รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 17
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุม ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
เมื่อวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554
เวลา 11.30 น.
กรรมการที่เขารวมประชุม
1. นายโชติ โสภณพนิช
2. นายอรุณ จิรชวาลา
3. นางพรพิมล หาญศักดิ์
4. นายอังคณี วรทรัพย
5. นายบัณฑร ลิว้ ประเสริฐ
6. นางพรรณขนิตตา บุญครอง
7. นายโอวาท พันธุปรีชากิจ
8. นายอมร อัศวานันท
9. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1. นายเชิดชู โสภณพนิช
2. นายเลา ติง ไฟ
ผูเขารวมประชุม
นายชัยกรณ อุนปติพงษา
นายสมชาย เชิดชูปญญาชน
นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
และรักษาการกรรมการผูจัดการ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการบริหาร
กรรมการ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการ
ผูสอบบัญชี
จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
ผูจัดการฝายบัญชี
เลขานุการบริษทั ทําหนาทีเ่ ลขานุการที่ประชุม

กอนการประชุม เลขานุการไดกลาวแนะนําคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดยอยทุกคณะ
ผูจัดการฝายบัญชี และผูสอบบัญชี ที่เขารวมประชุม
เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม
เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวามีผถู ือหุน เขารวมประชุมดวยตนเอง 21ราย และโดยการมอบฉันทะ
26 ราย รวมทัง้ สิ้น 47 ราย นับจํานวนหุนได 3,616,047 หุน คิดเปนรอยละ 60.27 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
เลขานุการ แจงตอที่ประชุมวา บริษัทเปดโอกาสใหผูถือหุนของบริษัท เสนอระเบียบวาระการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2554 และเสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้ง เปนกรรมการบริษัทเปนการลวงหนา ระหวางวันที่ 15 ธันวาคม 2553 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2554
ปรากฎวาไมมผี ูถือหุน เสนอระเบียบวาระการประชุม และเสนอชื่อกรรมการบริษทั
ทีป่ ระชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 16 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2553
ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม : มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครั้งที่ 16 ประชุมเมื่อวันที่
23 เมษายน 2553
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คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,718,614 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2553 และรายงานประจําป
ประธาน ขอให นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร และรักษาการกรรมการผูจัดการ
รายงานผลการดําเนินงาน ของบริษัทในรอบป 2553
นายอรุณ จิรชวาลา รายงานวา ในป 2553 บริษัทมีรายไดรวม 101.8 ลานบาท เปรียบเทียบ
กับป 2552 เพิ่มขึ้น 50%
มีคาใชจายรวม 44.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 เพิ่มขึน้ 26%
ตนทุนการเงิน 0.4 ลานบาท ลดลง 62% ภาษีเงินได 9.6 ลานบาท เพิ่มขึน้ 577% กําไรสุทธิ 47.1
ลานบาท เพิม่ ขึ้น 59% และบริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม 52.1 ลานบาท เพิ่มขึน้ 69%
การลงทุนในหลักทรัพย
ณ สิน้ ป 2553 บริษัทมีเงินลงทุนในหลักทรัพย 65.9 ลานบาท มีกาํ ไรทีย่ ังไมเกิดขึน้ คํานวณ
ตามราคาตลาด 20 ลานบาท รวมเงินลงทุนสุทธิ 85.9 ลานบาท ในระหวางปบริษทั มีการซื้อหลักทรัพย
เพิ่มจํานวนเงิน 26.1 ลานบาท และขายหลักทรัพย จํานวนเงิน 40.8 ลานบาท มีกําไรจากการขาย
หลักทรัพย 33.6 ลานบาท
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษทั มีสวนแบงกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 26.53 ลานบาท เพิม่ ขึ้นจากป 2552
4 ลานบาท หรือ 18% และมีเงินปนผลรับจากบริษทั ยอยรวม 21.5 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 1%
เงินกูยืม
บริษทั ไมมีการกูเงินระยะสัน้ จากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ลดลงจาก
ป 2552 จํานวน 18 ลานบาท
มีเงินฝากระยะสั้นจํานวนเงิน 29 ลานบาท และใหบริษัทยอย
กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัด กู 18 ลานบาท
คดีตางๆ
คดีที่สาํ คัญตางๆอยูระหวางการพิจารณาของศาล ในระหวาง ป 2553 มีความคืบหนาดังนี้
1. คดีของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร
บริษัท เปนโจทกฟองเรื่องคัดคานแนวเขตที่ดิน ศาลชัน้ ตนและศาลอุทธรณพพิ ากษาใหเปน
ที่สาธารณะสมบัติ
บริษทั ยืน่ ฎีกาเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 วันที่ 13 กันยายน 2553 ศาลฎีกาไดมีคําสั่งวา
ศาลลางทั้งสองไดวินิจฉัยขอเท็จจริงไวชอบดวยเหตุผลแลว และไมมีเหตุผลที่จะเปลีย่ นแปลงคําวินิจฉัย
ศาลฎีกาคณะคดีปกครองไมรับคดีไวพิจารณาพิพากษา จึงมีคาํ สั่งจําหนายคดี และคืน
ดังกลาว
คาธรรมเนียมศาลในชั้นฎีกา
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2. คดีของบริษัท เค.ดับบลิว.ซี คลังสินคา จํากัด กับบริษัทสงเสริมเกษตรไทย จํากัด
2.1 คดีบริษทั เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากัด เปนโจทกฟองบังคับจํานําและฝากทรัพย
ศาลชั้นตนและศาลอุทธรณพพิ ากษาใหบริษัทไดรับชําระหนี้ บริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัด
ยื่นฎีกา แตไมสามารถนําหลักทรัพยมาวางศาลตามวงเงินที่กาํ หนดได ขณะนีค้ ดีอยูระหวางรอการ
พิพากษาจากศาลฎีกา
บริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัด ยื่นฟองศาลขอคืนหลักประกันที่วางไว 12 โฉนด ศาลชัน้ ตน
มีคําสั่งยกคํารอง บริษัท สงเสริมเกษตรไทย จํากัด จึงยืน่ อุทธรณในกรณีนี้ ศาลอุทธรณอา นคํา
พิพากษาเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2554 ยังคงหลักประกันทีว่ างไวเดิมผูกพันการชําระหนี้
2.2 คดีบริษัทถูกฟองรองเปนจําเลยคาเสียหายจากน้ําทวม
ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษทั ชําระคาเสียหาย ตอมาศาลอุทธรณพิพากษายกฟอง บริษัท
สงเสริมเกษตรไทย จํากัด ยืน่ ฎีกา เมื่อ 7 กรกฎาคม 2550 คดีอยูระหวางรอการพิพากษาของศาลฎีกา
3. การขอรับชําระหนี้ของ บริษทั เค.ดับบลิว.ซี คลังสินคา จํากัด คดีลมละลาย บริษทั
เศรษฐกิจอุตสาหกรรม จํากัด
บริษทั ยืน่ ขอรับชําระหนี้ เมื่อ 19 กรกฎาคม 2543 และศาลไดพิจารณาใหไดรับชําระหนีท้ ี่มี
บุริมสิทธิในปุย แลว และในฐานะเจาหนี้สามัญซึง่ อยูร ะหวางการรอเจาพนักงานพิทกั ษขายทรัพยสนิ
และเรียกประชุมเจาหนีเ้ พื่อปดคดีลมละลาย
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมผี ูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2553 และรายงานประจําป
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,728,650 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการ รายงานงบการเงินของบริษัท
สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553
เลขานุการ รายงานดังนี้
งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในป 2553 บริษัทมีรายได 101.8 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 เพิม่ ขึ้น 50% คาใชจาย
44.7 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 เพิ่มขึ้น 9.2 ลานบาท หรือ 26%
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บริษทั มีกาํ ไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 57.1 ลานบาท เพิ่มขึ้น 77% ตนทุนการเงิน
0.4 ลานบาท ลดลง 62% ภาษีเงินได 9.6 ลานบาท เพิ่มขึ้น 577%
กําไรสุทธิ 47.1 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2552 เพิ่มขึน้ 17.4 ลานบาท หรือ 59%
งบการเงินรวม
ในป 2553 บริษัทมีรายไดรวม 219.1 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 เพิ่มขึน้ 30%
คาใชจา ยรวม 139.8 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2552 เพิ่มขึ้น 17%
บริษัทมีกําไรกอนตนทุนการเงินและภาษีเงินได 79.3 ลานบาท เพิ่มขึน้ 62% ตนทุนการเงิน
4.1 ลานบาท ลดลง 39% ภาษีเงินได 23.1 ลานบาท เพิ่มขึน้ 104%
กําไรสุทธิ 52.1 ลานบาท เมือ่ เปรียบเทียบกับป 2552 เพิ่มขึ้น 69%
คณะกรรมการตรวจสอบไดตรวจสอบงบการเงิน ของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด(มหาชน) และ
บริษัทยอย สําหรับป สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2553 แลว เห็นวา เปนงบการเงินทีม่ ีการเปดเผยขอมูลที่
เพียงพอ เปนที่เชื่อถือได และผูตรวจสอบบัญชีรับรองงบการเงินอยางไมมีเงื่อนไข
จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาอนุมัติ และรับรองงบการเงินของบริษทั กรุงเทพโสภณ
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอยสําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2553 ตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบไดสอบทานและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
ประธาน เปดโอกาสใหผถู ือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมผี ูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษทั
กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะบัญชี สิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2553
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,730,161 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 4 - พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินกําไร และการจายเงินปนผลประจําป 2553
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการรายงาน
เลขานุการรายงานวา ในป 2553 บริษัทมีกําไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะบริษัท 47,099,763.05
บาท และมีกําไรสะสม ที่ยงั ไมไดจัดสรรยกมา 62,430,818.97 บาท รวมมีกาํ ไรสะสมกอนจัดสรร
109,530,582.02 บาท มีกาํ ไรสุทธิป 2553 ตามงบการเงินรวม จํานวน 52,102,406.13 บาท
บริษทั มีการจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย จํานวนเงิน 10,000,000.-ลานบาท ซึง่ สํารองครบ
ตามทีก่ ฎหมายกําหนดรอยละ 10 ของทุนของบริษัท บริษัทมีทุนจดทะเบียนและชําระแลว 60,000,000.บาท จึงไมตองสํารองเพิ่ม
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บริษทั มีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปที่
ผานมาบริษทั จายเงินปนผล หุน ละ 2.50 บาท รวมเปนเงิน 15,000,000.- บาท คิดเปนรอยละ 48.64
ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม
สําหรับปนี้ เสนอใหจายเงินปนผลในอัตราหุน ละ 3.50 บาท รวมเปนเงิน 21,000,000.-บาท
คิดเปนรอยละ 40.31 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม เพื่อจาย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 ซึ่งจาย
จากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30 โดยกําหนดรายชื่อผูถือหุน (Record Date) ที่มสี ิทธิใน
การรับเงินปนผลในวันที่ 3 พฤษภาคม 2554 และ ใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย
และตลาดหลักทรัพยโดยวิธปี ดสมุดทะเบียนในวันที่ 4 พฤษภาคม 2554
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา ตามนโยบายของบริษัทจะจายเงินปนผลประมาณ
รอยละ 50 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม สวนใหญในปที่ผา นมาบริษัทจายต่ํากวารอยละ 50 จึงขอ
เสนอวาการจายเงินปนผลควรจายขัน้ ต่ําไมนอยกวานโยบายรอยละ 50
นายอรุณ จิรชวาลา ประธานกรรมการบริหาร ชี้แจงวา บริษทั จายเงินปนผล รอยละ 40.31 มีเหตุผล
2 ประการ ดังนี้
ประการแรก ป 2553 บริษัทมีกาํ ไรมากจากการลงทุนในตลาดหลักทรัพย ไมใชจากผลการดําเนินงาน
ตามปกติของบริษัทที่จะสามารถประมาณการได ถาภาวะตลาดหลักทรัพยไมดีบริษัทอาจมีกาํ ไรลดลง
ประการที่สอง บริษัทยอย กรุงเทพคลังเอกสาร จํากัดมีการใชพนื้ ที่ในคลังเอกสารใกลเต็มแลว ในอนาคต
อาจตองมีการพิจารณาลงทุนเพิม่ เพื่อสรางคลังเอกสาร
บริษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) อาจ
มีความจําเปนตองเพิ่มทุนในบริษัทยอย หรือใหบริษัทยอยกูยืม ซึง่ ในการสรางคลังตองใชเงินลงทุนเพิ่ม
คอนขางสูง จึงไมจายเงินปนผลมากเพือ่ ใหสามารถขยายกิจการไดโดยไมตองเพิม่ ทุน
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมวา ในปตอ ๆไปขอใหจายเงินปนผลไมต่ํากวา
นโยบายของบริษัท
และอยากใหคณะกรรมการปรับปรุงการบริหารงานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ และ
บริหารงานในเชิงรุกมากขึ้น
เนื่องจากผลประกอบการที่ผานมาไมสูงมากเมื่อเทียบกับบริษทั อื่นๆใน
ตลาดหลักทรัพย ทั้งที่บริษัทมีสนิ ทรัพยที่มีมูลคาสูงอยูหลายแหง
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ รับทราบ และชี้แจงวา การจายเงินปนผลระหวางรอยละ 40
ถึงรอยละ 60 นับวาสอดคลองกับนโยบายประมาณรอยละ 50 และในปหนาจะพิจารณาอีกครั้ง
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 3.50 บาท รวม
เปนเงิน 21,000,000.-บาท เพื่อจายในวันที่ 19 พฤษภาคม 2554 โดยจายจากกําไรสุทธิ
ที่เสียภาษีเงินไดอัตรารอยละ 30
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คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,730,161 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการ รายงาน
เลขานุการ รายงานวา ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการทีอ่ อกตามวาระ 3 คน คือ
1. นายอังคณี วรทรัพย
2. นางพรรณขนิตตา บุญครอง (กรรมการอิสระ)
3. นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
(ประวัติกรรมการ ตามสิ่งที่สงมาดวย 3 และนิยามกรรมการอิสระของบริษัท ตามสิ่งที่สงมาดวย 4 )

คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันพิจารณาคุณสมบัติในดานตางๆ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชีย่ วชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษทั ที่ผา นมา ทัง้ นี้เนื่องจากบริษัทยังไมมีการแตงตั้งคณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการ
พิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 คนทีค่ รบวาระ กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึง่ คือ
นายอังคณี วรทรัพย นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการอิสระ และนางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมผี ูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
เลขานุการ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการโดยลงมติเปนรายบุคคล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหเลือกตั้งกรรมการทัง้ 3 คน กลับเขาเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนน เสียงเปนเอกฉันทดังนี้
5.1) นายอังคณี วรทรัพย
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,730,262
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0
5.2) นางพรรณขนิตตา บุญครอง (กรรมการอิสระ)
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,730,262
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
จํานวน
0
คะแนนเสียง งดออกเสียง จํานวน
0
5.3) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
คะแนนเสียง เห็นดวย
จํานวน 3,730,262
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
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วาระที่ 6 – พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการ รายงาน
เลขานุการ รายงานวา ในป 2553 คาตอบแทนกรรมการทีไ่ ดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือ
หุน จํานวน 6,000,000.-บาท และมีคาตอบแทนกรรมการจายจริง จํานวน 5,587,000.-บาท
ในป 2554 คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอทีป่ ระชุมสามัญผูถือหุน อนุมัตคิ าตอบแทนกรรมการ
จํานวน 6,000,000.- บาท เทากับป 2553
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา อยากใหคณะกรรมการดูแลการบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นกวาเดิม เพราะเกรงวาหากปตอๆไปภาวะตลาดหุนไมดี ไมมีกาํ ไรจากตลาดหุน
มาเสริมราคาหุนก็จะต่ํา ไดถือหุนของบริษัทมานานแลวแตยังขาดทุนอยู
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ดีใจที่ทา นถือหุน มานาน แมจะไมมีกําไรจากราคาหุน
แตบริษัทก็จายเงินปนผลทุกป
ในระยะ 1 - 2 ปทผี่ านมา บริษทั มีกําไรสูงขึ้นคอนขางมาก และมีการ
จายเงินปนผลสูงขึ้นตามผลกําไร
นายเอกชัย พิพิธเวช ผูถือหุน แสดงความคิดเห็นวา ไมอยากใหมหี นี้สูญมากอยางที่ผา นมา
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ ชี้แจงวา ระยะสิบกวาปที่ผา นมา มีปญหาเรื่องวิกฤตเศรษฐกิจ
กระทบกระเทือนบริษัทในประเทศไทยคอนขางมาก เรื่องหนี้สูญตางๆก็ตอเนื่องมาจากวิกฤตครั้งนั้น
ก็ตองดูผลงานตอไปวาปนจี้ ะเปนอยางไร
ใน 4-5 ปที่ผานมากําไรของบริษัทก็ดีขึ้น และการจายเงิน
ปนผลก็ดีขึ้นดวย
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2554 จํานวนเงิน
6,000,000.- บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,730,262 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 7 - พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการรายงาน
เลขานุการ รายงานดังนี้
คณะกรรมการไดพิจารณาเสนอผูสอบบัญชีประจําป 2554 ใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งพรอม
ทั้งกําหนดคาตอบแทน ซึง่ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาโดยประเมินความเปนอิสระของผูสอบ
บัญชี คุณภาพงานของผูสอบบัญชี และเปรียบเทียบราคากับผูสอบบัญชีรายอื่นแลว เห็นวา
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1. ผูสอบบัญชีมีความรู ความสามารถ และไดรับความเห็นชอบจากสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
2. ผูสอบบัญชีไมมีรายการเปนบุคคลเกี่ยวโยงหรือมีการขัดแยงทางผลประโยชน
3. ผูสอบบัญชีสามารถใหความเห็นไดอยางอิสระเปนประโยชนตอผูไดใชงบการเงินและผูลงทุน
จึงเห็นสมควรเสนอผูสอบบัญชี จากสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส คือ นายชัยกรณ
อุนปติพงษา เลขทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 และ/หรือ
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน1378 เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2554 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทปละ 475,000.-บาท เพิ่มขึ้นจากป 2553 รอยละ 4.9 (ป 2553 = 453,000.-บาท) ซึง่ ประกอบดวย
คาสอบบัญชี
งบการเงินเฉพาะรายไตรมาส 150,000.-บาท รายป 175,000.-บาท รวม 325,000.-บาท
งบการเงินรวมรายไตรมาส 105,000.-บาท รายป 45,000.-บาท รวม 150,000.-บาท
475,000.-บาท
ประธาน เปดโอกาสใหผูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ไมมผี ูถือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง นายชัยกรณ อุน ปติพงษา เลข
ทะเบียน 3196 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 และ/หรือ
ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 เปนผูสอบบัญชีประจําป 2554 โดยกําหนด
คาสอบบัญชีของบริษทั ปละ 475,000.- บาท
คะแนนเสียง เห็นดวย
คะแนนเสียง ไมเห็นดวย
คะแนนเสียง งดออกเสียง

จํานวน 3,730,262 เสียง
จํานวน
0 เสียง
จํานวน
0 เสียง

คิดเปนรอยละ 100.00
คิดเปนรอยละ 0
คิดเปนรอยละ 0

วาระที่ 8 – เรื่องอื่นๆ
ไมมี
ประธาน ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุน ซักถามหรือแสดงความคิดเห็น
นางสาวสุนิส จุลกะรัตน ผูถ ือหุน แสดงความคิดเห็นวา ขอขอบคุณที่บริษัทจัดใหผูถือหุน ชมคลังเอกสาร
ของบริษัท มีผลงานนาพอใจมาก เปนกิจการที่ดีมาก มีความมัน่ คง ควรขยายคลังเพิม่ อีกและขยาย
ธุรกิจเพิ่มไมจาํ กัดเฉพาะการเก็บเอกสาร อาจเพิ่มการเก็บสิ่งของอืน่ ๆสําหรับลูกคาทัว่ ๆไปหรือหนวยงาน
ตางๆ
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ กลาวขอบคุณในนามของคณะกรรมการและผูบริหาร
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ประธาน สอบถามที่ประชุม ปรากฏวา ไมมีผูใด เสนอเรื่องใดใหพจิ ารณา
ประธาน จึงกลาวปดการประชุมเวลา 12.10 น.
อนึ่ง ระหวางการประชุมสามัญผูถ ือหุน มีผถู ือหุนมาลงทะเบียน เพื่อเขาประชุมเพิม่ ขึ้นในแตละ
วาระ ดังนี้
จํานวนผูถือหุน (ราย) จํานวนหุน
คิดเปนรอยละของจํานวนหุน ที่จาํ หนายไดทั้งหมด
วาระที่ 1
65
3,718,614
61.98
วาระที่ 2
67
3,728,650
62.14
วาระที่ 3 - 4
70
3,730,161
62.17
วาระที่ 5 - 8
72
3,730,262
62.17
สรุป จํานวนผูถือหุน ที่เขารวมประชุมดวยตนเอง 34 ราย และโดยการมอบฉันทะ 38 ราย รวม
ทั้งสิน้ 72 ราย นับจํานวนหุนที่ถือรวมกันได 3,730,262 หุน คิดเปนรอยละ 62.17 ของจํานวนหุน ที่
จําหนายไดทั้งหมด
ประธานในทีป่ ระชุม
( นายโชติ โสภณพนิช )
เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย)
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