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3. นายอนันต มนัสชินอภิสิทธิ์  กรรมการ, กรรมการบริหาร และ เลขานุการคณะกรรมการ 

4. นายสมนึก ธนะสาร  กรรมการ 

5. นายเลิศ นิตยธีรานนท  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

6. นายธีระ ณ วังขนาย  กรรมการ และ กรรมการตรวจสอบ 

 
กรรมการของบริษัทที่ไมไดเขารวมประชุม 
1. นายอนุรุธ วองวานิช  กรรมการ 

 
ผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม 
1. นางกิ่งกาญจน อัศวรังกฤษฎ  บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด ยัง จํากัด 

 
ที่ปรึกษากฎหมายที่เขารวมประชุม
1. นางนิตยา เกียรติเสรีกุล  บริษัท เสรี มานพ แอนด ดอลย จํากัด 

 

ประธานไดแจงตอที่ประชุมวา ในการประชุมครั้งนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบ

ฉันทะ จํานวน 51 ราย นับจํานวนหุนได 205,073,465 หุน คิดเปนรอยละ 64.09 ของจํานวนหุนที่จําหนายได

ทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับขอ 39 ของบริษัท และชี้แจงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการออกเสียงลงคะแนน

ในแตละวาระ โดยประธานจะสอบถามตอที่ประชุมวา มีผูถือหุนทานใดไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการ

อื่น หรืองดออกเสียง หากมีผูถือหุนทานใดยกมือไมเห็นดวย หรือมีความเห็นเปนประการอื่น หรืองดออกเสียง ให

กรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนใหครบถวนและสงมอบใหเจาหนาที่ของบริษัทและที่ปรึกษากฎหมายจะ

ตรวจสอบจํานวนคะแนนเสียงจากบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนที่ยกมือเพื่อลงมติดังกลาว และใหถือวาผูถือหุนที่

ไมไดยกมือหรือสงบัตรลงคะแนนเพื่อคัดคาน หรืองดออกเสียงในที่ประชุมมีมติอนุมัติตามที่เสนอใหที่ประชุม

พิจารณาลงมติ 

 

ประธานจึงกลาวเปดประชุมและดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 
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 วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 2/2550
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาและรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

2/2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2550  

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 

2/2550 ตามที่ประธานเสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 205,073,465 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุน

ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูถือหุนคัดคานและงดออกเสียง 

 
วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบรษิัทในรอบปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551

ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร รายงานใหที่

ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 2 

ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

 ที่ประชุมไดพจิารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป ส้ินสุดวันที่ 

31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 205,073,465 เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของ

จํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมผูีถือหุนคัดคาน

และงดออกเสียง 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบดุลและบัญชีกําไรขาดทนุและงบกระแส
เงินสดประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 และรายงานของผูสอบบัญช ี
ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบดวยงบดุลและบัญชีกําไร

ขาดทุนและ งบกระแสเงินสดประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ซึ่งปรากฏในสิ่งที่สงมาดวย 2 ที่ไดจัดสง

ใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนและงบกระแส

เงินสด  ประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 205,073,465 เสียง       

คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมี  

ผูถือหุนคัดคานและงดออกเสียง 

 
วาระที่  4   พิจารณาการจัดสรรกําไรและจายเงินปนผล
  ประธานมอบหมายให นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ประธานกรรมการบริหาร แถลงตอที่

ประชุมวา ตามบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 มีนาคม 2551 บริษัทมีกําไรสุทธิ จํานวน 90,586,674 

บาท และบริษัทมีนโยบายการเงินปนผลในอัตราไมต่ํากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคล 

อยางไรก็ตามบริษัทอาจกําหนดใหการจายเงินปนผลมีอัตรานอยกวาที่กําหนดขางตนได หากบริษัทมีความ

จําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวมาใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัทตอไป ทั้งนี้บริษัทได

จายเงินปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรก ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตราหุนละ 0.07 

บาท ใหแกผูถือหุนไปเมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2551 จึงขอใหที่ประชุมพิจารณา 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทจัดสรรกําไรเปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 

4,529,334 บาท และอนุมัติจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.14 บาท รวมเปนเงิน 44,800,000 บาท โดยหักเงิน
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ปนผลระหวางกาลสําหรับงวด 6 เดือนแรก ส้ินสุดวันที่ 30 กันยายน 2550 ในอัตรา 0.07 บาทตอหุน รวม

เปนเงิน 22,400,000 บาท คงเหลือเงินปนผลจายในอัตราหุนละ 0.07 บาท คิดเปนเงิน 22,400,000 บาท  
ใหแกผูถือหุนซึ่งมีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผลวันที่ 3 กรกฎาคม 2551 

กําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 205,073,465 เสียง คิดเปนรอยละ 

100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูถือหุนคัดคาน

และงดออกเสียง 
 
วาระที่  5   พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกจากตําแหนงตามวาระและกําหนด

อํานาจกรรมการ 
  ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งแรกของทุกป จะตองมี

กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในปนี้กรรมการที่ตองออกจาก

ตําแหนงตามวาระมี 3 คน คือ (1) นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม (2) นายอนุรุธ วองวานิช (3) นายเลิศ นิตยธีรานนท  

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งกรรมการใหมแทนกรรมการที่ออกตามวาระ  ซึ่งผลการนับคะแนนเปนดังนี้ 

1. นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม 

•  เห็นดวย 204,971,465 เสียง คิดเปนรอยละ 99.95 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู

ถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  งดออกเสียง 102,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.05 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

2. นายอนุรุธ วองวานิช 

•  เห็นดวย 204,971,465 เสียง คิดเปนรอยละ 99.95 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู

ถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  งดออกเสียง 102,000 เสียง คิดเปนรอยละ 0.05 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

3. นายเลิศ นิตยธีรานนท   

•  เห็นดวย 204,760,765 เสียง คิดเปนรอยละ 99.85 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผู

ถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

•  งดออกเสียง 312,700 เสียง คิดเปนรอยละ 0.15 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือ

หุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากแตงตั้ง (1) นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม 

(ตําแหนงประธานกรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ) (2) นายอนุรุธ วองวานิช (ตําแหนงกรรมการ) (3) 
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นายเลิศ นิตยธีรานนท (ตําแหนงกรรมการและกรรมการตรวจสอบ) กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตอไปอีก

วาระหนึ่ง และกําหนดอํานาจกรรมการไวคงเดิม  

  

สําหรับอํานาจกรรมการของบริษัท ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติอํานาจกรรมการ

ในการลงนามผูกพันบริษัทไวคงเดิม กลาวคือ 

 “นายประสาน อัครพงศพิศักดิ์ ลงลายมือชื่อรวมกับ นายสมนึก ธนะสาร หรือ นายอนันต 

มนัสชินอภิสิทธิ์ และประทับตราสําคัญของบริษัท” 

  ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติกําหนดอํานาจกรรมการในการลงนาม

ผูกพันบริษัทไวคงเดิม ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 205,073,465 เสียง      คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุน

ทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมมีผูถือหุนคัดคานและงดออกเสียง 

 
วาระที่ 6  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2551 
  ประธานเสนอใหที่ประชุมพิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการสําหรับป 2551 ซึ่งเปน

อัตราเดียวกันกับป 2550 ดังนี้ 

 (1) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการ  

-  ประธานกรรมการ จํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง 

-  กรรมการ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครั้ง 

 (2) คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ 

   - ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จํานวน 20,000 บาท ตอครั้ง 

   - กรรมการตรวจสอบ จํานวน 10,000 บาท ตอคน/ครั้ง 

  (3) โบนัส เปนจํานวนเงินไมเกิน 4,000,000 บาท  

   และมอบหมายใหคณะกรรมการเปนผูจัดสรร 

 ที่ประชุมไดพจิารณาแลวมีมตดิวยคะแนนเสียงขางมากอนมุัติใหจัดสรรคาตอบแทน

กรรมการ สําหรับป 2551 ตามรายละเอียดที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

• เห็นดวย 168,862,965 เสียง คิดเปนรอยละ 82.34 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขา

รวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0.00 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

• งดออกเสียง 36,210,500 เสียง คิดเปนรอยละ 17.66 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่

เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 
วาระที่  7   พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูตรวจสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน ประจําป 2551 
  ประธานที่ประชุมขอใหที่ประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทน 

  มีผูถือหุนขอใหผูสอบบัญชีชี้แจงเรื่องคาสอบบัญชีที่มีจํานวนสูงกวาปกอน ซึ่งผูสอบบัญชีได

ชี้แจงใหผูถือหุนทราบถึงขั้นตอนการดําเนินงานในการตรวจสอบบัญชีและคาสอบบัญชีที่เสนอนี้ก็เปนอัตราที่

เหมาะสมแลว 
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ที่ประชุมพิจารณาแลวลงมติเปนเอกฉันท แตงตั้ง นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 3970 หรือนายโสภณ เพิ่มศิริวัลลภ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 หรือนางนงลักษณ พุม

นอย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4172 แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของ

บริษัท โดยกําหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีปละ 750,000 บาท คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส ไตรมา

สละ 120,000 บาท รวมเปนเงินคาสอบบัญชีทั้งส้ิน 1,110,000 บาท ดวยคะแนนเสียงเห็นดวย 205,073,465 

เสียง คิดเปนรอยละ 100 ของจํานวนหุนทั้งหมดของผูถือหุนที่เขารวมประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดย

ไมมีผูถือหุนคัดคานและงดออกเสียง 

 
วาระที่  8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
 

  ไมมีผูเสนอเรื่องอื่นใดใหพิจารณา ประธานจึงกลาวปดประชุมเมื่อเวลา 16.00 น. 

                                                                 

                                                                                
ลงชื่อ...................................................ประธานที่ประชุม 

                                  (นายวันชัย อ่ําพึ่งอาตม) 
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