รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
ของ
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:

วันพฤหัสบดีที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2555 เวลา 14.30 น.
หองประชุม 218-219 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
14.30 น.
มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 27 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 18 ราย รวมเปนจํานวน 45 ราย เปนจํานวน 339,162,604
หุน คิดเปนรอยละ 75.37 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 450,000,000 หุน

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46
เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 532 ราย
เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
หุนหนึ่งหุนมีเสียงหนึ่งเสียง
2.
ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา
3.
ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ
เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน
3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน
รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 6
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ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
2. นายสมศักดิ์ ศิวะไพบูลย
3. นายวัชรินทร ดวงดารา
4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ
5. นายเจษฎา พรหมจาต
6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
7. นายธงไชย แพรรังสี
8. นายชํานาญ งามพจนวงศ
9. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์
10. นางสาวจิราลักษ แพรรังสี
11. นางสาววนิดา ดาราฉาย

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ และกรรมการ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก
1. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
2. นายสาวจิราภรณ แพรรังสี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
3. นางจิตรา ทองสมุทร
ผูจัดการฝายการเงิน
4. นางสาววิไล นักวิฬา
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดแก
1. นายประวิทย วิวรรณธนานุตร และ
2. นายไกรสิทธิ์ ศิลปะมงคลกุล
ประธานกลาวแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2554 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
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ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําป
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบป 2554 ปรากฏในรายงานประจําป
2554 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 54 ถึงหนาที่ 55 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
ป 2554
956.40
493.20
463.20
350.63
302.53
303.24
98.72
2,015.80
1,066.67
949.13

ผลการดําเนินงาน
รายไดรวม
รายไดจากการขาย
รายไดจากการใหบริการเชา
ตนทุนขายรวม
ตนทุนการใหบริการเชาและขนสงรวม
กําไรขั้นตน
กําไรสุทธิ
สินทรัพยรวม
หนี้สินรวม
สวนของผูถือหุน

เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2554 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง
ๆ ของบริษัทในรอบป 2554 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา
ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2554 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหนาที่ 56 ถึงหนาที่ 111 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2554 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําป 2554 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติ บริษัทมหาชน จํากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอบังคับบริษัทขอ 56 กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของ
กําไรสุทธิประจําป หักออกดวยยอดเงินขาดทุนสะสม (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุน
จดทะเบียน
คณะกรรมการมีความเห็นวา
ใหเสนอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิสําหรับผลการ
ดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท
เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 4,379,440.68 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน
15,208,893.30 บาท หรือรอยละ 3.38 ของทุนจดทะเบียน
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2554 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2554 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
4,379,440.68 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2554 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ
50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัทฯ รวมถึง
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นในอนาคตดวย ทั้งนี้บริษัทฯ มีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2554 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 87,588,813.51 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา อนุมัติการจายปนผล
เปนหุนสามัญและเงินสดดังนี้
5.1
จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 56,250,000 หุน (หาสิบหกลานสองแสนหาหมื่น
หุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนใน อัตรา 8 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวมเปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน
56,250,000 บาท หรือคิดเปนอัตราการจายเงินปนผล 0.125 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนต่ํากวา 8 หุน บริษัทฯจะจายเงิน
ปนผลเปนเงินสดแทนการจายหุนปนผลในอัตราหุนละ 0.125 บาท
5.2
จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01388889 บาทตอหุน เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปน
ผลเปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.13888889 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
ที่บริษัทฯ ตองจายในครั้งนี้ไมเกิน 62,500,001 บาท (หกสิบสองลานหาแสนหนึ่งบาทถวน) และเปนไปตามนโยบายการ
จายเงินปนผลของบริษัทฯ
บริษัทฯ จะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจาก
เงินปนผลที่จายเปนเงินสด
โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2555 และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 25 พฤษภาคม 2555
ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทฯไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2554 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2554 เปนหุนสามัญของบริษัท และเปนเงินสด
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผานมา โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่
ตราไวหุนละ 1 บาท
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 450,000,000 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 506,250,000 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามที่ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในวาระที่ผานมา โดยการออก
หุนสามัญใหมจํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปน
เอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม
:
506,250,000
บาท (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นบาท)
แบงเปน
:
506,250,000
หุน (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นหุน)
มูลคาหุนละ
:
1
บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
:
506,250,000
หุน (หารอยหกลานสองแสนหาหมื่นหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
:
หุน
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง

339,162,604 เสียง
เสียง
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คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง

คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 56,250,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการ
เพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
339,162,604 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 และขอบังคับของ
บริษัทขอ 22 ซึ่งกําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนง หนึ่งในสามโดยอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสาม
สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม สําหรับปนี้กรรมการบริษัทที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตาม
วาระ จํานวน 4 ทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
1) นายสุรินทร เปรมอมรกิจ
2) นายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
4) นางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด
โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคลดังนี้
9.1 แตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายสุรินทร เปรมอมรกิจ มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายสุรินทร เปรมอมรกิจ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
339,032,604
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
130,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9617
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0383

9.2 แตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายเจษฎา พรหมจาต มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดี
มาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนายเจษฎา พรหมจาต กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ เปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
339,032,604
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
130,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9617
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0383

9.3 แตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ ใหดํารงตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ มีคุณสมบัติเหมาะสม
และปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาว
ในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์ กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง

339,032,604
-
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เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9617
คิดเปนรอยละ 0.00

ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
130,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง

คิดเปนรอยละ 0.0383

9.4 แตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางสาววนิดา ดาราฉาย
มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ใน
ตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด
โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัตขิ องกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญ
ประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนง
ตามวาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางสาววนิดา ดาราฉาย
กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
339,032,604
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
130,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9617
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0383

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยอัตราคาตอบแทนรายเดือน คาเบี้ยประชุมตอครั้ง และบําเหน็จ
กรรมการของป 2555 เทากับป 2554 ที่ผานมาซึ่งผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2554 แลว ดัง
รายละเอียดตอไปนี้
1. คาตอบแทนรายเดือน
- ประธานกรรมการ เดือนละ 40,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 30,000.00 บาท
- กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000.00 บาท
2. เบี้ยประชุมตอครั้ง
- ประธานกรรมการ จายครั้งละ 12,000.00 บาท
- รองประธานกรรมการ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการ และกรรมการตรวจตรวจสอบ จายครั้งละ
10,000.00 บาท
3. บําเหน็จกรรมการ
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- เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหจายบําเหน็จใหกับกรรมการทุกตําแหนง ในอัตรา 1 เทาของเบี้ยประชุม
กรรมการบริษัทที่กรรมการทานนั้นไดรับในแตละป
สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทตอป
เพิ่มขึ้นจากป 2554 ที่กําหนดคาตอบแทนกรรมการในวงเงินไมเกิน
4,000,000 บาทตอป เพื่อรองรับกิจกรรมที่เพิ่มมากขึ้นในป 2555 เนื่องจากมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหาและ
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเปนการเฉพาะกิจ และรองรับกิจกรรมอื่น ๆ ที่อาจมีขึ้นตอไป และไดเชิญใหผูถือหุน
ซักถามรายละเอียดขอสงสัยตางๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 215,050,000 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
เดือนและคาเบี้ยประชุมกรรมการในวาระนี้
จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้
จึงมีจํานวนเทากับ
124,112,604 เสียง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2555 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงขางมาก และเกินกวา 2
ใน 3 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
123,982,604
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
130,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.8953
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.1047

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2555
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีรอบป
บัญชี 2555 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมาตั้งแตป 2547 มีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2555 ดังนี้ ใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง
1) นายประวิทย วิวรรณธนานุตร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4917 และ/หรือ
2) นายบรรจง
พิชญประสาธน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 7147 และ/หรือ
3) นายเทอดทอง เทพมังกร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3787 และ/หรือ
4) นายอุดม
ธนูรัตนพงศ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8501
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทโดยใหมีอํานาจกระทําการรวมกัน หรือแตละคนตางมีอํานาจกระทําการไดเองโดยลําพังใน
การตรวจสอบ สอบทาน และแสดงความเห็นในงบการเงินของบริษัทและบริษัทยอย และ กําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2555
เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว โดยเพิ่มขึ้นจากปที่ผานมา 150,000 บาท ทั้งนี้ กรณีผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานดังกลาว ไม
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สามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได
ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทาน ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมตั ิแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2555 และอนุมัติคาสอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ตอป
ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
339,032,604
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
130,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.9617
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.0383

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏ
วามีผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะดังนี้
ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 40,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวมประชุมทั้งหมด
จํานวน 339,202,604 หุน
คุณโสรัตน วณิชวรากิจ ผูถือหุนรายยอย กลาวตอที่ประชุมวา ในฐานะนักธุรกิจซึ่งเปนผูลงทุนรายหนึ่ง เขาใจวา
การทํากําไรในสภาวการณแขงขันที่คอนขางสูงในขณะนี้เปนไปไดคอนขางยาก แตเมื่อดูจากงบแสดงฐานะการเงินของ
บริษัทพบวา สามารถทํากําไรจากประมาณ 50 ลานบาทในป 2553 เปนเกือบ 100 ลานบาทในป 2554 ซึ่งถือวาผูบริหารได
ทุมเทแรงกายแรงใจและกําลังสมองเพื่อใหบริษัทมีผลงานดีขึ้นเชนนี้ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานปรบมือใหกําลังใจผูบริหาร
เพื่อใหสามารถทํากําไรเพิ่มมากขึ้นอีกในปตอ ๆ ไป และในฐานะที่เปนผูถือหุนคนหนึ่ง มองเห็นวาบริษัทเปนผูนําตลาดใน
ธุรกิจดานนี้ จึงสนใจเขามาลงทุน อยางไรก็ตาม ปญหาที่พบจากการติดตามการดําเนินงานของบริษัท คือสภาพคลอง และ
ความยากลําบากในการลงทุนซื้อหุน และยินดีที่บริษัทมีนโยบายปนผลในรูปแบบหุนสามัญ ซึ่งนาจะเปนการแกปญหาได
สวนหนึ่ง แตก็ยังคงเปนกังวล เนื่องจากกิจการของบริษัทเปนกิจการที่ดีมาก ผูที่ไดหุนไป ก็มักจะถือไวไมยอมขาย โดยสิ่งที่
ตองการเห็นจากบริษัทเพิ่มมากขึ้นคือ การใหขอมูลกับตลาดใหมากขึ้นในทุก ๆ ดาน เพื่อประโยชนตอผูถือหุน สวนคําถาม
ที่ตองการถามจากผูบริหาร เปนดังนี้
1) มีโครงการขนาดใหญ (MEGA PROJECT) เกิดขึ้นมากในรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งเปรียบเสมือนฝูงปลาจํานวนมากใน
ทองทะเล สิ่งที่เปนหวงคือ บริษัทจะสามารถเก็บเกี่ยวฝูงปลาเหลานั้นมาใหไดมากที่สุดไดอยางไร เครื่องจักรมีเพียงพอ
หรือไม เทคโนโลยีเปนอยางไร โอกาสทางการตลาดมีมากนอยเพียงใด
2) การวางตัวองคกรในตลาดเปนอยางไร ตองการใหเห็นภาพชัดเจนมากขึ้นวา บริษัทดําเนินธุรกิจใหเชาเปน
หลัก และมีการขายประกอบดวย โดยมีการนําเขารถเครนจากประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนยี่หอ ZOOMLION เขามา
จําหนาย จึงตองการทราบวา ภาพของปนี้ ปหนาและปตอ ๆ ไป บริษัทจะเติบโตอยางไรในเชิงคาเชา รวมถึงการเติบโตใน
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เชิงงานขาย สิ่งใดที่บริษัทคิดวา จะเปนสิ่งที่ไดเปรียบที่สุด สําหรับกิจการ ในจังหวะที่ตลาดกําลังไปดวยดี ความตองการ
เครื่องจักรมีมาก บริษัทคิดวาจะทําสิ่งใดกอนจึงจะเปนประโยชนมากที่สุด
3) การที่ประเทศไทย จะเขาสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC : ASEAN ECONOMIC COMMUNITY)
ในป 2558 หรือในอีก 3 ปขางหนา ซึ่งดูเหมือนจะเปนทั้งโอกาสและอุปสรรคในเวลาเดียวกัน บริษัทมีแผนการในการเปด
สาขา หรือเปดตลาดในตางประเทศอยางไร หรือมีแผนการอื่นใดที่จะทําใหผูถือหุนเห็นภาพการเตรียมการดังกลาวที่ชัดเจน
หรือไม
4) บริษัทเปนบริษัทที่ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับรถยก แตเครื่องจักรอื่น ๆ เชนรถขุด และรถประเภทอื่น ๆ ก็นาจะเปน
โอกาสของบริษัทในการทําธุรกิจเชนเดียวกัน ถึงแมวาการเขาไปแขงขันจะไมงายนัก แตในฐานะที่บริษัทมีความไดเปรียบ
ในหลาย ๆ ดาน บริษัทจะเขาไปแยงฝูงปลาจากผูอื่นไดอยางไรบาง
นายชํานาญ งามพจนวงศ กรรมการและรองประธานเจาหนาที่บริหาร กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เขาใจในธุรกิจ
บริษัท และเห็นโอกาสในการทําธุรกิจและการเติบโตของบริษัท โดยยืนยันวาคณะกรรมการและผูบริหาร จะบริหารงาน
อยางเต็มกําลังความสามารถเพื่อผลประโยชนของผูมีสวนไดเสียทุกทาน และ ชี้แจงขอซักถามดังนี้
1) ธุรกิจของบริษัท เปนธุรกิจที่ตองใชเงินลงทุนคอนขางสูง การลงทุนแตละครั้ง ตองใชเม็ดเงินเปนจํานวนมาก
อยางไรก็ตาม ยืนยันวา ฝูงปลาสวนใหญในทองตลาด บริษัทเปนผูเก็บเกี่ยวขึ้นมา และเชื่อวาในอนาคต โอกาสก็ยังเปนของ
บริษัท โดยบริษัทจะตองมีการลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติม เพื่อใหเหมาะสมกับสถานการณ โดยตองดูเรื่องสภาวการณของ
บริษัท ทั้งในเรื่องสภาพคลอง รวมถึงแหลงเงินทุนที่จะเขามารองรับไปพรอม ๆ กัน
2) บริษัทมีธุรกิจทั้งสองดาน คือธุรกิจใหเชาเครื่องจักรกลหนัก และธุรกิจจําหนายเครื่องจักรกลหนัก ซึ่งบริษัทให
ความสําคัญกับทั้งสองธุรกิจเทาเทียมกัน เพราะธุรกิจเชาเปนธุรกิจที่ตองลงทุนสูง อาจจะขับเคลื่อนไมไดอยางที่ตั้งใจทุก
ครั้ง แมโอกาสหรือฝูงปลาในทองตลาดจะมีมาก แตการจะเก็บเกี่ยวใหไดทั้งหมดก็ไมใชเรื่องงายเชนกัน ดังนั้น บริษัทเห็น
วาธุรกิจการจําหนายเครื่องจักรกลหนัก จึงเปนตัวที่จะเขามาเสริมเพื่อใหบริษัทไมตองแบกรับภาระมากเกินไป โดยธุรกิจ
จําหนายไมทําใหธุรกิจเชาไดรับผลกระทบแตอยางใด เนื่องจากบริษัทเนนการใหเชาสําหรับอุตสาหกรรมหนักขนาดใหญ
ในขณะที่การจําหนาย บริษัทจําหนายเครื่องจักรขนาดเล็ก ซึ่งถือวาเปนการเขามาเสริมกันมากกวาการเขามาแขงขัน
เนื่องจากหากมีการจําหนายเครื่องจักรกลุมนี้ไดมาก บริษัทก็สามารถเชาเครื่องจักรจากกลุมลูกคาเหลานี้มาเสริมงานเชา
สําหรับเครื่องจักรขนาดเล็กโดยไมตองลงทุน โดยบริษัทยืนยันจะทําธุรกิจทั้งสองดานใหดีที่สุด โดยไมทิ้งดานใดดานหนึ่ง
3) บริษัทมีการเตรียมการลวงหนา สูการเขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC ECONOMIC COMMUNITY)
ในป 2558 เนื่องจากบริษัทตระหนักวา ธุรกิจที่กลาวมาขางตนอาจมีขอจํากัดในอนาคต แมจะมีผูลงทุนสนใจเขามาลงทุนใน
ประเทศไทยเปนจํานวนมาก แตการเติบโตแบบกาวกระโดดก็อาจไมมากขึ้นเทาไร เมื่อเทียบกับการเติบโตของประเทศใน
แถบอินโดจีน เชนประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กัมพูชา และสหภาพพมา ในชวง 3-4 ปที่ผานมา บริษัท
มีการสรางความสัมพันธทางธุรกิจทั้งในดานงานเชา และงานขาย กับบริษัทในประเทศลาว กัมพูชา และพมา ในระดับหนึ่ง
บริษัทเชื่อวา ดวยประสบการณ ความเชี่ยวชาญ และปจจัยตาง ๆ ในธุรกิจที่บริษัทมี บริษัทเชื่อมั่นวา จะไมมีปญหากับการ
เขาเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยตั้งแตป 2555 เปนตนไป บริษัทรุกไปในประเทศลาวมากขึ้นเปนแหงแรก โดย
ประเทศพมาเปนเปาหมายอันดับที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง โครงการทวายในประเทศพมา หากโครงการนี้ดําเนินตอไป
ความตองการเครื่องจักรและเครื่องไมเครื่องมือตาง ๆ จะไมตางจาก EASTERN SEABOARD ซึ่งจะเปนโอกาสของบริษัท
อยางยิ่ง โดยบริษัทจะตองจัดการเรื่องการลงทุนดานเครื่องจักรใหเหมาะสม อยางไรก็ตาม บริษัทยังคงยึดที่มั่นในการทํา
ธุรกิจในประเทศไทยเปนหลัก แตจะแสวงหาโอกาสในการเขาไปรุกตลาดในประเทศเพื่อนบานไปพรอม ๆ กัน
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4) เรื่องการทําธุรกิจในเครื่องจักรประเภทอื่น ๆ นอกเหนือจากรถเครนและรถยกที่ทําอยูในปจจุบัน บริษัทไดเริ่ม
ธุรกิจการจําหนายรถขุด (EXCAVATOR) โดยในป 2555 มีการนําเขารถขุดยี่หอ ZOOMLION จากประเทศสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนเขามาทําตลาดและจําหนายใหลูกคาไปแลวสวนหนึ่ง บริษัทเชื่อวา ประเทศไทยนาจะมีความตองการรถขุด
เปนจํานวนมากในปนี้ เพื่อรองรับโครงการปองกันน้ําทวมของรัฐบาลที่มีโครงการออกมาหลายโครงการ และนาจะ
ดําเนินการตอไป หากไมประสบภัยแลงเสียกอน ซึ่งโครงการดังกลาวนาจะไมเรงดวนมากนักในปนี้ ซึ่งก็เปนผลดีกับบริษัท
เพื่อที่จะไดมีเวลาในการหาอุปกรณและเครื่องจักรไดทันเวลา โดยบริษัทจะทําตลาดรถขุดใหชัดเจนยิ่งขึ้น เพื่อเสริมธุรกิจที่
มีและประสบความสําเร็จอยูแลวใหแข็งแกรงยิ่งขึ้น
เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมี
ผูถือหุนเขารวมประชุมสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป
โดยตนเองเขามาเปนกรรมการและประธาน
คณะกรรมการบริษัทเมื่อประมาณสามปที่ผานมา ก็ไดเห็นการเจริญเติบโตของบริษัทนี้มาโดยตลอดและอยางตอเนื่อง และ
ขอใหความเชื่อมั่นตอผูถือหุนวา ผูบริหารไดบริหารและดูแลกิจการของบริษัทนี้ดวยความมุงมั่นตั้งใจ และมีความรูความ
เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมนี้เปนอยางดียิ่ง เชื่อมั่นวาหากบริษัทจะมีอุปสรรคบางก็จากปจจัยภายนอกที่ไมสามารถควบคุม
ได แตจะไมสะดุดจากปจจัยอันเนื่องมาจากการบริหารของผูบริหารอยางแนนอน และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน
และผูมีเกียรติทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหความมั่นใจ
วา คณะกรรมการทุกทานจะดูแลและบริหารกิจการของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุดและเปนไปตามธรรมาภิบาลของบริษัท
เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอใหผูถือหุนทุกทานเดินทางกลับโดย
สวัสดิภาพ
ปดประชุมเวลา 15.15 น.

ลงชื่อ.................................................ประธานที่ประชุม
(ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร)
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ

ลงชื่อ.................................................เลขานุการที่ประชุม
(นางสาววนิดา ดาราฉาย)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
ผูจดบันทึกการประชุม
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