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รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 

ของ 

บรษิทั เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์กรุป้ จาํกดั (มหาชน) 

วนัองัคารที่ 5 เมษายน พ.ศ.2554 

ณ โรงภาพยนตร ์เมเจอร ์ซีนีเพลก็ซ ์รชัโยธิน (โรงที่ 14) 

เลขที่ 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตจุกัร กรุงเทพมหานคร 

------------------------------------------------------- 

 

กรรมการของบริษทัที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายสมใจนึก    เองตระกูล  ประธานกรรมการและกรรมการอสิระ 

2. นายวชิา           พลูวรลกัษณ ์ กรรมการและประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร 

3.  นายชยั          จรุงธนาภบิาล  ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอสิระ 

4. นายวลัลภ          ตัง้ตรงจติร    กรรมการตวจสอบและกรรมการอสิระ 

5.  นายนฤนาท         รตันะกนก    กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ        

6. นายวรีวฒัน ์       องคว์าสฏิฐ ์    กรรมการและกรรมการบรหิาร 

7. นายธนกร           ปลุเิวคนิทร ์   กรรมการและรองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานธุรกจิฟิลม์ภาพยนตร ์

8. รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ์  โลหะชาละ  กรรมการอสิระ 

9. นายอรรถสทิธิ์         ดาํรงรตัน ์  กรรมการอสิระ 

10. นายวชิยั              พลูวรลกัษณ ์    กรรมการ 

 

กรรมการของบริษทัที่ลาประชมุ 

1. นางภารด ี       พลูวรลกัษณ ์ กรรมการและกรรมการบรหิาร 

 

ผูบ้รหิารของบรษิทัที่เขา้ร่วมประชมุ 

1. นายฉฐัภูม ิ           ขนัตวิริยิะ     รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

 

ที่ปรกึษากฎหมายที่เขา้ร่วมประชมุ 

1.  นางกลุกนิษฐ       คาํศิรวิชัรา      ทีป่รกึษากฏหมาย 

                                 บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

2. นางสาวอารยา    อนิทรแ์ตง       ทีป่รกึษากฏหมาย 

                                บรษิทั สาํนกักฎหมายสากล สยามพรเีมยีร ์จาํกดั 

 

ผูส้อบบญัชีที่เขา้ร่วมประชมุ 

 1. นายขจรเกยีรต ิ    อรุณไพโรจนกลุ  ผูส้อบบญัช ี

                                   บรษิทั ไพรซ้ วอรเ์ตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 
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เริ่มการประชมุเวลา 10.30 น. 

 นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที่ประธานในทีป่ระชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่าในการประชุมคร ัง้น้ี มผูีถ้อื

หุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง จาํนวน 390 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ จาํนวน 554 ราย รวมท ัง้สิ้นจาํนวน 944 ราย จาํนวนหุน้ที่มสีทิธิออกเสยีง

ลงคะแนน จาํนวนหุน้ 584,921,622 หุน้ หรอืรอ้ยละ 66.3254 ของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน  

ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดใหใ้นการประชุมผูถ้ือหุน้ ตอ้งมีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้อืหุน้ (ถา้ม)ี เขา้ประชุม

รวมกนัไมน่อ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกว่าหน่ึงในสามของจาํนวนหุน้ทีจ่าํหน่ายไดแ้ลว้ท ัง้หมดของบริษทั จงึจะครบเป็น

องคป์ระชมุ ดงันัน้ จากจาํนวนผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชมุและจาํนวนหุน้ดงักลา่ว ถอืวา่ครบองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทัแลว้ 

นอกจากน้ี เพือ่ใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภบิาลทีด่ ีบริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้เสนอเรื่องทีท่่านผูถ้อืหุน้เหน็ว่าสมควรบรรจุเป็น

วาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี และเสนอชื่อบคุคลเพือ่เขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการรวมท ัง้เปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ส่งคาํถามทีเ่กี่ยวกบั

วาระการประชุมลว่งหนา้ต ัง้แต่วนัที่ 21 ตุลาคม 2553 ถงึวนัที่ 31 มกราคม 2554 โดยเปิดเผยผ่านทางเวป็ไซต ์www.majorcineplex.com 

และ www.set.or.th แต่ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้ท่านใดเสนอเรื่องดงักลา่วต่อบริษทัฯ ดงันัน้ การพจิารณาหวัขอ้ของการประชมุในแต่ละวาระจะ

ยงัคงเหมอืนเดมิตามทีร่ะบไุวใ้นหนงัสอืเชญิประชมุผูถ้อืหุน้คร ัง้น้ี 

ก่อนจะเริ่มพจิารณาตามระเบยีบวาระการประชมุ ประธานฯ ไดม้อบหมายใหเ้ลขานุการการประชมุชี้แจงเรื่องการลงคะแนนในวาระ

ต่างๆ ดงัน้ี 

 1. ในการออกเสยีงลงคะแนน ตามขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้าํหนดใหใ้นการออกเสยีงลงคะแนนในการประชมุผูถ้อืหุน้ ผูถ้อืหุน้ทกุ

คนมคีะแนนเสยีงหน่ึงเสยีงต่อหน่ึงหุน้  

 2. ในกรณีที่ผูถ้อืหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะ จะไดร้บับตัรลงคะแนนเสยีงเพือ่ใชใ้นกรณีที่ไม่เหน็ดว้ยหรืองด

ออกเสียงในวาระนัน้ๆ เท่านัน้ และในกรณีที่ผูร้บัมอบฉนัทะจากคสัโตเดียนสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้และในกรณีที่

ลงคะแนนไมเ่ตม็จาํนวน จาํนวนคะแนนเสยีงทีเ่หลอื จะถอืวา่เป็นการงดออกเสยีง  

3. ผูถ้อืหุน้ทีม่อบฉนัทะและออกเสยีงลงคะแนนมาแลว้ บรษิทัไดท้าํการรวบรวมและบนัทกึคะแนนไวใ้นคอมพวิเตอรแ์ลว้ ท่านที่

รบัมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชมุไมต่อ้งออกเสยีงลงคะแนนอกี 

 4. หากผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซกัถาม หรือตอ้งการใหก้รรมการหรือผูบ้ริหารชี้แจงเพิ่มเติมในประเด็นใด ขอใหแ้จง้ชื่อและ

ซกัถามเมือ่นาํเสนอจบในแต่ละวาระ หรอืเมือ่พจิารณาครบทกุวาระแลว้ 

 เมือ่เลขานุการการประชมุไดช้ี้แจงหลกัเกณฑใ์นการออกเสยีงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จงึไดด้าํเนินการประชุมตามระเบยีบวาระ

การประชมุดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พจิารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 ซ่ึงประชมุเม่ือวนัพธุที่ 7 เมษายน 2553 

ประธานฯ แจง้ต่อที่ประชุมว่าบริษทัไดจ้ดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 เมื่อวนัพุธที่ 7 เมษายน 2553 และ

บริษทัไดจ้ดัทาํร่างรายงานการประชุมดงักล่าว พรอ้มท ัง้ทาํการเปิดเผยขอ้มูลใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย และกระทรวง

พ าณิช ย ภ์ า ย ใ น เ ว ล า ที ่กํา หนดต ามกฎหม ายที ่เ กี ่ย ว ข อ้ ง แ ล ว้  ร วมท ัง้ บ ร ิษ ทั ไ ด เ้ ผ ยแพร ่ข อ้ ม ูล ใ น เ วป ไ ซต ข์ อ งบ ร ิษ ทั 

(http://www.majorcineplex.com) แลว้ รายละเอียดร่างรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 ปรากฎตามเอกสารแนบทา้ย 

1 จึงเห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาและรบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 ซึ่งประชุมเมื่อวนัพุธที่ 7 

เมษายน 2553  

เมื่อประธานฯ ชี้แจงรายละเอียดการพิจารณาวาระที่ 1 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์

จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ ไดข้อเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ ือหุน้พิจารณา

รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 ซึง่ประชมุเมือ่วนัพธุที ่7 เมษายน 2553 
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มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตริายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2553 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

      เหน็ดว้ย   จาํนวน 621,952,570 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

      ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน    -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

      งดออกเสยีง  จาํนวน       -  เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

      ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 2   รบัทราบผลการดําเนินงานของบรษิทัฯ ในรอบปี 2553 

        ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภูม ิขนัตวิริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชแีละการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดผลการดาํเนินงาน

ของบรษิทัในรอบปี 2553 ใหท้ีป่ระชมุทราบ 

   นายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 

2553 โดยมรีายละเอยีดดงัทีป่รากฎในรายงานประจาํปีของบรษิทั ทีไ่ดจ้ดัส่งไปใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุตามเอกสารแนบทา้ย 2 

เมื่อรองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอียดผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี 2553 

แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้ือหุน้ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ่มเติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้สอบถาม

เพิ่มเติม ประธานฯ แจง้ต่อทีป่ระชมุวา่เน่ืองจากวาระน้ี เป็นวาระการแจง้เพือ่ทราบ จงึไมม่กีารลงคะแนนเสยีงแต่อย่างใด 

 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมตังิบดลุและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสดุ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 

 ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภูม ิขนัติวริิยะ รองประธานเจา้หนา้ที่บริหารสายงานบญัชีบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดงบดุลและ  

งบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

   รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ี้แจงว่าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชน

จาํกดั พ.ศ.2535 และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 41. คณะกรรมการไดจ้ดัใหม้กีารทาํงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุประจาํปี 2553 สิ้นสุดวนัที ่

31 ธนัวาคม 2553 ของบริษทั เสนอต่อที่ประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีเพือ่พจิารณาอนุมตั ิโดยงบดุลและบญัชกีาํไรขาดทนุสาํหรบัปี

สิ้นสุดวนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 ซึ่งไดผ่้านการพจิารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัและไดร้บัการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบั

อนุญาตแลว้ดงัมรีายละเอยีดตามทีไ่ดส่้งใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มหนงัสอืเชญิประชมุน้ี  

   เมือ่รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิารสายงานบญัชแีละการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดงบดุลและงบกาํไรขาดทนุประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2553 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิม่เติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้

สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ือหุน้เพื่อพิจารณาอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2553 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิงบดุลและงบกาํไรขาดทุนประจาํปี สิ้นสุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2553 โดยมผูี ้

ถอืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  

  เหน็ดว้ย   จาํนวน 627,641,385 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

  ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

  งดออกเสยีง  จาํนวน     12,601 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

      ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  
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วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตักิารจา่ยเงนิปนัผล ประจาํปี 2553 

ประธานฯ ไดใ้หน้ายฉฐัภมู ิขนัตวิริยิะ รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร สายงานบญัชแีละการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผล 

ประจาํปี 2553 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

   รองประธานเจา้หนา้ทีบ่รหิาร สายงานบญัชแีละการเงนิ ไดช้ี้แจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบริษทัไดก้าํหนดว่าในกรณีที่

บริษทัไม่มเีหตจุาํเป็นอื่นใด บริษทัและบริษทัย่อยมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราประมาณรอ้ยละ 40 ของกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิไดแ้ลว้ใน

แต่ละปี และการจ่ายเงนิปนัผลนัน้จะตอ้งไมม่ผีลกระทบต่อการดาํเนินงานปกตขิองบรษิทัและบรษิทัย่อยอย่างมนียัสาํคญั 

   ในปี 2553 บริษทัมผีลกาํไรสุทธิหลงัหกัภาษเีงนิได ้เป็นจาํนวน 761,988,752  บาท คิดเป็นกาํไรต่อหุน้เท่ากบั 0.91 บาทต่อหุน้ 

บรษิทัจงึสามารถพจิารณาจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ไดต้ามนยัของมาตรา 115 แห่งพระราชบญัญตับิริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และตาม

ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ที ่43. ซึง่ไดก้าํหนดใหห้า้มจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิกาํไร โดยการจ่ายเงนิปนัผลใหแ้บ่งตามจาํนวน

หุน้ หุน้ละเท่าๆ กนั คณะกรรมการจงึพจิารณาแลว้เหน็ว่าจากผลกาํไรสุทธิของบริษทัในปี 2553 ทาํใหบ้ริษทัมคีวามสามารถทีจ่ะจ่ายเงนิปนัผล

ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ได ้คณะกรรมการจึงมมีติใหเ้สนอจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้จากผลประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2553 ตัง้แต่วนัที่ 1 

มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทัไดม้ี

การจ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลไปแลว้สาํหรบัผลการดาํเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม - มถินุายน 2553 ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิ

จาํนวน 168,197,903.80 บาท และสาํหรบัผลประกอบการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ขอเสนอจ่ายอกีหุน้ละ 0.60 บาท เป็น

เงนิ 504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2553 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 672,791,615.20 บาท โดยกาํหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่ี

สทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่14 มนีาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่ 15 มนีาคม 2554 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 4 

พฤษภาคม 2554 ท ัง้น้ี หุน้สามญัทีบ่รษิทัซื้อคนืท ัง้หมด จาํนวน 40,907,700 หุน้ จะเป็นหุน้ทีไ่มม่สีทิธไิดร้บัเงนิปนัผล 

เมือ่รองประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหารสายงานบญัชีและการเงนิ ชี้แจงรายละเอยีดการจ่ายเงนิปนัผลประจาํปี 2552 แลว้ ประธานฯ ได ้

สอบถามทีป่ระชมุว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเดน็ใดเพิม่เตมิหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอ

เสนอต่อทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เพือ่พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการของบริษทังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 มกราคม 2553 

ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้และรบัทราบการจ่ายเงนิปนัผล

ระหวา่งกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม - มถินุายน 2553 ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 168,197,903.80 บาท 

และสาํหรบัผลประกอบการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ขอเสนอจ่ายอกีหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 504,593,711.40 บาท รวม

เป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2553 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 672,791,615.20 บาท โดยกาํหนดรายชื่ออผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่14 

มนีาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ.2535 โดยวธิีปิด

สมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่15 มนีาคม 2554 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่4 พฤษภาคม 2554  

 

มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลสาํหรบัผลประกอบการของบริษทังวด 12 เดอืน ตัง้แต่วนัที ่1 

มกราคม 2553 ถงึวนัที ่31 ธนัวาคม 2553 ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.80 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 88.8 ของกาํไรสุทธิต่อหุน้และรบัทราบการ

จ่ายเงนิปนัผลระหว่างกาลสาํหรบัผลการดาํเนินงานระหว่างเดอืนมกราคม - มถินุายน 2553 ในอตัรา 0.20 บาทต่อหุน้ เป็นเงนิจาํนวน 

168,197,903.80 บาท และสาํหรบัผลประกอบการ ระหว่างเดอืนกรกฎาคม – ธนัวาคม 2553 ขอเสนอจ่ายอกีหุน้ละ 0.60 บาท เป็นเงนิ 

504,593,711.40 บาท รวมเป็นเงนิปนัผลจ่ายท ัง้ปี 2553 เป็นเงนิจาํนวนรวมท ัง้สิ้น 672,791,615.20 บาท โดยกาํหนดรายชื่ออผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธิ

ไดร้บัเงนิปนัผลในวนัที ่14 มนีาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาด

หลกัทรพัย ์ พ.ศ.2535 โดยวธิีปิดสมดุทะเบยีนพกัการโอนหุน้ในวนัที ่ 15 มนีาคม 2554 และกาํหนดจ่ายเงนิปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ในวนัที ่ 4 

พฤษภาคม 2554 โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี  
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  เหน็ดว้ย   จาํนวน 627,641,385 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

  ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     - เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

  งดออกเสยีง  จาํนวน     12,601 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  0 

      ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน  

 

วาระที่ 5 พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกจากตาํแหน่งตามวาระ 

ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาํแหน่งตามวาระใหท้ี่

ประชมุพจิารณา 

   เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงว่าตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที่ 16. กาํหนดว่าในการประชุมสามญัประจาํปีทุกคร ัง้ ใหก้รรมการ

ออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 (หรอืใกลเ้คยีง 1 ใน 3) โดยใหก้รรมการคนทีอ่ยู่ในตาํแหน่งนานทีสุ่ดเป็นผูอ้อก แต่อาจไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้เป็น

กรรมการไดอ้กี 

ในการประชมุใหญ่สามญัผูถ้อืหุน้ ประจาํปี 2554 น้ี มกีรรมการที่จะตอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระในอตัราหน่ึงในสามของจาํนวน

กรรมการท ัง้หมด คดิเป็นจาํนวน 4 คน ไดแ้ก่ 

1. นายชยั      จรุงธนาภบิาล   กรรมการอสิระและประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนฤนาท      รตันะกนก    กรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบ 

3. รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ์  โลหะชาละ   กรรมการอสิระ 

4. นายธนกร      ปลุเิวคนิทร ์   กรรมการ 

ในการสรรหากรรมการ บรษิทัไดป้ระกาศเชญิใหผู้ถ้อืหุน้รายย่อยเสนอชื่อบคุคลเหน็ว่าทีม่คุีณสมบตัเิหมาะสมเพือ่รบัการพจิารณา

เลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษิทัลว่งหนา้ ตัง้แต่วนัที ่21 ตลุาคม 2553 ถงึวนัที ่31 มกราคม 2554 ผ่านระบบขา่วของตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ

ไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซตข์องบรษิทั แต่เมือ่ครบกาํหนดเวลาแลว้ ปรากฏวา่ไมม่ผูีถ้อืหุน้รายใดเสนอชื่อบคุคลใดมายงับรษิทั  

   คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนไดด้าํเนินการสรรหากรรมการโดยพจิารณาบุคคลที่มคีวามรู ้ ความสามารถ มี

ประสบการณ์และประวตักิารทาํงานทีด่ ี และมภีาวะผูน้าํ วสิยัทศันก์วา้งไกลรวมท ัง้มคุีณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมทีศันคตทิีด่ต่ีอองคก์ร 

สามารถอุทศิเวลาใหไ้ดอ้ย่างเพยีงพออนัเป็นประโยชนต่์อการดาํเนินกิจการของบริษทั นอกจากน้ี ยงัไดค้าํนึงถงึคุณสมบตัิที่เหมาะสมและ

สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบและโครงสรา้งของกรรมการตามกลยุทธท์างธุรกิจของบริษทัฯ จงึเหน็ควรเสนอใหเ้ลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตาม

วาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง ดงัน้ี  

   ท ัง้น้ี ประวตัแิละขอ้มลูกรรมการทีเ่สนอใหเ้ลอืกตัง้คร ัง้น้ี และนิยามกรรมการอสิระทีบ่ริษทักาํหนดซึง่เขม้กว่าขอ้กาํหนดข ัน้ตํา่ของ

คณะกรรมการกาํกบัตลาดทนุตามรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 3 

คณะกรรมการบริษทัซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สีย ไดพ้จิารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกาํหนด

ค่าตอบแทนแลว้ เหน็ควรเสนอใหท้ีป่ระชมุผูถ้อืหุน้เลอืกตัง้กรรมการทีต่อ้งออกตามวาระใหก้ลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการต่ออกีวาระหน่ึง 

ดงัน้ี 

1. นายชยั      จรุงธนาภบิาล   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

และประธานกรรมการตรวจสอบ 

2. นายนฤนาท      รตันะกนก    เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 

              และกรรมการตรวจสอบ 

3. รอ้ยตาํรวจตรเีกรียงศกัดิ์  โลหะชาละ   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการอสิระ 
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4. นายธนกร      ปลุเิวคนิทร ์   เสนอใหก้ลบัเขา้มาดาํรงตาํแหน่งกรรมการ 

อน่ึง ขอ้บงัคบัของบริษทัไดก้ําหนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งต ัง้กรรมการบริษทัเป็นแบบการใชค้ะแนนเสียงขา้งมาก                  

โดยกาํหนดใหห้น่ึงหุน้เท่ากบัหน่ึงคะแนนเสยีง 

เมือ่เลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอยีดการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการซึ่งออกจากตาํแหน่งตามวาระแลว้ ประธานฯ ได ้

สอบถามทีป่ระชมุว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเดน็ใดเพิม่เตมิหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอ

เสนอทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการทีอ่อกจากตาํแหน่งตามวาระกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอกีวาระหน่ึง โดยลงคะแนนเป็นรายบคุคล 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิการแต่งต ัง้กรรมการท ัง้ 3 คน ซึ่งตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระดงัมรีายชื่อ

ดงัต่อไปน้ีกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหน่ึง 

(1) นายชยั จรุงธนาภบิาล ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,671,951  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน     -  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  จาํนวน      22,701 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

(2) นายนฤนาท รตันะกนก ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน   627,671,151 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน       1,000 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  จาํนวน     22,501  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

(3) รอ้ยตาํรวจตรเีกรยีงศกัดิ์ โลหะชาละ ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน   627,640,956  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9954 

ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     28,795  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0045 

งดออกเสยีง  จาํนวน     24,901  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

(4) นายธนกร ปลุเิวคินทร ์ดว้ยคะแนนเสยีง 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,373,451 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.9524 

ไมเ่หน็ดว้ย  จาํนวน   298,500  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.0475 

งดออกเสยีง  จาํนวน    22,701  เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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วาระที่ 6 พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554  

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อที่ประชุมว่าในการพิจารณากําหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชุมสาํหรบักรรมการประจําปี 2553 น้ี  

คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทนของบริษทั ไดพ้จิารณาโดยกล ัน่กรองอย่างละเอยีดเพือ่ใหส้อดคลอ้งและเหมาะสมกบัหนา้ทีแ่ละ

ความรบัผดิของกรรมการ และไดเ้ทยีบเคียงกบัค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทัอื่นทีป่ระกอบธุรกิจประเภทเดยีวกนั รวมท ัง้การเตบิโตของ

ผลกาํไรตามรายละเอียดที่ปรากฏในเอกสารแนบ 4 และไดเ้สนอไปยงัคณะกรรมการบริษทั ใหเ้สนอต่อที่ประชุมผูถ้อืหุน้ใหพ้จิารณาอนุมตัิ

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สาํหรบัปี 2554 โดยกาํหนดวงเงนิค่าตอบแทนสาํหรบั

กรรมการดงักล่าวเป็นจาํนวนไม่เกิน 10.4 ลา้นบาท และไดใ้หน้ายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 

ชี้แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนและเบี้ยประชมุสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา 

 นายชยั จรุงธนาภบิาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดช้ี้แจงว่าพระราชบญัญตับิริษทัมหาชน พ.ศ.2535 

มาตรา 90 กาํหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการใหเ้ป็นไปตามมตขิองทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ ซึง่ประกอบดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่าสองใน

สามของจาํนวนเสยีงท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชมุ” 

 คณะกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน ไดพ้จิารณาค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2554 โดยพจิารณากล ัน่กรองถงึความ

เหมาะสมของค่าตอบแทนทีส่อดคลอ้งกบัภาระหนา้ที ่ และความรบัผดิชอบทีไ่ดร้บัมอบหมาย รวมท ัง้ไดเ้ปรียบเทยีบกบัธุรกิจในประเภทและ

ขนาดใกลเ้คียงกนั จากรายงานผลสาํรวจอตัราค่าตอบแทนกรรมการบริษทัจดทะเบยีนของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย รวมถงึ

การขยายตวัทางธุรกิจและการเติบโตดา้นผลการดาํเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนจึงมีมติกําหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการสาํหรบัปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 10.4 ลา้นบาท โดยแยกออกเป็นค่าตอบแทน จาํนวน 6.6 ลา้นบาท และ

บาํเหน็จพเิศษ จาํนวน 3.8 ลา้นบาท โดยมรีายละเอยีดดงัน้ี   

   1. ค่าตอบแทนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ซึง่แยกเป็นดงัน้ี 

              (1) สาํหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และกรรมการ/

กรรมการอสิระ ปีละ 500,000 บาท 

              (2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบปีละ 162,500 บาท และ

กรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท 

              (3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการสรรหาและ

พจิารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท 

           (4) สาํหรบัคณะกรรมการบริหารใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหารปีละ 162,500 บาท และ

กรรมการบรหิาร ปีละ 250,000 บาท 

   2. บาํเหน็จพเิศษจาํนวน 3.8 ลา้นบาท 

เมือ่ประธานฯ ไดช้ี้แจงรายละเอยีดการกาํหนดค่าตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามทีป่ระชุม

วา่ผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเดน็ใดเพิม่เตมิหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ือหุน้สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จงึขอเสนอทีป่ระชมุผูถ้อื

หุน้พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 

      มตทิี่ประชมุ ทีป่ระชมุไดพ้จิารณาแลว้ มมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนสาํหรบักรรมการ ประจาํปี 2554 ตามรายละเอยีดดงัน้ี 

      1. ค่าตอบแทนจาํนวน 6.6 ลา้นบาท ซึง่แยกเป็นดงัน้ี 

                   (1) สาํหรบัคณะกรรมการบริษทั ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการ ปีละ 800,000 บาท และ

กรรมการ/กรรมการอสิระ ปีละ 500,000 บาท 
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           (2) สาํหรบัคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการตรวจสอบ ปีละ 162,500 

บาท และกรรมการตรวจสอบ ปีละ 125,000 บาท 

          (3) สาํหรบัคณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนของบริษทัใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่กรรมการ

สรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน ปีละ 100,000 บาท 

           (4)  สาํหรบัคณะกรรมการบริหารใหจ่้ายเป็นรายปี โดยจ่ายใหแ้ก่ประธานกรรมการบริหาร ปีละ 162,500 บาท 

และกรรมการบรหิาร ปีละ 250,000 บาท 

      2. บาํเหน็จพเิศษจาํนวน 3.8 ลา้นบาท 

       โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  623,887,848 เสยีง หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 99.3935 

ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     -  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  จาํนวน   3,806,804  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0.6064 

       ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุ 

 

วาระที่ 7 พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบรษิทั ประจาํปี 2554 

   ประธานฯ ไดใ้หเ้ลขานุการการประชุมชี้แจงรายละเอียดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและการกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั 

ประจาํปี 2554 ใหท้ีป่ระชมุพจิารณา           

เลขานุการการประชุมไดช้ี้แจงว่าเพือ่ใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตัิบริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 มาตรา 120 และขอ้บงัคบัของ

บริษทั ขอ้ที่ 38. ที่กาํหนดใหท้ี่ประชุมสามญัผูถ้อืหุน้แต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี และโดยการพจิารณาและ

เสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้พิจารณาอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้

บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังานสอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2554 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบ

บญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปน้ี เป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัในปี 2554 

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

 ท ัง้น้ี นายพสิฐิ ทางธนกลุ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 เคยไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชมุผูถ้อืหุน้ให ้

เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อยมาแลว้ เป็นเวลา 4 ปี โดยนายชาญชยั ชยัประสทิธิ์ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที่ 3760 และ        

นายบุญเลศิ กมลชนกกุล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตเลขที ่5339 ยงัไม่เคยไดร้บัอนุมตัิทีป่ระชมุคณะกรรมการและทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ใหเ้ป็นผูส้อบ

บญัชขีองบรษิทัและบรษิทัย่อย 

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตัิงานไดใ้หบ้ริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั 

จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอืน่ของบรษิทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั แทนได ้

 นอกจากน้ี บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั และผูส้อบบญัชีที่ไดร้บัการเสนอชื่อดงักลา่วไม่มคีวามสมัพนัธ์

และ/หรือส่วนไดเ้สยีกบับริษทั/บริษทัย่อย/ผูบ้ริหาร/ผูถ้อืหุน้รายใหญ่หรือผูท้ี่เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักลา่วในลกัษณะที่จะมผีลกระทบต่อการ

ปฏบิตัหินา้ทีอ่ย่างเป็นอสิระแต่อย่างใด 

ในส่วนค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีน ัน้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้จิารณาถงึภาระหนา้ที่ในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงนิ

ของบรษิทัและบรษิทัย่อยแลว้ เหน็ควรกาํหนดค่าสอบบญัชสีาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิไม่เกิน 6,050,000 บาท 

โดยรายละเอยีดปรากฏตามเอกสารแนบทา้ย 5 
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เอกสารแนบทา้ย 1 

เมื่อเลขานุการการประชุมชี้ แจงรายละเอียดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีแลว้ ประธานฯ ไดใ้หน้ายชยั จรุงธนาภิบาล ประธาน

คณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 2554 ใหท้ี่ประชุม

พิจารณา และเมื่อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี้แจงรายละเอียดการแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั 

ประจาํปี 2554 แลว้ ประธานฯ ไดส้อบถามที่ประชุมว่าผูถ้อืหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามประเด็นใดเพิม่เติมหรือไม่ และเมื่อไม่มีผูถ้ ือหุน้

สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอที่ประชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาแต่งต ัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนผูส้อบบญัชีบริษทั ประจาํปี 

2554 ตามรายละเอยีดทีเ่สนอ 

 

มตทิี่ประชมุ ที่ประชุมไดพ้จิารณาแลว้ มมีติอนุมตัิใหแ้ต่งต ัง้บริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดั เป็นสาํนกังาน

สอบบญัชีของบริษทัและบริษทัย่อย ประจาํปี 2554 โดยกาํหนดใหผู้ส้อบบญัชคีนใดคนหนึ่งตามรายชื่อดงัต่อไปน้ีเป็นผูท้าํการตรวจสอบและ

แสดงความเหน็ตองบการเงนิของบรษิทัในปี 2554   

1. นายพสิฐิ ทางธนกลุ    ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่4095 

2. นายชาญชยั ชยัประสทิธิ์   ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3760  

3. นายบญุเลศิ กมลชนกกลุ  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่5339  

ในกรณีที่ผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตดงักลา่วขา้งตน้ไม่สามารถปฎบิตัิงานได ้ใหบ้ริษทัไพรซ้ วอเตอรเ์ฮาส ์คูเปอรส์ 

เอบเีอเอส จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรบัอนุญาตอื่นของบริษทั ไพรซ้วอเตอรเ์ฮาสคู์เปอรส์ เอบเีอเอส จาํกดัแทนได ้โดยกาํหนดค่าสอบบญัชี

สาํหรบับรษิทัและบรษิทัย่อย ประจาํปี 2554 เป็นจาํนวนเงนิไมเ่กนิ 6,050,000 บาท โดยมผูีถ้อืหุน้ลงคะแนนเสยีงดงัน้ี 

เหน็ดว้ย   จาํนวน  627,671,551 เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 100 

ไมเ่หน็ดว้ย   จาํนวน     -  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

งดออกเสยีง  จาํนวน     23,101  เสยีง  หรอืเท่ากบัรอ้ยละ 0 

ของจาํนวนหุน้ท ัง้หมดของผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

 

วาระที่ 8  พจิารณาเรื่องอืน่ๆ (ถา้มี) 

          -ไมม่กีารพจิารณาในเรื่องอืน่ๆ-  

 

เมื่อสิ้นสุดการพิจารณาในวาระที่ 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามที่ประชุมว่าผูถ้ือหุน้ท่านใดมีความประสงคจ์ะเสนอเรื่องใดต่อที่ประชุมเพื่อ

พจิารณาอกีหรอืไม ่เมือ่ไมม่ผูีใ้ดเสนอเรื่องอืน่ใดต่อทีป่ระชมุเพือ่พจิารณาแลว้ ประธานฯ จงึกลา่วปิดประชมุเวลา 12.00 น.  

 

 

ประธานทีป่ระชมุ 

 

 

 

 

(นายสมใจนึก เองตระกูล) 

                                                

 

 


