รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555 เวลา 11.30 น.
เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเอง 27 ราย และโดยการมอบฉันทะ 51 ราย รวมทั้งสิ้น 78 ราย นับจํานวนหุนได 4,039,529 หุน คิดเปนรอยละ
67.33 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ประธาน จึงกลาวเปดประชุม และขอใหเลขานุการกลาวแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี ที่เขา
รวมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม
เลขานุการไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ ผูจัดการฝายบัญชี และผูสอบบัญชี
ที่เขารวมประชุมดังนี้
กรรมการทีเ่ ขารวมประชุม
1. นายโชติ โสภณพนิช
2. นายอรุณ จิรชวาลา
3. นางพรพิมล หาญศักดิ์
4. นายอังคณี วรทรัพย
5. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
6. นางอัฉราพร เหมาคม
7. นายโอวาท พันธุปรีชากิจ
8. นายอมร อัศวานันท
9. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
กรรมการทีไ่ มไดเขารวมประชุม
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
2. นายเลา ติง ไฟ
ผูเขารวมประชุม
นายชัยกรณ อุนปติพงษา
นายสมชาย เชิดชูปญญาชน
นายสมยศ สุธีรพรชัย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
ผูสอบบัญชี
จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
ผูจัดการฝายบัญชี
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมดังนี้
การลงมติแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงมติในบัตร
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ลงคะแนนที่แจกให และสงใหเจาหนาที่ของบริษัทที่จัดไว ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือ 1 หุน เปน 1 เสียง สวน
ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น
บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บันทึกไวแลว
บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไมเห็นดวย
หรือ งดออกเสียง ดังกลาวนั้นไปหักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทั้งหมด สวนที่เหลือจะถือวา เปนคะแนนเสียงที่
ลงมติเห็นดวยในวาระนั้นๆ
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น และการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดย
โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงกอน เพื่อนําไปหักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทั้งหมด
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวย เพื่อแจงผลการลงมติเปนรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่
เห็นดวยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแลว เพื่อความโปรงใส และเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ
ประธานขอใหเลขานุการแจงผลการลงคะแนนแตละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง
โดยแจงจํานวนคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2555 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เปนกรรมการบริษัท
เปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ
การประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม : มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17 ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน
4,041,356 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554 และรายงานประจําป
ประธาน ขอให นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูจัดการ รายงานผล
การดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2554
นายอรุณ จิรชวาลา รายงานวา ในป 2554 ตามงบเฉพาะกิจการ
บริษัทมีรายไดรวม 73.8 ลานบาท
เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 28% มีคาใชจายรวม 40.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 11% ตนทุน
การเงิน 0.1 ลานบาท ลดลง 77% ภาษีเงินได 8.1 ลานบาท ลดลง 15% กําไรสุทธิ 25.6 ลานบาท ลดลง 46%
และบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 57.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 11%
การลงทุนในหลักทรัพย
ณ สิ้นป 2554 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย 21.2 ลานบาท มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาด
0.6 ลานบาท รวมเงินลงทุนสุทธิ 21.8 ลานบาท ในระหวางป บริษัทมีการซื้อหลักทรัพยเพิ่มจํานวนเงิน 18.2 ลานบาท
และขายหลักทรัพย จํานวนเงิน 62.9 ลานบาท มีกําไรจากการขายหลักทรัพย 22.1 ลานบาท
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เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทมีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 36.5 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 จํานวน 9.9 ลานบาท หรือ
37% และมีเงินปนผลรับจากบริษัทยอยรวม 4.4 ลานบาท ลดลง 79%
เงินกูยืม
บริษัทไมมีการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 มีเงินฝากระยะสั้นจํานวน 40
ลานบาท และใหบริษัทยอย บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด กู 12 ลานบาท
คดีตางๆ
คดีที่สําคัญตางๆอยูระหวางการพิจารณาของศาล ในระหวาง ป 2554 นอกจากคดีระหวางบริษัท กรุงเทพ
โสภณ จํากัด (มหาชน) กับกรุงเทพมหานคร ที่มีความคืบหนาดังนี้ เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2554 กรุงเทพมหานครได
เพิกถอนคําคัดคานการรังวัดแลว ปจจุบันอยูระหวางการติดตอกับสํานักงานที่ดินกรุงเทพมหานคร สาขาธนบุรี เพื่อ
ดําเนินการแบงแยกโฉนด และโอนกรรมสิทธิ์ใหแกกรุงเทพมหานคร คดีอื่นๆ มีรายละเอียดเหมือนเดิม และไมมีการ
เปลี่ยนแปลงจากป 2553 เพราะเปนคดีที่คางมานานแลว ปรากฎตามรายงานประจําปของบริษัทฯ
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้
นายวุฒิ วงศอูเงิน ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทมีกําไรจากการขายหลักทรัพยจํานวน 22 ลาน แตในงบเงินสดยอย ปรากฎ
วากําไร (ขาดทุน) จากมูลคาเงินลงทุน มีจํานวนติดลบ 19 ลานบาท
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา เมื่อสิ้นป 2553 มีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้น คํานวณตามราคาตลาด
จํานวนหนึ่ง ในระหวางป 2554 บริษัทมีการซื้อขายหลักทรัพย ทําใหกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาดลดลง
เนื่องจากบริษัทมีการขายหลักทรัพยมากกวาการซื้อหลักทรัพย
นายวุฒิ วงศอูเงิน ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา มูลคาหลักทรัพยในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเพิ่มขึ้น แสดงวามี
การบริหารงานผิดพลาดหรือไม
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ดัชนีตลาดหลักทรัพยทั้งป 2554 เปลี่ยนแปลงไมมาก ดัชนีไมได
ขึ้นในชวงสิ้นป 2554 แตขึ้นตนป 2555
นายวุฒิ วงศอูเงิน ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา ทําไมกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาดถึงลดลง ในป 2553
บริษัทมีกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาด 20 ลานบาท แตในป 2554 ขาดทุนเปนจํานวน 19 ลานบาท
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ภาพรวมทั้งหมด ในป 2554 บริษัทมีกําไรจากการขายหลักทรัพย
จํานวน 22 ลานบาท เมื่อรวมกับสวนของกําไรที่ลดลงที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาด 19 ลานบาท บริษัทยังมี
กําไรเพิ่มขึ้น และยังทําไดดีกวาดัชนี
นายวุฒิ วงศอูเงิน ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทมีคณะกรรมการการลงทุนเพื่อพิจารณาการลงทุนและผูเชี่ยวชาญ
ในการวิเคราะหหุนหรือไม
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทมีที่ปรึกษาการลงทุน
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน สอบถามวา ขาดทุนจากกําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาด ณ สิ้นป 2554 จํานวน
19 ลานบาท ณ ปจจุบันนี้ กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาด เปนอยางไร
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา กําไรที่ยังไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคาตลาด ที่ลดลง 19 ลานบาท
นั้น ไมใชการขาดทุนเปนการรับรู กําไรจากการขายหลักทรัพยจํานวน 22 ลานบาท แสดงวาผลประกอบการในเรื่อง
การลงทุนนั้นดีกวาดัชนี
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติม สรุปไดวาเหลือกําไร 3 ลานบาท
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา เนื่องจากดัชนีไมไดเพิ่ม
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นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา เปนคนละเรื่องกัน โดยยกตัวอยางวา ถาเรามีหุน 10 ลานบาท
และมีกําไรยังไมเกิดขึ้นจํานวน 5 ลานบาท ถาตอไปขายหุนออกไป 5 ลานบาท เปนการนํากําไรที่เกี่ยวกับหุนนี้ 2.5
ลานบาทไปดวย แสดงวากําไรที่ยังไมเกิดขึ้นที่แสดงในบัญชีจะลดลงเหลือเพียง 2.5 ลานบาท
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถาม เรื่องงบแสดงฐานะการเงิน หนาที่ 66 ในรายงานประจําป
ป 2553 บริษัทมีหลักทรัพยในความตองการของตลาด จํานวน 85.9 ลานบาท เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
42.5 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุน 128.4 ลานบาท ไมมีการลงทุนในพันธบัตร
ป 2554 บริษัทมีหลักทรัพยในความตองการของตลาด จํานวน 21.8 ลานบาท เงินลงทุนในสถาบันการเงิน
17 ลานบาท รวมเปนเงินลงทุน 38.8 ลานบาท แตมีการลงทุนในพันธบัตร 41 ลานบาท
ขอใหชี้แจงใน 3 ประด็น ดังนี้
1. ป 2553 มีการลงทุนในหลักทรัพย และสถาบันการเงิน 128.4 ลานบาท ป 2554 มีการลงทุนในหลักทรัพย และสถาบัน
การเงินเหลือเพียง 38.8 ลานบาท และมีการลงทุนในพันธบัตร 41 ลานบาท อยากทราบวานําเงินสวนตางไปบริหาร
อยางไร
2. ปลายป 2554 ดัชนีตลาดหุนลดลง และมีการปรับตัวสูงขึ้นในตนป 2555 เพราะเหตุใดบริษัทไมใชชวงเวลาดังกลาว
เขาซื้อหุนเพื่อทํากําไร
3. บริษัทเขาลงทุนในพันธบัตรชวงเวลาใด และบริษัทควรขายพันธบัตรเพื่อนําเงินไปลงทุนในตลาดหลักทรัพย
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา การลงทุนในพันธบัตรนั้น เมื่อบริษัทมีเงินสดเหลือในระหวางที่ยัง
ไมลงทุนอยางอื่นหรือขยายกิจการ จะนําเงินดังกลาวไปลงทุน โดยพิจารณาจากผลตอบแทนที่จะไดสูงสุด หากนําไปฝาก
ในธนาคาร ผลตอบแทนคงไมสูง จึงนําเงินสดดังกลาวไปลงทุนในเครื่องมือทางการเงินระยะสั้นอื่น เชน พันธบัตร ในสวน
ของการซื้อขายหลักทรัพยนั้น นโยบายเรื่องการลงทุนของบริษัทเปนการลงทุนระยะยาวไมไดเปนการเก็งกําไรระยะสั้น
ตามตลาด และหากราคาของหลักทรัพยเปนไปตามเปาหมายที่ตั้งไว โดยพิจารณาจากมูลคาพื้นฐานหรือปจจัยที่เกี่ยวของ
บริษัทก็อาจพิจารณาขายหลักทรัพยดังกลาว เพื่อทํากําไร
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติม ขอทราบชวงเวลาที่บริษัทซื้อพันธบัตร
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษัทจะซื้อพันธบัตร เมื่อมีเงินสดเหลือ และไมไดซื้อพันธบัตร
จํานวน 41 ลานบาทในครั้งเดียว
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา เงินบางสวนก็นําไปใชคืนเงินกูดวย
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน สอบถามถึงสาเหตุที่บริษัทกําไรลดลง แตบริษัทยอยกําไรเพิ่มขึ้น และผลกระทบใน
เรื่องภาษีในป 2555
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการ ชี้แจงวา กําไรตามงบเฉพาะกิจการที่ลดลง เพราะสาเหตุ 2 ประการ สาเหตุแรก
คือการลงทุนในหลักทรัพย ดัชนีตลาดหลักทรัพยในป 2554 เปลี่ยนแปลงไมมากเมื่อเปรียบเทียบกับป 2553 ทําให
กําไรจากการขายหลักทรัพยลดลงจาก 33 ลานบาท เหลือเพียง 22 ลานบาท แตสาเหตุหลักคือบริษัทไดรับเงินปนผลจาก
บริษัทยอยนอยลง สวนธุรกิจหลักของบริษัทที่ดําเนินการโดยบริษัทยอยทั้งสองบริษัทมีการขยายตัว เมื่อพิจารณาจาก
งบการเงินรวมแลวทําใหกําไรเพิ่มขึ้น ในสวนของภาษี ป 2555 นั้น บริษัทคงไดรับประโยชนจากอัตราภาษีที่ต่ําลง
นายวุฒิ วงศอูเงิน ผูถือหุน สอบถามวา ลักษณะธุรกิจของบริษัท และเจาหนี้การคาของบริษัท ตามที่ปรากฎในงบแสดง
ฐานะการเงิน หนา 68 ของรายงานประจําป เกิดจากอะไร และเปนลักษณะอยางไร เพราะมีเจาหนี้การคาในป 2554
เพิ่มขึ้นกวา 10 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2553
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นายสมชาย เชิดชูปญญาชน ผูจัดการฝายบัญชี ชี้แจงวา ป 2554 บริษัทมีเจาหนี้การคา และเจาหนี้อื่นๆ รวม 26.7
ลานบาท ประกอบดวย
1. เจาหนี้การคาจํานวน 12.2 ลานบาท ที่ปรากฎตามงบการเงินรวม สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนเจาหนี้ของบริษัท
ยอยตามสัญญาการซื้อใบอนุญาตซอฟตแวรจากบริษัทตางประเทศเพื่อขายตอ ใบอนุญาตซอฟตแวรดังกลาวบริษัท
ยอยซื้อมาในชวงไตรมาสที่ 4 ของป 2554 และยังไมครบกําหนดที่ตองชําระเงิน
2. เจาหนี้อื่นๆ อีก 14.5 ลานบาทนั้น ตามระเบียบของกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ไดกําหนดใหมีการจัด
รายการในงบการเงินใหม โดยคาใชจายคางจายตางๆ ซึ่งจัดเปนรายการหนี้สินหมุนเวียนอื่น ใหจัดเปนรายการ
เจาหนี้อื่น ตัวอยางคาใชจายคางจายอื่นๆ เชน คาน้ําประปา คาไฟฟา คาใชจายพนักงานที่ยังไมไดจาย ณ สิ้นป 2554
คุณดวงใจ สุรดินทรกูร ผูถือหุน สอบถามวา รายไดของบริษัทลดลงจาก 219 ลานบาท เหลือ 218 ลานบาท แตลูกหนี้
การคาเพิ่มขึ้นจากจํานวน 25 ลานบาท เปน 42 ลานบาท อยากทราบถึงสาเหตุที่ลูกหนี้การคาเพิ่มขึ้น
นายสมชาย เชิดชูปญญาชน ผูจัดการฝายบัญชี ชี้แจงวา บริษัทยอยไดขายตอใบอนุญาตซอฟตแวรใหแกลูกคาในราคา
14 ลานบาท ในเดือนธันวาคม 2554 ทําใหลูกหนี้การคาในงบการเงินรวมของบริษัท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554 เพิ่มขึ้น
โดยลูกคาไดมีการชําระเงินดังกลาวในเดือนกุมภาพันธ 2555 ตามเงื่อนไขการชําระเงินเรียบรอยแลว
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ
ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานในรอบป 2554 และรายงานประจําป
วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
ประธาน ขอให นายสมชาย เชิดชูปญญาชน ผูจัดการฝายบัญชี รายงานงบการเงินของบริษัทสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
นายสมชาย เชิดชูปญญาชน รายงานดังนี้
งบการเงินเฉพาะของบริษัท
ในป 2554 บริษัทมีรายได 73.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 28.0 ลานบาท หรือ 28% คาใชจาย
40.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 5.1 ลานบาท หรือ 11%
บริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินได 33.7 ลานบาท ลดลง 41% ภาษีเงินได 8.1 ลานบาท ลดลง 15%
กําไรสุทธิ 25.6 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 21.5 ลานบาท หรือ 46%
งบการเงินรวม
ในป 2554 บริษัทมีรายไดรวม 218.4 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 0.3%
คาใชจายรวม 136.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 ลดลง 5%
บริษัทมีกําไรกอนภาษีเงินได 81.8 ลานบาท เพิ่มขึ้น 9% ภาษีเงินได 24.0 ลานบาท เพิ่มขึ้น 4%
กําไรสุทธิ 57.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2553 เพิ่มขึ้น 11%
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด(มหาชน) และบริษัทยอย
สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 แลว เห็นวาเปนงบการเงินที่มีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ เปนที่เชื่อถือได และ
ผูสอบบัญชีรับรองงบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
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ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 4,059,806 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2554
ประธาน ขอให นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูจัดการรายงาน
นายอรุณ จิรชวาลา รายงานวา บริษัทมีกําไรสุทธิ (ตามงบการเงินเฉพาะบริษัท) 25,613,833 บาท และมี
กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา 88,530,582 บาท รวมมีกําไรสะสมกอนจัดสรร 114,144,415 บาท มีกําไรสุทธิป 2554
(ตามงบการเงินรวม) จํานวน 57,656,689 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000 ลานบาท ซึ่งสํารองครบตามที่กฎหมาย
กําหนด รอยละ 10 ของทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 60,000,000 บาท จึงไมตองสํารองเพิ่ม
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
ในป 2553 บริษัท
จายเงินปนผล หุนละ 3.50 บาท รวมเปนเงิน 21,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.31 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม
สําหรับปนี้ เสนอใหจา ยเงินปนผลในอัตราหุนละ 4.20 บาท รวมเปนเงิน 25,200,000 บาท คิดเปนรอยละ
43.71 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน
(Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 2 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่
17 พฤษภาคม 2555
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน แสดงความขอบคุณผูบริหารของบริษัทที่ทําใหมีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น และเสนอ
วาจากที่ไดมีการหารือกับกรมสรรพากร ในการจายเงินปนผลในป 2556 นั้น ขอใหพิจารณาจายจากกําไรสะสมที่เสียภาษี
ในอัตรารอยละ 30 กอน โดยระบุในประกาศใหชัดเจนวาเปนการจายเงินปนผลจากกําไรสะสมของบริษัทที่เสียภาษีใน
อัตรารอยละ 30 เพื่อใหผูถือหุนรายยอยไดประโยชนในเรื่องภาษี
ประธาน กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ใหคําแนะนํา และขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
รวมเปนเงิน
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 4.20 บาท
25,200,000 บาท เพื่อจายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2555 โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรา
รอยละ 30
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 4,059,806 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
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วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน ขอให นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการ รายงาน
เลขานุการ รายงานวา การประชุมในครั้งนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ
1) นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
2) นายเลา ติง ไฟ
3) นายอมร อัศวานันท (กรรมการอิสระ)
4) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 )
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 นี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเขาเปนกรรมการ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2554
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผานมา ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คนที่
ครบวาระกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ นายเลา ติง ไฟ นายอมร อัศวานันท (กรรมการ
อิสระ) และ นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนน เสียงดังนี้
5.1) นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,986,986 เสียง คิดเปนรอยละ 98.21
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
72,820 เสียง คิดเปนรอยละ 1.79
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
5.2) นายเลา ติง ไฟ
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,969,853 เสียง คิดเปนรอยละ 97.78
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
90,000 เสียง คิดเปนรอยละ 2.22
5.3) นายอมร อัศวานันท (กรรมการอิสระ)
จํานวน 4,059,853 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
5.4) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 4,059,853 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
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วาระที่ 6 - พิจารณาแตงตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ เปนกรรมการ
ประธานรายงาน เพื่อใหเหมาะสมกับการดําเนินธุรกิจของบริษัท คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาถึง
ตําแหนงกรรมการผูจัดการของบริษัท โดยพิจารณาเห็นวานางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ เปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสม
ทั้งดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญ โดยไดมีการตกลงถึงขั้นตอน หนาที่และระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
กอนเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ เพื่อใหคณะกรรมการพิจารณากอนที่จะมีการแตงตั้ง แตเนื่องจากยังอยูใน
ระหวางระยะเวลาที่ตกลงกัน และมีการประชุมผูถือหุนปละครั้งเทานั้น ดังนั้น คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควร
เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติแตงตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ ซึ่งปจจุบันดํารงตําแหนงเปนที่ปรึกษาของบริษัท
เปนกรรมการ (ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 5)
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน เสนอให นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ แสดงตัว และพูดคุยกับผูถือหุน
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ แนะนําตัว และชี้แจงวาไดเขารวมกับบริษัทในเดือนธันวาคม 2554 และตกลงกับบริษัท
ถึงขั้นตอน หนาที่ และระยะเวลาในการปฏิบัติงานในฐานะที่ปรึกษากอนเขาดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ โดยมีงาน
หลักที่ไดรับมอบหมายคือ จัดทํางบประมาณของบริษัท และบริษัทยอยสําหรับป 2555 ซึ่งไดดําเนินแลวเสร็จ และการ
จัดทําดัชนีชี้วัด (Key Performance Indicator) ของบริษัท รวมทั้งการทําแผนในการขับเคลื่อน และกําหนดทิศทางบริษัท
(Road Map) ในระยะเวลา 3 ป เมื่อมีการเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถาม เรื่องโครงสรางองคกรในหนา 26 ของรายงานประจําปของบริษัท ถึงความแตกตาง
ระหวางตําแหนงกรรมการผูจัดการและผูจัดการทั่วไป เมื่อมีกรรมการผูจัดการแลว ยังมีความจําเปนตองมีผูจัดการทั่วไป
หรือไม
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา ขณะนี้ไมมีบุคคลที่ดํารงตําแหนงผูจัดการทั่วไป และบริษัทอยู
ระหวางการพิจารณาเปลี่ยนแปลงโครงสรางองคกร
ประธานขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหอนุมัติแตงตั้ง นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ เปนกรรมการ
ดวยคะแนน เสียงเปนเอกฉันทดังนี้
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 4,059,853 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 7 – พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน รายงานวา ในป 2554 มีคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 6,000,000 บาท คณะกรรมการไดรวมกัน
พิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจํานวนคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยัง
ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ป 2555 จํานวน 6,000,000 บาท เทากับป 2554
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 จํานวน 6,000,000 บาทเทากับป 2554
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน เสนอความเห็นวา ถาคาตอบแทนคณะกรรมการเทากับปที่แลวตามกฎของคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไมจําเปนตองขออนุมัติก็ได ใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบก็เพียงพอแลว
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ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2555 จํานวนเงิน 6,000,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 4,059,853 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 8 - พิจารณาแตงตั้งผูส อบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธาน ขอให นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการรายงาน
เลขานุการ รายงานดังนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีประจําป 2555 ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
พรอมทั้งกําหนด
คาตอบแทน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาโดยประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คุณภาพงานของ
ผูสอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นแลว เห็นวา
1. ผูสอบบัญชีมีความรู ความสามารถและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพย
2. ผูสอบบัญชีไมมีรายการเปนบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแยงทางผลประโยชน
3. ผูสอบบัญชีสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเปนประโยชนตอผูไดใชงบการเงินและผูลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผูสอบบัญชี จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลข
ทะเบียน 1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลข
ทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทปละ 485,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป
2554 รอยละ 2.1 (ป 2554 = 475,000 บาท) ซึ่งประกอบดวย คาสอบบัญชี
งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000 บาท รายป 180,000 บาท รวม 330,000 บาท
งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000 บาท รายป 50,000 บาท รวม 155,000 บาท
485,000 บาท
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน สอบถาม เหตุผลที่มีการขึ้นคาสอบบัญชีสําหรับป 2555
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา คาสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเปนจํานวนเงิน 10,000 บาท เปนจํานวนที่
ไมมาก และเปนไปตามคาครองชีพที่สูงขึ้น
ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบ
บัญชี ประจําป 2555 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทปละ 485,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 4,069,929 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 9 - เรื่องอื่นๆ
ไมมี
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ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายธนันท เอื้อสิรินุเคราะห ผูถือหุน สอบถาม ทิศทางในอนาคตของธุรกิจคลังสินคาที่ราษฎรบูรณะ และแนวทางในการ
สรางมูลคาเพิ่ม เพื่อใหมีคาตอบแทนที่ดีกวาการประกอบธุรกิจคลังสินคา เนื่องจากบริษัทมีที่ดินคอนขางใหญ
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา บริษัทตองคํานึงถึงความเจริญของที่ดินบริเวณคลังสินคา ซึ่งปจจุบัน
ความเจริญก็เริ่มเขามา ในระยะ 1 - 2 ปนี้ บริษัทคงตองพิจารณาดูวาจะใชประโยชนที่ดินอยางไรตอไป
นายธนันท เอื้อสิรินุเคราะห ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทมีการศึกษาความเปนไปได (Feasibility Study) หรือไม
วาจะใชประโยชนที่ดินอยางไร เชน นําไปสรางอาคารชุด
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา บริษัทมีการศึกษาความเปนไปไดมาตลอด และทํามาหลายปแลว
ซึ่งในอดีตบริษัทเห็นวามีความเสี่ยงคอนขางมาก และไมแนใจวาจะไดราคาตามที่คาดหมายไวหรือไม
บริษัทอาจจะ
ลงทุนหรือขายที่ดินดังกลาว หากไดรับผลตอบแทนที่บริษัทคาดหมายไว
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน เสนอความเห็นวา บริษัทควรจะรอใหมีการพัฒนาที่ดินบริเวณถนนตกเสียกอน ซึ่งจะ
ทําใหที่ดินมีราคาสูงขึ้น และสอบถามถึงวิสัยทัศนของคณะผูบริหาร และสภาพเศรษฐกิจโดยรวมในป 2555 นี้
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา เมื่อพิจารณาจากภาพรวม เศรษฐกิจไทยคอนขางดี มีเงินทุนสํารอง
ตางประเทศมาก หนี้สาธารณะไมมาก บริษัทตางๆ ก็มีกําไรดี และมีการขยายตัว รายไดของประชาชนก็ดี และภายใน
2 ป การเปดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนก็จะเปนโอกาสใหบริษัทตางๆ ปรับปรุง และขยายตัวไปดวย แตสิ่งที่ควรตอง
พิจารณา คือการบริหารงานของรัฐบาลที่อาจจะทําใหเกิดปญหา เชนป 2554 น้ําทวมกอใหเกิดความเสียหายคอนขางมาก
ป 2555 นโยบายการจํานําขาวในราคาคอนขางสูงอาจจะทําใหเกิดปญหาในเรื่องขาว ชาวนาและการปลูกขาวในประเทศ
ไทยได อยางไรก็ตาม ความเห็นของนักลงทุนตางชาติคือไมวาจะเปนรัฐบาลไหนก็ไมมีความแตกตาง ดังนั้นบริษัท
ตองขยายตัวอยางระมัดระวัง ในดานตางประเทศนั้น ยุโรปก็เปนคลายคลึงกับประเทศไทยเมื่อ 10 ปที่แลว แตยุโรปก็
ในป 2555
นาจะแกปญหาได เชนเดียวกันกับประเทศไทยที่แกปญหาได แตคงขยายตัวไมมาก หรืออาจจะติดลบได
สหรัฐอเมริกาเองก็ดีขึ้น คงขยายตัวไดปละ 2 - 3% ในสวนจีนเองไมนาเปนหวงเพราะมีความสามารถ เกง และคาดคะเน
ไดดี ญี่ปุนกําลังฟนตัว เศรษฐกิจโลกก็คงจะขยายตัว ในสวนของบริษัทธุรกิจหลักเรื่องคลังเอกสารคงขยายตัวไปเรื่อยๆ
การที่นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ มารวมทํางานกับบริษัท ก็จะทําใหบริษัทขยายตัวในดานนี้ได และบริษัทก็จะ
เตรียมตัวเรื่องพัฒนาที่ดินซึ่งตองมีการวางแผนธุรกิจ แตธุรกิจเก็บเอกสารและคลังสินคาเปนธุรกิจที่บริษัทอื่นไมอยากทํา
บริษัทคงมุงไปทางดานนี้
นายธารา ชลปราณี ผูถือหุน สอบถาม กรอบการลงทุนของบริษัท ในการลงทุนในตลาดหลักทรัพย และตลาดตราสาร
หนี้วาเปนอยางไร ไมเกินเทาไร และเงินลงทุนคิดเปนรอยละเทาไรของตราสารแตละประเภท
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา บริษัทมีนโยบาย การลงทุนในตลาดหลักทรัพยไมเกิน 100 ลานบาท
และถามีเงินสดเหลือก็จะนําไปลงทุนในตราสารหนี้ของสถาบันการเงินที่รัฐบาลรับรอง
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน สอบถามถึงขอมูลทั่วไปในหนาที่ 6 ของรายงานประจําป เรื่องที่ตั้งคลังสินคาของบริษัทที่
สําเหร และบางปะกอก บริษัทเคยมีคลังสินคาที่สะพานพุทธ ปจจุบันใชประโยชนที่ดินที่สะพานพุทธอยางไร
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวาบริษัทใหบุคคลอื่นเชาที่ดินดังกลาว
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน สอบถามเพิ่มเติมวา บุคคลอื่นเชาที่ดินเพื่อประกอบธุรกิจอะไร และบริษัทสามารถพัฒนา
นําไปใชทําประโยชนอยางอื่นไดหรือไม
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา เปนการเชาที่ดินเพื่อทําสนามฟุตซอล การใชทําประโยชนอยาง
อื่นมีขอจํากัดคอนขางมาก ประกอบกับทางเขาออกไมกวางมาก ปจจุบันบริษัทไดรับประโยชนจากคาเชาประมาณ
เดือนละ 100,000 บาท เปนผลตอบแทนที่ดี
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นายอังคณี วรทรัพย กรรมการบริหาร ชี้แจงเพิ่มเติมวา ที่ดินดังกลาวตั้งอยูในบริเวณเกาะรัตนโกสินทร ไมสามารถ
สรางตึกสูงได
ดร. สุนิส จุลกะรัตน ผูถือหุน กลาวตอนรับ นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ ในฐานะศิษยเกา University of Wisconsin
ดวยกัน และเสนอความเห็นวานางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ นาจะเปนประโยชนตอบริษัท เนื่องจากมหาวิทยาลัยเปน
สถาบันที่ไดรับความเชื่อถือ ในสวนของการเก็บใบลงคะแนน บริษัทมีจํานวนผูถือหุนไมมาก การเก็บใบคะแนนทีหลังก็
จะไมมีปญหา แตถาเปนบริษัทที่มีผูถือหุนจํานวนมาก อาจมีปญหาได เนื่องจากตองมีการลงลายมือชื่อในใบคะแนน
และกลาวขอบคุณบริษัทที่จัดทํารายงานประจําปไดดีมีความชัดเจนในทุกประเด็น และขอใหมีการจายเงินปนผลใน ป
2556 เพิ่มขึ้น
นายเอนก เอกสุวรรณาเจริญ ผูถือหุน สอบถามวา อัตราการขยายตัวของบริษัทยอยที่ประกอบธุรกิจคลังสินคา คลัง
เอกสาร และธุรกิจอื่นในอนาคตมีแนวโนมอยางไร
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา โอกาสทางธุรกิจมีคอนขางมากในทุกดาน คงมีโอกาสขยายตัวในสวน
ของคลังเอกสาร
ในสวนของคลังสินคาและทาเรือราคาที่ดินสูงขึ้นมากกวาผลตอบแทนที่ไดรับจากธุรกิจในปจจุบัน
บริษัทจะพิจารณาธุรกิจอื่นมาทดแทนในอนาคต
ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏวา ไมมีผูใด เสนอเรื่องใดใหพิจารณา
ประธาน จึงกลาวปดการประชุมเวลา 12.40 น.
อนึ่ง ระหวางการประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนมาลงทะเบียน เพื่อเขาประชุมเพิ่มขึ้นในแตละวาระ ดังนี้
จํานวนผูถือหุน (ราย)
จํานวนหุน คิดเปนรอยละของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด
วาระที่ 1
92
4,041,356
67.35
วาระที่ 2 - 5.1
107
4,059,806
67.66
วาระที่ 5.2 - 7
108
4,059,853
67.66
วาระที่ 8 - 9
110
4,069,929
67.83
สรุป จํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมดวยตนเอง 49 ราย และโดยการมอบฉันทะ 61 ราย รวมทั้งสิ้น 110 ราย
นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 4,069,929 หุน คิดเปนรอยละ 67.83 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

ประธานในที่ประชุม
( นายโชติ โสภณพนิช )

เลขานุการในที่ประชุม
(นายสมยศ สุธีรพรชัย)
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