รายงานการประชุมสามัญผูถื้ อหุน้ ประจําปี 2554
ของ
บริษทั เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุป้ จํากัด (มหาชน)
วันอังคารที- 5 เมษายน พ.ศ.2554
ณ โรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รัชโยธิน (โรงที- 14)
เลขที- 1839 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจกั ร กรุงเทพมหานคร
------------------------------------------------------กรรมการของบริษทั ที-เข้าร่วมประชุม
1. นายสมใจนึก
เองตระกูล
ประธานกรรมการและกรรมการอิสระ
2. นายวิชา
พูลวรลักษณ์
กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ& ริหาร
3. นายชัย
จรุงธนาภิบาล ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายวัลลภ
ตัง, ตรงจิตร
กรรมการตวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายนฤนาท
รัตนะกนก
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
6. นายวีรวัฒน์
องค์วาสิฏฐ์
กรรมการและกรรมการบริหาร
7. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการและรองประธานเจ้าหน้าทีบ& ริหาร
สายงานธุรกิจฟิ ลมภาพยนตร์
์
8. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ:
โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
9. นายอรรถสิทธิ:
ดํารงรัตน์
กรรมการอิสระ
10. นายวิชยั
พูลวรลักษณ์
กรรมการ
กรรมการของบริษทั ที-ลาประชุม
1. นางภารดี

พูลวรลักษณ์

ผูบ้ ริหารของบริษทั ที-เข้าร่วมประชุม
1. นายฉัฐภูมิ
ขันติวริ ยิ ะ
ที-ปรึกษากฎหมายที-เข้าร่วมประชุม
1. นางกุลกนิษฐ
คําศิรวิ ชั รา
2. นางสาวอารยา

อินทร์แตง

กรรมการและกรรมการบริหาร
รองประธานเจ้าหน้าทีบ& ริหารสายงานบัญชีและการเงิน
และเลขานุการบริษทั
ทีป& รึกษากฏหมาย
บริษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
ทีป& รึกษากฏหมาย
บริษทั สํานักกฎหมายสากล สยามพรีเมียร์ จํากัด
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ผูส้ อบบัญชีท-ีเข้าร่วมประชุม
1. นายขจรเกียรติ

อรุณไพโรจนกุล ผูส้ อบบัญชี
บริษทั ไพร้ซวอร์เตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด

เริ-มการประชุมเวลา 10.30 น.
นายสมใจนึก เองตระกูล ประธานกรรมการบริษทั ทําหน้าทีป& ระธานในทีป& ระชุมได้แจ้งต่อทีป& ระชุมว่าในการประชุมครัง, นี,
มีผูถื้ อหุน้ เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จํานวน 390 ราย ผูรั้ บมอบฉันทะ จํานวน 554 ราย รวมทัง, สิ,นจํานวน 944 ราย จํานวนหุนที
้ ม& ี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน จํานวนหุน้ 584,921,622 หุน้ หรือร้อยละ 66.3254 ของจํานวนหุนที
้ จ& าํ หน่ายได้แลวทั
้ ง, หมดและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน
ตามข้อบังคับของบริษทั ได้ก ําหนดให้ในการประชุม ผู ถื้ อ หุน้ ต้องมีผู ถื้ อ หุนและผู
้
รั้ บ มอบฉัน ทะจากผู ถื้ อ หุน้ (ถ้ามี)
เข้าประชุมรวมกันไม่น้อยกว่า 25 คน และต้องมีหุนนั
้ บรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ&งในสามของจํานวนหุน้ ทีจ& าํ หนายได้แลว้ ทัง, หมดของ
บริษทั จึงจะครบเป็ นองค์ประชุม ดังนัน, จากจํานวนผู ถื้ อหุน้ ที&เข้าร่วมประชุมและจํานวนหุน้ ดังกล่าว ถือว่าครบองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับของบริษทั แล ้ว
นอกจากนี, เพือ& ให้เป็ นไปตามหลักธรรมาภิบาลทีด& ี บริษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถื้ อหุนเสนอเรื
้
&องทีท& ่านผูถื้ อหุน้ เห็นว่าสมควร
บรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถื้ อหุนครั
้ ง, นี, และเสนอชื&อบุคคลเพือ& เข้ารับการเลือกตัง, เป็ นกรรมการรวมทัง, เปิ ดโอกาสให้ผูถื้ อหุนส่
้ ง
คําถามที&เกี&ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้าตัง, แต่วันที& 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที& 31 มกราคม 2554 โดยเปิ ดเผยผ่านทางเว็ปไซต์
www.majorcineplex.com และ www.set.or.th แต่ ปรากฏว่า ไม่มีผูถื้ อหุนท่
้ านใดเสนอเรื&องดังกล่าวต่ อบริษทั ฯ ดังนัน,
การพิจารณาหัวข้อของการประชุมในแต่ละวาระจะยังคงเหมือนเดิมตามทีร& ะบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมผูถ้ อื หุนครั
้ ง, นี,
ก่ อ นจะเริ&ม พิจ ารณาตามระเบียบวาระการประชุม ประธานฯ ได้ม อบหมายให้เ ลขานุ ก ารการประชุมชี,แจงเรื&อ งการ
ลงคะแนนในวาระต่างๆ ดังนี,
1. ในการออกเสียงลงคะแนน ตามข้อบังคับของบริษทั ได้กาํ หนดให้ในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู ถ้ อื หุน้
ผูถ้ อื หุน้ ทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ&งเสียงต่อหนึ&งหุน้
2. ในกรณีทผ&ี ูถ้ อื หุน้ เข้าประชุมด้วยตนเองและผูร้ บั มอบฉันทะ จะได้รบั บัตรลงคะแนนเสียงเพือ& ใช้ในกรณีทไ&ี ม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียงในวาระนัน, ๆ เท่านัน, และในกรณีทผ&ี ูร้ บั มอบฉันทะจากคัสโตเดียนสามารถแยกลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระได้ และ
ในกรณีทล&ี งคะแนนไม่เต็มจํานวน จํานวนคะแนนเสียงทีเ& หลือ จะถือว่าเป็ นการงดออกเสียง
3. ผูถ้ อื หุน้ ทีม& อบฉันทะและออกเสียงลงคะแนนมาแลว้ บริษทั ได้ทาํ การรวบรวมและบันทึกคะแนนไว้ในคอมพิวเตอร์
แล ้ว ท่านทีร& บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมไม่ตอ้ งออกเสียงลงคะแนนอีก
4. หากผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะซักถาม หรือต้องการให้กรรมการหรือผูบ้ ริหารชี,แจงเพิม& เติมในประเด็นใด ขอให้แจ้ง
ชื&อและซักถามเมือ& นําเสนอจบในแต่ละวาระ หรือเมือ& พิจารณาครบทุกวาระแล ้ว
เมื&อเลขานุ การการประชุมได้ช, ีแจงหลักเกณฑ์ในการออกเสียงลงคะแนนแลว้ ประธานฯ จึงได้ดาํ เนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี,
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วาระที- 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553
ซึ-งประชุมเมื-อวันพุธที- 7 เมษายน 2553
ประธานฯ แจ้งต่อทีป& ระชุมว่าบริษทั ได้จดั ให้มีการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 เมื&อ วัน พุธ ที& 7 เมษายน 2553
และบริษ ทั ได จ้ ดั ทํา ร่ า งรายงานการประชุม ดัง กล่า ว พร้อ มทัง, ทํา การเปิ ด เผยข อ้ มูล ให แ้ ก่ ต ลาดหลัก ทรัพ ย์แ ห่ง ประเทศไทย
และกระทรวงพาณิ ช ย์ภ ายในเวลาที&กาํ หนดตามกฎหมายที&เ กี&ย วข อ้ งแล ว้ รวมทัง, บริษ ทั ได เ้ ผยแพร่ ข อ้ มูล ในเวปไซต์ข อง
บริษ ทั (http://www.majorcineplex.com) แล ว้ รายละเอีย ดร่ า งรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 ปรากฎตาม
เอกสารแนบท้าย 1 จึงเห็นสมควรเสนอให้ทีป& ระชุมผูถื้ อหุนพิ
้ จารณาและรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 ซึง&
ประชุมเมือ& วันพุธที& 7 เมษายน 2553
เมื&อ ประธานฯ ชี,แ จงรายละเอีย ดการพิจ ารณาวาระที& 1 แล ว้ ประธานฯ ได ส้ อบถามที&ป ระชุม ว่า ผู ถ้ ือ หุ น้ ท่า นใด
ประสงค์จ ะสอบถามประเด็น ใดเพิ&ม เติม หรือ ไม่ และเมื&อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถามเพิ&ม เติม ประธานฯ ได้ข อเสนอให ท้ ี&ป ระชุม
ผู ถ้ ือหุน้ พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 ซึง& ประชุมเมือ& วันพุธที& 7 เมษายน 2553
มติท-ีประชุม ทีป& ระชุมได้พจิ ารณาแล ้ว มีมติรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2553 โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนน
เสียงดังนี,
เห็นด้วย
จํานวน 621,952,570 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
จํานวน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนหุน้ ทัง, หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที- 2 รับทราบผลการดําเนิ นงานของบริษทั ฯ ในรอบปี 2553
ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ิยะ รองประธานเจ้าหน้าที&บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี,แจงรายละเอียดผลการ
ดําเนินงานของบริษทั ในรอบปี 2553 ให้ทป&ี ระชุมทราบ
นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ิยะ รองประธานเจ้าหน้าที&บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษทั
ในรอบปี 2553 โดยมีรายละเอียดดังทีป& รากฎในรายงานประจําปี ของบริษทั ทีไ& ด้จดั ส่งไปให้แก่ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมตาม
เอกสารแนบท้าย 2
เมื&อ รองประธานเจ้าหน้าทีบ& ริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี, แจงรายละเอีย ดผลการดํา เนิน งานของบริษ ทั ในรอบปี
2553 แล ว้ ประธานฯ ได ส้ อบถามที&ป ระชุม ว่า ผู ถ้ ือ หุน้ ท่า นใดประสงค์จ ะสอบถามประเด็น ใดเพิ&ม เติม หรือ ไม่ และเมื&อ ไม่มี
ผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถามเพิ&ม เติม ประธานฯ แจ้งต่อที&ประชุมว่าเนื&องจากวาระนี, เป็ นวาระการแจ้งเพื&อทราบ จึงไม่มกี ารลงคะแนนเสียง
แต่อย่างใด
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วาระที- 3 พิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิBนสุด ณ วันที- 31 ธันวาคม 2553
ประธานฯ ได้ให้นายฉัฐภูมิ ขันติวริ ิยะ รองประธานเจ้าหน้าที&บริหารสายงานบัญชีบญั ชีและการเงิน ชี,แจงรายละเอียด
งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ,นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2553 ให้ทป&ี ระชุมพิจารณา
รองประธานเจ้าหน้าที&บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ได้ช, ีแจงว่าเพื&อให้เป็ นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติ
บริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 41. คณะกรรมการได้จดั ให้มกี ารทํางบดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุน
ประจําปี 2553 สิ,นสุดวันที& 31 ธันวาคม 2553 ของบริษทั เสนอต่อทีป& ระชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี เพือ& พิจารณาอนุ มตั ิ โดยงบ
ดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสําหรับปี ส,นิ สุดวันที& 31 ธันวาคม 2553 ซึง& ได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทั และ
ได้รบั การตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตแล ้วดังมีรายละเอียดตามทีไ& ด้สง่ ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมนี,
เมื&อรองประธานเจ้าหน้าที&บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี,แจงรายละเอียดงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ,นสุด
ณ วันที& 31 ธันวาคม 2553 แลว้ ประธานฯ ได้สอบถามที&ประชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิม& เติมหรือไม่
และเมื&อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถามเพิ&ม เติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อที&ประชุมผู ถ้ อื หุน้ เพือ& พิจารณาอนุ มตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุน
ประจําปี สิ,นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม 2553
มติท-ีประชุม ที&ประชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติอนุ มตั ิงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปี สิ,นสุด ณ วันที& 31 ธันวาคม
2553 โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี,
เห็นด้วย
จํานวน 627,641,385 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
- เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
จํานวน
12,601 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนหุน้ ทัง, หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที- 4 พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2553
ประธานฯ ได้ใ ห้นายฉัฐภู มิ ขัน ติวิริย ะ รองประธานเจ้า หน้า ที&บริห าร สายงานบัญ ชีและการเงิน ชี,แจงรายละเอีย ด
การจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2553 ให้ทป&ี ระชุมพิจารณา
รองประธานเจ้าหน้าทีบ& ริหาร สายงานบัญชีและการเงิน ได้ช, ีแจงว่าตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั ได้กาํ หนดว่า
ในกรณีทบ&ี ริษทั ไม่มเี หตุจาํ เป็ นอืน& ใด บริษทั และบริษทั ย่อยมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราประมาณร้อยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษีเงินได้แลว้ ในแต่ละปี และการจ่ายเงินปันผลนัน, จะต้องไม่มผี ลกระทบต่อการดําเนินงานปกติของบริษทั และบริษทั ย่อยอย่างมี
นัยสําคัญ
ในปี 2553 บริษทั มีผลกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้ เป็ นจํานวน 761,988,752 บาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ เท่ากับ 0.91 บาท
ต่อหุน้ บริษทั จึงสามารถพิจารณาจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ตามนัยของมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที& 43. ซึ&งได้กาํ หนดให้หา้ มจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื&นนอกจากเงินกําไร โดยการ
จ่ายเงินปันผลให้แบ่งตามจํานวนหุน้ หุน้ ละเท่าๆ กัน คณะกรรมการจึงพิจารณาแลว้ เห็นว่าจากผลกําไรสุทธิของบริษทั ในปี 2553
ทําให้บริษทั มีความสามารถที&จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ได้ คณะกรรมการจึงมีมติให้เสนอจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ จากผล
ประกอบการงวด 12 เดือนของปี 2553 ตัง, แต่วนั ที& 1 มกราคม 2553 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.80
บาท คิดเป็ นร้อยละ 88.8 ของกําไรสุทธิต่อหุน้ โดยบริษทั ได้มกี ารจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแลว้ สําหรับผลการดําเนินงานระหว่าง
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เดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2553 ในอัตรา 0.20 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 168,197,903.80 บาท และสําหรับผลประกอบการ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553 ขอเสนอจ่ายอีกหุน้ ละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 504,593,711.40 บาท รวมเป็ นเงินปันผลจ่าย
ทัง, ปี 2553 เป็ นเงินจํานวนรวมทัง, สิ,น 672,791,615.20 บาท โดยกําหนดรายชื&อผูถ้ อื หุน้ ทีม& สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที& 14 มีนาคม
2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื&อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธี
ปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที& 15 มีนาคม 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในวันที& 4 พฤษภาคม 2554 ทัง, นี,
หุน้ สามัญทีบ& ริษทั ซื,อคืนทัง, หมด จํานวน 40,907,700 หุน้ จะเป็ นหุน้ ทีไ& ม่มสี ทิ ธิได้รบั เงินปันผล
เมื&อรองประธานเจ้าหน้าที&บริหารสายงานบัญชีและการเงิน ชี,แจงรายละเอียดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2552 แลว้
ประธานฯ ได้สอบถามที&ประชุมว่าผู ถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถาม
เพิ&ม เติม ประธานฯ จึงขอเสนอต่อทีป& ระชุมผูถ้ อื หุน้ เพือ& พิจารณาอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการของบริษทั งวด 12
เดือน ตัง, แต่วนั ที& 1 มกราคม 2553 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 88.8 ของ
กําไรสุทธิต่อหุน้ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2553 ในอัตรา
0.20 บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 168,197,903.80 บาท และสําหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553 ขอ
เสนอจ่ายอีกหุน้ ละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 504,593,711.40 บาท รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง, ปี 2553 เป็ นเงินจํานวนรวมทัง, สิ,น
672,791,615.20 บาท โดยกําหนดรายชื&ออผูถ้ อื หุน้ ทีม& สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที& 14 มีนาคม 2554 (Record Date) และรวบรวม
รายชื&อตามมาตรา 225 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันที& 15 มีนาคม 2554 และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในวันที& 4 พฤษภาคม 2554
มติท-ีประชุม ทีป& ระชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติอนุ มตั ิการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลประกอบการของบริษทั งวด 12 เดือน
ตัง, แต่วนั ที& 1 มกราคม 2553 ถึงวันที& 31 ธันวาคม 2553 ให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท คิดเป็ นร้อยละ 88.8 ของกําไรสุทธิ
ต่อหุน้ และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลสําหรับผลการดําเนินงานระหว่างเดือนมกราคม - มิถนุ ายน 2553 ในอัตรา 0.20
บาทต่อหุน้ เป็ นเงินจํานวน 168,197,903.80 บาท และสําหรับผลประกอบการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม – ธันวาคม 2553 ขอเสนอจ่าย
อีกหุน้ ละ 0.60 บาท เป็ นเงิน 504,593,711.40 บาท รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทัง, ปี 2553 เป็ นเงินจํานวนรวมทัง, สิ,น 672,791,615.20
บาท โดยกําหนดรายชื&ออผูถ้ อื หุน้ ทีม& สี ทิ ธิได้รบั เงินปันผลในวันที& 14 มีนาคม 2554 (Record Date) และรวบรวมรายชื&อตามมาตรา
225 แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันที& 15 มีนาคม 2554
และกําหนดจ่ายเงินปันผลให้แก่ผูถ้ อื หุน้ ในวันที& 4 พฤษภาคม 2554 โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี,
เห็นด้วย
จํานวน 627,682,051 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
จํานวน
เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
งดออกเสียง
จํานวน
12,601 เสียง คิดเป็ นร้อยละ 0
ของจํานวนหุน้ ทัง, หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที- 5 พิจารณาเลือกตังB กรรมการแทนกรรมการซึ-งออกจากตําแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี,แจงรายละเอียดการเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการซึง& ออกจากตําแหน่งตามวาระ
ให้ทป&ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุมได้ช, ีแจงว่าตามข้อบังคับของบริษทั ข้อที& 16. กําหนดว่าในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง, ให้
กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 (หรือใกลเ้ คียง 1 ใน 3) โดยให้กรรมการคนทีอ& ยู่ในตําแหน่งนานทีส& ุดเป็ นผูอ้ อก แต่อาจได้รบั
เลือกตัง, ให้กลับเข้าเป็ นกรรมการได้อกี
ในการประชุมใหญ่สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี 2554 นี, มีกรรมการทีจ& ะต้องพ้นจากตําแหน่งตามวาระในอัตราหนึ&งในสาม
ของจํานวนกรรมการทัง, หมด คิดเป็ นจํานวน 4 คน ได้แก่
1. นายชัย
จรุงธนาภิบาล กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนฤนาท
รัตนะกนก
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ: โลหะชาละ
กรรมการอิสระ
4. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
กรรมการ
ในการสรรหากรรมการ บริษทั ได้ประกาศเชิญให้ผูถ้ อื หุน้ รายย่อยเสนอชื&อบุคคลเห็นว่าที&มคี ุณสมบัติเหมาะสมเพื&อรับ
การพิจารณาเลือกตัง, เป็ นกรรมการบริษทั ล่วงหน้า ตัง, แต่วนั ที& 21 ตุลาคม 2553 ถึงวันที& 31 มกราคม 2554 ผ่านระบบข่าวของตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษทั แต่เมือ& ครบกําหนดเวลาแลว้ ปรากฏว่าไม่มผี ูถ้ อื หุน้ รายใดเสนอชื&อ
บุคคลใดมายังบริษทั
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนได้ดาํ เนินการสรรหากรรมการโดยพิจารณาบุคคลทีม& คี วามรู ้ ความสามารถ
มีประสบการณ์และประวัตกิ ารทํางานทีด& ี และมีภาวะผูน้ าํ วิสยั ทัศน์กว้างไกลรวมทัง, มีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติทด&ี ตี ่อ
องค์กร สามารถอุทศิ เวลาให้ได้อย่างเพียงพออันเป็ นประโยชน์ต่อการดําเนินกิจการของบริษทั นอกจากนี, ยังได้คาํ นึงถึงคุณสมบัติท&ี
เหมาะสมและสอดคลอ้ งกับองค์ประกอบและโครงสร้างของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุ รกิจของบริษทั ฯ จึงเห็นควรเสนอให้เลือกตัง,
กรรมการทีต& อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการต่ออีกวาระหนึ&ง ดังนี,
ทัง, นี, ประวัตแิ ละข้อมูลกรรมการทีเ& สนอให้เลือกตัง, ครัง, นี, และนิยามกรรมการอิสระทีบ& ริษทั กําหนดซึง& เข้มกว่าข้อกําหนด
ขัน, ตํา& ของคณะกรรมการกํากับตลาดทุนตามรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 3
คณะกรรมการบริษทั ซึง& ไม่รวมกรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย ได้พจิ ารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่าตอบแทนแล ้ว เห็นควรเสนอให้ทป&ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ เลือกตัง, กรรมการทีต& อ้ งออกตามวาระให้กลับเข้าดํารงตําแหน่งเป็ นกรรมการต่ออีก
วาระหนึ&ง ดังนี,
1. นายชัย
จรุงธนาภิบาล เสนอให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
และประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายนฤนาท
รัตนะกนก
เสนอให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบ
3. ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ: โลหะชาละ
เสนอให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ
4. นายธนกร
ปุลเิ วคินทร์
เสนอให้กลับเข้ามาดํารงตําแหน่งกรรมการ
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อนึ&ง ข้อบังคับของบริษทั ได้กาํ หนดวิธีการลงคะแนนเสียงแต่งตัง, กรรมการบริษทั เป็ นแบบการใช้คะแนนเสียงข้างมาก
โดยกําหนดให้หนึ&งหุน้ เท่ากับหนึ&งคะแนนเสียง
เมื&อเลขานุ ก ารการประชุมชี,แจงรายละเอียดการเลือกตัง, กรรมการแทนกรรมการซึ&งออกจากตํา แหน่ งตามวาระแล ว้
ประธานฯ ได้สอบถามที&ประชุมว่าผู ถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติมหรือไม่ และเมื&อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถาม
เพิ&มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอทีป& ระชุมผูถื้ อหุนพิ
้ จารณาเลือกตัง, กรรมการทีอ& อกจากตําแหน่งตามวาระกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึ&ง โดยลงคะแนนเป็ นรายบุคคล
มติท-ีประชุม ทีป& ระชุมได้พจิ ารณาแลว้ มีมติอนุมตั กิ ารแต่งตัง, กรรมการทัง, 3 คน ซึง& ต้องออกจากตําแหน่งตามวาระดัง
มีรายชื&อดังต่อไปนี,กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ&ง
(1) นายชัย จรุงธนาภิบาล ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 627,671,951 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จํานวน
- เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
22,701 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจํานวนหุนทั
้ ง, หมดของผูถื้ อหุนที
้ เ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(2) นายนฤนาท รัตนะกนก ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 627,671,151 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จํานวน
1,000 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
22,501 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจํานวนหุนทั
้ ง, หมดของผูถื้ อหุนที
้ เ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(3) ร้อยตํารวจตรีเกรียงศักดิ: โลหะชาละ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 627,640,956 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9954
ไม่เห็นด้วย จํานวน
28,795 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0045
งดออกเสียง จํานวน
24,901 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจํานวนหุนทั
้ ง, หมดของผูถื้ อหุนที
้ เ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
(4) นายธนกร ปุลเิ วคินทร์ ด้วยคะแนนเสียง
เห็นด้วย
จํานวน 627,373,451 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.9524
ไม่เห็นด้วย จํานวน
298,500 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.0475
งดออกเสียง จํานวน
22,701 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจํานวนหุนทั
้ ง, หมดของผูถื้ อหุนที
้ เ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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วาระที- 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2554
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที&ประชุมว่าในการพิจารณากําหนดค่ าตอบแทนและเบี,ยประชุมสําหรับกรรมการประจําปี 2553 นี,
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทนของบริษทั ได้พจิ ารณาโดยกลันกรองอย่
&
างละเอียดเพือ& ให้สอดคลอ้ งและเหมาะสมกับ
หน้าที&และความรับผิดของกรรมการ และได้เทียบเคียงกับค่าตอบแทนของกรรมการในบริษทั อื&นที&ประกอบธุ รกิจประเภทเดียวกัน
รวมทัง, การเติบโตของผลกําไรตามรายละเอียดทีป& รากฏในเอกสารแนบ 4 และได้เสนอไปยังคณะกรรมการบริษทั ให้เสนอต่อทีป& ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้พจิ ารณาอนุ มตั ิค่าตอบแทนคณะกรรมการ ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ และกรรมการชุดย่อยต่างๆ สําหรับปี 2554
โดยกําหนดวงเงินค่าตอบแทนสําหรับกรรมการดังกล่าวเป็ นจํานวนไม่เกิน 10.4 ลา้ นบาท และได้ให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธาน
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ชี,แจงรายละเอียดการกําหนดค่ าตอบแทนและเบี,ยประชุมสําหรับกรรมการ ประจําปี
2554 ให้ทป&ี ระชุมพิจารณา
นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธานคณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่ าตอบแทน ได้ช, ีแจงว่าพระราชบัญญัติบริษทั มหาชน
พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดว่า “การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติของทีป& ระชุมผูถ้ อื หุน้ ซึง& ประกอบด้วยคะแนนเสียง
ไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง, หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึง& มาประชุม”
คณะกรรมการสรรหาและกําหนดค่าตอบแทน ได้พจิ ารณาค่าตอบแทนกรรมการประจําปี 2554 โดยพิจารณากลันกรอง
&
ถึงความเหมาะสมของค่าตอบแทนทีส& อดคล ้องกับภาระหน้าที& และความรับผิดชอบทีไ& ด้รบั มอบหมาย รวมทัง, ได้เปรียบเทียบกับธุ รกิจ
ในประเภทและขนาดใกลเ้ คียงกัน จากรายงานผลสํารวจอัตราค่าตอบแทนกรรมการบริษทั จดทะเบียนของสมาคมส่งเสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทย รวมถึงการขยายตัวทางธุรกิจและการเติบโตด้านผลการดําเนินงานของบริษทั คณะกรรมการสรรหาและกําหนด
ค่ าตอบแทนจึงมีมติกาํ หนดค่ าตอบแทนคณะกรรมการสําหรับปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 10.4 ลา้ นบาท โดยแยกออกเป็ น
ค่าตอบแทน จํานวน 6.6 ล ้านบาท และบําเหน็จพิเศษ จํานวน 3.8 ล ้านบาท โดยมีรายละเอียดดังนี,
1. ค่าตอบแทนจํานวน 6.6 ล ้านบาท ซึง& แยกเป็ นดังนี,
(1) สําหรับคณะกรรมการบริษทั ให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่ ประธานกรรมการ ปี ละ 800,000 บาท และ
กรรมการ/กรรมการอิสระ ปี ละ 500,000 บาท
(2) สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบปี ละ 162,500 บาท
และกรรมการตรวจสอบ ปี ละ 125,000 บาท
(3) สําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่กรรมการสรรหา
และพิจารณาค่าตอบแทน ปี ละ 100,000 บาท
(4) สําหรับคณะกรรมการบริหารให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการบริหารปี ละ 162,500 บาท และ
กรรมการบริหาร ปี ละ 250,000 บาท
2. บําเหน็จพิเศษจํานวน 3.8 ล ้านบาท
เมือ& ประธานฯ ได้ช, แี จงรายละเอียดการกําหนดค่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2554 แลว้ ประธานฯ ได้สอบถาม
ทีป& ระชุมว่าผูถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิม& เติมหรือไม่ และเมื&อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุน้ สอบถามเพิ&ม เติม ประธานฯ จึงขอ
เสนอทีป& ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาอนุมตั คิ ่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2554 ตามรายละเอียดทีเ& สนอ
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มติท-ีประชุม ทีป& ระชุมได้พจิ ารณาแล ้ว มีมติอนุ มตั คิ ่าตอบแทนสําหรับกรรมการ ประจําปี 2554 ตามรายละเอียดดังนี,
1. ค่าตอบแทนจํานวน 6.6 ล ้านบาท ซึง& แยกเป็ นดังนี,
(1) สําหรับคณะกรรมการบริษทั ให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการ ปี ละ 800,000
บาท และกรรมการ/กรรมการอิสระ ปี ละ 500,000 บาท
(2) สําหรับคณะกรรมการตรวจสอบ ให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่ประธานกรรมการตรวจสอบ
ปี ละ 162,500 บาท และกรรมการตรวจสอบ ปี ละ 125,000 บาท
(3) สําหรับคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนของบริษทั ให้จ่ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ปี ละ 100,000 บาท
(4) สําหรับคณะกรรมการบริหารให้จ่ ายเป็ นรายปี โดยจ่ายให้แก่ ประธานกรรมการบริหาร ปี ล ะ
162,500 บาท และกรรมการบริหาร ปี ละ 250,000 บาท
2. บําเหน็จพิเศษจํานวน 3.8 ล ้านบาท
โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนนเสียงดังนี,
เห็นด้วย
จํานวน 623,887,848 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 99.3935
ไม่เห็นด้วย จํานวน
- เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
3,806,804 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0.6064
ของจํานวนหุน้ ทัง, หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที- 7 พิจารณาแต่งตังB ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจําปี 2554
ประธานฯ ได้ให้เลขานุการการประชุมชี,แจงรายละเอียดการแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชีและการกําหนดค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชี
บริษทั ประจําปี 2554 ให้ทป&ี ระชุมพิจารณา
เลขานุ การการประชุมได้ช, ีแจงว่าเพื&อให้เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 และ
ข้อบังคับของบริษทั ข้อที& 38. ที&กาํ หนดให้ทป&ี ระชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ แต่งตัง, ผู ส้ อบบัญชีและกําหนดค่ าสอบบัญชีของบริษทั ทุกปี และ
โดยการพิจารณาและเสนอแนะของคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการได้พจิ ารณาแลว้ เห็นสมควรเสนอให้ท&ปี ระชุมผูถ้ อื หุน้
พิจารณาอนุ มตั ิให้แต่งตัง, บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
ประจําปี 2554 โดยกํา หนดให้ผูส้ อบบัญ ชีค นใดคนหนึ&งตามรายชื&อดังต่ อไปนี, เป็ น ผู ท้ าํ การตรวจสอบและแสดงความเห็น ต่ อ
งบการเงินของบริษทั ในปี 2554
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที& 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ: ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที& 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที& 5339
ทัง, นี, นายพิสฐิ ทางธนกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที& 4095 เคยได้รบั อนุ มตั ิจากทีป& ระชุมคณะกรรมการและทีป& ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อยมาแล ้ว เป็ นเวลา 4 ปี โดยนายชาญชัย ชัยประสิทธิ: ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที&
3760 และนายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตเลขที& 5339 ยังไม่เคยได้รบั อนุ มตั ิทป&ี ระชุมคณะกรรมการและทีป& ระชุม
ผูถ้ อื หุน้ ให้เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย
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ในกรณีทผ&ี ูส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ให้บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส
จํากัด จัดหาผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตอืน& ของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด แทนได้
นอกจากนี, บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คูเปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด และผู ส้ อบบัญชีท&ไี ด้รบั การเสนอชื&อดังกล่าวไม่มี
ความสัมพันธ์และ/หรือส่วนได้เสียกับบริษทั /บริษทั ย่อย/ผูบ้ ริหาร/ผูถ้ อื หุน้ รายใหญ่หรือผูท้ เ&ี กี&ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวในลักษณะทีจ& ะ
มีผลกระทบต่อการปฏิบตั หิ น้าทีอ& ย่างเป็ นอิสระแต่อย่างใด
ในส่วนค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีนนั, คณะกรรมการตรวจสอบได้พจิ ารณาถึงภาระหน้าทีใ& นการสอบทานและตรวจสอบงบ
การเงินของบริษทั และบริษทั ย่อยแล ้ว เห็นควรกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน
6,050,000 บาท โดยรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย 5
เมือ& เลขานุ การการประชุมชี,แจงรายละเอียดการแต่งตัง, ผูส้ อบบัญชีแลว้ ประธานฯ ได้ให้นายชัย จรุงธนาภิบาล ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบชี,แจงรายละเอีย ดการแต่ งตัง, ผู สอบบั
้
ญ ชีและกํา หนดค่ าตอบแทนผู สอบบั
้
ญ ชีบ ริษ ทั ประจํา ปี 2554
ให้ท&ปี ระชุมพิจารณา และเมื&อประธานคณะกรรมการตรวจสอบชี,แจงรายละเอียดการแต่งตัง, ผู สอบบั
้ ญชีและกําหนดค่ าตอบแทน
ผูสอบบั
้ ญชีบริษทั ประจําปี 2554 แลว้ ประธานฯ ได้สอบถามที&ประชุมว่าผู ถ้ อื หุน้ ท่านใดประสงค์จะสอบถามประเด็นใดเพิ&มเติม
หรือไม่ และเมื&อ ไม่ม ีผู ถ้ ือ หุ น้ สอบถามเพิ&ม เติม ประธานฯ จึงขอเสนอทีป& ระชุมผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง, ผู สอบบั
้ ญชีและกําหนด
ค่าตอบแทนผูส้ อบบัญชีบริษทั ประจําปี 2554 ตามรายละเอียดทีเ& สนอ
มติท-ีประชุม ที&ประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติอนุ มตั ิให้แต่ งตัง, บริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัด
เป็ นสํานักงานสอบบัญชีของบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2554 โดยกําหนดให้ผูสอบบั
้ ญชีคนใดคนหนึ&งตามรายชื&อดังต่อไปนี,เป็ น
ผูทํ้ าการตรวจสอบและแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั ในปี 2554
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที& 4095
2. นายชาญชัย ชัยประสิทธิ: ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที& 3760
3. นายบุญเลิศ กมลชนกกุล ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขที& 5339
ในกรณี ท&ผี ู สอบบั
้ ญชีรบั อนุ ญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฎิบตั ิงานได้ ให้บริษทั ไพร้ซ วอเตอร์เฮาส์
คู เปอร์ส เอบีเ อเอส จํากัด จัดหาผู ส้ อบบัญชีรบั อนุ ญาตอื&นของบริษทั ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คู เปอร์ส เอบีเอเอส จํากัดแทนได้
โดยกําหนดค่าสอบบัญชีสาํ หรับบริษทั และบริษทั ย่อย ประจําปี 2554 เป็ นจํานวนเงินไม่เกิน 6,050,000 บาท โดยมีผูถ้ อื หุน้ ลงคะแนน
เสียงดังนี,
เห็นด้วย
จํานวน 627,671,551 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย จํานวน
- เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
งดออกเสียง จํานวน
23,101 เสียง หรือเท่ากับร้อยละ 0
ของจํานวนหุนทั
้ ง, หมดของผูถ้ อื หุนที
้ เ& ข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน
วาระที- 8 พิจารณาเรื-องอืน- ๆ (ถามี)
-ไม่มีการพิจารณาในเรื&องอืน& ๆ-
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เมือ& สิ,นสุดการพิจารณาในวาระที& 8 แลว้ ประธานฯ สอบถามทีป& ระชุมว่าผูถื้ อหุนท่
้ านใดมีความประสงค์จะเสนอเรื&องใดต่อทีป& ระชุม
เพือ& พิจารณาอีกหรือไม่ เมือ& ไม่มีผูใดเสนอเรื
้
&องอืน& ใดต่อทีป& ระชุมเพือ& พิจารณาแลว้ ประธานฯ จึงกล่าวปิ ดประชุมเวลา 12.00 น.

ประธานทีป& ระชุม

(นายสมใจนึก เองตระกูล)
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