รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552
เวลา 11.30 น.
กรรมการที่เขารวมประชุม
1) นายโชติ โสภณพนิช
2) นายอรุณ จิรชวาลา
3) นายอังคณี วรทรัพย
4) นายบัณฑร ลิว้ ประเสริฐ
5) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
6) นายโอวาท พันธุปรีชากิจ
7) นายอมร อัศวานันท
8) นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน
9) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1) นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ
2) นายเชิดชู โสภณพนิช
3) นายเลา ติง ไฟ
ผูเขารวมประชุม
ผูสอบบัญชี
ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง
ผูบริหาร
นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร และกรรมการผูจดั การ
กรรมการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ

ผูสอบบัญชี
จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
ผูจัดการทั่วไป การเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม

เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา มีผถู ือหุน เขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 43 ราย
นับจํานวนหุนได 3,568,395 หุน คิดเปนรอยละ 59.47 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปน
องคประชุม
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ประธาน จึงกลาวเปดประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแต
ละวาระการประชุม
เลขานุการไดชี้แจงดังนี้
การลงมติแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถาไมมีผูถือหุน ทานใดคัดคานไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถ ือหุน เห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผูถอื หุนทานใดคัดคานไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง ขอใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให และสงใหเจาหนาที่ของบริษทั ทีจ่ ัดไว ในการออกเสียง
ลงคะแนนใหถอื 1 หุน เปน 1 เสียง สวนผูถือหุน ทีท่ ําหนังสือมอบฉันทะใหผูอนื่ เขารวมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง บันทึกไวแลว บริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ดังกลาวนั้นไป
หักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทัง้ หมด สวนที่เหลือจะถือวา เปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยใน
วาระนั้นๆ
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงทั้งหมด ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง บริษทั กําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะ
เก็บบัตรลงคะแนน ที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงกอน เพื่อนําไปหักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวย เพื่อแจงผลการลงมติเปนรายบุคคล
และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแลว เพื่อความโปรงใส
และเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ
ประธานขอใหเลขานุการแจงผลการลงคะแนนแตละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระสิน้ สุดลง โดยแจงจํานวนคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวน
รอยละของจํานวนหุน ทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551
ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม : มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครั้งที่ 14 ประชุมเมื่อวันที่
24 เมษายน 2551
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,568,395 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -
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วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551
และรายงานประจําป
ประธาน ขอให นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน กรรมการผูจ ัดการ รายงานผลการดําเนินงาน ของ
บริษัทในรอบป 2551
นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน รายงานวา ในป 2551 บริษัทมีรายไดรวม 164.47 ลานบาท
เพิ่มขึ้น 8% มีคาใชจายรวม 131.13 ลานบาท เพิ่มขึ้น 6% ภาษีเงินได 10.02 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 17%
กําไรสุทธิ 23.22 ลานบาท เพิ่มขึน้ 13%
การลงทุนในหลักทรัพย
ณ สิ้นป บริษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย 73.67 ลานบาท มีผลขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้นคํานวณตาม
ราคาตลาด 32.58 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุนสุทธิ 41.09 ลานบาท ในระหวางป บริษทั มีการซื้อ
หลักทรัพยเพิม่ จํานวน 59.83 ลานบาท และขายหลักทรัพย จํานวน 42.51 ลานบาท มีผลขาดทุนจาก
การขายหลักทรัพย 1.1 ลานบาท ลดลง 110% มีเงินปนผลจากการลงทุน 4.24 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 96%
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษทั มีกําไรจากเงินลงทุนในบริษทั ยอย 22.95 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากป 2550 จํานวน 10.79
ลานบาท (89%)
เงินกูยืม
บริษัทมีการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 รวมจํานวนเงิน 36
ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากป 2550 จํานวน 25 ลานบาท มีเงินฝากระยะสัน้ 3 ลานบาท และใหบริษัทยอย กู
4 ลานบาท
คดีตางๆ
คดีตางๆ อยูระหวางการพิจารณาของศาล ในระหวาง ป 2551 มีความคืบหนาดังนี้
1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร
คดีทดี่ ินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร
เรื่องคัดคานแนวเขตที่ดิน วันที่ 24 มกราคม 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนตามศาลชัน้ ตนวา
ที่ดินดานหนาของ 3 โฉนดเนื้อที่รวม 2 งาน 36 3/10 ตารางวา เจาของที่ดนิ เดิมไดยกใหเปนสาธารณสมบัติ
ของแผนดินเพือ่ สรางถนนราษฎรบูรณะแลว และใหยกคําฟองเรียกคาเสียหายจากบริษัทดวย บริษัทไดยื่น
ฎีกาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 โดยใหทนายความเพิม่ เติมขอกฎหมายและขอเท็จจริงใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
รวมทัง้ ไดมีการอางคําพิพากษาศาลฎีกาทีส่ ามารถใชเทียบเคียงไดตามที่คณะกรรมการไดเสนอแนะ
2.คดีของบริษัทยอย เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากัด กับ บริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัด
2.1 คดีบริษัทเปนโจทกฟองบังคับจํานําและคาฝากทรัพย
ทุนทรัพยรวม 20,114,861.51 บาท ศาลอุทธรณพิพากษาใหบริษัทไดรับชําระหนี้จากบริษัท
สงเสริมเกษตรไทย จํากัด
และบริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัด ไดยื่นฎีกาและขอทุเลาการบังคับคดี
ตั้งแตปลายป2548 และตอมาในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ศาลไดมีคําสั่งยกคํารองขอทุเลาการบังคับคดี
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เนื่องจากจําเลยไมสามารถวางหลักประกันไดครบจํานวนเงินที่ศาลสัง่ บริษทั จึงดําเนินการขอบังคับคดี
เมื่อ วันที่ 8 เมษายน 2551 จากหลักประกันที่วางไว
เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551 บริษัทสงเสริมเกษตรไทย จํากัด ไดยื่นอุทธรณคําสั่งศาลขอรับคืน
หลักประกันทีว่ างไวชั้นอุทธรณ และขอทุเลาการบังคับคดีในชั้นฎีกาเปนครั้งที่ 2 บริษัทจึงมอบให
ทนายความทําคําแกอุทธรณคําสั่งและคําแถลงขอคัดคานการทุเลาการบังคับคดี ซึ่งไดดําเนินการยื่นตอ
ศาลแลวเมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2551
ศาลฎีกามีคาํ สั่งใหยกคํารอง เนื่องจากไมมีเหตุสมควรที่จะ
ใหทุเลาการบังคับคดีในระหวางฎีกา เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2552
วันที่ 27 มกราคม 2552 ทนายความขอใหศาลออกหมายบังคับคดีและศาลไดมีคําสั่งเมื่อวันที่ 3
กุมภาพันธ 2552 ใหออกหมายตั้งเจาพนักงานบังคับคดีทําการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ ทีว่ างเปนหลักประกัน
ตลอดจนทําการยึดหรืออายัดทรัพยสนิ อยางอืน่ ของจําเลย เพื่อนําออกขายทอดตลาด นําเงินมาชําระหนี้
ตอไป
2.2 คดีบริษัทถูกฟองรองเปนจําเลยคาเสียหายจากน้าํ ทวม
ทุนทรัพย 19,156,860.-บาท ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษัทชําระคาเสียหาย บริษัทได
อุทธรณคัดคานคําพิพากษาและขอทุเลาการบังคับคดีและวางหลักประกันในป 2547 ตอมาศาลอุทธรณ
พิจารณาใหยกฟอง เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 บริษัท สงเสริมเกษตรไทย จํากัด จึงไดยนื่ ฎีกาเมื่อ
วันที่ 7 กรกฎาคม 2550 บริษัทไดใหทนายความแกฎีกาและเพิม่ เติมตัวอยางฎีกาเทียบเคียงและรับคืน
หลักประกันแลว
3. การขอรับชําระหนี้ คดีลมละลาย บริษัท เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํากัด (บริษัท
ยิบอินซอยยและแย็ค จํากัด เปนโจทกฟอง)
วันที่ 19 กรกฎาคม 2543 บริษัทไดยนื่ ขอรับชําระหนี้ 40,911,217.99 บาท ซึ่งเจา
พนักงานพิทกั ษทรัพยอนุญาตใหรับชําระหนี้ 30,838,219.39 บาท วันที่ 9 เมษายน 2545 บริษทั ไดอุทธรณ
คําสั่งและศาลอุทธรณไดพิจารณาใหไดรับชําระหนี้ 37,463,831.93บาท และใหไดรับชําระจากเงินที่ไดจาก
การขายปุย กอนเจาหนี้สามัญรายอื่น คงเหลือหนี้ทจี่ ะไดรับในฐานะเจาหนี้สามัญอีก 35,482,584.13 บาท
ปจจุบันเจาพนักงานพิทักษทรัพยยังมีที่ดนิ ของลูกหนีท้ จี่ ํานองอยูกับเจาหนี้รายหนึ่งยังไมได
ขายทอดตลาด เมื่อขายที่ดินทรัพยจาํ นองที่เหลือแลวก็จะไดมหี มายนัดเรียกประชุมเจาหนีท้ กุ รายเพื่อ
พิจารณาในการขอปดคดีลมละลายตอไป
ประธาน ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุน ซักถาม
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจงการเคลื่อนไหวของเงินใหกูระยะสัน้ 37 ลานบาท
เลขานุการ ชี้แจงวา เปนเงินใหกูแกลูกหนีบ้ ริษัทยอยที่ไดมีการฟองรองและบริษัทไดสํารองเต็มจํานวนแลว
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) สอบถามโอกาสทีจ่ ะไดเงินคืน
เลขานุการ ชี้แจงวา บริษัทมีคดีที่อยูระหวางการพิจารณาของศาล 3 คดี
- คดีที่บริษัทเปนโจทกฟอง บริษัทสงเสริมเกษตรไทย จํากัด ขณะนี้ศาลอุทธรณ
พิพากษาใหบริษทั ไดรับชําระหนี้ คดีอยูระหวางรอคําพิพากษาของศาลฎีกา
4

- คดีที่บริษัทถูกฟองจากบริษัทสงเสริมเกษตรไทย จํากัด ศาลอุทธรณยกฟอง
คดีอยูระหวางรอคําพิพากษาของศาลฎีกา
- คดีที่บริษัทยืน่ ขอรับชําระหนี้จากลูกหนี้ในคดีลมละลาย รอการขายทรัพยสนิ จาก
เจาพนักงานพิทักษทรัพย เพื่อปดคดี
ประธาน ไดชแี้ จงเพิ่มเติมใหดูรายละเอียดในหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 7 หนา 82 บริษัทไดเผื่อหนี้
สงสัยจะสูญไวแลว
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) สอบถามวัตถุประสงคของเงินกูย ืมระยะยาวตามหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน ขอ 16 หนา 92
เลขานุการ ชี้แจงวา เปนเงินกูเพื่อลงทุนในคลังเอกสารเพิ่มเติมของบริษัทยอย กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
ปจจุบันประกอบดวยเงินกูเพื่อการขยายคลังเอกสารมียอดคงเหลือ 75 ลานบาท และเงินกูใหม 19.26
ลานบาท เพื่อทําชัน้ วางเอกสารเพิ่มเติมใหเต็มพืน้ ที่
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง รายไดหลักของบริษัท
กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด รายไดหลักคือ คารับฝากเอกสารและ
สื่อคอมพิวเตอร คาลิขสิทธิ์และคาบริการระบบบริหารจัดการขอมูลอิเลคทรอนิคส
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง เรื่องตนทุนขาย
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงวา ตนทุนขายของบริษทั ไดแก เงินเดือนพนักงาน คาเชารถ คาวัสดุ
คาไฟฟา คาประปา คาเสือ่ มราคา และอื่นๆ
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) ขอใหอธิบายความหมายของ สินทรัพยที่ไมมีตัวตน
เลขานุการ ชี้แจงวา สินทรัพยที่ไมมีตัวตนของบริษัทคือ Software คอมพิวเตอร
นางสาวสุนิส จุลกะรัตน (ผูถ ือหุน ) ขอใหอธิบายความหมายของ ตนทุนขาย
ผูสอบบัญชี ชีแ้ จงวา เปนคําศัพทที่กําหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี และประกาศของกรมพัฒนาธุรกิจการคา
รายละเอียดตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 22 หนา 100 คาใชจายจําแนกตามลักษณะของ
คาใชจาย และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 23 หนา 100 ขอมูลจําแนกตามสวนงาน
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง ผลการดําเนินงานของปทผี่ านมาและโครงการในอนาคตของ
บริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ชวงปทผี่ านมาเศรษฐกิจไมคอยดี แนวโนมขางหนายังไมสดใส บริษัท
ตองประกอบธุรกิจ และลงทุนเพิม่ ดวยความระมัดระวัง แตธุรกิจหลักคือ คลังเอกสารและคลังสินคาก็ยงั
เติบโตทั้งรายไดและกําไรดีขึ้น แมวาจะไมมากนัก
นางสาวสุนิส จุลกะรัตน (ผูถ ือหุน ) เสนอวา ใหบริษทั จัดชมสถานที่ของบริษัท สําหรับผูมาประชุม
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษทั รับไวพิจารณา
นางสาวพัชรี ยุติธรรม (ผูรับมอบอํานาจสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย) เสนอวาแทนที่จะจัดชมสถานที่ให
เฉพาะผูที่เขารวมประชุมเพื่อใหเปนการเผยแพรแกผูถือหุนอืน่ ๆดวย อาจจะจัดทําเปนภาพถายเพื่อลงใน
รายงานประจําป
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ประธาน บริษทั จะไดนาํ ไปพิจารณาดําเนินการตามความเหมาะสม
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) สอบถามการใชโกดังสะพานพุทธ
ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ใหเชาเปนสนามกีฬา มีรายไดตอปประมาณหนึ่งลานบาท
นายเขมพล อิม่ พูลทรัพย (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง การเพิม่ ขึ้นของคาเผือ่ หนี้สงสัยจะสูญ
เลขานุการ ชี้แจงวา หนี้ใหมที่เพิม่ ขึ้นสองแสนบาทเศษ เปนหนี้ของลูกหนี้บริษทั ยอยกรุงเทพคลังเอกสาร
จํากัด ที่คางชําระเกินกําหนดและมีปญหาในการชําระ
นายวุฒิ วงศอูเงิน (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง การให Credit Term กับลูกคา
เลขานุการ ชี้แจงวา บริษัทมีมาตรฐานในการให Credit Term ลูกคา 30 วัน
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2551 และรายงานประจําป
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,024 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการ รายงานงบการเงินของ
บริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551
เลขานุการ รายงานดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในป 2551 บริษัทมีรายได 44.59 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2550 ลดลง 13% คาใชจาย
35.58 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 เพิ่มขึ้น 10%
บริษทั มีกําไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 9.01 ลานบาท ลดลง 52% ตนทุนการเงิน 1.65
ลานบาท เพิ่มขึ้น 141% ไมมีภาษีเงินได
กําไรสุทธิ 7.36 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2550 ลดลง 7.50 ลานบาท (51%)
งบการเงินรวม
ในป 2551 บริษัทมีรายไดรวม 165.60 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 เพิม่ ขึ้น 13%
คาใชจายรวม 123.93 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 เพิ่มขึ้น 9%
บริษทั มีกําไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 41.67 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% ตนทุนการเงิน 8.33
ลานบาท ลดลง 9% ภาษีเงินได 10.02 ลานบาท เพิ่มขึ้น 17%
กําไรสุทธิ 23.22 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2550 เพิ่มขึ้น 2.69 ลานบาท (13%)
บริษทั มีผลขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยจํานวนเงิน
32.58 ลานบาท ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 5 และไดบันทึกอยูในสวนของผูถือหุน
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คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด(มหาชน) และ
บริษัทยอย สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2551 แลวเห็นวาเปนงบการเงินที่มีการเปดเผยขอมูลที่
เพียงพอเปนทีเ่ ชื่อถือไดและผูตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติและรับรองงบการเงิน ของ บริษัท
กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2551
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,024 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2551 และพิจารณาจัดสรรเงินกําไร
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการรายงาน
เลขานุการรายงานวา ในป 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 7,359,764.89
บาท และมีกําไรสะสมทีย่ งั ไมไดจัดสรรยกมา 51,779,807.26 บาท กําไรสะสมกอนจัดสรร
59,139,572.15 บาท และมีกําไรสุทธิป 2551 ตามงบการเงินรวม 23,215,549.23 บาท
เนื่องจากบริษัทมีสํารองตามกฎหมาย 10,000,000.- ลานบาท ซึ่งสํารองครบตามที่กฎหมาย
กําหนด (ไมนอ ยกวารอยละ 10 ของทุนของบริษัท) จึงไมตองสํารองเพิ่ม
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปที่
ผานมาบริษทั จายเงินปนผลหุนละ1.90 บาท รวมเปนเงิน 11,400,000.- บาท คิดเปนรอยละ 55.47 ของ
กําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
สําหรับในปนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนใหจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ1.90 บาท รวมเปนเงิน 11,400,000.- บาท คิดเปนรอยละ 49.11 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม เพื่อจาย ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552 โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30
นางสาว สุนิส จุลกะรัตน (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง เรื่องการจายเงินปนผลที่จายจากกําไรสุทธิทเี่ สียภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลอัตรารอยละ 30
เลขานุการ ชี้แจงวา กําไรสุทธิหักภาษีเงินไดเรียบรอยแลว ภาษีเงินไดรอยละ 30 เปนประโยชนของผูถือ
หุน ปนี้บริษัทไมเสียภาษีเงินได แตกําไรสะสมที่บริษทั มีอยูจะมีสว นที่เสียภาษีเงินไดรอยละ 30 ไว ผูถือ
หุนสามารถขอเครดิตภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอัตรารอยละ 30 ได
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
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มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 1.90 บาท
คิดเปนรอยละ 49.11 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม รวมเปนเงิน 11,400,000.-บาท
โดยจายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2552
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน กลาววา ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระมี 4 คน คือ
1) นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ
2) นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
3) นายเลา ติง ไฟ
4) นายอมร อัศวานันท
นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ ขอออกตามวาระ
คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆโดยดูถงึ ความเหมาะสมดาน
คุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษทั ที่ผา นมา จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการ 3 คนที่ครบวาระ กลับเขาเปนกรรมการอีก
วาระหนึง่ คือ นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ นายเลา ติง ไฟ และนายอมร อัศวานันท และเสนอ นาง
พรพิมล จุรุพนั ธุ ซึ่งมีคุณสมบัติเปนกรรมการอิสระครบถวน เปนกรรมการแทน นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ
ซึ่งขอออกตามวาระ
ประธาน ไดสอบถามที่ประชุมวามีผูถือหุน จะเสนอผูใดเปนกรรมการเพิ่มหรือไม ทีป่ ระชุมไมมี
ผูใดเสนอ
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหเลือกตั้งกรรมการทัง้ 4 คน เขาเปนกรรมการดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทดังนี้ .5.1)

5.2)

5.3)

นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง
นายเลา ติง ไฟ
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง
นายอมร อัศวานันท
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ 8

5.4)

นางพรพิมล จุรุพันธุ
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

วาระที่ 6 - พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน กลาววา ในป 2551 คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนจํานวน 6,000,000.- บาท และมีคาตอบแทนกรรมการจายจริง จํานวน 5,020,000.- บาท
ในป 2552 คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน อนุมัติ
คาตอบแทนกรรมการ จํานวน 6,000,000.- บาท เทากับป 2551
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552 จํานวนเงิน
6,000,000.- บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

วาระที่ 7 - พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการรายงาน
เลขานุการ รายงานดังนี้
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีประจําป 2552 ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
พรอมทัง้ กําหนดคาตอบแทน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาโดยประเมินความปนอิสระของ
ผูสอบบัญชี และคุณภาพงานของผูสอบบัญชีแลว เห็นวา
1) ผูสอบบัญชีมีความรู ความสามารถ และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2) ผูสอบบัญชีไมมีรายการเปนบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแยงทางผลประโยชน
3) ผูสอบบัญชีสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเปนประโยชนตอผูไดใชงบการเงินและผูลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผูสอบบัญชี จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส คือ ดร.วิรัช
อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน1378 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2552 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทปละ 433,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 รอยละ4.34
(ป 2551 = 415,000.- บาท) ซึง่ ประกอบดวย คาสอบบัญชี
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 144,000.-บาท รายป 150,000.-บาท รวม 294,000.-บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 99,000.-บาท รายป 40,000.-บาท รวม 139,000.-บาท
433,000.-บาท
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ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน
1378 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2552 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ปละ 433,000.- บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,571,025 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ คิดเปนรอยละ -

วาระที่ 8 - เรือ่ งอื่นๆ
ไมมี
ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏวา ไมมีผูใด เสนอเรือ่ งใดใหพิจารณา
ประธาน จึงกลาวปดประชุมเวลา 12.45 น.
อนึง่ ระหวางการประชุมสามัญผูถ อื หุน มีผูถือหุน มาลงทะเบียน เพื่อเขาประชุมเพิ่มขึน้ โดยที่
จํานวนผูถ ือหุน ที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 51 ราย นับจํานวนหุน ทีถ่ ือรวมกันได
3,571,025 หุน คิดเปนรอยละ 59.52 ของจํานวนหุน ทีจ่ ําหนายไดทั้งหมด

ประธานในที่ประชุม
( นายโชติ โสภณพนิช )

เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย)
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