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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจาํปี ครั�งที� 6 
บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จาํกดั (มหาชน) 

 
เวลาและสถานที�  
 
 ประชุมเมื
อวนัที
 7 เมษายน ���4 เวลา ��.�� นาฬิกา ณ หอ้งประชุม 1101 ชั%น 11 อาคารตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
62 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ  
 
เริ�มการประชุม  
 
 นายธีระ  วิภูชนินประธานกรรมการบริษทัทาํหน้าที
 เป็นประธานในที
ประชุม  ได้กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะนํา
กรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ ที
มาร่วมประชุม ดงันี%  
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 

1. นายธีระ    วภูิชนิน  ประธานกรรมการบริษทั และกรรมการอิสระ 
2. นายพรรณพ   ชะระไสย ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน  

และกรรมการอิสระ 
3. นายวบูิลย ์ สิทธาพร  กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
4. นายสมชาติ   ลิมปานุภาพ กรรมการตรวจสอบ กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน และกรรมการอิสระ 
5. นายองอาจ   ดาํรงสกลุวงษ ์ รองประธานกรรมการ และกรรมการผูจ้ดัการ 
6. นางสาวชุติมา   บุษยโภคะ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ 
7. นางวลัลภา   ทวนนวรัตน์ กรรมการ และรองกรรมการผูจ้ดัการ  
8. นายอวยชยั   มติธนวรุิฬห์ กรรมการบริษทั 
9. นายคาซึฮิโกะ ยามาซากิ  กรรมการบริษทั 

 
ผู้ตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ ที�เข้าร่วมประชุม 

1.  นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  หุน้ส่วน  บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 
2. นางสาวรัชฏาพร พิมพส์ราญ   ผูจ้ดัการ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั 

 
ต่อจากนั%น ประธานฯ ไดแ้ถลงวา่ ปัจจุบนับริษทัฯ มีทุนจดทะเบียนจาํนวน 300,000,000 บาท แบ่งออกเป็นหุน้สามญั 

จาํนวน 300,000,000 หุน้ มูลค่าที
ตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และเรียกชาํระแลว้เตม็จาํนวน ขณะนี% มีผูถื้อหุน้มาประชุมทั%งดว้ยตนเองและ
มอบฉนัทะใหผู้อื้
นมาประชุมแทนรวมจาํนวน 113 ราย นบัจาํนวนหุน้รวมกนัได ้209,551,787 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 69.85 ของจาํนวน
หุน้ที
ชาํระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 35 จึงขอเปิดประชุม 
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หมายเหตุ จาํนวนคะแนนเสียงที
ลงคะแนนในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากบัจาํนวนคะแนนเมื
อเปิดประชุม เนื
องจากมีผูอ้อกจากที
ประชุม
และมีผูเ้ขา้ร่วมประชุมหลงัจากเริ
มประชุม 

 
 ประธานฯ กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นที
มาประชุมและไดชี้% แจงวาระการประชุมและวิธีการนบัคะแนนเสียงเพื
อลงมติในแต่ละ
ระเบียบวาระ ซึ
 งจะนับคะแนนเสียงเฉพาะผูถื้อหุ้นที
ลงคะแนนเสียงไม่เห็นดว้ย  และ/หรืองดออกเสียง และถา้วาระใดไม่เห็นดว้ย
หรืองดออกเสียง ก็ยกมือขึ%น เจา้หนา้ที
ก็จะไปรับบตัรลงคะแนนดงักล่าว และจากนั%นจะนาํคะแนนเสียงของผูที้
ยกมือดงักล่าวหักออก
จากจาํนวนเสียงทั%งหมดที
เขา้ร่วมประชุม ส่วนที
เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที
เห็นดว้ยในระเบียบวาระนั%นๆ  ยกเวน้วาระที
 5 
พิจารณาเลือกตั%งกรรมการแทนกรรมการที
ออกตามวาระ  ทางบริษทัจะขอเก็บบตัรลงคะแนนทุกใบ ขอให้ผูถื้อหุ้นลงคะแนน และ
เจา้หนา้ที
จะไปรับบตัรลงคะแนน โดยใหหุ้น้หนึ
งหุน้มีเสียงหนึ
งเสียง ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที
ประชุมออกเสียงเพิ
มขึ%น
อีกเสียงหนึ
งเป็นเสียงชี%ขาด  

 
หลงัจากนั%นประธานฯ กล่าวเปิดประชุมและดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี%  

 
วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปีครั�งที� 5 เมื�อวนัที� 26 มนีาคม 5653 

 
ประธานฯ เสนอให้ที
ประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั% งที
 5 เมื
อวนัที
 26 มีนาคม ���3 

โดยสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมในครั% งนี%แลว้ 
 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมทกัทว้งหรือ

ขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื
น ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติรับรองดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันี%  

เห็นดว้ย   209,579,987 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9951        
ไม่เห็นดว้ย                100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0001 
งดออกเสียง           10,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0048 
 

วาระที� 2  รับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษัทฯ ในปี 2553 

 
 ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2553 ตามเอกสารแนบของ
การประชุมดงักล่าว และใหที้
ประชุมสอบถามขอ้สงสยั 
 

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ
มเติมดงันี%  
ผู้ถือหุ้น : 
 หนี% สินของบริษทัฯที
ค่อนขา้งสูงนั%นประกอบดว้ยอะไรบา้ง และบริษทัฯมีนโยบายในการจดัการหนี% สินอยา่งไร 
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ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (คุณพรรณพ ชะระไสย์) : 
 หนี% สินส่วนใหญ่เป็นหนี% สินหมุนเวยีน โดยบริษทัฯมีนโยบายในการลดหนี% สินหมุนเวยีนลงโดยการแปลงเป็นหนี%ระยะยาว 
แต่คงตอ้งรอใหค้ดีบสท.สิ%นสุดเสียก่อน เพื
อที
จะไดอ้ตัราดอกเบี%ยที
ต ํ
ากวา่ในปัจจุบนั 
ผู้ถือหุ้น : 
 ภาระผกูพนัเกี
ยวกบัสญัญาเช่าดาํเนินงานที
ปรากฏในหมายเหตุประกอบงบการเงินคืออะไร 
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ  (คุณพรรณพ  ชะระไสย์) : 
 ภาระผกูพนัดงักล่าวเป็นการเช่าซื%อเครื
องจกัร ซึ
งบริษทัฯ ไดอ้ตัราดอกเบี%ยที
ค่อนขา้งดี 
ผู้ถือหุ้น : 
 Monthly Installation ในหวัขอ้ Long Term Loan คืออะไร 
ผู้ช่วยผู้จดัการทั�วไปฝ่ายบัญชีและการเงนิ (นายมาโรจน์ ทรงแสงธรรม) :  
 เป็นเงินกูร้ะยะยาวที
ธนาคารจะระบุเงื
อนไขใหผ้อ่นชาํระเป็นรายเดือนทั%งเงินตน้พร้อมดอกเบี%ย โดยอตัราดอกเบี%ยที
ตอ้ง
ชาํระและระยะเวลาผอ่นชาํระของแต่ละวงเงิน ไดร้ะบุไวแ้ลว้ภายใตห้วัขอ้อตัราดอกเบี%ย 
 

ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผู ้
ถือหุน้ไดมี้มติรับทราบรายงานประจาํปีและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อ
หุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี%  

เห็นดว้ย   209,578,587 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9944        
ไม่เห็นดว้ย             1,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
งดออกเสียง           10,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0049 
 

วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนของบริษัทฯ สําหรับระยะเวลาบัญชีสิ�นสุด ณ วนัที� <= ธันวาคม 5653 

 
 ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทัฯสาํหรับปีสิ%นสุดวนัที
 ^� ธนัวาคม ���3 
และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซึ
งคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบทานและใหค้วามเห็นชอบ รวมทั%งไดรั้บ
การรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั ซึ
งไดต้รวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้ง
ตามที
ควรในสาระสาํคญัตามหลกัการบญัชีที
รับรองทั
วไป 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งมีผูถื้อหุน้ซกัถามเพิ
มเติมดงันี%  

ผู้ถือหุ้น : 
 ปี 2553 บริษทัฯ มียอดขาย 1,823 ลา้นบาท ในขณะที
มีสินคา้คงเหลือ 600 ลา้นบาท ทาํไมบริษทัฯจึงตอ้งมีสินคา้คงเหลือสูง
ถึง 1 ใน 3 ของยอดขาย 
กรรมการผู้จดัการ (นายองอาจ ดาํรงสกลุวงษ์) :  
 จากยอดขายเฉลี
ยเดือนละ 150 ลา้นบาท เท่ากบัวา่บริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือใชไ้ดป้ระมาณ 4 เดือนนั%นถือเป็นเรื
องปกติ 
ประกอบกบั บริษทัฯไดต้น้ทุนหนงัราคาถูก การที
มีสินคา้คงเหลือมากจะเป็นโอกาสที
เราจะสามารถทาํกาํไรไดใ้นอนาคต 
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 ไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผู ้
ถือหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี%  

เห็นดว้ย   209,586,387 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9981 
ไม่เห็นดว้ย             1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0006 
งดออกเสียง           10,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0048 
 

วาระที� 4  พจิารณาการจดัสรรเงนิกาํไร และการจ่ายเงนิปันผล สําหรับผลการดาํเนินงานประจาํปี 5663  

 
 ประธานฯเสนอใหที้
ประชุมพิจารณาการจดัสรรเงินกาํไรเป็นทุนสาํรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจาํปี 2553   
 

บริษทัฯมีนโยบายจ่ายเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ในแต่ละปีตามผลการดาํเนินงานในอตัราไม่ตํ
ากวา่ร้อยละ `� ของกาํไรสุทธิ
ประจาํปี และในปี ��53 บริษทัมีกาํไรสุทธิ 272,895,882 บาท และตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที
 `^ และตามมาตรา ��a แห่ง
พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปีส่วนหนึ
งไวเ้ป็นทุนสาํรองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ � 
ของกาํไรสุทธิประจาํปีจนกวา่ทุนสาํรองนี%จะมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ �� ของทุนจดทะเบียน  

คณะกรรมการเห็นควรดาํเนินการดงัต่อไปนี%  
�. เห็นสมควรจดัสรรไวเ้ป็นทุนสาํรองตามกฎหมายจาํนวน 7,893,228 บาท รวมเป็นทุนสาํรองตามกฎหมายทั%งสิ%นจาํนวน 

30,000,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
�. เสนอใหจ่้ายปันผลประจาํปี 2553 ในอตัราหุน้ละ 0.40 บาท(สี
สิบสตางค)์ เพิ
มเติมจากที
ไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไป

แลว้ในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท (ยี
สิบหา้สตางค)์ ซึ
งจ่ายไปแลว้เมื
อวนัที
 6 กนัยายน 2553 รวมเป็นเงินปันผลจากผลการ
ดาํเนินงานปี 2553 จาํนวนทั%งสิ%น 0.65 บาทต่อหุน้(หกสิบหา้สตางค)์ โดยกาํหนดรายชื
อผูถื้อหุน้ที
มีสิทธิไดรั้บเงินปัน
ผลในวนัที
 21 เมษายน 2554 และใหร้วบรวมรายชื
อตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุน้ในวนัที
 22 เมษายน 2554 และกาํหนดจ่ายเงินปันผลในวนัที
 6 
พฤษภาคม 2554 ทั%งนี%  ผูถื้อหุน้ซึ
งเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในอตัราร้อย
ละ 25 ไดเ้ตม็จาํนวนตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ

แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัตามที
ประธานเสนอดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียง
มีดงันี%  

เห็นดว้ย   209,573,987 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9922 
ไม่เห็นดว้ย             1,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0006 
งดออกเสียง           22,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0106 
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วาระที� 5  พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระ   

 
 ประธานฯชี%แจงวา่ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั มาตรา e� และขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ที
 17 กาํหนดใหก้รรมการ
ของบริษทัฯตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ในอตัรา � ใน ^ ของกรรมการทั%งหมด              ซึ
ง
ในการประชุมครั% งนี%  มีกรรมการบริษทัฯ ที
ตอ้งออกจากตาํแหน่งตามวาระจาํนวน ^ ท่าน โดยไดแ้นบรายละเอียดประวติักรรมการทั%ง 
^ ท่าน คือ 

�. นายธีระ วภูิชนิน 
�. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 
^. นายคาซึฮิโกะ  ยามาซากิ 

 
คณะกรรมการบริษทัโดยไม่รวมกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ โดยดูถึงความเหมาะสม

ดา้นคุณวฒิุ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงที
ผา่นมาแลว้เห็นวา่     นาย
ธีระ วภูิชนิน  นางสาวชุติมา บุษยโภคะ  และนายคาซึฮิโกะ  ยามาซากิ เป็นผูมี้คุณสมบติัเหมาะสม สมควรเลือกตั%งกลบัเขา้เป็น
กรรมการของบริษทั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที้
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั%งกรรมการดงักล่าวที
ออกตามวาระกลบัเขา้
รับตาํแหน่งต่อไปอีกวาระหนึ
ง  

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ

แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงโดยใชบ้ตัรลงคะแนนเป็นรายบุคคล ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติั
ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั%งหมดเลือกตั%งกรรมการทั%งสามท่าน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี%  

�.  นายธีระ  วภูิชนิน 
เห็นดว้ย   209,588,687 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9992 
ไม่เห็นดว้ย             1,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
งดออกเสียง             7,400 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0035 
 
�. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 
เห็นดว้ย   209,552,087 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9818 
ไม่เห็นดว้ย             1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0006 
งดออกเสียง           44,300 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0211 
 
3.  นายคาซึฮิโกะ  ยามาซากิ 
เห็นดว้ย   209,583,887 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9969 
ไม่เห็นดว้ย             1,200 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0006 
งดออกเสียง           12,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0060 
 
 



 

6/7 

678  SOI T.J.C.  SUKHUMVIT RD.,  BANGPOOMAI,  MUANG,  SAMUTPRAKARN, 10280 THAILAND 
Tel : 0-2323-2754-5 , 0-2709-5512-4 , 0-2709-6288-9 , 0-2710-6244-5     

 Fax : 0-2323-2749 , 0-2709-5516 , 0-2710-6246     www.interhides.com 

วาระที� 6 พจิารณาอนุมตักิารกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทฯ สําหรับปี 5664 

 
ประธานฯรายงานใหที้
ประชุมทราบวา่ ในปี ���3 ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั% งที
 5 เมื
อวนัที
 �6 มีนาคม ���3 ไดก้าํหนด

จาํนวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงันี%   

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  : ประธานกรรมการเดือนละ `�,��� บาท และกรรมการเดือนละ 2�,��� บาท 

• ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ : ประธานคณะกรรมการตรวจสอบเดือนละ 20,��� บาท และกรรมการ
ตรวจสอบเดือนละ ��,��� บาท 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี ���3 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉลี
ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
นั%น คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนที
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บในปัจจุบนั อยู่
ในระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉลี
ยของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั%นคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนจึงเห็นสมควรใหค้ง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจาํปี ���4 เท่ากบัปี ���3 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปลี
ยนแปลงจากที
ประชุมผูถื้อหุน้สามญั
ประจาํปีครั% งต่อไป และเนื
องจากในปี 2553 บริษทัมีผลการดาํเนินงานที
ดี โดยมีกาํไรสุทธิจาํนวน 273 ลา้นบาท ดงันั%นจึงเห็นควร
พิจารณาจ่ายโบนสัใหแ้ก่คณะกรรมการบริษทัจากผลการดาํเนินงานดงักล่าว เป็นจาํนวนเงินรวมทั%งสิ%น 290,000 บาท 

 
ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ

แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี%  

เห็นดว้ย   209,585,887 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9979 
ไม่เห็นดว้ย             1,600 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0008 
งดออกเสียง           10,100 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0048 
 

วาระที� ? พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าตอบแทนประจาํปี 5664 
  

ประธานฯไดร้ายงานใหที้
ประชุมทราบวา่ คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหญ่ที
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัแต่งตั%ง 
ผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั คือ นายศุภชยั  ปัญญาวฒัโน ทะเบียนเลขที
 3930 และ/หรือ นางสาวศิรา
ภรณ์  เอื%ออนนัตก์ลุ ทะเบียนเลขที
 3844 และ/หรือ นางสาววราพร ประภาศิริกลุ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจาํปี 2554 ซึ
งบุคคล
ทั%ง ^ ของสาํนกังานดงักล่าว เป็นผูต้รวจสอบบญัชีที
ไดรั้บอนุญาตใหส้ามารถเซ็นรับรองงบการเงินของบริษทัจดทะเบียนในตลาด
หลกัทรัพยฯ์ได ้ โดยใหค้นใดคนหนึ
งเป็นผูท้าํการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ และในกรณีที
ผูส้อบบญัชี
รับอนุญาตดงักล่าวขา้งตน้ไม่สามารถปฏิบติังานไดใ้หบ้ริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั จดัหาผูส้อบบญัชีรับอนุญาตอื
นของ 
บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ ยงั จาํกดั แทนได ้ และเห็นสมควรใหเ้สนอค่าตอบตรวจสอบบญัชีประจาํปี 2554 จาํนวนไม่เกิน 
1,100,��� บาท ซึ
งเป็นจาํนวนเงินค่าตอบแทนเท่ากบัปี 2553 ต่อที
ประชุมผูถื้อหุน้ 
   

ประธานฯไดส้อบถามที
ประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ ซึ
งไม่มีผูถื้อหุน้ในที
ประชุมทกัทว้งหรือ
แสดงความเห็นเพิ
มเติม ประธานฯจึงขอใหที้
ประชุมออกเสียงลงคะแนน ที
ประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก
ของจาํนวนเสียงทั%งหมดของผูถื้อหุน้ที
เขา้ร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยผลการลงคะแนนเสียงมีดงันี%  
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เห็นดว้ย   209,586,087 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.9980 
ไม่เห็นดว้ย             1,500 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0007 
งดออกเสียง           10,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ   0.0048 

 
วาระที� 8 พจิารณาเรื�องอื�นๆ (ถ้าม)ี  

 
 ประธานฯ สอบถามที
ประชุมวา่มีผูถื้อหุน้จะเสนอเรื
องอื
นใดหรือไม่ 
  

ไม่มีผูใ้ดเสนอเรื
องอื
นใดต่อที
ประชุมเพื
อพิจารณา 
  
 ประธานกล่าวขอบคุณผูเ้ขา้ร่วมประชุม  และปิดประชุมเมื
อเวลา 12.00 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
 
                                (นายธีระ วภูิชนิน)  
                                                   ประธานกรรมการ 


