(สิ่งที่ส่งมาด้ วย 1)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 21
บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (ห้ องพิมานทิพย์)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2558 เวลา 11.30 น
เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เป็ นประธานในที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่าขณะเริ่ ม
การประชุม มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 37 ราย และโดยการมอบฉันทะ 29 ราย รวมทังสิ
้ ้น 66
ราย นับจานวนหุ้นได้ 3,728,673 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.15 ของจานวนหุ้นที่จาหน่า ยได้ ทงั ้ หมดของ
บริษัท ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริษัท
ประธาน ขอให้ เลขานุการกล่าวแนะนาคณะกรรมการ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
ในครัง้ นี ้ และชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุม
เลขานุการได้ กล่าวแนะนาคณะกรรมการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี ที่เข้ าร่วม
ประชุมดังนี ้
กรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นายโชติ โสภณพนิช
2. นายเชิดชู โสภณพนิช
3. นางพรพิมล หาญศักดิ์
4. นายอมร อัศวานันท์
5.
6.
7.
8.

นายอังคณี วรทรัพย์
นายเลา ติง ไฟ
นายอรุณ จิรชวาลา
นายโอวาท พันธุ์ปรี ชากิจ

9. นางอัจฉราพร เหมาคม
10. นายสมศักดิ์ ใจตรง
11. นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์

ประธานกรรมการ
กรรมการ และประธานกรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการ และประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
และกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ และกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ กรรมการบริ หารความเสี่ยง
และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ กรรมการบริ หาร และกรรมการสรรหาและ
กาหนดค่าตอบแทน
กรรมการ และกรรมการผู้จดั การ
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ผู้บริหารและผู้สอบบัญชี
1. นายสุภาพ ตังตรั
้ ยรัตนกุล
2. นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์

กรรมการผู้จดั การ บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
ผู้สอบบัญชีของบริษัท จากสานักงาน ดร.วิรัช แอนด์
แอสโซซิเอทส์

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวอัมพร เรื องประเสริฐกุล

กรรมการ

ผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายสมชาย เชิดชูปัญญาชน
2. นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์

ผู้จดั การฝ่ ายอาวุโสฝ่ ายการเงินและบัญชี
เลขานุการบริษัท ทาหน้ าที่เลขานุการที่ประชุม

นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม ได้ ชี ้แจงวิธีปฏิบตั ใิ นการออกเสียง
ลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมดังนี ้
การลงมติแต่ละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถ้ าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใด คัดค้ าน ไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียง ให้ ถือว่าผู้ถือหุ้นเห็นชอบตามมติที่เสนอ หากมีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดคัดค้ าน ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง ขอให้ ลงมติในบัตรลงคะแนนที่แจกให้ และส่งให้ เจ้ าหน้ าที่ของบริษัท ที่จดั ไว้ ในการ
ออกเสียงลงคะแนนให้ ถือ 1 หุ้น เป็ น 1 เสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่ทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม
และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้นนัน้ บริษัทได้ นาคะแนนเห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย หรื องดออกเสียง บันทึกไว้ แล้ ว บริษัทจะนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง
ดังกล่าวนันไปหั
้ กจากจานวนเสียงที่เข้ าร่วมประชุมทังหมดส่
้
วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงมติ
เห็นด้ วยในวาระนัน้ ๆ
สาหรับวาระการเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ออกตามวาระนัน้ และการแต่งตังกรรมการ
้
ใหม่ บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนเสียงทังหมด
้
ทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง บริษัท
กาหนดให้ ลงคะแนนเป็ นรายบุคคล โดยจะเก็บบัตรลงคะแนน ที่ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียงก่อน เพื่อ
นาไปหักจากจานวนเสียงที่เข้ าร่วมประชุมทังหมด
้
ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นด้ วย
เพื่อแจ้ งผลการลงมติเป็ นรายบุคคล และจะเก็บบัตรลงคะแนนที่เห็นด้ วยทุกใบหลังจากวาระเลือกตัง้
กรรมการเสร็จสิ ้นแล้ ว เพื่อความโปร่งใส และเพื่อตรวจสอบความถูกต้ องของมติ
ประธานขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม แจ้ งผลการลงคะแนนแต่ละ
วาระ หลังการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระสิ ้นสุดลง โดยแจ้ งจานวนคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็น
ด้ วย และงดออกเสียง และคิดเป็ นสัดส่วนร้ อยละของจานวนหุ้นทังหมดของผู
้
้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออก
เสียง
2

นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือ
หุ้นของบริ ษัทเสนอระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2557 และเสนอชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัตเิ หมาะสม เพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า ระหว่างวันที่ 13
พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ปรากฎว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุม
และเสนอชื่อกรรมการบริษัท
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 20
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2557 ตามที่
ได้ สง่ สาเนาให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านแล้ ว และขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติท่ ีประชุม: มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 20 ประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2557
คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,730,714 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี
ประธาน ขอให้ นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผู้จดั การ รายงานผลการ
ดาเนินงานของบริ ษัทและบริ ษัทย่อยสองแห่งในรอบปี 2557
นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผู้จดั การ รายงานดังนี ้
2.1 บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
2.1.1 ผลการดาเนินงานในปี 2557 ดังนี ้

รายได้ – บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
กาไรสุทธิ – บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
กาไรสุทธิ – งบการเงินรวม

ปี 2557
(ล้ านบาท)
90.7
38.1
72.2

ปี 2556
(ล้ านบาท)
72.1
26.3
67.3

เพิ่ม (ลด)
%
25.8
44.9
7.3

หมายเหตุ อัตราการเติบโตตามงบการเงินรวม เกิดจาก
(ก) การเติบโตของกาไรเฉพาะของบริษัทเพิ่มขึ ้น 45%
3

(ข) อัตราการเติบโตของ บริ ษัท กรุงเทพ คลังเอกสาร จากัด เพิ่มขึ ้น 3 %แม้ วา่ กาไรของบริษัท
เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด ลดลง 6 %
2.1.2 สัดส่วนรายได้ และอัตราการเติบโตจากกาไร ปี 2557 เปรี ยบเทียบกับปี 2556 ได้ ดังนี ้
สัดส่วนรายได้
อัตราการเติบโต
บริษัท
ปี 2557 ปี 2556 % เพิ่ม ปี 2557 ปี 2556
% เพิ่ม
(ล้ านบาท) (ล้ านบาท) (ลด) (ล้ านบาท) (ล้ านบาท)
(ลด)
บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
58.9
44.7
31.8
7.2
7.7
(6.5)
บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
167.7
159.2
5.3
47.3
46.0
2.8
งบการเงินรวม
243.8
220.2
10.7
72.2
67.3
7.3
2.2 บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด
2.2.1 อัตราการเติบโตจากกาไรของบริษัทลดลง 6% แต่อตั ราการเติบโตของรายได้ นนั ้
สูงขึ ้นถึง 32% เนื่องมาจากการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่ คือ Cross-Border Transportation และ ECommerce แต่ผลกาไรที่ได้ จากธุรกิจใหม่นนยั
ั ้ งมีผลกาไรที่ต่าอยู่ จึงทาให้ ไม่สามารถมีผลกาไรตาม
เป้าหมายของบริ ษัทที่ตงไว้
ั ้ ทังนี
้ ้ธุรกิจใหม่ Contract Logistics นันยั
้ งคงมีผลการดาเนินงานที่ขาดทุนอยู่
เมื่อเปรี ยบเทียบอัตราส่วนทางการขาย (Sale Turnover) บริษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์จากัด มียอดขาย
ต่อเดือนเพิ่มขึ ้นถึง 5 ล้ านบาท เมื่อเปรี ยบเทียบกับปี ที่ผา่ นมาอัตรายอดขายต่อเดือนเพียง 3.5 ล้ านบาท
ในปี 2557 นี ้แสดงให้ เห็นถึงทิศทางการเจริญเติบโตของธุรกิจใหม่
ในปี นี ้ทางบริษัท จะมุง่ เน้ นในการสร้ างผลกาไรกับธุรกิจใหม่ให้ มากขึ ้น เพราะในปี ที่ผ่านมา
ขาดทุนถึง 2 ล้ านบาท ซึง่ ทางบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจในการขาย เพื่อให้ ลกู ค้ าเข้ ามาใช้ บริการ
คลังสินค้ าราษฎร์ บรู ณะ และใช้ ระบบการบริ หารจัดการคลังสินค้ าและเทคโนโลยีที่ได้ ลงทุนไว้ อย่างเต็มที่
ในปี 2558 บริ ษัท มีวตั ถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ โดยมีการนาเสนอ Value added และ Solution
ให้ แก่ลกู ค้ า และมีเทคโนโลยีเป็ นปั จจัยหลักในการดาเนินธุรกิจ วัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่กล่าวมานี ้จะมี
การดาเนินงานไปอีก 5 ปี ข้ างหน้ านี ้
2.3 บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด
2.3.1 จากการที่บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด ได้ รับการอนุมตั ขิ ยายคลังเอกสารใหม่ (คลังที่
3) ซึง่ มีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็จในปลายเดือนมิถนุ ายน 2557 แต่เกิดความล่าช้ าไปถึงวันที่ 11
กันยายน 2557 ในโครงการก่อสร้ างคลังเอกสารใหม่ วงเงินที่ได้ รับการอนุมตั เิ พื่อใช้ ก่อสร้ างเป็ นจานวน
235 ล้ านบาท เป็ นค่าก่อสร้ าง 144 ล้ านบาท (แต่ใช้ จริงเพียง 122 ล้ านบาท) และติดตังชั
้ นวางเอกสาร
้
26 ล้ านบาท โดยใช้ ในปี แรก และอีก 52 ล้ านบาทภายใน 2 ปี จากการที่ได้ สร้ างคลังเอกสารใหม่ให้ แล้ ว
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เสร็จนัน้ ทาให้ สามารถจัดเก็บกล่องเอกสารได้ เพิ่มขึ ้นเป็ น ( Net Outstanding Boxes ) 1.5 ล้ านกล่อง
ในสิ ้นปี 2557 จากการติดตังชั
้ นวางเอกสาร
้
ทาให้ สามารถจัดเก็บกล่องได้ เพิ่มขึ ้นอีก 250,000 กล่อง (คิด
เป็ น 18.2% ของ Capacity เดิม) ซึง่ ในปี 2557 ได้ ใช้ งานไป 48% (หรื อ 118,950 กล่อง)
2.3.2 บริ ษัทได้ รับอนุมตั ใิ ห้ ก้ เู งินจานวน 150 ล้ านบาท แต่บริ ษัททาการกู้เงินจากธนาคาร แลนด์
แอนด์ เฮ้ าส์ เพียง 36 ล้ านบาท แบ่งออกเป็ น 17 ล้ านบาท การก่อสร้ างโครงสร้ างอาคาร และ 19 ล้ าน
บาท การติดตังชั
้ นวางเอกสาร
้
2.3.3 บริ ษัทมีอตั ราการเติบโตของรายได้ ของบริษัทเพิ่มขึ ้น 5% แต่มีผลกาไรเพิ่มขึ ้นเพียง 3%
เกิดจากค่าเสื่อมราคาของคลังเอกสารใหม่ และดอกเบี ้ยเงินกู้จากสถาบันการเงิน ในภาพรวมของปี
2557 เกิดการชลอตัวของเศรษฐกิจ เนื่องจากปั ญหาทางการเมือง การลงทุนภายในประเทศ และการ
จับจ่ายใช้ สอยของประชาชนที่ลดลง
2.3.4 ในปี 2558 ทางบริ ษัทมีแผนธุรกิจเชิงรุกที่จะนากล่องเอกสารเข้ ามาให้ มากขึ ้น และมีความ
ต้ องการเป็ นที่ 1 ในเรื่ องการเป็ นผู้ให้ บริการในเรื่ อง Business Content Management บริษัท
ตังเป
้ ้ าหมายอัตราการเติบโตของรายได้ เพิ่มขึ ้น 13% และอัตราการเติบโตของผลกาไรเพิ่มขึ ้น 6%
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นดังนี ้
-ผู้ถือหุ้นจากสมาคมนักลงทุนไทย (คุณเพรชรัตน์ ตังด
้ ารงตระกูล) ได้ สอบถามว่าบริษัทยังไม่ได้
เข้ าร่วมเรื่ องการต่อต้ านคอรัปชัน่ อยากทราบว่าบริษัทมัน่ ใจได้ อย่างไรว่าจะไม่เข้ าไปเกี่ยวข้ องกับการ
ทุจริตในรูปแบบต่างๆ ในส่วนของบริ ษัท ผู้ที่มาติดต่อ และลูกค้ า
นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งว่าในส่วนสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ
บริษัทไทย ที่ต้องการให้ ทางบริษัทประกาศเจตนารมย์ในเรื่ องการต่อต้ านคอรัปชัน่ ทางบริษัทยังไม่ได้
ดาเนินการ แต่บริษัทได้ มีการประกาศใช้ นโยบายการต่อต้ านคอรัปชัน่ ในบริ ษัทแล้ ว ซึง่ ในโอกาสต่อไป
ทางฝ่ ายบริ หารจะดาเนินการเข้ าร่วม
-นายวุฒิ วงศ์อเู่ งิน ผู้ถือหุ้น ได้ ให้ บริ ษัทอธิบายเกี่ยวกับการตลาด และการหาลูกค้ าเพิ่มได้
อย่างไร
-คุณภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์ กรรมการผู้จดั การ ได้ อธิบายในเรื่ องของการตลาดในการขยาย
ธุรกิจใหม่ของบริ ษัท เคดับบลิวซี โลจิสติกส์ จากัด กลยุทธ์ก็คือใช้ website ในการ Rebranding ของ
บริษัท และใช้ ระบบ website เข้ ามาช่วยในการบริหารงาน ทาให้ ไม่สิ ้นเปลืองในเรื่ องของบุคคากรในการ
หาลูกค้ า มี Business Development Team เข้ ามาดูแลลูกค้ าใหม่ และในส่วนของการเติบโตที่อาจจะ
ยังต่าอยู่ บริษัทนันมี
้ วิธีการในการบริหารงานธุรกิจแบบค่อยเป็ นค่อยไป และไม่รีบลงทุน เช่น การ
ปรับปรุงคลังสินค้ าทังหมด
้
บริษัทคานึงถึงปั จจัยการเปลี่ยนแปลงของตลาดว่าเป็ นอย่างไร ถ้ าดูรวมทัง้
Cash Flow Physical Flow และ Information Flow เป็ นปั จจัยหลักที่สาคัญ ดังนันบริ
้ ษัทจึงมุง่ เน้ นใน
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เรื่ องของ Technology ซึง่ เป็ นนโยบายเดียวกันกับทางบริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด ซึง่ ไม่ได้ เป็ น
เรื่ องที่ใหม่สาหรับบริ ษัท Technology ที่ใช้ กบั บริษัทเป็ นเทคโนโลยีที่ทนั สมัย ให้ ข้อมูลได้ ตลอดเวลา
และรวดเร็ว จึงนาโครงสร้ างที่ประสบความสาคัญกับ บริ ษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จากัด มาใช้ สาหรับ
ธุรกิจใหม่
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมรับทราบ ผลการดาเนินงานในรอบปี 2557 และรายงานประจาปี
วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมัตงิ บการเงินของบริษัท สาหรับรอบระยะบัญชีประจาปี สิน้ สุดวันที่ 31
ธันวาคม 2557
ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน
นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานดังต่อไปนี ้

งบการเงินเฉพาะของบริษัท
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไรสุทธิ
งบการเงินรวม
รายได้ รวม
ค่าใช้ จา่ ยรวม
กาไรสุทธิ

ปี 2557
(ล้ านบาท)

ปี 2556
(ล้ านบาท)

เพิ่ม (ลด)
%

90.7
52.6
38.1

72.1
45.8
26.3

25.8
14.8
44.9

243.8
171.6
72.2

220.2
152.9
67.3

10.7
12.2
7.3

คณะกรรมการตรวจสอบ ได้ ตรวจสอบงบการเงิน ของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด(มหาชน)
และบริ ษัทย่อย สาหรับปี สิ น้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 แล้ ว เห็นว่าเป็ นงบการเงินที่มีการเปิ ดเผย
ข้ อมูลที่เพียงพอ เป็ นที่เชื่อถือได้ และผู้สอบบัญชีรับรองงบการเงินอย่างไม่มีเงื่อนไข และรายละเอียด
ปรากฎในรายงานประจาปี ที่ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านพร้ อมหนังสือเชิญประชุม และสรุปสาระสาคัญ
ผลการดาเนินงานปี 2557 และฐานะการเงิน ณ สิ ้นปี 2557 ของบริษัทและบริษัทย่อยเป็ นไปตามที่เรี ยน
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นในวาระที่ 2
จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ
จ ากัด (มหาชน) และบริ ษั ท ย่อ ยส าหรับ รอบระยะเวลาบัญ ชี สิ น้ สุด วัน ที่ 31 ธัน วาคม 2557 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบได้ สอบทานและผู้สอบบัญชีได้ ตรวจสอบและรับรองแล้ ว
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ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ และรับรองงบการเงินของ
บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย สาหรับรอบระยะบัญชี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม
2557
คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,733,529 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัตจิ ัดสรรเงินกาไร และการจ่ ายเงินปั นผลประจาปี 2557
ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน
นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าตามงบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ประจาปี 2556 บริษัทมีกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร จานวน 103,330,735 บาท หักด้ วยเงินปั นผลปี
2556 จานวน 33,000,000 บาท บวกกาไรสุทธิสาหรับปี 2557 จานวน 38,136,626 บาท โดยมีกาไร
สะสมคงเหลือก่อนจัดสรร 108,467,361 บาท ตามงบการเงินรวม บริ ษัทมีกาไรสุทธิปี 2557 จานวน
72,201,576 บาท
บริษัทมีการจัดสรรเงินสารอง จานวนเงิน 10 ล้ านบาท ครบตามที่กฎหมายกาหนดร้ อยละ 10
ของทุนของบริษัทเรี ยบร้ อยแล้ ว ทังนี
้ ้ บริษัทมีทนุ จดทะเบียนและชาระแล้ ว 60 ล้ านบาท
บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปั นผล ประมาณร้ อยละ 50 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม โดยบริ ษัท
ได้ จา่ ยเงินปั นผล ดังนี ้
ปี
2555
2556
2557 (เสนอ)

อัตราจ่ายเงินปั นผลต่อหุ้น
(บาท)
5.00
5.50
5.50

% ของกาไรสุทธิ
ตามงบการเงินรม
47.07
49.03
45.71

สาหรับปี นี ้ คณะกรรมการเห็นสมควร เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมตั จิ ่ายเงินปั นผลประจาปี 2557
ในอัตราหุ้นละ 5.50 บาท รวมเป็ นเงิน 33,000,000 คิดเป็ นร้ อยละ 45.71 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม
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โดยจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 1 ของจานวนเงินปั นผล จ่ายจากกาไรสุทธิที่
เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 25 เป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนเงินปั นผล จ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 23
เป็ นร้ อยละ 64 ของจานวนเงินปั นผล และจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 20 เป็ นร้ อยละ 10 ของ
จานวนเงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มี
สิทธิรับเงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในการรวบรวม
รายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์และกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ จา่ ยเงินปั นผลประจาปี สาหรับ
ผลการดาเนินงาน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ในอัตราหุ้นละ5.50 บาท รวม
เป็ นเงิน 33,000,000.00 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 45.71 ของกาไรสุทธิตามงบการเงินรวม ซึง่ จ่ายจากกาไร
สุทธิที่เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 30 เป็ นร้ อยละ 1 ของจานวนเงินปั นผล จ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้
ร้ อยละ 25 เป็ นร้ อยละ 25 ของจานวนเงินปั นผล จ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 23 เป็ นร้ อย
ละ 64 ของจานวนเงินปั นผล และจ่ายจากกาไรสุทธิที่เสียภาษีเงินได้ ร้อยละ 20 เป็ นร้ อยละ 10ของ
จานวนเงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 7 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)
ที่มีสิทธิรับเงินปั นผล และกาหนดให้ วนั ที่ 8 พฤษภาคม 2558 เป็ นวันปิ ดสมุดทะเบียน ผู้ถือหุ้นในการ
รวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้น เพื่อสิทธิในการรับเงินปั นผลตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์และกาหนดจ่ายเงินปั นผลวันที่ 20 พฤษภาคม 2558
คะแนนเสียง เห็นด้ วย
จานวน 3,733,529 เสียง
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน รายงานว่า การประชุมในครัง้ นี ้ มีกรรมการที่ออกตามวาระ 4 คน คือ
1) นายอมร อัศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
2) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
3) นายสมศักดิ์ ใจตรง
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4) นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์
(ประวัติกรรมการตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วย
4)
สาหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 21 นี ้ บริษัทได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นในการเสนอ
รายชื่อบุคคลที่เหมาะสมเพื่อการคัดเลือกเข้ าเป็ นกรรมการเพื่อให้ คณะกรรมการพิจารณาเป็ นการ
ล่วงหน้ า ตังแต่
้ วนั ที่ 11 พฤศจิกายน 2557 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 ซึง่ เมื่อครบกาหนดเวลา ไม่มีผ้ ถู ือ
หุ้นเสนอชื่อบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ร่วมกันพิจารณาคุณสมบัตใิ นด้ านต่างๆ โดยคานึงถึงความ
เหมาะสมด้ านคุณวุฒิ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการ
ปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษัทที่ผ่านมา คณะกรรมการพิจารณาแล้ วเห็นสมควรเสนอเลือกตัง้
กรรมการ 4 คนที่ครบวาระกลับเข้ าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึง่ คือ นายอมร อัศวานันท์ (กรรมการ
อิสระ) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ) นายสมศักดิ์ ใจตรง และนางสาวภาสวรรณ สังฆ
สุบรรณ์
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการโดยลงมติ
้
เป็ นรายบุคคล
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว ให้ เลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 คน กลับเข้ าเป็ นกรรมการอีก
วาระหนึง่ ด้ วยคะแนน เสียงดังนี ้
5.1) นายอมร อัศวานันท์ (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,733,429 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.998
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
100 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.002
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
5.2) นางพรพิมล หาญศักดิ์ (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,733,529 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
5.3) นายสมศักดิ์ ใจตรง
คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,733,529 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
5.4) นางสาวภาสวรรณ สังฆสุบรรณ์
9

คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,733,529 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วาระที่ 6 – พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน
นางสาวกรรณิ การ์ ตัณ ฑัยย์ เลขานุการที่ ประชุม รายงานว่าในปี 2557 บริ ษั ทได้ รับ อนุมัติ
ค่าตอบแทนกรรมการ จานวนไม่เกิน 6,000,000 บาท จากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและมีค่าตอบแทน
กรรมการจ่ายจริง จานวน 5,630,000 บาท
คณะกรรมการได้ ร่ ว มกั น พิ จ ารณา โดยค านึ ง ถึ ง ความเหมาะสมกั บ ธุ ร กิ จ และจ านวน
คณะกรรมการเพื่ อ ก ากับ ดูแ ลกิ จ การ คณะกรรมการพิ จ ารณาแล้ วเห็ น สมควรก าหนดค่าตอบแทน
กรรมการเพิ่มขึ ้นในปี 2558 จานวนไม่เกิน 6,500,000 บาท เนื่องจากบริ ษัมีการประชุม คณะกรรมการ
บริ หารเพิ่มขึ ้นและมีการจัดตังคณะอนุ
้
กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนด
ของตลาดหลักทรัพ ย์ และมีการประชุมเป็ นประจาทุก 1.5 เดือนหรื อมากกว่า เพื่ อให้ โอกาสกรรมการ
ทางานให้ กบั บริษัทได้ เต็มที่มากยิ่งขึ ้น ถึงแม้ จะยกเลิกคณะกรรมการบริหารไปแล้ ว
จึง ขอให้ ที่ ป ระชุม พิ จ ารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2558 จ านวนไม่ เกิ น
6,500,000 บาท
ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นดังนี ้
- นายเอกชัย พิพิจเวช ผู้ถือหุ้น แสดงความคิดเห็นว่าในปี ต่อๆไปอยากจะให้ ทางบริษัทเพิ่มเงิน
ปั นผลจ่ายให้ มากขึ ้นกว่าปี นี ้ และใหเพิ่มขึ ้นทุกๆปี เนื่องจากผลประกอบการของบริษัทก็เพิ่มขึ ้นทุกปี
ประธานกรรมการ แจ้ งว่าในปี นี ้จะมีการลงทุนในเรื่ องการติดตัง้ Rack และหวังว่าในปี หน้ าทาง
บริษัทจะจ่ายเงินปั นผลให้ กบั ผู้ถือหุ้นได้ มากขึ ้น
-ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ แนะนาการที่จะระบุคา่ ตอบแทนกรรมการจานวนไม่เกิน ให้ คิด
เป็ น% ของการบริ หารงานหรื อว่ากาไรน่าจะดีกว่า
ประธานกรรมการ ชี ้แจงว่าเนื่องจากบริษัทเป็ นบริ ษัทขนาดเล็ก ถ้ าคิดเป็ นอัตราส่วนจะค่อนข้ าง
สูง และมีเรื่ องกฎเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์ซงึ่ ทางบริษัทต้ องปฏิบตั ิตาม จึงทาให้ บริ ษัทต้ องจัดตัง้
คณะอนุกรรมการเพิ่มขึ ้น จึงทาให้ ต้องเพิ่มค่าตอบแทนกรรมการซึง่ จะทาให้ กรรมการได้ เข้ าร่วมประชุม
กับทางบริษัทด้ วย
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
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มติท่ ีประชุม: ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์ อนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการ ประจาปี 2557 จานวน
เงินไม่เกิน 6,500,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นด้ วย จานวน 3,733,653 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
วาระที่ 7 - พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดค่ าสอบบัญชี
ประธาน ขอให้ นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงาน
นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์ เลขานุการที่ประชุม รายงานว่าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ใน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริ ษัทจะต้ องเสนอผู้สอบบัญชีประจาปี ให้ ที่ประชุมพิจารณาแต่งตัง้ พร้ อมทัง้
กาหนดค่าตอบแทน ซึ่งคณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาโดยประเมินความป็ นอิสระของผู้สอบบัญชี
และคุณภาพงานของผู้สอบบัญชี แล้ วเห็นว่า
1) ผู้สอบบัญชีมีความรู้ ความสามารถ และได้ รับความเห็นชอบจาก สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
2) ผู้สอบบัญชีไม่มีรายการเป็ นบุคคลเกี่ยวโยงหรื อมีการขัดแย้ งทางผลประโยชน์
3) ผู้สอบบัญชีสามารถให้ ความเห็นได้ อย่างอิสระเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้ได้ ใช้ งบการเงิน และผู้ลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
คือ ดร.วิรัช อภิเมธี ธารง เลขทะเบียน 1378 หรื อ นายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรื อ
นายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลขทะเบียน 5202 เป็ นผู้สอบบัญ ชี ประจ าปี 2558 และกาหนดค่าสอบ
บัญชี เป็ นจานวนเงิน 550,000 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ที่ผา่ นมา 4.76% ดังนี ้
บริษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน)
บริษัท
ปี 2558
เพิ่ม (บาท) เพิ่ม (%)
ปี 2557
กรุงเทพโสภณ
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส)
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
รวม
งบปี
งบเฉพาะกิจการ
งบรวม
รวม

550,000

25,000

4.76%

525,000

165,000
135,000
300,000

15,000
15,000

12.50%
5.26%

165,000
120,000
285,000

190,000
60,000
250,000

5,000
5,000
10,000

2.70%
9.09%
4.17%

185,000
55,000
240,000
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และบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมรับทราบการกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยประจาปี 2558
ดังนี ้
บริษัทย่ อย
เคดับบลิวซี โลจิสติกส์
205,000
15,000
7.89%
190,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) 129,000
9,000
7.50%
120,000
งบปี

76,000

กรุงเทพคลังเอกสาร
285,000
งบไตรมาส (รวม 3 ไตรมาส) 165,000
งบปี
120,000

6,000

8.57%

70,000

20,000
10,500
9,500

7.55%
6.80%
8.60%

265,000
154,500
110,500

ประธาน เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นดังนี ้
- คุณธารา ชลปราณี มีข้อซักถามในเรื่ องต่างๆดังนี ้
1.ค่าสอบบัญชีของบริ ษัท กรุงเทพโสภณ จากัด (มหาชน) และบริษัทย่อย ซึง่ ในปี ที่ผ่านมา
ไม่มีการเปรี ยบเทียบค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบ
2.ค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ ้นของงบการเงินรวม และวิธีการคิดค่าสอบบัญชี ไม่สอดคล้ องกัน
เนื่องจากงบการเงินเฉพาะไม่เพิ่มขึ ้นเท่าไหร่ แต่งบการเงินรวมเพิ่มขึ ้นกว่า 10 เปอร์ เซ็น
- ผู้สอบบัญชี ชี ้แจงว่าค่างานในรายไตรมาสจะขึ ้นอยูก่ บั มาตราฐานฉบับเดียว คือการสอบ
ทาน การวิเคราะห์ เปรี ยบเทียบจะถูกกว่างบรายปี ซึง่ มีคา่ งานมากกว่า เนื่องจากต้ อง
ปฎิบตั งิ านตามมาตราฐานทุกฉบับ
ประธาน ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท่ ปี ระชุม: ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ ให้ แต่งตัง้ ดร.วิรัช อภิเมธีธารง เลข
ทะเบียน 1378 หรื อนายชัยกรณ์ อุ่นปิ ติพงษา เลขทะเบียน 3196 หรื อนายอภิรักษ์ อติอนุวรรตน์ เลข
ทะเบียน 5202 จากบริษัท สานักงาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชี ประจาปี
2558 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทปี ละ 550,000 บาท
คะแนนเสียง เห็นด้ วย
จานวน 3,733,998 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
คะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
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วาระที่ 8 - เรื่องอื่นๆ
-ไม่มีประธาน ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็น
มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามหรื อแสดงความคิดเห็นดังนี ้
-ดร.สุนิส จุลกะรัตน์ ผู้ถือหุ้น ได้ แนะนาเรื่ องของผู้สอบบัญชีในการให้ คะแนนหรื อจัดเกรดของ
ผู้สอบบัญชีแต่ละบริษัททุกปี
- นายวุฒิ วงศ์อเู่ งิน ผู้ถือหุ้น ได้ สอบถามว่ารายได้ จากการบริการท่าเรื อของบริษัทปี ละไม่เกิน
10 ล้ าน น้ อยไปหรื อไม่ และบริษัทมีเนื ้อที่เป็ นจานวนมาก ได้ คิดไว้ หรื อยังว่าจะทาอย่างไรให้ ได้ ผลกาไร
เพิ่มขึ ้น
-ประธานกรรมการ ในปี นี ้บริ ษัทได้ มีการศึกษาธุรกิจต่างๆที่จะลงทุนอยู่ ยังไม่มีข้อสรุปเรื่ องของ
การลงทุนเพิ่ม เพราะต้ องศึกษาเพิ่มเติมว่าจะทาธุรกิจใด บริษัทได้ มีการศึกษาธุรกิจเป็ นระยะๆตลอดมา
แต่ผลการศึกษายังไม่เหมาะที่จะลงทุน
-นายเอกชัย พิพิจเวช ผู้ถือหุ้น ให้ อธิบายเรื่ องธุรกิจโลจิสติกส์ ว่าดาเนินการมากี่ปี และจะมี
โอกาสเติบโตขึ ้นได้ มากน้ อยเพียงใด
-ประธานกรรมการ ธุรกิจโลจิสติกส์ คือการบริหารการขนส่งสินค้ าให้ ลกู ค้ าแต่ละธุรกิจรวมทัง้
บริหารจัดการข้ อมูล และในปั จจุบนั ประชาชนจะซื ้อของผ่านระบบอินเตอร์ เน็ตมากขึ ้น เนื่องจากความ
สะดวกสบายในการซื ้อสินค้ า ทาให้ ธุรกิจโลจิสติกส์มีการเจริญเติบโตขึ ้นอย่างรวดเร็ ว บริษัทใหญ่ๆบาง
แห่งก็จะทาธุรกิจโลจิสติกส์ด้วยตนเอง หรื อจ้ างบริ ษัทอื่นดาเนินการให้
อนึง่ ระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเพิ่มเติม เพื่อเข้ าประชุมหลังจาก
เปิ ดการประชุมและในวาระดังต่อไปนี ้

วาระที่ 1
วาระที่ 2-5
วาระที่ 6
วาระที่ 7
วาระที่ 8

จานวนผู้ถือหุ้น
(ราย)
75
80
82
88
91

จานวนหุ้น (หุ้น)
3,730,714
3,733,529
3,733,653
3,733,998
3,734,001

คิดเป็ นร้ อยละของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
62.18
62.23
62.23
62.23
62.23
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สรุป จานวนผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง 54 ราย และโดยการมอบฉันทะ 37 ราย รวม
ทังสิ
้ ้น 91 ราย นับจานวนหุ้นที่ถือรวมกันได้ 3,734,001 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 62.23 ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้

ประธานในทีป่ ระชุม
(นายโชติ โสภณพนิช)

เลขานุการในทีป่ ระชุม
(นางสาวกรรณิการ์ ตัณฑัยย์)
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