รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล
แกรนด คอนเวนชั่น เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักสี่ เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร
กรรมการทีเ่ ขารวมประชุม
1. นายสุธรรม ชัชวาลวงศ
2. ดร.พิบลู ย ลิมประภัทร

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
3. นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา
4. นายวิจิตร วิชัยสาร
กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. นายสมเชาว ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการ
กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ
6. นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท /1
รองกรรมการผูจัดการ (สายบริหาร)
7. นายรังสรรค นันทกาวงศ
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 1)
8. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
กรรมการ กรรมการบริหาร และ
รองกรรมการผูจัดการ (สายปฏิบัติการ 2)
หมายเหตุ : /1 นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท เปนผูบริหารสูงสุดของสายการเงิน
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม
1. นางสาวโชติมา กิจศิรกร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 7318

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มี ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 37 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ได ทั้ ง สิ้ น
953,949,133 หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียก
ชํ า ระแล ว ของบริ ษั ท มี จํ า นวนทั้ ง สิ้ น 1,185,985,052 หุ น ) ครบเป น องค ป ระชุ ม ตามข อ บั ง คั บ ของบริ ษั ท
นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานที่ประชุม จึงกลาวเปดการประชุม โดยประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมเชาว
ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุม
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ก อ นเริ่ ม พิ จ ารณาวาระการประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห ารได ชี้ แ จงให ที่ ป ระชุ ม รั บ ทราบเรื่ อ ง
ดังตอไปนี้
1. ในการประชุมครั้งนี้ บริษัทจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือใหนับหนึ่งหุนเปน
หนึ่งเสียงโดยบริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนใชในการออกเสียงลงคะแนน
และไดมอบใหผูถือหุนพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว โดยบัตรลงคะแนนจะมีชองใหผูถือหุนเลือก
วา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใด คัดคาน
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ
ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
หลังจากนั้นเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนน และ
เก็บไวเปนหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หัก
ออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่ทํา
หนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ
หุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน บันทึก
รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว
2. เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นขอใหแนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย
โดยคําถามหรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระที่กําลังพิจารณา
3. และเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทได
เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และชื่อบุคคลที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 5 มกราคม
2552 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ผลปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ๆ เขามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ประธานกรรมการบริห ารเสนอให ที่ ป ระชุมพิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดของ
สําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม
ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 2

953,949,133

953,949,133

รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงานประจําป
ของคณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่
ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
สําหรับผลประกอบการในป 2551 บริษัทมีรายไดรวมทั้งสิ้น 780 ลานบาท
ประกอบดวยรายไดจากการขาย 768 ลานบาท รายไดจากการบริการ 4 ลานบาท และรายได
อื่น ๆ 8 ลานบาท โดยรายไดจากการขายคิดเปนสัดสวนรอยละ 98.5 ของรายไดทั้งหมด
รายไดจากการขายโครงการ รายไดจากการขายประมาณรอยละ 76 มาจากการ
ขายบานจัดสรรพรอมที่ดินในโครงการ ธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 โครงการกรีน
พารครังสิต คลอง 3 โครงการบานฟาปยรมย เฟส 7 โครงการบานฟาปยรมย เฟส 9 โครงการ
บานฟากรีนพารค รอยัล พุทธมณฑล สาย 1 โครงการบานฟาปยรมย เฟส 8 และโครงการ
บานฟา กรีนพารค ประชาอุทิศ
รายได จ ากการขายรายผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ษั ท มี สั ด ส ว นรายได จ ากการขาย
ประกอบดวย รายไดจากการขายบานเดี่ยวรอยละ 70 ทาวเฮาสรอยละ 12 บานแฝดรอยละ 7
อาคารพาณิชย และอื่น ๆ รอยละ 11
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น
14 โครงการ มูลคารวม 10,092 ลานบาท โดยเปนมูลคาที่ทําสัญญาซื้อขายแลว 4,632 ลาน
บาท และโอนรับรูเปนรายไดแลว 4,117 ลานบาท
นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการประกาศรางวัลแหงความสําเร็จ ซึ่งถือเปนการการันตี
การมุงมั่นในการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพควบคูการใหบริการที่ดียึดมั่นบนหลักคุณธรรม
ความดี และการชวยเหลือสังคม เชน “รางวัลผูประกอบการอสังหาริมทรัพยที่ดี” จาก
สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) “รางวัลเกียรติยศ คนดี สังคมไทย
ประจําป 2551” สาขา บริหารและพัฒนาองคกร และไดรับการจัดอันดับอยูในกลุมดีเลิศ
ในรายงานผลสํารวจการกํากับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคม
สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
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ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามที่เสนอมา โดยมี
ผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

953,949,133

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม

953,949,133

ระหวางการประชุมมีผูเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวนหุน 133 หุน ทําใหมีผูถือหุนเขา
ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 38 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ได ทั้ ง สิ้ น
953,949,266 หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
(หุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,185,985,052 หุน)
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 และการงดจาย
เงินปนผล
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจาก
ผลการดําเนินงานป 2551 และการงดจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท
ขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร
สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไม
นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แตเนื่องจากในป 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการของ
บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 26,136,385.27 บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการป
2551
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แตเนื่องจากในป 2551 งบการเงินรวมของ
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ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการงดจัดสรรกําไร และการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2551 ตามที่
เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

รวม
วาระที่ 5

953,949,266

953,949,266

100.00

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2552
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 โดยแถลงใหที่
ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการ
แบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยในป
นี้มีกรรมการที่ครบกําหนดวาระตองออกจํานวน 3 ทาน คือ
1.
2.
3.

นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน
นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม
นายรังสรรค นันทกาวงศ

กรรมการ และกรรมการอิสระ
กรรมการ
กรรมการ

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา
คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลที่มี
คุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เกี่ยวของ และมีความรู
ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผู
ถื อ หุ น เลื อ กตั้ ง กรรมการที่ ค รบกํ า หนดออกตามวาระทั้ ง 3 ท า น ดั ง กล า ว กลั บ เข า ดํ า รง
ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง
สํ า หรั บ การกํ า หนดค า เบี้ ย ประชุ ม และค า ตอบแทนกรรมการสํ า หรั บ ป 2552
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณา
หลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2551 เมื่อ วันที่ 25 เมษายน 2551 แลวเห็นวาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการ
ดั ง กล า วมี ความสอดคล อ งกับ ภาระหนา ที่ ข องกรรมการ และอยู ใ นระดั บ ที่ แ ข ง ขั น ได กั บ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ จึงเห็นควร
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1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
(โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ)
3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
5. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ
100,000 บาท ตอคน ตอป
6. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา
30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
7. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
8. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอครั้งการประชุม
9. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
20,000 บาท ตอครั้งการประชุม
ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาตั้งแตป 2547
ประธานกรรมการบริหารแจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับวาระนี้ คุณสมนึก ตันฑ
เทอดธรรม และคุณรังสรรค นันทกาวงศ ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระและเปนผูถือหุน
ของบริษั ท ของดออกเสีย งในการเลื อ กตั้ ง ตนเองกลับ เข า ดํา รงตํ า แหนง อี กวาระหนึ่ง เป น
จํานวนเสียงทั้งสิ้น 19,810,800 เสียง และ 1,000,000 เสียง ตามลําดับ
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2552 จํานวน 3
ทาน ไดแก 1) นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน 2) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ 3) นายรังสรรค
นันทกาวงศกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการ
แตละทาน ดังนี้
1) นายกอบศักดิ์ พงศพนรัตน

เห็นดวย

กรรมการ กรรมการอิสระ

953,949,266

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

เสียง

คิดเปนรอยละ

97.9233

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

19,810,800

เสียง

คิดเปนรอยละ

2.0767

953,949,266

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

รวม

953,949,266

2) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

934,138,466
-
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3) นายรังสรรค นันทกาวงศ

เห็นดวย

กรรมการ

952,949,266

เสียง

คิดเปนรอยละ

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

1,000,000

เสียง

คิดเปนรอยละ

0.1048

953,949,266

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.0000

ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

-

99.8952

และมี ม ติ เ ป น เอกฉั น ท อ นุ มั ติ ใ ห กํ า หนดค า ตอบแทนกรรมการและกรรมการ
ตรวจสอบ ประจําป 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 6

953,949,266

953,949,266

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารแตง ตั้ ง ผู สอบบั ญ ชี และกํา หนดค า ตอบแทนของผู สอบบั ญ ชี
ประจําป 2552
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2552 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา
วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2552 และในกรณีที่ผูสอบ
บัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะกําหนดผูสอบ
บัญชีรบั อนุญาตทานอื่นใหเปนผูดําเนินงานแทน
เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณ
ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจ
ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท
สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการที่อาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง
ผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด
ทั้งนี้ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 840,000 บาทตอป ลดลงจาก
ป 2551 จํานวน 150,000 บาท
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี ประจําป 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

ไมเห็นดวย

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

งดออกเสียง

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

-

เสียง

คิดเปนรอยละ

100.00

รวม
วาระที่ 7

953,949,266

953,949,266

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ในเรื่องตางๆ สรุปสาระสําคัญดังนี้
นางสาวจรูญลักษณ หรองกระโทก จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา
จากสภาวะการณตาง ๆ ในปจจุบันที่เปนปจจัยลบตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายใน
การบริหารงานอยางไร
ประธานกรรมการบริหารชี้แจงวา บริษัทมีน โยบายในการบริหารงานดานตางๆ
ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เนนกลยุทธในการสรางความพึงพอใจสุงสุดใหแกลูกคา ดวย
การพัฒนาคุณภาพสินคาและการบริการ การบริหารตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ใหมี
ประสิทธิภาพสูงสุด พัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคูกับการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และ
จริยธรรมในการทํางานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดตอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม

ปดประชุมเวลา 15.30 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ)
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