณ 139 ลานบาท
คาใชจาย
- ตนทุนในการใหบริการและใหเชา มีจํานวนประมาณ 1,058 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551
ซึ่งมีประมาณ 757 ลานบาท โดยเพิ่มขึ้นประมาณ 301 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 39 ทั้งนี้เกิดจาก
คาใชจายในการใหบริการและใหเชาศูนยการคา พาราไดซ พารค ประมาณ 65 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากปกอนที่ยังไมมี
กําไร
- กําไรประมาณ 1,308 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ซึ่งมีประมาณ 1,401 ลานบาท
ลดลงประมาณ 93 ลานบาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 6.6
- กําไรสุทธิตอหุน ประมาณ 8.64 บาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 กําไรสุทธิตอหุน
ประมาณ 9.26 บาท ลดลง 00 .62 บาท หรือคิดเปนประมาณรอยละ 6.6

- 15 เมื่อนายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงเสร็จสิ้นแลว ประธานที่ประชุม ไดสอบถามที่
ประชุมวา ตามที่นายสุเวทย ไดชี้แจงแลวนั้น มีผูใดมีขอซักถามหรือไม
นายวัฒน ชมเชยวงษ ผูถือหุน สอบถามคณะกรรมการดังนี้
- ตนทุนจริงๆ ของบริษัทขณะนี้อยูที่เทาใด หมายถึง จํานวนหุนทั้งหมดของบริษัทถากําไรทั้งหมด
1,308 ลาน กําไรก็ไมนาจะถึง ประมาณ 8.64 บาท
ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา จํานวนหุนจดทะเบียนทั้งหมดของบริษัทเดิมมี 200 ลานหุน ไดซื้อ
หุนคืนมาบางขณะนี้เหลือ 188,629,100 ลานหุน เมื่อคูณดวยราคาหุน 10 บาท ก็เทากับ 1,886,291,000
บาท ซึ่งเปนทุนที่ชําระแลวของบริษัท สําหรับกําไรสุทธิตอหุนประมาณ 8.64 บาท เนื่องจากบริษัทปทุม ไรซมิล
แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) ถือหุนในบริษัทและในทํานองเดียวกัน บริษัทก็ถือหุนในบริษัทปทุม ไรซมิล
แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) รอยละ 74 ของหุนทั้งหมด การคํานวณจะหักสวนนั้นออก เมื่อหักออกแลว
จะเหลือหุนประมาณ 151,425,025 หุน
ตอจากนั้นไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอใหผู
ถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหกรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระ
ที่ 3 พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
ในวาระนี้มีทั้งผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเขารวมประชุมเพิ่มอีก 7 ราย มีจํานวนหุน
เพิ่มขึ้นจํานวน 4,809,206 หุน รวมเปนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 315 ราย รวมจํานวนหุน 137,590,142 หุน
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
137,590,142 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,142 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
อนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงเปนเอกฉันท
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2552
วาระที่ 4.

พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการ
ประธานที่ประชุมไดแจงผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีของบริษัทซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน

2552 ดังนี้
- ในปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2551 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิภายหลัง
ชําระภาษีแลวจํานวน 1,093,178,376.00 บาท (หนึ่งพันเกาสิบสามลานหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นแปด
พันสามรอยเจ็ดสิบหกบาทถวน)
- มีกําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา 3,563,543,072.00 บาท (สามพันหารอยหกสิบสามลานหา
แสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดสิบสองบาทถวน)

- 16 - หัก เงินปนผลจาย 754,516,400.00 บาท (เจ็ดรอยหาสิบสี่ลานหาแสนหนึ่งหมื่นหกพันสี่รอย
บาทถวน)
- กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 3,902,205,048.00 บาท (สามพันเการอยสองลานสองแสนหา
พันสี่สิบแปดบาทถวน)
ประธานที่ประชุมเสนอการจัดสรรเงินกําไรใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้
(1) เนื่องจากบริษัทมีเงินทุนสํารองจํานวน 200,000,000.00 บาท(สองรอยลานบาทถวน) ซึ่ง
มากกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
(2) จัดสรรเปนเงินปนผลของผลประกอบการระหวางวันที่ 1 มกราคม 2552 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน
2552 ใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 2.25 บาท (สองบาทยี่สิบหาสตางค) จํานวน 188,629,100 หุน (หนึ่งรอยแปดสิบแปด
ลานหกแสนสองหมื่นเกาพันหนึ่งรอยหุน) เปนเงินรวม 424,415,475.00 บาท (สี่รอยยี่สิบสี่ลานสี่แสนหนึ่งหมื่น
หาพันสี่รอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีชื่อเปนผูถือหุน วันปดสมุดทะเบียนเพื่อ
รวบรวมรายชื่อผูถือหุนตาม พ.ร.บ.หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 225 คือวันที่ 28 กันยายน 2552
ซึ่งจะประกาศภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ใหผูถือหุนทราบ และกําหนดจายเงินปนผล
วันศุกรที่ 27 พฤศจิกายน 2552 เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลหุน ละ 2.00 บาท (สองบาทถวน) เปนเงิน
377,258,200.00 บาท (สามรอยเจ็ดสิบเจ็ดลานสองแสนหาหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) แลว ในรอบปบัญชี 25512552 บริษัทจายเงินปนผลหุนละ 4.25 บาท เปนเงินทั้งสิ้น 801,673,675.00บาท (แปดรอยหนึ่งลานหกแสนเจ็ดหมื่น
สามพันหกรอยเจ็ดสิบหาบาทถวน) ทั้งนี้ การจายเงินปนผลระหวางกาลและการจายเงินในครั้งนี้ บริษัทจายจาก
เกณฑภาษีเงินไดรอยละ 30 ขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลประจําป 2549 – 2551 ปรากฏอยูในหนังสือ
เชิญประชุม หนาที่ 38
(3) คณะกรรมการเห็นควรขอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจายบําเหน็จใหแกคณะกรรมการ เปนเงินจํานวน
8,016,736.75 บาท (แปดลานหนึ่งหมื่นหกพันเจ็ดรอยสามสิบหกบาทเจ็ดสิบหาสตางค) โดยใหคณะกรรมการจัดสรร
บําเหน็จจํานวนดังกลาวกันเอง จํานวนบําเหน็จดังกลาวเปนเงินบําเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป
2551 ไดอนุมัติจํานวน 7,545,164.00 บาท (เจ็ดลานหาแสนสี่หมื่นหาพันหนึ่งรอยหกสิบสี่บาทถวน)
ประธานที่ประชุม
สอบถามขอใหสอบถามดวย

ไดสอบถามวา

หากมีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีประเด็นจะ

เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอใหลงมติโดยใหผูถือ
หุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 4.
พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
ในวาระนี้มีผูเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นจํานวน 1 ราย และมีจํานวนหุนเพิ่มขึ้นจํานวน 100 หุน จึงมี
ผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 316 ราย รวมจํานวนหุน 137,590,242 หุน

- 17 มติ ผลการลงมติในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จ
กรรมการ มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
137,425,442 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8802
ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
164,800 เสียง คิดเปนรอยละ
0.1198
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 99.8802 ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน
ที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติจัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จ
กรรมการ
วาระที่ 5.

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
ประธานที่ประชุม ไดรายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายและขอบังคับขอ 17 ของบริษัท
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดตองออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามหรือโดยจํานวนใกลเคียง
การประชุม
สามัญผูถือหุนทุกป ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ทาน ไดแก
1. นายบันเทิง ตันติวิท
2. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
3. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
4. นางประคอง ลีละวงศ
5. นายประชา ใจดี
6. รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต
7. นางผาณิต พูนศิริวงศ
8. นายปยะพงศ อาจมังกร
9. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
10.นายหัชพงศ โภคัย
11.นายอติพล ตันติวิท
ในปนี้กรรมการที่ตองออกตามวาระจึงมีจํานวน 4 ทาน คือ
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
ประกอบกิจการธุรกิจศูนยการคาและโรงแรมอันมีสภาพอยางเดียวกับบริษัท และเปนการแขงขัน
กับกิจการของบริษัทในฐานะผูแทนของบริษัท กลาวคือเปนกรรมการของบริษัท สยามพิวรรธน จํากัดและเปน
กรรมการ บริษัท โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) ซึ่งมิไดกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
2. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
มิไดประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่นแตประการ
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มิไดประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
กรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่นแตประการ
4. รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต
ประธานกรรมการและกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการธุรกิจโรงแรมอันมีสภาพอยางเดียวกับ
บริษัท และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทในฐานะผูแทนของบริษัท กลาวคือเปนประธานกรรมการ บริษัท
โรงแรมรอยัลออคิด (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน) และเปนกรรมการ บริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งมิได
กอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควร
เสนอผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ออกตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไป ซึ่งมีขอมูล
ประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่สงมาพรอมกับคําบอกลาวเชิญประชุมนี้หนา 39 ถึง 43
ประธานที่ประชุม ไดขอใหรอ ยตํา รวจโทฉัตรชัย บุณ ยะอนัน ต ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณา
คาตอบแทน ชี้แจงสถานะของกรรมการทั้ง 4 ทาน
ร อ ยตํ า รวจโทฉั ต รชั ย บุ ณ ยะอนั น ต ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณา
คาตอบแทน ชี้แจงที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ ไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ
ผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน ที่ออกตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไป ทั้งนี้กรรมการทั้ง 4
ทานดังกลาวจะทําคุณประโยชนใหแกบริษัทไดมาก และการที่กรรมการบางทานประกอบกิจการเชนเดียวกับ
บริษัท หรือเปนกรรมการในบริษัทที่ประกอบกิจการเชนเดียวกับบริษัท และเปนการแขงขันกับบริษัทในฐานะ
ผูแทนของบริษัท ไมมีผลเสียหายตอบริษัทแตประการใด
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะลงมติแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูล
ในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.1 แตงตั้งนายศุภเดช พูนพิพัฒน พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
2. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูล
ในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.2 แตงตั้งนายไพจิตร โรจนวานิช พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
3. นางประคอง ลีละวงศ
โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูล
ในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.3 แตงตั้งนางประคอง ลีละวงศ พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
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โดยขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูล
ในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.4 แตงตั้ง รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต พรอมลงชื่อและชูบัตร
ลงคะแนน
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตาม
วาระ ซึ่งมีการลงมติแยกเปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
เห็นดวย
จํานวน
ไมเห็นดวย จํานวน
งดออกเสียง จํานวน
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้

137,425,042
164,800
400
137,590,242

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8799
0.1198
0.0003
100.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8703
0.1198
0.0099
100.0000

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8799
0.1198
0.0003
100.0000

4. รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต
เห็นดวย
จํานวน
137,411,842 เสียง
ไมเห็นดวย จํานวน
164,800 เสียง
งดออกเสียง จํานวน
13,600 เสียง
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242 เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8703
0.1198
0.0099
100.0000

2. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
เห็นดวย
จํานวน
137,411,842
ไมเห็นดวย จํานวน
164,800
งดออกเสียง จํานวน
13,600
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242
3. นางประคอง ลีละวงศ
เห็นดวย
จํานวน
137,425,042
ไมเห็นดวย จํานวน
164,800
งดออกเสียง จํานวน
400
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242

สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 99.0000 ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
หุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ เห็นดวยใหเลือกตั้งนายศุภเดช
พูนพิพัฒน
ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช นางประคอง ลีละวงศ และรอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต
กลับเขารับตําแหนงกรรมการตอไป
วาระที่ 6. พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
ประธานกรรมการ ไดแถลงวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติ
ใหคาตอบแทนกรรมการจํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดลานบาทถวน)และอนุมัติสิทธิประโยชนตางๆ จํานวน

- 20 1,600,000.00 บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) รวมเปนเงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชน จํานวน 9,600,000.00 บาท
(เกาลานหกแสนบาทถวน) แกคณะกรรมการ คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหา
และพิจารณาคาตอบแทน โดยปที่แลวไดจายคาตอบแทนเปนจํานวนเงิน 7,085,000.00 บาท (เจ็ดลานแปดหมื่นหาพัน
บาทถวน)สําหรับสิทธิประโยชนตางๆไดใชไปเปนจํานวนเงิน 968,000.00 บาท (เกาแสนหกหมื่นแปดพันบาทถวน) ยังคง
มีเงินเหลือดังนั้นทางคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน รวมทั้งคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา
จํานวนเงินที่ผูถือหุนไดเคยอนุมัติไวนาจะเพียงพอสําหรับปตอไปจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเงินคาตอบแทน
คณะกรรมการจํานวน 8,000,000.00 บาท (แปดลานบาทถวน) และสิทธิประโยชนตางๆ จํานวน 1,600,000.00
บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) รวมเปนเงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนจํานวน 9,600,000.00 บาท (เกาลาน
หกแสนบาทถวน) แกคณะกรรมการตางๆ เทากับปที่ผานมา โดยมีรายละเอียดขอมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําปนี้ หนาที่ 44
ประธานที่ประชุมไดขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะผูใดซักถาม ประธานที่ประชุมจึงไดขอใหผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉั นทะลงมติ โดยผูถือ หุน ที่ ไม เห็น ดว ย หรือ งดออกเสี ยง ขอใหก รอกขอ มูล ในบัตรลงคะแนนเสี ยง
พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 6 พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทมีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
137,590,242 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 7.

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจางของผูสอบบัญชีประจําป 2552 – 2553
ประธานที่ประชุม ไดขอใหศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
ชวยนําเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
ศาสตราจารย ไ พจิ ต ร โรจนวานิ ช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได แ จ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติเสนอผูถือหุนแตงตั้ง
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
2. นางนงลักษณ พุมนอย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
3. นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ
4. นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970

- 21 แหงสํานักงานบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งไมมีความสัมพันธ ไมมีสวนไดเสียใด ๆ กับ
บริษัท บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด และเปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทมา 4 ป แลว เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2552
ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2553 และกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,712,000.00 บาท
(หนึ่งลานเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถวน) ซึ่งเปนอัตราเดิมของปที่แลว และบริษัทยอยของบริษัทรวม
39 บริษัท ไดแต งตั้งสํ านัก งานบัญชีดังกล าวเป นผูสอบบัญ ชี โดยมีคาตอบแทนในการสอบบั ญชีจํา นวน
6,503,500.-บาท (หกลานหาแสนสามพันหารอยบาท) มากกวาปที่แลว 37,500.00บาท (สามหมื่นเจ็ดพันหา
รอยบาท) รวมเปนคาสอบบัญชีทั้งสิ้น 8,215,500.00บาท (แปดลานสองแสนหนึ่งหมื่นหาพันหารอยบาท)
ขอมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่สงมาพรอมกับคําบอกกลาวเชิญประชุมนี้ หนาที่ 45
ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไมมีผูใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบ
ฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหกรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 7 พรอมลงชื่อ
และชูบัตรลงคะแนน
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจาง
ของผูสอบบัญชีประจําป 2552 – 2553 มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
137,590,242 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0.0000
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงเปนเอกฉันทเห็นดวยใหอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้ง 4 ทาน
และอนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2552 – 2553 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 8. พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท โดยใหยกเลิกขอความในขอ 51 และใหนํา
ขอความในขอ 52 มาไวในขอ 51 รวมทั้งใหยกเลิกขอบังคับขอ 52 ขอบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี
51 ขอ
จากเดิม
"ขอ 51 ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการหรือรายการเกี่ยวกับการไดมาหรือ
จําหนายไปซึ่งสินทรัพยของบริษัท หรือบริษัทยอยตามความหมายที่กําหนดตามประกาศตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ที่ใชบังคับกับการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันของบริษัทจดทะเบียนหรือการไดมาหรือจําหนายไปซึ่ง
สินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนแลวแตกรณีใหบริษัทปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาว
กําหนดไวในเรื่องนั้นๆ ดวย”
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เปลี่ยนเปน
"ขอ 51 ขอบังคับนี้ใหมีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ที่ประชุมผูถือหุนลงมติใหความเห็นชอบเปนตนไป”
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา เนื่องจาก พ.ร.บ. หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.
2551 มาตรา 89/12 ไดบัญญัติใหการทํารายการที่เกี่ยวโยงกันจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตจากที่ประชุมผู
ไดยกเลิกประกาศหลักเกณฑที่
ถือหุนแลว สํานักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนดใหบริษัท และบริษัทยอยตองมีขอบังคับเกี่ยวกับการขอความเห็นชอบจากผูถือหุนในการทํารายการที่
เกี่ยวโยงกัน และการไดมาจําหนายไปซึ่งสินทรัพยที่สําคัญของบริษัทหรือบริษัทยอย ซึ่งบริษัทไดกําหนดไวใน
ขอบังคับของบริษัทขอ 51 จึงเสนอใหยกเลิกขอความในขอ 51 และนําขอความในขอ 52 มาไวในขอ 51 รวมทั้งให
ยกเลิกขอบังคับขอ 52 ขอบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ขอ
ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมพิจารณา
เมื่อไมมีผูใดสอบถามหรือแสดงความเห็น ประธานที่ประชุมจึงขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่
ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ขอใหกรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 8 พรอมลงชื่อและชูบัตร
ลงคะแนน
มติ ผลการลงมติในวาระที่ 8 พิจารณาแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท โดยใหยกเลิก
ขอความในขอ 51 และใหนําขอความในขอ 52 มาไวในขอ 51 รวมทั้งใหยกเลิกขอบังคับขอ 52
ขอบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ขอ มีดังนี้
เห็นดวย
จํานวน
137,232,142 เสียง คิดเปนรอยละ 99.7397
ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0000
งดออกเสียง จํานวน
358,100 เสียง คิดเปนรอยละ 0.2603
จํานวนเสียงทั้งหมดในวาระนี้ 137,590,242 เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000
สรุป ที่ประชุมมีมติดวยเสียงสวนใหญรอยละ 99.7397 ซึ่งเกินกวากึ่งหนึ่งของจํานวนหุน
ที่เขา รวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้ อนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับของบริษัท โดยให
ยกเลิกขอความในขอ 51 และใหนําขอความในขอ 52 มาไวในขอ 51 รวมทั้งใหยกเลิกขอบังคับขอ 52
ขอบังคับของบริษัททั้งหมดจึงมี 51 ขอ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
วาระที่ 9.

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา มีผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุมพิจารณา
หรือไม หากมีตาม พ.ร.บ. มหาชนจํากัด จะตองมีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งในสามของ
จํานวนหุนทั้งหมด คือ 62,876,367 หุน จึงจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได แตอยางไรก็ตามถาไมมีผูถือหุนเสนอ
เรื่องใดใหพิจารณา ผมขอเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือขอเสนอแนะหรือจะสอบถาม
เรื่องใด ขอเชิญใหสอบถาม กอนที่จะปดประชุม

- 23 -

นายเอกอุดม วัฒนธนาทรัพย ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
1. เมื่อตนป บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ไดซื้อหุน ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด
(มหาชน) (SCIB) ขณะนี้หุนดังกลาวมีราคาเพิ่มขึ้นพอสมควร บริษัทไดมีการบันทึกผลกําไร
อยางไร
2. ระหวางป ธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (SCIB) ไดจายเงินปนผล ทางบริษัท เอ็ม
บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ไดจายเงินปนผล กับ บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
หรือไม
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ชี้แจงวา
1. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ซื้อหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน)
(SCIB) ไดบันทึกบัญชีตามราคาตลาด สวนที่ยังไมไดขายออกไปจะบันทึกอยูในกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นจริง โดยจะ
บันทึกในสวนของผูถือหุน
2. เมื่อบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ไดรับเงินปนผล ก็ไดบันทึกเปนกําไร แต
ขณะนี้ทางบริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ยังมีการขาดทุนสะสมอยู ซึ่งนําไปใชประโยชนจากการ
ขาดทุนสะสม จึงยังไมมีการจายเงินปนผลใหแก บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม ชี้แจงเพิ่มเติมวา กําไรของบริษัทประมาณ 1,300 ลานบาท ที่แสดงอยูในงบ
การเงินรวม ไมไดรวมกําไรที่อยูในหุนธนาคารนครหลวงไทย จํากัด (มหาชน) (SCIB) สําหรับหุนธนาคารนคร
หลวงไทย จํากัด (มหาชน) (SCIB) สวนตางจะไปอยูในสวนของผูถือหุนไมผานงบกําไรขาดทุน
นางนวลตา มวงนอยเจริญ ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- กรณีมีน้ําทวมแถวถนนศรีนครินทรมาก จะมีปญหากับโครงการเสรี เซ็นเตอร ในอนาคต หรือไม
ประธานที่ประชุม
ชี้แจงวา คําถามนี้เปนคําถามที่ผมไดสอบถามนายสุเวทย ธีรวชิรกุล
กรรมการผูอํานวยการ ในชวงบายนี้ และขอชี้แจงวา ถาพูดถึงถนนศรีนครินทร จะเขาใจถึงหนาเสรี เซ็นเตอร
และหนา ซีคอน แสควร แตความจริงแลวน้ําไมไดทวมชวงนั้น ทวมชวงเลยบางนา – ตราด ไปแลว บริเวณแถว
เทพารักษ เพราะฉะนั้นก็ไมมีปญหากับเสรี เซ็นเตอร และกรุงเทพมหานคร มีโครงการปรับปรุงถนนบริเวณ
นั้นใหสูงขึ้น ระหวางการปรับปรุงอาจมีรถติดบาง แตหวังวาหลังการปรับปรุงจะเพิ่มชองทางการจราจรใหมากขึ้น
ตอไปไมนาจะมีปญหาเรื่องน้ําทวมบริเวณนั้น
นายวัฒน ชมเชยวงษ ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- บริษัท ปทุม ไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)มีนโยบาย จะแปรรูปขาวสารกอนขาย
หรือไม

- 24 ประธานที่ประชุม ชี้แจงวา
- ขณะนี้ทางบริษัท ปทุม ไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) ไมมีนโยบายที่จะสีขาว
เองแลว ทั้งนี้จะยกเลิกการสีขาวและโรงสี โดยทางบริษัทจะซื้อขาวขาวนํามาคัดสิ่งสกปรกออกไป และนํามาขัด
สีใหดีขึ้นแลวจึงนํามาบรรจุถุงขาย นอกจากนี้ไดมีการพัฒนาขาวเปนขาวกลองงอก ( GABA RICE ) ซึ่งมี
ประโยชนตอสุขภาพ
นายนิวัต จตุพรเจริญ ผูถือหุนไดใหขอเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนไวดังนี้
1. ในอาคาร เอ็ม บี เค เซ็นเตอร นาจะจัดสรรพื้นที่ใหมีบริการสนามกอลฟจําลอง(MINIATURE
GOLF COURSE) เพื่อเปนการสรางรายได โดยสนามกอลฟดังกลาวใชตนหญาเทียม เพื่อใหนักกอลฟไดมี
โอกาสไดใชบริการพัทกอลฟ
2. ได อ า นข า วหนั ง สื อ พิ ม พ พ บว า ที่ ดิ น บริ เ วณจั ง หวั ด สระบุ รี วิ ท ยาเขตของจุ ฬ าลงกรณ
มหาวิทยาลัย พื้นที่ประมาณ 2,000 ไร เปนพื้นที่อาจพัฒนาไดมาก นอกจากนี้จังหวัดสระบุรี ยังเปนแหลงหิน
แอนทาไซท ซึ่งนําไปทําหมอนรองรถไฟแทนไมสักได ทั้งนี้บริษัทอาจเก็บไวเปนขอมูลในอนาคต
3. ตามที่ ก รรมการผู อํ า นวยการได ร ายงานว า บริ ษั ท ปทุ ม ไรซมิ ล แอนด แกรนารี่ จํ า กั ด
(มหาชน) จะยกเลิกการสีขาว และจะทําใหตนทุนดําเนินการบริษัทลดลง บริษัทจะหารายไดจากผลิตภัณฑตางๆ
ทดแทนได
4. ปายโฆษณาตางๆ ภายในอาคาร รวมทั้งปายโฆษณาขนาดใหญที่นอกอาคาร เอ็ม บี เค เซ็น
เตอร รวมถึงบริเวณสยามสแควร เมื่อลงจากรถไฟฟาบี ที เอส และชวงตอไปยังสถานีมักกะสัน ที่จะมีรถไฟฟา
ชวงตอขยายนั้น ปายโฆษณาเหลานี้ นาจะเปนแหลงรายไดทางออมของบริษัท ทั้งนี้ปายโฆษณาตางๆ เหลานี้
จะตองเปนภาพที่ไมแสดงความรุนแรงและความกาวราว
5. ศูนยการคาเสรี เซ็นเตอร เมื่อมีการปรับปรุงพัฒนาพื้นที่ โดยทางบริษัทมีงบประมาณในการ
ปรับปรุงจํานวน 500 ลานบาทนั้น เชื่อวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้นอยางแนนอน
6. พื้นที่บริเวณเพชรเกษม 77 ตรงขามไทยทีวีสีชอง 3 หนองแขม มีอาคาร 15 ชั้น หากบริษัทสง
ทีมงานไปทําการสํารวจและศึกษา พื้นที่ดังกลาวคาดวาจะใชวงเงินลงทุนประมาณ 100 – 150 ลานบาท นาจะ
เหมาะสมตอการพัฒนา เนื่องจากถนนเพชรเกษม 1 ถึงจังหวัดนครปฐม มีมหาวิทยาลัยอยู 11 แหง และจะมี
โครงการรถไฟฟาใตดินสายสีน้ําเงิน ที่ลอดแมน้ําเจาพระยา ซึ่งเปนโครงการแรกของประเทศไทย ทั้งนี้จะเปด
ประมูลเดือนพฤศจิกายน 2552 นี้
7. ขอเสนอใหบริษัทพาผูถือหุนไปเยี่ยมชมกิจการ โดยอาจใชวิธีการสุมเลือกผูถือหุนประมาณ 50
คน ไปพื้นที่ที่บริษัทตองการเพิ่มรายไดเขามา เชน ศูนยการคาเสรี เซ็นเตอร ซึ่งจะมีการพัฒนาปรับปรุงใหม หรือ
เยี่ยมชมขบวนการบรรจุขาวสาร แสดงใหเห็นถึงฐานกําลังทางดานเศรษฐกิจ

- 25 ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุน สําหรับขอคิดเห็นและจะใหทางบริษัทนําไปพิจารณา
ตามความเหมาะสม ขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่มารวมประชุมและใหความไววางใจสนับสนุนคณะกรรมการ
ตลอดมา ในการบริหารก็จะขอใหคํามั่นกับทานผูถือหุนวา คณะกรรมการจะพยายามบริหารบริษัทอยางโปรงใส
และอยางดีที่สุด เพื่อใหไดผลประโยชนที่เหมาะสมสําหรับผูถือหุน บริษัทมีนโยบายที่จะพยายามดํารงและคอยๆ
เพิ่ ม อั ต ราเงิ น ป น ผล โดยจะพยายามทํ า ต อ ไป คณะกรรมการพยายามที่ จ ะเตรี ย มว า ถ า เมื่ อ ค า เช า ของ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยเพิ่มขึ้นในอีก 4 – 5 ป ขางหนา บริษัทก็ตองมีรายไดอื่นเขามาชดเชย เพื่อที่จะคงอัตรา
ผลตอบแทนใหผูถือหุนได สุดทายนี้ขอขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดใหความไววางใจคณะกรรมการ และเมื่อไมมีผูใด
ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ผมขอปดประชุม
ปดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายบันเทิง ตันติวิท)

ผูบันทึกการประชุม

ลงชื่อ
(นายกมล รมเยศ)

