เอกสารประกอบวาระ
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เอกสารประกอบวาระที่ 1

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)

SIAM FUTURE DEVELOPMENT PUBLIC CO., LTD.
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
เวลาและสถานที่

ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 มีนาคม 2553 เวลา 15:00 น. ณ โรงภาพยนตรเอสพละนาด ซีนีเพล็กซ 10
ชั้น 3 ศูนยการคาเอสพละนาด ถนนรัชดาภิเษก ดินแดง กรุงเทพมหานคร
กรรมการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ครบทั้ง 11 คน และไดแนะนําตัวโดยมีรายชื่อ
ดังตอไปนี้
1. นายอรณพ
2. นายพงศกิจ
3. นายนพพร
4. นายสมนึก
5. นายวิชา
6. นายวีรวัฒน
7. นายชัย
8. นายเดช
9. นางนันทิยา
10. นายดุสิต
11. นางสไบทิพย

จันทรประภา
สุทธพงศ
วิฑูรชาติ
พจนเกษมสิน
พูลวรลักษณ
องควาสิฎฐ
จรุงธนาภิบาล
บุลสุข
มนตริวัต
นนทะนาคร
สุนทรส

ประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
ประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ ผูจัดการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

นายอรณพ จันทรประภา ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม โดยประธานแถลงวามีผูถือหุนที่มา
ดวยตนเองและรับมอบอํานาจมาประชุม 122 คน นับเปนจํานวนหุนได 774,211,158 หุน คิดเปนจํานวน 75.44% ของ
จํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด 1,026,295,826 หุน ซึ่งเกินจํานวนกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนทั้งหมด ซึ่งเปนไปตาม
ขอบังคับของบริษัทที่กําหนดไวจึงครบองคประชุม
ดังนั้นประธานจึงกลาวเปดประชุม ทั้งนี้ประธานไดแจงใหที่ประชุมรับทราบถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน
เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับและเพื่อใหการดําเนินการประชุมเปนไปโดยเรียบรอยดังนี้
ในวาระที่ไมสําคัญ เชน วาระที่ 1, 2 ที่อาจไมสําคัญเทาวาระอื่น ประธานจะถามและนับ
คะแนนเสียงโดยใชการเรียนถามผูถือหุนในที่ประชุม หากไมมีทานใดคัดคานหรือออกเสียง
ไมเห็นดวย ใหถือวาเปนมติเอกฉันท
ส ว นวาระที่ มี ค วามจํ า เป น และสํ า คั ญ เช น วาระเงิ น ป น ผล หรื อ วาระแต ง ตั้ ง กรรมการ
ประธานฯจะใชวิธีการใหผูถือหุนทุกทานลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
หนา 7

ซึ่งในที่ประชุมผูถือหุนไมมีผูใดคัดคานวิธีการลงคะแนนตามที่ประธานเสนอ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุม
เมื่อวันพุธที่ 17 มิถุนายน 2552 ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถาม แสดงความคิดเห็นและขอเสนอแนะในประเด็น
ที่เกี่ยวของ ซึ่งมีผถู ือหุนแสดงขอคิดเห็นดังนี้

นายอนุพจน พนาพรศิริกุล ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
: 1. เสนอใหเวลาจดรายงานการประชุมใหระบุชื่อผูถือหุนที่มีคําถามและคําตอบที่ไดแสดง
ความคิดเห็นในที่ประชุมดวย เพื่อใหเกิดความโปรงใสและธรรมาภิบาลของบริษัท ซึ่งคําถาม
คําตอบเป นสิ่งที่เกิด ขึ้นจริงในการประชุ ม อีกทั้งเอกสารการประชุมถื อเปนเอกสารสําคัญ
ดังนั้นจึงขอใหเลขานุการไดลงรายละเอียดขอมูลที่ชัดเจน ถาไมจําเปนอยายอ
ประธาน
: เห็นดวยกับขอเสนอของคุณอนุพจนสําหรับการระบุชื่อผูถือหุน โดยจะเริ่มในรายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 เปนตนไป
ทั้งนี้ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวยหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันพุธที่ 17
มิถุนายน 2552

วาระที่ 2

พิจารณารายงานประจําป 2552 และพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด
วันที่ 31 ธันวาคม 2552

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติรายงานประจําป 2552 งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ ซึ่งไดผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯแลว ตามรายละเอียดที่
ไดสงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ทั้งนี้ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดนําเสนอสรุปผล
รายงานประจําปของบริษัทเปนสไลดเกี่ยวกับสินทรัพย หนี้สินและสวนของผูถือหุน รวมทั้งผลประกอบการในเรื่องรายได
และกําไรสุทธิในรอบป 2552 และปกอนๆที่ผานมาเพื่อใหผูถือหุนไดมีความเขาใจมากขึ้น
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: ใหดูรายงานประจําปหนา 50 ตนทุนทางการเงิน ป 2551 และป 2552 เปนจํานวนเงิน 130 ลานบาท
และ 154 ลานบาท เปนตัวเลขที่บอกวาบริษัทใชเงินมากขึ้น ขอใหฝายจัดการชี้แจง
กรรมการผูจัดการ : ชี้แจงวาในปที่ผานมาบริษัทไดเพิ่มทุนเพื่อนําไปลงทุนในโครงการเมกกะ บางนา ที่ถนนบางนา-ตราด
โดยโครงการนั้นใชทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 3,000 ลานบาท ซึ่งบริษัทถือหุนอยู 49% ดังนั้นจึงตองลงทุน
เปนเงินประมาณ 1,500 ลานบาท บริษัทจึงใชเงินจากการเพิ่มทุนจากผูถือหุน 600 ลานบาทสวนที่
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เหลืออีก 900 ลานบาทบริษัทตองกูเงินมาลงทุนซึ่งมีดอกเบี้ยจายเพิ่มขึ้นจากการกูเงินกอนนี้ ดังนั้นจึง
ทําใหตนทุนทางการเงินเพิ่มขึ้น
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: เมื่อบริษัทใชเงินทุนมากขึ้น แตวากําไรนอยลงจากปที่แลว ซึ่งถาเราใชมากขึ้นกําไรก็ควรจะมากขึ้นจึง
จะถูกตอง แตทําไมกําไรสุทธิป 2552 เกือบจะหายไปเกือบครึ่ง ไมทราบวาดวยเหตุผลอะไรขอใหชี้แจง
ดวย
กรรมการผูจัดการ : เนื่องจากโครงการเมกกะบางนาตามที่ไดเรียนใหทราบเปนโครงการที่บริษัทเพิ่งจะลงทุนไปในป
2552 นี้ กวาจะเปดคาดวาจะตองใชเวลากอสรางประมาณ 2 ป จึงตองรออีก 2 ปใหโครงการเมกกะ
บางนาเปดจึงจะมีผลตอบแทนกลับมาอีกที
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: แสดงวากําไรตอหุนขั้นพื้นฐานป 2552 จํานวน 0.25 บาทซึ่งตางจากกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานป 2551 =
0.44 บาท ฉะนั้นบอกวาการบริหารของบริษัทไปตกหลนกําไรที่ไหนหรือเปลา เพราะวากําไรหายไป
จํานวนไมนอยจาก 0.44 บาทเหลือ 0.25 บาท เพราะวาจะมีผลกับเงินปนผลในวาระถัดไป ไมทราบวา
จะจายเงินปนผลที่ 0.25 หรือลดไปอีกครึ่งหนึ่ง
กรรมการผูจัดการ : สาเหตุที่ปที่แลวกําไรตอหุนขั้นพื้นฐานป 2551 = 0.44 บาทนั้น เพราะเมื่อกลางป 2552 บริษัทมีการ
เพิ่มทุนเทาตัว เมื่อตัวหารมากขึ้นอีกเทาตัว ดังนั้นกําไรตอหุนในป 2552 จึงลดไปครึ่งหนึ่ง
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ดูงบการเงินหนา 50 รายไดจากสัญญาเชาทางการเงิน ในป 2551 มีรายรับ 500 กวาลานบาทแตในป
2552 รายไดดังกลาวเหลือ 184 ลานบาท อยากทราบวารายไดลดลงเปนเพราะอะไร
ประธาน
: เปนเรื่องของรายการทางบัญชีที่ปไหนบริษัทมีการเปดโครงการใหมมาก ปนั้นก็จะมีรายไดรายการนี้
มาก ป 2552 มีรายไดตัวนี้มากก็แสดงวามีการเปดโครงการมากกวาป 2551 จึงทําใหรายไดจากสัญญา
เชาทางการเงินมากกวาป 2552 ซึ่งเรื่องนี้เปนเรื่องของวิธีการลงบัญชีใหเปนไปตามมาตรฐานสากล
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: รายไดจากสัญญาเชาทางการเงินเปนการลงบัญชีทีเดียวครั้งเดียวจบเลยหรือ
ประธาน
: รายไดจากสัญญาเชาทางการเงินเปนวิธีการทางบัญชี ศัพททางเทคนิคเรียกวา Financial Lease คือ
วิธีการบัญชีที่บังคับใชกับผูเชาระยะยาว สวนที่มีทําการสัญญาเชาที่เปนระยะยาวของบริษัทที่มีในแต
ละศูนย โดยบริษัทตองนําสวนหนึ่งซึ่งก็เปนสวนใหญมาบันทึกเปนรายไดครั้งเดียวในเกือบจะในทันทีที่
ศูนยการคานั้นเปด
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: หมายความรายไดจากสัญญาเชาทางการเงินนี้ในสวนของปถัดไปก็จะไมมีแลว
ประธาน
: ใช ในปถัดไปก็จะไมมี ถาปไหนไมมีการเปดสาขาใหมก็จะไมมีรายไดตัวนี้ ถาปไหนมีการเปดสาขา
ใหมบริษัทก็จะมีรายไดรายการนี้ ปไหนมีการเปดสาขาใหมมากก็จะมีรายไดตัวนี้มากเปนมาตรฐาน
บัญชีทั่วไปที่ทุกบริษัทตองลงบัญชีแบบนี้
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: รายไดอื่นๆเพิ่มขึ้นจากป 2551 จาก 30 กวาลานบาทเพิ่มเปน 100 ลานบาท และในหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 12 แจงวาเปนการขายโครงการ ไมทราบวาเปนโครงการประเภทไหน อยางไร
กรรมการผูจัดการ : ป 2552 บริษัทไดทําการขายโครงการของบริษัทคือโครงการเขาใหญ เปนโครงการที่บริษัททํารวมกับ
เทสโก โลตัส โดยพื้นที่สวนใหญเทสโก โลตัสเปนผูเชาแลวไปทําการกอสรางเอง ซึ่งพื้นที่คาปลีกในสวน
ของบริษัทซึ่งเปนสวนยอยมีเพียง 1,000 ตารางเมตร โครงการนี้อยูหางไกลและพื้นที่ของบริษัทเปน
เพียงสวนนอย อีกทั้งตนทุนในการบริหารงานสูง เมื่อเทสโก โลตัสเสนอราคาซื้อที่สูงและนาพอใจบริษัท
จึงตัดสินใจขายโครงการนี้ไป ทําใหบริษัทประหยัดดอกเบี้ยไปได และนําเงินสดไปลดเงินกู ซึ่งดอกเบี้ยที่
ลดลงไปเทากับกําไรขั้นตนที่บริษัทไดจากคาเชาตามปรกติของโครงการนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ในเอกสารรายงานประจําปหนา 65 เงินลงทุนระยะสั้น ไมทราบวาบริษัทมีเงินเหลือตั้ง 400 กวาลาน
ไปลงทุนแลวใหผลตอบแทนคุมหรือไมที่บริษัทไปลงทุนในกองทุนเปด ซึ่งในป 2551 ไมมีการลงทุน
รายการนี้ แตในปถัดมามีไปลงทุนไว
กรรมการผูจัดการ : เปนการไปลงทุนระยะสั้นชั่วคราวเนื่องจากมีการกูยืมเงินโดยการออกตั๋ว B/E (Bill of Exchange)
เพื่อสํารองไวใชเพื่อการขยายงานในบริษัทและเพื่อสํารองเผื่อเหตุการณไมคาดฝนเกิดขึ้น ซึ่งเปนชวง
สั้นๆเทานั้น เมื่อไมมีการขยายงานหรือไมมีความจําเปนตองใชเงิน บริษัทก็ตองคืนเงินไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: เราไปลงทุนและเปนการเอาทุนไปกูมาเพื่อค้ําประกันหรืออยางไร
กรรมการผูจัดการ : เปนการไปกูยืมเงินโดยการออกตั๋ว B/E (Bill of Exchange) ทําใหบางชวงบริษัทมีเงินสดเหลือจาการ
กู แตยังไมถึงกําหนดชําระเงินกู บริษัทจึงเอาเงินไปลงทุนพักไวในตราสารการเงินระยะสั้นประเภทอื่น
ชั่วคราวกอนที่เงินกูจะถึงกําหนด
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ในเอกสารรายงานประจําปหนา 65 ลูกหนี้มียอดคางชําระเกินกวา 12 เดือน เปนลูกหนี้ประเภทไหน
อยางไร บริษัทไดมีการตั้งสํารองหนี้สูญหรือไม และนโยบายในการตั้งหนี้สูญเปนอยางไร ลูกหนี้ที่คางมี
ยอดจํานวนเงิน 10 กวาลานบาท
กรรมการผูจัดการ : โดยปกตินโยบายการตั้งสํารองหนี้สูญ บริษัทจะพิจารณาวาลูกหนี้ไมสามารถชําระหนี้ไดหรือไมมี
หลักทรัพยเพียงพอที่จะคุมหนี้ สําหรับลูกหนี้ของบริษัทเปนลูกหนี้จากการเชาจะมีเงินค้ําประกันการเชา
ที่วางไวกับบริษัท โดยเฉพาะลูกหนี้หองเซงระยะยาวจะมีมูลคาของคาหองคุมหนี้อยู ซึ่งไดปรึกษาผูสอบ
บัญชีแลว ผูสอบบัญชีก็เห็นชอบในหลักการการตั้งสํารองหนี้สูญของบริษัท บริษัทจึงไมมีนโยบายการ
ตั้งหนี้สงสัยจะสูญจากลูกหนี้ที่คงคางในงบ
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: บริษัทมีนโยบายในการตั้งหนี้สงสัยจะสูญอยางไร และใชหลักพิจารณาอยางไรวาจะพิจารณาเปน
รายๆไปหรือดูจากลูกหนี้ทั่วๆไป เห็นวามีเงินค้ําประกันอยูครบก็อาจไมมีการตั้งหนี้สูญ ถาไมมีเงินค้ํา
ประกันครบก็
หนา 10

ประธาน

อาจมีการตั้งหนี้สูญหรือไม แตโดยสวนตัวแลวเห็นวาควรตั้งสํารองหนี้สูญ จากบัญชีเงินประกันมีการ
บันทึกแยกบัญชีกันกับบัญชีลูกหนี้ ซึ่งควรจะอธิบายใหมากกวานี้
: เรื่องการตั้งสํารองหนี้สูญนั้น ขอเรียนชี้แจงดังนี้ ตั้งแตบริษัทเขาตลาดหลักทรัพยมา ยังไมเคยมีปญหา
หนี้สูญ ซึ่งความจําเปนในการตั้งหนี้สูญไมเหมือนกับการปลอยเงินกูของธนาคารตางๆที่ตองพิจารณา
วา หลักทรัพยคุมหนี้หรือไม สวนในการพิจารณากําหนดตั้งหนี้สูญบริษัทจะพิจารณาเปนรายๆไป ซึ่ง
บริษัทไดปรึกษากับผูสอบบัญชีของบริษัทแลวและผูสอบบัญชีก็เห็นดวย สําหรับหลักการเชาของบริษัท
ลูกคาที่มาเชาจะตองวางเงินประกันจํานวนหนึ่งไวใหครอบคลุมเกือบทั้งหมด ซึ่งการวางเงินประกันการ
เชาและบริการอาจจะมีจํานวนตั้งแต 1,6,9 หรือ 12 เดือน โดยทั่วไปจะวางเงินประกัน 6 เดือนซึ่งนอย
รายที่จะมีการวางเงินประกัน 3 เดือน ที่ผานมาบริษัทยังไมเคยมีปญหาเรื่องนี้และผูสอบบัญชีไมเคย
ทักทวงกับนโยบายนี้ บริษัทจึงเห็นวาลูกหนี้ที่คงคางยังไมใชปญหาสําคัญของบริษัท

นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ที่บอกวามีเงินประกัน 6 เดือน ทําไมลูกหนี้จึงคาง 12 เดือนได เกินวงเงินค้ําประกันหรือเปลา
ประธาน
: ที่แจงเรื่องเงินประกัน 6 เดือนนั้นเปนขอมูลสมมุติซึ่งแตละรายจะไมเทากัน สวนที่ลูกหนี้คางนั้น ไมใช
คางทั้ง 12 เดือนแตเปนยอดคางนานกวา 12 เดือนซึ่งอาจคางเพียง 1 เดือนหรือ 2 เดือนก็ได แตคาง
มากกวา 12 เดือน ซึ่งสวนใหญลูกหนี้ที่คางนานจะเปนปญหาเกี่ยวพันกับการขอสวนลดคาเชา
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ดังนั้นควรอธิบายเงินประกันคาเชาไวทายลูกหนี้การคาวาไมมีการตั้งคาเผื่อหนี้สูญ เนื่องจากมีเงิน
ค้ําประกันอยู
ประธาน
: รับไปปรึกษากับผูสอบบัญชีอีกครั้ง
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: ขอใหดูรายงานประจําปหนา 53 บริษัทมีเงินสดซื้อที่ดินอุปกรณ 454 ลานบาท มีเงินสดไปจายเพื่อการ
ลงทุนในบริษัทยอยกิจการรวมคา 857 ลานบาท ซึ่งซื้อที่ดินก็เห็นดวยเพราะเปนสินทรัพยถาวร สวนเงิน
ลงทุนที่ไปจายใหบริษัทยอยทําไมเกิดตั้ง 800 กวาลานบาทซึ่งมีความเสี่ยงอะไรอยูในนั้นหรือเปลา
กรรมการผูจัดการ : เงินลงทุนในกิจการรวมคาเปนเงินที่ไปลงทุนในโครงการเมกกะ บางนา ซึ่งตามที่ไดรายงานไปกอน
หนานี้คือตองมีเงินลงทุนทั้งสิ้น 10,000 ลานบาท โดยเปนทุนจดทะเบียน 3,000 ลานบาท เปนสวนที่
บริษัทจะตองลงทุน 1,500 ลานบาท ซึ่งเงินลงทุนนี้บริษัทไดลงทุนมา 2 ปแลว
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: บริษัทลงทุนไป 2 ปแลวก็จวนจะไดรับผลประโยชนจากที่ลงไปแลว
ประธาน
: ก็จวนจะไดผลประโยชนแลวจะสรางเสร็จในอีก 2 ปตอนนี้จะเริ่มมีการประมูลงานถมดินแลว
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: เวลาเดินไปเร็ว ผูถือหุนบางคนตองรอนาน อยากจะเรงใหเร็วก็ไมได ก็ตองใชเวลา ทั้งนี้ขอฝากให
ผูบริหารใชความสามารถที่จะทําใหบริษัทกลับมามีกําไร เพื่อใหผูถือหุนยิ้มแยมแจมใสไดรับเงินปนผล
อันใกลนี้ ขอฝากทานประธานไวดวย
หนา 11

ประธาน

: ผมไมถือวาเปนการแสดงความคิดเห็น ถือวาเปนคําอวยพร และขอขอบคุณกับคําอวยพรนี้

ทั้งนี้ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เมื่อไม
มีผูถือหุนทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติรายงานประจําป 2552 งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2552 ของบริษัทฯ ตามที่เสนอ

วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2552 และจายเงินปนผล

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2552 และอนุมัติจายเงินปน
ผลประจําป 2552 ในอัตราหุนละ 0.12 บาท ตามรายละเอียดที่ไดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว ทั้งนี้
ประธานไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการไดรายงานสรุปกําไรสุทธิประจําป การตั้งสํารองตามกฎหมายและการจายเงิน
ปนผลโดยมีรายละเอียดดังนี้
กําไรสุทธิรวมประจําป
หัก สํารองตามกฎหมาย ( > 5%ของกําไรสุทธิ)
กําไรสุทธิที่จะจายเงินปนผล

185,882,003
(10,000,000)
175,882,003

บาท
บาท
บาท

จํานวนหุน
1,026,295,826
กําไรประจําปตอหุน-แบบเสนตรงไมใชถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก 0.18
เสนอจายเงินปนผล (ตอหุน)
0.12

หุน
บาท
บาท

คิดเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น

123,155,499 บาท
(รอยละ 66.26 ของกําไรสุทธิรวมประจําป)

ทั้งนี้บริษัทจะปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิการรับเงินปนผล เวลา 12.00 นในวันจันทรที่ 5 เมษายน
2553 และบริษัทกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ในปนี้บริษัทควรจายเงินปนผลพิเศษเพิ่มอีกในสวนของทุนจดทะเบียน 500 ลานบาทเพราะเปนผูถือ
หุนที่รวมหัวจมทายมา ถือไวตั้งแตราคาหลายบาทและถือทั้งปแตไดแค 66% ตองจายในสวนของปที่
แลวที่งดจาย สวนผูถือหุนที่เพิ่มทุนภายหลังถือหุนไมถึงป กลับไดเงินปนผลไป 66% บริษัทงดจายเงิน
ปนผลป 2551 เพราะบอกวาตองเอาเงินไปลงทุน ซึ่งขาพเจายังยังเสนอแนะวาใหเก็บสวนที่จะจายเงิน
ปนผลไวตางหากอยาเอาไปบันทึกไวที่กําไรสะสม เพราะหากบริษัทไมใชจะไดเอามาจายเปนเงินปนผล
พิเศษหรือในวาระสมทบก็ได แตปนี้บริษัทจายเงินปนผลจากกําไรสุทธิประจําปเทานั้น

หนา 12
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: อัตราเงินปนผลที่จาย 66%เปนอัตราที่สูงมากกวาปกติ สูงเมื่อเทียบกับอัตราปกติที่บริษัทจายอยู
ประมาณ 40% ของกําไรสุทธิ การที่บริษัทจายสูงกวามาตรฐานเพราะตองการจะชดเชยใหกับผูถือหุน
ในปที่แลวที่ไมมีการจายเงินปนผล ซึ่งผูถือหุน ณ วันนี้ที่มีการเพิ่มทุนก็จะไดรับผลตอบแทนไปครบไมใช
เฉพาะผูถือหุนที่เพิ่มทุนเทานั้น หากทุกทานเปนผูถือหุนอยูกับบริษัทมาตั้งแตตนก็จะไดรับเงินปนผลนี้
ไป ซึ่งบริษัทก็พยายามจายเงินปนผลใหไดมาก แตการลงทุนก็ยังตองมีถาบริษัทจายเงินปนผลมากตอง
ไปกู ยื ม เงิ น มาจ า ยเงิน ป น ผล ซึ่งผู บ ริห ารก็พ ยายามบริ ห ารจั ดการให ดี ที่สุ ด ในการจัด สรรเงิ นโดย
บางสวนก็ไดมาจากการเพิ่มทุน บางสวนก็ไดมาจากกําไร บางสวนก็มาจากการกูยืมเงิน ก็ตองบริหาร
จั ด การให ดี ทั้ ง นี้ ก็ เ พื่ อ จุ ด ประสงค ข อ เดี ย วคื อ เพื่ อ ประโยชน สู ง สุ ด แก ผู ถื อ หุ น ตามสติ ป ญ ญาของ
ผูบริหารที่จะดําเนินการดวยความซื่อสัตยสุจริตที่สุดเทาที่จะทําได

นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: ในปนี้ป 2552 มีกําไรสุทธิ 185 ลานบาทซึ่งนอยกวาป 2549-2551 ที่ผานมา แตบริษัทยังจายเงินปน
ผลในอัตราหุนละ 0.12 บาทคิดเปน 66% ดูแลวชื่นใจ แตถือวาป 2552 นี้กําไรสุทธิไมดียังไมนา
ภาคภู มิ ใ จ ฉะนั้ น ป ห น า ขอฝากฝ า ยบริ ห ารไว ด ว ยว า เปอร เ ซ็ น ต เ งิ น ป น ผลน อ ย แต กํ า ไรต อ งมาก
พยายามหนอยขอฝากไวดวยครับ
ประธาน
: ขอบคุณครับ บริษัทก็อยากใหเปอรเซ็นตเงินปนผลมากและมีกําไรมากดวยเชนกัน
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ขอใหทานประธานแกไขในเอกสารเชิญประชุม ในวาระที่ 3 ความเห็นกรรมการ ใหตัดคําวา”งด”
ออกไปกอน ไมงั้นจะไมสามารถจายเงินปนผลได
ประธาน
: เปนความผิดพลาดทางดานการเตรียมเอกสารและเปนความบกพรองของการตรวจเอกสารที่ไมถี่ถวน
จึงขอรับผิดไว ณ ที่นี้
นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศษฐ : ผูถือหุน
: มีการแกไขเอกสารมา แตไมรูเรื่องเพราะไมมีการแจงอะไร ควรมีการแจงวาแกไขเอกสารหนาใด
อยางไร เพราะปกติบริษัทอื่นจะแจงวาแกไขในเอกสารหนาไหน บรรทัดที่เทาไหร
ประธาน
: ตองขอโทษที่ประชุมดวย เปนความผิดพลาดเพราะบางทีคนทําจดหมายทําเองเขาใจเอาเอง โดยลืม
คิ ด ไปว า คนอื่น ไม ไ ดเ ข าใจด ว ย ขอยอมรั บวา เป น ความผิ ดพลาดทางการสื่ อสารซึ่ ง ได เ คยบอกกั บ
พนักงานเสมอวาเวลาสื่อสารกับใครอยาเอาตัวเองเปนที่ตั้ง เพราะเราจะรูเรื่องมากกวาผูรับ อันนี้เปน
ความผิดพลาดความบกพรอง คราวตอไปไมควรจะมีอีก
ทั้งนี้ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เมื่อไม
มีผูถือหุนทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทใหจัดสรรกําไรประจําป 2552 และอนุมัติจายเงินปนผลสําหรับป 2552 ในอัตราหุนละ
0.12 บาทพรอมทั้งกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553
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วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ

ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระและ
กําหนดคาตอบแทนกรรมการ โดยประธานไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบวาในปนี้มีกรรมการตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ 4 ทาน โดยมีรายชื่อกรรมการดังนี้
1. นางนันทิยา มนตริวัต
2. นายดุสิต
นนทะนาคร
3. นางสไบทิพย สุนทรส
4. นายสมนึก
พจนเกษมสิน
และเสนอขอแตงตั้งกรรมการเพิ่ม 1 ทาน คือ นายกิตตินันท สํารวจรวมผล ปจจุบันเปนประธานเจาหนาที่การเงิน(CFO)
ของบริษัท พรอมทั้งกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6,000,000 บาท ตอปเทากับป 2549-2552 ที่ผานมาตาม
รายละเอียดที่ไดสง ใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว
ทั้งนี้ประธานไดแจงใหที่ประชุมทราบวามีขอมูลที่ขอใหเพิ่มเติมในหนา 14 ของนายดุสิต นนทะนาคร วา
นอกจากนายดุสิต นนทะนาครไดจบปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ จากมหาวิทยาลัย UCLA ลอสแองเจลลิส ประเทศ
สหรัฐอเมริกา และยังจบปริญญาโท ดาน Engineering จากมหาวิทยาลัย OHIO State University จากประเทศ
สหรัฐอเมริกาอีกดวย คือจบปริญญาโท 2 ใบ
ประธานฯเสนอใหที่ ป ระชุ มผูถือ หุน ออกเสีย งลงคะแนนตามบั ตรลงคะแนน เพื่อเลือ กตั้ง กรรมการ
ทดแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ รวมทั้งสิ้น 6 ใบ ตามที่ไดแจกใหผูถือหุน
ที่มาลงทะเบียนประชุมผูถือหุนในวันนี้ ทั้งนี้กรรมการไมสามารถลงคะแนนเสียงใหตัวเองได
ในระหวางที่รอการลงคะแนนจากผูถือหุน ประธานไดแจงวามีผูถือหุนตางประเทศที่เปนธนาคารไดสง
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการมาใหบริษัท โดยลงมติไมเห็นดวย ซึ่งเปนไปตามธรรมเนียมปฎิบัติของผูถือหุนตางชาติใน
วาระเลือกตั้งกรรมการจะโหวตวาไมเห็นดวยเสมอ
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: สวนเรื่องคณะกรรมการที่เพิ่มขึ้นมาแสดงวาบริษัทตองมีงานเพิ่มขึ้นมาเพื่อใหชวยในการบริหารงาน
มากขึ้น ดังนั้นบริษัทควรมีกําไรเพิ่มขึ้นดวย ขอฝากทานประธานไวดวย
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: คาตอบแทนกรรมการไมเกิน 6 ลานบาทปนี้จายเงินปนผล โดยผลตอบแทนกรรมการเพิ่มขึ้นคนละ
20% ในป 2553 ถาหากยังจายเงินปนผลในอัตรานี้ โดยที่ผลประกอบการไมดี ขอใหพิจารณาอัตราการ
จายคาตอบแทนใหกับกรรมการดวย เพราะป 2551 มีการจายที่ 300,000 บาทป 2552 จายเพิ่มขึ้นเปน
400,000 บาท เปนการเพิ่มในอัตราที่สูงมาก
ประธาน
: อัตราคาตอบแทนที่จายใหกับกรรมการนั้นไดเปรียบเทียบขางเคียงกับบริษัทที่มีขนาดใกลเคียงกันใน
ตลาดหลักทรัพยมาโดยตลอด และบริษัทก็จายคาตอบแทนต่ําเมื่อเทียบกับบริษัททอื่นในธุรกิจเดียวกัน
อีกทั้งยยังยืน อัตรา 6 ลานบาทนี้มาตลอด เปนระยะเวลาหลายปมาแลวไมเคยจายจริงเกินงบประมาณ
6 ลานบาท
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นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ถาหากยังจายคาตอบแทนคณะกรรมการในอัตราที่เพิ่มขึ้นแบบนี้ และปนี้ยังมีกรรมการเพิ่ม ป 2554 ก็
ตองมาขออนุมัติเพิ่มคาตอบแทนกรรมการ ดังนั้นคาตอบแทนกรรมการขอใหอิงกับผลประกอบการของ
บริษัทดวย
ประธาน
: ถาจะมีการขอคาตอบแทนเพิ่มในปหนา ก็จะขอเพิ่มเมื่อมีเหตุผลสมควร อยางไรก็ตามการจะขอขึ้น
คาตอบแทนกรรมการ บริษัทจะพิจารณาผลประกอบการประกอบไปดวยตามที่ทานผูถือหุนเสนอ
ทั้งนี้ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เมื่อ
ไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

1. มีมติแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิม ดวย
คะแนนเสียงดังนี้
1. 1 นางนันทิยา มนตริวัต
เห็นดวย
769,686,948 เสียง คิดเปนรอยละ 99.89
ไมเห็นดวย
827,400 เสียง คิดเปนรอยละ 0.11
งดออกเสียง
3,492 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00
1.2 นายดุสิต
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

นนทะนาคร
772,763,816
827,400
4,492

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.89
0.11
0.00

1.3 นางสไบทิพย สุนทรส
เห็นดวย
773,036,266
ไมเห็นดวย
827,400
งดออกเสียง
3,492

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.89
0.11
0.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.89
0.11
0.00

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.89
0.11
0.00

1.4 นายสมนึก
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
1.5 นายกิตตินันท
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง

พจนเกษมสิน
771,749,366
827,400
3,492
สํารวจรวมผล
773,379,266
827,400
4,492

2. มีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2552
ดวยคะแนนเสียงขางมาก โดยมีจํานวนหุนที่หักจํานวนหุนของกรรมการแลว 626,849,534 หุน ดังนี้
เห็นดวย
625,656,997 เสียง คิดเปนรอยละ 99.81
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ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
วาระที่ 5

361,137
831,400

เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

0.06
0.13

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2553 และกําหนดคาตอบแทน

ประธานไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง ใหนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3445 และ/หรือ นางณฐพร พันธุอุดม ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3430 และ/หรือ นายบุญมี งดงามวงศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3673 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท
โดยใหคนใดคนหนึ่งเปนผูทําการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท สําหรับงบการเงินประจําป 2553
โดยกําหนดคาตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน 720,000 บาทเทากับป 2552 ตามรายละเอียดที่ได
สงใหผูถือหุนพิจารณาพรอมกับหนังสือเชิญประชุม
หลังจากนั้นประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของ
ซึ่งมีผูถือหุนซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: ผูสอบบัญชีสํานักงานนี้บริษัทใชมากี่ปแลว
กรรมการผูจัดการ: ใชมา 4 ปแลวหากรวมป 2553 ดวยจะครบ 5 ป
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: ซึ่งพอครบ 5 ปแลวจะตองเปลี่ยนผูสอบบัญชีใหม จะตองมีการปรับเพิ่มอะไรหรือไม
ประธาน
: ในทางปฎิบัติจะเปลี่ยนผูสอบบัญชีเปนสํานักงานอื่น เพื่อความโปรงใสตามธรรมเนียมปฎิบัติ
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: คาสอบบัญชีก็ใหตอรองใหถูกลดกวานี้ก็จะเปนประโยชนกับผูถือหุน
ประธาน
: ในปถัดไปจะมีการจางผูสอบบัญชีใหม บริษัทจะเจรจาตอรองคาสอบบัญชีใหลดลงตามที่ผูถือหุน
เสนอ
ทั้งนี้ประธานฯไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมอีก แตไมมีขอซักถามหรือ
ขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯจึงไดสอบถามวามีผูถือหุนทานใดคัดคานหรือไม หรือมีผูถือหุนทานใดงดออกเสียงหรือไม เมื่อ
ไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานและงดออกเสียง ประธานจึงสรุปมติการประชุมดังนี้
มติที่ประชุม

มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งนายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล และ/หรือ นางณฐพร พันธุอุดม และ/
หรือ นายบุญมี งดงามวงศ ในนามบริษัท บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัท ประจําป 2553 โดยกําหนดคาตรวจสอบบัญชีประจําป 2553 เปนจํานวนเงิน
720,000 บาทตอป ตามที่คณะกรรมการเสนอ

หนา 16

วาระที่ 6

พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)

ประธานฯไดเปดโอกาสใหผู ถือหุนไดซักถามและแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่อื่น ๆ ซึ่งมี ผูถือหุ น
ซักถามและแสดงขอคิดเห็นในประเด็นตางๆดังนี้
ประธาน
: ขอแนะนํากรรมการใหม คือนายกิตตินันท สํารวจรวมผล ปจจุบันเปนประธานเจาหนาที่บริหารการเงิน
(CFO-Chief of Finance Officer) ของบริษัท (ที่ประชุมไดปรบมือเปนแสดงการตอนรับ)
: ไดกลาววาชวงกอนการประชุมมีผูถือหุนที่ไมสามารถมาประชุมได ไดโทรมาสอบถามเรื่องมาตรฐาน
บัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน วาบริษัทจําเปนตองใชหรือไมอยางไรและจะมี
ผลกระทบอยางไรกับงบกําไรขาดทุนของบริษัท
: ไดตอบไปวาบริษัทคงตองใช เนื่องจากมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เปนมาตรฐานสากลที่ทุกประเทศใช
กัน ซึ่งหลักการก็คือจะตองมีการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุนทุกป เพื่อแสดงมูลคาที่
แทจริงของสินทรัพย หลักการคือการใชวิธีคิดลดที่เรียกวาวิธี DCF (Discounted Cash Flow)เปนการ
ดึงมูลคาของสินทรัพยนั้นในอนาคตมาเปนมูลคาปจจุบัน เปนการเปดเผยมูลคาที่ซอนเรน (Hidden
Value) ของทรัพยสินใหผูถือหุนรายยอยไดเห็นขอเท็จจริงเชนเดียวกับผูถือหุนรายอื่นที่มีความรูทางดาน
บัญชีเปนอยางดี ตลาดหลักทรัพยใหเริ่มใชในวันที่ 1 มกราคม 2554 หรือจะเริ่มใชกอนก็ได โดยบริษัท
จะเริ่มใชตั้งแต 1 มกราคม 2553 เปนตนไปเปนเรื่องที่ซับซอน เขาใจอาจจะคอนขางยาก จึงขอให
กรรมการผูจัดการเปนผูอธิบายเรื่องมาตรฐานบัญชีใหมในรายละเอียดตอที่ประชุม
กรรมการผูจัดการ: หลักการตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 เรื่องอสังหาริมทรัพยเพื่อการลงทุน คือการใหหามูลคา
ยุติธรรม
(Fair Value)ในสินทรัพยของบริษัทเพื่อการลงทุน จึงตองจางผูประเมินอิสระมาประเมิน
มูลคาอสังหาริมทรัพยทุกป โดยใชวิธี DCF (Discounted Cash Flow) จากรายไดหักคาใชจายใน
อนาคตแลวคิดลดกลับมาเปนมูลคาปจจุบันดวยอัตราคิดลด 12% นํามาเปรียบเทียบกับมูลคาตาม
บัญชี (Book Value) ในกรณีของบริษัทมูลคาประเมินเกินกวามูลคาตามบัญชี บริษัทจะตองบันทึก
สวนเกินนี้เขาไวในสวนของผูถือหุนในปแรก และบันทึกสวนตางในปถัดๆไปเขางบกําไรขาดทุน โดยตอง
มีการประเมินมูลคาทุกปและตองประเมินทุกโครงการ หากเมื่อเริ่มใชแลวตองใชวิธีการประเมินมูลคานี้
ตลอดไป
ประธาน
: ไดกลาวเสริมวาเปนมาตรฐานแบบใหม 15 ปแรกบริษัทจะมีกําไรสูงกวาลงบัญชีตามมาตรฐานเดิม
แต ในสวน 15 ปหลังกําไรจะลดลง อยางไรก็ตามการบันทึกบัญชีแบบใหมหรือแบบเกาผลลัพธก็จะ
เทากันคือเมื่อรวม 30 ปแลวมูลคาจะเทากันพอดีวิธีการนี้ไมใชการตกแตงบัญชี ไมใช Financial
Engineering เปนการดึงขอมูลใหเห็นฐานะที่แทจริงของบริษัทและใหผูที่รูบัญชีนอยไดเขาใจและเห็น
ฐานะของบริษัทใหมากเทาที่จะมากได
นางสาวสมศรี จงรุงเรือง: ผูถือหุน
: ปจจุบันบริษัทเสียภาษีนิติบุคคลในอัตราใด 30% , 25% หรือ BOI
กรรมการผูจัดการ: ปจจุบันบริษัทเสียภาษีนิติบุคลลในอัตรา 25%
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นายบุญ จรัสฉิมพลี: ผูถือหุน
: เพื่อประโยชนของผูถือหุน ในการตอนรับผูถือหุนในเรื่องอาหารการกิน ควรมีจัดอาหารทั้งน้ํา กาแฟ
ไมใช
ตางคนตางรอ เห็นควรจายเปนคูปองเพื่อความเปนระเบียบเรียบรอย เพื่อไมใหอาหารหมดเร็วกอนเวลา
ทานประธานอาจจะไมเห็นเมื่อพนักงานหิ้วอาหารมา ตางคนตางแยงกันไมทราบวากรรมการไดเห็น
หรือไมและหากตองการใหผูถือหุนมามากๆก็ควรมีของกํานัลใหผูถือหุนดวยอาหารที่แจกควรเปนคูปอง
และแจกเปนกลอง และควรมีบัตรกํานัลเชนบัตรชมภาพยนตรแจกผูถือหุนบาง
ประธาน
: บริษัทขอจะรับไวพิจารณา ซึ่งอาหารเตรียมไวสําหรับผูถือหุน 150 ทานแตยังคงไมพอทั้งๆที่ผูถือหุนมา
ประชุมเพียง 122 ทาน คราวตอไปจะจัดเตรียมไว 300 ทานและจะเตรียมเปนคูปองและอาหารกลอง
ตามที่ทานผูถือหุนเสนอแนะ
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ขอใหบริษัทพิจารณาสนับสนุนบัตรชมภาพยนตร จะขอจากคุณวิชาก็ไดหรือจะซื้อจากคุณวิชาก็ได ได
ขอมา 3-4 ปแลว ปที่แลวก็เสนอไป สวนปนี้หลัง 5โมงเย็นแลวก็วางแลวเรื่องอลิซ ในแดนมหัศจรรยก็ยัง
ไมออก ถาทานไมแจกบัตรชมภาพยนตรก็ขอใหจัดโรงหนังใหนั่งดูก็ได
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ตามมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 บริษัทตองจายคาจางใหบริษัทประเมินประมาณปเทาไหร และตองขึ้น
คาจางทุกๆปหรือไม หรือกําหนดคาจางตายตัว
กรรมการผูจัดการ : บริษัทพิจารณาการจางผูประเมินจากหลายบริษัท ซึ่งการประเมินนี้ไดปรึกษากับผูสอบบัญชีแลว
สามารถประเมินทุก 3 ปไดในกรณีที่ไมมีเหตุการณผิดปกติใดๆ แตเพื่อความยุติธรรมควรจะมีการ
ประเมินทุกป ซึ่งการประเมินนั้นจะมีขอมูล 30 ป หากแตบริษัทผูประเมินจะรับรองการประเมินแค 1 ป
เทานั้น
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: ที่บอกวาตองมีการตีราคาทุกสิ้นป ตามสไลดที่แสดงใหดู ดังนั้นสิ้นป 2554 ก็จะตองประเมินอีกใช
หรือไม คาใชจายตกปละเทาไหร
กรรมการผูจัดการ : คาประเมิน 600,000 บาท
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: คาจางผูประเมินแพงไป
ประธาน

: เมื่อบริษัทพรอมก็ควรตองใชเลย แมคาจางจะเปน 600,000 บาทก็ตองจาย เพราะจะทําใหอัตราสวน
หนี้สินตอทุน (D:E Ratio) ต่ําลง ทําใหอํานาจการเจรจาตอรองอัตราดอกเบี้ยเงินกูดีขึ้นดวย

นายศิริพล อนันตวรสกุล : ผูถือหุน
: ขอสอบถามวากําไรสุทธิตอหุน ในวาระที่ 2 แตในรายงานประจําปหนา ระบุวา0.25 บาทแตในวาระที่
3 ที่ขออนุมัติเงินปนผลบริษัทแสดงขอมูล 0.18 บาท ขอมูลที่อยูในวาระที่ 2, 3 ขอมูลไหนถูกตองเพราะ
ขอมูลเงินปนผลคิดจาก 0.18 บาทคิดเปน 66%
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กรรมการผูจัดการ : กําไรสุทธิตอหุน 0.25 บาทของผูสอบบัญชีในงบการเงินนั้นคํานวณจากกําไรตอหุนดวยการถัวเฉลี่ย
ถวงน้ําหนักของหุนที่มีการเพิ่มทุนระหวางป จึงมีหุนที่เปนตัวหารบางสวนไมไดคํานวณเต็มป จึงทําให
กําไรตอ
หุนของผูสอบบัญชีสูงกวากําไรสุทธิตอหุนที่บริษัทรายงาน ซึ่งกําไรสุทธิตอหุนในการขออนุมัติจายเงิน
ปนผลที่ 0.18 บาทบริษัทตองจายใหกับผูถือหุนทุกรายที่มีรายชื่ออยูในการปดสมุดทะเบียนรายชื่อเพื่อ
รับเงินปนผลบริษัทจึงคํานวณโดยใชหุนหารเปนเสนตรงจากกําไรสุทธิ จึงทําใหกําไรสุทธิตอหุนของ
บริษัทนอยกวาในรายงานประจําปและไดเปรียบเทียบเงินปนผลที่ตองจายกับเงินสดที่มีอยู เพื่อใหผูถือ
หุนไดขอมูลที่แทจริง ซึ่งบริษัทไมสามารถจายที่ 0.25 บาทไดเพราะถาหารดวยเสนตรงแลวจํานวนเงินที่
จะจายเงินปนผลจะไมพอจาย
นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศษฐ : ผูถือหุน
: จะขอเชาพื้นที่เพื่อขายชุดไทย และขอราคาเชาพิเศษดวย พรอมทั้งขอบัตรชมภาพยนตรตามที่ผูถือหุน
ทานอื่นขอ ซึ่งเมเจอรก็แจกใหกับผูถือหุนเปนของชํารวยในวันประชุมเชนกัน สวนของบริษัทก็ใหจอง
โรงหนังไวกอนเพื่อฉายใหกับผูถือหุนประมาณ 50 คน คงไมสิ้นเปลืองมากนักและขอใหทานประธานอยู
กับบริษัทไปนานๆ
ประธาน

: สําหรับเรื่องการเชาพื้นที่นั้น สําหรับผูถือหุนจะมีราคาพิเศษใหทุกทาน
: สําหรับเรื่องบัตรชมภาพยนตรที่ผูถือหุนขอมาหลายทานนั้น พิจารณาได 2 แงบางทานอาจจะเห็นวา
เปนการแสดงน้ําใจ แตในบางทานอาจจะเห็นวาเปนการฟุมเฟอยโดยใชเหตุ ดังเชนที่บริษัทไมลงรูป
กรรมการ
ในรายงานประจําปหรือรูปอื่นๆเพื่อลดคาใชจายของบริษัท ทั้งนี้ขอเลาการณีของผูบริหารที่ชื่อ Warrant
Buffet จะพิจารณาวารายงานประจําปของบริษัทใดที่มีรูปสีมาก เขาจะไมซื้อหุนบริษัทนั้นเพราะเห็นวา
เปนการฟุมเฟอย ซึ่งก็แนวความคิดของแตละบุคคล แตสําหรับเรื่องบัตรชมภาพยนตรที่มีผูถือหุนรองขอ
กันมาก จะขอรับไวพิจารณาและใสใจเปนพิเศษ

นายนพชัย ตั้งไตรธรรม: ผูถือหุน
: ผลกระทบตอมาตรฐานบัญชีฉบับที่ 40 บริษัทจะบันทึกกําไรสุทธิของป 2553 หรือจะตอง Revise ป
2552 อีกหรือไม
กรรมการผูจัดการ : สําหรับการประเมินมูลคาของป 2552 นั้นจบไปแลว สําหรับมาตรฐานที่ใชใหมนี้จะสะทอนผลในงบ
การเงินของบริษัทในไตรมาส 1 ป 2553
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ในรายงานประจําปหนา 13 แจงวาบริษัทมีพื้นที่เชาเต็มทั้ง 29 โครงการ ก็แสดงวาป 2553 บริษัทจะมี
รายไดที่เปน Fixed แลวบริษัทจะมีความเติบโตไดอยางไร บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มรายไดอยางไร ในเมื่อ
โครงการบางนายังไมเปดดําเนินการ
กรรมการผูจัดการ : ป 2553 นี้บริษัทจะมีโครงการใหม แตอาจจะไมทันที่จะบันทึกรายไดในปนี้
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นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ถาใน 2-3 ปนี้บริษัทไมมีการลงทุนแลวจะเติบโตอยางไร
ประธาน
: บริษัทมีโครงการกําลังจะกอสรางในปนี้ แตคงเสร็จไมทัน ถาบริษัทกลาเสี่ยงก็คงจะลงทุนใน 2-3 ปที่
ผานมา แตตองระวั ง เพราะใน 2-3 ปที่แ ลวตอ งระวังอยางมาก เพราะถาเรง เป ดโครงการก็ไ มเ กิ ด
ประโยชน เพราะไมมีผูเชา คากอสรางก็ไดราคาถูกเพราะผูรับเหมาไมมีงานทํา แตทั้งหมดนี้ไมมีใครกลา
เสี่ยง สําหรับปลายปนี้อาจจะเห็นผลเพราะหลายธุรกิจเห็นวาการนัดชุมนุมของเสื้อเหลือง-เสื้อแดงไมได
รุนแรงมาก ก็นาจะมีการลงทุนมากขึ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน
: ในหมายเหตุประกอบงบการเงิน แจงวามีการขายโครงการเขาใหญ มารเก็ต วิลเลจ บริษัทขายเพราะ
อะไร
ประธาน

: ตามที่กรรมการผูจัดการไดชี้แจงไปแลวคือพื้นที่เชาโดยสวนใหญเทสโก โลตัสเปนผูเชา โครงการเขา

ใหญเปนโครงการที่อยูไกลการบริหารจัดการใชเวลามาก อีกทั้งราคาที่โลตัสเสนอซื้อเปนราคาที่สูง
บริษัทเห็นวาการขายโครงการจะเปนประโยชนมากกวาจึงไดขายโครงการดังกลาวใหโลตัสไป คาขายที่
ไดรับนําไปจายคืนเงินกู ทําใหดอกเบี้ยลดลงไดเทากับกําไรขั้นตนที่บริษัทไดรับอยูจากการขายไปจึง
ดีกวาการไมขาย เพราะไดราคาดี บริษัทก็มีเสนอขายโครงการอื่นดวยแตราคายังไมเปนที่พอใจ จึงยัง
ไมไดขาย
นายเกียรติ สุมงคลธนกุล : ผูรับมอบฉันทะ
: กําไรที่ไดจากการตีราคาตามาตรฐาน 40 จายปนผลไดหรือไม
กรรมการผูจัดการ : กําไรที่ไดเกิดจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานบัญชีนั้นนํามาเปนกําไรในการจายเงินปนผลไมได
นายนพชัย ตั้งไตรธรรม: ผูถือหุน
: นอกจากโครงการนวมินทร โครงการบางนาแลว บริษัทจะมีโครงการใหมอีกหรือไม
ประธานเจาหนาที่บริหาร : บริษัทจะมีโครงการที่อยูในการพิจารณาของป 2553-2554 อีก 6 โครงการรวมโครงการบาง
นาดวย ป 2553 จะมีที่พิจารณาอยู 3 โครงการพื้นที่ประมาณ 30,000 ตารางเมตร ป 2554 จะมีที่
พิจารณาอยู 2 โครงการพื้นที่ประมาณ 20,000 ตารางเมตร(อยูระหวางการตกลงเรื่องราคาที่ดิน การ
ออกแบบ)โดยเปนโครงการ เมื่อรวมโครงการบางนาดวยบริษัทจะมีพื้นที่ที่อยูระหวางพิจารณาขยาย
โครงการประมาณ 223,455 ตารางเมตร
นายนพชัย ตั้งไตรธรรม: ผูถือหุน
: เรื่องการนําโครงการเขา Property Fund นั้น เคยไดทราบวาบริษัทเคยคิดจะทําแตมีปญหาของสิทธิที่
ไมสมบูรณใชหรือไม
ประธาน
: ใช เพราะที่ดินของบริษัทจะไดมาเปนสิทธิการเชา (Lease Hold) จึงทําเขา Property Fund ไดยาก
และไมเปนที่นิยม เพราะการเขา Property Fund นั้นบริษัทจะตองเปนเจาของที่ดินเอง (Free Hold) แต
โครงการรัชโยธินที่จะนําเขา Property Fund นี้บริษัทเปนเจาของที่ดินเอง ดังนั้นจึงสามารถเขา
Property Fund ได
: สําหรับการขยายงานตามที่ประธานเจาหนาที่บริหารแจงนั้นเปนรายการเบื้องตน บริษัทอาจไมได
ขยายทั้งหมด เพราะขึ้นอยูกับการตกลงราคาที่ดินที่จะเชา การออกแบบ ผูรวมทุนและตองมีผูเชาราย
ใหญหรือรายสําคัญกอน ถายังไมมีผูเชารายใหญบริษัทจะไมดําเนินการเชาที่ดินและกอสรางโครงการ
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: ในสวนโครงการที่ประธานเจาหนาที่บริหารไดแจงไปนั้นไมมีการรับประกันวาจะเกิดหรือไมเกิด อยูใน
ขั้นตอนแตยังไมใชขั้นสุดทายจริงๆ นอกจากนี้บริษัทก็มีโครงการอื่นๆอีกแตไมไดนํามาแสดงใหทานผูถือ
หุน เพราะอยูระหวางเจรจา มิฉะนั้นจะกลายเปนการใหขอมูลภายใน ซึ่งอาจมีผลตอราคาหุนได
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: บริษัทจะมีโครงการที่เชียงใหม ก็แสดงวายังไมแนนอน เพราะโครงการสวนใหญของบริษัทอยูแตใน
กรุงเทพฯ หากไปเชียงใหมก็จะดี ถาบริษัทขยายไปไดก็จะเปนการเพิ่มพูนศักยภาพไดเห็นวาดีเพราะจะ
ไดขยายออกไปขางนอก ขอฝากผูบริหารใหพิจารณาดวย
ประธาน
: โครงการใหมนั้นยังไมมีความแนนอน ยังตองตกลงราคากับเจาของที่ดิน
นายสามารถ แซอู: ผูรับมอบฉันทะ
: ก็ขอใหเจรจาคาที่ดินใหต่ําๆ เวลาที่ผูบริหารไปเจรจาอยาใสสูท นั่งรถเบ็นซไป ก็ควรใสชุดธรรมดาไป
เจาของที่ดินก็จะขายใหในราคาถูกๆแลวก็จะเปนโอกาสของบริษัทที่จะมีตนทุนต่ํา
ประธาน
: ไดทราบขาวมาวาที่เชียงใหมเปนจังหวัดปราบเซียน การลงทุนของบริษทั จึงตองระวังเปนพิเศษ
นายสุพร เมธาภัทรกร: ผูถือหุน
: ทําไมบริษัทจึงลงทุนแตในกรุงเทพ
ประธาน
: บริษัทมี โครงการส วนใหญในกรุงเทพฯ สวนที่อยูที่ตา งจังหวัดคือพัทยา และฉะเชิ งเทรา การ
บริหารงานในกรุงเทพฯสะดวกกวา งายกวาและตนทุนต่ํากวา บริษัทจึงเนนการลงทุนในกรุงเทพฯเปน
หลัก
: สําหรับบริษัทแลว โครงการที่นาสนใจคือโครงการของตลาดหลักทรัพยใกลๆกับโครงการเอสพละนาด
ที่จะมีการกอสรางเปน Office และศูนยการคาบางสวน ซึ่งจะมีคนมาประมาณ 10,000 คน โดยจะใช
เวลาอีก 2-3 ป ซึ่งหากโครงการสรางเสร็จแลว คาดวาจะมีผูบริโภคในบริเวณโครงการเอสพละนาด
เพิ่มขึ้น
นางสาวหยาดอรุณ ลักษมีเศษฐ : ผูถือหุน
: แลวบริษัทไดไปซื้อแบบมาหรือยัง
ประธาน
: บริษัทไดซื้อแบบมาแลว แตอยากใหบริษัทอื่นทํามากกวาเพราะมี Condition มาก
นายสุพร เมธาภัทรกร: ผูถือหุน
: หากบริษัทจะมีโครงการที่จังหวัดเชียงใหม ขอใหดู Airport Plaza ไวเปนตัวอยาง ขอใหตัดสินใจให
รอบคอบเนื่องจากอุปนิสัยการใชจายของคนเชียงใหมไมเหมือนคนกรุงเทพ
ประธาน
: รับทราบตามที่ผูถือหุนเสนอ
เมื่อผูถือหุนไดรับคําชี้แจงจนเปนที่พอใจและไมมีผูใดซักถามอีก ประธานจึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุก
ทานที่สละเวลามาประชุมและกลาวปดประชุม
เวลา 16.40 น.
ปดการประชุม

ประธานที่ประชุม

ลงลายมือชื่อ
(นายอรณพ จันทรประภา)
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เอกสารประกอบวาระที่ 3
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2553 และจายเงินปนผล

นโยบายการจายเงินปนผล
บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผถู ือหุนในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษี เมื่อบริษัทฯ ไม
มีผลขาดทุนสะสม และมีเงินทุนหมุนเวียนเพียงพอในการขยายธุรกิจของบริษัทฯ โดยการจายเงินปนผลดังกลาวตองไมมีผลกระทบ
ตอการดําเนินธุรกิจโดยปกติของบริษัทฯ
ขอมูลการเปรียบเทียบอัตราการจายเงินปนผล

กําไรสุทธิประจําปรวม (ลานบาท)
หัก กําไรตาม IAS 40** (ลานบาท)
กําไรสุทธิประจําป
(ลานบาท)
กําไรสุทธิตอหุน
(บาท)
เงินปนผลตอหุน
(บาท)
เงินปนผลคิดเปน % ของกําไรสุทธิ
จํานวนเงิน
(ลานบาท)
จํานวนหุน
(ลานหุน )

งบการเงินรวม
2549
404.96
ไมมี
404.96
0.89
0.35
43.98
178.13
508.94

2550
2551
2552
307.73
226.42 182.99
ไมมี
ไมมี
ไมมี
307.73
226.42 182.99
0.60
0.44
0.25
0.25
0.12
งดจาย
41.34
67.30
เงินปนผล
127.23
123.16
508.94
513.15 1,026.30

2553
517.64
(284.62)
232.02
0.23
0.15
66.33
154.56
1030.41

* จํานวนหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลอาจเพิ่มขึ้นจากการใชสิทธิซอื้ หุนสามัญตามใบสําคัญแสดงสิทธิ (ESOP)
**IAS 40 หมายความวา กําไรจากการปรับมูลคายุติธรรมตามมาตราการบัญชีฉบับที่ 40 เรื่อง อสังหาริมทรัพยเพื่อ
การลงทุน
โดยกําหนดวันจายเงินปนผล ตามรายละเอียดดังนี้
ลําดับ
วันที่
การดําเนินการ
1 วันจันทรที่ 4 เมษายน 2554 ปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน เวลา 12.00 น เปนตนไป เพื่อสิทธิรับเงินปนผล (XD)
2 วันศุกรที่ 22 เมษายน 2554 จายเงินปนผล
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เอกสารประกอบวาระที่ 4
วาระที่ 4

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการทดแทนผูที่ออกจากตําแหนงตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ

กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระในป 2554 จํานวน 4 ทาน โดยเลือกจากกรรมการที่อยูในตําแหนงนาน
ที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง ดังนี้
1. นายอรณพ จันทรประภา
2. นายพงศกิจ สุทธพงศ
3. นายนพพร วิฑูรชาติ
4. นายเดช
บุลสุข
หลักเกณฑการสรรหากรรมการ
บริ ษั ท มี ก ารกํ า หนดให ค ณะกรรมการบริ ษั ท ทั้ ง คณะเป น คณะกรรมการสรรหาและพิ จ ารณาค า ตอบแทน
กรรมการ โดยไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ ประสบการณและความเชี่ยวชาญ
จากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงปที่ผานมาแลว เห็นวา นายอรณพ จันทรประภา,
นายพงศกิจ สุทธพงศ, นายนพพร วิฑูรชาติ และนายเดช บุลสุข มีคุณสมบัติเหมาะสม สมควรไดรัการเลือกตั้งใหเปนกรรมการของ
บริษัท
หลักเกณฑและขั้นตอนการเสนอคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนของบริษัทไดพิจารณาคาตอบแทนกรรมการโดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึง
ความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน รวมถึงพิจารณาจากการขยายตัวทาง
ธุรกิจและการเติบโตทางผลกําไรของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัททั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอ
ป เทากับป 2549-2553
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 2549-2553
ทั้งนี้ เห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อทราบและอนุมัติใหแตงตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการเชนเดิมอีกวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการทั้งคณะไมเกิน 6 ลานบาทตอป เทากับป 25492553
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เอกสารประกอบวาระที่ 4

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายอรณพ จันทรประภา

อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

63 ป
ไทย
สมรส
บุตรหญิง 1 คน ชาย 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ East Texas State University, U.S.A.
• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ประกาศนียบัตร หลักสูตร The role of Chairman (RCM) ป 2547 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
2545 – ปจจุบัน
2539 – 2541
2533 – 2536
2523 – 2533
2526 – 2533
2523 – 2533
2523 – 2533

ประธานกรรมการ
บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
รองกรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท ไทยเทเลโฟนแอนดเทเลคอมมิวนิเคชั่น จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการใหญ
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
ผูอํานวยการฝายปฏิบัติการ
บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด (มหาชน)
กรรมการผูจัดการ
บริษัท เอสซีที คอมพิวเตอร จํากัด
กรรมการผูจัดการ
บริษัท แพนซัพพลายส จํากัด
ผูจัดการฝายบัญชีและหนี้สิน,
บริษัท คาสากลซีเมนทไทย จํากัด
ผูจัดการฝายการคา 2, ผูจัดการฝายการเงิน

ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

ประธานกรรมการ, กรรมการผูม ีอํานาจลงนามผูกพัน ซึ่งไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว 8 ป
การเขารวมประชุมในป 2553

คณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

0.23% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 24

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายพงศกิจ สุทธพงศ

อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

51 ป
ไทย
สมรส
บุตรชาย 2 คน

การศึกษา
การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA)
• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยขอนแกน
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Directors Certification Program (DCP รุนที่ 35)
จากสมาคมสงเสริม สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สถาบันพระปกเกลาฯ หลักสูตร ปปร. รุนที่ 9 (ปปร.9) ป 2548
• วิทยาลัยปองกันราชอาณาจักร หลักสูตร ปรอ. รุนที่ 19 (วปอ. 2549) ป 2549

ประสบการณ
2537 – ปจจุบัน
2536 – 2537
2533 – 2536
2532 – 2533
2529 – 2532
2527 – 2539

รองประธานกรรมการ,
กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
กรรมการและผูจ ัดการทั่วไป
ผูชวยกรรมการผูจัดการใหญ
Regional Marketing Manager
(South East Asia)
ผูจัดการฝายโทรศัพทเคลื่อนที่
ผูจัดการฝายวางแผนการตลาด

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
Nokia Mobile Phone, Nokia (SEA) PTE. LTD,
Singapore Office
บริษัท อินเตอรแนชั่นเนิล เอนจีเนียริง จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซาบีนา ฟารอีสท จํากัด

ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

รองประธานกรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน ซึ่งไดผานการพิจารณา
จากคณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว 16 ป
การเขารวมประชุมในป 2553

คณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

6.82% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี
หนา 25

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายนพพร วิฑูรชาติ

อายุ
สัญญาติ
สถานะครอบครัว

45 ป
ไทย
สมรส

การศึกษา

• ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร สาขาคอมพิวเตอร พระจอมเกลา ลาดกระบัง

การอบรมหลักสูตรกรรมการ

• ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Certification Program (DCP) ป 2548 จากสมาคม
สงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)
• สถาบันวิทยาการตลาดทุน (วตท.) ป 2552
• สถาบันวิทยาการการคา (TEPCoT) ป 2553

ประสบการณ
2537 – ปจจุบัน
2537 – ปจจุบัน
2533 – ปจจุบัน
2530 – 2533

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
ประธานคณะกรรมการบริหาร,
กรรมการ, กรรมการผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
ผูจัดการทั่วไป
บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด
กรรมการบริหาร
บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด
วิศวกร
บริษัท เอส ซี ที คอมพิวเตอร จํากัด

ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง

กรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริ ห าร ซึ่ ง ได ผ า นการพิ จ ารณาจาก
คณะกรรมการสรรหาแลว

ขอพิพาททางกฎหมาย

ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา

ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว 16 ป
การเขารวมประชุมในป 2553

คณะกรรมการบริษัท

4/4 ครั้ง

สัดสวนการถือหุนในบริษัท

6.18% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

ไมมี

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน

2 แหง

1.ผูจัดการทั่วไป
2.กรรมการบริหาร

บริษัท เสียงสมบูรณ จํากัด
บริษัท วิฑูรโฮลดิ้ง จํากัด

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี

หนา 26

รายละเอียดและประวัติบุคคลที่คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
เพื่อพิจารณาเลือกตั้งใหดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
ชื่อ

นายเดช บุลสุข

อายุ
สัญชาติ
สถานะครอบครัว

61 ป
ไทย
สมรส
บุตรชาย 1 คน

การศึกษา

• ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
• ประกาศนียบัตร หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) ป 2547 จากสมาคมสงเสริม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ
• 2547 – ปจจุบัน
• 2547 – ปจจุบัน
• 2547 – ปจจุบัน
• 2545 – ปจจุบัน
• 2545 – ปจจุบัน
• 2544 – ปจจุบัน
• 2549 – 2552
• 2545 – 2552
• 2547 – 2549
• 2544 – 2549
• 2527 – 2547

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ที่ปรึกษา คณะกรรมการบริษัท
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
ประธานกิตติมศักดิ์
ประธาน
ประธานกรรมการ

ตําแหนงที่ไดรับการเสนอแตงตั้ง
ขอพิพาททางกฎหมาย
ดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทมาแลว
การเขารวมประชุมในป 2553
สัดสวนการถือหุนในบริษัท

บริษัท สยามฟวเจอรดีเวลอปเมนท จํากัด (มหาชน)
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
บริษัท เพรซิเดนท เบเกอรี่ จํากัด (มหาชน)
บริษัท จีเอ็มเอ็ม มีเดีย จํากัด (มหาชน)
บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย)
มูลนิธิ โรนัลด แมคโดนัลด เฮาส
บริษัท แมคไทย จํากัด (แมคโดนัลดประเทศไทย)

กรรมการอิสระ
ไมมีคดีความในรอบ 10 ปที่ผานมา
6 ป
คณะกรรมการบริษัท
4/4 ครั้ง
0.29% (ปดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 30 ธันวาคม 2553)

การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่เปนบริษัทจดทะเบียน

4 แหง

1.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท ดิ เอราวัณ กรุป จํากัด (มหาชน)
2.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จํากัด (มหาชน)
3.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท เจมารท จํากัด (มหาชน)
4.กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
บริษัท อิออน ธนสินทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด (มหาชน)
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการที่ไมใชบริษัทจดทะเบียน
1 แหง
1.ประธานกรรมการบริหาร
บริษัท ซีซีซี บิซิเนส ดีเวลล็อปเมนท จํากัด
การดํารงตําแหนงกรรมการ / ผูบริหารในกิจการอื่นที่อาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชนตอบริษัท ไมมี
หนา 27

เอกสารประกอบวาระที่ 4
คาตอบแทนกรรมการ
คาตอบแทนกรรมการป 2553 เปนจํานวนเงิน 5,580,000 บาท จายใหแกคณะกรรมการจํานวน 12 ทาน ซึ่งอยูในวงเงินที่ไดรับ
อนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ในจํานวนเงินปละไมเกิน 6,000,000 บาท โดยจายใหกรรมการเปนคาเบี้ย
ประชุมและบําเหน็จกรรมการ (ไมมีกรรมการชุดยอย) มีรายละเอียด ดังนี้

กรรมการของบริษัท
1 นายอรณพ จันทรประภา

ตําแหนง

ป 2552
จํานวนเงิน
(บาท)

ป 2553
จํานวนเงิน
(บาท)

600,000

600,000

360,000

360,000

2 นายพงศกิจ สุทธพงศ

รองประธานกรรมการ

4/4
4/4

3 นายนพพร วิฑูรชาติ

กรรมการ

4/4

360,000

360,000

4 นายสมนึก พจนเกษมสิน

กรรมการ

4/4

360,000

360,000

5 นายวิชา พูลวรลักษณ

กรรมการ

4/4

480,000

480,000

6 นายวีรวัฒน องควาสิฎฐ

กรรมการ

4/4

480,000

480,000

7 นายชัย จรุงธนาภิบาล
8 นายกิตตินันท สํารวจรวมผล

กรรมการ
กรรมการ

4/4
4/4

480,000
ยังไมไดเขารับ
ตําแหนง

480,000
300,000

กรรมการอิสระ

4/4

480,000

480,000

10 นางนันทิยา มนตริวัต

ประธานกรรมการตรวจสอบ

4/4

540,000

600,000

11 นายดุสิต นนทะนาคร

กรรมการตรวจสอบ

4/4

480,000

540,000

12 นางสไบทิพย สุนทรส

กรรมการตรวจสอบ

4/4

515,000

540,000

5,135,000

5,580,000

9 นายเดช บุลสุข

รวม

ประธานกรรมการ

จํานวนครั้งที่รว ม
ประชุมป 2553
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พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2554 และกําหนดคาตอบแทน

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2554 โดยแตงตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือนายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบ
บัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด ซึ่งไดสอบบัญชีของบริษัทเปน
ระยะเวลา 5 ป โดยเปนผูสอบบัญชีใหม ทั้งนี้ ผูส อบบัญชีที่ไดรับการแตงตั้งดังกลาวไมมีสวนไดเสียกับบริษัทและบริษัท
ยอยของบริษัทและกําหนดคาสอบบัญชี ดังนี้
Pricewaterhouse Coopers ABAS
คาตรวจสอบงบประจําป
คาสอบทานงบการเงิน
3 ไตรมาส
รวมคาสอบบัญชี (audit fee)
คาบริการอื่น (non-audit fee)

ป 2552
390,000

ป 2553
390,000

ป 2554
390,000

330,000

330,000

330,000

720,000
-

720,000
-

720,000
-

ความเห็นคณะกรรมการตรวจสอบ : เห็นควรแตงตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาต
เลขที่ 5339 หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูส อบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 4095 ในนามบริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และบริษัทยอย
ของบริษัท ประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 720,000 บาทตอป เนื่องจากผูสอบบัญชีสามารถทํางานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ และทําไดสําเร็จตามวัตถุประสงคของการเปนผูสอบบัญชีของบริษัท
ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นควรแตงตั้งนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5339
หรือ นายชาญชัย ชัยประสิทธิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3760 หรือ นายพิสิฐ ทางธนกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4095 ในนาม บริษัท ไพรซวอเตอรเฮาสคูเปอรส เอบีเอเอส จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยของบริษัท
ประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชี 720,000 บาทตอป
ทั้งนี้ เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบและอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชีใหม และกําหนด
คาสอบบัญชี ประจําป 2554 รายละเอียดตามสิง่ ที่สงมาดวย 1 (เอกสารประกอบการประชุมฯ วาระที่ 5 หนา 29)
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