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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2551 
บริษัท เอ็ม บี เค  จาํกัด (มหาชน) 
วันอังคารที่  28 ตุลาคม  2551 

ณ ห้องจามจุรี บอลรูม  ชัน้ M  โรงแรมปทุมวันปร๊ินเซส 
เลขที่  444  ถนนพญาไท   แขวงวังใหม่  เขตปทุมวัน  กรุงเทพมหานคร 

 
นายบนัเทิง  ตนัตวิิท  ประธานกรรมการเป็นประธานท่ีประชมุ    

ประธานท่ีประชมุได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  ขณะนีเ้วลา  14.05  น. มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจาก

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุดงันี ้

- มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุเองรวม  95 คน  นบัจํานวนหุ้นได้  1,396,161 หุ้น 

- ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระของบริษัทเข้าร่วมประชมุรวม 67 คน  นบัจํานวนหุ้นได้

รวม 15,610,266 หุ้น  โดยมอบฉนัทะให้ออกเสียงลงคะแนนอนมุตัวิาระตา่งๆ  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอให้

พิจารณาอนมุตั ิ

-  ผู้ ถือหุ้นท่ีมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชมุรวม   89   คน  นบัจํานวนหุ้นได้รวม  109,641,719  หุ้น  

-  รวมจํานวนผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุเองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุจํานวน  251  คน  นบั

จํานวนหุ้นได้ทัง้สิน้  126,648,146  หุ้น   

-  บริษัทมีผู้ ถือหุ้นรวม 1,521  คน  ถือหุ้นจํานวน  188,629,100 หุ้น  จงึมีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุ

เองและมอบฉนัทะให้เข้าร่วมประชมุแทนคดิเป็นร้อยละ    67.14    ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  ครบเป็นองค์ประชมุ   

ขอเปิดประชมุ   

-   ในการประชมุครัง้นีมี้กรรมการเข้าร่วมประชมุ  11  ทา่น  ดงันี ้

   1. นายบนัเทิง   ตนัตวิิท    ประธานกรรมการ    

 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช  ประธานกรรมการตรวจสอบ     

 3. นางประคอง   ลีละวงศ์    กรรมการตรวจสอบ   

 4. ร้อยตํารวจโทฉตัรชยั  บณุยะอนนัต์   ประธานกรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

 5. นางผาณิต   พนูศริิวงศ์  กรรมการสรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน     

 6. นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์   รองประธานกรรมการ          

 7. นายปิยะพงศ์  อาจมงักร   กรรมการบริหาร     

 8. นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ    กรรมการผู้ อํานวยการ         

 9. นายหชัพงศ์  โภคยั   กรรมการ    

   10. นายประชา  ใจดี                             กรรมการตรวจสอบ 

   11. นายอตพิล  ตนัตวิิท   กรรมการ 

-  มีผู้บริหารระดบัสงูเข้าร่วมประชมุด้วย  8  ทา่น  ดงันี ้

  นายกมล  รมเยศ  รองกรรมการผู้ อํานวยการ  สายกฎหมาย   
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  นายเกษมสขุ  จงมัน่คง   รองกรรมการผู้ อํานวยการ  สายการเงินและบริหาร   

นายศกัดิช์ยั  เก่งกิจโกศล   รองกรรมการผู้ อํานวยการ  สายปฏิบตักิาร     

  นางสาวยพุาพรรณ์  ปริตานนัท์   ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ  สายตรวจสอบภายใน   

นายสมบรูณ์  วงศ์รัศมี   ผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สายพฒันาธุรกิจ     

    นายวินยั  ศรีชอบธรรม   รักษาการผู้ช่วยกรรมการผู้ อํานวยการ สายการตลาด 
 นายวิจารณ์   หีบพร         ผู้ช่วยรองกรรมการผู้ อํานวยการ   สายปฏิบตักิาร 

 นายปราโมทย์  วิรุตมวงศ์   ผู้ช่วยรองกรรมการผู้ อํานวยการ  สายการเงินและบริหาร  

-   บริษัทได้เผยแพร่วาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีบ้นเว็บไซต์ของบริษัท   และได้เปิดให้ผู้ ถือหุ้น

เสนอเพิ่มวาระ  พร้อมทัง้เสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัเิหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ  และคณะกรรมการ  พิจารณา

เสนอท่ีประชมุแตง่ตัง้เข้าเป็นกรรมการ  แทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระและลาออก  ตัง้แตว่นัท่ี 7 สงิหาคม 2551  

ถึงวนัท่ี  22  กนัยายน  2551   แตไ่ม่ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเพิ่มวาระ    และเสนอช่ือผู้ ท่ีมีคณุสมบตัิ

เหมาะสมให้คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการพิจารณา 

-    ขอแตง่ตัง้ให้นายกมล  รมเยศ เป็นเลขานกุารเพ่ือบนัทกึรายงานการประชมุ 

 -  นายสชุาต ิ พฤกษ์มหาดํารงค์  ผู้สอบบญัชีอนญุาต   ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีอิสระและมิได้เป็นผู้ ถือ

หุ้นของบริษัท  ได้ให้เกียรตเิป็นตวัแทนของผู้ ถือหุ้นในการตรวจสอบคะแนนเสียงในท่ีประชมุครัง้นี ้   ก่อนเร่ิม

ประชมุขอชีแ้จงวิธีการประชมุและลงมต ิดงันี ้

1. การดําเนินการประชมุ  การประชมุจะพิจารณาตามวาระในหนงัสือเชิญประชมุเรียงตามลําดบั  

โดยกรรมการหรือฝ่ายจดัการท่ีเก่ียวข้องจะนําเสนอข้อมลูในแตล่ะวาระ  และจะเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  

แล้วจงึลงมต ิ   โดยระหวา่งการรวบรวมและนบัคะแนนเสียง  จะพิจารณาวาระถดัไปก่อนและรายงานมตเิม่ือ

ทราบผลการนบัคะแนน 

2. การลงมต ิ  ในแตล่ะวาระ  เม่ือผู้ ถือหุ้นซกัถามหมดแล้ว  เพ่ือความสะดวกรวดเร็วในการนบั

คะแนนเสียงแตล่ะวาระ  ประธานท่ีประชมุขอให้ผู้ ถือหุ้นลงมตดิงันี ้

 (1) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีประสงค์จะลงมต ิ  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ลงมตใิน

บตัรลงคะแนนท่ีได้รับสําหรับวาระนัน้พร้อมลงลายมือช่ือผู้ ถือหุ้น  และชมืูอขึน้  เจ้าหน้าท่ีจะไปรับบตัรลงคะแนน

จากผู้ ถือหุ้น 

 (2) ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเห็นด้วย  ไม่ต้องลงมตใินบตัรลงคะแนนเสียงท่ีได้รับ  และไม่

ต้องชมืูอขึน้  โดยจะขอถือวา่ผู้ ถือหุ้นท่ีน่ิงเฉยแสดงมตเิห็นด้วยเตม็จํานวนเสียง   

3. บตัรลงคะแนนเสียงท่ีผู้ ถือหุ้นได้รับ  จะเป็นบตัรลงคะแนนเสียงแยกตามวาระ 1 หุ้น  เทา่กบั  1  เสียง   มี

จํานวน   17   บตัร    

4. การนบัคะแนนเสียงของมตแิตล่ะวาระ  จะนบัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย  และ  งดออกเสียง  

หลงัจากนัน้จะรวมคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยกบังดออกเสียง  แล้วหกัจากคะแนนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ  ได้

ผลลพัธ์เทา่ใดถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วย  กรณีท่ีพบวา่บตัรลงคะแนนเสียงบตัรใดมิได้ลงลายมือช่ือ  หรือใช้

สทิธิเกินเสียงท่ีมีอยูจ่ะถือวา่เป็นโมฆะ และถือวา่ผู้ ถือหุ้นทา่นนัน้งดออกเสียงท่ีมีอยูท่ัง้หมดในวาระนัน้    ในกรณี

บตัรใดใช้สทิธิน้อยกวา่เสียงท่ีมีอยู ่ จะถือวา่จํานวนเสียงสว่นตา่งลงมตเิห็นด้วย 
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 ทัง้นีใ้นการลงคะแนนแตล่ะวาระจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่  ในวาระนัน้ๆ มีผู้ เข้าร่วมประชมุ

เพิ่มขึน้หรือลดลงก่อนนบัคะแนนเสียง 

 สําหรับผู้ ท่ีเข้ามาร่วมประชมุแล้ว และประสงค์ท่ีจะออกจากห้องประชมุ  ขอให้แจ้งแก่เจ้าหน้าท่ี

ด้วยวา่  จะกลบัเข้ามาร่วมประชมุอีก  หรือจะไม่เข้าร่วมประชมุตอ่ไป  เพ่ือท่ีจะทราบได้วา่  ในแตล่ะวาระมี

ผู้ เข้าร่วมประชมุเทา่ใด  อนัจะทําให้การนบัจํานวนคะแนนเสียงถกูต้องมากขึน้ ในอดีตจะถือวา่  ผู้ ท่ีเข้ามาร่วม

ประชมุแล้วได้ร่วมประชมุตลอดไป   ซึง่ความจริงแล้วผู้ เข้าร่วมประชมุบางทา่นมิได้เข้าร่วมประชมุทกุวาระ  ใน

ครัง้นีจ้ะพยายามตรวจสอบให้ถกูต้องมากขึน้   เม่ือทา่นกลบัเข้ามาประชมุตอ่   ช่วยกรุณาแจ้งช่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ทราบด้วย    

5. ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมีข้อสงสยัสอบถามในการประชมุ    ขอให้ผู้ ถือหุ้นกรุณาเขียนช่ือและนามสกลุ 

ซึง่จะมีเจ้าหน้าท่ีนํากระดาษไปให้ เพ่ือใช้เป็นข้อมลูในการจดัทํารายงานการประชมุผู้ ถือหุ้นให้ละเอียดได้มาก

ท่ีสดุ 

ประธานท่ีประชมุจงึได้ดําเนินการประชมุตามวาระตา่งๆ ดงันี ้

วาระที่  1.  รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2551 
                   ประธานท่ีประชมุได้แถลงวา่ บริษัทได้จดัสง่รายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550    ซึง่

ประชมุเม่ือวนัท่ี  31  ตลุาคม  2550 ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว     ซึง่อยูใ่นหนงัสือเชิญ

ประชมุครัง้นี ้หน้าท่ี  8 - 29  รวม  22  หน้า    

ประธานท่ีประชมุ  ได้ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาไปทีละหน้า และได้แจ้งตอ่ผู้ เข้าร่วมประชมุวา่  หาก

ทา่นใดจะขอแก้ไขข้อความตอนใด  ขอให้แจ้งให้ทราบด้วย 

เม่ือท่ีประชมุได้พิจารณารายงานการประชมุครัง้ดงักลา่วครบทกุหน้าแล้ว  ไม่มีผู้ใดขอแก้ไข

ข้อความสว่นใด 

ประธานท่ีประชมุ จงึขอให้ท่ีประชมุลงมต ิ โดยแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียงขอให้

กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 1 พร้อมลงช่ือและชบูตัรลงคะแนน  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีรวบรวม

บตัรลงคะแนน 

ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิ่มขึน้จํานวน 15 คน คดิเป็นจํานวนหุ้น    

4,438,084   หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้  266 คน  รวมจํานวนหุ้น  131,086,230 หุ้น 

มต ิ   ผลการลงมตใินวาระที่ 1 รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 2550 มี
ดังนี ้

        เหน็ด้วย       จาํนวน              130,851,030  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.8206 
          ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน          0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
          งดออกเสียง   จาํนวน                    235,200  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.1794 

จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้  131,086,230   เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000          
สรุป  ที่ประชุมมีมตด้ิวยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8206  ซึ่งเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้น

ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ ให้รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาํปี 
2550  ซึ่งจัดประชุมเม่ือวันพุธที่  31  ตุลาคม  2550 
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วาระที่  2.  การรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัทในรอบปี 2550-2551   และการจ่ายเงนิปันผล  
 ระหว่างกาลเพื่อทราบ    

ประธานท่ีประชมุแถลงวา่  ในวาระนีข้อให้นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ  เป็น

ผู้รายงาน  ซึง่นายสเุวทย์  ได้ขอให้เจ้าหน้าท่ีฉายสไลด์   ประกอบการรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในปี  

2550-2551 (ตัง้แต ่1 กรกฎาคม 2550 – 30 มิถนุายน 2551)  ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

• ภาวะเศรษฐกจิไทยในปี 2551 
 -  ราคานํา้มนัและอตัราเงินเฟ้อยงัอยูใ่นเกณฑ์สงู ตัง้แตเ่ดือนมีนาคม 2551 เป็นต้นมา  แตมี่

แนวโน้มปรับตวัลดลง ทําให้ผู้บริโภคระมดัระวงัในการใช้จ่ายมากขึน้ 

 -  ปัญหาเสถียรภาพทางการเมืองท่ีไม่แน่นอน สง่ผลกระทบตอ่ความเช่ือมัน่ของผู้บริโภคและ

นกัลงทนุ 

การดาํเนินงานของบริษัทแบ่งธุรกจิออกเป็น  6 กลุ่ม ดังนี ้

• ธุรกจิศูนย์การค้า 
 -   เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์   ( MBK CENTER)    บริษัทเป็นผู้บริหารเอง 

     -  บริษัท สยามพิวรรธน์  จํากดั   (SPW)  บริษัทลงทนุในหุ้นของ SPW ประมาณ  30.72% ของ

ทนุเรียกชําระแล้ว 

 1)  ปี 2550-2551  มีรายได้ประมาณ  2,207  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก  ปี 2549-2550  ประมาณ  

7.1 %  ซึง่มีรายได้ประมาณ 2,061  ล้านบาท   

    2)  ปี 2550-2551  มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)ประมาณ 1,307  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก  

ปี 2549-2550  ประมาณ   4.6  %  ซึง่มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT)ประมาณ 1,249  ล้านบาท 

  - เม่ือวนัท่ี 16 ตลุาคม 2550  บริษัทลงนามในสญัญาให้สทิธิใช้ประโยชน์ศนูย์การค้าบริเวณ

ส่ีแยกปทมุวนั  กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั มีกําหนดเวลาการใช้ประโยชน์ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างอาคาร เอ็ม บี 

เค เซ็นเตอร์  ระยะเวลา 20 ปี นบัตัง้แต ่  22 เมษายน 2556 – 21 เมษายน  2576 

 - เม่ือเดือน ธนัวาคม 2550 บริษัทยอ่ยของบริษัทได้ประมลูซือ้ท่ีดนิและสิง่ปลกูสร้างบริเวณ

ถนนพระราม 9 เนือ้ท่ีประมาณ 14 ไร่ เพ่ือพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์ 

 -   เม่ือเดือนกนัยายน 2551 บริษัทและบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั ได้ร่วมกนัซือ้หุ้นสามญั

ของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากดั ทัง้หมด 100% มีมลูคา่การซือ้ขายหุ้นทัง้สิน้ 975 ล้านบาท โดย

บริษัทและบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั ถือหุ้นในสดัสว่น 50:50   ทัง้นีบ้ริษัทดงักลา่วเป็นผู้ ถือกรรมสทิธ์ิอาคาร

เสรีเซ็นเตอร์  และมีสทิธิการเช่าท่ีดนิซึง่เป็นท่ีตัง้อาคารระยะเวลา 15 ปี 

ธุรกจิโรงแรมและการท่องเที่ยว • 
     บริษัทเป็นเจ้าของธุรกิจเอง มีโรงแรมจํานวน 3 โรงแรม คือ 
     1.  โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส 
  ปี 2550-2551 มีอตัราเข้าพกัประมาณ 90% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี  2549-2550    มีอตัรา

เข้าพกัประมาณ 86 %  ซึง่อยูใ่นอตัราท่ีใกล้เคียงกนั 
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 2.  โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท 
          ปี 2550-2551 มีอตัราเข้าพกัประมาณ 55% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี  2549-2550    มีอตัรา

เข้าพกัประมาณ 53  %   
 3.  โรงแรมท ินิ ดี ระนอง ( เดมิช่ือ รอยัล ปร๊ินเซส ระนอง )   

เม่ือปี 2550 บริษัทได้บริหารจดัการเอง    

   ปี 2550-2551 มีอตัราเข้าพกัประมาณ 56% เม่ือเปรียบเทียบกบัปี  2549-2550    มีอตัรา 

เข้าพกัประมาณ 46  % 

    1) ปี 2550-2551  มีรายได้ประมาณ 1,317 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก  ปี 2549/2550  

ประมาณ 11.9 %   ซึง่มีรายได้ประมาณ 1,177  ล้านบาท   

          2) ปี 2550-2551  มีกําไรจากการดําเนินงาน  (EBIT) ประมาณ 440  ล้านบาท  เพิ่มขึน้

จากปี 2549-2550  ประมาณ  95.4 %   ซึง่มีกําไรจากการดําเนินงาน  (EBIT) ประมาณ 225  ล้านบาท  ทัง้นี ้

เน่ืองจากปี 2550  บริษัทได้เปล่ียนสญัญาการบริหารโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส จากสญัญาจ้างบริหาร มาเป็น 

แฟรนไชส์  ซึง่มีคา่ธรรมเนียมจากการเปล่ียนสญัญาดงักลา่วเป็นจํานวนเงิน 113 ล้านบาท ถ้านําตวัเลขจํานวน 

113 ล้านบาท บวกกลบั  กําไรปี 2551  ก็ยงัเพิ่มขึน้จากปี 2550  

       สําหรับธุรกิจโรงแรม บริษัทมีโครงการพฒันาโรงแรมและรีสอร์ทบนเกาะสมยุ ระดบั 5 ดาว  

คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณ ปี 2553 

• ธุรกจิสนามกอล์ฟ 
 เม่ือเดือนธนัวาคม  2550  บริษัทได้เปิดสนามกอล์ฟใหม่ 18 หลมุ ท่ีจงัหวดัภเูก็ต ช่ือสนาม

กอล์ฟ เดอะ เรด เมาเทิน   กอล์ฟ  คอร์ส    

 1) ปี 2550-2551    มีรายได้ประมาณ 171 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก   ปี 2549-2550  ประมาณ 

40.6 %   ซึง่มีรายได้ประมาณ  122 ล้านบาท   

   2) ปี 2550-2551  มีกําไรจากการดําเนินงาน(EBIT)ประมาณ 5  ล้านบาท  ลดลงจากปี 2549-2550  

ประมาณ  78.2 %  ซึง่มีกําไรจากการดําเนินงาน(EBIT) ประมาณ 24  ล้านบาท  ทัง้นีเ้น่ืองจากในการเปิดสนาน

กอล์ฟเม่ือเดือนธนัวาคม 2550  มีคา่ใช้จ่ายซึง่เป็นคา่เส่ือมราคาของสนามกอล์ฟใหม่ท่ีเร่ิมเปิด ซึง่การทําสนาม

กอล์ฟก็จะมีธุรกิจตอ่เน่ือง คือการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ ซึง่จะได้กลา่วตอ่ไป 

    ทัง้นีธุ้รกิจสนามกอล์ฟ  บริษัทมีโครงการพฒันาสนามกอล์ฟท่ีจงัหวดัปทมุธานี  ขนาด 18 หลมุ  

คาดวา่จะแล้วเสร็จประมาณปลายปี 2552 

• ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ 
 บริษัทมีโครงการพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ท่ีจงัหวดัภเูก็ต จํานวน 6 โครงการ  

 โครงการแรก บ้านสวนลอ็คปาล์ม   จํานวน  60  หน่วย  ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2551 ขาย

ไปได้ประมาณ  71.6 % 

 โครงการท่ีสอง  GARDEN VILLA   จํานวน  37  หน่วย  ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2551 ขาย

ไปได้ประมาณ 86%   
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 โครงการท่ีสาม  NEW TOWNHOUSE   จํานวน    6  หน่วย  ณ วนัท่ี  30 มิถนุายน 2551 ขาย

ไปได้ประมาณ 83%  

 โครงการท่ีส่ี  LAKE FRONT   จํานวน  10  หน่วย  ขายไปหมดแล้ว  

     โครงการท่ีห้า   THE INDY  จํานวน  39  หน่วย  ขายไปหมดแล้ว   

     โครงการท่ีหก  THE PANO  จํานวน   28  หน่วย  จะเร่ิม PRE  SALE  ปลายปี 2551 

 1) ปี 2550-2551  มีรายได้ประมาณ    337  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2549-2550  ประมาณ 

9.5 %  ซึง่มีรายได้ประมาณ 307  ล้านบาท   

 2) ปี 2550-2551  มีกําไรจากการดําเนินงาน  (EBIT) ประมาณ  71  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 

2549-2550  ประมาณ  76.3 %  ซึง่มีกําไรจากการดําเนินงาน  (EBIT)  ประมาณ 40  ล้านบาท 

• ธุรกจิข้าว 
    ดําเนินงานโดยบริษัทปทมุไรซมิล แอนด์ แกรนารี จํากดั (มหาชน) มีผลติภณัฑ์ดงันี ้ 

           -    ข้าวมาบญุครอง 

  -    ข้าวถงุมาบญุครอง พลสั 

  -    ผลติภณัฑ์แป้ง 

           -   ผลติภณัฑ์นํา้มนัรํา 

  -    โรงผลติไฟฟ้า 

 1) ปี 2550-2551  มีรายได้ประมาณ    2,011  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากปี 2549-2550  ประมาณ 

10.6 %     ซึง่มีรายได้ประมาณ 1,818  ล้านบาท   

  2) ปี 2550-2551  มีกําไรจากการดําเนินงาน  (EBIT) ประมาณ  157  ล้านบาท  เพิ่มขึน้จาก   

ปี 2549-2550  ประมาณ  5,133  %  ซึง่มีกําไรจากการดําเนินงาน (EBIT) ประมาณ 3  ล้านบาท 

รายได้รวมแบ่งตามธุรกจิ 
 รายได้รวมดีขึน้ทกุกลุม่ ยกเว้นในหมวดกลุม่อ่ืนๆ  ในปี 2550-2551 บริษัทมีรายได้รวมทัง้กลุม่

จํานวนประมาณ 6,282 ล้านบาท  เพิ่มขึน้ประมาณ 6.5% เม่ือแยกตามกลุม่ธุรกิจจะเป็นดงันี ้

- ธุรกจิศูนย์การค้า มีรายได้รวม ประมาณ 2,207 ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ 7.1 % หรือเม่ือ

คดิตามสดัสว่นของประเภทธุรกิจจะได้เทา่กบั 35 % 

- ธุรกจิโรงแรมและการท่องเที่ยว  มีรายได้รวมประมาณ 1,317 ล้านบาท เพิ่มขึน้

ประมาณ 11.9%  หรือเม่ือคดิตามสดัสว่นของประเภทธุรกิจจะได้เทา่กบั 21 % 

- ธุรกจิสนามกอล์ฟ  มีรายได้รวมประมาณ 171  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  40.6 %  หรือ

เม่ือคดิตามสดัสว่นของประเภทธุรกิจจะได้เทา่กบั 3 % 

- ธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์  มีรายได้รวมประมาณ  337  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  

9.5 % หรือเม่ือคดิตามสดัสว่นของประเภทธุรกิจจะได้เทา่กบั 5 % 

- ธุรกจิข้าว      มีรายได้รวมประมาณ  2,011  ล้านบาท เพิ่มขึน้ประมาณ  10.6 % หรือเม่ือ

คดิตามสดัสว่นของประเภทธุรกิจจะได้เทา่กบั 32 % 
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-  ธุรกจิอ่ืนๆ     มีรายได้รวมประมาณ  240  ล้านบาท ลดลงประมาณ  42 % หรือ เม่ือคดิ

ตามสดัสว่นของประเภทธุรกิจจะได้เทา่กบั  4% สาเหตท่ีุรายได้ในกลุม่นีล้ดลงอยา่งมาก ก็เน่ืองจากปี 2550 

ลกูหนี ้ปรส.ของบริษัทได้ปิดบญัชี โดยนําเงินมาชําระหนีส้ว่นท่ีเหลือทัง้หมด  

 กําไรจากการดําเนินงานรวม ปี  2550-2551 มีทัง้สิน้ประมาณ 2,181  ล้านบาท เพิ่มขึน้จาก

ปี 2549-2550  ประมาณ 13.8 %    ซึง่มีรายได้ประมาณ 1,916  ล้านบาท   เม่ือพิจารณาตามสดัสว่นของท่ีมา

ของกําไรแล้ว  มาจากธุรกิจศนูย์การค้า  60% ธุรกิจโรงแรมและการทอ่งเท่ียว  20% ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์  3%    

ธุรกิจข้าว 7 % ธุรกิจอ่ืน ๆ  9% 

 ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี  2550 นายบนัเทิง  ตนัตวิิท  ประธานกรรมการ ได้เรียน

ตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นวา่  จะเตรียมข้อมลูเก่ียวกบัการลงทนุในอสงัหาริมทรัพย์เพ่ือให้เช่า  ท่ีถือครองโดยบริษัทท่ี

บริษัทลงทนุ โดยผา่นการถือหุ้นสามารถแปลงเป็นจํานวนพืน้ท่ี จํานวนห้องได้เทา่ใด ตามสดัสว่นการถือหุ้นของ

บริษัท  โดยจะได้นําเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ  ในการประชมุผู้ ถือหุ้นครัง้ตอ่ไปนัน้ ในการประชมุครัง้นี ้

บริษัทได้จดัเตรียมข้อมลูดงักลา่วแล้ว  รายละเอียดปรากฏตามตารางดงัตอ่ไปนี ้
 

สนิทรัพย์ตามสดัสว่นท่ีบริษัทถือหุ้น *ถือหุ้นทางตรง **ถือหุ้นทางอ้อม รวม 

1.ศนูย์การค้า (ตรม.) 135,169 42,292 177,461 

2.อาคารสํานกังาน (ตรม.)    31,267 12,417    43,684 

3.โรงแรมระดบั 5 ดาว (ห้อง)        246     475         721 

4.โรงแรมระดบั 4 ดาว (ห้อง)        462    102        564 

5.โรงแรมระดบั 3 ดาว (ห้อง)       138    102       240 

6.อาคารท่ีพกัอาศยัให้เช่า -      12         12 

7.อาคารพาณิชย์ / VILLA (หลงั)        55       3         58 

             

   * ถือหุ้นทางตรง        หมายถึงธุรกิจท่ีบริษัทบริหารจดัการเอง 

* * ถือหุ้นทางอ้อม         หมายถึงธุรกิจท่ีบริษัทถือหุ้นในบริษัทท่ีเป็นเจ้าของทรัพย์สนิ  เช่น ถือหุ้น

ในบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  เป็นต้น 

   จํานวนทรัพย์สนิดงักลา่ว บริษัทใช้เป็นข้อมลูในการบริหารงานของบริษัท  หากเศรษฐกิจมีการ

ขยายตวัเพิ่มขึน้หรือเศรษฐกิจชะลอตวัลง  จะสง่ผลกระทบตอ่สนิทรัพย์ในกลุม่ใดบ้าง 

• การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล ในปีท่ีผา่นมาท่ีประชมุคณะกรรมการของบริษัท ครัง้ท่ี 4/2551  

เม่ือวนัท่ี 2 เมษายน 2551  ได้มีมตใิห้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาล  สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 

กรกฎาคม 2550 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2550  หุ้นละ  2.00  บาท  และบริษัทได้จ่ายไปแล้วเม่ือวนัท่ี  2  

พฤษภาคม 2551 

ประธานที่ประชุม   ได้รายงานเพิ่มเตมิดงันี ้    

     ธุรกจิศูนย์การค้า  ในปีนีน้อกจากการร่วมทนุกบับริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  ซือ้หุ้นทัง้หมด

ของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากดั แล้ว  เม่ือปี 2550  บริษัทยงัได้ไปซือ้ท่ีดนิเนือ้ท่ีประมาณ 13 -14 ไร่ 
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 ธุรกจิโรงแรม  กรรมการผู้ อํานวยการ ได้อธิบายเร่ือง SAMUI PROJECT นัน้ อยูร่ะหวา่ง

ขัน้ตอนการออกแบบ คาดวา่จะใช้เวลาสกัระยะหนึง่  ขณะเดียวกนัท่ีจงัหวดัภเูก็ต ซึง่มีสนามกอล์ฟนัน้  อยูใ่น

ระหวา่งพิจารณาสร้างโรงแรมขนาดเลก็ประมาณ 2 โรงแรม แตล่ะโรงแรมมีจํานวนห้องประมาณ 40 ห้อง 

ให้บริการนกักอล์ฟท่ีไปเลน่กอล์ฟ  โดยจะสร้างตดิกบัสนามกอล์ฟลอ็คปาล์ม   และสนามกอล์ฟ เดอะ เรด เมาเทิน 

กอล์ฟ คอร์ส  ซึง่สร้างสนามกอล์ฟเสร็จเรียบร้อยแล้ว และกําลงัได้รับการตอบรับท่ีดีมาก ถือวา่เป็นสนามกอล์ฟท่ี

ดีท่ีสดุแหง่หนึง่ในเอเซีย  เป็นท่ีนิยมทัง้นกักอล์ฟภายในและตา่งประเทศ  ขณะนีบ้ริษัทกําลงัวางแผนจะสร้าง

โรงแรมอยูต่ดิกบัคลบัเฮ้าส์ของสนาม  และวางแผนจะสร้าง VILLA  ขายข้างบริเวณโรงแรม   โดยโรงแรมจะ

ให้บริการแก่ผู้อยูอ่าศยัใน VILLA ด้วย จงึขอเรียนเพิ่มเตมิให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

     ธุรกจิสนามกอล์ฟและธุรกจิพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ความจริงแล้วต้องถือวา่ เป็นธุรกิจ

เดียวกนั  เน่ืองจากในการสร้างสนามกอล์ฟ  บริษัทไม่ได้สร้างสนามกอล์ฟเพียงอยา่งเดียว เพ่ือหวงักําไรจาก

สนามกอล์ฟ  เพราะลําพงัธุรกิจกอล์ฟไม่ได้สร้างกําไรให้มากมายนกั แตส่นามกอล์ฟสว่นใหญ่จะสร้างพร้อมกบั

การพฒันาท่ีดนิบริเวณรอบๆ ซึง่จะทําให้การพฒันาท่ีดนิมีราคาเพิ่มขึน้ และสามารถขายได้งา่ยขึน้  ยกตวัอยา่งท่ี

จงัหวดัปทมุธานี ซึง่บริษัทมีท่ีดนิอยูป่ระมาณ 800 ไร่ ถ้าหากบริษัทจะทําเป็นหมู่บ้านจดัสรรอยา่งเดียว  คงเป็น

หมู่บ้านท่ีใหญ่และไม่น่าอยู ่ กวา่จะขายหมดโครงการก็คงใช้เวลานานมาก   คดิวา่น่าจะเป็นวิธีท่ีดีท่ีสดุท่ีจะทํา

สนามกอล์ฟอยูต่รงกลาง  โดยมีบ้านอยูร่อบๆ สนาม  เม่ือคํานวณแล้วมลูคา่ของบ้านท่ีอยูร่อบๆ ท่ีเพิ่มขึน้จาก

การมีสนามกอล์ฟ  น่าจะคุ้มกวา่ท่ีมีสนามกอล์ฟซึง่จะคอ่ยๆ สร้างรายได้ให้บริษัทในระยะยาว ธุรกิจสนามกอล์ฟ

เป็นธุรกิจท่ีดีในแงย่ิ่งนานไปสนามย่ิงสวยและมีคา่เพิ่มขึน้     ไม่เหมือนกบัธุรกิจโรงแรม   เช่น โรงแรมปทมุวนั 

ปร๊ินเซส บริษัทต้องลงทนุประมาณ  500 ล้านบาท ในการ RENOVATE เช่น  ปรับปรุงห้องพกัและห้องนํา้ ขณะนี ้

ไม่ได้เปิดให้บริการอยา่งทกุชัน้  สําหรับสนามกอล์ฟไม่ต้องปิดปรับปรุง  กลา่วคือต้นไม้ยิ่งเจริญเตบิโตยิ่งสวย แต่

จะไม่ได้กําไรมาก 

 ธุรกจิข้าว ซึง่ได้รายงานวา่มีกําไรเลก็น้อย และกําไรมาเตบิโตเม่ือปีท่ีแล้วนัน้ ทัง้นีย้งัไม่รวม

เงินปันผลรับจากการลงทนุในบริษัท  ถ้ารวมก็จะมากกวา่นีพ้อสมควร กําไรท่ีเพิ่มมากขึน้ในปีท่ีแล้ว เน่ืองจาก

ราคาข้าวเพิ่มขึน้สงูมากในขณะท่ีราคานํา้มนัมีราคาเพิ่มขึน้ ขณะนีร้าคานํา้มนัลดลง ราคาข้าวจงึลดลงด้วย  

กําไรจากธุรกิจข้าว ก็น่าจะลดลงด้วยเช่นกนั 
 นายมาโนช  คงคาทพิย์   ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี ้

  - ผลกระทบจากเศรษฐกิจขณะนี ้ คงจะกระทบตอ่ศนูย์การค้าไม่มาก แตใ่นด้านโรงแรมและ

อสงัหาริมทรัพย์  ในปี 2552  จะมีผลกระทบคดิเป็น % เทา่ใด เช่น  อตัราเข้าพกัลดลงเทา่ใด     

 - สนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทิน กอล์ฟ คอร์ส ช่วง LOW  SEASON จะมีนกักอล์ฟมาใช้

บริการมากน้อยเพียงใด  และคดิวา่จะได้รับความนิยมหรือมีนกักอล์ฟมาใช้บริการมากหรือไม่ 

    นอกจากนีมี้ข้อเสนอแนะวา่  ถ้าสนามกอล์ฟหรือโรงแรมในเครือ เช่น โรงแรมเชอราตนั กระบ่ี 

บีช รีสอร์ท  ช่วง LOW  SEASON เป็นไปได้หรือไม่วา่จะมี   PROMOTION  พิเศษให้แก่ผู้ ถือหุ้น   เช่น  ลดราคา

คา่ออกรอบกอล์ฟ   ลดราคาคา่ห้องพกั  ตวัอยา่งเช่น 3 เดือนให้ผู้ ถือหุ้นไปใช้บริการ  โดยให้สว่นลด เพ่ือจะมี

รายได้มากขึน้ 
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 ประธานที่ประชุม   ได้ขอให้นายสเุวทย์   ธีรวชิรกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ  เป็นผู้ตอบ

คําถาม ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจโลก และภาวะการเมืองภายในประเทศท่ีจะสง่ผลกระทบตอ่ธุรกิจ

ศนูย์การค้า และสําหรับธุรกิจโรงแรม ขอให้นายศภุเดช  พนูพิพฒัน์  รองประธานกรรมการ ซึง่ดแูลด้านนี ้

โดยเฉพาะช่วยตอบคําถาม 

 นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล  กรรมการผู้อาํนวยการ   ได้ชีแ้จงวา่  ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์  

มีนกัทอ่งเท่ียวมาใช้บริการมากพอสมควร  ตามท่ีได้ทําการสํารวจ  ต้นปี  2551  มีสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวมาใช้

บริการประมาณ 22 %  ซึง่เพิ่มจากประมาณ 15 % เม่ือ 2 ปีท่ีแล้ว ก่อนจะเกิดวิกฤตเิศรษฐกิจโลก จากการทํา

สํารวจเม่ือเดือนสงิหาคม 2551 มีสดัสว่นนกัทอ่งเท่ียวมาใช้บริการประมาณ 25 % เดือนกนัยายนถึงปัจจบุนั 

ลดลงเหลือประมาณ 22 % คาดวา่  จากนีไ้ปตวัเลขน่าจะอยูป่ระมาณนี ้หากลดลงก็ไม่น่าจะมากเทา่ไร เน่ืองจาก

คา่เงินบาทอ่อนลง  เม่ือนกัทอ่งเท่ียวเข้ามาใช้จ่ายก็ถือวา่ยงัเสียคา่ใช้จ่ายน้อย  คดิวา่ยงัไม่เห็นสญัญาณท่ีมี

ปัญหา 

  นายศุภเดช  พูนพพิัฒน์  รองประธานกรรมการ    ได้ชีแ้จงวา่  ธุรกิจโรงแรม ของบริษัทมี

อยู ่3 แหง่  ดงันี ้   โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส  โรงแรมทิ นิ ดี ระนอง    โรงแรมเชอราตนั กระบ่ี บีช รีสอร์ท   

  - โรงแรมปทุมวัน ปร๊ินเซส   อตัราเข้าพกัรวมทัง้อตัราคา่ห้องพกัยงัถือวา่ดีอยูม่าก โชคดี

ท่ีโรงแรมอยูใ่น LOCATION ท่ีดี ช่ือเสียงของโรงแรมเป็นท่ีแพร่หลายและนิยม ลกูค้าสว่นใหญ่เป็นชาว

ออสเตรเลีย  คดิวา่ถ้าเศรษฐกิจออสเตรเลียไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตเิศรษฐกิจโลกมากนกั  อตัราการเข้าพกัก็

จะยงัคงดีอยูเ่ช่นนี ้ แตใ่นคร่ึงปีนีต้ัง้แตเ่ดือนมิถนุายนเป็นต้นมาจนถึงปลายปี 2552  ทัง้ปี  2552 โรงแรมอยู่

ระหวา่งการปรับปรุง  เพราะฉะนัน้จํานวนห้องท่ีจะให้บริการจะลดน้อยลง  เน่ืองจากจะปิด 5 ชัน้ตลอดเวลา  

รายได้จะลดลงแตห้่องท่ีเปิดบริการอตัราเข้าพกัจะเตม็ 90% ตลอดเวลา  ในช่วงนีอ้ตัราคา่ห้องพกัก็เพิ่มขึน้

ประมาณ 10 %  

  - โรงแรมท ินิ ดี ระนอง (เดมิช่ือโรงแรมรอยัล ปร๊ินเซส ระนอง)  เป็นโรงแรมระดบั 3 ดาว  

บริษัทบริหารงานเองทัง้หมดทําให้ลดคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานโดยผู้ อ่ืน  ผู้จดัการมีความขยนัขนัแข็ง  เป็น

โรงแรมท่ีอยูใ่นเมืองแหง่เดียวท่ีนิยมจดังานแตง่งาน  และก็เป็นท่ีนิยมของคนท้องถ่ิน ขณะเดียวกนัก็ยงัมี

หน่วยงานราชการมาประชมุ  เพราะเป็นโรงแรมท่ีราคาไม่สงูนกั คาดวา่อตัราเข้าพกัจะอยูท่ี่ประมาณ 50% - 52 %  

สงูสดุอยูท่ี่ประมาณ  55 %  

          -  โรงแรมเชอราตัน กระบี่ บีช รีสอร์ท   มีปัญหา เน่ืองจากในเดือนท่ีผา่นมา  อตัรา

การเข้าพกัอยูใ่นเกณฑ์ท่ีต่ํามาก ลดลงมาเหลือแค ่ 17 %  นบัตัง้แตเ่ปิดโรงแรมมาก็ไม่เคยต่ํามากเทา่นี ้  ทัง้นี ้

เน่ืองจาก กลุม่ลกูค้าเป็นชาวตา่งประเทศ และสว่นใหญ่มาพกัเป็นครอบครัว เพราะฉะนัน้เม่ือเหตกุารณ์ใน

บ้านเมืองยงัไม่สงบเรียบร้อย  การปิดสนามบินมีสว่นกระทบมากท่ีสดุ   ผมเป็นหว่งวา่ถ้าช่วง PEAK SEASON 

คือตัง้แตเ่ดือน พฤศจิกายน 2551 – มีนาคม 2552  ซึง่เป็นช่วงของการทํารายได้ของโรงแรม ก็หวงัวา่เหตกุารณ์

คงไม่เปล่ียนแปลงมากไปกวา่นี ้  แตถ้่าสถานการณ์รุนแรงมากขึน้ก็จะกระทบมากทีเดียว    ปีท่ีแล้วอตัราเข้าพกั

อยูท่ี่ 55 % ปีนีค้าดวา่จะอยูท่ี่ประมาณ 45 % แตก็่ยงัมีผลบวกในแงก่ระแสเงินสด  และยงัน่าเป็นหว่งมาก 

        -  โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน  เป็นโรงแรมท่ีบริการเพ่ือการประชมุขนาดใหญ่

โดยเฉพาะ  ตวัเลขผลการดําเนินงานก็ลดต่ําลง  และก็อยูร่ะหวา่งการปรับปรุง  แตต่วัเลขผลกําไรก็ถือวา่ยงัพอใช้ได้   

คดิวา่รายได้ปี 2552 น่าจะคงท่ีเหมือนปีนี ้ และก็ไม่แกวง่ตวัเหมือนท่ีจงัหวดักระบ่ี  
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 สรุปภาพรวมของธุรกิจโรงแรม ท่ีมีผลกระทบตอ่บริษัทแล้ว คาดวา่จะมีผลไม่มากนกั 

 สําหรับข้อเสนอแนะวา่ จะให้สว่นลดกบัผู้ ถือหุ้นช่วง LOW  SEASON นัน้ บริษัทยินดี  และผม

คดิวา่ท่ีนําเสนอมาเป็นแนวความคดิท่ีดี    ผมจะรีบนําเสนอผู้ ถือหุ้นตอ่ไป  

 ประธานที่ประชุม ได้ชีแ้จงเพิ่มเตมิวา่ เร่ืองการให้ประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นนัน้ อยูใ่นแนวนโยบาย

ของบริษัท แตก็่ต้องระมดัระวงัด้วย  เน่ืองจากบางโรงแรม  เช่น  โรงแรมดสุติธานี ในช่วงท่ีไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได้ 

ก็ให้ประโยชน์กบัผู้ ถือหุ้นเช่นกนั  แตว่ิธีให้ประโยชน์ก็ลําบาก กลา่วคือบางคนถือหุ้น  100 หุ้น ได้รับประโยชน์ให้

พกั 1 คืน  มลูคา่มากกวา่หุ้นจํานวน  100  หุ้น ท่ีถืออยูต่ัง้มาก  และทัง้ ๆ ท่ีผู้ ถือหุ้นบางคนถือหุ้น  10,000  หุ้น    

ก็ได้ผลประโยชน์เทา่กนัซึง่ถือวา่ไม่ยตุธิรรม แตอ่ยา่งไรก็ดีจะนําไปคดิวา่  จะจดัการอยา่งไรเพ่ือความยตุธิรรม 

 ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์   ได้ปรึกษาหารือกนักบัคณะกรรมการ  เม่ือเร็ว ๆ นี ้  มีความเห็นวา่ 

ธุรกิจพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ น่าจะได้รับผลกระทบเช่นเดียวกนั  ขณะนีธุ้รกิจพฒันาสร้างบ้านเพ่ือขายท่ีจงัหวดั

ภเูก็ต  ซึง่เป็นบ้านราคาแพง  สําหรับขายให้คนไทยท่ีมีฐานะดี   และขายชาวตา่งประเทศ  ซึง่คาดวา่จะมี

ผลกระทบบ้าง  เน่ืองจากเพิ่งได้รับรายงานวา่ลกูค้า  1  รายท่ีได้ตกลงซือ้ไว้แล้ว ได้ขอชะลอการชําระเงิน

เน่ืองจากเม่ือคดิสกลุเงินปอนด์เปรียบเทียบกบัสกลุเงินบาทแล้วถือวา่ราคาแพงขึน้ เพราะคา่เงินอ่อนตวัลง  

 วิกฤตเิศรษฐกิจโลก ผลกระทบท่ีเห็นชดัน่าจะเป็นราคาหุ้น แตห่ลงัจากนีจ้ะลงไปในท่ีเห็นไม่ชดั 

แตผ่ลกระทบจะมาก เร่ืองเศรษฐกิจจะถดถอย  เม่ือเช้าวนันีอ้่านหนงัสือพิมพ์ สนิค้า  EXPORT ของประเทศจะ

ลดลง  จะมีคนตกงานเป็นล้านคน  เม่ือคนตกงาน  บ้านท่ีจะสร้างขายให้คนไทยด้วยกนัเองจะน้อยลง   ดงันัน้

ผลกระทบน่าจะมีแน่ แตสํ่าหรับบริษัทก็คงจะไม่มากมายนกั  ขณะท่ีผมมีสารจากประธานกรรมการ ถึงผู้ ถือหุ้น  

ซึง่ลงใน ANNUAL REPORT ปี 2007-2008  ในขณะนัน้เหตกุารณ์ในโลกก็ยงัไม่เลวร้ายขนาดนี ้  และเหตกุารณ์

ความวุน่วายในประเทศก็ยงัไม่เลวร้ายเทา่นี ้  จงึได้คาดการเอาไว้วา่  ผลการดําเนินงานของบริษัทน่าจะดีตอ่ไป  

ในขณะนีก็้ยงัหวงัวา่ยงัดีอยู ่    ใน 3 เดือนแรกของปี 2551 เม่ือเปรียบเทียบกบั 3 เดือน แรกของปีท่ีแล้ว ก็ยงัถือ

วา่อยูใ่นเกณฑ์ดี แตก็่ยงัหว่ง 9  เดือนหลงันีอ้ยูบ้่าง 

 ธุรกิจการโรงแรมและการทอ่งเท่ียวได้รับผลกระทบแน่ แตอ่ยา่งไรก็ตามไม่น่าจะมากถึงขนาดท่ี

จะกระทบตอ่การจ่ายเงินปันผลของบริษัทตามท่ีได้วางแผนไว้ 
 นายสุพจน์  เอือ้ชัยเลิศสกุล   ผู้ถือหุ้น  ได้สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
 - ขอความรู้วา่ บ้านท่ีจะไปสร้างท่ีสนามกอล์ฟ  บริษัทมี COMMITMENT กบัผู้ ซือ้หรือไม่วา่  ใน

อนาคตสว่นของสนามกอล์ฟจะยงัคงเป็นสนามกอล์ฟอยูห่รือไม่ จะมีการเปล่ียนแปลงหรือไม่  จําเป็นต้องมี 

COMMITMENT กบัผู้ ซือ้ หรือไม่  

 - ท่ีนายสเุวทย์ ธีรวชิรกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ  แจ้งวา่  บริษัทได้ร่วมกบับริษัทสยามพิวรรธน์ 

จํากดั  ซือ้หุ้นของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากดั  โดยไม่มี  เดอะมอลล์  จะทําให้มี  CONFLICT  กนั

หรือไม่  ในความรู้สกึของคนทัว่ไปและผมขอทราบรายละเอียดเพิ่มเตมิวา่  เป็นอยา่งไร และการวางแผนทาง

การเงินท่ีบริษัทคดิวา่คุ้มทนุท่ีได้ลงทนุไปจะคุ้มทนุเม่ือใด 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  คําถามแรกเป็นคําถามท่ีน่าสนใจ  ซึง่ขณะท่ีไปซือ้ท่ีดนิข้าง

สนามกอล์ฟ จะแน่ใจได้อยา่งไรวา่เม่ือเวลาผา่นไป  สนามกอล์ฟจะไม่ถกูนํามาจดัสรรเป็นท่ีพกัอาศยั  และน่ีเป็น

ปัญหามาแล้วในบางสนามกอล์ฟ    เม่ือผู้ ถือกรรมสทิธ์ิสนามกอล์ฟเปล่ียนไป     และสมาชิกสนามกอล์ฟท่ีขายก็ 
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หายไป ความจริงก็ยงัไม่ได้คดิให้ละเอียดวา่ บริษัทจะไป COMMITMENT กบัผู้ ซือ้ อยา่งไร แตถ้่าเอาโครงการท่ี

ปทมุธานี  เป็นเกณฑ์จะเห็นได้จากวิธีการก่อสร้าง   โดยได้ขดุสระนํา้กลางสนามกอล์ฟลกึลงไปมาก  ซึง่จะนํามา

จดัสรรสร้างบ้านก็คงได้  แตก็่น่าจะดําเนินการได้ยาก  สว่นจะ COMMITMENT กบัผู้ ซือ้หรือไม่นัน้ ยงัไม่เคย

คดิถึงประเดน็นี ้   ถึงแม้ผู้ ซือ้เช่ือวา่บริษัทจะไม่นําไปเปล่ียนเป็นท่ีพกัอาศยั แตก็่คงจะเป็นเร่ืองดีหากจําเป็นเราจะ

ให้ COMMITMENT แก่ผู้ ซือ้ 

 สําหรับคําถามท่ีสอง เร่ืองเสรีเซ็นเตอร์ นัน้ เดอะมอลล์มีสว่นร่วมกบับริษัท สยามพิวรรธน์ 

จํากดั  เฉพาะโครงการสยามพารากอน  บริษัทได้ถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  ดงันัน้จงึมีความสนิท

สนมกนั  มีความเข้าใจกนัดี   ขณะนีบ้ริษัทมีโอกาสได้ศกึษา เร่ืองเสรีเซ็นเตอร์  ถ้าหากบริษัทจะทําดีพาร์ทเมนท์

สโตร์  ก็จะได้หารือกบัเดอะมอลล์  แตบ่งัเอิญในแผนของบริษัทคดิวา่  จะไม่ทําดีพาร์ทเมนท์สโตร์  เพราะฉะนัน้ 

CONFLICT ในการลงทนุท่ีเสรีเซ็นเตอร์คงไม่มี 
 นายวัฒน์  ชมเชยวงษ์  ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
 - ราคาท่ีบริษัทเข้าไปซือ้เสรีเซ็นเตอร์ทําไมจงึสงูนกั 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ ตามท่ีบริษัทได้แจ้งประกาศไว้ในตลาดหลกัทรัพย์ฯ  วา่  ได้ซือ้มา

ในราคา 975 ล้านบาท โดยท่ีมีสทิธิการเช่าอยูป่ระมาณ 15 ปี  ในการตดัสนิใจซือ้ บริษัทคํานวณรายได้ท่ีคาดวา่  

จะได้รับในอนาคต และก็ DISCOUNT มาด้วยต้นทนุทางด้านการเงินของบริษัทไม่ใช่เงินกู้อยา่งเดียว  เงินกู้บวก

ต้นทนุทางด้านหุ้นด้วย  โดยใช้อตัราประมาณ 9.5 % หลงัหกัภาษีแล้ว  อตัราดงักลา่วนีคุ้้มทนุ จงึตดัสนิใจซือ้มา  

และในขณะเดียวกนัก็ได้พยายามเจรจาขอซือ้ท่ีดนิ  ซึง่เป็นท่ีตัง้ของศนูย์การค้า เพ่ือท่ีจะได้ประกอบการตอ่ไปใน

ระยะยาว  แตก่ารตดัสนิใจซือ้ในราคาท่ีกําหนด  ไม่ได้หวงัวา่ต้องซือ้ท่ีดนิได้ถึงจะคุ้ม  เพราะแม้จะไม่ได้ซือ้ท่ีดนิก็

ยงัคุ้มในตวัของมนัเองอยูแ่ล้ว  เพียงแตว่า่ไม่ได้ดีมากเทา่นัน้  แตก็่ถือวา่ควรลงทนุ   หากบริษัทซือ้ท่ีดนิได้ก็จะดี

ยิ่งขึน้   เน่ืองจากสามารถปรับปรุงให้ดีกวา่นี ้ สว่นการบริหารจดัการได้ร่วมกบับริษัท สยามพิวรรธน์  จํากดั  

 ขณะนีเ้สรีเซ็นเตอร์มีพืน้ท่ีขายได้ประมาณ 84,000 ตรม. มี OCCUPANCY RATE ประมาณ  

83.5 % มีพืน้ท่ีใหญ่อยู ่ 2-3 แหง่  ท่ีมีสญัญาเช่าระยาวถึง 15 ปี  เช่น โฮมโปร  โรงภาพยนตร์เมเจอร์  

นอกจากนัน้สว่นใหญ่ก็เป็นสญัญาระยะสัน้  เสรีมาร์เก็ตซึง่เป็นตลาดท่ีผู้ใช้บริการมาก ผมเองก็ไปใช้บริการ

เหมือนกนั   โดยไปรับประทานอาหาร  หรือซือ้ของท่ีนัน่   เจ้าของขอเช่าตอ่  บริษัทได้ทําสญัญาให้เจ้าของเสรี

มาร์เก็ตเช่าตอ่ไป  เพราะทําได้ดีและเป็นท่ีนิยมแล้ว  
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 

 - พืน้ท่ีบริเวณถนนศรีนครินทร์มีโรบินสนัเก่าท่ีเป็นพืน้ท่ีวา่งเปลา่  ซึง่ได้หยดุกิจการไป อยูใ่น

ถนนเส้นเดียวหรือไม่   ทราบมาวา่  พืน้ท่ีดงักลา่ว LPN เข้าไปพฒันาแล้ว เซ็นสญัญาแล้ว  เสรีเซ็นเตอร์จะสู้ เขา

ได้หรือไม่  เน่ืองจากพืน้ท่ีของเราไม่สามารถจะขยายไปในแนวตัง้ได้แล้ว แตข่องเขาสร้างใหม่สามารถให้บริการ

ได้ครบวงจรมากกวา่ และจะคุ้มคา่ความเสี่ยงหรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ เทา่ท่ีทราบ คือ  เซ็นทรัล (CPN) ผมเคยพบเจ้าของเซ็นทรัล  และ

ได้รับแจ้งให้ทราบวา่  มีพืน้ท่ีอยูท่ี่นัน่  เทา่ท่ีทราบเซ็นทรัลมี  เซ็นทรัลบางนา  ซึง่คอ่นข้างใกล้กนั  ถ้าเขาจะทําท่ีน่ี

ก็คงจะเป็น  COMMUNITY MALL  มากกวา่ และบริเวณเสรีเซ็นเตอร์มีตกึมหมึาอยูข้่างๆ คือ  ซีคอนสแควร์   ซึง่

ธุรกิจไปได้ดีมาก   บริเวณนัน้มีหมู่บ้านมาก  และถนนพฒันาการมีหมู่บ้านสร้างขึน้จํานวนมาก  รวมทัง้ยงัเหลือ

ท่ีดนิอยูจํ่านวนมาก 
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นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 
 - ท่ีเปรียบเทียบคือ เคกมีอยูเ่พียงก้อนเดียวมีคนมาแบง่ 3 คนแล้ว รายได้บริษัทจะลดลง

หรือไม่  ขณะท่ีซือ้ทราบหรือไม่วา่  CPN จะเข้าไปพฒันาพืน้ท่ีบริเวณนัน้ ดงันัน้การแขง่ขนัต้องทวีความรุนแรงขึน้  

ผมกลวัวา่รายได้จะไม่เข้าเป้า  และหุ้นของเสรีเซ็นเตอร์มีมลูคา่ทางบญัชีเทา่ใด 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  สถานท่ีของ  CPN  ไม่ได้อยูต่ดิกบัเสรีเซ็นเตอร์  ของ CPN คอ่น

มาทางด้านพฒันาการ  และเป็นเพียง COMMUNITY MALL ผลกระทบคงไม่มากมายนกั  ในการคํานวณตวัเลข  

บริษัทใช้ตวัเลขท่ีคอ่นข้าง CONSERVATIVE  แน่นอนความเสี่ยงยอ่มมี แตค่ดิวา่เสรีเซ็นเตอร์น่าจะลงทนุได้  

และให้ผลตอบแทนตามท่ีคาดการณ์ได้ 

 ขณะท่ีบริษัทซือ้เสรีเซ็นเตอร์มา มลูคา่ทางบญัชีมีราคาประมาณ 70 % ของราคาท่ีซือ้  มีผล

ขาดทนุค้างอยูใ่นบริษัท   ซึง่จะนําไปใช้ประโยชน์ทางด้านภาษี  
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 

 - บริษัทได้ไปร่วมประมลูท่ีดนิท่ีสวนลมุ ไนท์ บาซาร์ ด้วยหรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  บริษัทได้ถอนตวั เน่ืองจากพืน้ท่ีใหญ่เกินไป ผู้ชนะการประมลูคือ 

CPN คดิวา่ถ้าเขาทําตอนนีค้งเหน่ือยเหมือนกนั 
 นายชยา  ชยานนท์  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
 - สนามกอล์ฟท่ีจะสร้างท่ีจงัหวดัปทมุธานี  ใช้งบประมาณเทา่ใด  จะใช้ผู้ออกแบบเป็นชาว

ไทยหรือชาวตา่งประเทศ  และทําไมถึงเลือกสร้างท่ีปทมุธานี  เพราะขณะนีไ้ม่แน่ใจวา่แถวปทมุธานี  และบริเวณ

รอบนอก   สนามกอล์ฟคอ่นข้างมาก  จะวางตําแหน่งของตวัเองเพ่ือรับลกูค้ากลุม่ใด แบบใด เพราะบริเวณ

ดงักลา่ว  การแขง่ขนัด้านราคาคอ่นข้างสงู   เกรงวา่จะไม่สามารถทํากําไรได้ จะไม่เหมือนท่ีบริษัทไปสร้างท่ีภเูก็ต   

ซึง่สามารถสร้างราคาได้  

   ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  ท่ีปทมุธานีบริษัทไม่ได้ซือ้ท่ีดนิ  บริษัทมีท่ีดนิของบริษัทเองมา

นานแล้ว เพียงแตไ่ปซือ้ท่ีดนิบริเวณข้างในให้ตดิกนัเทา่นัน้เอง  ท่ีดนิมีทัง้หมดประมาณ 800 ไร่  อยูต่ดิบางกอก

กอล์ฟคลบั  เทา่ท่ีทราบมีนกักอล์ฟมาใช้บริการมากท่ีสดุแหง่หนึง่ในกรุงเทพฯ ท่ีดนิท่ีบริษัทซือ้เพิ่มจะมีถนนตดั

ใกล้ๆ ท่ีดนิ และทําสะพานข้ามแม่นํา้เจ้าพระยาด้วย คอ่นข้างใกล้จากตวัเมือง ถ้าไปจากเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ 

ประมาณคร่ึงชัว่โมงก็ถึง  ถือได้วา่เป็นสนามท่ีอยูใ่จกลางเมืองแหง่หนึง่  

 งบประมาณในการก่อสร้างถ้ารวมทกุอยา่ง  เคร่ืองจกัร  รถกอล์ฟ คลบัเฮ้าส์ ประมาณ 300 

ล้านบาท (ไม่รวมท่ีดนิ)  ซึง่จะพยายามทําเป็นสนามกอล์ฟท่ีมีคณุภาพชัน้หนึง่ในกรุงเทพฯ 
 นายชยา  ชยานนท์  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
 - สนามกอล์ฟดงักลา่วทําเป็นแบบ PRIVATE หรือไม่  ถ้าเทียบกบัอมตะและนวธานี  

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ คงไม่ PRIVATE  สนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทิน  กอล์ฟ คอร์ส 

ขณะนีก็้ไม่ใช่สนาม PRIVATE  บริษัทให้ EXCLUSIVE โดยการตัง้ราคา และสนามกอล์ฟเดอะ เรด เมาเทน  

กอล์ฟ คอร์ส  ตัง้ราคาสงูมาก GREEN  FEE คดิราคา  5,000 บาท  และขณะนีจ้ะเร่ิมขายสมาชิก  ถ้าขาย

สมาชิกได้จนถึงจํานวนหนึง่แล้วก็จะ CONVERTเป็น PRIVATE เฉพาะสมาชิกกบัแขกของสมาชิก และแขกของ 

COMMUNITY เทา่นัน้ท่ีจะสามารถไปใช้ได้ ท่ีภเูก็ตมีท่ีดนิประมาณ 2,000 ไร่ สนามกอล์ฟ 2 สนาม ซึง่บริษัท

กําลงัจะล้อมรัว้ทัง้หมด 2,000 ไร่  และมีหมู่บ้านอยูใ่นสนามกอล์ฟหลายหมู่บ้าน บริษัทจะพยายาม PROMOTE 
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 สําหรับท่ีปทมุธานี บริษัทจะทําระดบัสงู  แตก็่จะทําเป็นสนามเปิด และราคาก็คาดวา่คงจะอยู่

ในระดบัสงูพอสมควร   รวมทัง้มีท่ีดนิจดัสรรรอบๆ  คาดวา่จะสร้างเสร็จปลายปี 2552  
 นางอาจารี  เวทย์วไิล      ผู้ถือหุ้น  สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
 - ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค มีผลกระทบตอ่ภาวะเศรษฐกิจไม่มาก แตส่ยามพารากอนมีปัญหา

มากหรือไม่ 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ สยามพารากอนให้เช่าพืน้ท่ีระยะยาวไปมาก   ผลกระทบมองได้ 

2 ด้าน คือ ผลกระทบตอ่บริษัทและผลกระทบตอ่ลกูค้าสยามพารากอน  เพราะฉะนัน้ถ้ามีผลกระทบสว่นใหญ่   

จะเป็นในลกัษณะผู้ ค้าจะขายของได้น้อยลง แตส่ยามพารากอนก็ขายให้กบัลกูค้า ซึง่เป้าหมายตา่งจากท่ี

ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค มีลกูค้าเป็นกลุม่ระดบักลาง  สว่นสยามพารากอน มีกลุม่ลกูค้าระดบับนไปรับประทานข้าว

ราคาแพงกวา่ท่ีศนูย์การค้าเอ็ม บี เค มาก ไม่ทราบวา่หุ้นตกคนจะมารับประทานท่ี ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค มากขึน้

หรือไม่ ต้องเรียนตามตรงวา่  ยงัไม่ได้มีการปรึกษาหารือและประเมินอยา่งจริงจงัวา่  มีผลกระทบมากน้อยแค่

ไหน แตผ่ลประกอบการขณะนีก็้ยงัดีอยู ่สยามพารากอนแบง่เป็น 2 สว่น  สว่นหนึง่เป็นศนูย์การค้า ซึง่คอ่นข้างน่ิง 

เพราะให้เช่าพืน้ท่ีระยะยาวไปมากเกือบหมดแล้ว  อาจจะต้องช่วยผู้ ค้าด้วยการมีงบในการสง่เสริมการขายมาก

ขึน้  อีกสว่นหนึง่เป็นธุรกิจห้างสรรพสนิค้า  ซึง่ท่ีผา่นมาก็ดีมาก แตว่า่กระทบมากน้อยแคไ่หน  ขณะนีย้งัไม่

สามารถประเมินได้   คงจะต้องไปสอบถามในการประชมุครัง้ตอ่ไป 
นางอาจารี  เวทย์วไิล    ผู้ถือหุ้น   สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 

   - ขอรายละเอียดสดัสว่นรายได้และสดัสว่นกําไรของแตธุ่รกิจโรงแรมละแตล่ะแหง่ในปี 2551    

   ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  ไม่ได้เตรียมตวัเลขมา  แตเ่รียนได้คร่าวๆ วา่  กําไรสว่นใหญ่มา

จากโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส เรามีดีหลายอยา่ง เช่น  มีการบริหารจดัการท่ีดี ถึงแม้วา่โรงแรมดสุติธานีมิได้บริหาร 

แล้ว  เราขอใช้ช่ือของดสุติเป็นแฟรนไชส์  ทีมงานทัง้หมดเป็นของเราเอง ทีมขาย ทีมบริหารก็ทําได้ดีมาก 

เพราะฉะนัน้หลงัจากเม่ือเราเลกิสญัญากบัดสุติแล้ว เราก็สามารถทําตอ่ได้ดีและก็ดีขึน้  ทําเลท่ีตัง้ของเราดีมาก 

ศนูย์การค้าเอ็ม บี เค   ก็เป็นท่ีรู้จกักนัทัว่โลก  อยูต่ดิกบัรถไฟฟ้าบีทีเอส  สะดวกในการเดนิทาง   อยูใ่นศนูย์กลาง 

ช็อปปิง้ของกรุงเทพฯ ก็มีหลายปัจจยัท่ีทําให้ผลประกอบการของโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส ดีมาก  สําหรับโรงแรม

เชอราตนั กระบ่ี บีช รีสอร์ท ท่ีจงัหวดักระบ่ี  ความจริงมีศกัยภาพท่ีจะดีมาก  แตโ่ชคร้ายตัง้แตเ่ปิดมาก็เจออยูก่บั

ปัญหา  2- 3  ปัญหา เม่ือจะดีขึน้มาก็ทรุดไป เม่ือดีขึน้มาและก็ทรุดลงไปอีก     พบปัญหาเร่ืองซาร์   ไข้หวดันก  

สนึามิ  และมีปัญหาเร่ืองประกาศภาวะฉกุเฉินด้วย   จงึยงัขึน้ๆ ลงๆ  เร่ิมมีกําไร แตก็่ยงัไม่ดีเทา่ท่ีคาด    โรงแรม

ท่ีบริษัทถือหุ้นอยูอี่ก 1 แหง่ คือ  โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตนั  ผลประกอบการปีท่ีแล้วก็ดี  ปีนีก็้ดี  แตไ่ด้รับ

ผลกระทบเดือนกนัยายน นี ้ ตอ่ไปข้างหน้าคาดวา่  จะมีผลกระทบพอสมควร 
นางมาลี   กจิเวคิน      ผู้ถือหุ้น  สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 

   - เสรีเซ็นเตอร์มีรายได้เข้ามาเป็นกําไรเทา่ใด เร่ิมรับรู้กําไรเดือนไหน 
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   นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล  กรรมการผู้อาํนวยการ    ชีแ้จงวา่  เสรีเซ็นเตอร์  ดจูากตวัเลข

เดมิ 1 ปี  จะมีกําไรหลงัภาษีประมาณ  60 ล้านบาท ซึง่ก็มีภาระดอกเบีย้อยูด้่วย  เรารับรู้รายได้ตัง้แตว่นัท่ี 16 

กนัยายน 2551 เป็นต้นมา 
 นายชิตพล   รัตนาชน      ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
  - ขอทราบงบลงทนุและประมาณการการเตบิโตของกําไรใน 3 - 5 ปีข้างหน้า ของศนูย์การค้า

เอ็ม บี เค 

   ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  งบลงทนุท่ีเก่ียวกบัศนูย์การค้าเอ็ม บี เค ท่ีบริษัทมีสญัญากบั

จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั จะต้องใช้เงินลงทนุ 1,200  ล้านบาท   ท่ีผมได้เรียนไปแล้วในเบือ้งต้น เฉพาะการ

ปรับปรุงโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส ต้องลงทนุไปเป็นจํานวนเงินประมาณ  500  ล้านบาท  สําหรับสว่นท่ีเหลืออีก

จํานวนเงินประมาณ  700  ล้านบาท  ก็ต้องใช้ปรับปรุงงานระบบ   สว่นงบลงทนุท่ีนอกเหนือจากบริษัทได้ตกลง

กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั  บริษัทก็จะลงทนุพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ตอ่ไป เช่น  ท่ีภเูก็ต ได้เปิดโครงการเลก็ๆ 

ขึน้มาโครงการหนึง่ขายบ้านราคาต่ําหน่อย  2-4  ล้านบาท ก็ขายหมดไปแล้ว กําลงัจะเปิดโครงการใหม่  ซึง่จะมี

อยูเ่ร่ือยๆ  จํานวนเงินลงทนุประมาณการคอ่นข้างยาก  เช่น  จงัหวดัปทมุธานี  สมมตปิระมาณวา่  ลงทนุทัง้หมด

ไปเทา่ใด ขายได้หมดเทา่ใด    จํานวนเงินก็คอ่นข้างมากเป็นหม่ืนล้านบาท  แตไ่ม่ได้ทําพร้อมกนัทีเดียว  บริษัท

ทยอยลงทนุ  ท่ีภเูก็ตก็เช่นเดียวกนัมีท่ีดนิท่ีจะขายได้หลายร้อยไร่   ในท่ีสดุแล้วมลูคา่ของท่ีดนิท่ีจะขาย  กบับ้านท่ี

จะสร้างเป็นหม่ืนล้านบาทเหมือนกนั  แตก็่ไม่ทราบวา่  ตลาดจะรองรับได้มากน้อยเพียงใด  จะต้องใช้เวลาเทา่ใด

คงต้องใช้เวลา    โรงแรมท่ีสมยุ  ต้องใช้เงินลงทนุ 800 – 1,000  ล้านบาท 

   ใน 3-5 ปีข้างหน้า บริษัทมีท่ีดนิท่ีเมืองพทัยา  ซึง่ไปซือ้ไว้แล้ว มีภาระผกูพนัสญัญาเช่าอนัเป็น

ท่ีตัง้โรงแรมมณเฑียร ซึง่จะหมดอายใุน 5 ปี ข้างหน้า และมีแผนจะพฒันาเป็นศนูย์การค้า โรงแรม หรือ

คอนโดมิเนียม เพราะฉะนัน้เร่ืองการลงทนุก็คอ่นข้างมากแตเ่ราก็หวงัวา่   การพฒันาอสงัหาริมทรัพย์ในท่ีดนิของ

บริษัทท่ีมีอยูแ่ล้ว เม่ือพฒันาแล้วก็จะมีรายได้เข้ามา   และก็ช่วยให้บริษัทสามารถท่ีจะลงทนุในธุรกิจตา่งๆ ได้ 

   การเตบิโตของกําไรใน 3 - 5  ปี   เดมิบริษัทได้ประมาณการไว้วา่ปี 2551 น่าจะกําไรมากกวา่

ปีท่ีแล้ว   แตข่ณะนีไ้ม่แน่ใจวา่จะมีกําไรมากเทา่ปีท่ีแล้วได้หรือไม่ เช่น  ธุรกิจข้าว ถ้าราคาขายไม่ได้เพิ่มสงู

เหมือนปีท่ีผา่นมาก็คงกําไรไม่เทา่ปีท่ีแล้ว  ซึง่ในงบประมาณของบริษัทก็ไม่ได้ตัง้ไว้วา่จะกําไรเทา่กบัปีท่ีแล้ว  

สําหรับโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส บริษัทต้องใช้เวลาประมาณ 1 ปี  ท่ีจะปรับปรุงห้องพกั ระหวา่งนีไ้ม่ได้เปิดขาย

ทัง้ 400 กวา่ห้อง ต้องปิดถึง 2- 3 ชัน้ อยูต่ลอดเวลา รายได้ก็ลดลงมากพอสมควร เป็นจํานวนเงินเดือนละ

ประมาณ 10 ล้านบาท  ดงันัน้รายได้จากโรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส ซึง่เป็นรายได้หลกัก็จะลดน้อยลง  แตเ่ม่ือเสร็จ

แล้วก็จะดีขึน้อยา่งก้าวกระโดด คาดวา่กําไรน่าจะสามารถคงเทา่เดมิ แตจ่ะเตบิโตขึน้ไปยงัคาดลําบาก  ไม่แน่ใจ

วา่ 3-5 ปีข้างหน้า จะเกิดอะไรขึน้ยงัคาดการณ์ไม่ได้  เศรษฐกิจโลกทัง้หมดจะเป็นอยา่งไร  เพราะทกุประเทศ

ได้รับผลกระทบหมด  กระทบโดยตรงก็คือ  ถ้าใครเลน่หุ้นราคาหุ้นจะตกต่ําลงไปมาก  ถึงแม้ไม่ได้เลน่หุ้นถ้า

เศรษฐกิจซบเซาต้องตกงานยอ่มมีผลกระทบ  เพระฉะนัน้ช่วงนีต้้องรอดสูกัพกัจงึจะประเมินได้  ถึงกระนัน้ก็ตาม

ผมคาดวา่คงจะไม่กระทบมาก  จนบริษัทจะไม่สามารถรักษาการจ่ายเงินปันผลไว้ได้ 
 นางสาวจณิพักตร์   พรพบิูลย์      ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
   - บริษัทซือ้ บริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจเมนท์ จํากดั  ท่ีเป็นเจ้าของอาคารและสิง่ปลกูสร้าง 

และอาคารตัง้อยูบ่นท่ีดนิเช่าซึง่สญัญาจะหมดภายใน 15 ปี  ใช่หรือไม่  



   

 - 24 -

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่ บริษัท ซือ้อาคารและสิง่ปลกูสร้างซึง่ต้องมีการปรับปรุงในสว่น

งานระบบบ้าง  แตถ้่าเร่ืองความแข็งแรงของอาคาร  ก็เช่นเดียวกบัท่ีศนูย์การค้าเอ็ม บี เค  เม่ือครบอาย ุ15 ปี  ถ้า

ปรับปรุงให้ดีความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารคงอยูไ่ปได้อีกนาน  
 นางสาวจณิพักตร์   พรพบิูลย์      ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
  -  การท่ีซือ้ระยะเวลาการเช่า 15 ปี  และการซือ้สิง่ปลกูสร้างของบริษัท เสรีเซ็นเตอร์ แมเนจ

เมนท์ จํากดั นัน้  ไม่ได้เก่ียวกบัท่ีดนิใช่หรือไม่ 

  ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  อาคารสิง่ปลกูสร้างก็อยูใ่นท่ีดนิ หมายถึงเราใช้สิง่ปลกูสร้าง

และท่ีดนิภายใน 15 ปี  เราไม่ได้เป็นเจ้าของท่ีดนิ แตเ่ม่ืออาคารครบ 15 ปี ก็ต้องทบุทิง้หรือคืนเจ้าของท่ีดนิไป 
 นางสาวจณิพักตร์   พรพบิูลย์      ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้

   - บริษัทมีเป้าหมายชดัเจนหรือไม่วา่  จะทําอะไร   ทราบวา่ ไปซือ้ร่วมกบับริษัท สยามพิวรรธน์ 

จํากดั  ซึง่บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  ประกอบด้วยบริษัทกบัเดอะมอลล์  และมีใครอีกหรือไม่ และบริษัทจะ

พฒันาเป็นอะไร  

     ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  บริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  ไม่เก่ียวกบัเดอะมอลล์   บริษัท

สยามพิวรรธน์ จํากดั  มีบริษัทเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีใหญ่ท่ีสดุ โดยถืออยูป่ระมาณ 30 % อนัดบัสองคือสมเดจ็พระเทพ

รัตนราชสดุาฯ ถืออยูป่ระมาณ  25 %    อนัดบัสาม คือสํานกังานทรัพย์สนิสว่นพระมหากษัตริย์  ถืออยูป่ระมาณ  

10 %     และธนาคารไทยพาณิชย์ จํากดั (มหาชน)   ถืออยูป่ระมาณ 10 %    นอกนัน้ก็เป็นผู้ ถือหุ้นรายยอ่ย 

เดอะมอลล์ไม่ได้ถือหุ้นในบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  แตร่่วมลงทนุกบับริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั ในสยาม

พารากอนเทา่นัน้    เสรีเซ็นเตอร์อยูร่ะหวา่งการศกึษา โดยบริษัท สยามพิวรรธน์ จํากดั  จะทําการตลาดและจะ

พิจารณาวา่  จะปรับปรุงอยา่งไร คือ  ห้างสรรพสนิค้า  @ease   เจ้าของเดมิจะเลกิประกอบการ  โดยจะ

ประกอบการถึงกลางปี 2552   ตอ่จากนัน้  บริษัทจะประกอบการอยา่งอ่ืนแทน   คือในขณะนีมี้ความคดิ   แตย่งั

ไม่ชดัเจน  จงึยงัไม่อยากท่ีจะกลา่วในท่ีนี ้
นางสาวจณิพักตร์   พรพบิูลย์      ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 

   - เน่ืองจากบริษัทมีธุรกิจท่ีหลากหลาย โดยเฉพาะอยา่งยิ่งโรงแรม  และการทอ่งเท่ียว การ

บริหารจดัการตา่งๆ ของโรงแรม เช่น โรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตนั หรือ โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส บริหาร

จดัการเอง  หรือใช้บริษัทอ่ืนมาบริหารจดัการ 

 นายศุภเดช  พูนพฒิน์    รองประธานกรรมการ   ชีแ้จงวา่  โรงแรมปทมุวนั ปร๊ินเซส 

โรงแรม ทิ นิ ดี ระนอง  บริษัทบริหารเอง   สําหรับโรงแรมรอยลั ออคดิ เชอราตนั  บริษัทถือหุ้นประมาณ 30 % ท่ี

เหลือสตาร์วดูท่ีเป็นเจ้าของเชอราตนัและบริษัท การบินไทย  จํากดั (มหาชน) เป็นผู้ ถือหุ้น  โดยมีสตาร์วดู 

บริหารงาน  โรงแรมเชอราตนั กระบ่ี บีช รีสอร์ท  บริษัทถือหุ้น 100% แตก็่ได้จ้างเชอราตนั มาบริหารเช่นเดียวกนั   

 ประธานที่ประชุม  ได้ขอให้ท่ีประชมุยตุกิารซกัถามในชัน้นีไ้ว้ก่อน แตถ้่าผู้ ถือหุ้นมีคําถาม

เพิ่มเตมิ เน่ืองจากยงัมีอีกหลายวาระท่ีจะทําการสอบถามได้   และวาระนีเ้ป็นการรายงานผลการดําเนินงาน จงึ

ไม่มีการลงมต ิ ขอให้พิจารณาในวาระตอ่ไป   
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วาระที่  3. พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2551  
ประธานท่ีประชมุได้แถลงวา่ ตามท่ีบริษัทได้สง่สําเนางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุให้ผู้ เข้าร่วม

ประชมุทกุทา่นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้ว ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุของ

บริษัท ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 2551   ท่ีผู้สอบบญัชีรับอนญุาตได้รับรองความถกูต้อง   และคณะกรรมการ

ตรวจสอบ  รวมทัง้คณะกรรมการ  ได้อนมุตัแิล้ว  สว่นรายละเอียดขอเชิญ  นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ กรรมการ

ผู้ อํานวยการ  ของบริษัทเป็นผู้ ชีแ้จง  

นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล กรรมการผู้อาํนวยการ  ชีแ้จง ดงันี ้

ขอให้ท่ีประชมุดรูายละเอียดงบการเงินในสว่นของงบดลุใน  ANNUAL REPORT  หน้า 90 - 93 บริษัท

มีสนิทรัพย์รวม 21,100  ล้านบาท หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 27.6 % หนีส้นิรวม  10,635 ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 

56.69 % สว่นของผู้ ถือหุ้น 10,464  ล้านบาท  หรือเพิ่มขึน้ประมาณ 7.33 %  และมีประเดน็สําคญัๆ ดงันี ้

1. ในงบการเงินรวม   สนิทรัพย์ท่ีเปล่ียนแปลงและเป็นสาระสําคญั  คือเงินลงทนุระยะสัน้ได้

เพิ่มขึน้จากประมาณ 2,633 ล้านบาท เป็น 2,984 ล้านบาท สว่นหนึง่เป็นเงินลงทนุในหุ้นในตลาดหลกัทรัพย์ฯ 

บริษัทได้ซือ้หุ้นอยูส่ว่นหนึง่ โดย ณ ขณะนัน้เป็นการตีราคาตามราคาตลาดท่ีเพิ่มขึน้ สนิค้าคงเหลือสทุธิจะ

เพิ่มขึน้มากจากจํานวนประมาณ 737 ล้านบาท เป็น 1,192 ล้านบาท ทัง้นีเ้น่ืองจากสว่นหนึง่มาจากการพฒันา

ท่ีดนิท่ีจงัหวดัปทมุธานี โดยเพิ่มประมาณ 109 ล้านบาท กลา่วคือ  เม่ือบริษัทพฒันาท่ีดนิเพ่ือขายก็จะลงบญัชี

เป็นสนิค้าคงเหลือไว้ และข้าวสารมีมลูคา่เพิ่มขึน้จํานวน 247 ล้านบาท  อนัเป็นราคาตลาด ณ ขณะนัน้ และยงัมี

ต้นทนุสนิค้า บ้านท่ีบริษัทดําเนินการท่ีภเูก็ต ประมาณ 88.5 ล้านบาท  ทัง้หมดนีจ้งึทําให้สนิค้าคงเหลือสทุธิ 

เพิ่มขึน้ประมาณ 61 % 

2.  เงินให้กู้ ยืมระยะยาวแก่บคุคลอ่ืนโดยมีหลกัทรัพย์คํา้ประกนั ซึง่ปีท่ีแล้วไม่มี แตปี่นีมี้จํานวน  810 

ล้านบาท  อนัเป็นการให้กู้ ยืมแก่บคุคลอ่ืนท่ีมีท่ีดนิ  และเป็นทรัพย์สนิซึง่บริษัทสนใจจะซือ้  แตผู่้ ถือกรรมสทิธ์ิยงัไม่

ต้องการขาย แตต้่องการเงินไปลงทนุ  บริษัทได้ให้กู้ ไปโดยได้รับผลตอบแทนในรูปดอกเบีย้  ในขณะเดียวกนัถ้าเกิด

ปัญหาขึน้มา บริษัทก็อาจซือ้ท่ีดนิดงักลา่วไว้  ซึง่เป็นกรณีพิเศษคงไม่ได้ทํากบัทกุราย โดยจะดเูฉพาะทรัพย์สนิท่ี

เก่ียวข้องกบัธุรกิจหลกัของบริษัท  และจะพิจารณาวา่เป็นทรัพย์สนิท่ีนํามาใช้ประโยชน์ในอนาคตได้จงึจะให้กู้ ยืมเงิน 

3. ท่ีดนิ อาคารและอปุกรณ์ – สทุธิ  เพิ่มขึน้ประมาณ 365 ล้านบาท  เป็น 10,520 ล้านบาท  สว่นใหญ่

มาจากการพฒันาเพิ่มขึน้  เช่น  โรงแรมเชอราตนั กระบ่ี บีช รีสอร์ท ได้ทําสระวา่ยนํา้เพิ่มขึน้  ใช้เงินประมาณ 63 ล้าน

บาท   ท่ีภเูก็ตต้องสร้างสาธารณปูโภค และพฒันาถนนสว่นกลาง  เพ่ือปรับปรุงพืน้ท่ี  ใช้เงินประมาณ  264 ล้านบาท  

ได้ใช้เงินซือ้ท่ีดนิ 14 ไร่ ท่ีถนนพระราม 9  ประมาณ 320 ล้านบาท สร้างสนามกอล์ฟท่ีจงัหวดัปทมุธานี   และหกัด้วย

คา่เส่ือมราคาจํานวน   764 ล้านบาท  

4.  คา่เช่าจ่ายลว่งหน้าประมาณ  2,518  ล้านบาท   คือ เงินคา่เช่าจ่ายลว่งหน้าให้กบัจฬุาลงกรณ์

มหาวิทยาลยั 

5.  หนีส้นิ     มีจํานวนประมาณ    10,635  ล้านบาท     เพิ่มขึน้จากปีท่ีแล้วประมาณ 3,848 ล้านบาท  

หรือเพิ่มประมาณ 56.69 % ตวัเลขท่ีสําคญัคือ  หุ้นกู้ ระยะยาว – สทุธิ จากสว่นท่ีถึงกําหนดชําระภายในหนึง่ปี  เป็น

จํานวนเงินประมาณ 2,995  ล้านบาท  ซึง่ปีก่อนไม่มีรายการนี ้ รายการนีเ้กิดขึน้เน่ืองจากบริษัทได้ออกหุ้นกู้   เพ่ือนํา

เงินไปลงทนุเพิ่มเตมิ 
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6. สว่นของผู้ ถือหุ้น  เพิ่มขึน้จาก  9,749     ล้านบาท  เป็น  10,464  ล้านบาท  เหตท่ีุเพิ่มขึน้สว่นหนึง่จาก

กําไรและหกัด้วยเงินปันผลท่ีบริษัทได้จ่ายไประหวา่งปี  บริษัทมีกําไรเพิ่มขึน้ 1,400   ล้านบาท  และได้จ่ายเงินปันผล

ออกไป  605  ล้านบาท  

7. งบกําไร – ขาดทนุ บริษัทมีรายได้ประมาณ 6,282 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากป่ีท่ีแล้วท่ีมีประมาณ 

5,898 ล้านบาท  หรือคดิเป็นเพิ่มประมาณ  6.5 %     กําไรสทุธิประมาณ  1,401 ล้านบาท  เพิ่มขึน้จากป่ีท่ีแล้ว  ท่ี

กําไรประมาณ 1,285 ล้านบาท หรือเพิ่มประมาณ  9  % 

เม่ือนายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ  ได้ชีแ้จงเสร็จสิน้แล้ว  ประธานท่ีประชมุ   ได้

สอบถามท่ีประชมุวา่  ตามท่ีนายสเุวทย์ ได้ชีแ้จงแล้วนัน้   มีผู้ใดมีข้อซกัถามหรือไม่  
นายปราโมทย์  ลิมรัตนสกุล ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 
- ในหน้า 126 – 127  คือในหน้า 126 คา่ความนิยมตดิลบ และในหน้า 127  คา่ความนิยม  

ทําไมแยกลงบญัชี ไม่รวมเป็นรายการเดียวกนั  

ประธานที่ประชุม   ได้ขอให้นางนงลกัษณ์  พุม่น้อย   ผู้สอบบญัชีช่วยชีแ้จงให้ผู้ ถือหุ้นทราบ 

              นางนงลักษณ์  พุ่มน้อย   ผู้สอบบัญชี บริษัท สาํนักงาน เอินส์ท แอนด์ ยัง  จาํกัด ชีแ้จงว่า 

คา่ความนิยมติดลบและคา่ความนิยมในหน้า 126 – 127 ไม่เหมือนกนั ต้องแยกลงบญัชี เน่ืองจากเป็นการซือ้

กิจการท่ีไม่เหมือนกนัจะนํามาหกักลบกนัไม่ได้  

             ประธานที่ประชุม  ได้ชีแ้จงเพ่ิมเติมว่า  ค่าความนิยมติดลบ ถือเป็นรายได้ ค่าความนิยมท่ีตดั

จ่ายถือเป็นค่าใช้จ่าย  เช่นท่ีบริษัทซือ้หุ้นบริษัทสยามพิวรรธน์  จํากัด  มาในราคาท่ีสงูกว่าราคาทางบญัชีมาก

พอสมควร  และเป็นหุ้นท่ีไม่มีราคาตลาด  เน่ืองจากเป็นหุ้นท่ีมิได้จดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพย์ฯ  ไม่มีราคา

ตลาดมาอ้างอิง  จงึต้องเอาสว่นตา่งมาทยอยตดัจ่ายออกไป 
              นายศักดิ์ชัย    สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 
              - ในงบดลุหน้า 92  สํารองตามกฎหมาย มี 200  ล้านบาท แตท่นุจดทะเบียน  1,886  ล้านบาท 

เพราะเหตใุดจงึเกินมา   

              ประธานที่ประชุม   ชีแ้จงว่า  เดิมบริษัทมีทนุจดทะเบียน 2,000  ล้านบาท  หลงัจากนัน้ บริษัทได้

ซือ้หุ้นคืน  เม่ือครบกําหนดแล้วจึงได้ลดทนุลงไป   ทําให้สํารองตามกฎหมายค้างอยู่ท่ี  200  ล้านบาท ซึง่สํารองนี ้

เม่ือตัง้ไปแล้วไม่สามารถท่ีจะลดได้ 
 นายศักดิ์ชัย    สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 
 - ท่ีบริษัทซือ้หุ้นคืนนัน้  บริษัทซือ้คืนมาในราคาเทา่ใด   

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงวา่  ซือ้มาในจํานวน  11 ล้านกวา่หุ้น    
 นายศักดิ์ชัย    สกุลศรีมนตรี ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้
 - ในงบกําไรขาดทนุ หน้า 93  ดอกเบีย้รับและเงินปันผลรับ ในหมวดงบการเงินเฉพาะกิจการ  

เหตใุดถึงมีจํานวนมาก  ซึง่แตกตา่งจากในหมวดงบการเงินรวม  เหตใุดจงึมีจํานวนท่ีน้อยลง 

 ประธานที่ประชุม   ชีแ้จงว่า  งบการเงินเฉพาะกิจการ  ถ้าบริษัทลกูจ่ายให้บริษัทแม่ ในงบบริษัท

แม่ก็จะกลายเป็นรายได้ แตพ่องบรวม (CONSOLIDATE ) ต้องหกัออกไป 
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 นางมาลี   กจิเวคิน  ผู้ถือหุ้น สอบถามคณะกรรมการดังนี ้ 
 - ขอเสนอแนะว่า  บริษัทไม่ควรเพิ่มหนีส้ิน ควรมีเงินสดให้มากขึน้ ภาวะตอนนีไ้ม่ควรจะขยาย

งานมากนกั  ขอทราบวา่  ทา่นประธานฯ มีความคดิเห็นอยา่งไร 

 ประธานที่ประชุม   ได้เรียนวา่  คณะกรรมการบริษัทได้ปรึกษาหารือกนัเม่ือเร็วๆ นีว้า่  บริษัทต้อง

ระมดัระวงัเร่ืองการขยายงานให้มากขึน้  เพราะฉะนัน้ต้องรอดภูาวะเศรษฐกิจโลก  ภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศ  

ให้ชดัเจนกวา่นีจ้งึจะลงทนุโครงการใหม่ๆ เช่น โรงแรมท่ีสมยุ  บริษัทจะทําการออกแบบตอ่ไปเพราะลงทนุไม่มากนกั  

แต่การจะตดัสินใจก่อสร้างเม่ือใด  ต้องรอดภูาวะเศรษฐกิจและการเงินให้ชดัเจนก่อน เช่นเดียวกบัการพฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ท่ีภเูก็ต ก็ต้องใช้ความระมดัระวงัมากขึน้ บริษัทต้องการจะขยายกิจการ    แตจ่ะไม่ขยายโดยการกู้

หนียื้มสิน  และเราก็จะพิจารณาให้เช่าพืน้ท่ีระยะยาวในศนูย์การค้าเอ็ม บี เค เพิ่มมากขึน้ ทัง้นีค้ณะกรรมการ

บริษัทได้มีมตแิล้ว  บริษัทก็จะได้เงินท่ีไม่ใช่เงินกู้มาใช้ 

 ตอ่จากนัน้ไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่านใดสอบถามเพิ่มเติม  ประธานฯ ขอให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่

เห็นด้วย  หรืองดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 3  พร้อมลงช่ือและชบูตัร

ลงคะแนน 

 ในวาระนีมี้ทัง้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะออกจากห้องประชมุและเข้าร่วมประชมุ  แตมี่จํานวนหุ้น

เพิ่มขึน้จํานวน 7,649,981 หุ้น  รวมเป็นผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   257  คน  รวมจํานวนหุ้น  138,736,211 หุ้น  

 มต ิ   ผลการลงมตใินวาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด 
ณ วันที่  30 มิถุนายน 2551  มีดังนี ้
           เหน็ด้วย       จาํนวน 138,734,211  เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9986 
                       ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน                0  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
             งดออกเสียง   จาํนวน          2,000  เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0014 
             จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 138,736,211  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 สรุป  ที่ประชุมมีมตด้ิวยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9986 ซึ่งเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้น
ที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้  อนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนประจาํปีสิน้สุด ณ 
วันที่   30  มิถุนายน  2551  

วาระที่ 4.    พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไร จ่ายเงนิปันผลและบาํเหน็จกรรมการ 
  ประธานท่ีประชมุได้แจ้งผลการดําเนินงานในรอบปีบญัชีของบริษัทซึง่สิน้สดุ ณ วนัท่ี 30 มิถนุายน 

2551  ดงันี ้

 -  ในปีบญัชีตัง้แตว่นัท่ี 1 กรกฎาคม 2550  ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2551  ของงบการเงินบริษัทมีกําไร

สทุธิภายหลงัชําระภาษีแล้วจํานวน 1,542,575,627.- บาท (หนึ่งพนัห้าร้อยส่ีสิบสองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั

หกร้อยย่ีสบิเจ็ดบาทถ้วน)     

 -   มีกําไรสะสมยงัไม่จดัสรรยกมา  3,544,587,442.-  บาท (สามพนัห้าร้อยส่ีสบิส่ีล้านห้าแสน

แปดหม่ืนเจ็ดพนัส่ีร้อยส่ีสบิสองบาทถ้วน) 

 -  หกั เงินปันผลจ่าย  754,516,400.-บาท  (เจ็ดร้อยห้าสบิส่ีล้านห้าแสนหนึง่หม่ืนหกพนัส่ีร้อย

บาทถ้วน) 
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 - หกั ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกบัการบนัทกึเงินลงทนุในบริษัท

ยอ่ยและบริษัทร่วม 800,591,503.- บาท  (แปดร้อยล้านห้าแสนเก้าหม่ืนหนึง่พนัห้าร้อยสามบาทถ้วน) 

 -  บวก ผลกระทบจากการเปล่ียนแปลงนโยบายการบญัชีท่ีเก่ียวกับการสํารองผลประโยชน์

พนกังานภายหลงัเกษียณ  31,487,906.- บาท  (สามสบิเอ็ดล้านส่ีแสนแปดหม่ืนเจ็ดพนัเก้าร้อยหกบาทถ้วน) 

 -   กําไรสทุธิสําหรับปี 1,542,575,627.- บาท (หนึง่พนัห้าร้อยส่ีสบิสองล้านห้าแสนเจ็ดหม่ืนห้าพนั

หกร้อยย่ีสบิเจ็ดบาทถ้วน)     

  -   กําไรสะสมท่ียงัไม่ได้จดัสรร  3,563,543,072.-  บาท (สามพนัห้าร้อยหกสบิสามล้านห้าแสนส่ี

หม่ืนสามพนัเจ็ดสบิสองบาทถ้วน)  

 ประธานท่ีประชมุเสนอการจดัสรรเงินกําไรให้ท่ีประชมุพิจารณาดงันี ้

 (1)  เน่ืองจากบริษัทมีเงินทนุสํารองจํานวน 200,000,000 บาท(สองร้อยล้านบาทถ้วน) ซึง่มากกวา่

ร้อยละสบิของทนุจดทะเบียน จงึไม่ต้องจดัสรรเงินกําไรสทุธิไว้เป็นทนุสํารองตามกฎหมาย   

  (2)   จดัสรรเป็นเงินปันผลของผลประกอบการระหวา่งวนัท่ี 1 มกราคม 2551 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน  2551  

ให้แก่ผู้ ถือหุ้นอีกหุ้นละ 2.-  บาท (สองบาทถ้วน)  จํานวน 188,629,100  หุ้น (หนึง่ร้อยแปดสบิแปดล้านหกแสนสองหม่ืน

เก้าพนัหนึง่ร้อยหุ้น) เป็นเงินรวม  377,258,200.- บาท (สามร้อยเจ็ดสบิเจ็ดล้านสองแสนห้าหม่ืนแปดพนัสอง

ร้อยบาทถ้วน)  โดยกําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผล ณ วนัท่ี  7  ตลุาคม  2551  และกําหนดวนังดรับ

ลงทะเบียนการโอนหุ้นเพ่ือรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นตาม พ.ร.บ.หลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มาตรา 225  ณ  

วนัท่ี 8 ตลุาคม 2551  ซึง่จะประกาศภายหลงัการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2551 ให้ผู้ ถือหุ้นทราบ   และ

กําหนดจ่ายเงินปันผลวนัจนัทร์ท่ี 17 พฤศจิกายน 2551 เม่ือรวมกบัการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลหุ้นละ 2.- บาท 

(สองบาทถ้วน) เป็นเงิน 377,258,200.-  บาท  แล้ว  ในรอบปีบญัชี  2550-2551  บริษัทจ่ายเงินปันผลหุ้นละ 4.- บาท  เป็น

เงินทัง้สิน้ 754,516,400.-บาท (เจ็ดร้อยห้าสบิส่ีล้านห้าแสนหนึง่หม่ืนหกพนัส่ีร้อยบาทถ้วน)  ทัง้นี ้ การจ่ายเงิน

ปันผลระหวา่งกาลและการจ่ายเงินในครัง้นี ้บริษัทจ่ายจากฐานภาษีเงินได้นิตบิคุคลในอตัรา  30% ของกําไรสทุธิ 

  ข้อมลูเปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2548 – 2551  ปรากฏอยูใ่นหนงัสือเชิญ

ประชมุ หน้าท่ี  30   

  (3)  คณะกรรมการเห็นควรขอผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัใิห้จ่ายบําเหน็จให้แก่คณะกรรมการ  เป็นเงิน

จํานวน 7,545,164.- บาท   (เจ็ดล้านห้าแสนส่ีหม่ืนห้าพนัหนึง่ร้อยหกสบิส่ีบาทถ้วน) โดยให้คณะกรรมการ

จดัสรรบําเหน็จจํานวนดงักลา่วกนัเอง  จํานวนบําเหน็จดงักลา่วเป็นเงินบําเหน็จอตัราเดียวกบัท่ีประชมุสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจําปี 2550 ได้อนมุตัอิตัราร้อยละหนึง่ของเงินปันผล  จํานวน  7,073,591.-  บาท  (เจ็ดล้านเจ็ดหม่ืนสาม

พนัห้าร้อยเก้าสบิเอ็ดบาทถ้วน) 

 ประธานท่ีประชมุ ได้สอบถามวา่ หากมีทา่นผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดมีประเดน็จะ

สอบถามเพิ่มเตมิขอให้สอบถามด้วย 

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดสอบถาม  ประธานท่ีประชมุ จงึขอให้ลงมตโิดยให้ผู้ ถือ

หุ้นท่ีไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง   กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 4.   พร้อมลงช่ือและชบูตัร

ลงคะแนน 
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 ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุลดลงจํานวน 8 ราย  และมีจํานวนหุ้นลดลง

จํานวน  32,600  หุ้น  จงึเหลือผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   249   คน  รวมจํานวนหุ้น  138,703,611 หุ้น 
มต ิ ผลการลงมตใินวาระที่ 4 พจิารณาอนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไร จ่ายเงนิปันผลและบาํเหน็จ 

กรรมการ มีดังนี ้
            เหน็ด้วย       จาํนวน 138,468,111    เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.8302 
              ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน             300   เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0002 
              งดออกเสียง   จาํนวน       235,200    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.1696 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 138,703,611    เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
 สรุป  ที่ประชุมมีมตด้ิวยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.8302 ซึ่งเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้น
ที่เข้า  ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้  อนุมัตจิัดสรรเงนิกาํไร จ่ายเงนิปันผลและบาํเหน็จ 
กรรมการ 

วาระที่ 5.  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
                 ประธานท่ีประชมุ  ได้รายงานให้ท่ีประชมุทราบวา่  ตามกฎหมายและข้อบงัคบัข้อ  17 ของบริษัท 

กรรมการท่ีอยูใ่นตําแหน่งนานท่ีสดุต้องออกจากตําแหน่งจํานวนหนึง่ในสามหรือโดยจํานวนใกล้เคียง การประชมุ

สามญัผู้ ถือหุ้นทกุปี  ซึง่กรรมการของบริษัทมี 11  ทา่น  ได้แก่  

 1. นายบนัเทิง    ตนัตวิิท 

 2. ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช  

 3. นางประคอง  ลีละวงศ์ 

 4. ร้อยตํารวจโทฉตัรชยั   บณุยะอนนัต์ 

 5. นางผาณิต   พนูศริิวงศ์ 

 6.    นายศภุเดช    พนูพิพฒัน์ 

 7. นายปิยะพงศ์  อาจมงักร   

   8.    นายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ 

9. นายหชัพงศ์  โภคยั 

10. นายประชา  ใจดี 

   11.  นายอตพิล   ตนัตวิิท 

 

   - ในปีนีก้รรมการท่ีต้องออกตามวาระได้แก่ประธานฯ  และกรรมการอีกจํานวน 3 ทา่น  คือ 
  1. นายบันเทงิ   ตันตวิทิ  ประธานกรรมการ 
  ประกอบกิจการธุรกิจสนามกอล์ฟอันมีสภาพอย่างเดียวกับบริษัท  และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท ซึ่งมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บริษัท และเป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการ

เช่นเดียวกบับริษัทในฐานะผู้แทนบริษัท 

 2. นายปิยะพงศ์   อาจมังกร  กรรมการ 
   มิได้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการ
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3. นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล 
เป็นกรรมการในบริษัทท่ีประกอบกิจการธุรกิจโรงแรม  และศนูย์การค้าอนัมีสภาพอยา่ง

เดียวกบับริษัท  และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทในฐานะผู้แทนของบริษัท  ซึง่มิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

บริษัท       

  4. นายหชัพงศ์   โภคัย 
 มิได้ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท หรือ

เข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดัหรือเป็นกรรมการ

ของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของ

บริษัท ไม่วา่จะทําเพ่ือประโยชน์ของตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืนแตป่ระการใด  

  เม่ือประธานท่ีประชมุแถลงเสร็จสิน้แล้ว  ประธานท่ีประชมุและกรรมการ 3 ทา่น    คือนายปิ

ยะพงศ์   อาจมงักร    นายสเุวทย์   ธีรวชิรกลุ นายหชัพงศ์ โภคยั  ได้ขออนญุาตออกจากท่ีประชมุเป็นการ

ชัว่คราว  เพ่ือให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้พิจารณาและแสดงความคดิเห็นอยา่งเป็นอิสระ  โดยก่อนออกจากท่ีประชมุ

ประธานท่ีประชมุได้แถลงเพิ่มเตมิวา่    เพ่ือให้เป็นไปตามข้อบงัคบัของบริษัท     ในระหวา่งท่ีตนไม่ได้อยูใ่นท่ี

ประชมุ  ขอมอบหมายให้นายศภุเดช    พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ   ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุแทน  

 นายศุภเดช    พูนพพิัฒน์ รองประธานกรรมการ   ทาํหน้าที่ประธานที่ประชุม  แถลงวา่  

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน ได้พิจารณาแล้ว  เห็นควรเสนอกรรมการท่ีต้องออกตามวาระใน

การประชมุครัง้นี ้  ให้ท่ีประชมุพิจารณาแตง่ตัง้กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไป  จงึขอเรียนเชิญ ร้อยตํารวจโทฉตัรชยั   

บณุยะอนนัต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ  ชีแ้จงเหตผุลท่ีเสนอให้ท่ีประชมุแตง่ตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระ

กลบัเข้าเป็นกรรมการตอ่ไป 

               ร้อยตาํรวจโทฉัตรชัย   บุณยะอนันต์ ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ   ชีแ้จงท่ีประชมุวา่ 

คณะกรรมการสรรหาฯ และคณะกรรมการ  ได้พิจารณาแล้วเห็นควรเสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้กรรมการทัง้  4  ทา่น ท่ี

ออกตามวาระกลบัเข้าเป็นกรรมการของบริษัทตอ่ไป   ทัง้นีก้รรมการทัง้  4  ทา่นดงักลา่วจะทําคณุประโยชน์

ให้แก่บริษัทได้มาก  และการท่ีกรรมการบางทา่นประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท  หรือเป็นกรรมการในบริษัทท่ี

ประกอบกิจการเช่นเดียวกบับริษัท  และเป็นการแขง่ขนักบับริษัทในฐานะสว่นตวั  กบัในฐานะผู้แทนของบริษัท 

ไม่มีผลเสียหายตอ่บริษัทแตป่ระการใด   

 นายศุภเดช   พูนพพิัฒน์  ประธานที่ประชุม   แถลงเพิ่มเตมิวา่  มีข้อมลูประกอบการ

พิจารณา  ตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อมกบัคําบอกกลา่วเชิญประชมุนี ้ หน้าท่ี 31 – 35   

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะทา่นใดสอบถามเพิ่มเติม  ประธานท่ีประชมุจึงขอให้ท่ีประชมุผู้

ถือหุ้นลงมตแิตง่ตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้  
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 1.  นายบันเทงิ   ตันตวิทิ 
  ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  

กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี  5.1  แต่งตัง้นายบนัเทิง   ตนัติวิท พร้อมลงช่ือและชูบตัร

ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนด้วยครับ 

 2.  นายปิยะพงศ์   อาจมังกร   

  ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  

กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี  5.2  แตง่ตัง้นายปิยะพงศ์   อาจมงักร  พร้อมลงช่ือและชบูตัร

ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนด้วยครับ 

 3.  นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล 

  ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  

กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี  5.3  แตง่ตัง้นายสเุวทย์   ธีรวชิรกลุ  พร้อมลงช่ือและชบูตัร

ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนด้วยครับ 

 4.  นายหชัพงศ์  โภคัย 

  ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  

กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี  5.4  แตง่ตัง้นายหชัพงศ์  โภคยั  พร้อมลงช่ือและชบูตัร

ลงคะแนนมอบให้เจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือนบัคะแนนด้วยครับ 

 ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุลดลงจํานวน 7 ราย  และมีจํานวนหุ้นลดลง

จํานวน  1,559,783  หุ้น  จงึเหลือผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   242   คน  รวมจํานวนหุ้น  137,143,828 หุ้น 

 มต ิ ผลการลงมตใินวาระที่ 5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตาม
วาระ    ซึ่งมีการลงมตแิยกเป็นรายบุคคล ดังนี ้
    1. นายบันเทงิ   ตันตวิทิ 
  เหน็ด้วย       จาํนวน 136,908,528    เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.8284          
              ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน      235,200     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.1715 
              งดออกเสียง   จาํนวน            100     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0001 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,143,828     เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 

      2. นายปิยะพงศ์   อาจมังกร 
   เหน็ด้วย       จาํนวน 136,905,428     เสียง คิดเป็นร้อยละ     99.8262           
             ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน       235,200    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.1715 
              งดออกเสียง   จาํนวน          3,200    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0023 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,143,828    เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
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     3. นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล 
    เหน็ด้วย       จาํนวน 137,143,728     เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9999         
              ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน               0     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
              งดออกเสียง   จาํนวน            100     เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.001 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,143,828     เสียง คิดเป็นร้อยละ    100.0000 

     4. นายหชัพงศ์  โภคัย 
เหน็ด้วย       จาํนวน 136,905,428    เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.8262                    

            ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน       235,200    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.1715 
             งดออกเสียง   จาํนวน          3,200    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0023 
             จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,143,828    เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 

 สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.0000 ซึ่งเกินกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวน
หุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ เหน็ด้วยให้เลือกตัง้นายบันเทงิ   ตันติวิท นายปิยะพงศ์   
อาจมังกร  นายสุเวทย์   ธีรวชิรกุล และนายหชัพงศ์  โภคัย กลับเข้ารับตาํแน่งต่อไป 

 ก่อนเข้าสูก่ารพิจารณาในวาระท่ี 6  นายศภุเดช    พนูพิพฒัน์ รองประธานกรรมการ  ประธานท่ี

ประชมุ ได้ขอเชิญให้ประธานกรรมการ และกรรมการทัง้ 3 ทา่น  กลบัเข้าห้องประชมุเพ่ือร่วมการประชมุตาม

ระเบียบวาระท่ีเหลืออยูต่อ่ไป 

วาระที่  6.   พจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 

               นายบนัเทิง  ตนัตวิิท  ประธานกรรมการ  ได้ขึน้นัง่ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ   และได้แถลงวา่ ใน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2550 ผู้ ถือหุ้นได้มีมตอินมุตัใิห้คา่ตอบแทนกรรมการ จํานวน  8,000,000.- บาท  

(แปดล้านบาทถ้วน)   และอนมุตัสิทิธิประโยชน์ตา่งๆ จํานวน  1,600,000.- บาท (หนึง่ล้านหกแสนบาทถ้วน) รวม

เป็นเงินคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์ จํานวน 9,600,000.- บาท (เก้าล้านหกแสนบาทถ้วน) แก่คณะกรรมการ  

คณะกรรมการบริหาร  คณะกรรมการตรวจสอบ กบัคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคา่ตอบแทน  ตาม

รายงานการประชมุสามญัประจําปี 2550  ในหนงัสือเชิญประชมุฯ  หน้าท่ี 24 - 27   และหน้าท่ี  36  ในรอบปี

บญัชี 2550/2551  ได้จ่ายคา่ตอบแทนคณะกรรมการ  รวม 6,095,000.- บาท  และสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ  รวม 

828,653.34  บาท ให้แก่คณะกรรมการ   คณะกรรมการได้ให้คํามัน่วา่  จะไม่ขอเพิ่มจํานวนคา่ตอบแทนฯ เป็น

เวลา 3 ปี นบัแตปี่ 2550  ในรอบปีบญัชีตอ่ไป  คณะกรรมการ จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นอนมุตัเิงินคา่ตอบแทน

คณะกรรมการ จํานวน  8,000,000.- บาท (แปดล้านบาทถ้วน)  และสทิธิประโยชน์ตา่งๆ จํานวน 1,600,000.- บาท 

(หนึง่ล้านหกแสนบาทถ้วน) รวมเป็นเงินคา่ตอบแทนและสทิธิประโยชน์จํานวน 9,600,000.- บาท (เก้าล้านหกแสน

บาทถ้วน) แก่คณะกรรมการตา่งๆ  เทา่กบัปีท่ีผา่นมา   

         โดยมีรายละเอียดข้อมลูปรากฏตามเอกสารประกอบการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปีนีห้น้าท่ี  36 

 ประธานท่ีประชมุได้ขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะสอบถามเพิ่มเตมิหรือแสดงความเห็น     

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะผู้ใด    ซกัถามเพิ่มเตมิ     จงึได้ขอให้มีการลงมต ิ โดยผู้ ถือหุ้น

ท่ีไม่เห็นด้วย  หรือ   งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียง พิจารณากําหนดคา่ตอบแทน

กรรมการ พร้อมลงช่ือและชบูตัรลงคะแนน 
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 ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมลดลงจํานวน 6 ราย  และมีจํานวนหุ้นลดลง

จํานวน  22,060 หุ้น  จงึเหลือผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   236  คน  รวมจํานวนหุ้น  137,121,768 หุ้น 
  
 มต ิ  ผลการลงมตใินวาระที่ 6 พจิารณาค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทมีดังนี ้
            เหน็ด้วย       จาํนวน 137,121,468    เสียง คิดเป็นร้อยละ    99.9998 
              ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน      300    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0002 
              งดออกเสียง   จาํนวน                0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,121,768    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
 สรุป    ที่ประชุมมีมตด้ิวยเสียงส่วนใหญ่ร้อยละ 99.9998 ซึ่งเกนิกว่ากึ่งหน่ึงของจาํนวนหุ้นที่
เข้า  ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี ้ อนุมัตค่ิาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัท 
 
วาระที่ 7.  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนสินจ้างของผู้สอบบัญชีประจาํปี  2551 – 2552 
      ประธานท่ีประชมุ  ได้ขอให้ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ช่วย

นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณา 

 ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได้มีมตเิสนอผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ 

 1.  นายโสภณ     เพิ่มศริิวลัลภ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3182 และ/หรือ 

 2. นางนงลกัษณ์    พุม่น้อย             ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4172 และ/หรือ 

 3. นางสาวรุ้งนภา   เลศิสวุรรณกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3156 และ/หรือ 

 4. นางสาวสมุาลี     รีวราบณัฑิต ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  3970  

               สํานกังานบญัชี  บริษัท  สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั  จํากดั  ซึง่เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทมา  3  ปี  แล้ว   

เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทสําหรับรอบปีบญัชีระหว่างวนัท่ี 1 กรกฎาคม  2551 ถึงวนัท่ี 30 มิถนุายน 2552   และ

กําหนดคา่สอบบญัชีให้เป็นจํานวนเงิน  1,712,000.- บาท (หนึง่ล้านเจ็ดแสนหนึง่หม่ืนสองพนับาทถ้วน)   

ความสัมพันธ์กับบริษัท  
   ผู้สอบบญัชีท่ีเสนอให้แตง่ตัง้ ไม่มีความสมัพนัธ์  และหรือไม่มีสว่นได้เสียใด ๆ กบับริษัท  

บริษัทยอ่ย  ผู้บริหาร  ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่  หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งไร   
 

ผู้สอบบัญชีเป็นผู้สอบบัญชีชุดเดมิ   
    คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบ  เห็นควรให้ผู้สอบบญัชีแหง่สํานกังานบญัชีบริษัท 

สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั  จํากดั ผู้สอบบญัชีชดุเดมิ  ซึง่สอบบญัชีของบริษัทมาแล้ว 3  ปี  เป็นผู้สอบบญัชี

ของบริษัทในรอบปีบญัชี  2551-2552   
 
   การเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยและบริษัทร่วม 
   เน่ืองจากเป็นบริษัทในเครือเดียวกบับริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) บริษัทจงึแตง่ตัง้ให้ผู้สอบ

บญัชีดงักลา่ว  ของสํานกังานบญัชี บริษัท  สํานกังาน เอินส์ท แอนด์ ยงั จํากดั     เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย 
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และบริษัทร่วมในปี 2550-2551  จํานวน 36 บริษัท  คา่ตรวจสอบบญัชี  5,744,700.-  บาท  และในปี  2551-2552  

จํานวน   39    บริษัท   คา่ตรวจสอบบญัชี  6,231,000.-  บาท   สําหรับคา่บริการอ่ืน  ในรอบปีบญัชีท่ีผา่นมา  

บริษัท  บริษัทยอ่ยและบริษัทร่วมไม่ได้ใช้บริการอ่ืนของสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั  บคุคลหรือ

กิจการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชี   และสํานกังานผู้สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 

     โดยมีข้อมลูประกอบการพิจารณาตามเอกสารท่ีสง่มาพร้อมกบัคําบอกลา่วเชิญประชมุนี ้ หน้าท่ี  37   

 คา่สอบบญัชีปีท่ีผ่านมาเป็นเงิน  1,621,000.-  บาท  จํานวนคา่สอบบญัชีท่ีขอให้พิจารณาอนมุตัิ

ในปีตอ่ไปเพิ่มขึน้เป็นเงิน  91,000.- บาท  หรือ  5.61%   

 ศาสตราจารย์ไพจิตร  โรจนวานิช ประธานกรรมการตรวจสอบ  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 ประธานท่ีประชมุจงึขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ขอให้กรอก

ข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี  7  พร้อมลงช่ือและชบูตัรลงคะแนน 

 ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุลดลงจํานวน  1 ราย  และมีจํานวนหุ้นลดลง

จํานวน  2,000  หุ้น  จงึเหลือผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   235   คน  รวมจํานวนหุ้น  137,119,768 หุ้น  

  
 มติ    ผลการลงมติในวาระที่ 7  พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดจาํนวนสินจ้าง
ของผู้สอบบัญชีประจาํปี  2551 – 2552     มีดังนี ้
            เหน็ด้วย       จาํนวน 137,119,768   เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
              ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน         0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
              งดออกเสียง   จาํนวน                0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,119,768    เสียง คิดเป็นร้อยละ     100.0000 
   สรุป ที่ประชุมมีมตด้ิวยเสียงเป็นเอกฉันท์ เหน็ด้วย  ให้อนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีทัง้  4  ท่าน  
และอนุมัตค่ิาสอบบัญชีประจาํปี  2551– 2552  ตามที่เสนอ 
 
วาระที่  8.  พจิารณาดาํเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงนิรวมไม่เกนิ  5,000 ล้านบาท  
  ประธานท่ีประชมุได้แถลงวา่  การออกหุ้นกู้ ก็เป็นเช่นเดียวท่ีบริษัทได้ดําเนินการอยูเ่ป็นประจํา  

บริษัทจะขออนญุาตผู้ ถือหุ้นไว้  เม่ือมีโอกาสคณะกรรมการบริษัทก็จะได้ดําเนินการได้ทนัทว่งที  โอกาสในการ

ออกหุ้นกู้บางครัง้จะมาเป็นระยะ ๆ ท่ีบริษัทจะขายได้  และได้ในอตัราดอกเบีย้ท่ีดี  จงึจะขออนญุาตให้ผู้ ถือหุ้น

อนมุตัไิว้ก่อน สว่นรายละเอียดในการนําเสนอขายไม่วา่จะเป็นบางสว่น เป็นครัง้คราวไป เง่ือนไขตา่งๆ ก็ขอ

อนญุาตให้อยูใ่นดลุยพินิจของคณะกรรมการบริษัท  ท่ีผา่นมาบริษัทได้ออกหุ้นกู้ ไปทัง้หมด 3 ครัง้ โดยครัง้แรก

ครบชําระคืนไปหมดแล้ว ครัง้ท่ีสองออกหุ้นกู้ ไป 3,000 ล้านบาท  ครัง้ท่ีสามออกหุ้นกู้ ไป  2,000  ล้านบาท ทัง้นี ้

จะทยอยถึงกําหนดไม่พร้อมกนั   การขอเสนอนีไ้ม่ใช่เพ่ือโครงการใดโครงการหนึง่โดยเฉพาะ เพียงขอเผ่ือไว้

เทา่นัน้  เพ่ือความคลอ่งตวั  ในอดีตการท่ีผู้ ถือหุ้นได้กรุณาอนมุตัไิว้ลว่งหน้าก็เป็นประโยชน์มากสําหรับบริษัท   

ในการดําเนินธุรกิจ เพราะการเรียกประชมุผู้ ถือหุ้นต้องใช้เวลา ทําให้เสียโอกาสไป จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นพิจารณา

อนมุตัใิห้วงเงินไว้จํานวน 5,000 ล้านบาท   
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    มีรายละเอียดดังนี ้
ประเภทตราสาร : หุ้นกู้    

วงเงิน : ไม่เกิน 5,000 ล้านบาท 

  สกลุเงิน : เงินบาท และ/หรือเงินตราตา่งประเทศสกลุอ่ืนท่ีเทียบเทา่เงินบาท 

อตัราดอกเบีย้  : ตามภาวะตลาด 

การไถ่ถอนก่อนครบกําหนด :  เป็นไปตามข้อตกลงและเง่ือนไขของหุ้นกู้ ท่ีจะออกในแตล่ะคราว 

วิธีการจดัสรร  : 1. เสนอขายในประเทศ และ/หรือ ตา่งประเทศ  

  2. เสนอขายให้แก่ประชาชน และ/หรือผู้ลงทนุสถาบนั  

  3. เสนอขายผู้ลงทนุโดยไม่เฉพาะเจาะจงและ/หรือ เฉพาะเจาะจง 

  4. เสนอขายคราวเดียวหรือหลายคราวแยกตา่งหากจากกนัก็ได้ 

 ประธานท่ีประชมุ   เห็นควรให้ออกหุ้นกู้ดงักลา่ว เพ่ือรองรับการขยายตวัของธุรกิจของบริษัท  และ

บริษัทยอ่ย ทัง้นี ้ให้คณะกรรมการบริษัทมีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัการ

ออกและเสนอขายหุ้นกู้ตอ่ไป  จงึขอให้ท่ีประชมุพิจารณา 

 นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพทิกัษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น  
 - การออกหุ้นกู้ ท่ีผา่นมามีอตัราดอกเบีย้เทา่ใด  และครัง้หลงัสดุมีการกําหนดอตัราดอกเบีย้ไว้หรือยงั 

หากยงัถ้าสามารถบอกได้ก็ขอให้นําเสนอด้วย 

 นายสุเวทย์  ธีรวชิรกุล  กรรมการผู้อาํนวยการ  ชีแ้จงวา่ บริษัทออกหุ้นกู้  ครัง้ท่ีสองจํานวน 

3,000 ล้านบาท อตัราดอกเบีย้เป็น  4.3 % ครัง้ท่ีสาม อตัราดอกเบีย้เป็น  6 % หุ้นกู้ ได้ท่ีออก  บริษัทจะต้องชําระ

คืนเงินต้นเม่ือครบกําหนดทัง้หมดภายในระยะเวลา 3 ปี  
           นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพทิกัษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น    
 - ในกรณีท่ีอนมุตัหิุ้นกู้ ไปแล้วในวนันี ้  จํานวน  5,000 ล้านบาท ถ้าภายใน 1 ปี บริษัทยงัไม่ได้ออก 

ต้องนํามาขอเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัใิหม่ใช่หรือไม่  

           ประธานที่ประชุม   ชีแ้จงวา่  หากเป็นหุ้นสามญัเม่ือได้อนมุตัไิปแล้วไม่ขายภายใน  1  ปี  ในปี

ถดัไปจะต้องนํามาเสนอผู้ ถือหุ้นเพ่ือขออนมุตัใิหม่   แตสํ่าหรับหุ้นกู้ ไม่จําเป็นต้องขออนมุตัอีิก 
 นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพทิกัษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น  ได้ให้ข้อเสนอแนะวา่ ขอฝากให้พิจารณาการออกหุ้นกู้ครัง้ใหม่ คงไม่รู้วา่ภาวะเศรษฐกิจ

ข้างหน้าจะเป็นอยา่งไร  แตเ่ม่ือสกัครู่ได้สอบถามเร่ืองการออกหุ้นกู้ จํานวน 2,000 ล้านบาท  อตัราดอกเบีย้เป็น  

6 % ซึง่เป็นอตัราคอ่นข้างสงู ในอนาคตคงต้องฝากทา่นคณะกรรมการ ตลอดจนคณะกรรมการบริหารทกุทา่น

ช่วยพิจารณาเร่ืองดอกเบีย้ ให้เป็นไปตามภาวะการณ์  ผมเช่ือวา่หุ้นกู้ของบริษัทมัน่คง โดยดจูากผลการ

ดําเนินงาน จ่ายเงินปันผลอยา่งสม่ําเสมอทกุปี และแม้แตเ่งินบําเหน็จกรรมการ 1% ก็ไม่มีผู้ ถือหุ้นคดัค้าน ผมก็

เช่ือวา่คณะกรรมการทกุทา่น  จะใช้ความสามารถในการออกหุ้นกู้  
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 ประธานที่ประชุม  แถลงเพิ่มเตมิวา่ บริษัทพยายามดจูงัหวะ  สําหรับครัง้แรก บริษัทได้ดอกเบีย้ใน

อัตราท่ีดีมาก จังหวะค่อนข้างดี  แต่ครัง้ท่ีสองเป็นช่วงท่ีหลังจากท่ีบริษัทได้จ่ายเงินให้กับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลยัแล้ว บริษัทมีเงินกู้ ระยะสัน้อยู่คอ่นข้างมาก  คณะกรรมการ  จึงเห็นควรให้มีเงินกู้ ระยะยาว เพ่ือจะ

ไม่มีความเสี่ยงในการท่ีจะถกูเรียกเงินคืนและก็ไม่มีเงินชําระคืน จึงตกลงให้ธนาคาร 2 แห่ง เป็น UNDERWRITER ให้ 

เง่ือนไขท่ีบริษัทได้รับค่อนข้างดี แต่เป็นเง่ือนไขในอัตราท่ีบวกเหนืออัตราผลตอบแทนของพันธบัตร  ซึ่งใน

RATING ของบริษัทถือว่าค่อนข้างต่ํา ปรากฏว่าโชคไม่ดี  หลงัจากตกลงเรียบร้อยแล้วในช่วงระยะเวลาอนัสัน้ 

ดอกเบีย้พนัธบตัรได้ขึน้ไปสงู บริษัทจึงต้องเสียดอกเบีย้สงู  ในช่วงเดียวกนัซิตีแ้บงค์   ออกหุ้นกู้ ต้องเสียดอกเบีย้ 

6.3 % แตข่องบริษัทเสียดอกเบีย้ 6.03% ก็ถือว่าสงู  แตย่งัต่ํากว่ารายอ่ืนท่ีออกในช่วงเวลาเดียวกนั  จากวิกฤติ

โลกท่ีผ่านมาแสดงให้เห็นชดัเจนว่า ผู้ ท่ีกู้ เงินระยะสัน้มาใช้ระยะยาวถ้ามากเกินไปจะประสบปัญหาอย่างรวดเร็ว

ได้ สถาบนัการเงินท่ีล้มละลายไปใช้เวลาเพียง 2 วนัเท่านัน้เอง เม่ือถึงกําหนดจะตอ่ระยะเวลาเงินกู้  แตต่อ่ไม่ได้  

ซึง่หมายถึงสถาบนัการเงินท่ีไม่มีเงินฝากแตกู่้ เงินจากตลาดการเงิน 
           นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพทิกัษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับมอบ
ฉันทะของผู้ถือหุ้น   ได้สนบัสนนุให้ออกหุ้นกู้  เพ่ือท่ีจะสามารถควบคมุต้นทนุการคา่ใช้จ่าย  แตล่ะไว้ในฐานท่ี

เข้าใจเร่ืองดอกเบีย้เทา่นัน้เอง 

 เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถามหรือแสดงความเห็น  ประธานท่ีประชุมจึงขอให้ลงมติ  โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือ

ผู้ รับมอบฉันทะท่ีไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมูลในบัตรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี  8  

พร้อมลงช่ือและชบูตัรลงคะแนน 

 ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเท่ากบัวาระท่ี 7  คือมีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   

235   คน  รวมจํานวนหุ้น  137,119,768 หุ้น 
 มต ิ   ผลการลงมตใินวาระที่ 8  พจิารณาดาํเนินการขออนุญาตออกและเสนอขายหุ้นกู้
ในวงเงนิรวมไม่เกนิ  5,000 ล้านบาท      มีดังนี ้
           เหน็ด้วย       จาํนวน 137,119,768    เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
             ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน           0    เสียง    คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
             งดออกเสียง   จาํนวน                0    เสียง   คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
             จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,119,768    เสียง   คิดเป็นร้อยละ  100.0000 
 สรุป    ที่ประชุมมีมติด้วยเสียงเป็นเอกฉันท์ เหน็ด้วย  ให้ออกหุ้นกู้และเสนอขายหุ้นกู้ใน
วงเงนิรวมไม่เกนิ  5,000  ล้านบาท ตามที่เสนอ 

 
 วาระที่ 9.  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.โดยแก้ไขวัตถุที่ประสงค์จากเดมิ  
  53 ข้อ เป็น 54 ข้อ  โดยเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. เป็นดังนี ้

 “ข้อ 54. ประกอบธุรกจิการให้กู้ยืมเงนิโดยวธีิรับจาํนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซือ้ 
อสังหาริมทรัพย์โดยวธีิขายฝาก  ซึ่งมิได้ประกอบธุรกจิเครดติฟองซิเอร์” 
 ประธานท่ีประชมุ แถลงวา่  เน่ืองจาก  พ.ร.บ.สถาบนัการเงิน  ฉบบัใหม่ ให้คํานิยาม ธุรกิจ

เครดติฟองซิเอร์ ใหม่ โดยท่ีผู้ ท่ีประกอบธุรกิจเครดติฟองซิเอร์  จะต้องรับเงินฝากจากประชาชนและมาปลอ่ยให้กู้

โดยมีจํานองเป็นประกนัหรือขายฝาก จงึจะเป็นธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ คือต้อง 2 ข้าง ถ้าทําข้างเดียวไม่ถือเป็น

ธุรกิจเครดติฟองซิเอร์ เพราะฉะนัน้ถ้าบริษัทจะรับซือ้จากการขายฝาก จะปลอ่ยกู้ โดยมีจํานองคํา้ประกนั ถ้ามิได้ 
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รับฝากเงินจากประชาชนในลกัษณะเงินฝากรายยอ่ย ก็ไม่ตดิขดัเร่ืองธุรกิจเครดติฟองซิเอร์  ผมจงึขออนญุาตผู้

ถือหุ้นวา่ เห็นควรให้เพิ่มวตัถปุระสงค์ของบริษัท ในบริคณห์สนธิไว้อีกหนึง่ข้อ เป็นข้อ 54. เพ่ือรองรับโอกาสใน

การให้กู้ ยืมเงินโดยวิธีรับจํานองอสงัหาริมทรัพย์ และการรับซือ้อสงัหาริมทรัพย์โดยวิธีขายฝาก ซึง่มิได้ประกอบ

ธุรกิจเครดติฟองซิเอร์   เปิดช่องไว้อยา่งท่ีนายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ  กรรมการผู้ อํานวยการ ได้เรียนวา่ ในกรณีท่ี

บริษัทสนใจท่ีดนิบางแหง่ แตเ่จ้าของท่ีดนิยงัไม่ขาย  และมีความจําเป็นต้องใช้เงินบริษัทก็ให้กู้ ก่อน บริษัทก็มี

โอกาสตดิตอ่เจ้าของท่ีดนิตลอดเวลา เม่ือใดท่ีเจ้าของท่ีดนิจะขายบริษัทก็จะได้ซือ้มา ระหวา่งนัน้บริษัทก็ได้กําไร

จากดอกเบีย้   ซึง่บริษัทก็สามารถทําได้  ขอเผ่ือไว้ซึง่ไม่น่าจะเป็นผลร้ายตอ่บริษัทแตป่ระการใด  เพียงเพิ่มเป็น

ข้อ 54 เดมิบริษัทมีวตัถปุระสงค์อยู ่ 53 ข้อ  หลงัจากนีผู้้ ถือหุ้นรู้จกัใครท่ีมีท่ีดนิท่ีมีศกัยภาพ  ต้องการจะใช้เงิน

และในขณะเดียวกนัก็เป็นท่ีดนิท่ีบริษัทสนใจ  ขอให้ตดิตอ่บริษัท  หากผู้ ถือหุ้นทา่นใดต้องการจะออกความเห็น

หรือเสนอแนะในประเดน็นี ้ ถ้าไม่มีขอให้ท่ีประชมุพิจารณาลงมต ิ   โดยขอให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีไม่เห็น

ด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ขอให้กรอกข้อมลูในบตัรลงคะแนนเสียงสําหรับวาระท่ี 9  พร้อมลงช่ือและชบูตัร

ลงคะแนน 

 ในวาระนีมี้ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเทา่วาระท่ี 8  คือมีผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้   

235   คน  รวมจํานวนหุ้น  137,119,768 หุ้น  
 
  มต ิ  ผลการลงมตใินวาระที่ 9  พจิารณาแก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3.โดย
แก้ไขวัตถุ ที่ประสงค์จากเดมิ 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ  โดยเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. เป็นดังนี ้

         “ข้อ 54. ประกอบธุรกจิการให้กู้ยืมเงนิโดยวธีิรับจาํนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซือ้ 
อสังหาริมทรัพย์โดยวธีิขายฝาก  ซึ่งมิได้ประกอบธุรกจิเครดติฟองซิเอร์”    มีดังนี ้
            เหน็ด้วย       จาํนวน 137,119,768  เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
              ไม่เหน็ด้วย    จาํนวน         0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
              งดออกเสียง   จาํนวน               0    เสียง คิดเป็นร้อยละ      0.0000 
              จาํนวนเสียงทัง้หมดในวาระนี ้ 137,119,768    เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.0000 
  สรุป  ที่ประชุมมีมตด้ิวยเสียงเป็นเอกฉันท์ เหน็ด้วย ให้แก้ไขเพิ่มเตมิหนังสือบริคณห์สนธิ  
ข้อ 3.โดยแก้ไขวัตถุที่ประสงค์จากเดมิ 53 ข้อ เป็น 54 ข้อ   โดยเพิ่มวัตถุที่ประสงค์ของบริษัท ข้อ 54. 
เป็นดังนี ้

 “ข้อ 54. ประกอบธุรกจิการให้กู้ยืมเงนิโดยวธีิรับจาํนองอสังหาริมทรัพย์ การรับซือ้ 
อสังหาริมทรัพย์โดยวธีิขายฝาก  ซึ่งมิได้ประกอบธุรกจิเครดติฟองซิเอร์” 
 
วาระที่ 10.   พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  ประธานท่ีประชมุ  ได้สอบถามวา่ มีผู้ เข้าร่วมประชมุทา่นใดจะเสนอเร่ืองอ่ืนใดให้ท่ีประชมุ

พิจารณาหรือไม่ หากมีตาม พ.ร.บ. มหาชนจํากดั  จะต้องมีผู้ ถือหุ้นซึง่มีหุ้นนบัรวมกนัได้ไม่น้อยกวา่หนึง่ในสาม

ของจํานวนหุ้นทัง้หมด  คือ 62,876,367 หุ้น   จงึจะเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามถ้าไม่มีผู้ ถือหุ้น

เสนอเร่ืองใดให้พิจารณา ผมขอเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นหรือผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมีความเห็นหรือข้อเสนอแนะหรือจะ

สอบถามเร่ืองใด  ขอเชิญให้สอบถาม ก่อนท่ีจะปิดประชมุ 
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นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  
 เสนอแนะ  รายงานประจําปีสมบรูณ์แบบแล้ว แต่ติดอยู่ท่ีมีเกินมา 150 หน้า เป็นภาษาองักฤษ 

ถ้าเป็นไปได้   อยากให้จดัทําเฉพาะภาษาไทย สําหรับปี 2552 เพ่ือลดจํานวนหน้าลง เป็นการลดคา่ใช้จ่ายของ

บริษัท  สําหรับผู้ ถือหุ้ นชาวต่างประเทศ ถ้าต้องการฉบับภาษาอังกฤษ ให้แนบใบตอบรับและขอเป็นฉบับ

ภาษาอังกฤษน่าจะดีกว่า เพราะส่วนใหญ่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทเป็นคนไทย บริษัท ไม่ได้เป็นบริษัทต่างชาต ิ

เพราะฉะนัน้ไม่ต้องพิมพ์ฉบบัภาษาองักฤษให้ผู้ ถือหุ้นคนไทยอ่าน เพราะเท่าท่ีทราบต้นทนุต่อเล่มมีราคาหลาย

ร้อยบาท 

  ประธานที่ประชุม   ชีแ้จงวา่  ในแงก่ารลดคา่ใช้จ่ายก็เห็นด้วย  แตข่ออนญุาตไปพิจารณาวา่   

จะทําให้บริษัทปฏิบตัติอ่ผู้ ถือหุ้นไม่เทา่เทียมกนัหรือไม่  แตถ้่ามองอีกแงห่นึง่ถ้าผู้ ถือหุ้นเป็นชาวอินเดีย  บริษัท

จะต้องพิมพ์เป็นภาษาอินเดียด้วยหรือไม่ บริษัทเป็นบริษัทสญัชาตไิทย  ก็น่าจะมีแคภ่าษาไทย ถ้าผู้ ถือหุ้นขอ

พิเศษ บริษัทก็อาจจะทําได้ตามเสนอ  
นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น  

 เสนอแนะเพิ่มเตมิวา่   ในขณะท่ีบริษัทสง่รายงานประจําปีให้ผู้ ถือหุ้นจะมีใบตอบรับเป็นใบแนบ ถ้า

ผู้ ถือหุ้นต้องการฉบบัภาษาอังกฤษ ก็ให้ส่งท่ีอยู่กลบัไปและให้บริษัทช่วยจัดส่งให้จะลดค่าใช้จ่าย ถือมาหนัก

เหมือนกนัและต้องถือกลบับ้านอีก 

 ประธานที่ประชุม  ชีแ้จงเพิ่มเติมว่า  ขอนําไปพิจารณาว่า  ในทางปฏิบตัิจะทําอย่างไร เพราะ

เม่ือมีใบแจ้งมา บริษัทจดัพิมพ์อยู่แล้วก็ดําเนินการส่งไป  แต่ถ้าทําอย่างท่ีท่านแนะ บริษัทจะต้องรับใบแจ้งมา

ก่อน ถึงจะพิมพ์และถึงจะจดัส่งไป อาจจะมีปัญหาบ้าง แต่อย่างไรก็ตามผมเห็นว่า  ผู้สอบบญัชีน่าจะจดัทํา

รายงานของผู้สอบบญัชีและงบการเงิน ให้เล็กกว่านีไ้ด้    เป็นข้อเสนอแนะท่ีดีก็จะนําไปพิจารณา ซึ่งบริษัทก็

เสียดายคา่ใช้จ่ายเช่นกนั  

         นายฮัง้ใช้ อัคควัสกุล ในนามอาสาพทิกัษ์สิทธิของสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยและผู้รับ
มอบฉันทะของผู้ถือหุ้น         ได้แสดงความเห็นวา่  สําหรับประเทศไทย วิกฤตเิศรษฐกิจเกิดขึน้เสมอ แตผ่ม

เห็น บริษัทเอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน)  ยงัคงจ่ายเงินปันผลได้อยา่งสม่ําเสมอ ต้องขอช่ืนชมจริงๆ และขอขอบคณุ  

การจดัการประชมุในวนันี ้ซึง่คอ่นข้างจะจดัได้ดี และในหนงัสือรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ผมได้กลา่วชม

ในการประชมุครัง้ท่ีแล้ว ในครัง้นีก็้ขอชมอีกครัง้หนึง่ อยากกราบเรียนทา่นประธานและคณะกรรมการบริษัททกุ

ทา่น คงต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึน้อีกเทา่ตวั ปีหน้าต้องใช้ความสามารถเพิ่มขึน้อีกเทา่ตวัแน่ๆ  เพราะ

ผลกระทบจากภาวะเศรษฐกิจกําลงัรุมเร้าทกุบริษัท ท่ีเป็นบริษัทจดทะเบียน สําหรับท่ีทา่นประธานกลา่วมาวา่

หลายๆ บริษัทท่ีใช้เงินกู้ ระยะสัน้มาใช้จะประสบปัญหา  ผมได้ประชมุผู้ ถือหุ้นของบริษัทจดทะเบียนมามาก  

หลายบริษัทถึงขัน้ใกล้ล้มละลาย แตบ่ริษัทเอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) ใช้หลกัเศรษฐกิจพอเพียง  บริษัทจงึมีความ

มัน่คง  ในวนันีไ้ด้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นถาม – ตอบ กนัอยา่งกว้างขวาง ขอเสียงปรบมือดงัๆ ด้วย 

 ประธานที่ประชุม   กลา่วขอบคณุตอ่ผู้ ถือหุ้นและกลา่ววา่  ก็ต้องขอบคณุนายสเุวทย์  ธีรวชิรกลุ  

เป็นพิเศษ ในฐานะท่ีเป็นกรรมการผู้ อํานวยการ เม่ือสกัครู่ก็เห็นแล้ววา่  ผู้ ถือหุ้นได้ลงคะแนนเสียงให้อยา่งเตม็ท่ี

ในวาระท่ี 5  
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      นายศักดิ์ชัย  สกุลศรีมนตรี  ผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น 

  สอบถามว่า  ทําไมอาหารเลีย้งรับรองจงึน้อยกวา่ปีท่ีแล้ว ทัง้ๆท่ีบริษัทมีกําไรเพิ่มขึน้ 

  ประธานที่ประชุม   ชีแ้จงวา่  ทางเจ้าหน้าท่ีบอกวา่  ความจริงอาหารมีจํานวนเทา่เดมิ ประเภท

ของอาหารเทา่เดมิ เพียงแตบ่ริษัทจดัเป็นอาหารกลอ่ง เพ่ือความสะดวกในการให้ผู้ ถือหุ้นรับประทาน หรือ

นํากลบับ้าน         

  ประธานได้กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้น ท่ีให้ความไว้วางใจคณะกรรมการบริษัท  ในการทํางานตอ่ไป  

บริษัทก็พยายาม โดยได้ตัง้เป้าไว้วา่ เน่ืองจากบริษัทต้องชําระคา่เช่าให้กบัจฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยัในอตัราท่ี

คอ่นข้างสงู จงึตัง้เป้าไว้วา่จะพยายามสร้างฐานรายได้จากด้านอ่ืน  และพยายามพฒันาทางศนูย์การค้าเอ็ม บีเค 

ให้ดีขึน้ เพ่ือท่ีจะให้รายได้ไม่ลดลง เม่ือถึงวนัท่ีจะต้องจ่ายคา่เช่าสงูกวา่เดมิมากในปี 2556 และบริษัทมัน่ใจ

พอสมควรวา่จะทําได้ แตอ่ยา่งไรก็ตามเร่ืองเงินปันผลก็จะพยายามทําดงัท่ีเคยทํามา  คือให้ผู้ ถือหุ้นท่ีถือหุ้นของ

บริษัทสามารถวางแผนได้วา่  ถือหุ้นบริษัท เอ็ม บี เค จํากดั (มหาชน) แล้วทกุๆ คร่ึงปี จะได้เงินไปในจํานวนท่ี

คอ่นข้างคาดหมายได้และนําไปใช้ได้ โดยจะพยายามคอ่ยๆ เพิ่มให้ทีละน้อย ดงัท่ีเคยทํามาและต้องขอบคณุท่ีมา

ประชมุในวนันี ้ รวมทัง้ให้การสนบัสนนุในกิจการในการทํางานของคณะกรรมการบริษัท   ขอบคณุมากครับ 

  

 
ปิดประชุมเวลา  16.50 น. 
 

                             ลงช่ือ          ประธานที่ประชุม 
                                              (นายบันเทงิ    ตันตวิทิ) 
 
 

     ลงช่ือ                    ผู้บันทกึการประชุม 
                                                 (นายกมล  รมเยศ) 
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