
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 
บริษัท เอ็น.ซี. เฮาสซิ่ง จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานที่ประชุม 

ประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2552 เวลา 14.30 – 15.30 น. ณ หองวีนัส โรงแรมมิราเคิล        

แกรนด คอนเวนช่ัน เลขท่ี 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลักส่ี เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 
 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม 

1. นายสุธรรม  ชัชวาลวงศ  ประธานกรรมการ กรรมการอิสระ 

2. ดร.พิบูลย  ลิมประภัทร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

3. นายกอบศักด์ิ  พงศพนรัตน  กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

4. นายวิจิตร  วิชัยสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

5. นายสมเชาว  ตันฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาคาตอบแทน และกรรมการผูจัดการ 

6. นายวิเชียร  ศิลาพัชรนันท /1 กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

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 ผูสอบบัญชีรับอนุญาติเลขท่ี  7318 
 

เริ่มการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 37 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 

953,949,133 หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวท้ังหมดของบริษัท (หุนสามัญที่เรียก

ชําระแลวของบริษัทมีจํานวนทั้ง ส้ิน 1,185,985,052 หุน) ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท           

นายสุธรรม ชัชวาลวงศ ประธานท่ีประชุม จึงกลาวเปดการประชุม โดยประธานฯ ไดมอบหมายให นายสมเชาว 

ตันฑเทอดธรรม ประธานกรรมการบริหาร เปนผูดําเนินการประชุม 
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 กอนเร่ิมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารไดชี้แจงใหที่ประชุมรับทราบเร่ือง

ดังตอไปนี้  

1. ในการประชุมคร้ังนี้ บริษัทจะใชวิธีการนับคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือใหนับหนึ่งหุนเปน

หนึ่งเสียงโดยบริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนในแตละวาระไวใหผูถือหุนใชในการออกเสียงลงคะแนน

และไดมอบใหผูถือหุนพรอมการลงทะเบียนเขาประชุมแลว โดยบัตรลงคะแนนจะมีชองใหผูถือหุนเลือก

วา เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง และถาไมมีผูถือหุนทานใด คัดคาน ไมเห็นดวย หรืองดออก

เสียง ใหถือวาทานผูถือหุนเห็นชอบหรือเห็นดวยตามมติที่นําเสนอ หากมีผูถือหุนทานใด คัดคาน       

ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหใชบัตรลงคะแนนท่ีบริษัทจัดให โดยหลังจบการพิจารณาในแตละวาระ 

ขอใหผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเองและผูรับมอบฉันทะท่ีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน 

หลังจากนั้นเจาหนาที่จะทําการจัดเก็บบัตรลงคะแนนของทุกทานเพื่อทําการรวบรวมผลคะแนน และ

เก็บไวเปนหลักฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน  เพื่อความรวดเร็วบริษัทจะนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง หัก

ออกจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สวนผูถือหุนที่ทํา

หนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และเปนแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือ

หุนนั้น บริษัทไดนําคะแนนเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ตามความประสงคของผูถือหุน บันทึก

รวมไวในเครื่องคอมพิวเตอรเพื่อการลงมติตามวาระไวแลว 

2. เพื่อใหการประชุมเปนไปดวยความเรียบรอยจึงขอใหผูถือหุนท่ีมีขอสงสัยจะซักถามหรือแสดงความ

คิดเห็นขอใหแนะนําตัวโดยบอกชื่อ – สกุล หากเปนผูที่รับมอบฉันทะขอใหแจงชื่อของผูมอบฉันทะดวย 

โดยคําถามหรือขอเสนอแนะขอใหอยูในวาระท่ีกําลังพิจารณา 

3.     และเพื่อเปนการปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน บริษัทได

เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 และช่ือบุคคลที่มี

คุณสมบัติเหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัทลวงหนา ระหวางวันที่ 5 มกราคม 

2552 ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ 2552 โดยแจงรายละเอียดผานทางเว็บไซตของตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย และเว็บไซตของบริษัท ผลปรากฎวา ไมมีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด ๆ เขามา 

หลังจากจบการชี้แจง ประธานกรรมการบริหารจึงเร่ิมประชุมตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

  
วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม

สามัญผูถือหุน ประจําป 2551 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 25 เมษายน 2551 ตามรายละเอียดของ

สําเนารายงานการประชุมที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ

ประชุม 

ไมมีผูถือหุนทักทวง หรือขอแกไขรายงานการประชุม และไมมีผูถือหุน แสดงความ

คิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2551 

ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 25 เมษายน 2551 ตามที่เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

วาระที่ 2 รับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงานประจําป
ของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการ ดังรายละเอียดตามท่ี

ปรากฏในรายงานประจําป ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการ

ประชุม โดยสรุปสาระสําคัญดังนี้ 

สําหรับผลประกอบการในป 2551 บริษัทมีรายไดรวมท้ังส้ิน 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 

รายไดจากการขายรายผลิตภัณฑ  บริษัทมีสัดสวนรายไดจากการขาย 

ประกอบดวย รายไดจากการขายบานเด่ียวรอยละ 70 ทาวเฮาสรอยละ 12 บานแฝดรอยละ 7 

อาคารพาณิชย และอ่ืน ๆ รอยละ 11  

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 บริษัทและบริษัทยอย มีโครงการที่เปดดําเนินการทั้งส้ิน 

14 โครงการ มูลคารวม 10,092 ลานบาท โดยเปนมูลคาท่ีทําสัญญาซื้อขายแลว 4,632 ลาน

บาท และโอนรับรูเปนรายไดแลว 4,117 ลานบาท  

นอกจากนี้ บริษัทยังไดรับการประกาศรางวัลแหงความสําเร็จ ซึ่งถือเปนการการันตี

การมุงม่ันในการพัฒนาสินคาใหมีคุณภาพควบคูการใหบริการที่ดียึดม่ันบนหลักคุณธรรม  

ความดี และการชวยเหลือสังคม  เชน “รางวลัผูประกอบการอสังหาริมทรพัยที่ดี” จาก 

สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค (สคบ.) “รางวัลเกียรติยศ คนดี สังคมไทย 

ประจําป 2551” สาขา บริหารและพัฒนาองคกร และไดรับการจัดอันดับอยูในกลุมดีเลิศ 

ในรายงานผลสํารวจการกํากบัดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน ที่จัดขึ้นโดยสมาคม

สถาบันกรรมการบริษัทไทย รวมกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และสํานักงาน

คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 
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  ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2551 และรับทราบรายงาน

ประจําปของคณะกรรมการ ตามที่เสนอมา   
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงินของบริษัท

ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ซึ่งผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชีแลว ตามที่

ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวกอนการประชุม  

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติงบการเงินของบริษัท ประจําปส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2551 ตามท่ีเสนอมา โดยมี

ผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,133      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

ระหวางการประชุมมีผูเขารวมประชุมเพิ่มอีก 1 ทาน จํานวนหุน 133 หุน ทําใหมีผูถือหุนเขา

รวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม 38 ราย  นับจํานวนหุนไดทั้ง ส้ิน 

953,949,266 หุน คิดเปนรอยละ 80.44 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดแลวทั้งหมดของบริษัท 

(หุนสามัญที่เรียกชําระแลวของบริษัทมีจํานวนท้ังส้ิน 1,185,985,052 หุน) 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจากผลการดําเนินงานป 2551 และการงดจาย 

                        เงินปนผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการงดจัดสรรกําไรจาก

ผลการดําเนินงานป 2551 และการงดจายเงินปนผล โดยแถลงตอที่ประชุมดังนี้ 

ตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัท

ขอ 51 บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิสวนหน่ึงไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไร

สุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไม

นอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน แตเน่ืองจากในป 2551 งบการเงินเฉพาะกิจการของ

บริษัทมีผลขาดทุนสุทธิจํานวน 26,136,385.27  บาท คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณางดจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายสําหรับผลประกอบการป 

2551 

บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผลในอัตราไมตํ่ากวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิหลังหัก

ภาษี และสํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม แตเน่ืองจากในป 2551 งบการเงินรวมของ
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  ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ   ที่ประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

อนุมัติการงดจัดสรรกําไร และการงดจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2551 ตามท่ี

เสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ -

งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ -

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนด
คาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 

ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการแทน

กรรมการที่ตองออกตามวาระและกําหนดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 โดยแถลงใหที่

ประชุมทราบวา ตามขอบังคับของบริษัทขอ 18 ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง

กรรมการจะตองออกจากตําแหนงอยางนอยจํานวนหนึ่งในสาม (1/3) ถาจํานวนกรรมการ

แบงออกใหเปนสามสวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลเคียงท่ีสุดกับสวนหนึ่งในสาม โดยในป

นี้มีกรรมการที่ครบกําหนดวาระตองออกจํานวน 3 ทาน คือ  

1. นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน  กรรมการ และกรรมการอิสระ 

2. นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม  กรรมการ 

3. นายรังสรรค นันทกาวงศ     กรรมการ 

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาไดพิจารณา

คุณสมบัติ และผลการปฏิบัติงานของกรรมการดังกลาวเปนรายบุคคลแลววาเปนบุคคลที่มี

คุณสมบัติการเปนกรรมการครบถวนตามที่ไดกําหนดไวในกฎหมายที่เก่ียวของ และมีความรู

ความสามารถอันจะเปนประโยชนตอการดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมผู

ถือหุนเลือกต้ังกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 3 ทาน ดังกลาว กลับเขาดํารง

ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง 

สําหรับการกําหนดคาเบี้ยประชุมและคาตอบแทนกรรมการสําหรับป 2552 

คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณา

หลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการในปจจุบัน ซึ่งไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน 

ประจําป 2551 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2551 แลวเห็นวาหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการ

ดังกลาวมีความสอดคลองกับภาระหนาที่ของกรรมการ และอยูในระดับที่แขงขันไดกับ

อุตสาหกรรม และสูงเพียงพอที่จะดูแลและรักษากรรมการที่มีคุณสมบัติที่ตองการ จึงเห็นควร
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1. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 30,000   บาท ตอคร้ังการประชุม 

2. คาเบี้ยประชุมกรรมการ  20,000   บาท ตอคร้ังการประชุม  

                         (โดยไมมีคาตอบแทนรายปสําหรับกรรมการ) 

3. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 30,000   บาท ตอคร้ังการประชุม 

4. คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ  20,000   บาท ตอคร้ังการประชุม 

5. คาตอบแทนรายปกรรมการตรวจสอบ  100,000 บาท ตอคน ตอป 

6. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

7. คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหา   20,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

8. คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 30,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 

9. คาเบี้ยประชุมกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 20,000 บาท ตอคร้ังการประชุม 
 

  ทั้งนี้ บริษัทไดใชหลักเกณฑคาตอบแทนกรรมการดังกลาวมาต้ังแตป 2547  

 ประธานกรรมการบริหารแจงใหที่ประชุมทราบวา สําหรับวาระน้ี คุณสมนึก ตันฑ

เทอดธรรม และคุณรังสรรค นันทกาวงศ ซึ่งเปนกรรมการท่ีตองออกตามวาระและเปนผูถือหุน

ของบริษัทของดออกเสียงในการเลือกต้ังตนเองกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่งเปน

จํานวนเสียงทั้งส้ิน 19,810,800 เสียง และ 1,000,000 เสียง ตามลําดับ 

  ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 

มติ ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงต้ังกรรมการท่ีตองออกตามวาระในป 2552 จํานวน 3 

ทาน ไดแก 1) นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน 2) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม และ 3) นายรังสรรค 

นันทกาวงศกลับเขาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดคะแนนเสียงของกรรมการ

แตละทาน ดังนี้  

1) นายกอบศักด์ิ พงศพนรัตน กรรมการ กรรมการอิสระ 

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

2) นายสมนึก ตันฑเทอดธรรม กรรมการ 

เห็นดวย 934,138,466      เสียง คิดเปนรอยละ 97.9233    

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง 19,810,800        เสียง คิดเปนรอยละ 2.0767      

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000  
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3) นายรังสรรค นันทกาวงศ กรรมการ  

เห็นดวย 952,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 99.8952    

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง 1,000,000          เสียง คิดเปนรอยละ 0.1048      

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.0000  
 

 

และมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการ

ตรวจสอบ ประจําป 2552 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประจําป 2552 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี

และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี ประจําป 2552 โดยแถลงตอที่ประชุม ดังนี้ 

  เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึ่งกําหนดใหที่

ประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัททุกป และโดย

การเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นควรเสนอ

ใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงต้ังใหบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด โดยนางสาวจันทรา 

วองศรีอุดมพร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4996 หรือนายพิชัย ดัชณาภิรมย ผูสอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที่ 2421 เปนผูสอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําป 2552 และในกรณีที่ผูสอบ

บัญชีดังกลาวไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด จะกําหนดผูสอบ

บัญชีรับอนุญาตทานอื่นใหเปนผูดําเนินงานแทน 

   เนื่องจากมีความเห็นวา บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด เปนบริษัทสอบบัญชีที่

ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มีประสบการณ

ในการตรวจสอบบริษัทในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยหลายแหง และมีความเขาใจ

ลักษณะการประกอบธุรกิจของบริษัทเปนอยางดี และผูสอบบัญชีทั้ง 2 ราย ตลอดจนบริษัท 

สอบบัญชีธรรมนิติ จํากัด ไมมีความสัมพันธหรือรายการท่ีอาจกอใหเกิดความขัดแยงทาง

ผลประโยชนกับบริษัทแตอยางใด  

      ทั้งนี้ กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีเปนจํานวนเงิน 840,000 บาทตอป ลดลงจาก

ป 2551 จํานวน 150,000 บาท  

    ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิ่มเติม 
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มติ ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทน

ของผูสอบบัญชี ประจําป 2552 ตามท่ีเสนอมา โดยมีผูถือหุนออกเสียงลงมติดังนี้  

เห็นดวย 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      

ไมเห็นดวย -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

งดออกเสียง -                    เสียง คิดเปนรอยละ -            

รวม 953,949,266      เสียง คิดเปนรอยละ 100.00      
 

 

วาระที่ 7  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ 

 ประธานกรรมการบริหารไดเปดโอกาสใหผูถือหุนแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะ

ในเร่ืองตางๆ สรุปสาระสําคัญดังนี้ 

นางสาวจรูญลักษณ หรองกระโทก จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา 

จากสภาวะการณตาง ๆ ในปจจุบันที่เปนปจจัยลบตอการดําเนินธุรกิจ บริษัทฯ มีนโยบายใน

การบริหารงานอยางไร 

 ประธานกรรมการบริหารช้ีแจงวา บริษัทมีนโยบายในการบริหารงานดานตางๆ  

ดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง เนนกลยุทธในการสรางความพึงพอใจสุงสุดใหแกลูกคา ดวย

การพัฒนาคุณภาพสินคาและการบริการ การบริหารตนทุนและคาใชจายตาง ๆ ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด  พัฒนาศักยภาพบุคลากร ควบคูกับการปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และ

จริยธรรมในการทํางานภายใตนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดี 

ไมมีผูถือหุนแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพ่ิมเติม หรือเสนอเร่ืองอื่นใดตอที่

ประชุมเพื่อพิจารณา ประธานฯ จึงกลาวปดการประชุม 

 
ปดประชุมเวลา 15.30 น. 

 

 

ลงชื่อ    ประธานที่ประชุม 

(นายสุธรรม ชัชวาลวงศ) 
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