(สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1)

รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 20
บริ ษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้องหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสีพ่ ระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมือ่ วันศุกร์ท่ี 25 เมษายน 2557 เวลา 11.30 น.

เริ่ มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานในทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่าขณะ
เริม่ การประชุม มีผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 35 ราย และโดยการมอบฉันทะ 32 ราย รวม
ทัง้ สิน้ 67 ราย นับจํานวนหุน้ ได้ 2,308,857 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 38.48 ของจํานวนหุน้ ทีจ่ าํ หน่ ายได้
ทัง้ หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั
ประธาน จึงกล่าวเปิ ดประชุม และได้แนะนํ านายสมศักดิ ์ ใจตรง กรรมการบริหารที่ได้รบั
แต่งตัง้ เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2557 ให้ดาํ รงตําแหน่ งแทนนายบัณฑร ลิว้ ประเสริฐ ทีล่ าออกไป ซึง่
นายสมศักดิ ์ ใจตรง เป็ นผูม้ ปี ระสบการณ์ทางด้านซับพลาย เซน (Supply Chain) เคยทํางานระดับ
บริหารกับบริษัท จอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน ในประเทศไทย ภูมภิ าคเอเซียนและอินเดีย ภูมภิ าค
เอเชียแปซิฟิค และประเทศสหรัฐอเมริกา
ประธาน ขอให้เลขานุ การกล่าวแนะนํ าคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญ ชีท่ีเข้าร่วม
ประชุมในครัง้ นี้ และชีแ้ จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
เลขานุ การได้กล่าวแนะนํ าคณะกรรมการ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร
จํากัด ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโสฝา่ ยการเงินและบัญชี ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโสฝา่ ยเลขาและบริหารทัวไป
่ และ
ผูส้ อบบัญชี ทีเ่ ข้าร่วมประชุมดังนี้
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม
1. นายโชติ โสภณพนิช
2. นายอรุณ จิรชวาลา
3. นางพรพิมล หาญศักดิ ์
4. นายอังคณี วรทรัพย์
5. นายสมศักดิ ์ ใจตรง
6. นางอัจฉราพร เหมาคม
7. นายโอวาท พันธุป์ รีชากิจ
8. นายอมร อัศวานันท์
9. นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการผูจ้ ดั การ
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กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
2. นายเลา ติง ไฟ
3. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
ผูเ้ ข้าร่วมประชุม
1. นายสุภาพ ตัง้ ตรัยรัตนกุล
2. นายอภิรกั ษ์ อติอนุวรรตน์
3. นายสมชาย เชิดชูปญั ญาชน
4. นายสุวฒ
ั น์ ธีรวัฒนางกูร
5. นายสมยศ สุธรี พรชัย

ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร
จํากัด
ผูส้ อบบัญชี จากบริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์
แอสโซซิเอทส์ จํากัด
ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโสฝา่ ยการเงินและบัญชี
ผูจ้ ดั การฝา่ ยอาวุโสฝา่ ยเลขาและบริหารทัวไป
่
เลขานุการบริษทั ทําหน้าทีเ่ ลขานุการทีป่ ระชุม

นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุการทีป่ ระชุม ได้ชแ้ี จงวิธปี ฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระการประชุมดังนี้
การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ ท่านใด คัดค้าน ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าผูถ้ ือหุ้นเห็นชอบตามมติท่เี สนอ หากมีผู้ถือหุน้ ท่านใดคัดค้าน
ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ขอให้ลงมติในบัตรลงคะแนนทีแ่ จกให้ และส่งให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ที่
จัดไว้ ในการออกเสียงลงคะแนนให้ถอื 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง ส่วนผูถ้ อื หุน้ ที่ทําหนังสือมอบฉันทะให้
ผูอ้ ่นื เข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้นํา
คะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บันทึกไว้แล้ว บริษทั จะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่
เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ดังกล่าวนัน้ ไปหักจากจํานวนเสียงทีเ่ ข้าร่วมประชุมทัง้ หมดส่วนทีเ่ หลือจะ
ถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีล่ งมติเห็นด้วยในวาระนัน้ ๆ
สํา หรับ วาระการเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่อ อกตามวาระนั น้ และการแต่ ง ตัง้
กรรมการใหม่ บริษทั จะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทัง้ หมด ทัง้ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง
บริษทั กําหนดให้ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออก
เสียงก่อน เพื่อนํ าไปหักจากจํานวนเสียงที่เข้าร่วมประชุมทัง้ หมด ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนน
เสียงทีล่ งมติเห็นด้วย เพื่อแจ้งผลการลงมติเป็ นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนทีเ่ ห็นด้วยทุกใบ
หลังจากวาระเลือกตัง้ กรรมการเสร็จสิน้ แล้ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของ
มติ
ประธานขอให้นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การที่ประชุม แจ้งผลการลงคะแนนแต่ละวาระ
หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิน้ สุดลง โดยแจ้งจํานวนคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็น
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ด้วย และงดออกเสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้อยละของจํานวนหุน้ ทัง้ หมดของผูท้ ม่ี าประชุมและมีสทิ ธิ
ออกเสียง
นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้
ของบริษัท เสนอระเบีย บวาระการประชุ ม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ประจําปี 2557 และเสนอชื่อ บุ ค คลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั เป็ นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่
13 พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ปรากฎว่าไม่มผี ูถ้ ือหุน้ เสนอระเบียบวาระการ
ประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 19
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19 เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556
ตามทีไ่ ด้สง่ สําเนาให้แก่ผถู้ อื หุน้ ทุกท่านแล้ว และขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับรอง
มติ ที่ประชุม: มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 19 ประชุม
เมือ่ วันที่ 25 เมษายน 2556
คะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 2,318,592 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 2 - พิ จารณารับทราบผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2556 และรายงาน
ประจําปี
ประธาน ขอให้นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานผลการ
ดําเนินงานของบริษทั และบริษทั ย่อยสองแห่งในรอบปี 2556
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ รายงานดังนี้
2.1 บริ ษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
2.1.1 ผลการดําเนินงานในปี 2556 ดังนี้

รายได้ - KS
กําไรสุทธิ - KS
กําไรสุทธิ – งบการเงินรวม

ปี 2556
(ล้านบาท)
72.1
26.3
67.4

ปี 2555
(ล้านบาท)
60.3
16.5
59.7

เพิม่ (ลด)
%
35
59
12.9

หมายเหตุ อัตราการเติบโตตามงบการเงินรวม เกิดจาก
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(ก) การเติบโตของกําไรของบริษทั โดยเฉพาะ มีกาํ ไรเพิม่ ขึน้ 59 % จากปีก่อน และ
(ข) อัตราการเติบโตของ บริษทั กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด เพิม่ ขึน้ 11 % แม้วา่ กําไรของ
บริษทั เค.ดับบลิว.ซี. คลังสินค้า จํากัด ลดลง 22 %
2.1.2 สัดส่วนรายได้และอัตราการเติบโตจากการขายแยกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ ปี 2556
เปรียบเทียบกับปี 2555 ได้ ดังนี้
ประเภทธุรกิจ
คลังสินค้า
คลังเอกสาร
งบการเงินรวม

สัดส่วนรายได้
ปี 2556
ปี 2555
(ล้านบาท) (ล้านบาท)
44.6
69
159
145
220.2
226

% เพิม่
(ลด)
(36)
9.5
(2.5)

ปี 2556
(ล้านบาท)
7.7
46
67.4

กําไรสุทธิ
ปี 2555
(ล้านบาท)
9.9
40.2
59.7

% เพิม่
(ลด)
(22)
14
12.9

2.2 บริ ษทั เค.ดับบลิ ว.ซี. คลังสิ นค้า จํากัด
2.2.1 อัตราการเติบโตของบริษทั ลดลงด้วยเหตุผล 2 ประการ คือ
- ธุรกิจท่าเรือเติบโตลดลงประมาณ 15 %
- ความล่าช้าจากการเริม่ ธุรกิจโลจิสติกส์ (Logistics)
2.2.2 กรรมการผู้จดั การได้ลาออกวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึ่งขณะนี้ ได้มกี ารแต่งตัง้ คุณ
ภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ บริษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) เป็ นผูร้ กั ษาการ
ตําแหน่ง กรรมการผูจ้ ดั การของบริษทั เพือ่ ให้ธุรกิจ Logistics เติบโตในปี 2557
2.3 บริ ษทั กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด
2.3.1 การขยายคลังเอกสาร
- คณะกรรมการบริษทั ได้มมี ติให้บริษทั กูเ้ งินและบริษทั ได้ลงนามในสัญญากูเ้ งินจํานวน 150
ล้านบาท จากธนาคาร แลนด์แ อนด์เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) วัน ที่ 30 มกราคม 2557 โดยบริษัท
กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) ทําการคํา้ ประกันเงินกูข้ องบริษทั ในครัง้ นี้
- พืน้ ทีใ่ ห้บริการจํานวน 10,000 ตารางเมตร จะเปิดให้บริการประมาณ 30 %
- โครงการขยายคลังเอกสารของบริษทั จะแล้วเสร็จและสามารถรับฝากเอกสารได้ภายใน
เดือนมิถุนายน 2557
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความเห็นสําหรับวาระนี้
มีผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้
นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผูถ้ อื หุน้ สอบถามทีว่ า่ โครงการจะแล้วเสร็จ มีลกู ค้ารองรับหรือยัง
และจะบรรลุเป้าหมายทีต่ งั ้ ไว้หรือเปล่า และธุรกิจท่าเรือเป็ นอย่างไรบ้าง
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นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผูจ้ ดั การ ชีแ้ จงว่าโครงการจะแล้วเสร็จเดือนมิถุนายน
2557 และเปิดเพียง 30 % มีลกู ค้าทีจ่ ะเข้ามาเก็บเอกสารและไม่มปี ญั หาเพราะมีลกู ค้าอยูแ่ ล้ว
นายสุพจน์ เอือ้ ชัยเลิศกุล ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าจะใช้เต็มพืน้ ทีโ่ ครงการเมือ่ ใด มีระยะการคืนทุน
เมือ่ ใด
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบ รรณ์ กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่าภายใน 3-5 ปี และคืนทุ น
ภายใน 7 ปี สําหรับ ธุ รกิจ ท่ าเรือ นางสาวภาสวรรณ สังฆสุ บ รรณ์ ได้ช้ีแ จงว่าบริษัท ไม่ ส ามารถ
ให้บริการท่าเรืออย่างเดียวได้สาํ หรับเศรษฐกิจยุคใหม่ จะต้องให้บริการด้านอื่น ๆ ด้วย เช่น ให้เช่า
อุปกรณ์ ให้บริการนํ้าปะปา หรือให้เช่าพืน้ ทีช่ วคราว
ั่
ให้กบั สายเรือ ซึง่ เป็ นแนวโน้มทีเ่ ราต้องปรับกล
ยุทธ์ในการทําธุรกิจให้เพิม่ มากยิง่ ขึน้
นายปิ่ น ดิษยบุตร ผูถ้ อื หุน้ สอบถามว่าการกูเ้ งิน 150 ล้านบาทจากแบงค์ ดอกเบีย้ ร้อยละ
เท่าใด ดีกว่าธนาคารกรุงเทพหรือไม่ มีระยะการกูก้ ป่ี ี
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผู้จดั การ ชี้แจงว่าดอกเบี้ยของธนาคาร แลนด์
แอนด์ เฮ้าส์ จํากัด (มหาชน) ใน 1-2 ปี แรก MLR ติดลบที่ 2 % ปี ท่ี 3 ขึน้ ไป MLR ติดลบที่ 1.75 %
ซึ่งเราทําการเปรียบเทียบ 5 ธนาคาร มี Grace Period ประมาณ 1.5 ปี และ Total Loan ประมาณ
5.5 ปี
ประธาน ชีแ้ จงเพิม่ เติมว่าดอกเบีย้ คงสูงกว่าธนาคารกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) แต่เนื่องจากมี
ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยทีห่ า้ มธนาคาร กรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ให้กแู้ ก่บริษทั เพียงไม่
เกิน 20 % ของวงเงิน ทัง้ หมด ดัง นั น้ บริษัท จึง ไม่ ส ามารถกู้เงิน จากธนาคาร กรุง เทพ จํ า กัด
(มหาชน) ได้
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนําตนเองให้ทป่ี ระชุมทราบ) ได้แนะนําว่าเนื่องจากเอกสารการ
ประชุมทีแ่ จกมามีการแก้ไขตัวเลขหลายตัว ตามใบแทรกทีแ่ จกให้ ในการประชุมคราวหน้าขอให้
จัดเตรียมตัวเลขให้ถูกต้อง
นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การทีป่ ระชุม แจ้งต่อทีป่ ระชุมว่า สําหรับวาระนี้ไม่ตอ้ ง
ลงคะแนน เป็นวาระรับทราบเท่านัน้
ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณารับทราบ
มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมรับทราบ ผลการดําเนินงานในรอบปี 2556 และรายงานประจําปี
วาระที่ 3 - พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ นของบริ ษทั สําหรับรอบระยะบัญชีประจําปี สิ้ นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2556
ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุการทีป่ ระชุม รายงาน
นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การทีป่ ระชุม รายงานดังต่อไปนี้
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งบการเงิ นเฉพาะ
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไรสุทธิ
งบการเงิ นรวม
รายได้รวม
ค่าใช้จา่ ยรวม
กําไรสุทธิ

ปี 2556
(ล้านบาท)

ปี 2555
(ล้านบาท)

เพิม่ (ลด)
%

72.1
42.5
26.3

60.3
40.9
16.5

19
3.9
59

220.2
135.9
67.4

226
148
59.7

(2.5)
(8.2)
12.9

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ต รวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํา กัด
(มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 แล้ว เห็นว่าเป็ นงบการเงินทีม่ ี
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เพียงพอ เป็ นที่เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีรบั รองงบการเงินอย่างไม่มเี งื่อนไข
และรายละเอียดปรากฎในรายงานประจําปี ท่ไี ด้จดั ส่งให้ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านพร้อมหนังสือเชิญประชุม
และสรุปสาระสําคัญผลการดําเนินงานปี 2556 และฐานะการเงิน ณ สิน้ ปี 2556 ของบริษทั และบริษทั
ย่อยเป็ นไปตามทีเ่ รียนให้ผถู้ อื หุน้ ในวาระที่ 2
จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุ มตั ิและรับ รองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพ
โสภณ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556
ตามทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบได้สอบทานและผูส้ อบบัญชีได้ตรวจสอบและรับรองแล้ว
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของ
บริษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ย่อย สําหรับรอบระยะบัญชี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2556
คะแนนเสียง เห็นด้วย
จํานวน 2,393,333 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 4 - พิ จารณาอนุมตั ิ จดั สรรเงิ นกําไร และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 2556
ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุการทีป่ ระชุม รายงาน
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นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุการทีป่ ระชุม รายงานว่าตามงบการเงินเฉพาะบริษทั ประจําปี 2556
บริษทั มีกาํ ไรสะสมทีย่ งั ไม่ได้จดั สรร จํานวน 107,024,452 บาท หักด้วยเงินปนั ผลปี 2555จํานวน
30,000,000 บาท บวกกําไรสุทธิสาํ หรับปี 2556 จํานวน 26,306,283 บาท โดยมีกาํ ไรสะสมคงเหลือ
ก่อนจัดสรร 103,330,735 บาท ตามงบการเงินรวม บริษทั มีกาํ ไรสุทธิปี 2556 จํานวน 67,460,116
บาท
บริษทั มีการจัดสรรเงินสํารอง จํานวนเงิน 10 ล้านบาท ครบตามที่กฎหมายกําหนดร้อยละ 10
ของทุนของบริษทั เรียบร้อยแล้ว ทัง้ นี้ บริษทั มีทุนจดทะเบียนและชําระแล้ว 60 ล้านบาท
บริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผล ประมาณร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดย
บริษทั ได้จา่ ยเงินปนั ผล ดังนี้
อัตราจ่ายเงินปนั ผลต่อหุน้
% ของกําไรสุทธิ
(บาท)
ตามงบการเงินรม
2554
4.20
43.71
2555
5.00
47.00
2556 (เสนอ)
5.50
48.92
สําหรับปี น้ี คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ท่ปี ระชุมผูถ้ ือหุ้นอนุ มตั ิจ่ายเงินปนั ผล
ประจําปี 2556 ในอัตราหุน้ ละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงิน 33,000,000 คิดเป็ นร้อยละ 48.92 ของกําไร
สุท ธิต ามงบการเงินรวม โดยจ่ายจากกําไรสุท ธิท่ีเสียภาษีเงินได้รอ้ ยละ 30 เป็ นร้อยละ 46 ของ
จํานวนเงินปนั ผล และจ่ายจากกําไรสุทธิทเ่ี สียภาษีรอ้ ยละ 25 เป็ นร้อยละ 54 ของจํานวนเงินปนั ผล
กําหนดให้วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิรบั เงิน
ปนั ผล และกําหนดให้วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน ผูถ้ อื หุน้ ในการรวบรวม
รายชื่อผูถ้ อื หุน้ เพื่อสิทธิในการรับเงินปนั ผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลวันที่ 21 พฤษภาคม 2557
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มีผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้
นายสุพ จน์ เอื้อชัยเลิศ กุ ล ผู้ถือหุ้น แสดงความขอบคุณ ที่บ ริษัท ได้แจกแจงว่าเงินป นั
ผลได้จา่ ยจากกําไรสุทธิทเ่ี สียภาษีรอ้ ย 25 จํานวนเท่าใด และร้อยละ 30 จํานวนเท่าใด และแนะนําให้
บริษทั ระบุไว้ดว้ ยว่าวัน XD คือวันใด
ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้จา่ ยเงินปนั ผลประจําปี
สําหรับผลการดําเนินงาน ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มกราคม 2556 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2556 ในอัตราหุน้ ละ
5.50 บาท รวมเป็ นเงิน 33,000,000.00 บาท คิดเป็ นร้อยละ 48.92 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
ปี
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ซึง่ จ่ายจากกําไรสุทธิทเ่ี สียภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 30 เป็ นร้อยละ 46 ของเงินปนั ผล และ
จ่ายจากกําไรสุทธิทเ่ี สียภาษีเงินได้อตั ราร้อยละ 25 เป็นร้อยละ 54 ของเงินปนั ผล โดยกําหนดจ่ายใน
วันที่ 21 พฤษภาคม 2557 กําหนดให้วนั ที่ 2 พฤษภาคม 2557 เป็ นวันขึน้ เครือ่ งหมาย XD วันที่ 7
พฤษภาคม 2557 เป็ นวันกําหนดรายชื่อผูถ้ อื หุน้ (Record Date) ทีม่ สี ทิ ธิในการรับเงินปนั ผล และ
ให้รวบรวมรายชื่อตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์โดยวิธปี ิด
สมุดทะเบียนในวันที่ 8 พฤษภาคม 2557
คะแนนเสียง เห็นด้วย
จํานวน 2,393,333 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ 0
วาระที่ 5 - พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน รายงานว่า การประชุมในครัง้ นี้ มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 4 คน คือ
1) นายอังคณี วรทรัพย์
2) นายเลา ติง ไฟ
3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
4) นางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)
(ประวัตกิ รรมการตามสิง่ ทีส่ ง่ มาด้วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษทั ตามสิง่ ทีส่ ง่ มา
ด้วย 4)
สําหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 20 นี้ บริษทั ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ในการเสนอ
รายชื่อบุคคลทีเ่ หมาะสมเพือ่ การคัดเลือกเข้าเป็ นกรรมการเพือ่ ให้คณะกรรมการพิจารณาเป็ นการ
ล่วงหน้า ตัง้ แต่วนั ที่ 13 พฤศจิกายน 2556 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2556 ซึง่ เมือ่ ครบกําหนดเวลา
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ เสนอชื่อบุคคลทีม่ คี ุณสมบัตเิ หมาะสมเพือ่ เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั
คณะกรรมการบริษัท ได้ร่วมกันพิจารณาคุณ สมบัติในด้านต่ างๆ โดยคํานึ งถึงความ
เหมาะสมด้านคุ ณ วุฒ ิ ประสบการณ์ และความเชี่ย วชาญจากหลากหลายวิช าชีพ รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษทั ทีผ่ ่านมา ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ยังไม่มกี ารแต่งตัง้ คณะกรรมการ
สรรหา คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอเลือกตัง้ กรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้า
เป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ง คือนายอังคณี วรทรัพย์ นายเลา ติง ไฟ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
และนางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มีผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้
ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนําตนเองให้ทป่ี ระชุมทราบ) ได้สอบถามว่านายเลา ติง ไฟ
ท่านเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการหรือผูถ้ อื หุน้ บ้างหรือไม่
ประธาน แจ้งว่านายเลา ติง ไฟ เข้าได้รว่ มประชุมกรรมการ สําหรับการประชุมผูถ้ อื หุน้
วันนี้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม ท่านอาศัยอยูท่ ฮ่ี อ่ งกง และเดินทางมาประเทศไทยบ้าง
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ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการโดยลงมติเป็ นรายบุคคล
มติ ที่ประชุม: ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ให้เลือกตัง้ กรรมการทัง้ 4 คน กลับเข้าเป็ น
กรรมการอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนน เสียงดังนี้
5.1) นายอังคณี วรทรัพย์
คะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 2,393,333 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
5.2) นายเลา ติง ไฟ
คะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 2,388,433 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
300 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
4,600 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
5.3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
คะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 2,388,733 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
4,600 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
5.4) นางอัจฉราพร เหมาคม (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นด้วย จํานวน 2,393,333 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

100
0
0
99.80
0.01
0.19
99.81
0.19
0
100
0
0

วาระที่ 6 – พิ จารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการ
ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุการทีป่ ระชุม รายงาน
นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การที่ประชุม รายงานว่าในปี 2556 มีค่าตอบแทนกรรมการ
จํานวนไม่เกิน 6,000,000 บาทที่ได้รบั อนุ ม ตั ิจากที่ป ระชุ ม สามัญ ผู้ถือหุ้น และมีค่าตอบแทน
กรรมการจ่ายจริง จํานวน 5,704,000 บาท คณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณา โดยคํานึงถึงความ
เหมาะสมกับธุรกิจ และจํานวนคณะกรรมการเพือ่ กํากับดูแลกิจการ ทัง้ นี้ เนื่องจากบริษทั ยังไม่มกี าร
แต่ ง ตัง้ คณะกรรมการกํ า หนดค่ า ตอบแทน คณะกรรมการพิจ ารณาแล้ ว เห็น สมควรกํ า หนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2557 จํานวนไม่เกิน 6,000,000 บาท เท่ากับปี 2556
จึงขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั คิ า่ ตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557 จํานวนไม่เกิน
6,000,000 บาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
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ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ ที่ ประชุม : ที่ป ระชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ิค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2557
จํานวนเงินไม่เกิน 6,000,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นด้วย
จํานวน
2,393,333 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง
คิดเป็ นร้อยละ
0
วาระที่ 7 - พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชี
ประธาน ขอให้นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุการทีป่ ระชุม รายงาน
นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การที่ประชุม รายงานว่าในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ บริษัท
จะต้องเสนอผู้สอบบัญ ชีประจําปี ให้ท่ีประชุมพิจารณาแต่ งตัง้ พร้อมทัง้ กําหนดค่าตอบแทน ซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาโดยประเมินความเป็ นอิสระของผูส้ อบบัญชี และคุณภาพงาน
ของผูส้ อบบัญชี แล้วเห็นว่า
1) ผูส้ อบบัญชีมคี วามรู้ ความสามารถ และได้รบั ความเห็นชอบจาก สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ผูส้ อบบัญชีไม่มรี ายการเป็ นบุคคลเกีย่ วโยงหรือมีการขัดแย้งทางผลประโยชน์
3) ผูส้ อบบัญชีสามารถให้ความเห็นได้อย่างอิสระเป็ นประโยชน์ต่อผูไ้ ด้ใช้งบการเงิน และ
ผูล้ งทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผูส้ อบบัญชีจาก บริษทั สํานักงาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
คือ ดร.วิรชั อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 หรือนายชัยกรณ์ อุ่นปิ ตพิ งษา เลขทะเบียน 3196
หรือ นายอภิร กั ษ์ อติอ นุ ว รรตน์ เลขทะเบีย น 5202 เป็ น ผู้ส อบบัญ ชี ประจํา ปี 2557 โดย
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ปี ละ 525,000 บาท เพิม่ ขึน้ จากปี 2556 ร้อยละ 1.94 (ปี 2556
เท่ากับ 515,000 บาท) ซึง่ ประกอบด้วย ค่าสอบบัญชี ดังนี้
งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 165,000 บาท รายปี 185,000 บาท รวม 350,000 บาท
งบการเงินรวมรายไตรมาส 120,000 บาท รายปี 55,000 บาท รวม 175,000 บาท
ค่าสอบบัญชีของบริษทั ปีละ 525,000 บาท
ประธาน เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ ที่ประชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้แต่งตัง้ ดร.วิรชั อภิเมธีธํารง
เลขทะเบี ย น 1378 หรือ นายชัย กรณ์ อุ่ น ปิ ติ พ งษา เลขทะเบี ย น 3196 หรือ นายอภิ ร ัก ษ์
อติอนุ ว รรตน์ เลขทะเบีย น 5202 จากบริษัท สํานัก งาน ดร.วิรชั แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจําปี 2557 โดยกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษทั ปีละ 525,000 บาท
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คะแนนเสียง เห็นด้วย
จํานวน 2,393,333 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย
จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้อยละ

0
0

วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ
-ไม่ม-ี
ประธาน ได้เปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
มีผถู้ อื หุน้ ซักถามหรือแสดงความคิดเห็นดังนี้
- ผูถ้ ือหุ้นจากสมาคมนักลงทุนไทย (คุณศิรริ ตั น์ ตัง้ ดํารงตรงกูล) ได้สอบถามว่าบริษัทมี
นโยบายป้องกันการทุจริตคอรัปชัน่ อย่างไรบ้าง
ประธาน ขอให้นางพรพิมล หาญศักดิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ตอบข้อซักถาม
นางพรพิมล หาญศักดิ ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจ้งว่าบริษทั ก็ได้มกี ารตรวจสอบ
มีนโยบายเรื่องการตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาดูแลเรื่องการทุจริตคอรัปชันและจะมี
่
หลักเกณฑ์ท่ใี ช้ใน
การพิจารณาซึง่ เป็ นไปตามทีต่ ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกําหนด
- ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ แนะนําให้บริษทั จัดทําบัตรลงคะแนนโดยการขีดเส้นใต้วาระ
นัน้ ๆ ด้วยตัวอักษรทีใ่ หญ่ขน้ี และได้สอบถามว่าบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระของบริษทั ไม่ได้ลง
ลายมือชื่อไว้ ซึง่ ทีอ่ ่นื ให้เซ็นต์ช่อื กํากับ ไม่ทราบว่าจะมีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายหรือไม่หากไม่มกี าร
เซ็นต์ช่อื
นายสมยศ สุธรี พรชัย เลขานุ การทีป่ ระชุม แจ้งว่าเมือ่ ผูถ้ อื หุน้ ได้ลงลายมือชื่อเพือ่ ลงทะเบียน
เข้าร่วมประชุมแล้ว ถือว่ามีมติทส่ี มบูรณ์ตามกฎหมาย ใช้เป็ นหลักฐานได้หากมีการโต้แย้งเกิดขึน้
โดยบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระจะมีรายละเอียดว่าเป็นของผูถ้ อื หุน้ ท่านใด
- ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนํ าตนเองให้ทป่ี ระชุมทราบ) ได้แนะนํ าว่าในการขานคะแนน
ประกาศคะแนน หรือลงมติในเรือ่ งทีส่ าํ คัญ ควรมีโปรเจกเตอร์แสดงให้ผถู้ อื หุน้ ดู เพราะการอ่านทําให้
ผูถ้ อื หุน้ ฟงั ไม่ทนั และให้เหมือนบริษทั อื่น
- ผูถ้ อื หุน้ ท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนําตนเองให้ทป่ี ระชุมทราบ) ได้แนะนําให้บริษทั จัดทําข้อมูลที่
แจกประวัตกิ รรมการทีแ่ ต่งตัง้ ใหม่ ในคราวหน้าควรจัดทําเป็ นภาษาไทย
- นายเสถียร สิรสิ วัสดิ ์ ผู้ถือหุ้น ได้แนะนํ าว่า รายงานประจําปี หน้ าที่ 96 เรื่องรายได้ใน
คําอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานได้กล่าวว่า “บริษทั มีรายได้รวมใน
ปี 2556 เท่ากับ 220.2 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 อัตราการเติบโตของยอด
รายได้ลดลงร้อยละ 2.5 เมือ่ เปรียบเทียบกับปีทผ่ี า่ นมา” มีขอ้ ความทีค่ วรแก้ไขอย่างไรเพราะพิมพ์
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ผิดพลาด
บริษัท ชี้แ จงว่ าจริง ๆ แล้ว ลดลง ที่ถู ก ต้อ งควรเป็ น ดังนี้ “บริษัท มีร ายได้ร วมในปี 2556
เท่ากับ 220.2 ล้านบาท ลดลง 5.7 ล้านบาท หรือร้อยละ 2.5 เมือ่ เปรียบเทียบกับปี ทผ่ี า่ นมา”
- ผู้ถือหุ้นท่านหนึ่ง (ไม่ได้แนะนํ าตนเองให้ท่ปี ระชุมทราบ) แสดงความเห็นว่ารายได้ของ
ธุรกิจเก็บเอกสารเติบโตมาตลอด และสอบถามว่าปี ทแ่ี ล้วการค้าหลักทรัพย์ ค่อนข้างผันผวนมากแต่
บริษทั ก็สามารถทํากําไรได้ ในปี น้ีกาํ ไรจากการค้าหลักทรัพย์ของบริษทั จะเป็ นอย่างไรบ้าง
ประธานแจ้งว่า ตลาดหลักทรัพย์นนั ้ ไม่แน่นอน แต่บริษทั ก็มที มี งานทีพ่ อรูเ้ รือ่ งค้าหลักทรัพย์
ดูแล คงมีกาํ ไรบ้าง แต่มากน้อยแค่ไหนก็ไม่สามารถบอกได้
- ดร. สุนิส จุลกะรัตน์ ผูถ้ อื หุน้ ได้แนะนําการเกีย่ วกับการเก็บเอกสาร บริษทั ควรจัดทําที่
เกีย่ วเอกสารส่วนตัวบุคคลน่าจะไปได้ เพราะตามธนาคารทีเ่ ก็บเอกสารเต็มหมด ไม่มที ใ่ี ห้เก็บ และก็
เป็ นสิง่ จําเป็ นเหมือนกันสําหรับบุคคลธรรมดา และขอฝากเรือ่ งนี้ไว้ดว้ ย
ประธาน สอบถามทีป่ ระชุมทีว่ า่ มีผถู้ อื หุน้ ท่านใดทีจ่ ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม
หรือเสนอเรือ่ งใดให้พจิ ารณา ปรากฏว่า ไม่มผี ใู้ ดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิม่ เติม หรือเสนอ
เรือ่ งใดให้พจิ ารณา
ประธาน จึงกล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมในวันนี้และปิดการประชุมเวลา 12.40 น.
อนึ่ง ระหว่างการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ มีผถู้ อื หุน้ มาลงทะเบียนเพิม่ เติม เพือ่ เข้าประชุม
หลังจากเปิ ดการประชุมและในวาระดังต่อไปนี้

วาระที่ 1
วาระที่ 2
วาระที่ 3-7

จํานวนผูถ้ อื หุน้
(ราย)
72
77
81

จํานวนหุน้ (หุน้ ) คิดเป็ นร้อยละของจํานวนหุน้ ที่
จําหน่ายได้ทงั ้ หมด
2,318,592
38.64
2,391,630
39.86
2,393,333
39.88

สรุป จํานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 43 ราย และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย
รวมทัง้ สิน้ 81 ราย นับจํานวนหุน้ ทีถ่ อื รวมกันได้ 2,393,333 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 39.88 ของจํานวน
หุน้ ทีจ่ าํ หน่ายได้ทงั ้ หมด
ประธานในทีป่ ระชุม
(นายโชติ โสภณพนิช)
เลขานุ การในทีป่ ระชุม
(นายสมยศ สุธรี พรชัย)
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