รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน)
วัน เวลา และสถานที่ประชุม
ประชุมเมื่อวันศุกรที่ 23 เมษายน 2553 เวลา 14.30 – 15.35 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. นางสาวจันทรา วองศรีอุดมพร

ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขที่ 4996

เริ่มการประชุม เวลา 14.30 น.
มี ผู ถื อ หุ น เข า ร ว มประชุ ม ด ว ยตนเองและโดยการมอบฉั น ทะรวม 33 ราย นั บ จํ า นวนหุ น ได ทั้ ง สิ้ น
909,088,792 หุน คิดเปนรอยละ 76.66 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
วาเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบ หรือเห็นดว ยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุ นทานใด คัดคา น
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชบัตรลงคะแนนที่บริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ
ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน
หลังจากนั้นเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนนและ
เก็บไวเปนหลักฐาน
ในการรวบรวมผลคะแนน เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
หักออกจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่
ทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผู
ถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน
บันทึกรวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว
2. เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนที่มีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดงความ
คิดเห็นขอใหแนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย
โดยคําถามหรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระที่กําลังพิจารณา
3. บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน โดยการเปดโอกาส
ใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 และชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 2 มกราคม 2553 ถึง
วันที่ 15 กุมภาพันธ 2553 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
และเว็บไซตของบริษัท ผลปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอเรื่องใด ๆ เขามา
หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเริ่มประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ประธานกรรมการบริห ารเสนอให ที่ป ระชุมพิ จ ารณารับ รองรายงานการประชุ ม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2552 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามรายละเอียดของ
สําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม
ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความ
คิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552
ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2552 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 2

909,088,792
909,088,792

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
100.00

รั บ ทราบผลการดํ า เนิ น งานของบริ ษั ท ในรอบป 2552 และรายงานประจํ า ป ข อง
คณะกรรมการ
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2552 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามที่
ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ
ประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้
บริษัทและบริษัทยอยมีกําไรสุทธิ 56 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 จํานวน 102
ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 221
รายไดรวมทั้งสิ้น 865 ลานบาท เพิ่มขึ้นจากป 2551 ที่มีรายไดรวมทั้งสิ้น 780
ลานบาท บริษัทและบริษัทยอยมีรายไดรวมทั้งสิ้นเพิ่มขึ้น 85 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นรอยละ 10
ประกอบดวยรายไดจากการขาย 822 ลานบาท รายไดจากการบริการ 3 ลานบาท และรายได
อื่น ๆ 40 ลานบาท
รายได จ ากการขายรายผลิ ต ภั ณ ฑ บริ ษั ท มี สั ด ส ว นรายได จ ากการขาย
ประกอบดวย รายไดจากการขายบานเดี่ยวรอยละ 72 บานแฝดรอยละ 13 ทาวเฮาสรอยละ 6
อาคารพาณิชยรอยละ 1 และอื่น ๆ รอยละ 8 ในขณะที่ในป 2551 บริษัทมีสัดสวนรายได
จากการขาย ประเภทบานเดี่ยวรอยละ 70 บานแฝดรอยละ 7 ทาวนเฮาสรอยละ 12 อาคาร
พาณิชยรอยละ 2 และอื่น ๆ รอยละ 9 ตามลําดับ
รายไดจากการขายโครงการ รายไดจากการขายประมาณรอยละ 87 มาจากการ
ขายบานจัดสรรในโครงการธัญธานีโฮมออนกรีน วิลเลจ เฟส 2 ,โครงการบานฟาปยรมย
เฟส 10 ,โครงการบานฟากรีนพารครอยัล พุทธมณฑลสาย 1,โครงการบานฟาปยรมย เฟส 9
โครงการบานฟากรีนพารค ประชาอุทิศ ,โครงการเดอะโฟกัส คอนโดมิเนียม และโครงการ
กรีนพารครังสิต คลอง 3
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งสิ้น
12 โครงการ มูลคาโครงการรวมทั้งสิ้น 8,803 ลานบาท โดยเปนมูลคาที่ทําสัญญาซื้อขาย
แลวทั้งสิ้น 4,848 ลานบาท คิดเปนรอยละ 55 ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน และโอนรับรู
เปนรายไดแลว 4,480 ลานบาท คิดเปนรอยละ 50 ของมูลคาโครงการรวมในปจจุบัน
นอกจากนี้ในป 2552 บริษัทยังไดรับการประเมิน คุณภาพดานการกํากับ ดูแ ล
กิจการซึ่งจัดโดยสมาคมสถาบันกรรมการบริษัทไทยรวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
-3-

และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยในระดับ “ ดีเลิศ ”
จดทะเบียนที่มีผลการประเมินสูงสุด

เปนหนึ่งใน 52 บริษัท

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2552 และรับทราบรายงาน
ประจําปของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท
ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่
ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2552 ตามที่เสนอมา โดยมี
ผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 4

909,088,792
909,088,792

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
100.00

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2552 และจายเงินปนผล
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผล
การดําเนินงานป 2552 และจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้
ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับ
ของบริษัทขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวา
รอยละหาของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารอง
นี้ จ ะมี จํ า นวนไม น อ ยกว า ร อ ยละสิ บ ของทุ น จดทะเบี ย น เว น แต บ ริ ษั ท จะมี ข อ บั ง คั บ หรื อ
กฎหมายอื่นกําหนดใหตองมีทุนสํารองมากกวานั้น
จากผลการดําเนินงานในป 2552 ที่ผานมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมีผลกําไร
สุทธิจํานวน 75,402,472.04 บาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุม
ผู ถื อ หุ น พิ จ ารณาจั ด สรรเงิ น สํ า รองตามกฎหมาย จํ า นวน 3.79 ล า นบาท สํ า หรั บ ผล
ประกอบการป 2552 ทําใหงบการเงินเฉพาะของบริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมาย จํานวน
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27,300,000 บาท คิดเปนอัตรารอยละ 2.275 ของทุนจดทะเบียน(บริษัทมีทุนจดทะเบียน
1,200,000,000 บาท)
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทั้งนี้ การจายเงินปนผลใหนําปจจัยตาง ๆ
มาพิจารณาประกอบ เชน ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคลอ ง
การขยายธุรกิจ และปจจัยอื่น ๆ ที่ เกี่ย วขอ งในการบริห ารงานของบริ ษัท โดยอยูภ ายใต
เงื่อนไขที่การดําเนินการดังกลาวจะตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของ
บริษัท จากผลการดําเนินงานในป 2552 ที่ผานมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ
จํานวน 56,089,179.77 บาท ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุน
พิ จ ารณาจ า ยเงิ น ป น ผลในอั ต ราหุ น ละ 0.02 บาท โดยกํ า หนดจ า ยป น ผลในวั น ที่ 21
พฤษภาคม 2553
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
มติ
ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
อนุมัติการจัดสรรกําไร และจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2552 ตามที่เสนอมา โดย
มีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

909,088,792
909,088,792

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
100.00

ระหวางการประชุมมีผูเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวนหุน 2,000 หุน ทําใหมี
ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 34 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น
909,090,792 หุน คิดเปนรอยละ 76.66 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท
(หุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัทมีจํานวนทั้งสิ้น 1,185,985,052)
วาระที่ 5

พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2553
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทน
กรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 โดยแถลงใหที่
ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง
กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการ
แบ ง ออกให เ ป น สามส ว นไม ไ ด ก็ ใ ห อ อกโดยจํ า นวนใกล เ คี ย งที่ สุ ด กั บ ส ว นหนึ่ ง ในสาม
กรรมการที่ออกจากตําแหนงในปแรก และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัท ใหใชวิธี
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จับสลาก สวนปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนง
โดยกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับเลือกตั้งใหมได โดยในปนี้มีกรรมการที่ออกตาม
วาระ และคณะกรรมการเสนอใหกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1.
2.
3.

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ
ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิจิตร วิชยั สาร
กรรมการ และกรรมการอิสระ
นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท 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 2553
คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณา
หลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2552 เมื่อ วันที่ 23 เมษายน 2552 แลวเห็นวาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการ
ดั ง กล า วมี ความสอดคล อ งกั บ ภาระหนา ที่ ข องกรรมการ และอยู ใ นระดั บ ที่ แ ข ง ขั น ได กั บ
อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ จึงเห็นควร
เสนอใหที่ประชุ มผูถือ หุน อนุมัติการกําหนดอัตราคาตอบแทนกรรมการในอัตราเดีย วกับ
คาตอบแทนกรรมการในปกอน โดยมีรายละเอียดดังนี้
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
ประธานกรรมการบริ ห ารแจ ง ให ที่ ป ระชุ ม ทราบว า สํ า หรั บ วาระนี้ คุ ณ วิ เ ชี ย ร
ศิลาพัชรนันท ซึ่งเปนกรรมการที่ตองออกตามวาระและเปนผูถือหุนของบริษัทของดออกเสียง

-6-

ในการเลือกตั้งตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งเปนจํานวนเสียงทั้งสิ้น 3,867,300
เสียง
คุณประภา เอี่ยมอรามศรี ผูถือหุนรายยอยสอบถามวา บริษัทมีการกําหนดจํานวน
ครั้งในการประชุมคณะกรรมการบริษัทหรือไมอยางไร
ประธานกรรมการบริห ารชี้แ จงวา โดยปกติ บ ริ ษั ท ได กํา หนดจํา นวนครั้ง ในการ
ประชุมคณะกรรมการ ดังนี้
1.
2.
3.
4.

การประชุมคณะกรรมการบริษัท
การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
การประชุมคณะกรรมการสรรหา
การประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

6
6
1
1

ครั้งตอป
ครั้งตอป
ครั้งตอป
ครั้งตอป

ทั้งนี้ จะพิจารณาจากสาระสําคัญ เหตุผล และความจําเปนในวาระการประชุม
ประกอบดวย
มติ
ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระในป 2553 จํานวน 3
ทาน ไดแก 1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ 2) นายวิจิตร วิชัยสาร และ 3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท
กลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการแตละทาน
ดังนี้
1) นายสุธรรม ชัชวาลวงศ

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ

909,090,792
909,090,792

2) นายวิจิตร วิชัยสาร

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
100.00

กรรมการ กรรมการอิสระ

909,090,792
909,090,792
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เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
100.00

3) นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม

กรรมการ

905,223,492
3,867,300
909,090,792

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.57
0.43
100.00

และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553 ตามที่
เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 6

909,090,792
909,090,792

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

100.00
100.00

พิจ ารณาอนุ มัติ ก ารแตง ตั้ ง ผู สอบบั ญ ชี และกํา หนดค า ตอบแทนของผู สอบบั ญ ชี
ประจําป 2553
ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2553 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดย
การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ
ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา
วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2553 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 861,000 บาทตอป เพิ่มขึ้น
จากป 2552 จํานวน 21,000 บาท
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม
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มติ
ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน
ของผูสอบบัญชี ประจําป 2553 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
รวม
วาระที่ 7

909,088,792
2,000
909,090,792

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.9998
0.0002
100.0000

พิจารณาเรื่องอื่นๆ
ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ
ในเรื่องตาง ๆ
ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม หรือเสนอเรื่องอื่นใดตอที่
ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม

ปดประชุมเวลา 15.35 น.

ลงชื่อ

ประธานที่ประชุม
( นายสุธรรม ชัชวาลวงศ )

ลงชื่อ

ผูรับรองรายงานการประชุม
( นายวิเชียร ศิลาพัชรนันท )

ลงชื่อ

ผูบันทึกรายงานการประชุม
( นางสาววนิตา รอดดํา )
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