-8รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน)
วันพุธที่ 31 ตุลาคม 2550
ณ หองจามจุรี บอลรูม ชั้น M โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
เลขที่ 444 ถนนพญาไท แขวงวังใหม เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร
นายบันเทิง ตันติวิท ประธานกรรมการเปนประธานที่ประชุม
ประธานที่ประชุมไดแจงตอทีป่ ระชุมวา ขณะนี้เวลา 14.05 น. มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุนเขารวมประชุมดังนี้
- มีผูถือหุนที่เขาประชุมเองรวม 76 คน นับจํานวนหุนได 2,483,356 หุน
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหกรรมการอิสระของบริษัทเขารวมประชุมรวม 64 คน นับจํานวนหุนได
รวม 27,402,001 หุน โดยมอบฉันทะใหออกเสียงลงคะแนนอนุมัติวาระตางๆ ตามที่คณะกรรมการเสนอให
พิจารณาอนุมัติ
- ผูถือหุนที่มอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุมรวม 65 คน นับจํานวนหุนไดรวม 107,891,788 หุน
- รวมจํานวนผูถือหุนที่เขาประชุมเองและมอบฉันทะใหเขารวมประชุมจํานวน 205 คน นับ
จํานวนหุนไดทั้งสิ้น 137,777,145 หุน
- บริษัทมีผูถือหุนรวม 1,422 คน ถือหุนจํานวน 188,629,100 หุน จึงมีผูถือหุนที่เขาประชุม
เองและมอบฉันทะใหเขารวมประชุมแทนคิดเปนรอยละ 73.04 ของจํานวนหุนทั้งหมด ครบเปนองค
ประชุม ขอเปดประชุม
- ในการประชุมครั้งนี้มีกรรมการเขารวมประชุม 11 ทาน ดังนี้
1. นายบันเทิง ตันติวิท
ประธานกรรมการ
2. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ
3. นางประคอง ลีละวงศ
กรรมการตรวจสอบ
4. รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
5. นางผาณิต พูนศิริวงศ
กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
6. นายศุภเดช พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ
7. นายปยะพงศ อาจมังกร
กรรมการบริหาร
8. นายเขมภัทร นิสสัยสรการ
กรรมการบริหาร
9. นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
กรรมการผูอํานวยการ
10.นายหัชพงศ โภคัย
กรรมการ
11.นายอติพล ตันติวิท
กรรมการ

-9- มีผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย 6 ทาน ดังนี้
นายกมล รมเยศ รองกรรมการผูอํานวยการ สายกฎหมาย
นายเกษมสุข จงมั่นคง รองกรรมการผูอํานวยการ สายการเงินและบริหาร
นายศักดิ์ชัย เกงกิจโกศล รองกรรมการผูอํานวยการ สายปฏิบัติการ
นางสาวยุพาพรรณ ปริตานันท ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สายตรวจสอบภายใน
นายปราโมทย วิรุตมวงศ ผูชว ยรองกรรมการผูอํานวยการ สายการเงินและบริหาร
นายสมบูรณ วงศรัศมี ผูชวยรองกรรมการผูอาํ นวยการ สํานักกรรมการผูอํานวยการ
- บริษัทไดเผยแพรวาระการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้บนเว็บไซตของบริษัท และไดเปดให
ผูถือหุนเสนอเพิ่มวาระ พรอมทั้งเสนอชื่อผูทมี่ ีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ
พิจารณาเสนอที่ประชุมแตงตั้งเขาเปนกรรมการ แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและลาออก ตั้งแตวันที่ 12
กันยายน 2550 ถึงวันที่ 24 กันยายน 2550 แตไมปรากฏวามีผถู ือหุนทานใดเสนอเพิม่ วาระ และเสนอชื่อ
ผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสมใหคณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ พิจารณา
- ขอแตงตัง้ ใหนายกมล รมเยศ เปนเลขานุการเพื่อบันทึกรายงานการประชุม
- นางสาวณัฏฐธนัน หทัยวิทวัส ผูถือหุน ของบริษัท (จํานวน 7,000 หุน) อาชีพผูสอบบัญชี
อนุญาต และที่ปรึกษาทางบัญชี ภาษีอากร ไดใหเกียรติเปนตัวแทนของผูถือหุนในการตรวจสอบคะแนนเสียง
ในที่ประชุมนี้ กอนเริ่มประชุมขอชี้แจงวิธีการประชุมและลงมติ ดังนี้
1. การดําเนินการประชุม การประชุมจะพิจารณาตามวาระในหนังสือเชิญประชุมเรียง
ตามลําดับ โดยกรรมการหรือฝายจัดการที่เกี่ยวของจะนําเสนอขอมูลในแตละวาระ และจะเปดโอกาสให
ผูถือหุนซักถาม แลวจึงลงมติ โดยระหวางการรวบรวมและนับคะแนนเสียง จะพิจารณาวาระถัดไปกอน
และรายงานมติเมื่อทราบผลการนับคะแนน
2. การลงมติในแตละวาระ เมื่อผูถือหุนซักถามหมดแลว เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการนับ
คะแนนเสียงแตละวาระ ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนลงมติดังนี้
(1) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ประสงคจะลงมติ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงมติ
ในบัตรลงคะแนนที่ไดรับสําหรับวาระนั้นพรอมทั้งลงลายมือชือ่ ผูถือหุน และชูมือขึ้น เจาหนาที่จะไปรับบัตร
ลงคะแนนจากผูถือหุน
(2) ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่เห็นดวย ไมตองลงมติในบัตรลงคะแนนเสียงที่ไดรับ
และไมตองชูมอื ขึ้น โดยจะขอถือวาผูถือหุนที่นิ่งเฉยแสดงมติเห็นดวยเต็มจํานวนเสียง
3. บัตรลงคะแนนเสียงที่ผูถือหุนไดรับ จะเปนบัตรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุน
เทากับ 1 เสียง มีจาํ นวน 14 บัตร
4. การนับคะแนนเสียงของมติแตละวาระ จะนับคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และ งดออกเสียง
หลังจากนั้นจะรวมคะแนนเสียงไมเห็นดวยกับงดออกเสียง แลวหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม
ไดผลลัพธเทาใดถือเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย
กรณีที่พบวาบัตรลงคะแนนเสียงบัตรใดมิไดลงลายมือชื่อ
หรือใชสิทธิเกินเสียงที่มีอยูจะถือวาเปนโมฆะ และถือวาผูถือหุนทานนั้นงดออกเสียงที่มีอยูทั้งหมดในวาระนั้น

- 10 ประธานที่ประชุมไดขอดําเนินการประชุม ตามวาระตาง ๆ โดยเรียงตามหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
ที่บริษัทไดจัดสงใหผูถือหุนไปลวงหนาแลว
วาระที่ 1. รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550
ในวาระนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มรวมเปนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 220 คน
รวมจํานวนหุน 137,874,224 หุน
ประธานที่ประชุมไดแถลงวา บริษัทไดจัดสงรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2550 มีจํานวนทั้งสิ้น 40 หนา ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว ซึง่ อยูในหนา 6 ถึงหนา 28 ในหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมสามัญผูถือหุน
นายฮั้งใช
อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทักษสิทธิของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยและ
ผูรับมอบฉันทะของผูถือหุนไดแถลงตอประธานที่ประชุมดังนี้
- ขอชมเชยวารายงานการประชุมฉบับนี้จัดทําไดละเอียดดีมาก เนื่องจากผูถือหุนสวนใหญที่
ไมไดเขารวมประชุม เมื่ออานรายงานแลวก็สามารถเขาใจรับรูเหตุการณในการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่
1/2550 ไดอยางดียงิ่ แตผมมีขอเสนอแนะวาถาเปนไปไดการบันทึกรายงานการประชุมควรระบุชื่อผูถือหุนที่
สอบถามพรอมกับปญหาที่ถาม
และกอนการประชุมขอใหประธานชวยแนะนําคณะกรรมการเปนรายบุคคล เนื่องจากผมมี
รายงาน AGM CHECKLISTS ของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ที่จะตองดําเนินการบันทึกใหคะแนนถาทาน
ประธานกลาวรวม ผมคงตองทําเครื่องหมายไมแนะนํากรรมการ เพราะไมมีการแนะนํากรรมการ
ประธานที่ประชุมไดมอบใหนายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ แนะนํากรรมการ
และผูบริหารที่เขารวมประชุมใหที่ประชุมทราบ
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดกลาวแนะนํากรรมการที่เขารวมประชุม
ใหที่ประชุมทราบเปนรายบุคคลจนครบ 11 ทาน ตามที่ประธานไดแจงวามีกรรมการเขารวมประชุมทุกทาน
พรอมกลาวแนะนําผูบริหารระดับสูงที่เขารวมประชุม 6 ทาน ตามที่ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา มี
ผูบริหารระดับสูงเขารวมประชุมดวย
เมื่อนายสุเวทย ธีรวชิรกุล ไดแนะนําเสร็จสิ้นแลว ประธานที่ประชุม ขอใหผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนดังกลาวขางตนแตละหนา โดยหากมีขอซักถามหรือขอแกไข
ขอใหยกมือขึ้น
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดขอแกไขเพิ่มเติม ประธานจึงขอใหมีการลงมติ โดยผูถือหุนที่ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียงกรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 1 พรอมลงชื่อและชูบตั รลงคะแนน เพื่อที่
เจาหนาที่จะไดรวบรวมบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2550 ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทจํานวน 137,874,224 เสียง

- 11 วาระที่ 2. การรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549-2550 และการจายเงินปนผล
ระหวางกาลเพื่อทราบ
ประธานที่ประชุมแถลงวา ในวาระนี้ ขอใหนายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ เปน
ผูรายงาน ซึง่ นายสุเวทย ไดขอใหเจาหนาที่ฉายสไลด ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษทั ใน
ป 2549 – 2550 (ตั้งแต 1 กรกฎาคม 2549 – 30 มิถุนายน 2550) ใหผูถือหุนทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้
- สภาวะเศรษฐกิจทั่วไป
• สถานการณทางการเมืองภายในประเทศ
• อัตราดอกเบี้ย อยูในภาวะขาลงเล็กนอย
• อัตราแลกเปลี่ยน คาเงินบาทแข็งคาขึ้น
• ราคาน้ํามัน มีแนวโนมสูงขึ้น
ปจจัยตางๆ นี้ถือเปนปจจัยภายนอกที่มีผลกระทบตอการดําเนินงานของบริษัท
การดําเนินงานของ MBK แบงธุรกิจออกเปน 6 กลุม ดังนี้
• ธุรกิจศูนยการคา
1. เอ็ม บี เค เซ็นเตอร บริษัทเปนผูบริหารเอง
ปที่ผานมาไดมีการปรับปรุงพื้นที่ภายในศูนยการคา ดังนี้
- MONEY PARK ชั้น 4 โซน D ซึ่งเดิม เปน BOOTH ขายสินคาทั่วไป บริษัทได
ปรับปรุงเปนศูนยรวมสาขายอยของสถาบันการเงิน ธนาคารตางๆ ไดเปดใหบริการธุรกรรมทางดานการเงิน เดิม
เปนพื้นที่มุมอับการหมุนเวียนของผูใชบริการนอย หลังจากเปด MONEY PARK สงผลใหพื้นที่คึกคักมีผู
เขาไปใชบริการเพิ่มขึ้นมาก
- PACO ชั้น 6 โซน D ไดปรับปรุงเปนศูนยรวมของสินคาหัตถกรรมไทย แบงเปน
BOOTH ตางๆ ซึง่ เปนที่นิยมของชาวตางชาติ
การปรับปรุงพืน้ ที่ซึ่งเปนมุมอับดังกลาว เปนการพัฒนาพื้นที่ไปในทางที่ดี
2. บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
บริษัทถือหุนในบริษัท สยามพิวรรธน จํากัด ประมาณ 30.6 % บริษัท สยามพิวรรธน จํากัด
เปนเจาของศูนยการคา SIAM DISCOVERY SIAM CENTER และถือหุนประมาณ 50 % ในศูนยการคา
SIAM PARAGON และบริษัทสยาม พารากอน ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว
บริษัทเปนเจาของธุรกิจเอง มีโรงแรมจํานวน 3 โรงแรม คือ
1. โรงแรมปทุมวันปริ๊นเซส
ป 2549-2550 มีอัตราเขาพักประมาณ 86 % เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548-2549
อัตราเขาพักประมาณ 87 % ซึ่งอยูในอัตราที่ใกลเคียงกัน
•

มี

2. โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท
ป 2549-2550 มีอัตราเขาพักประมาณ 53 % เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548-2549 มีอัตรา
เขาพักประมาณ 48% ซึง่ ถือวามีอัตราเขาพักดีขึ้น
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3. โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง
ป 2549-2550 มีอัตราเขาพักประมาณ 46 % เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548-2549 มี
อัตราเขาพักประมาณ 43 %
สําหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีโครงการสรางโรงแรมบนเกาะสมุย โดยพัฒนาที่ดินของ
บริษัทเปนโรงแรมและรีสอรท ระดับ 5 ดาว คาดวาจะแลวเสร็จประมาณ ป 2553
• ธุรกิจสนามกอลฟ
ป 2549 ที่ผานมา บริษัทไดสรางสนามกอลฟใหม 18 หลุม เปนสนามแหงที่ 2 ที่จังหวัด
ภูเก็ต ชื่อสนามกอลฟ เดอะ เรด เมาเทน คอรส ขณะนี้เสร็จเรียบรอยและเปดดําเนินการครบ 18 หลุมแลว
คงเหลือแตคลับเฮาสซึ่งอยูระหวางการกอสราง คาดวาจะแลวเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2550
• ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย
สวนใหญดําเนินการที่จังหวัดภูเก็ต โครงการแรกบานสวนล็อคปาลม สรางบริเวณรอบๆ
สนามกอลฟจํานวน 60 หนวย มูลคาโครงการประมาณ 750 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขายไป
ไดประมาณ 48% สรางเสร็จแลวประมาณ 31% โอนไปแลวประมาณ 18% โครงการที่สองเปน GARDEN
VILLA มีอยู 37 หนวย มูลคาโครงการประมาณ 350 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขายไปได
ประมาณ 78% สรางเสร็จแลว 100% โอนไปแลวประมาณ 8% โครงการที่สาม GOLF VIEW TOWNHOUSE
มีอยู 6 หนวย มูลคาโครงการประมาณ 75 ลานบาท ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ขายไปไดประมาณ 83%
สรางเสร็จแลว 100% อยูระหวางรอโอน โครงการที่สี่เปน LAKE FRONT มีอยู 10 หนวย มูลคาโครงการ
ประมาณ 95 ลานบาท ขายไปได 100 % อยูระหวางรอโอน และอีกโครงการคือ THE PANO มีอยู 34 หนวย
มูลคาโครงการประมาณ 740 ลานบาท อยูในระหวางดําเนินงาน คาดวาจะเปดขายไดประมาณตนป 2551
• ธุรกิจขาว
บริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) ไดพฒ
ั นาขาวภายใตตรา
“MAHBOONKRONG PLUS ” ซึ่งเปนการ REBRANDING ขาวถุงมาบุญครอง
ผลประกอบการเปนดังนี้
1. ยอดขาย ประมาณ 1,818 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2549 ประมาณ 5.21%
2. กําไรจากการดําเนินงานประมาณ 194 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ประมาณ 9.77 %
3. กําไรสุทธิประมาณ 152 ลานบาท ลดลงจากป 2549 ประมาณ 17.23 %
4. กําไรตอหุน 2.53 บาท ลดลงจากป 2549 ประมาณ 17.23 %
รายไดรวมแบงตามธุรกิจ
ป 2549-2550 บริษัทมีรายไดรวมทั้งกลุมจํานวนประมาณ 5,899 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ
12.52% เมื่อแยกตามกลุมธุรกิจจะเปนดังนี้
- ธุรกิจศูนยการคา (เอ็ม บี เค เซ็นเตอร และ กลุม บริษัท สยามพิวรรธน) มีรายไดรวม
ประมาณ 1,872 ลานบาท เพิ่มขึน้ ประมาณ 11.58% หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจจะไดเทากับ 32 %

- 13 - ธุรกิจโรงแรมและการทองเที่ยว มีรายไดรวมประมาณ 1,074 ลานบาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 8.12% หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจจะไดเทากับ 18 %
- ธุรกิจสนามกอลฟ มีรายไดรวมประมาณ 122 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 44.73 %
หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจจะไดเทากับ 2%
- ธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย มีรายไดรวมประมาณ 307 ลานบาท เพิ่มขึ้น
ประมาณ 301.98% หรือเมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจจะไดเทากับ 5 %
- ธุรกิจขาว มีรายไดรวมประมาณ 1,818 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 5.22 % หรือ
เมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจจะไดเทากับ 31 %
- ธุรกิจอื่นๆ มีรายไดรวมประมาณ 706 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 3.31 % หรือ
เมื่อคิดตามสัดสวนของประเภทธุรกิจจะไดเทากับ 12 %
กําไรสุทธิของป 2549-2550 มีทั้งสิ้นประมาณ 1,283 ลานบาท เพิ่มขึ้นประมาณ 9% หรือ
คิดเปนกําไร 8.47 บาทตอหุน เมื่อเปรียบเทียบกับป 2548-2549 ซึง่ มีกําไรทั้งสิ้นประมาณ 1,177 ลานบาท
หรือคิดเปนกําไร 7.77 บาทตอหุน
การจายเงินปนผลระหวางกาล ในปที่ผานมาที่ประชุมคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ ที่
4/2550 เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2550 ไดมีมติใหจายเงินปนผลระหวางกาล สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแต
วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2549 หุนละ 1.75 บาท ซึง่ บริษัทไดจายไปแลวเมื่อวันที่ 3
พฤษภาคม 2550
•

1. ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- ดิฉันมีความสงสัยเกี่ยวกับอัตรา % ของกําไรที่ไดจากการขายขาววา เพราะเหตุ
ใดรายไดที่เปนตัวเงินของเราเพิ่มขึ้น แตเมื่อคิดเปนอัตรา % แลวกลับมีอัตราที่ลดลงถึง 9.77 % มี
สาเหตุหลักเกิดจากอะไร
สาเหตุเนื่องจากปที่
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงวา
ผานมาไดเกิดเหตุการณที่ไมปกติขึ้น เชน กรณีวันที่ 19 กันยายน 2549 ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง
สงผลใหมีการเปลี่ยนแปลงดานตนทุนขาว ราคาขาวจึงลดลงทันที ทําให STOCK ขาวที่บริษัทมีอยูไวขาย
ประมาณ 2 เดือนกอนหนาเหตุการณดังกลาว ซึง่ เปนตนทุนเดิม หลังจากวันที่ 19 กันยายน 2549 บริษัทตอง
ลดราคาขายขาวลง MARGIN จากการขายขาวจึงหายไปสวนหนึ่ง
2. ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- เหตุใดบริษัทปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) เปนผูถือหุนใหญใน
บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) และในขณะเดียวกันบริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ก็เปนผูถือ
หุนใหญในบริษัทปทุม ไรซ มิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน)
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา บริษัท เอ็ม บี เค จํากัด (มหาชน) ไดซื้อหุน บริษทั
ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) ตั้งแตตนทุนยังถูก ซึ่งถือเปนสวนหนึ่งของการปรับโครงสราง
บริษัทเปนระยะเวลานานแลว กอนที่คณะกรรมการในปจจุบันเขาบริหารงาน ถาจะขายหุน บริษัทปทุมไรซมิล

- 14 แอนด แกรนารี จํากัด (มหาชน) ออกไปขณะนี้จะมีกําไรมาก และตองเสียภาษีมากเชนเดียวกัน จึงยังไมได
พิจารณาขายออกไป
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวา
วาระนี้เปนการรายงานผลการดําเนินงาน จึงไมมีการลงมติ ขอใหพิจารณาในวาระตอไป
พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550
ในวาระนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มรวมเปนผูเขารวมประชุมทั้งสิ้น 222 คน
รวมจํานวนหุน 137,874,924 หุน
ประธานที่ประชุมไดแถลงวา ตามที่บริษัทไดสงสําเนางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนใหทุกทาน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ที่ผูสอบบัญชีรบั อนุญาตไดรับรองความถูกตอง และคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการ ไดอนุมัติแลว สวนรายละเอียดขอเชิญ นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ
ของบริษัทเปนผูชี้แจง

วาระที่ 3.

นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงดังนี้
โปรดดูรายละเอียดงบการเงินในสวนของงบดุลใน ANNUAL REPORT หนา 122-124 บริษัทมี
สินทรัพยรวม 16,537 ลานบาท หนี้สินรวม 6,825 ลานบาท สวนของผูถือหุน 9,712 ลานบาท และมีประเด็น
สําคัญๆ ดังนี้
1. ในงบการเงินรวม สินทรัพยที่เปลี่ยนแปลงและเปนสาระสําคัญก็คือเงินลงทุนในลูกหนี้เงิน
ใหกู ซึ่งลดลงจากป 2549 จากจํานวนประมาณ 323 ลานบาท คงเหลือจํานวนประมาณ 11 ลานบาท ในงวด
สิ้นสุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ทั้งนี้เนื่องจากมีลูกหนี้ ปรส.รายใหญมาขอชําระหนี้ ดังนัน้ กําไรจากเงินลงทุน
ในสวนนี้จึงลดลง
2. สินทรัพยในสวนที่ดิน อาคารและอุปกรณ เปลี่ยนแปลงไมมากนัก และบริษัทมีสินทรัพยรวม
16,537 ลานบาท
3. หนี้สิน เปลีย่ นแปลงไมมากนัก
4. สวนของผูถือหุน มีการเปลี่ยนแปลงทุนจดทะเบียนของบริษัทจากเดิมจํานวน 2,000,000,000.- บาท
คงเหลือ 1,886,291,000.- บาท เนื่องจากบริษทั ไดทําโครงการซื้อหุนคืนตั้งแตวันที่ 23 เมษายน 2546 ถึง วันที่
22 ตุลาคม 2546 โดยบริษัทไดซื้อหุนคืนไวจาํ นวน 11,370,900 หุน มูลคาหุนละ 10 บาท และเมื่อครบ 3 ป
คณะกรรมการ มีมติในการประชุมครั้งที่ 9/2549 ใหลดทุนโดยตัดหุนที่ซื้อคืน และมิไดจําหนายออกไป
5. การตั้งสํารองสําหรับหุนทุนซื้อคืนของปนี้ไมมี เนื่องจากบริษัทไดลดทุนแลว ตามที่เรียนใหทราบ
ในขอ 4 ซึ่งปทผี่ านมาไดตั้งสํารองไวจํานวน 395.55 ลานบาท ทั้งนี้ตัวเลขดังกลาวจะโอนกลับไปอยูในกําไรสะสม
ที่ยังมิไดจัดสรร
6. งบกําไร – ขาดทุน บริษัทมีรายไดประมาณ 5,899 ลานบาท กําไรสุทธิประมาณ 1,283
ลานบาท คิดเปนกําไรตอหุนเทากับ 8.47 บาท
เมื่อนายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชแี้ จงเสร็จสิ้นแลว ประธานที่ประชุม ได
สอบถามที่ประชุมวา ตามที่นายสุเวทย ไดชี้แจงแลวนั้น มีผูใดมีขอซักถามหรือไม
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- ใน ANNUAL REPORT หนาที่ 125 ขอใหชวยอธิบายในสวนของคาใชจาย –
คาธรรมเนียม จากการเปลี่ยนแปลงสัญญาบริหารโรงแรม จํานวนประมาณ 113 ลานบาท
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงวา จํานวนเงินดังกลาว เกิด
จากการที่บริษัทไดเปลี่ยนสัญญาจางบริหารโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กับทางบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน)
กอนที่จะครบสัญญาในป 2556 โดยขอเปลี่ยนมาเปนสัญญา FRANCHISE เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2549 การขอเปลี่ยน
สัญญากอนสัญญาเดิมจะสิ้นสุดลงดังกลาว มีคาธรรมเนียมการเปลี่ยนแปลงสัญญาบริหารโรงแรม ซึ่งบริษัทตองชําระ
ใหทางบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) เปนจํานวนเงินประมาณ 113 ลานบาท
2. ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- กรณีเปลี่ยนสัญญากับบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) จากสัญญาจาง
บริหารโรงแรมมาเปนสัญญา FRANCHISE เพราะเหตุอันใดหรือเปนเพราะบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส
จํากัด (มหาชน) ไมมีความชํานาญ
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา เหตุผลที่เปลี่ยนสัญญามิใชบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด
(มหาชน) ไมชํานาญ เพียงแตเมื่อบริษัทคํานวณแลว หากใหทางบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) บริหาร
ตอไปจนสิ้นสุดสัญญาป 2556 บริษัทจะตองชําระคาบริหารจัดการเปนจํานวนเงินประมาณ 200 - 300 ลานบาท ทั้งนี้
ในสัญญาเปดชองใหบริษัทสามารถบอกเลิกสัญญาลวงหนาได เพียงแตจะตองชําระเงินคาธรรมเนียมการ
เปลี่ยนแปลงสัญญาบริหารโรงแรม เปน จํานวนเงินประมาณ 113 ลานบาท ซึ่ง ในขณะเดียวกันบริษัท มี
คาใชจายเพิ่มขึ้นจากการที่ตองบริหารจัดการเอง แตเมื่อพิจารณาแลวบริษัทจะไดรับประโยชนมากกวา เมื่อ
เปลี่ยนมาเปนสัญญา FRANCHISE ทั้งนี้เมื่อคํานวณแลวทําใหบริษัทสามารถประหยัดเงินไดเปนจํานวนมาก
จากผลตางที่บริษัทตองชําระใหบริษัท รอยัล ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ตามสัญญาบริหารโรงแรมในอนาคต
3. ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- ใน ANNUAL REPORT หนาที่ 134 ขอ 4. มาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใช
ขอ 4.1 การตีราคาสินทรัพย ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชี ไดออกประกาศสภาวิชาชีพ
บัญชีฉบับที่ 25/2549 โดยใหทางเลือกในกรณีที่กิจการมีการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม สามารถเลือก
ปฏิบัติโดยคํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาตนทุนเดิม
แทนที่จะคํานวณ
จากราคาที่ตีใหม ทั้งนี้บริษัทเลือกที่จะปฏิบัติตามประกาศดังกลาว แตอยางไรก็ตามหากบริษัท
คํานวณคาเสื่อมราคาที่ตัดไปสูงบกําไรขาดทุนจากราคาที่ตีใหม
กําไรสุทธิและกําไรตอหุนจะ
เปลี่ยนแปลงดังนี้
สําหรับปสิ้นสุด ณ 30 มิ.ย.50
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
งบการเงินรวม
2550
2549
2550
2549
กําไรสุทธิ (บาท)
1,124,951,850 1,016,843,941 1,124,263,867 1,018,881,651
กําไรตอหุนขั้นพื้นฐาน (บาท/หุน)
7.43
6.72
7.42
6.73
ไมทราบวาบริษัทไดตีราคาอะไรใหม และราคาที่ตีเพิ่มคือราคาของสินทรัพยประเภทใด

- 16 นางนงลักษณ พุมนอย ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง ไดชแี้ จงวา
- ตารางดังกลาวขางตนเปนการทําเปรียบเทียบใหดูเทานั้นวา ถาหากบริษัทใชคาเสื่อม
จากราคาที่ตีใหมแลวจะสงผลกระทบตองบกําไรขาดทุนเทาใด
- ตามมาตรฐานการบัญชีใหมที่ประกาศใชแจงวา ถามีการตีราคาสินทรัพยเพิ่ม ใหตัด
สวนที่ตีราคาเพิ่มไปไวที่งบกําไรขาดทุน ในเดือนตุลาคม 2549 สภาวิชาชีพบัญชีไดออกประกาศ ฉบับที่
25/2549 ใหทางเลือกที่จะทําแบบเดิมก็ได แตอยางไรก็ตามบริษัทตองเปดเผยผลกระทบตอกําไรสุทธิวา ถา
หากบริษัทบันทึกคาเสื่อมราคาสวนที่ตีเพิ่มไปที่งบกําไรขาดทุนแลว จะทําใหกําไรสุทธิของบริษัทลดลงเปน
จํานวนเทาใด ราคาที่ตีเพิ่มจะเปนอาคารทั้งหมดของกลุม MBK รวมทั้งบริษัทยอยดวย
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงวา บริษัทตีราคาสินทรัพย
ตามราคาตลาดทุกๆ 5 ป เมื่อตีราคาก็จะบันทึกราคาสวนที่เกินกวาตนทุนของบริษัท สวนที่อยูในทรัพยสินสวน
ที่เกินจะไปอยูในสวนของผูถือหุน ถาทรัพยสินบางรายการตามมาตรฐานที่จะตองตัดคาเสื่อมแลว เฉพาะใน
สวนที่ประเมินเพิ่มมา เมื่อนําไปตัดคาเสื่อมจะไปหักออกจากกําไรสะสมโดยไมไดผานกําไรขาดทุน ตัวเลขนี้
เปนการแสดงใหเห็นวา ถาเอาคาเสื่อมที่ไมผานกําไรขาดทุนไปเปนกําไรสะสมเลย หากนํามาผานกําไร
ขาดทุนก็จะไดตัวเลขตามตารางดังกลาว เพราะฉะนั้นตัวเลขดังกลาวจึงมิไดเปนคาใชจายจริง เนื่องจาก
บริษัทไดประเมินเพิ่มขึ้น
สวนที่ประเมินเพิ่มขึ้นอยูในสวนหนึ่งของผูถือหุน โดยไมอยูในกําไรขาดทุน
มาตรฐานใหมตองการดูวา ถาผานกําไรขาดทุนแลวตัวเลขจะเปนเชนไร ก็ปรากฎตามตารางขางบน
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา ในการประเมินทรัพยสินใหม บริษัทประเมินทั้งสวนที่เปน
สิ่งปลูกสราง ตามที่ผูสอบบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ไดเรียนใหที่ประชุมทราบไปแลว
นั้น โดยจะมีผลกระทบตอคาเสื่อม นอกจากนี้แลวจะมีการประเมินในสวนของที่ดินดวย บริษัทมีที่ดินถือครอง
คอนขางมาก เขาใจวาภายในปหนาจะถึงกําหนดที่จะตองประเมินราคาใหม ซึ่งอาจมีตัวเลขที่แตกตางจากที่
เคยประเมินมาพอสมควร
4. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- ขอทราบถึงผลกระทบจากการที่บริษัทไดทําสัญญากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เชน คาตอบแทนในชวงแรกที่บริษัทจะตองชําระเปนจํานวนเทาใด และวิธีการตัดคาใชจายจะตัด
จายในครั้งเดียวหรือไมประการใด และสําหรับชวงที่ 2 ดวย สวนนี้เปนรายการพิเศษซึ่งคุณสุเวทย
ไดอธิบายไปในเบื้องตนแลววา จะมีผลกระทบตอรายไดของบริษัทอยางมาก บริษัทไดประเมิน
หรือไมวา รายไดเปรียบเทียบกับคาใชจายจะแตกตางกันมากนอยเพียงใด
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา ตามที่บริษัทไดลงนามสัญญากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
เมื่อวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 นั้น บริษทั ไดชําระเงินใหกับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แบงออกเปน 2 ชวง
กลาวคือ
• ชวงแรกชําระคาผลประโยชนตอบแทนในการไดสิทธิการทําสัญญา เพื่อใหไดลงนาม
กอนบุคคลอื่น (UP - FRONT FEE) ในวันที่ลงนามในสัญญา คือวันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2550 เปนจํานวน
เงิน 2,500 ลานบาทเศษ โดยจะตัดเปนคาใชจายเปนระยะเวลา 20 ป เริ่มตั้งแตปที่เริ่มสัญญาคือป 2556 – 2576
ผลกระทบที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ เงินดังกลาวจะมีตนทุนคาใชจายในสวนของดอกเบี้ยจาย จากการที่

- 17 บริษัทไดออกหุน กู ยกตัวอยางถาหากหุนกูมีดอกเบี้ยอัตรารอยละสี่ บริษทั จะมีตนทุนคาใชจายจากจํานวน
เงิน 2,500 ลานบาทเศษ คํานวณเปนเงินประมาณ 100 ลานบาทตอป ทั้งนี้สามารถนําไปใชเปนคาใชจาย
ในทางภาษีได
• สําหรับชวงที่ 2 เมื่อเริ่มสัญญาเชากับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ในป 2556 ซึ่ง
เปนปแรกที่บริษัทจะตองใหคาผลประโยชนตอบแทนการใชประโยชนจากโครงการ ในระยะเวลา 20 ป โดย
บริษัทจะตองชําระใหจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย แบบกาวกระโดด กลาวคือจากเดิมเคยชําระปละประมาณ
85 ลานบาท จะเพิ่มเปนชําระปละประมาณ 695 ลานบาทในปแรก และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ในปถัดไป
5. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- ในสัญญาระบุวา บริษัทจะตองดําเนินการบูรณะพัฒนา (RENOVATION COST)
อาคาร MBK CENTER คาใชจายในสวนนี้จะอยูในปนี้หรือไม
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงวา ตามสัญญาระบุไววา
บริษัทจะตองใชวงเงินในการบูรณะพัฒนา (RENOVATION COST) ปรับปรุงในสวนของอาคาร MBK
CENTER ซึ่งรวมถึงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส และอาคารสํานักงานดวย รวมกันแลวเปนจํานวนเงินไมนอย
กวา 1,200 ลานบาท นับแตวนั ที่ทําสัญญาและใหแลวเสร็จภายในป 2561
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา คุณสุพจน คงจะหมายความวาการตอสัญญา
กับจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย จะกระทบตอกําไรของบริษัทในชวงกอนสัญญาใหมป 2556 อยางไร ขอตอบวา
จะเกิดผลกระทบบางตามชวงเวลาที่บริษัทไดใชเงินไป แตเงินที่ใชไปในลักษณะนี้ไมถือเปนคาใชจาย แตถือ
เปนการลงทุน ทั้งนี้จะนํามาตัดจายในทุกๆ ป ตามอายุสัญญาเชา โดยจะมีคาใชจายดานดอกเบี้ย ตาม
จํานวนเงินที่นํามาใชเทานั้น ในสวนของการปรับปรุงโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ขอใหคุณศุภเดช พูนพิพัฒน
รองประธานกรรมการ ชวยอธิบายใหผูถือหุนทราบดวย
นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา ในสวนของ
โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ไดเปดดําเนินการมาเปนระยะเวลาประมาณ 11 ปแลว บริษัทมีความจําเปนที่
จะตองปรับปรุงใหโรงแรมมีความทันสมัยอยูเสมอ เพื่อที่จะสามารถเพิ่มราคาคาหองพักได ทัง้ นี้ LOBBY ได
มีการปรับปรุงไปเรียบรอยแลว ตอไปจะมีการปรับปรุงหองพักทั้งหมด ซึ่งการดําเนินการปรับปรุงจะตอง
ทยอยทํา ไมสามารถดําเนินการทั้งหมดไดภายในครั้งเดียว เนื่องจากโรงแรมมี OCCUPANCY คอนขางสูง
ประมาณ 80-90% ทั้งนี้จะใชระยะเวลาในการปรับปรุงประมาณ 3 ป นอกจากนี้โรงแรมยังมี ROOM RATE
สูง โดยเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปละประมาณ 10% การปรับปรุงโรงแรมดังกลาวจําเปนตองใชเวลาและใชเงิน
คอนขางมาก
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทไดกําหนดใหธุรกิจโรงแรมเปนธุรกิจหลัก
ของบริษัท ที่นาจะเขาไปดําเนินการและขยายกิจการโรงแรมที่มีอยูใหเติบโตขึ้นดวย เพราะฉะนั้นการที่
บริษัทจะเขาไปมีสวนรวมในธุรกิจโรงแรม โดยการไปสรางโรงแรมเองตลอดนั้น ถือวาเปนภาระทั้งเรื่องการ
ลงทุนและการบริหารจัดการ บริษัทจึงไดมีนโยบายวา ถาหากมีกลุมบริษัทใดที่ลงทุนในธุรกิจโรงแรม
โดยเฉพาะเปนโรงแรมในระดับที่บริษัทยังไมมี และบริษัทอยากจะมีกิจการโรงแรมในระดับดังกลาว เชน

- 18 โรงแรมระดับ 5 ดาว ทัง้ นี้กลุมบริษัทดังกลาวจะตองมีการบริหารจัดการที่ดี กลุมผูถือหุนเปนที่นาไวใจเชื่อถือ
ได บริษัทก็จะพิจารณาเขาไปลงทุนผานกลุมบริษัทเหลานั้น โดยในปจจุบันบริษัทไดเขาไปลงทุนในกลุมบริษัท
ที่มีคุณสมบัติ ตามที่กลาวมาขางตนจํานวน 3 บริษัท คือ
• ลงทุนใน ROYAL ORCHID SHERATON ซึง่ เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ประมาณ 30%
• ลงทุนในกลุม ERAWAN ซึง่ เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว และขณะนี้กําลังพิจารณาขยาย
การลงทุนไปในธุรกิจโรงแรมระดับ 3 ดาว ซึง่ ก็เปนการเสริมกับธุรกิจโรงแรมของบริษัท
• ลงทุนในบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ซึ่งเปนโรงแรมระดับ 5 ดาว และยังมี
โรงแรมระดับกลุม PRINCESS ซึ่งใกลเคียงกับระดับโรงแรมของบริษัท นอกจากนี้กลุมบริษัท ดุสิตธานี จํากัด
(มหาชน) ยังมีธุรกิจอีก 2 ประเภท ที่บริษัทยังไมมี และเปนธุรกิจที่มีศักยภาพในการทํากําไรและมีอนาคตที่ดี
คือธุรกิจรับจางบริหารโรงแรม ทั้งในประเทศและตางประเทศในแถบตะวันออกกลาง ธุรกิจโรงเรียนสอน
วิชาการโรงแรม
วันนี้ผมไมไดเตรียมขอมูลมาใหดูวา การที่บริษัทไดลงทุนในกลุมธุรกิจโรงแรมตามที่
กลาวมาขางตน โดยผานการถือหุนนั้น สามารถแปลงเปนจํานวนหองไดเทาใด ตามสัดสวนการถือหุนของ
บริษัท ทัง้ นี้ถามีโอกาสจะไดนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ ในการประชุมผูถือหุนครั้งตอไป
ธุรกิจศูนยการคา
- การขยายธุรกิจศูนยการคาของบริษัท ทํานองเดียวกันหากพิจารณาแลวถามีความ
เสี่ยงสูง บริษทั ก็จะไมดําเนินการเอง แตจะเขาไปลงทุนโดยผานการซื้อหุนในกลุมบริษัท ที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี กลุมผูถือหุนเปนที่นาไวใจ เชื่อถือได ยกตัวอยางเชน กรณีที่บริษัทลงทุนผานการซื้อหุนใน บริษัท
สยามพิวรรธน จํากัด ซึง่ บริหารธุรกิจศูนยการคา SIAM DISCOVERY , SIAM CENTER และ SIAM
PARAGON อยางไรก็ดีทวาในอนาคตถามีโอกาสบริษัทก็จะพิจารณาดําเนินการเอง
6. ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- ขอเรียนถามวา บริษัทไดเขาไปเกี่ยวของกับการบริหารจัดการในบริษัท ดุสิตธานี
จํากัด (มหาชน) หรือไมอยางไร
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา บริษัทมิไดเขาไปเกี่ยวของกับอํานาจการบริหารจัดการใน
บริษัท ดุสิต ธานี จํากัด (มหาชน) และบริษัทก็คงจะไมดําเนินการซื้อหุนบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) เพิ่ม
มากกวานี้แลว เนื่องจากจะทําใหบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีปญหาเรื่อง FREE FLOAT ที่ผานมา
บริษัทไดพิจารณาขายหุนบริษทั ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) ออกไปบางบางสวนเปนจํานวนประมาณ 2 ลานหุน
เพื่อไมใหบริษัท ดุสิตธานี จํากัด (มหาชน) มีปญหาเรื่อง FREE FLOAT กับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
7. ผูถือหุนไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- กรณีที่บริษัทเปลี่ยนสัญญาจางบริหารโรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส กับบริษัท รอยัล
ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) มาเปนสัญญา FRANCHISE บริษัทตองชําระเงินตลอดระยะเวลา 5 ป
เปนจํานวนเทาใด

- 19 - เหตุใดจึงไมเลือกกลุม ROYAL ORCHID SHERATON มาบริหารแทน และ
บริษัทมีศักยภาพพอที่จะไปบริหารใหกลุม ROYAL ORCHID SHERATON หรือกลุมบริษัท รอยัล
ปริ๊นเซส จํากัด (มหาชน) ในอนาคตหรือไม
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา
1. ผมไม แ น ใ จว า จะสามารถบอกตั ว เลขได เนื่ อ งจากในสั ญ ญามี ก ารเขี ย นไว ว า
CONFIDENTIAL แตขอเรียนวาเปนจํานวนเงินที่ไมมาก และเปนจํานวนเงินนอยกวาสัญญาเดิมคอนขางมาก
2.บริษัทยังไมไดพัฒนาไปถึงขัน้ บริหารโรงแรมอื่น
แตขณะนี้บริษัทไดเริ่มบริหารกิจการ
โรงแรมเองมาเปนระยะเวลาประมาณ 1 ปแลว ถือวามีผลการบริหารดําเนินงานที่ดีเปนที่นาพอใจอยางมาก
เมื่อเปรียบเทียบกับโรงแรมระดับ 4 ดาว ในบริเวณนี้ ถือวาไมดอยกวาโรงแรมอื่นๆ ทั้งนี้ตองขอชมเชยทีม
บริหารโรงแรมของบริษัท ซึ่งนําโดยคุณสุภนิต วิมุกตานนท GENERAL MANAGER ของโรงแรมปทุมวัน
ปริ๊นเซส
8. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการดังนี้
- ขอทราบวากําไรจากกลุมธุรกิจโรงแรมของบริษัท มีมากนอยแคไหน เพียงใด
เนื่องจากเมื่อดู ANNUAL REPORT ในหนา 147 บันทึกวาเงินปนผลที่จายกลับมาของบริษัท
ทรัพยสินธานี จํากัด จายคืนมาใหบริษัทเพียงประมาณ 12 ลานบาท เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ซึ่ง
เทากับประมาณ 202 ลานบาท เพราะเหตุใด
- บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด ยังไมเคยจายเงินปนผลใหบริษัทเลย
- โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส จายเงินปนผลใหกับบริษัทมากนอยเพียงใด
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา
1. บริษัท ทรัพยสินธานี จํากัด ซึ่งก็คือโรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส ระนอง เปนโรงแรมระดับ 3
ดาว ผลประกอบการไมดี มีกําไรนอย แตสาเหตุที่บริษัทซื้อบริษัท ทรัพยสินธานี จํากัด และโรงแรมรอยัล
ปริ๊นเซส ระนอง เนื่องจากบริษัทดังกลาวมีผลขาดทุนสะสมอยูจํานวนหนึ่ง และบริษัทไดบริหารจัดการใหมี
กําไร บริษทั จึงไดเงินคืนมาในรูปเงินปนผล ถือไดวา ประโยชนที่บริษัทไดรับมาคุมเงินลงทุนไปแลว ถือเปน
NON - RECURRING ซึง่ จะไมเกิดขึ้นอีก
2. บริษัท เอ็ม บี เค โฮเต็ล แอนด รีสอรท จํากัด คือบริษัทที่บริหารจัดการโรงแรม
เชอราตัน กระบี่ บีช รีสอรท จังหวัดกระบี่ เมื่อกิจการเริ่มจะดี ก็มีปญหาเรื่องสึนามิ ปญหาความวุน วาย
ผูกอการรายใน 3 จังหวัดภาคใต เครื่องบินตกที่จังหวัดภูเก็ต ก็ยังคงลุมๆ ดอนๆ อยู อนาคตหวังวาจะเริ่มดีขึ้น
ขณะนี้ยังมีกําไรไมมาก แตในอนาคตคาดวาจะสามารถสรางกําไรใหบริษัทพอสมควร
3.โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส บริหารงานโดยบริษัท เพราะฉะนั้นจึงไมมีการจายเงินปนผล
กลับคืนมา ที่ผานมาปที่แลวผลประกอบการดีมาก กลาวคือมีกาํ ไรกอนหักภาษีประมาณ 250 ลานบาท
4. กลุม ROYAL ORCHID SHERATON จายเงินปนผลมาใหบริษัทอยางสม่ําเสมอ
9. นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- กรณี บริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด ถือเปน NON-RECURRING ทํานอง
เดียวกันใชหรือไม เนื่องจากบันทึกวาเงินปนผลที่จายกลับมาของบริษัท เอ็ม บี เค พรีเมียม จํากัด

- 20 จายคืนมาใหบริษัทเพียงประมาณ 7.5 ลานบาท เปรียบเทียบกับปที่ผานมา ซึ่งเปนจํานวนประมาณ
378 ลานบาท
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงวา บริษัทไดซอื้ บริษัท เอ็ม บี เค
พรีเมียม จํากัด เนื่องจากมีผลขาดทุนสะสม ที่สามารถใชประโยชนได ขั้นตอนก็เชนเดียวกับบริษัท ทรัพยสินธานี
จํากัด
10. ผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- บริษัท ดิโอลิมปค คลับ จํากัด ดําเนินธุรกิจในดานใด
นายสุเวทย ธีรวชิรกุล กรรมการผูอํานวยการ ไดชี้แจงวา เปนบริษัทที่ถือครอง
ที่ดินที่พัทยา จังหวัดชลบุรี ปจจุบันยังไมไดมีการดําเนินงานใดๆ
ซึ่งเดิมเปนบริษัทที่ดําเนินกิจการดาน
FITNESS ที่ถนนพหลโยธิน และไดเลิกกิจการไป เนื่องจากทํากําไรใหบริษัทไดนอยเสียเวลาดานการบริหาร
จัดการ เมื่อบริษัทจะซื้อที่ดินที่พัทยา จึงไดนําบริษัทนี้เขาไปซือ้ ที่ดินจํานวนประมาณ 18 ไร โดยยังไมไดมีการ
เปลี่ยนชื่อบริษทั ใหเหมาะสม
เมื่อไมมีผูใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม ไดแจงทีป่ ระชุมวา เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับ
มอบฉันทะทานใดสอบถามเพิ่มเติม ขอใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรอกขอมูลในบัตร
ลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 3 พรอมลงชื่อและชูบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัตงิ บดุลและบัญชี กําไรขาดทุนของบริษัทฉบับสิ้นสุด ณ
วันที่ 30 มิถุนายน 2550 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีและรับรองจากคณะกรรมการตรวจสอบ
รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทแลว ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 137,874,924 เสียง
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร จายเงินปนผลและบําเหน็จกรรมการ
ประธานที่ประชุม ไดแจงผลการดําเนินงานในรอบปบัญชีของบริษัทซึ่งสิ้นสุด ณ วันที่ 30
มิถุนายน 2550 ดังนี้
- ในปบัญชีตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ
ภายหลังชําระภาษีแลวจํานวน 1,282,598,011.- บาท (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบสองลานหาแสนเกาหมื่น
แปดพันสิบเอ็ดบาทถวน)
- มีกําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา 2,678,264,815.- บาท (สองพันหกรอยเจ็ดสิบแปด
ลานสองแสนหกหมื่นสี่พันแปดรอยสิบหาบาทถวน)
- หัก เงินปนผลจาย 529,984,384.-บาท (หารอยยี่สิบเกาลานเกาแสนแปดหมื่นสี่พัน
สามรอยแปดสิบสี่บาทถวน)
- หัก หุนทุนซื้อคืนที่ไมไดจําหนายในระยะเวลาที่กําหนด 281,842,452.- บาท (สอง
รอยแปดสิบเอ็ดลานแปดแสนสี่หมื่นสองพันสี่รอยหาสิบสองบาทถวน)
- บวก โอนกลับสํารองหุนทุนซื้อคืน 395,551,452.- บาท (สามรอยเกาสิบหาลานหา
แสนหาหมื่นหนึ่งพันสี่รอยหาสิบสองบาทถวน)
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- กําไรสุทธิสําหรับป 1,282,598,011.- บาท (หนึ่งพันสองรอยแปดสิบสองลานหาแสนเกา
หมื่นแปดพันสิบเอ็ดบาทถวน)
- กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรร 3,544,587,442.- บาท (สามพันหารอยสี่สิบสี่ลานหาแสน
แปดหมื่นเจ็ดพันสี่รอยสี่สิบสองบาทถวน)
ประธานที่ประชุม ไดขอเสนอการจัดสรรเงินกําไรใหที่ประชุมพิจารณาดังนี้
(1) เนื่องจากบริษัทมีทุนสํารองจํานวน 200,000,000 บาท (สองรอยลานบาทถวน) ซึ่ง
มากกวารอยละสิบของทุนจดทะเบียน จึงไมตองจัดสรรเงินกําไรสุทธิไวเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
(2) จัดสรรเปนเงินปนผลของผลประกอบการระหวางวันที่ 1 มกราคม 2550 ถึงวันที่ 30
มิถุนายน 2550 ใหแกผูถือหุนอีกหุนละ 2.- บาท (สองบาทถวน) จํานวน 188,629,100 หุน (หนึ่งรอยแปด
สิบแปดลานหกแสนสองหมื่นเกาพันหนึ่งรอยหุน) เปนเงินรวม 377,258,200.- บาท (สามรอยเจ็ดสิบเจ็ด
ลานสองแสนหาหมื่นแปดพันสองรอยบาทถวน) โดยจะจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนที่มีชื่อเปนผูถือหุน ณ
วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2550 เวลา 12.00 นาฬิกา ซึง่ จะประกาศ
ภายหลังการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ใหผูถือหุนทราบ และกําหนดจายเงินปนผลวันที่ 30
พฤศจิกายน 2550 เมื่อรวมกับการจายเงินปนผลระหวางกาลหุนละ 1.75 บาท (หนึ่งบาทเจ็ดสิบหาสตางค)
เปนเงินรวม 330,100,925.- บาท (สามรอยสามสิบลานหนึ่งแสนเการอยยี่สิบหาบาท) แลว ในรอบปบัญชี
2549-2550
บริษัทจายเงินปนผลหุนละ 3.75 บาท (สามบาทเจ็ดสิบหาสตางค) เปนเงินทั้งสิ้น
707,359,125.-บาท (เจ็ดรอยเจ็ดลานสามแสนหาหมื่นเกาพันหนึ่งรอยยี่สิบหาบาทถวน) ทั้งนี้การจายเงินปน
ผลระหวางกาลและการจายเงินในครั้งนี้ บริษัทจายจากเกณฑภาษีเงินได 30%
(3) คณะกรรมการเห็นควรขอผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหจายบําเหน็จใหแกคณะกรรมการ เปน
เงินจํานวน 7,073,591.- บาท (เจ็ดลานเจ็ดหมื่นสามพันหารอยเกาสิบเอ็ดบาทถวน) โดยใหคณะกรรมการ
จัดสรรบําเหน็จจํานวนดังกลาวกันเอง จํานวนบําเหน็จดังกลาวเปนเงินบําเหน็จอัตราเดียวกับที่ประชุมสามัญ
ผูถือหุนประจําป 2549 ไดอนุมัติอัตรารอยละหนึ่งของเงินปนผล จํานวน 6,602,018.- บาท (หกลานหก
แสนสองพันสิบแปดบาทถวน)
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา หากมีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมขอใหสอบถามดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถาม ประธานที่ประชุม จึงขอใหลงมติโดยใหผูถือ
หุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 4. พรอมลงชื่อและชู
บัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 2.- บาท(สองบาท)
โดยการจายเงินปนผลระหวางกาลและเงินปนผลครั้งนี้ใหจายจากเกณฑภาษีเงินปนผล 30% และอนุมัติให
จัดสรรเงินบําเหน็จใหแกคณะกรรมการจํานวน 7,073,591.-บาท (เจ็ดลานเจ็ดหมื่นสามพันหารอยเกาสิบเอ็ด
บาท) ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท จํานวน 137,874,924 เสียง

- 22 วาระที่ 5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและลาออก
ประธานที่ประชุม รายงานใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายและขอบังคับขอ 17 ของบริษัท
กรรมการที่อยูในตําแหนงนานที่สุดตองออกจากตําแหนงหนึ่งในสามหรือโดยจํานวนใกลเคียง
ในการประชุม
สามัญผูถือหุนทุกป ซึ่งกรรมการของบริษัทมี 11 ทาน ไดแก
1.นายบันเทิง ตันติวิท
3.นางประคอง ลีละวงศ
5.นางผาณิต พูนศิริวงศ
7.นายปยะพงศ อาจมังกร
9.นายเขมภัทร นิสสัยสรการ
11. นายอติพล ตันติวิท

2.ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
4.รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต
6.นายศุภเดช พูนพิพัฒน
8.นายสุเวทย ธีรวชิรกุล
10.นายหัชพงศ โภคัย

ประธานที่ประชุม เรียนใหที่ประชุมทราบวา ศาสตราจารยอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ อดีตกรรมการ
ตรวจสอบ ซึง่ ครบวาระที่จะตองออกในคราวนี้ ไดขอลาออกจากตําแหนงกรรมการ เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม
2550 เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดมีพระบรมราชโองการโปรดเกลาโปรดกระหมอมแตงตั้งให
เปนองคมนตรี ในปนี้กรรมการที่ตองออกตามวาระจึงมีจํานวน 3 ทาน คือ
1. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
มิไดประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท หรือเขาเปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่นแตประการใด
2. นางผาณิต พูนศิริวงศ กรรมการอิสระ กรรมการสรรหา และพิจารณาคาตอบแทน
ประกอบกิจการธุรกิจสนามกอลฟอันมีสภาพอยางเดียวกับบริษัท และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัท ซึง่ มิไดกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
3.นายอติพล ตันติวิท กรรมการ
ประกอบธุรกิจคาอสังหาริมทรัพย และธุรกิจสนามกอลฟอันมีสภาพอยางเดียวกับบริษัท และเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท ซึ่งมิไดกอใหเกิดความเสียหายแกบริษัท
คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นควรเสนอผูถือหุนเลือกตั้งกรรมการทั้ง
3 ทาน ที่ออกตามวาระกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไป และขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
นายประชา ใจดี เขาเปนกรรมการอิสระแทนศาสตราจารยอรรถนิติ ดิษฐอํานาจ ที่ขอลาออกไป โดย
นายประชา ใจดี มิไดประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท
หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ

- 23 แขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อประโยชนของตน หรือประโยชนผูอื่นแตประการใด ซึง่ มีขอมูล
ประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่สงมาพรอมกับคําบอกกลาวเชิญประชุมนี้
นายสมเกียรติ มรรคยาธร ผูรับมอบฉันทะจากบริษัท ปทุมไรซมิล แอนด แกรนารี จํากัด
(มหาชน) ไดกลาวสนับสนุนใหที่ประชุมผูถือหุนแตงตั้งกรรมการทั้ง 3 ทาน ที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทตอไป และเห็นดวยกับการ
แตงตั้งนายประชา ใจดี เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ลาออก
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา มีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดเสนอแตงตั้งผูอ ื่นเขาเปน
กรรมการขอใหเสนอ หรือมีขอสงสัยสอบถามเพิ่มเติมขอใหสอบถามดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใด
เสนอใหแตงตั้งผูอื่นเขาเปนกรรมการ
แทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระและลาออก ประธานที่ประชุมจึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติแตงตั้งกรรมการ
เปนรายบุคคล ดังนี้
1. ศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช
ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอก
ขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.1 แตงตั้งศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช พรอมลงชื่อและชู
บัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติใหแตงตั้งศาสตราจารยไพจิตร โรจนวานิช กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. เห็นดวยจํานวน 137,832,114 เสียง คิดเปนรอยละ 99.969 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไมเห็นดวยจํานวน 42,810 เสียง คิดเปนรอยละ 0.031 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. นางผาณิต พูนศิริวงศ
ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอก
ขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.2 แตงตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ พรอมลงชื่อและชูบัตร
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติใหแตงตั้งนางผาณิต พูนศิริวงศ กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการของบริษัทอีกวาระ ดวยคะแนนดังนี้
1. เห็นดวยจํานวน 137,832,114 เสียง คิดเปนรอยละ 99.969 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไมเห็นดวยจํานวน 42,810 เสียง คิดเปนรอยละ 0.031 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 24 3. นายอติพล ตันติวิท
ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอก
ขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.3 แตงตั้งนายอติพล ตันติวิท พรอมลงชื่อและชูบัตร
ลงคะแนน
ตันติวิท กลับเขาดํารงตําแหนง
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติใหแตงตั้งนายอติพล
กรรมการของบริษัทอีกวาระ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. เห็นดวยจํานวน 137,832,114 เสียง คิดเปนรอยละ 99.969 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไมเห็นดวยจํานวน 42,810 เสียง คิดเปนรอยละ 0.031 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
4. นายประชา ใจดี
ประธานที่ประชุมขอใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอก
ขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 5.4 แตงตั้งนายประชา ใจดี เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อิสระแทนกรรมการที่ลาออก พรอมลงชือ่ และชูบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติใหแตงตั้งนายประชา ใจดี เขาดํารงตําแหนงเปนกรรมการ
อิสระแทนกรรมที่ลาออก ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. เห็นดวยจํานวน 137,832,114 เสียง คิดเปนรอยละ 99.969 ของจํานวนเสียงทัง้ หมด
ของผูถอื หุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไมเห็นดวยจํานวน 42,810 เสียง คิดเปนรอยละ 0.031 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 6. พิจารณาคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท
ประธานที่ประชุม ไดขอใหรอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต ประธานกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เปนผูนําเสนอ
รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต ไดเรียนใหที่ประชุมทราบวา ในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2549 ผูถือหุนไดมีมติอนุมัติใหคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 6,200,000.- บาท (หกลานสองแสน
บาทถวน) และอนุมัติสิทธิประโยชนตางๆ จํานวน 1,600,000.- บาท (หนึ่งลานหกแสนบาทถวน) รวมเปน
เงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชน จํานวน 7,800,000.- บาท (เจ็ดลานแปดแสนบาทถวน) แกคณะกรรมการ
คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการตรวจสอบ กับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ซึง่ เปน
จํานวนคาตอบแทนฯ ที่คณะกรรมการฯ ไดรับมา 2 ป แลว ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 จึง
เห็นควรขอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเงินคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 8,000,000.- บาท (แปดลานบาทถวน)
เพิ่มจากปที่ผานมาจํานวน 1,800,000.- บาท (หนึ่งลานแปดแสนบาทถวน) และสิทธิประโยชนตางๆ จํานวน
1,600,000.-บาท (หนึ่ง ลา นหกแสนบาทถว น) รวมเปนเงินคาตอบแทนและสิทธิประโยชนจาํ นวน

- 25 9,600,000 บาท (เกาลานหกแสนบาทถวน) แกคณะกรรมการตางๆ โดยใหคงจํานวนคาตอบแทนและสิทธิ
ประโยชนคณะกรรมการดังกลาวไวเปนเวลา 3 ป นับแตปทที่ ี่ประชุมผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป
โดยมีรายละเอียดขอมูลปรากฏตามเอกสารประกอบการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2550 หนา 32
1. นางสาวจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุน ไดสอบถาม ดังนี้
- ขอทราบเหตุผลหลักในการขออนุมัติเงินคาตอบแทนกรรมการ เพิ่ม
- เหตุใดจึงใหคงจํานวนคาตอบแทนและสิทธิประโยชนคณะกรรมการดังกลาวไว
เปน เวลา 3 ป
รอยตํารวจโทฉัตรชัย บุณยะอนันต ประธานกรรมการสรรหาฯ ไดชี้แจงวา เมื่อ
พิจารณาภาระหนาที่และความรับผิดชอบตามการขยายตัวทางธุรกิจแลวถือวาภาระหนาที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริหาร ในขณะนี้ไดเพิ่มขึ้นอยางมาก
จึงสมควรที่จะพิจารณาปรับคาตอบแทนเพิ่มขึ้นใหเหมาะสมและสอดคลองกัน นอกจากนี้ผลประกอบการ
ของบริษัทอยูในเกณฑที่ดีเปนที่พอใจของผูถอื หุน จึงสมควรที่จะปรับคาตอบแทนคณะกรรมการเพิ่มขึ้นให
เหมาะสมและสอดคลองกัน
นายศุภเดช พูนพิพัฒน รองประธานกรรมการ ไดชี้แจงเพิ่มเติมวา หลักการที่สําคัญ
คืออัตราเงินเฟอ ซึง่ บริษัทก็ไดพิจารณาปรับใหเหมาะสมสอดคลอง ตามภาวะอัตราเงินเฟอ ปละประมาณ
4-5% ตัวเลขอัตราเงินเฟอปรับ 2 ป ไดประมาณ 7 ลานบาทและอัตราเงินเฟอในระยะเวลา 3 ป ขางหนาคาด
การวาจะอยูทปี่ ระมาณ 4-5% ปรับแลวก็จะไดตัวเลขเงินคาตอบแทนตามที่เสนอขางตน
2. นางสาวจิณพักตร พรพิบูลย ผูถือหุน ไดสอบถามเพิ่มเติม ดังนี้
- ผูถือหุนก็มีอัตราเงินเฟอเชนเดียวกัน จึงขอใหพิจารณาวา การจายเงินปนผล
ของบริษัท โดยกําหนดคงที่ไวในอัตราหุนละ 25 สตางค/ป ถือวาเหมาะสมหรือไม นาจะพิจารณา
ปรับเพิ่มเงินปนผล ใหสอดคลองกับอัตราเงินเฟอที่เพิ่มขึ้นดวยเชนกัน
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา กอนที่จะนําเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาปรับ
เพิ่มคาตอบแทนใหคณะกรรมการของบริษัท ไดมีการศึกษากันโดยละเอียดรอบคอบแลว ทั้งนี้ไดเปรียบเทียบ
กับบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
ซึง่ มีขนาดมูลคาของสินทรัพยใกลเคียงกัน
คาตอบแทนของคณะกรรมการบริษัทยังถือวา อยูในอัตราที่ต่ํากวาเกณฑมาตรฐานโดยทั่วไป ทัง้ ๆ ที่
คณะกรรมการของบริษัทประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิ มีความรูความสามารถทั้งสิ้น เชน ศาสตราจารยอรรถนิติ
ศาสตราจารยไพจิตร มาประชุมไดรับเบี้ยประชุมเพียงครั้งละ 20,000.- บาท เทานั้น ซึ่งถือวายังต่ํามากเมื่อ
เปรียบเทียบกับภาระหนาที่ความรับผิดชอบในหนาที่ที่ปฏิบัติ โดยเฉพาะเปนหนาที่ถือวาคอนขางยาก การหา
กรรมการที่ดีหายาก ดังนั้นจึงจะตองใหเกียรติและใหผลตอบแทนที่เหมาะสมดวย กรรมการหลายทานมาเปน
กรรมการ โดยมิไดคํานึงถึงคาตอบแทน บางครั้งก็ตองขอรองใหมาชวยกันบริหารงาน และชวงตอไปใน
อนาคตขางหนา เปนชวงที่บริษัทพยายามจะสรางรายไดในทางอื่น จากธุรกิจดานอื่นๆ ซึง่ บริษัทกําลังขยายตัว
เพื่อมาชดเชยรายไดจากธุรกิจ ศูนยการคา เอ็ม บี เค ที่ตอไปจะลดลงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้ขอ
ตอบคําถามที่วา เหตุใดจึงคงตัวเลขเงินคาตอบแทนไวจาํ นวน 3 ป เหตุผลก็คือ เปนการใหคํามั่นวาภายใน
ระยะเวลา 3 ป จะไมขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาปรับเพิ่มอีก

- 26 กรณีการจายเงินปนผลของบริษัทนั้น คณะกรรมการไดตระหนักถึงผลประโยชนของผูถือหุน
เปนหลักเสมอ การพิจารณาเพิ่มเงินปนผล คณะกรรมการไดยึดถือเปนนโยบาย ในการคอยๆ ปรับเพิม่ เงิน
ปนผลใหแกผูถือหุน เพื่อที่ใหผูถือหุนมีรายไดในรูปเงินปนผล และสามารถนํามาวางแผนชีวิตทางการเงินให
ตนเองไดอยางยั่งยืน
ฝายจัดการพยายามมองภาพไปถึงอนาคตใหชัดเจนวา หลังจากสัญญาเชากับ
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยฉบับเกาสิ้นสุดลงแลว บริษัทยังคงสามารถรักษาระดับอัตราการจายเงินปนผลได
บริษัทไดพจิ ารณาแลวในชั้นนีม้ ั่นใจวา นาจะสามารถเพิ่มการจายเงินปนผลไดในอัตราปละ 25 สตางค รวมทั้ง
คอย ๆ ปรับเพิ่มขึ้นไปในแตละป และหากบริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้นกวาเดิม บริษัทก็จะพิจารณาเพิ่ม
เงินปนผลใหแกผูถือหุนดวยเชนกัน
3. นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทักษสิทธิของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
และผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดสอบถามคณะกรรมการ ดังนี้
- มีความเห็นวา การที่บริษัทคงจํานวนคาตอบแทนและสิทธิประโยชนคณะกรรมการ
ดังกลาวไวเปนเวลา 3 ป นั้น ถาเปนไปไดขอเสนอใหพิจารณาอนุมัติเงินคาตอบแทนใหกับ
คณะกรรมการเปนรายป เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ไมสามารถกําหนดไดวา แตละปจะมีผลประกอบการเปนอยางไร จะมีกําไรเพิ่มขึ้น
หรือลดลง และเปนที่ทราบวา
ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจของประเทศยังไมเสถียร ดังนั้นจึงขอ
เสนอแนะใหบริษัทนําเรื่องการจายคาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหคณะกรรมการ เขาพิจารณาใน
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนทุกป สุดทายนี้ขอใหเขาใจวา ที่ผูถือหุนไดแสดงความเห็นดังกลาว มิใชมี
เจตนาตําหนิคณะกรรมการแตประการใด ผมเชื่อวา มติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ไดผานการ
พิจารณามาดวยความละเอียดรอบคอบแลว
ประธานที่ประชุม ไดชี้แจงวา การที่บริษัทคงจํานวนคาตอบแทน และสิทธิประโยชน
ของคณะกรรมการดังกลาวไวเปนเวลา 3 ป นั้น ก็เพื่อใหความเชื่อมั่นกับผูถือหุนวา บริษัทจะคงรักษา
คาตอบแทนและสิทธิประโยชนใหคณะกรรมการดังกลาวไวเปนเวลา 3 ป มิใชวาปหนาจะมาขอใหที่ประชุม
สามัญผูถือหุนพิจารณาจายคาตอบแทนฯ เปนเงิน 10 ลานบาท และใหคงไวเปนเวลา 3 ป ผมขอชีแ้ จงวา
ในความเปนจริงแลว บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
ไมมีบริษัทใดที่จะจายคาตอบแทนฯ ให
คณะกรรมการบริษัท ลดลง สําหรับผลประกอบการนั้นจะไมมีผลกระทบตอการจายคาตอบแทนฯ แตจะ
สงผลกระทบตอคาบําเหน็จกรรมการ เพราะฉะนั้นการที่ใหคงจํานวนคาตอบแทนฯ ไวเปนเวลา 3 ป ถือวาเปน
เจตนาที่ดี ตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดเสนอ ถือเปนการใหคํามั่นสัญญาวา การ
ขอเพิ่มในครั้งนี้แลว บริษัทจะไมขอเพิ่มอีกภายในเวลา 3 ป ดังนั้นผมจึงขอเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาตามที่เสนอมาดวย และจะนํากลับมาขอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติทุกป
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา หากมีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมขอใหสอบถามดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอใหมีการลงมติ
โดยใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง กรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 6 พิจารณา
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ พรอมลงชือ่ และชูบัตรลงคะแนน

- 27 มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่ประธานที่ประชุม
เสนอดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. เห็นดวยจํานวน 137,816,014 เสียง คิดเปนรอยละ 99.957 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไมเห็นดวยจํานวน 42,910 เสียง คิดเปนรอยละ 0.031 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถอื หุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
3. งดออกเสียงจํานวน 16,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.012 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถอื หุน
ที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนสินจางของผูสอบบัญชีประจําป
2550 – 2551
ประธานที่ประชุม เรียนใหที่ประชุมทราบวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท
ไดมีมติเสนอผูถือหุนใหแตงตั้ง
1. นายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรือ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 และ/หรือ
2.นางนงลักษณ พุมนอย
3.นางสาวรุง นภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3156 และ/หรือ
4.นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970
สํานักงานบัญชี บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งสอบบัญชีของบริษัทมา 2 ป
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับรอบปบัญชีระหวางวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2551
และกําหนดคาสอบบัญชีใหเปนจํานวนเงิน 1,621,000.- บาท (หนึ่งลานหกแสนสองหมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
โดยมีขอมูลประกอบการพิจารณาตามเอกสารที่สงมาพรอมกับคําบอกกลาวเชิญประชุมนี้
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา หากมีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมขอใหสอบถามดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถาม ประธานที่ประชุมจึงขอใหมีการลงมติ โดย
ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 7 พรอมลงชื่อ
และชูบัตรลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้ง 4 ทาน และอนุมัติคาสอบบัญชี
ประจําป 2550–2551 ตามทีป่ ระธานที่ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังนี้
1. เห็นดวยจํานวน 137,842,114 เสียง คิดเปนรอยละ 99.976 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของ
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน
2. ไมเห็นดวยจํานวน 32,810 เสียง คิดเปนรอยละ 0.024 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถอื
หุนที่เขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนน

- 28 วาระที่ 8. พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3. โดยแกไขวัตถุที่ประสงคจากเดิม
52 ขอ เปน 53 ขอ เพื่อเพิม่ วัตถุที่ประสงคของบริษัท ขอ 53. เปนดังนี้
"ขอ 53. รับจํานองทรัพยสินเพื่อเปนการประกันการขายสินคา หรือบริการ หรือการ
ใหเชาทรัพยสิน หรือการประกันการทํางาน โดยมิไดประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร”
ประธานที่ประชุมเรียนที่ประชุมวา เห็นควรใหเพิ่มวัตถุที่ประสงคของบริษทั อีกหนึ่งขอ เปนขอ
53. เพื่อใหบริษัทประกอบกิจการรับจํานองทรัพยสินเพื่อเปนการประกันการขายสินคา หรือบริการ หรือการ
ใหเชาทรัพยสิน หรือการประกันการทํางาน โดยมิไดประกอบธุรกิจเครดิตฟองซิเอร เหตุผลที่ขอเพิ่มวัตถุที่
ประสงคของบริษัท ก็เพื่อใหสามารถรับจํานอง ประกันการทําธุรกิจตามรายละเอียดที่ไดแจงมาขางตน ทั้งนี้
เพื่อความคลองตัวในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งบางครั้งบริษัทอาจมีความจําเปน
หรือสมควรที่จะรับจํานอง
ทรัพยสิน เพื่อประกันการขายสินคาหรือประกันการใหบริการ ดวยเหตุผลใดๆ ก็ตาม เมื่อพิจารณาแลวการ
ขอเพิ่มวัตถุที่ประสงคของบริษัทจะเปนประโยชน
ทัง้ นี้สายกฎหมายไดดําเนินการปรึกษากับกระทรวง
พาณิชยแลว เห็นวาสามารถจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ตามที่กลาวมาขางตนได
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา หากมีทานผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดมีประเด็นจะ
สอบถามเพิ่มเติมขอใหสอบถามดวย
เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะทานใดสอบถามเพิ่มเติม ประธานที่ประชุม จึงขอใหลงมติโดย
ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง กรอกขอมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระที่ 8 พรอมลงชื่อ
และชูบัตรลงคะแนน
มติท่ปี ระชุม ที่ประชุมลงมติอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมวัตถุที่ประสงคของบริษัทอีกหนึง่ ขอ เปน
ขอ 53 ตามที่ประธานที่ประชุมเสนอ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทจํานวน 137,874,924 เสียง
วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวา มีผูเขารวมประชุมทานใดจะเสนอเรื่องอื่นใดใหที่ประชุม
พิจารณาหรือไม หากมีตาม พ.ร.บ. มหาชนจํากัด จะตองมีผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
สามของจํานวนหุนทั้งหมด คือ 62,876,367 หุน จึงจะเสนอใหที่ประชุมพิจารณาได แตอยางไรก็ตามถาไมมี
ผูถือหุนเสนอเรื่องใดใหพิจารณา ผมขอเปดโอกาสใหผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะที่มีความเห็นหรือขอเสนอแนะ
หรือจะสอบถามเรื่องใด ขอเชิญใหสอบถาม กอนที่จะปดประชุม
นายฮั้งใช อัคควัสกุล ในนามอาสาพิทักษสิทธิของสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย และ
ผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน ไดแนะนําคณะกรรมการดังนี้
-ขอขอบคุณบริษัทที่ไดจัดการประชุมและเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามกันอยางกวางขวาง ผมมี
ขอเสนอแนะ ดังนี้ บังเอิญผมเปนคนเดียวที่งดออกเสียง แตเมื่อประกาศคะแนนออกมากลับเปนวา มี
ทั้งผูถือหุนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง
การประชุมสามัญผูถือหุนปตอไปถาเปนไปได ควรประกาศ
คะแนนขึ้นทางจอ MONITOR ดวย และขอบพระคุณทานประธานที่ไดชี้แจง และตอบขอซักถามใหผูถือหุน
ไดเขาใจโดยละเอียด แตที่ผมลงมติงดออกเสียง เนื่องจากหากวาระใดมีประเด็นขัดแยง สมาคมสงเสริม

- 29 ผูลงทุนไทย จะตองเปนกลาง สุดทายนี้ขออวยพรใหบริษัทดําเนินธุรกิจใหมีผลประกอบการที่ดี เจริญรุงเรือง
เพื่อที่จะมีเงินปนผลสะทอนกลับมายังผูถือหุนตอไปดวย
ประธานที่ประชุม ไดสอบถามวายังมีผูถือหุนทานอื่นๆ จะสอบถามเพิ่มอีกหรือไม ถาไมมี
ขอขอบคุณผูเขารวมประชุมทุกทานที่ไดสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการดวยดีเสมอมา ขอใหคํามั่น
สัญญากับผูถือหุนวา จะบริหารจัดการบริษัทของทานดวยความระมัดระวัง ดวยความโปรงใสและยุติธรรม
สําหรับผูที่เกี่ยวของทุกฝาย ตามที่ไดเคยปฏิบัติมาทุกป และขอคิดเห็นขอเสนอแนะตางๆ ที่ทานเสนอมา จะ
ไดรับไปพิจารณาปรับปรุงตอไป และขอปดประชุม

ปดประชุมเวลา 16.10 น.
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