รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 28
บริษัท ประชาอาภรณ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552 ( เดิมเลขที่ บมจ. 402 )
: วันจันทรที่ 23 เมษายน 2550 เปดประชุมเวลา 14.00 น.
: โรงแรมมณเฑียรริเวอรไซด หองเจาพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการที่ประชุม : นางสุนันท นิยมในธรรม เลขานุการคณะกรรมการ
ผูเขาประชุม
: จํานวนผูถือหุน ณ วันปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน 3 เมษายน 2550
จํานวนผูถือหุนรวมทั้งสิ้น 597 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 96,000,000 หุน
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมรวมทั้งสิ้น 118 ราย (จํานวน 87 คน )
นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 82,420,768 หุน คิดเปนรอยละ 85.85 ของหุนทั้งหมด
ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวขอบคุณผูถือหุน
ทุกทานที่สละเวลามารวมประชุมและกลาวเปดประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 28
รวมทั้งแนะนํากรรมการและ
ผูบริหารที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการผูเขารวมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
2. นางสมพร
ติยะวิบูลยศิริ
กรรมการผูจัดการ
3. นายชัยเลิศ
มนูญผล
กรรมการรองผูจัดการ
4. นางสุนันท
นิยมในธรรม
กรรมการ/เลขานุการคณะกรรมการ
5. นายกรรณ
หาญพุทธภักดีกุล
กรรมการ
6. นางสาวพิสมัย
ชุนมนุ
กรรมการ
7. นางสาวอรวรรณ
ธัมมะรักขิต
กรรมการ
8. นายเจริญ
เจริญวัฒนาสุขสม
กรรมการ
9. นางวารินทร
ลีลานุวัฒน
กรรมการ
10. นายอนุพงศ
วัชราภินชัย
กรรมการ
11. นางชอทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
กรรมการอิสระ
12. นายอมร
อัศวานันท
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
13. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นางธีรดา
อําพันวงษ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
กรรมการทั้ง 14 ทาน ประกอบดวย คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน และคณะกรรมการสรรหา เขารวมประชุมครบทุกทาน
จากนั้นไดมอบหมายให นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระตอไป

นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ กรรมการผูจัดการ ไดกลาวแนะนําผูสอบบัญชีของบริษัท ที่ไดเขารวม
การประชุมในครั้งนี้ และรวมเปนสักขีพยานในการนับคะแนน คือ นายชัยกรณ อุนปติพงษา แหงสํานักงาน
สอบบัญชี ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส
จากนั้นไดแจงใหที่ประชุมไดทราบถึงวิธีการลงมติตาง ๆ ในการประชุมนี้ ใหถือตามขอบังคับ
ของบริษัทขอ 44 คือ ใหนับ 1 หุนเปน 1 เสียง การลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผยในทุกวาระ ซึ่งผูถือหุน
สามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ในแตละวาระ
วิธีการนับคะแนน จะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง
เทานั้น จากนั้นจะนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือเปนคะแนนเสียง
ที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ
และกรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน
ขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการทุกวาระ
ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบ
ฉันทะ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 27
กรรมการผูจัดการ ไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมผูถือหุน ครั้ง
ที่ 27 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 ใหแกทานผูถือหุน พรอมหนังสือนัดประชุมแลว คณะกรรมการมีความเห็นวา
รายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขอเท็จจริง ครบถวน ถูกตองตรงตามวาระและมติแลว จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณารับรอง
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานใน
รอบป 2549 บริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2549 โดยจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของ กลต.
และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ตามที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมไวลวงหนาแลว
ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีผูใดซักถาม ขอใหที่ประชุมรับทราบ และขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้น ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา งบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ได
จัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรอง และไดผานความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว ตามรายละเอียดในรายงานประจําป 2549 ซึ่งไดจัดสง
ใหทานผูถือหุนพิจารณาลวงหนาพรอมหนังสือนัดประชุมแลว
เมื่อไมมีขอซักถาม จึงขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองงบการเงิน ประจําป 2549 สิ้นสุดวันที่ 31
ธันวาคม 2549

ดวยคะแนนเสียง

- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมม-ี
- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไร
กรรมการผูจัดการ เสนอตอที่ประชุมวา งบกําไรขาดทุนของบริษัทฯในป 2549 มีดังนี้
กําไรสุทธิ
181,680,926.88 บาท
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา
326,432,445.80 บาท
รวมเปนกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
508,113,372.68 บาท
คณะกรรมการขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนชี้แจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 59 “บริษัทตองจัดสรร
เงินกําไรสุทธิประจําปไวเปนทุนสํารองอยางนอยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดขาดทุน
สะสมยกมา จนกวาทุนสํารองนั้นจะมีจํานวนถึงรอยละสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”
ในป 2549 บริษัทไดมีการเพิ่มทุนจํานวน 24 ลานบาท ทําใหบริษัทมีทุนจดทะเบียนทั้งสิ้น 96 ลาน
บาท ขอตั้งสํารองตามกฏหมายจํานวน 2.4 ลานบาท บริษัทไดจัดสรรทุนสํารองเปน 10 % ของทุนจดทะเบียน
ตามที่กฏหมายกําหนด บริษัทไดเสนอขอมูล ดังนี้
ป2549 (ลานบาท)
ป 2548 (ลานบาท)
ทุนจดทะเบียน
96
72
- สํารองตามกฏหมาย เพิ่ม / (ลด)
2.4
สํารองตามกฏหมาย ครบ 10% ของทุนจดทะเบียน
9.6
7.2
- พิจารณาจัดสรรเงินปนผล
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมเกินรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 1/2550 เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ 2550 ไดมีมติให
นําเสนอที่ประชุมผูถือหุน ใหจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานประจําป 2549 โดยการจายเงินปนผลหุนละ
0.90 บาท บริษัทไดนําเสนอขอมูล รายละเอียดดังนี้
รายละเอียดการจายเงินปนผล
1. กําไรสุทธิ (ลานบาท)
2. จํานวนหุน (ลานหุน)
3. เงินปนผล (บาท/หุน)
4. รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น (ลานบาท)
5. สัดสวนการจายเงินปนผลเทียบกับกําไรสุทธิ (%)

ป 2549
181.68
96
0.90
86.40
47.55

ป 2548
170.52
72
1.00
72.00
42.22

- เปนกําไรสุทธิจากกิจการที่ไดรับการสงเสริมการลงทุน (BOI)
จํานวน 0.64 บาท
- เปนกําไรสุทธิจากกิจการที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน (NON-BOI) จํานวน 0.26 บาท
โดยกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม 2550 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.90 บาท คิดเปน
อัตรารอยละ 47.55 ของกําไรสุทธิ เปนจํานวนเงิน 86,400,000.- บาท และกําหนดจายในวันที่ 18 พฤษภาคม
2550 ดังนั้นบริษัทมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไปเปนจํานวน 419,313,372.68 บาท
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
กรรมการผูจัดการ ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 22 “ ในการประชุมสามัญ
ประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกให
ตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวน 1 ใน 3 กรรมการที่จะตองออกจากตําแหนงในปแรก
และปที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับฉลากกันวาผูใดจะออก สวนในปหลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่
อยูในตําแหนงนานที่สุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
กรรมการบริษัทที่ไดจดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชยในปจจุบันมีจํานวน 14 ทาน กรรมการที่อยู
ในตําแหนงนานที่สุด ที่จะตองออกตามวาระมี 4 ทาน ดังนี้
1. นางสมพร
ติยะวิบูลยศิริ
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นางสาวพิสมัย
ชุนมนุ
4. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัทเห็นวากรรมการทั้ง 4 ทาน เปนผูมีความรู
ความสามารถ ประสบการณและไดทําคุณประโยชนใหแกบริษัทมาโดยตลอด คณะกรรมการบริษัทจึงขอเสนอให
กรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท อีกวาระหนึ่ง
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัท
หมวดที่ 3 ขอ 31 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน หรือเขาเปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญหรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน
หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อ
ประโยชนตน หรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหที่ประชุมรับทราบวา มีกรรมการบางทานที่
เสนอแตงตั้งในคราวประชุมนี้เปนกรรมการในบริษัทอื่น ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการ
แขงขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามตอไปนี้

1. นางสมพร
ติยะวิบูลยศิริ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
ดํารงตําแหนงเปนกรรมการในบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันกับริษัทดังตอไปนี้
1. บริษัท ไทยสปอรตการเมนต จํากัด
2. บริษัท แชมปเอช จํากัด
3. บริษัท แชมปกบินทร จํากัด
ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ทั้ง 4 ทาน ไดสงให
ทานผูถือหุนพรอมกับหนังสือนัดประชุมเปนการลวงหนาแลว คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
เลือกตั้งกรรมการบริษัทเปนรายบุคคล คือ
1. นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นางสมพร ติยะวิบูลยศิริ เขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นายชัยเลิศ มนูญผล เขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน
3. นางสาวพิสมัย ชุนมนุ
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นางสาวพิสมัย ชุนมนุ เขาดํารงตําแหนง
กรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน
4. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทเลือกตั้ง นางนุชนาถ
ตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง

ธรรมมโนมัย เขาดํารง

ดวยคะแนนเสียง

- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมม-ี
- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน

กรรมการผูจัดการ จึงไดแจงตอที่ประชุมวา ดังนั้น กรรมการของบริษัทป 2550 มีจํานวน 14 ทาน
ดังรายนามตอไปนี้
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นางสมพร
ติยะวิบูลยศิริ
3. นายชัยเลิศ
มนูญผล
4. นางวารินทร
ลีลานุวัฒน
5. นายกรรณ
หาญพุทธภักดีกุล
6. นางสุนันท
นิยมในธรรม
7. นางพิสมัย
ชุนมนุ
8. นางสาวอรวรรณ
ธัมมะรักขิต
9. นายเจริญ
เจริญวัฒนาสุขสม
10. นายอนุพงศ
วัชราภินชัย
11. นางชอทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
12. นายอมร
อัศวานันท
13. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
14. นางธีรดา
อําพันวงษ
โดยมี นายอมร อัศวานันท นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย และ นางธีรดา อําพันวงษ เปน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
กรรมการผูจัดการ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 90 “ หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับ
ของบริษัท” และขอบังคับของบริษัท ขอ 33 “หามมิใหบริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแต
จายเปนคาตอบแทนตามสิทธิ์ และผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เปนกรรมการของ
บริษัท ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัท ”
บริษัทไดเสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้
ป 2549
ป 2548
คาเบี้ยประชุม (ป 2548 รวมคาตอบแทนรายเดือน)
2,997,500
1,090,000
คาตอบแทนกรรมการ
5,110,000
6,465,000
รวม
8,107,500
7,555,000
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดเสนอตอคณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมพิจารณา
อนุมัติ กําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 10 ลานบาท สําหรับป 2550 โดยขอ
อํานาจใหคณะกรรมการนําไปจัดสรรเอง วงเงินนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมอนุมัติ จนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
ตอไป ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการกําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการ
ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน

วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 50 “ผูสอบบัญชีตองไม
เปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนงหนาที่ใด ๆ ของบริษัท” และ ขอ51 “ผูสอบบัญชีนั้น ใหที่
ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับเขามารับตําแหนงอีกก็ได” และขอ
52 “ผูสอบบัญชีควรไดรับสินจางเทาใด ใหที่ประชุมผูถือหุนกําหนด”
ในป 2550 สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยไดออกประกาศเพื่อ
กําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี (ที่ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงิน) ทุก 5 รอบป
บัญชี โดยสามารถหมุนเวียนไปใชผูสอบบัญชีรายอื่นในสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันได และเมื่อมีการหมุนเวียน
ไปใชผูสอบบัญชีรายใหมแลว บริษัทจดทะเบียนตองเวนชวงอยางนอย 2 รอบปบัญชี กอนจะกลับมาใชผูสอบ
บัญชีรายเดิม ซึ่งนายชัยกรณ อุนปติพงษา ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3196 เปนผูสอบบัญชีชองบริษัท ซึ่งลง
ลายมือชื่อรับรองงบการเงินติดตอกันมา 5 รอบปบัญชี
คณะกรรมการตรวจสอบไดเสนอคณะกรรมการบริษัท นําเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
นายวิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 1378 และ/หรือ
นายอภิรักษ อติอนุวรรตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5202
แหงสํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2550 เนื่องจากเปนผูที่มี
คุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัท และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2550 รายละเอียดประกอบ ดังนี้
ป 2550 (บาท)
ป 2549 (บาท)
งบสอบทานไตรมาส 1
80,000
90,000
งบสอบทานไตรมาส 2
80,000
90,000
งบสอบทานไตรมาส 3
80,000
90,000
งบตรวจสอบประจําป
280,000
300,000
รวมทั้งสิ้น
520,000
570,000
และไดเรียนใหผูถือหุนทราบวานอกจากคาสอบบัญชีจะยังมีคาบริการอื่น ซึ่งประกอบดวย คา
ตรวจสอบลิขสิทธิ์ คาตรวจสอบ BOI และคาสังเกตการณ ซึ่งยังไมสามารถระบุจํานวนเงินไดเนื่องจากเปน
คาใชจายที่ยังไมเกิดขึ้น
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีที่เสนอใหมีการแตงตั้งโดยที่ประชุมผูถือหุนนั้น ไมมีความสัมพันธ และไมมี
สวนไดเสียกับบริษัท/ ผูบริหาร / ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาว
ขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้ง
ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
- ไมเห็นดวย -ไมมี- งดออกเสียง -ไมมี- เห็นชอบดวย 118 ราย 82,420,768 หุน

วาระที่ 7 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
กรรมการผูจัดการ ไดเรียนถามทานผูถือหุนวามีเรื่องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรือไม
เมื่อไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่น กรรมการผูจัดการจึงไดมอบวาระใหแกทานประธานฯ เพื่อกลาวปดประชุมตอไป
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการ ไดกลาวขอบคุณทานผูถือหุนที่ไดมอบความ
ไววางใจใหคณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการมีความเชื่อมั่นวา
ไดดําเนินธุรกิจในทิศทางการบริหารที่มีประสิทธิภาพ และมีระบบการบริหารจัดการที่ดี มีความชัดเจน คํานึงถึง
ผลประโยชนและสรางผลตอบแทนแกผูถือหุนในระยะยาว
และขอขอบคุณทานผูถือหุน ผูเกี่ยวของ และ
หนวยงานตาง ๆ ที่สนับสนุนการดําเนินงานของบริษัทดวยดีมาตลอด รวมถึงทีมงานผูบริหารและพนักงานทุก
คน ที่รวมแรงรวมใจเปนพลังขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพในการดําเนินธุรกิจของบริษัทใหบรรลุเปาหมายธุรกิจ
และขอบคุณทุกทานอีกครั้งที่ไดสละเวลามารวมประชุมในวันนี้
เลิกประชุมเวลา 14.30 น.
บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
รับรองวาถูกตอง

(นายกรรณ หาญพุทธภักดีกุล นางสุนันท นิยมในธรรม)
กรรมการ

