รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 11.30 น.
เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม แจงตอที่ประชุมวามีผูถือหุนเขารวมประชุม
ดวยตนเอง 22 ราย และโดยการมอบฉันทะ 35 ราย รวมทั้งสิ้น 57 ราย นับจํานวนหุนได 2,695,535 หุน คิดเปนรอยละ
44.92 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
ประธาน จึงกลาวเปดประชุม และขอใหเลขานุการกลาวแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหารและผูสอบบัญชี ที่เขา
รวมประชุมในครั้งนี้ และชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุม
เลขานุการไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ ผูจัดการฝายอาวุโสฝายการเงินและบัญชี และผูสอบบัญชี ที่เขา
รวมประชุมดังนี้
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายโชติ โสภณพนิช
2. นายอรุณ จิรชวาลา
3. นางพรพิมล หาญศักดิ์
4. นายอังคณี วรทรัพย
5. นายบัณฑร ลิ้วประเสริฐ
6. นางอัจฉราพร เหมาคม
7. นายโอวาท พันธุปรีชากิจ
8. นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
2. นายเลา ติง ไฟ
3. นายอมร อัศวานันท
4. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
ผูเขารวมประชุม
นายชัยกรณ อุนปติพงษา
นายสมชาย เชิดชูปญญาชน
นายสมยศ สุธีรพรชัย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการผูจดั การ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ

ผูสอบบัญชี
จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
ผูจัดการฝายอาวุโสฝายการเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัท ทําหนาที่เลขานุการที่ประชุม

เลขานุการไดชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระการประชุมดังนี้
1

การลงมติแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ใหถือวาผูถือหุนเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ขอใหลงมติในบัตร
ลงคะแนนที่แจกให และสงใหเจาหนาที่ของบริษัทที่จัดไว ในการออกเสียงลงคะแนนใหถือ 1 หุน เปน 1 เสียง สวน
ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น
บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง บันทึกไวแลว
บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไมเห็นดวย
หรือ งดออกเสียง ดังกลาวนั้นไปหักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทั้งหมด สวนที่เหลือจะถือวา เปนคะแนนเสียงที่
ลงมติเห็นดวยในวาระนั้นๆ
สําหรับวาระการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนั้น และการแตงตั้งกรรมการใหม บริษัทจะ
เก็บบัตรลงคะแนนเสียงทั้งหมด ทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง บริษัทกําหนดใหลงคะแนนเปนรายบุคคล
โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงกอน เพื่อนําไปหักจากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทั้งหมด
สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวย เพื่อแจงผลการลงมติเปนรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่
เห็นดวยทุกใบหลังจากวาระเลือกตั้งกรรมการเสร็จสิ้นแลว เพื่อความโปรงใส และเพื่อตรวจสอบความถูกตองของมติ
ประธานขอใหเลขานุการแจงผลการลงคะแนนแตละวาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระสิ้นสุดลง
โดยแจงจํานวนคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง และคิดเปนสัดสวนรอยละของจํานวนหุนทั้งหมดของ
ผูที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2556 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ง เปนกรรมการบริษัท
เปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ปรากฎวาไมมีผูถือหุนเสนอระเบียบวาระ
การประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษัท
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม : มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 18 ประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน
2,697,917 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2555 และรายงานประจําป
ประธาน ขอให นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ กรรมการผูจัดการ รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท
ในรอบป 2555
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ รายงานดังนี้
2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
2.1.1 ผลการดําเนินงานในป 2555 ดังนี้
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รายได - KS
กําไรสุทธิ - KS
กําไรสุทธิ – งบการเงินรวม

ป 2555
(ลานบาท)
60.3
16.5
64.0

ป 2554
(ลานบาท)
73.8
25.6
57.7

เพิ่ม (ลด)
%
(18.3)
(35.4) *
11

* กําไรสุทธิของบริษัทลดลง 35.4% เนื่องจากป 2555 มี รายไดจากการลงทุนลดลง 46.4 %
2.1.2 สัดสวนรายไดและอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุมธุรกิจป 2555 เปรียบเทียบกับป 2554 ดังนี้
สัดสวนรายได
อัตราการเติบโต
ประเภทธุรกิจ
% เพิ่ม
% เพิ่ม
ป 2555
ป 2554
ป 2555
ป 2554
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลานบาท)
(ลด)
(ลด)
คลังสินคา
69
44
56
13
7
86
คลังเอกสาร
145
147
(1.3)
41
30
37
งบการเงินรวม
226
218
3.5
64
58
11
2.1.3 ป 2555 ธุรกิจคลังสินคามีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 86% เนื่องจากบริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินคา จํากัด
ไดรับชําระเงินจากคดีกับบริษัท สงเสริมเกษตรไทย จํากัด
ป 2555 สัดสวนรายไดของธุรกิจคลังเอกสารลดลง เนื่องจากบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ยกเลิกการ
บริการธุรกิจ ระบบบริหารขอมูลเอกสารอิเลคทรอนิคสในองคกร (Enterprise Content Management : ECM) ในป 2555
ป 2555 ธุรกิจคลังเอกสารมีอัตราเติบโตเพิ่มขึ้น 37% และมีตนทุนขายและบริการลดลง 16%
2.2 บริษัท เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินคา จํากัด
2.2.1 แนะนํา คุณวิศวกร ศรีสกุล กรรมการผูจัดการคนใหมของ บริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินคา จํากัด ซึ่ง
เขารวมงานกับบริษัทตั้งแตวันที่ 1 เมษายน 2556 โดยจะใชบริหารงานโดยใชแนวธุรกิจใหม
2.3 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
2.3.1 การขยายคลังเอกสาร
ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2556 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ 2556
มีมติอนุมัติใหบริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด ขยายธุรกิจคลังเอกสารบางปะกง วงเงิน 235 ลานบาท และคาดวาจะเริ่ม
ใชดําเนินงานภายใน ไตรมาสที่ 2/2557
เหตุผลที่ตองการขยายคลังเอกสาร ดังนี้
1. ปจจุบันมีอัตราการใชพื้นที่คลังเอกสารรอยละ 99 ของพื้นที่ทั้งหมด
2. ผลการศึกษา Feasibility study พบวา ระยะเวลาในการคืนทุน (Payback period) = 7.40 ป
และ ผลจตอบแทนจากการลงทุน ( IRR) = 17.5%
3. คาดวาจะมีจํานวนกลองที่รับฝากเพิ่มขึ้น 866,000 กลอง
4. คาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 67 ลานบาท/ป และกําไรเพิ่มขึ้น 30 ลานบาท/ป (หรือ 250 บาทตอ ตรม)
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ซึ่งการขยายคลังเอกสาร บริษัทจะกูเงินจากสถาบันการเงิน จํานวน 150 ลานบาท ระยะเวลา 5 ป
อัตราดอกเบี้ย ปแรก MLR -1.25% และ ในปตอไป MLR-0.75% (MLR = 7.375% ณ วันที่ 1 เมษายน 2556)
ทั้งนี้บริษัทอยูระหวางเจรจากับธนาคารพาณิชย 4 ธนาคาร
2.4 ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ในป 2558
รอบปปจจุบัน บริษัทเรงรัดการจัดทําและการดําเนินงานตามยุทธศาสตรใหมทางธุรกิจ เพื่อประกาศเปน
วิสัยทัศนป 2558 ซึ่งเนนเรื่องรูปแบบธุรกิจใหมเพื่อเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของบริษัท เพื่อเตรียมพรอมที่
จะรองรับการเปดตัวของประชาคมเศรษฐกิจแหงภูมิภาคอาเซียน และเปนโอกาสมากมายมหาศาลสําหรับประเทศไทย
และธุรกิจที่เตรียมตัวไวพรอมแลว ในสภาพการแขงขันในเชิงพาณิชยก็จะทวีความรุนแรงขึ้น
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานในรอบป 2555 และรายงานประจําป
วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธาน ขอให นายสมยศ สุธีรพรชัย รายงาน นายสมยศ สุธีรพรชัย รายงานดังนี้
คณะกรรมการตรวจสอบ ไดตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด(มหาชน) และบริษัท
ยอย สําหรับป สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555 แลว เห็นวาเปนงบการเงินที่มีการเปดเผยขอมูลที่เพียงพอ เปนที่เชื่อถือ
ได และผูสอบบัญชีรับรองงบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข และรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหผูถือหุนทุก
ทานพรอมหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสําคัญผลการดําเนินงานป 2555 และฐานะการเงิน ณ สิ้นป 2555 ของบริษัท
และบริษัทยอยเปนไปตามที่เรียนใหผูถือหุนในวาระที่ 2
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
และบริษัทยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทาน
และผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน สอบถามวา เกี่ยวกับการกอสรางและการเริ่มใชพื้นที่คลังเอกสารใหมของบริษัทยอย
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ ชี้แจงวา คาดวาจะสรางคลังเอกสารเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2/2557 และหลังจากสราง
คลังเอกสารแลว จะทําใหอัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุนเปน 0.67 เทา
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2555
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 2,788,270 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2555
ประธาน ขอให นายสมยศ สุธีพรชัย เลขานุการบริษัท รายงาน
นายสมยศ สุธีพรชัย รายงานวา ตามงบการเงินเฉพาะบริษัทประจําป 2555
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กําไรสะสมที่ยังไมไดจัดสรรยกมา
หัก เงินปนผลป 2554
บวก กําไรสุทธิ ป 2555
รวมมีกําไรสะสมกอนจัดสรร

114,144,415
25,200,000
88,944,415
16,539,970
105,484,385

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ตามงบการเงินรวมบริษัทมีกําไรสุทธิป 2555 จํานวน 63,991,598 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000 ลานบาท ซึ่งสํารองครบตามที่
กฎหมายกําหนด รอยละ10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 60,000,000 บาท จึง
ไมตองมีการจัดสรรสํารองตามกฎหมายเพิ่ม
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริษัทได
จายเงินปนผล ดังนี้
ป
2553
2554
2555
(เสนอ)

อัตราจายเงินปนผลตอหุน
(บาท)
3.50
4.20
5.00

% ของกําไรสุทธิ
ตามงบการเงินรวม
40.31
43.71
47.00

สําหรับปนี้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติจายเงินปนผลประจําป 2555 ในอัตรา
หุนละ 5.00 บาท รวมเปนเงิน 30,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 47 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึ่งจายจากกําไร
สุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มีสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 7
พฤษภาคม 2556
และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยโดยวิธีปดสมุด
ทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจายเงินปนผล ในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน แสดงความขอบคุณผูบริหารของบริษัทที่ทําใหมีการจายเงินปนผลเพิ่มขึ้น และเสนอ
วาเนื่องจากบริษัทมีการลงทุนในการขยายธุรกิจ ควรพิจารณาการจายเงินปนผลในรูปแบบจายหุนปนผล (Stock
Dividend) โดยบริษัทอาจจะจัดสรรสัดสวนการจายปนผลในรูปแบบเงินปนผลและหุนปนผล นอกจากนี้บริษัทควรศึกษา
ธุรกิจแนวชายแดนเพื่อรองรับการเปดตัวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา การจายหุนปนผลเปนขอเสนอที่ดี และบริษัทจะนําขอเสนอดังกลาวไป
พิจารณา
ประธาน กลาวขอบคุณผูถือหุนที่ใหคําแนะนํา และขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 5.00 บาท
รวมเปนเงิน
30,000,000 บาท เพื่อจายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2556 โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรา
รอยละ 30
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 2,790,380 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
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วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน ขอให นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการ รายงาน
เลขานุการ รายงานวา การประชุมในครัง้ นี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ
1) นายโชติ โสภณพนิช
2) นายอรุณ จิรชวาลา
3) นายเชิดชู โสภณพนิช
4) นายโอวาท พันธุปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)
(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 )
สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 19 นี้ บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนในการเสนอรายชื่อบุคคลที่
เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเขาเปนกรรมการเพื่อใหคณะกรรมการพิจารณาเปนการลวงหนา ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2555
ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2555 ซึ่งเมื่อครบกําหนดเวลา ไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเขารับการ
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสมดานคุณวุฒิ
ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทที่ผานมา ทั้งนี้
เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ
4 คนที่ครบวาระกลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือ นายโชติ โสภณพนิช นายอรุณ จิรชวาลา นายเชิดชู โสภณพนิช
และ นายโอวาท พันธุปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมีผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 คน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนน เสียงดังนี้
5.1) นายโชติ โสภณพนิช
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,279,757 เสียง คิดเปนรอยละ 100
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
5.2) นายอรุณ จิรชวาลา
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,279,757 เสียง คิดเปนรอยละ 100
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
5.3) นายเชิดชู โสภณพนิช
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,279,757 เสียง คิดเปนรอยละ 100
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
5.4) นายโอวาท พันธุปรีชากิจ (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,279,757 เสียง คิดเปนรอยละ 100
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
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วาระที่ 6 – พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน รายงานวา ในป 2555 มีคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 6,000,000 บาท คณะกรรมการไดรวมกัน
พิจารณา โดยคํานึงถึงความเหมาะสมกับธุรกิจ และจํานวนคณะกรรมการเพื่อกํากับดูแลกิจการ ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทยัง
ไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน คณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ป 2556 จํานวน 6,000,000 บาท เทากับป 2555
จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 จํานวน 6,000,000 บาทเทากับป 2555
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2556 จํานวนเงิน 6,000,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,285,184 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 7 - พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธาน ขอให นายสมยศ สุธีรพรชัย เลขานุการรายงาน
เลขานุการ รายงานดังนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีประจําป 2555 ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้ง
พรอมทั้ง
กําหนดคาตอบแทน
ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาโดยประเมินความเปนอิสระของผูสอบบัญชี คุณภาพ
งานของผูสอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นแลว เห็นวา
1. ผูสอบบัญชีมีความรู ความสามารถและไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. ผูสอบบัญชีไมมีรายการเปนบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแยงทางผลประโยชน
3. ผูสอบบัญชีสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเปนประโยชนตอผูไดใชงบการเงินและผูลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผูสอบบัญชี จากบริษัท สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด คือ ดร.
วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 หรือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ
อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทปละ
515,000 บาท เพิ่มขึ้นจากป 2555 รอยละ 6.2 (ป 2555 = 485,000 บาท) ซึ่งประกอบดวย คาสอบบัญชี
-งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายป 180,000 บาท รวม 345,000 บาท
-งบการเงินรวมรายไตรมาส 120,000 บาท รายป 50,000 บาท รวม 170,000 บาท
515,000 บาท
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน สอบถาม เหตุผลที่มีการขึ้นคาสอบบัญชีสําหรับป 2556 และเสนอวาควรมี
รายละเอียดคาสอบบัญชีเปรียบเทียบ 3 ปยอนหลัง
นางพรพิมล หาญศักดิ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ชี้แจงวา กรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและตอรองคาสอบบัญชีแลว
ซึ่งบริษัทผูสอบบัญชีไดปรับลดคาบริการลง 10,000 บาท
นายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชี ชี้แจงวา คาสอบบัญชีที่เปลี่ยนแปลงเปนจํานวนเงิน 30,000 บาท เปนจํานวนที่
ไมมาก เมื่อเปรียบเทียบกับปริมาณงานตรวจสอบที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบัญชีใหม รวมทั้งคา
ครองชีพที่สูงขึ้นดวย
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ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 หรือ
นายชัยกรณ อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 จากบริษัท
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส จํากัด เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2556 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท
ปละ 515,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,286,186 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเปนรอยละ 0
วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ประธาน ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายเขมพล อิ่มพูลทรัพย ผูถือหุน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการลงทุนเพื่อขยายคลังเอกสารบางปะกง
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ กรรมการผูจัดการ ชี้แจงเพิ่มเติมจากรายงานในวาระที่ 2.3.1 วา การลงทุนดังกลาวเปน
การลงทุนบนที่ดินของบริษัท และมีขั้นตอนในการกอสราง คือ การออกแบบ การกอสราง และการติดตั้งชั้นวางกลอง เมื่อ
กอสรางเรียบรอยแลวจะสามารถเก็บกลองเอกสารเพิ่มขึ้น โดยคาดวาจะมีรายไดเพิ่มขึ้น 67 ลานบาท/ป ทั้งนี้ฝายจัดการ
ไดทําแผนศึกษาโครงการระยะเวลา 10 ป ซึ่งรวมถึงพื้นที่สําหรับประกอบธุรกิจโลจิสติกสดวย
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงเพิ่มเติมวา บริษัทไดซื้อที่ดินที่บางปะกง 10 กวาปมาแลว
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน สอบถาม การกอสรางคลังเอกสารใหม
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ กรรมการผูจัดการ ชี้แจงวา จะเริ่มกอสรางภายในไตรมาส 3 ป 2556 และคาดวาจะ
กอสรางเสร็จประมาณไตรมาสที่ 2 ป 2557
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน สอบถาม ระยะหางระหวางคลังสินคา สําเหร กับ รถไฟฟา
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา คลังสินคาสําเหร อยูหางจากรถไฟฟาประมาณ 1.3 กิโลเมตร
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน แสดงความขอบคุณผูบริหารของบริษัทที่ทําใหมีการจายเงินปนผลป 2555 และเสนอให
จายปนผลในรูปแบบหุนปนผล และเงินปนผล เพื่อเปนการรักษาเงินสดของบริษัท และควรเพิ่มอัตราการจายเงินปนผล
นางรุงศรี เจียรนัยขจร ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถาม เกี่ยวกับการวางแผนการลงทุนในดานอื่นๆ
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา จะมีการลงทุน แตขึ้นอยูกับสถานการณตลาดและเศรษฐกิจโลก รวมทั้ง
จะตองระมัดระวังในการลงทุนในตลาดหุน
นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน สอบถาม แนวโนมอัตราการเติบโตของบริษัท
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ในระยะเวลาสั้นอัตราการเติบโตของบริษัทยังคงเพิ่มขึ้น เพราะในทาง
กฎหมายกําหนดใหเก็บรักษาเอกสารเปนระยะเวลา 10 ป แตอัตราการเติบโตในระยะยาวอาจจะมีการชะลอตัวเนื่องจาก
ไดรับผลกระทบจากการจัดเก็บและบันทึกขอมูลในรูปแบบอิเล็คโทรนิคส แตอยางไรก็ตามบริษัทมีแผนในการขยาย
ธุรกิจโลจิสติกส ซึ่งธุรกิจโลจิสติกสจะมีแนวโนมการขยายตัวเพิ่มขึ้น เนื่องจากมีการสงสินคาจากการซื้อขายทางอินเตอร
เนต การจัดสงชิ้นสวนประกอบรถยนตในอุตสาหกรรมยานยนต เปนตน
ดร. สุนิส จุลกะรัตน ผูถือหุน แนะนําเรื่องบัตรลงคะแนนตัวอักษรควรขนาดใหญขึ้น
ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏวา ไมมีผูใด เสนอเรื่องใดใหพิจารณา
ประธาน จึงกลาวปดการประชุมเวลา 12.30 น.
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อนึ่ง ระหวางการประชุมสามัญผูถือหุน มีผูถือหุนมาลงทะเบียน เพื่อเขาประชุมเพิ่มขึ้นในแตละวาระ ดังนี้
จํานวนผูถือหุน จํานวนหุน
คิดเปนรอยละของจํานวน
(ราย)
(หุน)
หุนที่จําหนายไดทั้งหมด
วาระที่ 1
65
2,697,917
44.97
วาระที่ 2 - 3
80
2,788,270
46.47
วาระที่ 4
83
2,790,380
46.51
วาระที่ 5.1-5.4
89
3,279,757
54.66
วาระที่ 6
91
3,285,184
54.75
วาระที่ 7
95
3,286,186
54.77
สรุป จํานวนผูถือหุน ที่เขารวมประชุมดวยตนเอง 35 ราย และโดยการมอบฉันทะ 60 ราย รวมทั้งสิ้น 95 ราย
นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 3,286,186 หุน คิดเปนรอยละ 54.77 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด

ประธานในทีป่ ระชุม
( นายโชติ โสภณพนิช )

เลขานุการในที่ประชุม
(นายสมยศ สุธีรพรชัย)
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