รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
ของ
บริษัท ชูไก จํากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

:
:

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
เริ่มประชุมเวลา
ผูเขารวมประชุม

:
:
:
:

วันจันทรที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556 เวลา 14.30 น.
หองประชุม 222-223 ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค เลขที่ 88 ถนนบางนาตราด กม.1 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นางสาววนิดา ดาราฉาย เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
14.30 น.
มีผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเองจํานวน 31 ราย และผูรับมอบฉันทะซึ่งไดรับมอบ
ฉันทะจากผูถือหุนจํานวน 27 ราย รวมเปนจํานวน 58 ราย เปนจํานวน 338,817,387
หุน คิดเปนรอยละ 66.93 ของหุนทั้งหมดของบริษัทจํานวน 506,249,953 หุน

ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 46
ทั้งนี้ ภายหลังจากเปดการประชุม ไดมีผูถือหุนทยอยเขารวมประชุมเพิ่มเติม ทั้งเขารวมประชุมดวยตนเอง และ
โดยการมอบฉันทะ รวมเปนผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย ถือหุนรวมทั้งสิ้น 349,566,537 หุน คิดเปนรอยละ
69.05 ของหุนที่จําหนายแลวทั้งหมดของบริษัท
เลขานุการที่ประชุมกลาวตอนรับผูถือหุน พรอมแนะนําทางหนีไฟของสถานที่จัดการประชุมในครั้งนี้ เพื่อความ
ปลอดภัยของผูเขารวมประชุม และแจงใหที่ประชุมทราบวา เมื่อวันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2556 ที่ผานมาบริษัทไดปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนเพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556 มีจํานวนผูถือหุนทั้งสิ้น 2,721 ราย
เลขานุการที่ประชุม ไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุม และวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการประชุมดังนี้
1.
การออกเสียงลงคะแนนใหนับหุนหนึ่งหุน เปนหนึ่งเสียง
2.
ดังนั้น ผูถือหุนแตละทานจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ หรือจํานวนหุนที่รับมอบฉันทะมา
3.
ในการลงคะแนนแตละวาระนั้น เพื่อใหเกิดความสะดวกและรวดเร็วในการนับคะแนนในแตละวาระ ใหปฏิบัติดังนี้
3.1 ผูถือหุนทานใดที่เห็นดวยกับขอเสนอแนะหรือไมมีความเห็นแสดงเปนอยางอื่นตามที่ประธานหรือคณะกรรมการ
บริษัทเสนอ ไมตองทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน และไมมีความจําเปนตองยื่นบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่
โดยเจาหนาที่จะเก็บรวบรวมบัตรลงคะแนนเฉพาะผูที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทานั้น อยางไรก็ตาม เลขานุการ
ที่ประชุมขอใหผูถือหุนยื่นบัตรลงคะแนนใหเจาหนาที่กอนกลับ
เพื่อใหบริษัทเก็บบัตรไวเปนหลักฐานในการ
ลงคะแนนของผูถือหุน
3.2 หากผูถือหุนทานใดมีความเห็นคัดคานหรืองดออกเสียง ขอใหทําเครื่องหมายในบัตรลงคะแนน พรอมระบุจํานวน
หุนที่ตนถือรวมกับจํานวนหุนที่ตนไดรับมอบฉันทะ และสงบัตรลงคะแนนใหกับเจาหนาที่เพื่อรวบรวมคะแนน
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รายละเอียดอื่นเพิ่มเติมปรากฏตามขอปฏิบัติสําหรับการประชุมที่สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สง
มาดวยลําดับที่ 6
ประธานเปดการประชุมโดยกลาวตอนรับผูถือหุนรวมทั้งแนะนํากรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชี และที่ปรึกษา
ทางกฎหมาย ที่เขารวมประชุม ดังนี้
1. ผศ.ดร.พิบูลย ลิมประภัทร
2. นายธงไชย แพรรังสี
3. นายวัชรินทร ดวงดารา
4. นายสุรินทร เปรมอมรกิจ
5. นายเจษฎา พรหมจาต
6. นางวีระวรรณ บุญขวัญ
7. นายชํานาญ งามพจนวงศ
8. นางสาวนทีพร ดวงสวัสดิ์
9. นางสาวจิราภรณ แพรรังสี
10. นางสาวจันทรจิรา แพรรังสี
11. นางสาววนิดา ดาราฉาย

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
รองประธานกรรมการ กรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ และรองประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
กรรมการ และกรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน แหลมฉบัง จํากัด
กรรมการ และเลขานุการคณะกรรมการบริษัท

ประธานกลาวแนะนําผูบริหารของบริษัทฯ ที่เขารวมประชุมในครั้งนี้ไดแก
1. นายเลิศ นิตยธีรานนท
รองประธานเจาหนาที่บริหาร
2. นางสาวเจนจิรา แพรรังสี
กรรมการผูจัดการ บริษัท เดอะเครน ระยอง จํากัด
3. นางจิตรา ทองสมุทร
ผูจัดการฝายตรวจสอบภายในอาวุโส
4. นางสาวนนทพร ไกรชิงฤทธิ์
ผูจัดการทั่วไป บริษัท เดอะเครน เซอรวิส จํากัด
5. นางสาววิไล นักวิฬา
ผูชวยผูจัดการฝายบัญชี
6. นางปาจีรย ศรีสุวรรณ
ผูชวยผูจัดการฝายการเงิน
ประธานกลาวแนะนําผูสอบบัญชีและตัวแทนของผูสอบบัญชีของบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด ไดแกนายประวิทย
วิวรรธนานุตร และแนะนําที่ปรึกษาทางดานกฎหมายของบริษัทไดแก นายพลกฤษณ กฤษณสุวรรณ
จากนั้น ประธานจึงใหเลขานุการ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวมีความเห็นวา เลขานุการที่ประชุมไดจัดทํา
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2555 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม ซึ่งไดจัดสง
ใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาลงมติ
รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555
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เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ราย คิดเปน 10,699,950 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขา
รวมประชุมทั้งหมดจํานวน 349,517,337 หุน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ดวยคะแนน
เสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับรองดวยคะแนนเสียง
349,517,337 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับรอง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2555 และรับรองรายงานประจําป
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา ผลการดําเนินงานของบริษัท ฯ ในรอบป 2555 ปรากฏในรายงานประจําป
2555 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดพิมพและปรากฏอยูในรายงานหนาที่ 53 ถึงหนาที่ 54 การวิเคราะหฐานะทางการเงินและ
ผลการดําเนินงาน ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนในรูปแบบ CD ROM พรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว สําหรับรายละเอียด
เกี่ยวกับผลการดําเนินงานในรอบปที่ผานมาโดยสรุปเปนดังนี้
หนวย : ลานบาท
ผลการดําเนินงาน
ป 2555
ป 2554
รายไดรวม
1,276.50
956.40
ตนทุนขายและใหบริการรวม
893.30
653.20
กําไรขั้นตน
383.10
303.20
กําไรสุทธิ
191.70
98.70
รายไดจากการขายรวม
724.20
493.20
ตนทุนจากการขาย
551.80
350.60
กําไรขั้นตนจากการขาย
172.40
142.60
รายไดจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน
642.50
393.00
ตนทุนจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน
527.10
318.20
กําไรขั้นตนจากการขายรถเครนใหมซูมไลออน
115.40
74.80
รายไดจากการขายรถเครนเกา
81.70
100.20
ตนทุนจากการขายรถเครนเกา
24.70
32.40
กําไรขั้นตนจากการขายรถเครนเกา
57.00
67.70
รายไดจากการใหบริการเชาและขนสง
552.30
463.20
ตนทุนจากการใหบริการเชาและขนสง
341.60
302.50
กําไรขั้นตนจากการใหบริการเชาและขนสง
210.70
160.70
สินทรัพยรวม
2,799.50
2,015.80
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หนี้สินรวม
1,664.90
1,066.70
สวนของผูถือหุนรวม
1,134.60
949.10
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติรับทราบการแถลงผลการดําเนินงานในรอบป 2555 รวมถึงรายงานและขอมูลตาง
ๆ ของบริษัทในรอบป 2555 และรับรองรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน รับทราบดวยคะแนนเสียง
349,517,337 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมรับทราบดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
เลขานุการแถลงตอที่ประชุมวา
ตามที่บริษัทฯไดจัดสงงบแสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และรายงานของผูสอบบัญชี ไปพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุมผูถือหุนแลวนั้น โดยรายละเอียดปรากฏในหนาที่ 55 ถึงหนาที่ 112 จึงขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบ
แสดงฐานะการเงินและบัญชีกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.
2555 ซึ่งผานการตรวจสอบและรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท และผานการพิจารณาจากคณะกรรมการบริษัทและ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,517,337 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิประจําป 2555 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 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการจํานวนเงิน 146,046,482.33
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บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย 7,302,324.12 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ รวมเปนเงินสํารองสะสมจํานวน
22,511,217.42 บาท หรือรอยละ 4.45 ของทุนจดทะเบียน
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 1 ราย คิดเปน 18,000 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวม
ประชุมทั้งหมดจํานวน 349,535,337 หุน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจัดสรรกําไรสุทธิ สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
2555 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการ จํานวนเงิน 146,046,482.33 บาท เปนเงินสํารองตามกฎหมาย
7,302,324.12 บาท หรือรอยละ 5 ของกําไรสุทธิ ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,535,337 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2555 และพิจารณาอนุมัติการจายปนผลเปนหุนสามัญและเงินสด
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตรา ไมนอยกวารอยละ
50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการในแตละงวดบัญชี หลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและเงินสํารองตางๆ ทุก
ประเภทตามที่กฎหมายกําหนด
โดยการจายเงินปนผลดังกลาวจะตองไมขัดตอกฎหมายพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
อยางไรก็ตามการจายเงินปนผลดังกลาวจะขึ้นอยูกับกระแสเงินสด แผนการลงทุนในโครงการตาง ๆ ของบริษัท รวมถึง
ความจําเปนและความเหมาะสมอื่นในอนาคตดวย ทั้งนี้ บริษัทมีกําไรสุทธิสําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม
ถึง 31 ธันวาคม 2555 สําหรับงบการเงินเฉพาะกิจการเปนจํานวนเงิน 146,046482.33 บาท
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณา อนุมัติการจายปนผล
เปนหุนสามัญและเงินสดดังนี้
5.1
จายปนผลเปนหุนสามัญของบริษัทฯ จํานวนไมเกิน 72,321,422 หุน (เจ็ดสิบสองลานสามแสนสอง
หมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองหุน) มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกผูถือหุนใน อัตรา 7 หุนสามัญเดิมตอ 1 หุนปนผล รวม
เปนเงินทั้งสิ้นไมเกิน 72,321,422 บาท (เจ็ดสิบสองลานสามแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่รอยยี่สิบสองบาท) หรือคิดเปนอัตรา
การจายเงินปนผล 0.14285714 บาทตอหุน ในกรณีที่มีเศษหุนต่ํากวา 7 หุน บริษัทฯจะจายเงินปนผลเปนเงินสดแทนการจาย
หุนปนผลในอัตราหุนละ 0.14285714 บาท
5.2
จายปนผลเปนเงินสดในอัตรา 0.01587302 บาทตอหุน เพื่อรองรับภาษีหัก ณ ที่จายที่เกิดจากการจายปน
ผลเปนหุนสามัญ โดยคํานวณจากมูลคาหุนที่ตราไวหุนละ 1 บาท
ทั้งนี้ ผูถือหุนจะไดรับเงินปนผลในรูปหุนสามัญและเงินสด รวมเปนจํานวน 0.15873016 บาทตอหุน รวมเปนเงิน
ที่บริษัทตองจายในครั้งนี้ไมเกิน 80,357,140 บาท (แปดสิบลานสามแสนหาหมื่นเจ็ดพันหนึ่งรอยสี่สิบบาท) หรือรอยละ
55.02 ตอกําไรสุทธิ และเปนไปตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัท
บริษัทจะหักภาษี ณ ที่จาย ในอัตรารอยละ 10 ของเงินไดจากเงินปนผลรวมดังกลาว โดยจะทําการหักภาษีจากเงิน
ปนผลที่จายเปนเงินสด
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โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับหุนปนผลและเงินสดปนผล ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวม
รายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพยฯ โดยวิธีปดสมุดทะเบียน ในวันที่ 13 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายหุนปน
ผลและเงินสดภายใน วันที่ 28 พฤษภาคม 2556
ทั้งนี้ การจายปนผลดังกลาวจะดําเนินการ ภายหลังจากที่บริษัทไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนรวมถึงมีการจด
ทะเบียนเพิ่มทุนกับกระทรวงพาณิชยเรียบรอยแลว
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว
มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจายปนผลจากกําไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ
สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555 เปนหุนสามัญของบริษัท และเปนเงินสด
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,535,337 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,249,953 บาท โดย
เปนการตัดหุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 จํานวน 47
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนบริษัท
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 506,249,953 บาท โดยเปนการตัด
หุนสามัญที่คงเหลือจากการจัดสรรเพื่อรองรับการจายหุนปนผล จากผลการดําเนินงานประจําป 2554 จํานวน 47 หุน มูล
คาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และพิจารณาอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจด
ทะเบียนของบริษัท ดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม
:
506,249,953
บาท (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยหา
สิบสามบาท)
แบงเปน
:
506,249,953
หุน (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยหา
สิบสามหุน)
มูลคาหุนละ
:
1
บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
:
506,249,953
หุน (หารอยหกลานสองแสนสี่หมื่นเกาพันเการอยหา
สิบสามหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
:
หุน
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
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เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ในระหวางการประชุมนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้น 3 ราย คิดเปน 31,200 หุน นับเปนจํานวนหุนที่เขารวม
ประชุมทั้งหมดจํานวน 349,566,537 หุน
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,250,000 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 506,249,953 บาท และอนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัท ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,566,537 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 7 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,571,375 บาท โดย
การออกหุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวน 72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับหุนปนผล และพิจารณา
อนุมัติการแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม 578,571,375 บาท เพื่อรองรับการ
จายหุนปนผล โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และเห็นสมควรอนุมัติการ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 ใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนดังนี้
ขอ 4 ทุนจดทะเบียนรวม
:
578,571,375
บาท (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยเจ็ดสิบหาบาท)
แบงเปน
:
578,571,375
หุน (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยเจ็ดสิบหาหุน)
มูลคาหุนละ
:
1
บาท (หนึ่งบาท)
โดยแบงออกเปน
หุนสามัญ
:
578,571,375
หุน (หารอยเจ็ดสิบแปดลานหาแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพัน
สามรอยเจ็ดสิบหาหุน)
หุนบุริมสิทธิ์
:
หุน
ทั้งนี้ ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย ในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจ
การคา กระทรวงพาณิชย มีอํานาจแกไข และเพิ่มเติมถอยคํา หรือดําเนินการใดๆ เพื่อใหเปนไปตามคําสั่งของนายทะเบียน
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผู
ถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนจากเดิม 506,249,953 บาท เปนทุนจด
ทะเบียนใหม 578,571,375 บาท โดยการออกหุนสามัญใหมจํานวน 72,321,422 หุน เพื่อรองรับการจายหุนปนผล มูลคาที่
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ตราไวหุนละ 1 บาท และอนุมัติ การแกไขหนังสือบริคณหสนธิขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนบริษัท
ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,566,537 เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
เสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียนเพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา
คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน จํานวน 72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1
บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญใหมที่เกิดจากการเพิ่มทุนจดทะเบียน
จํานวน 72,321,422 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการจายหุนปนผล ตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวย
คะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,566,537 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 จํานวนสามทานประกอบดวยบุคคลดังตอไปนี้
กรรมการ รองประธานกรรมการ และรักษาการประธานเจาหนาที่บริหาร
1) นายธงไชย แพรรังสี
2) นายวัชรินทร ดวงดารา
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3) นางสาวจิราภรณ แพรรังสี
กรรมการ และผูชวยประธานเจาหนาที่บริหาร
ทั้งนี้คณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนใหแตงตั้งกรรมการ
ซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระทุกทานกลับเขาเปนกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูที่มีความรูความสามารถ และ
ปฏิบัติหนาที่เพื่อความกาวหนาของบริษัทมาโดยตลอด โดยขอใหที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาการแตงตั้งกรรมการเปนรายบุคคล
ดังนี้
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9.1 แตงตั้งนายธงไชย แพรรังสี ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการ
บริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายธงไชย แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงกรรมการเปนอยางดีมา
โดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ
เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
เลขานุการไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายธงไชย แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
349,566,537
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

9.2 แตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา ใหดํารงตําแหนงกรรมการ อีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานายวัชรินทร ดวงดารา มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทแตงตั้งนายวัชรินทร ดวงดารา กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระ เปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
349,566,537
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

9.3 แตงตั้งนางสาวจิราภรณ แพรรังสี ใหดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท พิจารณาแลวเห็นวานางสาวจิราภรณ แพรรังสี มีคุณสมบัติเหมาะสมและปฏิบัติหนาที่ในตําแหนง
กรรมการเปนอยางดีมาโดยตลอด โดยไดเสนอรายละเอียดและประวัติของกรรมการดังกลาวในหนังสือเชิญประชุม (สิ่งที่
สงมาดวยลําดับที่ 4)
จึงเสนอขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งนางสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
วาระเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
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ไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการจึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติแตงตั้งนางสาวจิราภรณ แพรรังสี กรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงขางมากดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน แตงตั้งดวยคะแนนเสียง
349,166,537
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมแตงตั้งดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
400,000
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 99.8856
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.1144

วาระที่ 10 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาโดยยึดตาม
หลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนสําหรับกรรมการบริษัท ซึ่งพิจารณาจากภาระหนาที่ ขอบเขตของบทบาทและความ
รับผิดชอบ รวมถึงประโยชนที่จะไดรับจากกรรมการ และการเปรียบเทียบกับคาตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทในกลุม
ธุรกิจประเภท และขนาดเดียวกัน รวมถึงเปรียบเทียบกับบริษัทที่มีขนาดรายไดและกําไรสุทธิใกลเคียงกันแลว มีมติใหเสนอ
ตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่ออนุมัติคาตอบแทนกรรมการโดยอัตราคาตอบแทนรายเดือน และคาเบี้ยประชุมตอครั้ง ของป 2556
เทากับป 2555 ที่ผานมาซึ่งผานการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 แลว สวนบําเหน็จกรรมการของป
2556 ใหกรรมการพิจารณาจัดสรรตามความเหมาะสม แตทั้งนี้ ผลตอบแทนทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท ซึ่ง
เทากับป 2555 ที่ผานมา ดังรายละเอียดตอไปนี้
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
- เมื่อมีการจายเงินปนผลใหกับผูถือหุน ใหคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรบําเหน็จตามความเหมาะสมใหกับกรรมการ
ทุกตําแหนง แตท้งั นี้ ผลตอบแทนรวมทั้งป จะตองไมเกินวงเงิน 5.0 ลานบาท
สําหรับกรรมการที่ทําหนาที่มากกวา 1 ตําแหนง ใหรับคาตอบแทนรายเดือนหรือเบี้ยประชุมตามตําแหนงที่สูง
กวาเพียงตําแหนงเดียว หากกรรมการทานใดที่ไดรับคาตอบแทนในฐานะผูบริหารแลว จะไมไดรับคาตอบแทนรายเดือนใน
ฐานะกรรมการอีก และกรรมการซึ่งไมสามารถเขารวมการประชุม จะไมไดรับเบี้ยประชุม และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการในวงเงินไมเกิน 5,000,000 บาทตอป เทากับป 2555 ที่ผานมา และไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดขอ
สงสัยตาง ๆ ปรากฏวาไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด เลขานุการ จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
เลขานุการแจงวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัท ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 264,431,250 หุน ถือวาเปนผูมีสวนได
เสียเปนพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนราย
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เดือน คาเบี้ยประชุม และบําเหน็จกรรมการในวาระนี้ จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนี้ จึงมีจํานวนเทากับ
85,135,287 เสียง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการจายคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัทประจําป 2556 ตามความเห็นของ
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท รายละเอียดตามที่เสนอขางตน ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
85,135,287
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 11 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ประจําป 2556
เลขานุการไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปขอบังคับของบริษัท ขอที่ 49 กําหนดวา กิจการอันที่ประชุมสามัญผู
ถือหุนประจําป พึงกระทําตามขอ (5) คือ การแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท คณะกรรมการ
ตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชีจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด สําหรับสอบบัญชีรอบป
บัญชี 2556 ซึ่งการปฏิบัติงานที่ผานมาตั้งแตป 2547 มีผลงานเปนที่นาพอใจมาตลอด จึงไดนําเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556 ใหผูถือหุนพิจารณาแตงตั้ง ดังนี้
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 2556
เปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาทตอป ซึ่งเปนจํานวนที่รวมคาตอบแทนสําหรับการตรวจสอบงบการเงินรวมและการสอบ
ทานงบการเงินรายไตรมาสดวยแลว ซึ่งเปนอัตราเดียวกับปที่ผานมา หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่น ที่ไดรับความเห็นชอบ
ตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
ทําหนาที่
ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได
ผูสอบบัญชีทั้งสี่ทาน ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัท หรือบริษัทยอย ผูบริหารหรือผูถือหุนราย
ใหญ หรือบุคคลที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัท
เลขานุการไดสอบถามวา มีผูถือหุนตองการซักถามรายละเอียด หรือมีขอสงสัยเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏวาไมมีผูถือ
หุนซักถามเรื่องอื่นใด จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาลงมติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีทั้งสี่ทานจากบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปน
ผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยประจําป 2556 ตามที่คณะกรรมการเสนอ หรือผูสอบบัญชีรับอนุญาตทานอื่น ที่ไดรับ
ความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความเห็นชอบ จากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ทํา
หนาที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัท และบริษัทยอยแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได และอนุมัติคา
สอบบัญชีเปนจํานวนเงินไมเกิน 2,000,000 บาท ตอป ดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันทดังตอไปนี้
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ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน อนุมัติดวยคะแนนเสียง
349,566,537
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง
ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน งดออกเสียงลงคะแนน
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0.00
คิดเปนรอยละ 0.00

วาระที่ 12 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี)
เลขานุการไดสอบถามที่ประชุมผูถือหุนวา มีผูถือหุนทานใดตองการสอบถามเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมหรือไม ปรากฏ
วาไมมีผูถือหุนเขารวมประชุมทานใดสอบถามและใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม
จึงเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการ
ประชุม
ผศ.ดร. พิบูลย ลิมประภัทร ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุนในนามของคณะกรรมการบริษัท ที่ไดมอบ
ความไววางใจใหคณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทตอไป และขอบคุณผูเขารวมประชุม ผูถือหุน และผูมีเกียรติ
ทุกทานที่กรุณาสละเวลาเขารวมประชุม และพิจารณาลงมติตามวาระการประชุมในครั้งนี้ และใหสัญญา และความมั่นใจวา
คณะกรรมการทุกทานจะบริหารกิจการ และดูแลผลประโยชนของผูถือหุนทุกทานอยางดีที่สุดและเปนไปตามธรรมาภิบาล
ของบริษัท เมื่อไมมีผูถือหุนทานใดมีกิจการที่จะหารืออีก ประธานจึงกลาวปดการประชุม และขอใหผูถือหุนทุกทาน
เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ
ปดประชุมเวลา 15.15 น.

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

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