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บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 15/2552 

เม่ือวันศุกรท่ี 3 เมษายน พ.ศ. 2552 
ณ หองประชุมใหญบริษัทฯ เลขท่ี 103/25-34 หมูท่ี 17 ถ.เทพารักษ  ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 

 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 
 นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม 

 
เลขานุการท่ีประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบจํานวนหุนทั้งหมดและหุนที่มีสิทธิออกเสียงของบริษัทดังนี้  
 
หุนจดทะเบียนกับ ตลท.   จํานวน  301,403,239 หุน 
หัก หุนซื้อคืน    จํานวน      9,048,300 หุน 
หุนที่มีสิทธิออกเสียง   จํานวน  292,354,939 หุน 
ผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง   จํานวน             1,587 หุน 
 
โดยมีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะแทนผูถือหุนมาเขารวมประชุมดังนี้  
 
มาประชุมดวยตนเองจํานวน   31  ราย  คิดเปน 1.95%ของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
นับจํานวนหุนได       23,129,400  หุน คิดเปน 7.91%ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง
และมีผูรับมอบฉันทะมาเขารวมประชุมจํานวน 35  ราย คิดเปน 2.20%ของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
นับจํานวนหุนรวมได   180,948,900 หุน คิดเปน  61.89%ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
 
รวมผูเขารวมประชุมท้ังหมด   66  ราย คิดเปน   4.15%ของผูถือหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
นับจํานวนหุนได    204,078,300 หุน คิดเปน 69.80%ของจํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียง 
 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ และไดเชิญ ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง กลาวเปด

ประชุม 
 
ศ.ดร.บุญทัน ดอกไธสง  กลาวเปดประชุม  
 
เลขานุการที่ประชุมไดแนะนําคณะกรรมการ ผูบริหาร ผูสอบบัญชีและท่ีปรึกษากฎหมาย ดังนี้ 
1. นายสมชัย       ไทยสงวนวรกุล  ประธานกรรมการ, ประธานกรรมการบริหาร  

       และกรรมการ  
2. ศ.ดร.บุญทัน      ดอกไธสง  กรรมการ 
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3. นายอานะวัฒน    นาวินธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการสรรหา 
     และกรรมการ 
4. นายสุกิจ      พันธวิศวาส  ประธานกรรมการสรรหา, กรรมการตรวจสอบ 
      และกรรมการ 
5. นายสมชาย       เตียงหงษากุล  กรรมการตรวจสอบ, กรรมการกําหนด 

คาตอบแทนและกรรมการ 
6. นายพุทธิพงษ      ดานบุญสุต  ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทนและ 

กรรมการ 
7. นายสุรพล       แยมเกษม  กรรมการกําหนดคาตอบแทนและกรรมการ 
8. นายสุระศักดิ์       เคารพธรรม  กรรมการ 
9. นายสมบุญ       เกิดหลิน  กรรมการบริหารและกรรมการ 
10. นายสามิตต      ผลิตกรรม  กรรมการผูจัดการ, กรรมการสรรหาและ 

กรรมการ 
11. นายรัฐภูมิ      นันทปถวี  รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีการเงิน 
12. นางสาวสุมาลี      รีวราบัณฑิต  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต 
13. นายเอนก      เสือรอด  ท่ีปรึกษากฎหมาย 
 
เลขานุการที่ประชุมไดแจงใหท่ีประชุมทราบวา  ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทากับ

จํานวนหุนที่ถืออยูและหุนที่ไดรับมอบฉันทะ โดยถือวาหนึ่ง(1)หุนเทากับหนึ่ง(1)เสียง ตามขอบังคับบริษัทการออกเสียง
ลงคะแนนใหออกเสียงลงคะแนนผานบัตรลงคะแนนที่แจกใหผูถือหุนทุกทาน และเม่ือการลงคะแนนเสร็จสิ้นในแตละ
วาระฯ ทางบริษัทไดจัดเจาหนาที่ไวคอยเก็บบัตรลงคะแนน เพื่อนําไปรวมคะแนนผานเครื่องคอมพิวเตอรและจัดใหมีท่ี
ปรึกษากฎหมายตรวจสอบการลงคะแนนเสียงในทุกวาระฯ   และแจงใหท่ีประชุมรับทราบผลการลงคะแนนทุกๆ วาระฯ 

 
ในการประชุมฯ คร้ังนี้ บริษัทไดเพิ่มชองทางใหผูถือหุนไดมีสวนรวมในการเสนอชื่อกรรมการ และ มีสวนรวม

ในการกําหนดวาระการประชุมเปนการลวงหนาผานทางเว็บไซตของบริษัท อยางไรก็ดีในการจัดประชุมคร้ังนี้ ยังไมมีผู
ถือหุนเสนอชื่อกรรมการและวาระการประชุมเพิ่มเติมเขามา  
 
 เลขานุการที่ประชุมไดเร่ิมดําเนินการประชุมตามวาระดังตอไปนี้ 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2551   

ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 
  

เลขานุการที่ประชุมเสนอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2551 
ประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ซึ่งไดสงไปใหผูถือหุนทราบลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมคร้ังนี้แลว  
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วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 14/2551 เม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551  มี
รายละเอียดของรายงานการประชุมตามเอกสารแนบ  ซึ่งไดสงใหกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย พรอมท้ังเผยแพร
ทางเว็บไซตของบริษัทแลว  

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 14/2551 ไดบันทึกถูกตองตาม

ความเปนจริง จึงเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับรองรายงาน การประชุมดังกลาวขางตน  
 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
 ผูถือหุนไมมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็น เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาลงคะแนน
รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  รับรองจํานวน         204,307,300* เสียง   
  ไมรับรองจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 

*ในขณะดําเนินการประชุมฯ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติมจากเม่ือเร่ิมเปดประชุม 
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,307,300 เสียง คิดเปน 100% รับรอง
รายงานการประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 14/2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันศุกรท่ี 4 เมษายน พ.ศ. 2551 ดังกลาววาเปน
รายงานการประชุมท่ีถูกตอง  
  
วาระที่ 2 คณะกรรมการรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 2551 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551 ใหผูถือหุนรับทราบ  
 
ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการ ดําเนินงานของ 

บริษัทฯ ประจําป 2551 
 

ประธานฯมอบหมายใหนายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานผลการดําเนินงานในรอบป 
2551 โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 

 
บริษัทไดจดทะเบียนแปรสภาพเปนบริษัทมหาชนจํากัดเม่ือวันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2547 และไดรับอนุมัติใหรับ

หลักทรัพยของบริษัทเขาเปนบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยเม่ือวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2547  
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 ในรอบป 2551 ผลประกอบการของบริษัทฯมีรายไดจากการขาย 4,021 ลานบาท รายไดอ่ืน 9 ลานบาท ดอกเบี้ย
รับ 19 ลานบาท รวมเปนรายได 4,049 ลานบาท มีคาใชจายจากตนทุนขาย 3,657 ลานบาท คาใชจายในการขาย 45 ลาน
บาท คาใชจายในการบริหาร 163 ลานบาท คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือ 32 ลานบาท คาใชจายทางการเงิน 12 
ลานบาท หักภาษีเงินไดนิติบุคคล 41 ลานบาท ดังนั้น บริษัทฯ จึงมีกําไรสุทธิ 99 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิ 0.33 บาทตอ
หุน 
  บริษัทฯ สามารถยืนหยัดตอสูจนผานพนป 2551 มาไดเพราะไดรับการสนับสนุนจากผูถือหุนทุกทาน และ
บริษัทจะสามารถฝาฟนอุปสรรคไปใหถึงเปาหมายในป 2552 ได หากไดรับการเกื้อหนุนจากผูถือหุนทุกทานเชนกัน ซึ่ง
คณะกรรมการของบริษัทฯ ขอขอบพระคุณทุกทานมา ณ โอกาสนี้ 
 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
 นายฐิติวัฒน สิมโกมลวิลาส : สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีตนทุนขายที่เพิ่มขึ้นใน
สัดสวนที่มากกวาการเพิ่มขึ้นของรายได บริษัทฯ จะดําเนินการแกไขปญหานี้อยางไร 
 
 ประธานฯ : ไดชี้แจงวา ยอดขายในป 2551 ท่ีเติบโตขึ้นมาจากธุรกิจรับจางประกอบเครื่องปรับอากาศ ซึ่งตาม
เปาหมาย  บริษัทฯ รับจางประกอบเครื่องปรับอากาศเพื่อสิทธิในการผลิตงานตนน้ํา ในป 2551 ท่ีผานมาบริษัทฯ รับจาง
ประกอบเคร่ืองปรับอากาศแตยังไมไดผลิตงานตนน้ํา แตในป 2552 นี้ในสวนที่บริษัทฯซื้อ บริษัทฯ ก็จะผลิตเอง และ
บางสวนที่บริษัทฯ จําเปนตองซื้อ บริษัทฯ ก็ขออํานาจจากเจาของ Brand name ตอรองราคาเอง ตนทุนในป 2552 นี้จึง
นาจะต่ําลง 
 
 นายวุฒิชัย พีรพัฒนกุล : ไดสอบถามวา ในป 2552 ท่ีผานมา 3 เดือนแลวนั้น งานตนน้ําทําไดก่ี % และจนถึงสิ้น
ป จะสามารถทําไดก่ี % 
 
 ประธานฯ : ไดชี้แจงวา สิ่งที่บริษัทไดทําคือ 1) งานชิ้นสวนทอทองแดงทําได 100%  2) งานโลหะแผนเกินกวา
คร่ึง  3) งานพลาสติกประมาณ 10-20%  4) แผนระบายความรอน-ความเย็นคาดวาในไตรมาสที่ 2 ป 2552 จะสามารถทํา
ไดเกินคร่ึง 5) มอเตอร ซื้อจากซัพพลายเออร ท่ีบริษัทฯ ตอรองราคาเองทําใหสามารถลดตนทุนไดสวนหนึ่ง โดย
ภาพรวมแลวกําไรขั้นตนในป 2552 นี้นาจะดีกวาป 2551 เพราะงานตนน้ําไดผลิตเองบางสวนและในบางสวนที่ซื้อบริษัท
ก็มีอํานาจในการตอรอง 
  

เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 

ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
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  ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยจํานวน     204,414,900* เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน   ไมมี  เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 

*ในขณะดําเนินการประชุมฯ มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มเติม 
 

 มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% เห็นดวยและ
รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบป 2551 ตามที่นายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการรายงาน
มาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 3 คณะกรรมการตรวจสอบรายงานผลการปฏิบัติงานในรอบป 2551  
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2551 ใหผูถือหุน
รับทราบ ตามขอบเขตอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการตรวจสอบ 
  

นายอานะวัฒน นาวินธรรม ประธานคณะกรรมการตรวจสอบไดรายงานตอท่ีประชุมดังนี้ 
 
 บริษัทฯ ไดแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีมีคุณสมบัติ และหนาที่รับผิดชอบตามขอกําหนดของตลาด
หลักทรัพยแหงประเทศไทย ประกอบดวยกรรมการจํานวน 3 ทาน คือ 
  (1) นายอานะวัฒน   นาวินธรรม  ประธานกรรมการตรวจสอบ 
  (2) นายสุกิจ  พันธวิศวาส  กรรมการตรวจสอบ 
  (3) นายสมชาย  เตียงหงษากุล  กรรมการตรวจสอบ 
  
 ในรอบป 2551 คณะกรรมการตรวจสอบไดปฏิบัติหนาที่ตามความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมายจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ โดยไดดําเนินการประชุม และดําเนินงานในเรื่องดังตอไปนี้ 

1) พิจารณาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และงบการเงินประจําป 2551 และสอบทานการ
เปดเผยรายการระหวางกันของบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมทั้งรายการระหวางกัน
ของบริษัทฯ กับบริษัทยอยและบริษัทรวม รวมท้ังรายการที่เก่ียวโยงกัน 

2) สอบทานนโยบายและแนวทางการบริหารความเสี่ยงและความคืบหนาของการบริหารความเสี่ยง
ในดานนโยบาย แผนงาน และการประสานงาน 

3) พิจารณาคัดเลือกผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนประจําป 2551 โดยพิจารณากระบวนการ
คัดเลือกใหเปนไปตามขั้นตอนที่คณะกรรมการตรวจสอบไดใหความเห็นชอบไว  

4) พิจารณาสอบทานรายการที่เก่ียวโยงกันซึ่งอาจทําใหเกิดความขัดแยงทางผลประโยชน 
กับบริษัทฯ 
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5) พิจารณาผลการสอบทานการปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยฯ 
ขอกําหนดของตลาดหลักทรัพย และกฎหมายอื่นที่เก่ียวของกับธุรกิจของบริษัทฯ 

 
 ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการปฏิบัติงานของ
คณะกรรมการตรวจสอบในรอบป 2551 
 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
  
 นายสถาพร อภินันท : ไดสอบถามวา จากหมายเหตุประกอบงบการเงินขอท่ี 9 เร่ืองสินคาคงเหลือ ในสวนของ
คาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือท่ีแสดงในงบการเงินเปนตัวเลขท่ีนิ่งแลวหรือเปนตัวเลขจากการประมาณการ ณ 
31 ธันวาคม 2551 
 
 นายสุกิจ พันธวิสวาส : ไดชี้แจงวา ในรอบปท่ีผานมาบริษัทฯ ไดนํามาตรฐานการบัญชีเร่ืองการดอยคาของ
สินทรัพยมาปฏิบัติ และผลกระทบการดอยคาของวัตถุดิบในสวนนี้ไดสะทอนผลกําไรของกิจการแลวในงบการเงิน ซึ่งคา
เผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือท่ีแสดงในงบการเงินนั้นเปนตัวเลขจากการตั้งประมาณการ ณ 31 ธันวาคม 2551  
 

นายวุฒิชัย พีรพัฒนกุล : ไดสอบถามเพิ่มเติมวา การพิจารณาคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือนี้ 
พิจารณา ณ 31 ธันวาคม หรือพิจารณาทุกไตรมาส 

 
นายสุกิจ พันธวิสวาส : ไดชี้แจงวาจะพิจารณา ณ จุดที่ปดบัญชี และสะทอนภาพ ณ วันที่ปดงบการเงิน โดย

ระบบภายในจะมีการสอบทานงบการเงินเปนประจําทุกเดือนอยูแลว 
 
ประธานฯ : ไดชีแ้จงเพิ่มเติมวาทองแดงที่มีอยูบริษัทฯ ก็จะใชใหหมด โดยรับรูผลขาดทุนแลวในงบการเงิน ใน

สวนที่จะใชใหมบริษัทก็จะซื้อใหมโดยราคาที่ซื้อคือราคาที่ตกลงกับลูกคา 
  
เลขานุการท่ีประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอใหท่ี

ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยจํานวน     204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
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มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% เห็นดวยและ
รับทราบผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯในรอบป 2551 ตามที่นายอานะวัฒน นาวินธรรม 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบรายงานมาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติรับรองงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551  
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหบริษัทตองจัดทํา
งบดุลและงบกําไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปบัญชีของบริษัทท่ีผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตแลว
เสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติ 
 
   ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุนประจําป 2551 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดตรวจสอบและรับรองเรียบรอยแลวโดยแสดงความเห็นอยางไมมี
เง่ือนไข 
 
 เลขานุการท่ีประชุมขอใหท่ีประชุมพิจารณางบดุล บัญชีกําไรขาดทุนประจําป  ท่ีผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและ
รับรองแลว ซึ่งไดสงไปใหผูถือหุนทราบลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุม คร้ังนี้แลว 
 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 

นายฐิติวัฒน สิมโกมลวิลาส : สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดสอบถามวา บริษัทฯ มีท่ีดินที่ไมไดใชงานจํานวน 
14 ลานบาท บริษัทฯ จะดําเนินการตอไปอยางไร และถาไมไดใชงานจะขายออกหรือไม 

 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวา ท่ีดินแปลงนี้อยูท่ีจังหวัดลําปางในพื้นที่สี่เหล่ียมเศรษฐกิจ ซึ่งถาหากจะขายตองขาย

แลวมีกําไร และท่ีดินแปลงนี้ติดภาระจํานองกับสถาบันการเงิน ซึ่งจะขายที่ดินแปลงนี้ออกบริษัทตองหาเงินมาปดภาระฯ 
กับสถาบันการเงิน บริษัทจึงยังไมไดดําเนินการใด ๆ 

 
นายฐิติวฒัน สิมโกมลวิลาส : สมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามเพิ่มเติมวา ปจจุบันมีการประเมินราคาที่ดิน

แปลงนี้หรือไม 
 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวา ท่ีดินแปลงนี้ผูสอบบัญชีใหบริษัทฯ ประเมินเปนประจํา 
  
นายสถาพร อภินันท : ไดสอบถามวา จํานวนหุนสามัญถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนัก จากการเพิ่มทุนปท่ีแลวท่ีเขามาไม

ท้ังป จึงตองถัวเฉลี่ยถวงน้ําหนักถูกตองหรือไม และในสวนของภาษีเงินไดนิติบุคคลป 2550 จํานวน 37 ลานบาท ป 2551 
จํานวน 41 ลานบาท ในขณะที่กําไรสุทธิลดลงเปนเพราะอะไร 
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นายสุกิจ พันธวิสวาส : ไดชี้แจงวา จํานวนหุนสามัญถัวเฉล่ียถวงน้ําหนักตามวันที่หุนเขามาถูกตอง และภาษี
เงินไดนิติบุคคลท่ีมากขึ้นเกิดจากคาเผ่ือการลดลงของมูลคาสินคาคงเหลือจํานวน 32 ลานบาท ซึ่งทางภาษีไมใหลงเปน
คาใชจาย จึงตองบวกกลับและทําใหเสียภาษี 

 
เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอใหท่ี

ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
   
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยจํานวน     204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% อนุมัติรับรอง
งบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป 2551 ตามที่เสนอมาทุกประการ 
 
วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปนผลประจําป 2551 
 
 วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามผลประกอบการของบริษัทท่ีมีกําไร บริษัทจึงเห็นสมควรจัดสรรเงินปนผล และ
เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือหุนอนุมัติการจัดสรรกําไรดังกลาว 
 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ีประชุม 
  
 นายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการ ไดชี้แจงรายงานตอท่ีประชุมวา คณะกรรมการของบริษัทฯไดมีมติ
ใหนําเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุน เพื่อขออนุมัติจัดสรรกําไรประจําป 2551 ของบริษัท 
โดยมีขอมูลเปรียบเทียบการจายเงินปนผลที่ผานมาดังนี้ 
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ท้ังนี้การจายเงินปนผลดังกลาวเปนไปตามนโยบายของบริษัทฯ ท่ีกําหนดไววาจะจายเงินปนผลในอัตราไมนอย

กวารอยละ 50  ของกําไรสุทธิหลังหักภาษีและสํารองตามกฎหมาย ซึ่งในรอบป 2551 บริษัทฯ จายเงินปนผลตอกําไรสุทธิ
สัดสวนรอยละ 136.06 (ป 2550 : รอยละ 65.87) 

 
 ความเห็นคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติจัดสรรเงินปนผลประจําป 
2551 ในงวดสิ้นปอันเปนงวดสุดทายในอัตราหุนละ 0.15 บาท โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2552 
ซึ่งเม่ือรวมกับการจายเงินปนผลในงวดระหวางกาลหุนละ 0.30 บาทที่ไดจายไปแลว รวมเปนอัตราหุนละ 0.45 บาท 
 
 เลขานกุารที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 

นายวุฒิชัย พีรพัฒนกุล : ไดเสนอแนะวา จากกรณีท่ีบริษัทฯ มีโครงการซื้อหุนคืนจํานวน 175 ลานบาท หรือ
ประมาณ 10% ซึ่งตอนนี้บริษัทฯ ซื้อไปแลวประมาณ 3% และตามที่เคยแจงไววาถาเงินเหลือ ซื้อหุนคืนไมครบ บริษัทฯ 
ก็อาจจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนอีก ก็อยากจะเสนอวาใหบริษัทฯ ซื้อหุนคืนใหครบ และถาเงินเหลือก็อยากใหซื้อเพิ่ม
อีก 10% รวมเปน 20% ผลท่ีไดก็คือทําใหกําไรสุทธิตอหุนสูงขึ้น และความม่ันใจก็จะกลับมา ไมอยากใหนําเงินมาจายเงิน
ปนผลเพิ่มขึ้นอีก ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ก็จายเงินปนผลที่มากอยูแลว 

 
นายสกล งามเลิศชัย :  ไดเสนอแนะวา ถาไมลงทุนเพิ่มก็นาจะจายเงินปนผลมากหนอย แตถาลงทุนดานอื่นและ

กําไรแนนอนก็ลองอีกคร้ังหนึ่ง 
 
นายสุระศักดิ์ เคารพธรรม : ไดแจงวา บริษัทฯ ดําเนินการทั้ง 2 อยาง ท้ังจายเงินปนผลและซื้อหุนคืน แตจริง ๆ 

แลวอยากใหนําเงินไปลงทุนเพื่อใหมีกําไรมากขึ้น 
 
นายกฤติยา วีรบุรุษ : ไดเสนอแนะวา การจายเงินปนผลเกิน 100% ไมใชเร่ืองผิดปกติ สามารถทําได สวนเร่ือง

การซื้อหุนคืนเกิน 10% สามารถทําไดแตยากหนอย 

เงินปนผล จํานวนหุน เงินปนผลจายตอหุน รวมเปนเงินปนผลจาย 

ป 2551    
เงินปนผลระหวางกาล 301,403,239 0.30 บาท 90,420,971.70 บาท 
เงินปนผลงวดสิ้นป   292,354,939 0.15 บาท 43,853,240.85 บาท 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2551  0.45 บาท 134,274,212.55 บาท 

    
ป 2550    
เงินปนผลระหวางกาล 201,403,239 0.30 บาท 60,420,971.70 บาท 
เงินปนผลงวดสิ้นป 301,403,239 0.25 บาท 75,350,809.75 บาท 

รวมเงินปนผลจายสําหรับป 2550  0.55 บาท 135,771,781.45 บาท 
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ผูถือหุนอีกทานหนึ่ง : ไดเสนอแนะวาในการซื้อหุนคืนควรคํานึงถึงราคาซื้อหุนคืนดวย ไมควรดันราคาหุน

เพราะจะไมเปนประโยชนตอผูถือหุนโดยแทจริง 
 
ประธานฯ : ไดชี้แจงวา แนวคิดบริษัทฯ เปนอยางนั้นอยูแลว โดยไมมีการไลราคาซื้อหุนคืน  
 
เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอใหท่ี

ประชุมพิจารณาลงคะแนน  
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยจํานวน     204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100%อนุมัติให
จัดสรรเงินปนผลประจําป 2551 ไดตามที่นายสามิตต ผลิตกรรม กรรมการผูจัดการเสนอมาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 6 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนผูท่ีออกตามวาระ 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  ตามขอบังคับของบริษัทฯ กรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวนหนึ่งใน
สาม (1/3)  ของจํานวนกรรมการที่มีอยูท้ังหมดและผูถือหุนเลือกกรรมการเขามาทดแทน  
 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ีประชุม 
 
 นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงตอท่ีประชุมวา เนื่องดวยตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ
ท่ี 16 ไดกําหนดวาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุกคร้ังใหกรรมการตองออกจากตําแหนงตามวาระเปนจํานวน 1 
ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระอาจไดรับเลือกใหกลับเขาเปนกรรมการอีกก็
ได โดยในปแรกและปท่ีสองภายหลังการจดทะเบียนบริษัทฯนั้นถามิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นก็ใหจับสลากกัน สวนป
หลัง ๆ ตอไปใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกจากตําแหนงตามวาระ 
 
  ปจจุบันกรรมการของบริษัทมีจํานวนทั้งหมด 10 ทาน ดังนั้นกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตามวาระ
จํานวน 1 ใน 3 ก็คือจํานวน 4 ทาน ซึ่งรายนามกรรมการทั้งหมด 4 ทาน ท่ีจะตองออกจากตําแหนงตามวาระในป 2552 นี้
คือ 
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1. ศ.ดร. บุญทัน   ดอกไธสง กรรมการ                   
2. นายสุระศักดิ์    เคารพธรรม กรรมการ 
3. นายสุกิจ         พันธวิศวาส ประธานกรรมการสรรหา กรรมการตรวจสอบ และกรรมการ 
4. นายสมชาย เตียงหงษากุล กรรมการตรวจสอบ  กรรมการสรรหาและกรรมการ

คาตอบแทน 
 

ความเห็นคณะกรรมการ จากประวัติและผลงานของกรรมการทั้ง 4 ทาน ซึ่งไดอธิบายไวอยางละเอียดใน
หนังสือเชิญประชุมผูถือหุน เห็นวากรรมการที่พนจากตําแหนงเปนผูมีความรู และความสามารถอันเปนประโยชนตอ
บริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตออีกวาระหนึ่ง 

 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ีประชุม
พิจารณาลงคะแนน   

 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการที่ออกจากตําแหนงตามวาระ เพื่อกลับเขามาเปน
กรรมการของบริษัทฯตออีกวาระหนึ่ง ดังนี้ 

 
 (1) ศ.ดร. บุญทัน   ดอกไธสง 

  เห็นดวยจํานวน       204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% เลือกต้ัง ศ.ดร. 
บุญทัน  ดอกไธสง กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 

 
 (2) นายสุระศักดิ์    เคารพธรรม 

  เห็นดวยจํานวน       204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% เลือกต้ังนายสุ
ระศักดิ์   เคารพธรรม กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
  



หนา   12   ของจํานวน   17   หนา 

 
(3) นายสุกิจ         พันธวิศวาส 

  เห็นดวยจํานวน       204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% เลือกต้ังนายสุ
กิจ พันธวิศวาส กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
 

(4) นายสมชาย เตียงหงษากุล 
  เห็นดวยจํานวน       204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100% เลือกต้ังนาย
สมชาย เตียงหงษากุล กลับเขาเปนกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง 
  
 ดังนั้นคณะกรรมการของบริษัทจึงมีจํานวน 10 ทาน ซึ่งมีรายชื่อดังตอไปนี้ 
 (1) นายสมชัย   ไทยสงวนวรกุล  ประธานกรรมการ 
 (2) ศ.ดร.บุญทัน  ดอกไธสง  กรรมการอสิระ 
 (3) นายอานะวัฒน  นาวินธรรม  กรรมการอิสระ 
 (4) นายสุกิจ  พันธวิศวาส  กรรมการอิสระ 
 (5) นายสมชาย  เตียงหงษากุล  กรรมการอิสระ 
 (6) นายพุทธิพงษ  ดานบุญสุต  กรรมการอิสระ 
 (7) นายสุรพล  แยมเกษม  กรรมการ 
 (8) นายสุระศักดิ์  เคารพธรรม  กรรมการ 
 (9) นายสมบุญ  เกิดหลิน   กรรมการ 
 (10) นายสามิตต  ผลิตกรรม  กรรมการ 
 
วาระที่ 7 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
 

วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือ
หุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการเปนประจําทุกป 
 
 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ีประชุม 
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 นายอนะรัช ชัยธนะภิญโญ เลขานุการที่ประชุมไดรายงานชี้แจงตอท่ีประชุมวาตามที่ประชุมใหญสามัญผูถือ
หุน คร้ัง14/2551 ไดมีมติอนุมัติใหคณะกรรมการของบริษัทเปนผูมีอํานาจพิจารณากําหนดคาตอบแทนใหแก
คณะกรรมการของบริษัทฯ ไดตามขอบังคับของบริษัท ขอ 22 โดยวางหลักเกณฑใหพิจารณากําหนดคาตอบแทน
เทียบเคียงกับแนวทางของบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกันที่อยูในตลาดหลักทรัพยท้ังในประเทศและตางประเทศทั้งนี้ให
คณะกรรมการของบริษัทฯ สามารถปรับปรุงคาตอบแทนไดตามความเหมาะสมของสภาพเศรษฐกิจโดยคํานึงถึงฐานะ
และผลประกอบการของบริษัทฯเปนองคประกอบดวย 
 

ความเห็นคณะกรรมการ  คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
แลว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2552  เปนจํานวนเงินเทากับ
คาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551 ซึ่งเปนคาตอบแทนที่อยูในระดับเดียวกับบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในหมวด
อุตสาหกรรมเดียวกัน ทั้งนี้คาตอบแทนดังกลาวมีเพียงคาเบี้ยประชุมกรรมการเทานั้น 
 

โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 ดังนี้ 
คณะกรรมการบริษัท  
ประธานกรรมการ 30,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 15,000 บาท/คร้ัง 
 
คณะกรรมการตรวจสอบ  
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 
 
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน  
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 
 
คณะกรรมการสรรหา  
ประธานกรรมการ 20,000 บาท/คร้ัง 
กรรมการ 10,000 บาท/คร้ัง 

 
 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็น  เลขานุการท่ีประชุมจึงเสนอขอใหท่ีประชุม
พิจารณาลงคะแนน   
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยจํานวน        192,626,100 เสียง  คิดเปน  94% 
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน       11,788,800 เสียง คิดเปน   6% 
         204,414,900 เสียง คิดเปน 100% 
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยเสียงขางมากจํานวน 192,626,100 เสียง คิดเปน 94% อนุมัติมอบ
อํานาจใหคณะกรรมการของบริษัทฯ เปนผูมีอํานาจพิจารณาจายคาตอบแทนใหแกกรรมการของบริษัทฯ ไดตามที่เสนอ
มาดังกลาวขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 8 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญช ี
  

ประธานฯ ไดมอบหมายใหนายนายสุกิจ พันธวิศวาส กรรมการตรวจสอบเปนผูรายงานชี้แจงตอท่ีประชุม 
 
วัตถุประสงคและเหตุผล  เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งกําหนดใหท่ีประชุมผูถือ

หุนสามัญประจําปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 
 
 นายสุกิจ พันธวิศวาส กรรมการตรวจสอบ ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีจากบริษัท 
สาํนักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ตามรายชื่อผูสอบบัญชีดังนี้ 

1) นางสาวสุมาลี รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970  
2) นางสาวรุงนภา เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516  
3) นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 
 
ซึ่งทําหนาที่เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยมาแลว 3 ป  เปนผูสอบบัญชีของ บริษัทฯ  และบริษัท

ยอยประจําป 2552 ซึ่งผานการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบแลว  
โดยผูสอบบัญชีดังกลาวมีความเปนอิสระ และไมมีผลประโยชนสวนไดสวนเสียใดๆ กับบริษัทฯ และบริษัทยอย 

โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยสําหรับป 2552 ภายในวงเงินไมเกิน 2,300,000 บาท (สองลานสาม
แสนบาทถวน) ซึ่งต่ํากวาคาสอบบัญชีในป 2551 จํานวน 582,000 บาท 

สําหรับคาบริการอื่น บริษัทฯและบริษัทในเครือไมมีการรับบริการอื่นจากสํานักงานสอบบัญชีท่ีผูสอบบัญชี
สังกัด 

 
ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อแตงตั้งผูสอบบัญชีจากสํานักงาน เอินสท 

แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท และ บริษัทยอยตามที่กลาวขางตน 
 



หนา   15   ของจํานวน   17   หนา 

 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 

นายสถาพร อภินันท : ไดสอบถามวา บริษัท เอส เอ็น ซี ฟอรเมอร จํากัด (มหาชน) คาสอบบัญชีประจําป 2552 
จํานวน 1,300,000 ลานบาท แบงออกเปนคาสอบทานเทาไร และคาตรวจสอบประจําปเทาไร 

 
นายรัฐภูมิ นันทปถวี รองกรรมการผูจัดการฝายบัญชีและการเงิน : ไดชี้แจงวา แบงออกเปนคาสอบทาน 

600,000 บาท และคาตรวจสอบประจําป 700,000 บาท รวมเปน 1,300,000 บาท 
 
เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 

 
 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน   
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดงันี้ 
  เห็นดวยจํานวน       204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100%อนุมัติ ให
แตงตั้งนางสาวสุมาลี  รีวราบัณฑิต ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970 หรือ นางสาวรุงนภา  เลิศสุวรรณกุล ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขที่ 3516 หรือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3972 จากบริษัทสํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดคาสอบบัญชีป 2552 ตามที่ไดเสนอมาขางตนทุกประการ 
 
วาระที่ 9 พิจารณาการเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการใหม\ 
 

นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ประธานกรรมการไดแจงตอท่ีประชุมดังนี้ 
 
เพื่อใหคณะกรรมการบริษัทฯ สามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯจึง

เห็นควรเพิ่มจํานวนกรรมการบริษัทฯ จากเดิมมีจํานวน 10 ทาน เพิ่มเติมขึ้นใหมอีก 1 ทาน รวมเปนคณะกรรมการ
บริษัทฯ มีจํานวนทั้งสิ้น 11 ทาน โดยกรรมการบริษัทฯ ท่ีเพิ่มอีก 1 ทานนั้นเปนกรรมการอิสระเพื่อใหสอดคลองกับ
นโยบายเกี่ยวกับระบบการควบคุมภายในของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยในเรื่องสัดสวน
กรรมการอิสระท่ีกําหนดให “บริษัทตองมีกรรมการอิสระอยางนอย 1 ใน 3 ของจํานวนกรรมการทั้งหมด แตตองไมนอย
กวา 3 คน” โดยผมขอเสนอใหนายสาธิต ชาญเชาวนกุล ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในดานการ
สงเสริมการลงทุนเปนอยางดี อีกท้ังในอดีตเคยดํารงตําแหนงเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งจะสามารถใหคําแนะนําและวางแผนงานของบริษัทฯ ใหสําเร็จลุลวงไดตาม
เปาหมายที่วางไว จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการ และแตงตั้งกรรมการใหม 



หนา   16   ของจํานวน   17   หนา 

ความเห็นของคณะกรรมการ  เห็นควรเสนอที่ประชุมผูถือหุนประจําปเพื่อพิจารณาเพิ่มจํานวนกรรมการจาก 
10 คน เปน 11 คน และแตงตั้งกรรมการใหม 1 ทาน คือ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล อดีตเลขาธิการคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในดานการสงเสริมการลงทุนเปนอยางดี จะสามารถให
คําแนะนําและวางแผนงานของบริษัทฯ ใหสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมายที่วางไว 

 
เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 

 
นายสถาพร อภินันท : ไดเสนอแนะวา ควรมีขอความเพิ่มเติมเพื่อประกอบวาระนี้ในหนังสือเชิญประชุมฯวา

วาระนี้การเพิ่มจํานวนกรรมการไมตองแกไขขอบังคับบริษัทฯ เพื่อใหชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
 
เลขานุการที่ประชุม : ขอบคุณผูถือสําหรับขอแนะนํา 
 
เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 

 ปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม  เลขานุการที่ประชุมจึงเสนอขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาลงคะแนน   
 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลวออกเสียงลงคะแนนดังนี้ 
  เห็นดวยจํานวน       204,414,900 เสียง   
  ไมเห็นดวยจํานวน    ไมมี เสียง  
  งดออกเสียงจํานวน   ไมมี เสียง  
 
มติท่ีประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลวมีมติเปนเอกฉันทดวยจํานวน 204,414,900 เสียง คิดเปน 100%อนุมัติ เพิ่ม
จํานวนกรรมการจาก 10 คน เปน 11 คน และแตงตั้งกรรมการใหม 1 ทาน คือ นายสาธิต ชาญเชาวนกุล อดีตเลขาธิการ
คณะกรรมการสงเสริมการลงทุน ซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และมีประสบการณในดานการสงเสริมการลงทุนเปน
อยางดี จะสามารถใหคําแนะนําและวางแผนงานของบริษัทฯ ใหสําเร็จลุลวงไดตามเปาหมายที่วางไวตามที่ไดเสนอมา
ขางตนทุกประการ 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ 
 
 เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 

นายสถาพร อภินันท : ไดเสนอแนะวา เห็นดวยกับบริษัทฯ ท่ีจัดประชุมคอนขางเร็ว ซึ่งแสดงถึงการจัดการที่ดี 
การปดงบการเงินที่เร็ว สงงบการเงินใหผูสอบบัญชีเร็ว จึงขอเสนอวาในปหนาใหประชุมในชวงนี้ แตขอใหประชุมในชวง
เชา และชวงบายพาผูถือหุนชมโรงงาน 

 



หนา   17   ของจํานวน   17   หนา 

ประธานฯ :  ขอบคุณผูถือหุนสําหรับคําชม โดยที่ผานมาบริษัทฯ จะไป Opportunity Day เปนเจาแรกทุกคร้ัง 
ซึ่งเปนตัววัดวาบัญชีตองแมน โดยในไตรมาสที่ 1 ป 2552 นี้เปนวันที่ 4 พฤษภาคม 2552 สวนเร่ืองการจัดประชุมใหญ
สามัญผูถือหุนในชวงเชาแลวแตผูถือหุนสะดวก แตมีบริษัทอ่ืนที่มีกําไรเปนพันลานจัดประชุมชวงเชา ซึ่งอาจทําใหผูถือ
หุนไมมาเขารวมประชุมกับทางบริษัทฯ ได บริษัทฯ จึงขอจัดประชุมชวงบายจะดีกวา 

 
เลขานุการที่ประชุมไดสอบถามที่ประชุมวาจะมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือไม 
 
ผูถือหุนไมมีขอซักถามและแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 

 
 ประธานฯจึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนที่ไดเดินทางมาเขารวมประชุมใหญสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 15/2552และ
ศ.ดร. บุญทัน ดอกไธสง กลาวปดประชุม 
 
ปดประชุมเวลา 16.00 น. (2 ชั่วโมง) 
 
 
    ลงชื่อ........................................................................ประธานที่ประชุม 
                         ( นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล ) 
 
 
    ลงชื่อ....................................................................ผูบนัทึกการประชุม  
                                  (นางสาวรัตนาภรณ จูชาวนา) 
 
 
 

               รับรองรายงานการประชุมถูกตอง 
 
 
    ................................................................................................................. 
    (นายสมชัย ไทยสงวนวรกุล)        (นายสุรพล แยมเกษม) 
                 กรรมการ 


