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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2556
เวลาและสถานที่
ประชุมเมือ่ วันพุธ ที่ 25 เมษายน 2556 เวลา 14.00 น. ณ หองบอลรูม สโมสรสนามกอลฟ บางปูกอลฟแอนด
สปอรต เลขที่ 191 หมู 3 ตําบลแพรกษาใหม อําเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการ
ประธานที่ประชุม นายมาโนช วงษเจริญสิน ประธานกรรมการ
เริ่มการประชุม นายมาโนช วงษเจริญสิน ประธานในที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และให
นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน เปนผูกลาวดําเนินการประชุม โดย แนะนําคณะกรรมการบริษทั ผูชวยผูสอบบัญชี
ที่ปรึกษากฏหมายและ ผูบริหาร ที่มารวมประชุมดังนี้
1. นายกําธร วรรธนะเลาหะ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
2. นายมงคล เหลาวรพงศ
กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ
3. นายไล จี เซียง
กรรมการผูจัดการ
4. นายกัว ซือ ลุน
กรรมการ
5. นายกิติชัย วงษเจริญสิน
กรรมการ
6. นายภูวสิษฐ วงษเจริญสิน
กรรมการ
7. นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน
กรรมการ / เลขานุการบริษัท
8. นายสิงห วงศรุจิไพโรจน
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน
9. นางสาวอาจารีย ศุภสินวงศชัย ผูจัดการฝายการเงิน / เลขานุการคณะกรรมการ
10. นางสาวปทมา มโนมัยสุพัฒน ผูชวยผูสอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคานแต็นท เซอรวิสเซส จํากัด
11. นายพายัพ ขําอาจ ที่ปรึกษากฏหมาย สํานักงาน พายัพ ขําอาจ ทนายความ
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
นายสุโข วุฑฒิโชติ เนื่องจากติดภาระกิจอยูประเทศบราซิล
ปจจุบัน บริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนจํานวน 263,999,950 บาท แบงเปนหุนสามัญ 26,399,995 หุน มูลคา
หุนที่ตราไวหุนละ 10 บาท และเรียกชําระแลวเต็มจํานวน มีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและที่มอบฉันทะมาให
ผูอื่นมารวมประชุม จํานวน 30 ราย รวมจํานวนหุน ไดทั้งสิ้น 18,961,020 หุน เทากับรอยละ 71.80 ของจํานวนหุน
ที่ชําระแลวดังกลาว ซึ่งเกินกวา หนึ่งในสาม ของ จํานวนหุนที่จําหนายไดแลวครบเปนองคประชุมตามขอบังคับที่
27 ของบริษัท จึงขอเปดประชุม
กอนเขาสูวาระการประชุม ประธานฯ ไดเรียนชี้แจงถึงวิธีการนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในแตละวาระ
เพื่อใหเปนไปตาม ขอพึงปฏิบัติสําหรับการจัดประชุมผูถือหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหการออกเสียง ลงคะแนนในแตละวาระตาง ๆ
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ผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู โดยหนึ่งหุนมีหนึ่งเสียง และผูรับมอบฉันทะมีคะแนน
เสียงเทากับจํานวนเสียงที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหรวมกัน หลังจากที่ไดมีการนําเสนอในแตละวาระแลว จะเปด
โอกาสใหผูถือหุนซักถามหรือแสดงความคิดเห็นในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ขอใหผูถือหุนพูดผานไมโครโฟน
โดยระบุชื่อ นามสกุล ใหชัดเจนทุกครั้งเพื่อบริษัทฯ จะไดบันทึกรายงานการประชุมไดถูกตอง
หลังจากการซักถามและตอบขอซักถามสิ้นสุดลงแลว ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนลงคะแนนเสียง ซึ่งแต
ละทานสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดวย หรือ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียงในแตละวาระ ในการนับคะแนน
ประธานฯ จะขอใหผูถือหุนที่ลงคะแนนเสียง ไมเห็นดวย และ งดออกเสียงยกมือแจง เจาหนาที่จะไปเก็บบัตร
ลงคะแนน และ เจาหนาที่จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขา
รวมประชุม สวนที่เหลือถือวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้นๆ และจะแจงผลการนับคะแนนเสียงตอที่ประชุม
ในแตละวาระตอไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2555
ประธาน ฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ไดประชุมเมื่อ
วันที่ 25 เมษายน 2555 ซึ่งบริษัทไดจัดทําเสร็จสิ้นภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดสงให
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดแลวตามสําเนาที่สงให
ทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกรายงานไวอยาง
ถูกตองแลว
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะซักถามหรือไม
เมื่อไมมีคําถามใด ๆ จากผูถือหุน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุม โดยมีผลการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
มติของผูเขารวมประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปนรอยละ (%)
เห็นดวย
18,961,020 เสียง
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานและรายงานประจําปของคณะกรรมการบริษัทฯ
ประธานฯ มอบหมายให นายสิงห วงศรุจิไพโรจน ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน เปนผูรายงาน ดังนี้
รายงานผลการดําเนินงานอยางยอ ดังนี้ สําหรับป 2555 นี้ มีกําไรสุทธิ 42.7 ลานบาท ลดลงจากปที่แลว
อยู 39 ลานบาทหรือเทากับลดลง 48% จากปกอนโดยประมาณซึ่งมีสาเหตุมาจากหนังวัวดิบ ซึ่งเปนวัตถุดิบที่
สําคัญมีตนทุนสูงขึ้นราว 4% เมื่อเทียบจากปกอนเพราะวาราคาเนื้อวัวมีราคาสูงมาก จึงทําใหมีการบริโภคเนื้อวัว
ลดลงมาก การฆาวัวจึงลดลงทําใหหนังวัวซึ่งเปนวัตถุดิบของบริษัทฯ มีปริมาณนอยจึงมีราคาแพงประกอบกับ
ตนทุนเคมี, ตนทุนแรงงาน, ตนทุนพลังงาน และตนทุนโสหุยการผลิตสูงขึ้นตามภาวะเงินเฟอที่สูงขึ้นทุกๆ ป ตามที่
ทราบกันดีอยูแลวในขณะที่รายไดถัวเฉลี่ยรวมต่ําลง ดวยเหตุเพราะวาผูผลิตรองเทาตางหันกลับมาใชวัตถุดิบ
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ราคาถูก คือหนังทอง (Split) แทนหนังผิว (Full Grain) ซึ่งเปนหนังคุณภาพดีกวาและมีราคาแพงกวาเพื่อลดตนทุน
สินคา ทั้งนี้เพื่อความอยูรอดของธุรกิจซึ่งสงผลกระทบกับบริษัทฯโดยตรงทําใหรายไดถัวเฉลี่ยรวมของบริษัทฯ
ลดลงเนื่องจากสัดสวนการขายหนังทองซึ่งมีราคาถูก(ประมาณครึ่งหนึ่งของหนังผิว) มีปริมาณขายเพิ่มมากขึ้น
มาก เมื่อรายไดถัวเฉลี่ยรวมลดลงในขณะที่ตนทุนหนังดิบและคาใชจายตาง ๆ สูง ขึ้นจึงสงผลกระทบตอกําไร
ขั้นตนลดลงประมาณ 3% กวา ๆ โดยมีรายละเอียดที่สําคัญดังนี้คือ บริษัทฯ มีรายไดจากการขายรวม 1,737 ลาน
บาทใกลเคียงกับปที่แลว แตมีตนทุนขายรวม 1,582 ลานบาทเพิ่มขึ้นจากปที่แลว 43 ลานบาทคิดเปน 3.7%จาก
ปกอนทําใหมีกําไรขั้นตน 155 ลานบาทลดลงจากปกอน 66 ลานบาท สวนคาใชจายการขายและบริหารลดลง
เล็กนอย รายไดอื่นๆมีรายไดรับคืนภาษีนําเขา ม.19 ทวิ ประมาณ 10 ลานบาทและในป 2555 นี้มีอัตรากําไร
ขั้นตนตอหุนขั้นพื้นฐานเทากับ 1.62 บาทตอหุนลดลงจากปที่แลว 1.48 บาทตอหุน (ปที่แลว 3.10 บาทตอหุน)
ประธานฯ ไดให Mr. David Lai กลาว รายงานภาพรวมของอุตสาหกรรมฟอกหนัง
ผลการดําเนินงานตามที่คุณสิงหรายงานของปนี้ ลดลงจากปที่แลว เนื่องจากราคาหนังเค็มมีราคาสูงขึ้น
เทียบจากราคาหนังเค็มในชวงเวลาเดียวกัน ณ เมษายน ปนี้ ราคาเสนอขาย 110 เหรียญสหรัฐตอตัว ในขณะที่
เมษายน ปที่แลวราคาเพียง 91 เหรียญสหรัฐตอตัว เหตุการณแบบนี้เปนระยะเวลามา 2 -3 ปเปนไตระดับราคา
เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งเปนจุดสูงสุดของราคาหนังเค็มที่ดําเนินธุรกิจฟอกหนังมาก ซึ่งไมเคยเกิดขึ้นมากอน สาเหตุหลัก
ๆ จุดออนของธุรกิจฟอกหนังขึ้นอยูกับราคาหนังวัวดิบ ธุรกิจการเลี้ยงฟารมวัวเพื่อขายเนื้อ เปลี่ยนแปลงไปอยาง
ตรงกันขาม จากเดิมที่ผูเลี้ยงวัวเพื่อขายเนื้อวัวและขายหนังวัว เปนสวนพลอยได เมื่อการบริโภคเนื้อวัวนอยลง
ทําใหผูเลี้ยงวัวตองขึ้นราคาหนังวัว เพื่อใหธุรกิจฟารมวัวอยูรอด เปรียบเทียบงายๆ ก็คือ บริษัทฯ ซื้อวัวทั้งตัวเพื่อ
เอาหนังวัวมาใชในการผลิตโดยไมไดเนื้อมาดวย
สําหรับบริษัทฯ ผลิตหนังรองเทาใหผูผลิตรองเทาแบรดเนม จําเปนตองใชหนังที่มีคุณภาพดี โดยการเสนอ
ราคารายไตรมาสมีการปรับราคาขายเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตก็ไมทันกับราคาหนังวัวดิบที่เพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว แมวา
ราคาขายไมสามารถปรับไดตามราคาวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น แตเชื่อวา บริษัทฯ ยังคงดําเนินกิจการอยุได อาจจะไดกําไร
นอยลง แตก็ไมถึงกับแยหรือขาดทุนไป เมื่อเทียบกับอุตสาหกรรมอื่น ๆ เชน รองเทาหรือ เสื้อผาสิ่งทอที่ปดตัวลงไป
หลายบริษัท
สําหรับโรงงานฟอกหนังในเมืองไทย ไมมีคูแขงมากนัก อุตสาหกรรมฟอกหนังยังคงอยูได อีกประการหนึ่งคือ
ลูกคาของบริษัทฯ เปนลูกคารายใหญผลิตสินคา คือ รองเทาใหกับบริษัทรองเทาแบรนดเนมทั่วโลก อาทิเชน
Timberland, Adidas, Lacoste, Dr.Martins, Fred Perry, Reebok เปนตน มีฐานะการเงินที่แข็งแกรง และมี
ความสามารถในการผลิตเปนอยางดี ทําใหมีคําสั่งซื้ออยางตอเนื่องจากบริษัทรองเทาแบรนดเนม และบริษัทฯ ยัง
มีโอกาสพัฒนาไปเปนผูผลิตอยางอื่น ซึ่งอยูในระหวางศึกษาและวางแผนเพื่อ รายไดใหกับบริษัทฯ ถึงแมวามีผล
การดําเนินงานลดลงจากปที่แลว แตก็ยังมีเงินปนผลจายใหกับผูถือหุนไมนอยกวาปกอน ๆ
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ผูถือหุน (คุณวิมล สันฑนพิพัฒน) รับมอบอํานาจจาก สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
คําถาม ตนทุนวัตถุดิบเพิ่มขึ้น, คาแรงก็เพิ่มขึ้น และอื่น ๆ บริษัทวิธีการดําเนินการอยางไร
ประธานฯ
คําตอบ สําหรับคาแรงที่เพิ่มขึ้น บริษัทฯ ไดรับผลกระทบบางเล็กนอย เพราะสวนใหญคาแรงของพนักงานบริษัท
เกิน 300 บาทแลว สามารถชดเชยไดกับสวนตางจากการลดอัตราภาษีเงินไดนิติบุคคคลที่ภาครัฐลดลง สําหรับ
ตนทุนวัตถุดิบที่เพิ่มขึ้น สัดลวนในการปรับราคาขายใหสอดคลองกับราคาตนทุนที่ปรับขึ้นยังไมสัมพันธกัน มีสวน
ตางอยูในบางชวงเวลา บริษัทฯ จึงใชวีธีลดและควบคุมคาใชจายในการผลิตใหไดมากที่สุดเพื่อชดเชยกันตนทุน
หนังดิบที่เพิ่มขึ้น โดยปกติราคาวัตถุดิบจะมีการขึ้นราคาและก็มีชวงราคาที่ลดลง สามารถมาชดเชยกันไดกับราคา
ขายของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําปของคณะกรรมการ
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
ประธานฯ แจงใหผูถือหุนทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด กําหนดใหบริษัทตองจัดทํางบการเงิน
ประจําปสิ้นสุด ณ รอบปบัญชีบริษัท ที่ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลวและเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติ
คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555 ซึ่งไดผานการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท เอส เค แอคเคานแต็นท
เซอรวิสเซส จํากัด และไดผานการพิจารณาของ คณะกรรมการตรวจสอบแลว รายละเอียดปรากฎตามรายงาน
ประจําป ซึ่งไดสงใหทุกทานแลว พรอมหนังสือเชิญประชุม โดยสรุปสาระสําคัญไดดังนี้
สินทรัพยรวม 1,126.77 ลานบาท
หนี้สินรวม 170.24 ลานบาท
ทุนที่ออกและเรียกชําระแลว 264.00 ลานบาท
สวนของผูถือหุน 956.53 ลานบาท
รายไดจากการขาย 1,736.97 ลานบาท
รายไดรวม 1,768.85 ลานบาท
ตนทุนรวม 1,581.65 ลานบาท
กําไรสุทธิ 42.70 ลานบาท
กําไรสุทธิตอหุน 1.62 บาท
มูลคาตามบัญชีตอหุน 36.30 บาท
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะซักถามหรือไม
เมื่อไมมีคําถามใด ๆ จากผูถือหุน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุล และ งบกําไรขาดทุน และ งบกระแสเงินสด ประจําป 2555 ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติของผูเขารวมประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปนรอยละ (%)
เห็นดวย
18,961,020 เสียง
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
-
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วาระที่ 4 พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินปนผล
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ จะตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําป
สวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป ปจจุบันบริษัทฯไดจัดสรรทุนสํารองดังกลาว
ครบตามที่กฎหมายกําหนดแลว ในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรสุทธิ 42.70 ลานบาท คณะกรรมการจึงเสนอให
พิจารณาจัดสรรกําไรสุทธิเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในอัตราหุนละ 1.75 บาท รวมเปนเงิน 46,199,991.25 บาท
โดยใหกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธิ
ในการรับเงินปนผลในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปด
สมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และใหจายเงินปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะซักถามหรือไม
เมื่อไมมีคําถามใด ๆ จากผูถือหุน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติจัดสรรกําไรเปนเงินปนผลใหกับผูถือหุน ในอัตราหุนละ 1.75 บาท รวมเปนเงิน
46,199,991.25 บาท ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อปรากฎ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิเขารวมประชุมและออก
เสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุน และสิทธิในการรับเงินปนผลในวันที่ 13 มีนาคม 2556 และให
รวบรวมรายชื่อตาม ม.225 ของ พรบ.หลักทรัพย โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 14 มีนาคม 2556 และใหจายเงิน
ปนผลในวันที่ 20 พฤษภาคม 2556 คะแนนเสียงดังนี้
มติของผูเขารวมประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปนรอยละ (%)
เห็นดวย
18,961,020 เสียง
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน ฯ แถลงวา การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน
จํากัดและขอบังคับของบริษัท กําหนดใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําปในอัตราหนึ่งในสาม บริษัทฯไดประกาศในเว็บไซดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เชิญใหผูถือหุน
เสนอรายชื่อบุคคลที่เห็นวามีคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการคัดเลือกเปนกรรมการบริษัทรวมทั้งระเบียบวาระการ
ประชุม แตไมมีการเสนอรายชื่อ หรือระเบียบวาระการประชุมเขามายังบริษัทฯ ซึ่งในปนี้มีกรรมการที่ ครบกําหนด
ออกตามวาระจํานวน 3 คน คือ
1. นายกิติชัย วงษเจริญสิน 2. นายกัว ซือ ลุน และ 3. นายสุโข วุฑฒิโชติ
คณะกรรมการขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเลือกบุคคลทั้ง 3 คน เขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง
เนื่องจากเห็นวาบุคคลดังกลาวเปนผูมีความรู ความสามารถ มีวิสัยทัศนกวางไกล มีประวัติการทํางานที่โปรงใสไม
ดางพรอย และปฏิบัติงานในฐานะกรรมการที่ผานมาไดอยางมีประสิทธิภาพ
สําหรับวาระนี้ผูถือหุนสามารถพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลก็ได
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะซักถามหรือไม
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เมื่อไมมีคําถามใด ๆ จากผูถือหุน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุม มีมติเลือกตั้งกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงใหม ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติของผูเขารวมประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปนรอยละ (%)
เห็นดวย
18,961,020 เสียง
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการ
ประธานฯ แถลงวา คณะกรรมการไดพิจารณาคาตอบแทนสําหรับกรรมการ โดยคํานึงถึงหลักเกณฑตาง ๆ ไดแก
ผลประกอบการบริษัท ระดับความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย เปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทเดียวกัน เห็นควร
เสนอใหผูถือหุนพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการบริษัทซึ่งไดแก คาเบี้ยประชุม คาตําแหนงและเงินโบนัส
ตอบแทนผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการ ดังนี้ คาตอบแทนรายเดือน เดือนละ 15,000 บาท คาเบี้ยประชุมครั้งละ
5,000 บาท กรรมการที่ไมเขารวมประชุมจะไมไดรับเบี้ยประชุมครั้งนั้น และเงินคาตอบแทนประจําป
คณะกรรมการทั้งคณะ จํานวน 3 ลานบาท
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะซักถามหรือไม
เมื่อไมมีคําถามใด ๆ จากผูถือหุน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติของผูเขารวมประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปนรอยละ (%)
เห็นดวย
18,961,020 เสียง
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 7 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธานฯ แถลงวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและแนวทางปฏิบัติของสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย (ก.ล.ต.) กําหนดใหบริษัทแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีเปน
ประจําทุกป ทั้งนี้สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมใหทําหนาที่ตอไปไดไมเกินรอบระยะเวลา 5 รอบระยะเวลา
บัญชี โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว เห็นสมควรเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติใหแตงตั้ง ผูสอบบัญชี บริษัท เอส เค แอคเคานแต็นท เซอรวิสเซส จํากัด
ตามรายชื่อตอไปนี้เปนผูสอบบัญชีประจําป 2556
1. นางสาววรรญา พุทธเสถียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตหมายเลข 4387 และ/หรือ
2. นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาต หมายเลข 4996
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ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไมมีความสัมพันธหรือสวนไดเสียกับบริษัท/ ผูบริหาร/ผูถือหุน
รายใหญหรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด สําหรับคาสอบบัญชีเห็นควรเสนอใหผูถือหุนพิจารณา
อนุมัติ คาสอบบัญชีประจําป 2556 ปละ 515,000 บาท ปรับเพิ่มจากปที่แลว 22,000 บาท
ประธานฯ ไดสอบถามที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดตองการจะซักถามหรือไม
เมื่อไมมีคําถามใด ๆ จากผูถือหุน ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมลงมติในวาระนี้
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
มติของผูเขารวมประชุม
จํานวนเสียงที่ลงมติ
คิดเปนรอยละ (%)
เห็นดวย
18,961,020 เสียง
100
ไมเห็นดวย
- เสียง
งดออกเสียง
- เสียง
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอื่น หรือมีขอซักถามประเด็นใดอีกหรือไม
เมื่อไมมีผูถือหุนทานตองการสอบถาม หรือใหความเห็น จึงขอปดประชุมและขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ให
เกียรติและสละเวลามารวมประชุมในครั้งนี้
ปดประชุม เวลา 14.50 น.
(หลังจากปดประชุมแลว มีผูถือหุนมาเพิ่มจากเมื่อตอนเริ่มเปดประชุม จํานวน 4,070 หุน)

----ลงนามแลว----(นายมาโนช วงษเจริญสิน)
ประธานที่ประชุม
----ลงนามแลว----(นายสุวัชชัย วงษเจริญสิน)
กรรมการและเลขานุการบริษัท
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