
             

 

 

 
บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากดั (มหาชน) 

 รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  
วันพฤหัสบดีที่  29 เมษายน 2553 

 

  

ประชุม ณ หองบุษราคัม บอลรูม โรงแรมอมารี เอเทรียม เลขท่ี 1880 ถนนเพชรบุรีตัดใหม แขวงบางกะป 
เขตหวยขวาง กรุงเทพมหานคร  

 

เปดประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายโยธิน บุญดีเจริญ ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม โดยนางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา เลขานุการบริษัท
เปนเลขานุการท่ีประชุม เลขานุการฯ แจงวาในขณะท่ีเริ่มการประชุมมีผูถือหุนเขารวมประชุมท้ังดวยตนเองและโดยการ
มอบฉันทะรวมท้ังส้ิน 49 ราย ถือหุนรวมกันได 991,878,311 หุน คิดเปนรอยละ 96.5461 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายแลว
ท้ังหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท (ท้ังน้ี ภายหลังจากเปดการประชุมไปแลวไดมีผูถือหุน
เขารวมประชุมเพ่ิมเติม รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมรวมท้ังส้ิน 55 ราย ถือหุนรวมกัน 991,934,425 
หุน คิดเปนรอยละ 96.5516 ของหุนท่ีจําหนายแลวท้ังหมดของบริษัท) 

 

เลขานุการบริษัทแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหารของบริษัท รวมท้ังผูสอบบัญชี ท่ีมาเขารวมประชุมตาม
รายช่ือ ดังตอไปนี้ 

1. นายโยธิน บุญดีเจริญ ประธานกรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร 
2. รศ.ประพันธพงศ  เวชชาชีวะ กรรมการ รองประธานกรรมการ และกรรมการสรรหาและ

กําหนดคาตอบแทน 
3. นายยงยุทธ วิทยาวงศรุจิ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นายนิพนธ วิสิษฐยุทธศาสตร กรรมการอิสระ  ประธานกรรมการสรรหาและกําหนด

คาตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
5. นายบรรพต  หงษทอง กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา    

และกําหนดคาตอบแทน 
6. นายเจริญ จิรวิศัลย กรรมการ 
7. นายมงคล เปาอินทร กรรมการ 
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8. นายเจตรศิริ บุญดีเจริญ กรรมการ และกรรมการผูจัดการ 
9. นางสาวรมณี  บุญดีเจริญ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบัญชีและ

การเงิน และกลุมงานจัดซ้ือ จัดจาง และธุรการ 
10. นางสาวสุภาพรรณ  วิสฤตาภา เลขานุการบริษัท 
11. นายชุมพล สุรินทราบูรณ รองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหารโครงการ 
12. นายวีระ ธนากรภักดี ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมงานบริหารโครงการ 
13. นางสาวพรรณพิมล โกมลภิส ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมงานจัดซ้ือ จัดจางและธุรการ 
14. นางสาวศศิธร ชุติพงษเลิศรังสี ผูชวยกรรมการผูจัดการ กลุมงานกฎหมาย 
15. นางสาวอรุณี ศิริปรารภ ผูอํานวยการอาวุโส ฝายบัญชี  
16. นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชี จากสํานักงาน ดร. วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส  
17. บริษัท ศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด ผูทําการตรวจสอบการลงทะเบียนของผูถือหุนและ
 ตรวจนับผลการลงคะแนนเสียงรวมกับพนักงานของบริษัท 
 

ประธานท่ีประชุมกลาวตอนรับผูถือหุนพรอมท้ังเปดประชุม และมอบวาระการประชุมใหกับนางสาว     
สุภาพรรณ วิสฤตาภา เลขานุการท่ีประชุม เปนผูดําเนินการประชุมตอไป 
 

กอนเขาสูวาระการประชุม เลขานุการท่ีประชุมแจงใหท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงลงมติตางๆ ใน
การประชุมสรุปไดดังน้ี 

1. การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุน 1 หุนเปน 1 เสียง ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 34 

2. ในการลงมติแตละวาระน้ัน ผูถือหุนทานใด เห็นดวย จะนับคะแนนเสียงจากจํานวนหุนโดยไม
จําเปนตองลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียง และผูถือหุนทานใด ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง 
ใหลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และมอบแกเจาหนาท่ีบริษัทเพื่อนําไปตรวจนับคะแนนเสียง 

ยกเวนวาระเลือกต้ังกรรมการ ผูถือหุนทานใด เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหลงคะแนน
เสียงในบัตรลงคะแนน เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และมอบแกเจาหนาท่ีบริษัทเพื่อนําไปตรวจ
นับคะแนนเสียง โดยบริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกรายท่ีเขาประชุมดวยตนเองและผูรับ
มอบฉันทะท่ีมีสิทธิลงมติแทนผูมอบฉันทะทุกประการ  

นอกจากน้ี สําหรับผูรับมอบฉันทะท่ีผูมอบฉันทะไดระบุการออกเสียงลงคะแนนไวแลวในหนังสือมอบ
ฉันทะไมตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนน บริษัทจะนับคะแนนของผูถือหุนดังกลาวจากหนังสือมอบ
ฉันทะ 

ในกรณีท่ีผูถือหุนไดมอบฉันทะใหกรรมการอิสระ การลงมติในแตละวาระใหเปนไปตามท่ีผูถือหุน
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และบริษัทไดนําคะแนนเสียงบันทึกรวมในการลงคะแนนเรียบรอยแลว 

สําหรับผูถือหุนท่ีไมสงบัตรลงคะแนน บริษัทจะถือวาผูถือหุนดังกลาวอนุมัติเห็นชอบในวาระน้ัน ๆ 
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3. สําหรับมติของท่ีประชุมผูถือหุนครั้งน้ี ทุกวาระตองไดรับอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  

ท้ังน้ี เพ่ือใหเกิดความโปรงใสในการตรวจนับคะแนนเสียง บริษัทไดเชิญตัวแทนจากสํานักงาน
ตรวจสอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส คือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา รวมเปนสักขีพยานในการ
ตรวจนับคะแนนดวย 
 

จากนั้น เลขานุการท่ีประชุมไดเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเรื่องตาง ๆ  ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 

เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา บริษัทไดนําสงสําเนารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2553 เมื่อ
วันท่ี 26 มีนาคม 2553 ใหแกผูถือหุนเพื่อพิจารณาพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว โดยบริษัท
ไดเผยแพรรายงานการประชุมดังกลาวผานทางตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ website ของบริษัท 
เพ่ือใหผูถือหุนไดรับทราบมติท่ีประชุมผูถือหุน ต้ังแตวันท่ี 9 เมษายน 2553 แลว 

ไมมีผูถือหุนทานใดแกไขและซักถามแตอยางใด 

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 1 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,930,311 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,930,311 100.00 

หมายเหตุ วาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนจากเมื่อตอนเริ่มเปดประชุมจํานวน 52,000 หุน 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2553 
เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2553 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจําป 2552 ของคณะกรรมการ   

เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา  รายงานประจําปของคณะกรรมการ เปนการรายงานผลการดําเนินงาน 
และขอมูลท่ีสําคัญของบริษัทในรอบป 2552 ซึ่งไดจัดพิมพไวในรายงานประจําป 2552 ท่ีไดจัดสงใหแก   
ผูถือหุนพรอมกับหนังสือบอกกลาวเชิญประชุมแลว โดยในหนาท่ี 4 เปนสารจากประธานกรรมการ และ
หนาท่ี 60 ถึงหนาท่ี 64 เปนการวิเคราะหผลการดําเนินงานและฐานะการเงินของบริษัท  
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  ประธานท่ีประชุมรายงานวา ป 2552 นับเปนปท่ีเกิดการเปลี่ยนแปลงการดําเนินธุรกิจครั้งสําคัญของบริษัท 
เนื่องจากเม่ือวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 บริษัทไดเขาซ้ือและรับโอนกิจการท้ังหมดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยจาก
บริษัท แกรนด คาแนล จํากัด ซึ่งเปนบริษัทในกลุมเจริญกฤษ ท่ีถือครองสินทรัพยตางๆ ไดแก หุนและโครงการพัฒนา
อสังหาริมทรัพยหลายแหง และการซ้ือหุนในบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพยจากกลุมรัตนรักษ ซึ่งสงผลใหธุรกิจหลักของ
บริษัทเปลี่ยนจากธุรกิจสื่อไปสูธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย โดยมีสินทรัพยรวมเพิ่มข้ึนกวา 2 เทาตัว และมีการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการถือหุน โดยกลุมเจริญกฤษ เขามาเปนผูถือหุนรายใหญและผูบริหารหลักของบริษัท  

 บริษัทไดรับอนุมัติจากตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ใหปรับยายหมวดธุรกิจ จากธุรกิจสื่อและสิ่งพิมพ 
เปนหมวดธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย ต้ังแตวันท่ี 21 มกราคม 2553 

 สวนนโยบายการดําเนินธุรกิจของบริษัท จะเนนความสําคัญดานธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพยเปนหลัก 
โดยพัฒนาอาคารสูงประเภทคอนโดมิเนียมเพื่อการขาย อาคารสํานักงาน อาคารศูนยการคาเพ่ือการเชา และธุรกิจรับจาง
บริหารโครงการ บริหารการตลาดและการขายของโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพยใหกับบริษัทภายนอก   

 กรรมการผูจัดการรายงานวา โครงการของบริษัทในปจจุบันท่ีกําลังดําเนินการอยู แบงเปน 3 กลุมหลักดังน้ี  

 กลุมที่ 1 โครงการ แกรนด สแควร พระราม 9 (Grand Square @ Rama 9) โครงการต้ังอยูบนส่ีแยก    

รัชดา-พระราม 9 เนื้อท่ีดินรวมประมาณ 67-1-51.5 ไร และมีพื้นท่ีกอสรางรวมประมาณ 1,100,000 ตารางเมตร แบงเปน 

5 Plot ดังน้ี 

Plot 1 แบงเปน 2 plot ยอยดังน้ี 

Plot 1.1 พัฒนาเปนอาคารหางสรรพสินคาเซ็นทรัลพลาซา ต้ังอยูสี่แยกถนนพระราม 9 บนเน้ือท่ีประมาณ 

15-1-8 ไร พื้นท่ีกอสรางประมาณ 215,000 ตารางเมตร โครงการน้ีกอสรางโดยบริษัท พระราม 9 สแควร จํากัด ซึ่งเปน

บริษัทยอย และเปนผูถือกรรมสิทธิ์ใบอนุญาตกอสราง เมื่อกอสรางโครงสรางแลวเสร็จจะขายใหกับ บริษัท เซ็นทรัล

พัฒนาไนนสแควร จํากัด  

Plot 1.2 พัฒนาเปนอาคารสํานักงาน เกรดเอ ต้ังอยูบริเวณแยกรัชดา-พระราม 9 ติดกับสถานีรถไฟฟา     

มหานคร สถานีพระราม 9 บนเน้ือท่ีดินประมาณ 5-0-98.3 ไร ซึ่งบริษัทไดสิทธิการเชาท่ีดินระยะยาว 30 ป และสิทธิใน

การตออายุการเชาออกไปอีก 10 ป มีพื้นท่ีกอสรางประมาณ 110,000 ตารางเมตร พื้นท่ีใชสอยประมาณ 65,000 ตาราง

เมตร คาดวาจะเริ่มกอสรางโครงการในชวงครึ่งปหลังของป 2553 นี้  

Plot 2  จะพัฒนาเปนอาคารสํานักงานเกรดเอ และศูนยแสดงสินคาและพ้ืนท่ีคาปลีก บนเน้ือท่ีประมาณ 14-1-36.2 ไร       

มีพื้นท่ีกอสรางประมาณ 229,000 ตารางเมตร (ปจจุบันท่ีดินเปนกรรมสิทธิ์ของกลุมเจริญกฤษ โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการ

ขอซ้ือกอน (Call Option) และสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 3 ป 

Plot 3  จะพัฒนาเปนอาคารโรงแรม/เซอรวิสอพารทเมนท บนท่ีดินประมาณ 6-1-46 ไร มีพื้นท่ีกอสรางประมาณ 

75,000 ตารางเมตร (ปจจุบันท่ีดินเปนกรรมสิทธ์ิของกลุมรัตนรักษ โดยบริษัทฯ มีสิทธิในการขอซ้ือกอน (Call Option) 

และสิทธิในการปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) ภายในระยะเวลา 3 ป 
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Plot 4  โครงการ เดอะไนน ทาวเวอร เปนอาคารสํานักงานเกรดบีบวกถึงเอลบ มีเนื้อท่ีประมาณ 7-2-61 ไร พื้นท่ีกอสราง

ประมาณ 123,500 ตารางเมตร พื้นท่ีใชสอยประมาณ 66,000 ตารางเมตร ปจจุบันกอสรางแลวเสร็จ 8 ช้ันและเปดใช

อาคารแลวบางสวน และมีแผนกอสรางสวนท่ีเหลือตอภายใน 2-3 ป ขางหนา โครงการน้ีบริษัทฯ เปนเจาของกรรมสิทธ์ิ

ท่ีดิน 

Plot 5  โครงการแกรนด เบ็ล อเวนิว เปนโครงการอาคารชุดเพ่ือพักอาศัย ประเภทคอนโดมิเนียม ต้ังอยูบริเวณแยกรัชดา-

พระราม 9 โครงการน้ีพัฒนาโดยบริษัท เบ็ล  ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนบริษัทยอย และเปนเจาของกรรมสิทธิ์ในท่ีดิน  

มีเนื้อท่ีประมาณ 18-2-2 ไร พื้นท่ีกอสรางประมาณ 343,313 ตารางเมตร ปจจุบันโครงการสรางถึงช้ันท่ี 5 ในสวนของ         

โพเดียม มีท้ังหมด 8 ทาวเวอร แตละทาวเวอรจะมีต้ังแต 27 – 43 ช้ัน  ปจจุบันเปดการขาย 500 ยูนิต ขายไดแลวประมาณ 

60% หรือประมาณ 1,400 ลานบาท ซึ่งจะทยอยรับรูรายไดต้ังแตประมาณกลางปนี้เปนตนไป คาดวารายไดจะเขามามาก

ประมาณป 2554 เปนตนไป 

กลุมที่ 2   โครงการ เบ็ลสกาย ต้ังอยูริมถนนโลโคลโรด ใกลกับศูนยราชการแหงใหม (ถนนแจงวัฒนะ) 

เปนโครงการคอนโดมิเนียม (Low Rise) มีเนื้อท่ีประมาณ 35-0-12.9 ไร พื้นท่ีกอสรางประมาณ 160,000 ตารางเมตร 

กอสรางเปนอาคาร 8 ช้ัน ประมาณ 17 อาคาร คิดเปนพื้นท่ีขายรวมประมาณ 3,300 ยูนิต คาดวาโครงการจะเริ่มกอสราง

ภายในปนี้ 

กลุมที่ 3  โครงการ แกรนด คาแนล ดอนเมือง เปนโครงการบานเด่ียวในบรรยากาศเวนิส ซึ่งปจจุบัน

บริษัทฯเปนผูรับจางบริหารจัดการโครงการ นอกจากน้ีบริษัทฯยังมีสิทธิในการขอซ้ือกอน (Call Option) และสิทธิในการ

ปฏิเสธกอน (Right of First Refusal) สําหรับท่ีดินสวนท่ีเหลือของโครงการแกรนด คาแนล ดอนเมือง จํานวนประมาณ 

98 ไร จากกลุมเจริญกฤษ และกลุมรัตนรักษ 

โครงการท้ังหมดท่ีกลาวมาขางตน มีมูลคาโครงการประมาณ 40,000 กวาลานบาท  

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด 
 

เนื่องจากวาระน้ีเปนการรายงานของคณะกรรมการ  เพ่ือใหผูถือหุนรับทราบขอมูลที่สําคัญในป 2552      
จึงไมตองมีการลงมติ  

 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552  

เลขานุการท่ีประชุมรายงานวา งบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทสําหรับปสิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 
2552 ไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบและรับรองโดยผูสอบบัญชีแลว โดยบริษัทได
จัดพิมพไวในรายงานประจําป 2552 หนาท่ี 69 ถึงหนาท่ี 119  
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กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการ กลุมงานบัญชีและการเงิน รายงานวา ตามท่ีทานประธานท่ีประชุม   
ไดรายงานใหทราบในวาระท่ี 2 ถึงการท่ีบริษัทไดซื้อและรับโอนกิจการท้ังหมดในธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย สงผลให
งบการเงินของบริษัทในป 2552 มีสาระสําคัญดังน้ี 

• สินทรัพยรวมเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนท่ีดินและอาคารสํานักงาน อาคารระหวางกอสราง และท่ีดินรอการ
พัฒนา เชน ท่ีดินของโครงการ เบ็ล สกาย และ ท่ีดินและสิ่งปลูกสรางโครงการ เดอะไนน ทาวเวอร 

• หนี้สินรวมเพิ่มข้ึน สวนใหญเปนเงินกูยืมจากสถาบันการเงินและกิจการท่ีเกี่ยวของกันเพื่อโครงการ
อสังหาริมทรัพย เชน โครงการ เบ็ล สกาย และโครงการ เดอะไนน ทาวเวอร  

• สวนของผูถือหุนเพิ่มข้ึน เนื่องจากการเพ่ิมทุน เพื่อนําไปชําระคาซ้ือสินทรัพยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย 
• สําหรับผลการดําเนินงาน ในสวนของงบการเงินรวม  

- มีรายได 51 ลานบาท ซึ่งสวนใหญเปนรายไดของธุรกิจสื่อ จํานวน 14 วัน คือต้ังแตวันท่ี 18 
ธันวาคม 2552 (ซึ่งเปนวันท่ีการรวมกิจการแลวเสร็จ) ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2552 สําหรับธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย ยังไมถึงเกณฑรับรูรายไดในป 2552 

- มีขาดทุนสุทธิ 17 ลานบาท ลดลงจากปกอนซึ่งมีกําไร 452 ลานบาท ซึ่งเกิดจากกําไรจากการ
ปรับโครงสรางหน้ีของบริษัทยอยแหงหน่ึง 

• ผลการดําเนินงาน ในสวนของงบการเงินเฉพาะกิจการ 
- มีรายได 815 ลานบาท ลดลงจากปกอน 5% เนื่องจากลูกคาลดการใชงบโฆษณา  
- มีกําไรสุทธิ 82 ลานบาท ลดลงจากปกอน 35% เนื่องจากมีคาใชจายเพ่ิมข้ึน ไดแกการวาจาง

บุคลากรฝายผลิตรายการขาว คาเสื่อมราคาอุปกรณ และคาธรรมเนียมท่ีปรึกษา เปนตน  
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 3 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน  = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

หมายเหตุ วาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิมข้ึนอีก จํานวน 4,114 หุน 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนสําหรับปสิ้นสุดวันที่  
31 ธันวาคม 2552 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ  
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และการจายเงินปนผล 

 เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา ตามท่ีกลาวในวาระท่ี 3 บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับป 2552 ตามงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เปนจํานวน 81.78 ลานบาท และไมมียอดขาดทุนสะสม บริษัทจึงสามารถพิจารณาจายเงินปนผลใหแก       
ผูถือหุนได ตามนัยของมาตรา 115 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัท     
ขอ 36 นอกจากน้ี ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิ
ประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา     
(ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวา เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรจาก      
ผลการดําเนินงานสําหรับป 2552 ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ และอนุมัติการจายเงินปนผล ดังน้ี 

1. จัดสรรเปนสํารองตามกฎหมาย 4,100,000 บาท  
2. จายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.12 บาท (สิบสองสตางค) เปนจํานวนเงินท้ังส้ิน 123.28       

ลานบาท คิดเปนรอยละ 159 ของกําไรสุทธิประจําป 2552 หลังหักสํารองตามกฎหมาย โดยจายจากกําไรสุทธิสําหรับป 
2552 หลังหักสํารองตามกฎหมาย จํานวน 77.67 ลานบาท และจายจากกําไรสะสมจํานวน 45.61 ลานบาท 

ท้ังน้ี การจายเงินปนผลดังกลาว เปนการจายจากกําไรของบริษัทท่ีเสียภาษีในอัตรารอยละ 25 ซึ่งผูถือหุน
ประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีเงินปนผลไดในอัตรา 1/3 ของเงินปนผล  

โดยกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิรับเงินปนผล (หรือ Record Date) ในวันท่ี 7 เมษายน 2553 และให
รวบรวมรายช่ือผูถือหุน ตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุน ในวันท่ี 8 เมษายน 2553 และกําหนดจายเงินปนผลในวันจันทรท่ี 10 พฤษภาคม 2553  

 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 4 ดังน้ี 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 
และการจายเงินปนผล ตามที่เสนอทุกประการ  

7 
 



 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ 

 เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 15 กําหนดใหกรรมการจํานวน 1 ใน 3 ตอง
ออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนจะทํา
หนาท่ีคัดเลือกบุคคลท่ีมีความรู ความเขาใจในธุรกิจของบริษัท และมีคุณสมบัติเหมาะสมและไมมีลักษณะตองหามตาม
กฎหมาย หรือระเบียบขอบังคับของหนวยงานกํากับดูแลบริษัทมหาชน เพื่อดํารงตําแหนงกรรมการ และนําเสนอตอ
คณะกรรมการบริษัท เพ่ือพิจารณานําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนตอไป 

สําหรับรายนามกรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ไดแก  
1. ร.ศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ กรรมการ และรองประธานกรรมการ   
2. นายบรรพต  หงษทอง กรรมการอิสระ  
3. นายมงคล   เปาอินทร กรรมการ 

คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเห็นสมควรเสนอช่ือกรรมการท้ัง 3 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเห็นวาเปนบุคคลท่ีมีความรูความสามารถและประสบการณเปนอยางสูง 
อันจะเปนประโยชนตอการดําเนินธุรกิจของบริษัท  

คณะกรรมการบริษัทโดยกรรมการท่ีมีสวนเกี่ยวของไมไดรวมพิจารณา ไดพิจารณาแลวเห็นชอบกับ
ขอเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนวา สมควรนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาเลือกต้ัง  
ร.ศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษทอง และนายมงคล เปาอินทร กรรมการท่ีออกจากตําแหนงตามวาระกลับ
เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหน่ึง  

ท้ังน้ีขอมูลของกรรมการบริษัทท่ีไดรับการเสนอช่ือกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการ ไดพิมพไวในหนังสือ
บอกกลาวเชิญประชุมฯ ซึ่งไดสงใหทานผูถือหุนไดพิจารณาแลว 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 5 แยกเปนรายบุคคล ดังน้ี  

ร.ศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม  991,934,425 100.00 
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นายบรรพต หงษทอง 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,930,425 99.9996 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง            4,000  0.0004 

รวม  991,934,425 99.9996 

นายมงคล เปาอินทร 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม  991,934,425 100.00 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเลือกต้ัง ร.ศ.ประพันธพงศ เวชชาชีวะ นายบรรพต หงษทอง และ 
นายมงคล เปาอินทร กรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระ
หน่ึง ตามที่เสนอทุกประการ 
 

วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

เลขานุการท่ีประชุมรายงานวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน มีความเห็นวาเน่ืองจาก
คณะกรรมการชุดใหม เริ่มเขามาบริหารงานต้ังแตวันท่ี 23 ธันวาคม 2552 ภายหลังการซ้ือและรับโอนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยมาจากกลุมเจริญกฤษ  จึงเห็นควรนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทน
กรรมการสําหรับป 2553 ดังน้ี 

1. คาพาหนะ  
1.1 ประธานกรรมการ รองประธานกรรมการ  
 และประธานกรรมการตรวจสอบ  คนละ 50,000 บาท ตอเดือน 
1.2 กรรมการตรวจสอบ    คนละ 45,000 บาท ตอเดือน 
1.3 กรรมการอื่น    คนละ 35,000 บาท ตอเดือน 
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2. เงินบําเหน็จกรรมการ 
เงินบําเหน็จกรรมการทุกคนสําหรับป 2553 จะพิจารณาจากผลประกอบการของป 2553 และ      

จะพิจารณาจัดสรรในการประชุมสามัญผูถือหุนในปถัดไป 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ    

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 6 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2553 
ตามที่เสนอทุกประการ  
 

วาระที่ 7  พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี  

 เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 เมื่อวันท่ี 10 เมษายน 2552 ไดมีมติ
อนุมัติแตงต้ังสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2552 และท่ีประชุมวิสามัญ    
ผูถือหุนครั้งท่ี 1/2553 วันท่ี 26 มีนาคม 2553 กําหนดคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไมรวมบริษัทยอย เพิ่มจาก 990,000 
บาท เปนเงิน 1,190,000 บาท และตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 กําหนดให            
ท่ีประชุมสามัญผูถือหุน แตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงต้ังผูสอบบัญชี 
จะแตงต้ังผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได 

คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา จากการพิจารณาถึงความ
เหมาะสมในดานปริมาณงาน ผลการปฏิบัติงาน และการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของบริษัทจากธุรกิจสื่อมาเปนธุรกิจพัฒนา
อสังหาริมทรัพย ต้ังแตวันท่ี 18 ธันวาคม 2552 เปรียบเทียบกับคาสอบบัญชีท่ีเสนอแลว เห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน
แตงต้ัง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 2982 หรือนางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขท่ี 3104 หรือนางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599 แหงสํานักงานสอบบัญชี     
ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบปบัญชี 2553 และกําหนดคาสอบบัญชีเฉพาะของบริษัทไมรวมบริษัท
ยอยเปนเงิน 890,000 บาท ลดลงจากป 2552 เปนเงิน 300,000 บาท คิดเปนรอยละ 25 ท้ังน้ี คาสอบบัญชีดังกลาวไมรวม
คาใชจายในการเดินทางและคาใชจายอื่น (ถามี) โดยในป 2552 ท่ีผานมามีคาบริการอื่นเปนคาสังเกตการณทําลายสินคา 
14,000 บาท 
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 ท้ังน้ี นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ ซึ่งเปนผูสอบบัญชีของสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ เปนผูสอบบัญชีของ
บริษัทยอย 3 บริษัทท่ีประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย ในป 2552 โดยสํานักงานสอบบัญชี ดี ไอ เอ และผูสอบบัญชีท่ี
เสนอแตงต้ังเปนผูสอบบัญชีของบริษัท ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัทหรือบริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุน
รายใหญ หรือผูท่ีเกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนอิสระแตอยางใด  
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 7 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงิน    
คาสอบบัญชี ตามที่เสนอทุกประการ  

 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท 

เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา เพื่อใหสอดคลองกับแผนการดําเนินธุรกิจใหมของบริษัท ซึ่งมุงเนนธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอเปลี่ยนช่ือบริษัท  

จาก “บริษัท มีเดีย ออฟ มีเดียส จํากัด (มหาชน)”  

เปน    “บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)” 

โดยมีช่ือภาษาอังกฤษวา “Grand Canal Land Public Company Limited”  

และใชช่ือยอหลักทรัพยวา “GLAND” (จี-แลนด) 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 
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ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 8 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเปลี่ยนชื่อบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ  
 

วาระที่ 9 พิจารณาการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1. เร่ืองชื่อของบริษัท 

 เลขานุการท่ีประชุม รายงานวาเพ่ือใหสอดคลองกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท ตามท่ีกลาวในวาระท่ี 8 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 1 เปนดังน้ี 

ขอ 1. ช่ือบริษัท “บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน)”  

มีช่ือเปนภาษาอังกฤษวา “Grand Canal Land Public Company Limited” 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 9 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

 สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 1. 
เร่ืองชื่อของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ 

 

วาระที่ 10 พิจารณาการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 1 ขอ 2 และ ขอ 42  

เลขานุการท่ีประชุม รายงานวา เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนช่ือบริษัท ตามท่ีกลาวในวาระท่ี 8 
คณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาการแกไขขอบังคับของบริษัทขอ 1 ขอ 2 และขอ 42 เปนดังน้ี 
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ขอ 1. ขอบังคับนี้เรียกวาขอบังคับของบริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ขอ 2.  คําวา “บริษัท” ในขอบังคับน้ีหมายถึง บริษัท แกรนด คาแนล แลนด จํากัด (มหาชน) 

ขอ 42. ตราของบริษัทใหใชดังท่ีประทับไวนี้ 

    
ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  

เลขานุการท่ีประชุม จึงเสนอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาและลงมติ 

ผลการนับคะแนนของวาระท่ี 10 ดังน้ี 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

% ของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม 
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1.  เห็นดวย 991,934,425 100.00 
2.  ไมเห็นดวย - - 
3.  งดออกเสียง - - 

รวม 991,934,425 100.00 

สรุปวา ที่ประชุมพิจารณาแลวและมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขขอบังคับของบริษัท ขอ 1 ขอ 2 และ 
ขอ 42 ตามที่เสนอทุกประการ 

     
ประธานท่ีประชุม รายงานวา ท่ีประชุมไดพิจารณาและลงมติในวาระตางๆ ครบถวนตามท่ีกําหนดไวใน

ระเบียบวาระการประชุมเรียบรอยแลว และเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถาม 
 

ไมมีผูถือหุนซักถามแตประการใด  
 

ประธานท่ีประชุม จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนท่ีเขารวมประชุมทุกทาน และกลาวปดประชุม  
 

ปดประชุมเวลา 15.45 น. 
 
 

 
(นางสาวสุภาพรรณ วิสฤตาภา) 
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