(สิ่งที่สงมาดวย 1.)

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553
เวลา 11.30 น.
0กรรมการทีเ่ ขารวมประชุม
1. นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2. นายอรุณ จิรชวาลา
ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผูจัดการ
3. นางพรพิมล หาญศักดิ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ
4. นายอังคณี วรทรัพย
กรรมการบริหาร
5. นายบัณฑร ลิว้ ประเสริฐ
กรรมการ
6. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
กรรมการตรวจสอบ
7. นายโอวาท พันธุปรีชากิจ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
8. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล กรรมการ
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
2. นายเลา ติง ไฟ
กรรมการ
3. นายอมร อัศวานันท
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
ผูเขารวมประชุม
ผูสอบบัญชี
นายชัยกรณ อุนปติพงษา
ผูสอบบัญชี
จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
ผูแทนสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย
นายวรเดช สุฤชกุล
ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
ผูบริหาร
นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย
ผูจัดการทั่วไป การเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม
เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม
ประธาน แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง 18 ราย และโดยการมอบฉันทะ
30 ราย รวมทัง้ สิ้น 48 ราย นับจํานวนหุนได 2,925,801 หุน คิดเปนรอยละ 48.76 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดทั้งหมด ครบเปนองคประชุม
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ประธาน จึงกลาวเปดประชุม และขอใหเลขานุการชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนใน
แตละวาระการประชุม
เลขานุการไดชี้แจงดังนี้
การลงมติแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถาไมมผี ูถือหุน ทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหถือวาผูถ ือหุน เห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผูถอื หุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง ขอใหลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให และสงใหเจาหนาที่ของบริษทั ที่จัดไว ในการออก
เสียงลงคะแนนใหถือ 1 หุน เปน 1 เสียง สวนผูถือหุนที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะใหผอู ื่นเขารวมประชุม และ
ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถ ือหุน นั้น บริษทั ไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรือ
งดออกเสียง บันทึกไวแลว บริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ดังกลาวนั้นไป
หักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทัง้ หมด สวนที่เหลือจะถือวา เปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยใน
วาระนั้นๆ
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนน
เสียงทั้งหมด ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง บริษทั กําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล โดยจะ
เก็บบัตรลงคะแนน ที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงกอน เพื่อนําไปหักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุม
ทั้งหมด สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวย เพื่อแจงผลการลงมติเปนรายบุคคล
และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นดวยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแลว เพื่อความโปรงใส
และเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ
ประธานขอใหเลขานุการแจงผลการลงคะแนนแตละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแตละ
วาระสิน้ สุดลง โดยแจงจํานวนคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวน
รอยละของจํานวนหุน ทั้งหมดของผูที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 15 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552
ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม : มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครั้งที่ 15 ประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2552
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,178,291 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และรายงานประจําป
ประธาน ขอให นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูจัดการ
รายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบป 2552
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นายอรุณ จิรชวาลา รายงานวา ในป 2552 บริษัทมีรายไดรวม 67.7 ลานบาท เพิ่มขึ้น 52%
มีคาใชจายรวม 35.4 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2551 ตนทุนการเงิน 1.1 ลานบาท ลดลง 31% ภาษี
เงินได 1.4 ลานบาท เพิ่มขึน้ 100% กําไรสุทธิ 29.7ลานบาท เพิม่ ขึ้น 303% และบริษัทมีกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม 30.8 ลานบาท เพิ่มขึน้ 33%
การลงทุนในหลักทรัพย
ณ สิน้ ป บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย 80.6 ลานบาท มีขาดทุนที่ยงั ไมเกิดขึ้นคํานวณตาม
ราคาตลาด 0.8 ลานบาท รวมเงินลงทุนสุทธิ 79.8 ลานบาท ในระหวางปบริษัทมีการซื้อหลักทรัพยเพิ่ม
จํานวนเงิน 86.1 ลานบาท และขายหลักทรัพย จํานวนเงิน 79.2 ลานบาท มีกาํ ไรจากการขายหลักทรัพย
3.2 ลานบาท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษทั มีกาํ ไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 22.54 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2551 ลดลง 2%
และมีเงินปนผลรับจากบริษทั ยอยรวม 21.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 201%
เงินกูย ืม
บริษทั มีการกูเงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 รวมจํานวนเงิน 18
ลานบาท ลดลงจากป 2551 จํานวน 18 ลานบาท มีเงินฝากระยะสัน้ จํานวน 4 ลานบาท และใหบริษัท
ยอยกรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด กู 4 ลานบาท
คดีตางๆ
คดีที่สาํ คัญตางๆ อยูระหวางการพิจารณาของศาล ในระหวาง ป 2552 มีความคืบหนาดังนี้
1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร
บริษทั เปนโจทยฟอ งเรื่องคัดคานแนวเขตที่ดนิ
ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพพิ ากษาใหเปนที่
สาธารณะสมบัติ
บริษทั ยืน่ ฎีกา เมือ่ วันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 อยูระหวางการพิจารณาของศาลฎีกา
2.คดีของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากัด กับ บริษัทสงเสริมเกษตรไทย จํากัด
2.1 คดีบริษัทเปนโจทกฟองบังคับจํานําและคาฝากทรัพย
ศาลชัน้ ตน และศาลอุทธรณพิพากษาใหบริษัทไดรับชําระหนี้ บริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัด
ยื่นฎีกา เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2551
บริษัทอยูระหวางการบังคับคดี ซึง่ ไมสามารถดําเนินการตอได
เนื่องจากไมสามารถขอหลักประกัน 12 โฉนดจากศาลได จึงอยูระหวางการรอการพิพากษาจากศาลฎีกา
2.2 คดีบริษัทถูกฟองรองเปนจําเลยคาเสียหายจากน้ําทวม
ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษทั ชําระคาเสียหาย ตอมาศาลอุทธรณพพิ ากษายกฟอง บริษทั
สงเสริมเกษตรไทย จํากัด ยืน่ ฎีกา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2550 คดีอยูระหวางรอการพิพากษาของศาลฎีกา
3. การขอรับชําระหนี้ของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากัด คดีลมละลาย บริษัท
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํากัด
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บริษทั ยืน่ ขอรับชําระหนี้ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2543 และศาลไดพิจารณาใหไดรับชําระหนี้ที่มี
บุริมสิทธิในปุย แลว และในฐานะเจาหนี้สามัญซึง่ อยูร ะหวางการรอเจาพนักงานพิทกั ษขายทรัพยสนิ
และเรียกประชุมเจาหนีเ้ พื่อปดคดีลมละลาย
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2552 และรายงานประจําป
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,179,857 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการ รายงานงบการเงินของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552
เลขานุการ รายงานดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในป 2552 บริษัทมีรายได 67.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2551 เพิ่มขึน้ 52% คาใชจาย
35.4 ลานบาท ใกลเคียงกับป 2551
บริษทั มีกาํ ไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 32.2 ลานบาท เพิ่มขึ้น 258% ตนทุนการเงิน
1.1 ลานบาท ลดลง 31% ภาษีเงินได 1.4 ลานบาท เพิ่มขึ้น 100%
กําไรสุทธิ 29.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2551 เพิ่มขึน้ 22.3 ลานบาท หรือ 303%
งบการเงินรวม
ในป 2552 บริษัทมีรายไดรวม 168.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 เพิม่ ขึ้น 2%
คาใชจา ยรวม 119.5 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 ลดลง 4%
บริษทั มีกาํ ไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 48.9 ลานบาท เพิ่มขึ้น 18% ตนทุนการเงิน 6.7
ลานบาท ลดลง 20% ภาษีเงินได 11.3 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 13%
กําไรสุทธิ 30.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2551 เพิ่มขึน้ 33%
บริษทั มีผลขาดทุนทีย่ ังไมเกิดขึ้นจากการเปลีย่ นแปลงมูลคาการลงทุนในหลักทรัพยจาํ นวนเงิน
0.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2551 ลดลง 98% ตามหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 4 และได
บันทึกอยูในสวนของผูถ ือหุน
คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด(มหาชน) และ
บริษัทยอย สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2552 แลว เห็นวาเปนงบการเงินทีม่ ีการเปดเผยขอมูลที่
เพียงพอเปนทีเ่ ชื่อถือได และผูตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข
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จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษทั กรุงเทพโสภณ
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท
กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2552
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,179,867 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2552 และพิจารณาจัดสรรเงินกําไร
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการรายงาน
เลขานุการรายงานวา ในป 2552 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 29,691,246.82
บาท
และมีกําไรสะสมที่ยงั ไมไดจัดสรรยกมา 47,739,572.15 บาท
กําไรสะสมกอนจัดสรร
77,430,818.97 บาท มีกาํ ไรสุทธิป 2552 ตามงบการเงินรวม จํานวน 30,840,960.28 บาท
เนื่องจากบริษัทมีสํารองตามกฎหมาย 10,000,000.- ลานบาท ซึ่งสํารองครบตามทีก่ ฎหมาย
กําหนด (ไมนอ ยกวารอยละ 10 ของทุนของบริษัท) จึงไมตองสํารองเพิ่ม
บริษทั มีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปที่ผาน
มาบริษัทจายเงินปนผลหุน ละ1.90 บาท รวมเปนเงิน 11,400,000.- บาท คิดเปนรอยละ 49.11 ของกําไร
สุทธิตามงบการเงินรวม
สําหรับในปนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถ อื หุนใหจายเงินปนผลใน
อัตราหุนละ 2.50 บาท รวมเปนเงิน 15,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 48.64 ของกําไรสุทธิตามงบการเงิน
รวม เพื่อจาย ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 2.50 บาท รวม
เปนเงิน 15,000,000.-บาท เพื่อจายในวันที่ 20 พฤษภาคม 2553 โดยจายจากกําไรสุทธิ
ที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,179,867 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
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วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ และกรรมการลาออกกอน
ครบวาระ
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการ รายงาน
เลขานุการ รายงานวา ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 4 คน คือ
1) นายโชติ โสภณพนิช
3) นายเชิดชู โสภณพนิช
2) นายอรุณ จิรชวาลา
4) นายโอวาท พันธุปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)
และนายไกรวุฒิ นิวาศนันทน ขอลาออกจากการเปนกรรมการ และกรรมการผูจัดการ ตั้งแต
วันที่ 1 เมษายน 2553
คณะกรรมการ ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถงึ ความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการ
บริษัทที่ผา นมา ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ยังไมมีการแตงตัง้ คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
แลว เห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 คน ที่ครบวาระกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึง่ คือ
นายโชติ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา นายเชิดชู โสภณพนิช และนายโอวาท พันธุปรีชากิจ
(กรรมการอิสระ)
สําหรับการสรรหากรรมการแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการที่ลาออกนั้น คณะกรรมการ
และมอบหมายใหคณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นสมควรใหคงจํานวนกรรมการไวเทาเดิม (12 คน)
พิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมแทน
จึงขอเสนอที่ประชุม พิจารณา
ประธาน ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุน ซักถาม
นางสาวสุนิส จุลกะรัตน (ผูถ ือหุน ) เสนอวา ใหพจิ ารณาเลือกตั้งกรรมการทัง้ ชุดก็ได ไมตองเสียเวลา
ลงมติเปนรายบุคคล
จึงขอใหผูถือหุน ลงมติเปน
เลขานุการ ชีแ้ จงวา เนื่องจากเปนบริษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย
รายบุคคล
นายสุพจน เอือ้ ชัยเลิศกุล (ผูถือหุน ) ใหความเห็นวา ควรลงมติเปนรายบุคคลจะเปนผลดีในดานผลการ
ประเมินการกํากับดูแลกิจการบริษัทจดทะเบียน
เลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหเลือกตั้งกรรมการทัง้ 4 คน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนน เสียงเปนเอกฉันทดังนี้
5.1)

นายโชติ โสภณพนิช
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,179,867 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
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5.2)

5.3)

5.4)

นายอรุณ จิรชวาลา
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,179,867
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0
นายเชิดชู โสภณพนิช
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,179,867
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0
นายโอวาท พันธุปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,179,867
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

เลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาใหคงจํานวนกรรมการไวเทาเดิม (12 คน) และมอบหมายให
คณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลทีเ่ หมาะสมแทนกรรมการ และกรรมการผูจัดการ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหคงจํานวนกรรมการไวเทาเดิม (12 คน)
และมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาสรรหาบุคคลที่เหมาะสมแทนกรรมการ และ
กรรมการผูจัดการ
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,179,867 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 6 - พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน กลาววา ในป 2552 คาตอบแทนกรรมการที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
จํานวน 6,000,000.- บาท และมีคาตอบแทนกรรมการจายจริง จํานวน 5,510,000.- บาท
ในป 2553 คณะกรรมการไดพจิ ารณาเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
จํานวน 6,000,000.- บาท เทากับป 2552
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 จํานวนเงิน
6,000,000.- บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,181,872 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0
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วาระที่ 7 - พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการรายงาน
เลขานุการ รายงานดังนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีประจําป 2553 ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งพรอม
ทั้งกําหนดคาตอบแทน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาโดยประเมินความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี คุณภาพงานของผูสอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นแลว เห็นวา
1) ผูสอบบัญชีมีความรู ความสามารถ และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2) ผูสอบบัญชีไมมีรายการเปนบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแยงทางผลประโยชน
3) ผูสอบบัญชีสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเปนประโยชนตอผูไดใชงบการเงินและผูลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผูสอบบัญชี จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
คือ ดร.วิรัช
อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปตพิ งษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2553 โดยกําหนดคาสอบบัญชี
ของบริษัทปละ 453,000.-บาท เพิม่ ขึ้นจากป 2552 รอยละ 4.6 (ป 2552 = 433,000.- บาท) ซึง่
ประกอบดวย คาสอบบัญชี
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 144,000.-บาท รายป 165,000.-บาท รวม 309,000.-บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 99,000.-บาท รายป 45,000.-บาท รวม 144,000.-บาท
453,000.-บาท
ประธาน ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุน ซักถาม
นายสุพจน เอือ้ ชัยเลิศกุล (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง คาสอบบัญชีที่เพิม่ ขึ้น
ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา มาตรฐานการบัญชีกําหนดใหผสู อบบัญชีตองทํางานเพิม่ มากขึ้น และบริษัทมี
คาใชจายของพนักงานที่ตองเพิม่ ขึ้นทุกป
นายสุพจน เอือ้ ชัยเลิศกุล (ผูถือหุน ) ใหความเห็นวา ปที่ผานมาโดยทั่วไปคาสอบบัญชีเฉลี่ยของบริษัทอืน่
ในตลาดหลักทรัพยไมไดเพิม่ ขึ้น
นางสาวสุนิส จุลกะรัตน (ผูถ ือหุน ) เสนอวา การใชผูสอบบัญชีรายเดิมมีผลดี มีความชํานาญมากขึ้น
ดังนัน้ คาสอบบัญชีจึงไมควรเพิ่มขึ้น ขอใหชวยพิจารณาในปตอไป
ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน
1378 และ/หรือ นายชัยกรณ อุนปตพิ งษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นาย
อภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2553 โดยกําหนด
คาสอบบัญชีของบริษัท ปละ 453,000.- บาท
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คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,181,872 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 8 – เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ประธาน ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุน ซักถาม
นางสาวสุนิส จุลกะรัตน (ผูถ ือหุน ) ขอใหชี้แจง รายไดหลักที่เพิ่มขึ้นของบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงวา บริษัทมีการประหยัดคาใชจาย และมีผลกําไรจากการลงทุนในตลาด
หลักทรัพยมากขึ้น
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง ในปที่ผานมาบริษทั รับวาจะพิจารณาเรื่องการจัดชมคลัง
เอกสารของบริษัท
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงวา หลังการประชุมผูถือหุนครั้งที่ผานมา บริษทั ก็ไดพิจารณาเรื่องนี้ แต
เนื่องจากสถานการณในประเทศเรื่องการเมืองยังมีปญหาอยูบอยๆ ทําใหยากตอการกําหนดเวลาลวงหนา
เปนเวลานานเพื่อแจงผูถือหุน ทําใหตองชะลอไวกอนหากทุกอยางพรอมบริษัทจะดําเนินการเรื่องนี้ตอไป
นายศักดิ์ชัย สกุลศรีมนตรี (ผูถือหุน ) เสนอวา เมื่อบริษัทพรอมดําเนินการใหสง จดหมายแจงผูถ ือหุน ที่มา
ลงทะเบียนเขาประชุม
ประธานกรรมการบริหาร ชีแ้ จงวา เมื่อมีการจัดชมคลังเอกสารของบริษัทก็จะแจงผูถ ือหุน ทุกคน
นายสุพจน เอือ้ ชัยเลิศกุล (ผูถือหุน ) ขอใหชี้แจง บริษัทมีนโยบายจะเพิ่มสภาพคลองของหุน หรือไม
ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ระยะ 2-3 ปทผี่ านมา ภาวะเศรษฐกิจไมคอยแนนอนมีปญหาคอนขางมากจึง
ตองระมัดระวังในการจะดําเนินการตางๆโดยเนนในธุรกิจเดิม เมื่อเศรษฐกิจดีขึ้นก็จะขยายธุรกิจมากกวานี้
ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏวา ไมมีผูใด เสนอเรื่องใดใหพจิ ารณา
ประธาน จึงกลาวปดประชุมเวลา 12.10 น.
อนึ่ง ระหวางการประชุมสามัญผูถ ือหุน มีผถู ือหุนมาลงทะเบียน เพื่อเขาประชุมเพิม่ ขึ้น ดังนี้
จํานวนผูถือหุน (ราย) จํานวนหุน
คิดเปนรอยละของจํานวนหุน ที่จาํ หนายไดทั้งหมด
วาระที่ 1
53
3,178,291
52.97
วาระที่ 2
56
3,179,857
53.00
วาระที่ 3
57
3,179,867
53.00
วาระที่ 6
59
3,181,872
53.03
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สรุป จํานวนผูถือหุน ที่เขารวมประชุมดวยตนเอง 25 ราย และโดยการมอบฉันทะ 34 ราย รวม
ทั้งสิน้ 59 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 3,181,872 หุน คิดเปนรอยละ 53.03 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดทั้งหมด
โชติ โสภณพนิช ประธานในทีป่ ระชุม
( นายโชติ โสภณพนิช )
กรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย)
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