
 

 

 

                                       

                               ประจ าปี          1/2554 

วนัองัคารท่ี 26 เมษายน 2554 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชัน่ ห้องเจมินี่  ชัน้ 3 

เลขที่ 99 ถนนวิภาวดีรังสติ แขวงหลกัสี ่เขตดอนเมือง กรุงเทพมหานคร 

............................................................................................................................................................................................... 

 กรรมการบริษัท ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 7 ท่าน คือ 

  1. ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์  ประธานกรรมการ 
  2. นายมงคล มงักรกนก  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 
  3. นายวชัชระ ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ 
  4. นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร  กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  5. นายพยนต์ ถาวรวงศ์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  6. นายมนสั หวงัธรรมนญู  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  7. นายบญุน า บญุน าทรัพย์  กรรมการ 

กรรมการบริษัท ที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน คือ 

  1. นายก าจร ช่ืนชจิูตต์   กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
  2. นางรัตนา สทุธิพงษ์ชยั  กรรมการ 

 ฝ่ายบริหารของบริษัทฯ ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 3 ท่าน คือ 

  1. นางเพ็ญศิริ ชินเศรษฐวงศ์  ผู้จดัการฝ่ายบริหาร 
  2. นายจิราศกัดิ์ เดน่เกรียงไกร  ผู้จดัการฝ่ายการตลาด 
  3. นางเทวิกา ภูป่ระเสริฐ  หวัหน้าสว่นบญัชี 

 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด ที่เข้าร่วมประชุม จ านวน 1 ท่าน คือ 

  1.  นางสริินารถ   ค าบตุรดี     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต  

 เจ้าหน้าที่กลา่วต้อนรับผู้ ถือหุ้น และชีแ้จงให้ทราบถึงวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนในการประชุมว่า การออกเสียง
ลงคะแนนจะใช้บตัรลงคะแนนที่ได้แจกให้ผู้ ถือหุ้น ซึ่งบตัรลงคะแนนจะมีสีต่างกนั โดย สีฟ้า ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนใน
วาระท่ี 1, วาระท่ี 3  และวาระท่ี 4 สเีหลือง ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนในวาระที่ 5 สีเขียว ใช้ส าหรับการออกเสียงลงคะแนน
ในวาระท่ี 6  และ วาระท่ี 7 สขีาว ใช้ส าหรับการออกเสยีงลงคะแนนในวาระอื่น ๆ (ถ้ามี) และขอให้ผู้ ถือหุ้นเขียนช่ือ จ านวนหุ้น และ
ลงลายมือช่ือ ในบตัรลงคะแนนให้ครบถ้วน  

 
 



 

 

 
การออกเสยีงลงคะแนน 
1. ส าหรับการออกเสียงลงคะแนนให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึ่งเสียงและมติของที่ประชุมผู้ ถือหุ้นนัน้ ให้ประกอบด้วย

คะแนนเสยีงดงัตอ่ไปนี ้ 
1.1 ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสยีงเทา่ 

กนั ให้ประธานในที่ประชมุออกเสยีงเพิ่มขึน้อีกเสยีงหนึง่เป็นเสยีงชีข้าด 
1.2 ในกรณีอื่น ซึ่งมีกฎหมายและ/หรือข้อบงัคบับริษัทก าหนดไว้แตกต่างจากกรณีปกติ ก็ให้ด าเนินการให้เป็นไป

ตามที่ก าหนดนัน้ โดยประธานจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นในที่ประชมุรับทราบก่อนการออกเสยีงลงคะแนนในวาระดงักลา่ว 
2. การออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการท่ีออกตามวาระให้นบัหุ้นหนึง่หุ้นมเีสยีงหนึง่เสยีง 
 

เร่ิมประชมุเวลา 10.00 น. 
ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุมกลา่วเปิดประชุม และแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีผู้

ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 18 ท่าน จ านวน 46,521,600 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 35.79 และรับมอบฉันทะ 18 ท่าน จ านวน 
37,269,856 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 28.67 รวมผู้ เข้าร่วมประชุมทัง้สิน้ 36 ท่าน จ านวน 83,791,456 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.45 ซึ่งถือว่า
ครบองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ และมอบหมายให้ นายมงคล  มงักรกนก ท าหน้าที่ด าเนินการประชุม (ในระหว่างการ
ประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิ่มเติม โดยมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 8 ท่าน จ านวน 153,620 หุ้น และรับมอบฉนัทะ  4 
ทา่น จ านวน 4,848,700 หุ้น รวมผู้ เข้าร่วมประชมุทัง้สิน้ 48 ทา่น จ านวน 88,793,776 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.30) 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2553 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือ

หุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2553 เมื่อวนัองัคารท่ี 27 เมษายน 2553 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมและได้เผยแพร่บน
เว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้ว 

ที่ประชมุพิจารณาและได้ลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนรับรองรายงาน
การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี ครัง้ที่ 1/2553 ดงักลา่ว โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นด้วย  80,618,866 เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                     -   เสยีง  
 งดออกเสยีง             -  เสยีง 
 สรุปมติวาระท่ี 1      เห็นด้วย 

        2 คณะกรรมการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 2553 
นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์  กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ ในปี 2553 บริษัทฯ มีปริมาณขายทัง้สิน้ 112,112 

ตนั คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 1,811 ล้านบาท เพิ่มขึน้เมื่อเทียบปี 2552 ซึ่งมีปริมาณขายจ านวน 104,655 ตนั คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 1,372 ล้าน
บาท เนื่องจากราคาขายเพิ่มสงูขึน้จากปีก่อน โดยมีราคาขายเฉลี่ย 16,152 บาท/ตนั ในปี 2553 และ 13,113 บาท/ตนั ในปี 2552
นอกจากนีบ้ริษัทฯ มียอดขายไฟฟ้าให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ปี 2553 จ านวน 17.26 ล้านบาท มากกว่าปี 2552 ซึ่งมีจ านวน 
14.79 ล้านบาท  

 



 

 

 

กลา่วโดยสรุปผลก าไรท่ีเพิ่มขึน้มีสาเหตหุลกัมาจาก 

1. ปริมาณขายสนิค้าเพิ่มขึน้ทัง้ในและตา่งประเทศ โดยเฉลีย่เพิ่มขึน้ประมาณร้อยละ 7.13 โดยเฉพาะสนิค้าสง่ออกตา่ง 
 ประเทศเพิ่มขึน้ร้อยละ 53.67  
2. ราคาขายสนิค้าเพิ่มขึน้จากปีก่อนมาก คิดเป็นร้อยละ 23 ส าหรับการขายสนิค้าในประเทศ และร้อยละ 30 ส าหรับการ 
 ขายสนิค้าตา่งประเทศ 
3. รายได้จากการขายไฟฟ้าเพิ่มขึน้ บริษัทฯ สามารถผลติไฟฟ้าใช้ในโรงงานได้อยา่งเพียงพอและยงัสามารถสง่กระแส 
 ไฟฟ้าสว่นท่ีเหลอืจากการใช้งานให้แก่การไฟฟ้าส่วนภมูิภาคตามสญัญาซือ้ขายไฟฟ้าในปริมาณที่มากกวา่ปีก่อน 

 ร้อยละ 23.21 
4. ดอกเบีย้จ่ายลดลงอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯ มีการจ่ายช าระหนีอ้ย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะหมดภาระผูกพนัในการช าระหนี ้

ทัง้หมดในปี 2555 
 ราคาขายสนิค้าปรับสงูขึน้ในปี 2553 เนื่องมาจากราคาวตัถดุิบหลกัปรับสงูขึน้ ดงันี ้

                    ปี 2552          ปี 2553 
ราคาเศษกระดาษ-ในประเทศ  3,350-5,730 บาท/ตนั    6,500-8,000 บาท/ตนั  
ราคาเศษกระดาษ-ตา่งประเทศ   3,700-6,000 บาท/ตนั   7,000-8,000 บาท/ตนั  
ราคาแป้งมนั          7-9 บาท/กิโลกรัม     11-17 บาท/กิโลกรัม  

ส าหรับถ่านหิน ซึง่เป็นวตัถดุิบหลกัของโรงไฟฟ้า เนื่องจากในปี 2551 ถ่านหินมีราคาสงูมาก ประมาณ 2,600-3,000 บาท
ตอ่ตนั และลดลงเลก็น้อยในปี 2552 ดงันัน้ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ท าสญัญาซือ้ขายถ่านหินกบัผู้ขายเป็นรายปี จึงท าให้สามารถซือ้
ถ่านหินได้ในราคาต ่าลง บริษัทฯ จึงสามารถลดต้นทนุการผลติกระแสไฟฟ้าลงได้ 

นายอ านาจ  ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ รับมอบฉนัทะจากธนาคารกรุงศรีอยธุยา จ ากดั (มหาชน) ได้สอบถามเก่ียวกบัปริมาณการ
ขายกระดาษในปี 2553 เมื่อเทียบกบัปริมาณการผลติแล้วคิดเป็นร้อยละเทา่ใด 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการชีแ้จงว่า ปัจจุบนับริษัทฯ มีปริมาณขายเกินกว่าก าลงัการ
ผลติอยูม่ากกวา่ร้อยละ 10 บริษัทฯ ไม่สามารถผลิตสินค้าได้ทนัต่อความต้องการของลกูค้า เนื่องจากมีเคร่ืองจกัรเพียงเคร่ืองเดียว 
จึงต้องใช้วิธีซือ้สนิค้ามาจากผู้ขายรายอื่น เพื่อน าสง่ลกูค้าตอ่ไป 

ผู้ ถือหุ้นทา่นหนึง่ได้สอบถามวา่บริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายก าลงัการผลติหรือไมแ่ละแนวโน้มทีบ่ริษัทญ่ีปุ่ นจะมาถือหุ้นใน
บริษัทฯ มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด 

นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการชีแ้จงวา่ คณะกรรมการมีมติที่จะขยายก าลงัการผลิตซึ่งอยู่
ระหวา่งการศกึษาการจดัการลงทนุ และขณะนีอ้ยูใ่นช่วงของการจดัท ารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ซึ่งคาดว่า
จะแล้วเสร็จภายใน 3-4 เดือนข้างหน้า สว่นทางด้านบริษัทญ่ีปุ่ นได้ให้ความสนใจในการลงทนุกบับริษัทฯ เป็นอยา่งมากและมีการนดั
เจรจากนัในช่วงต้นปี แต่เนื่องจากติดภารกิจและเกิดภยัพิบตัิทางธรรมชาติจึงต้องเลื่อนออกไปก่อน การที่บริษัทญ่ีปุ่ นเข้ามาร่วม
ลงทุนมีผลดีในด้านเทคโนโลยีและบริษัทญ่ีปุ่ นมีโรงงานผลิตกลอ่งกระดาษที่ประเทศเวียดนามซึ่งท าให้สามารถดึงลกูค้าให้มาซือ้
สินค้ากบับริษัทฯ ได้มากขึน้ ถึงแม้ว่าบริษัทญ่ีปุ่ นจะไม่มาร่วมลงทนุกบับริษัทฯ ก็ไม่ส่งผลกระทบแต่อย่างใดและบริษัทฯ จะยงัคง
ขยายก าลงัการผลติตอ่ไป 

นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้อธิบายเพิ่มเติมว่าบริษัทฯ มีนโยบายที่จะขยายก าลังการผลิต 
เพราะหากเคร่ืองจกัรตวัใดตวัหนึง่มีปัญหาก็จะยงัคงสามารถผลติสนิค้าได้อยา่งตอ่เนื่อง นอกจากนีย้งัสามารถผลติสนิค้าได้หลาก 



 

 

 
หลายและปริมาณมากขึน้ ซึง่ทัง้นีก้ารจดัหาเคร่ืองจกัรตวัใหมจ่ะค านงึถงึความคุ้มคา่ การประหยดัพลงังาน และการประหยดัแรงงาน
ไปพร้อมกนั 

นายอ านาจ  ล้อเจริญรุ่งโรจน์ ได้สอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกบังบประมาณในการลงทนุ 
 นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์ กรรมการและรองกรรมการผู้จดัการ กลา่วว่างบประมาณที่ตัง้ไว้ประมาณ 40–45 ล้านเหรียญ
สหรัฐ และจะสามารถเพิ่มก าลงัการผลติจาก 300 ตนั/วนั (ในปัจจุบนั) เพิ่มขึน้อีกประมาณ 500 ตนั/วนั ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาในการ
ก่อสร้างหนึ่งปีถึงหนึ่งปีคร่ึง โดยจะเป็นการลงทุนในส่วนของเคร่ืองจกัรผลิตกระดาษ โรงไฟฟ้าพลงังานความร้อนร่วม และระบบ
บ าบดัน า้เสยี 
 ที่ประชมุรับทราบผลการด าเนินของบริษัทฯ ในรอบปี 2553        

        3 พิจารณาอนมุตัิงบดลุ และงบก าไรขาดทนุประจ าปี 2553 
  นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จัดการ ได้เสนอให้ที่ประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมตัิงบดุล และงบก าไร
ขาดทนุประจ าปี 2553 ที่ได้ผา่นการตรวจสอบโดยผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ แบบไมม่ีเง่ือนไขและผา่นการพิจารณาของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว  
 ที่ประชมุพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนอนมุตัิงบดลุและ 
งบก าไรขาดทนุประจ าปี 2553 โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นด้วย  80,618,866  เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย               -    เสยีง 
 งดออกเสยีง                  -                เสยีง 
 สรุปมติวาระท่ี 3      เห็นด้วย 

        4 พิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2553 
 นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ได้แถลงตอ่ที่ประชมุวา่บริษัทฯ มีผลก าไรสทุธิจากการด าเนินงานใน
ปี 2553 เป็นจ านวนเงิน 67.23 ล้านบาท คณะกรรมการได้ประชุมและมีมติให้เสนอต่อที่ประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาอนมุตัิจดัสรรก าไร
และจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.40 บาท คิดเป็นเงินทัง้สิน้ 52 ล้านบาท ซึ่งได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้ว
หุ้นละ 0.25 บาท เป็นเงินทัง้สิน้ 32.50 ล้านบาท เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2553 คงเหลือจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงาน
ประจ าปี 2553 ในอตัราหุ้นละ 0.15 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 19.50 ล้านบาท จึงขอให้ที่ประชมุลงมติ 
          ผู้ ถือหุ้น     ณ     ลง   ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิให้
จดัสรรก าไร และจ่ายเงินปันผลตามที่คณะกรรมการเสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 เห็นด้วย    80,618,866           เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                     -     เสยีง 
 งดออกเสยีง                  -                  เสยีง 
 สรุปมติวาระท่ี 4      เห็นด้วย 

 

 



 

 

 

        5 พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
นายมงคล มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงวา่ตามกฎหมายและข้อบงัคบัของบริษัทฯ ก าหนดให้ในแต่ละ

ปี กรรมการจะต้องออกตามวาระจ านวน 1 ใน 3 ของกรรมการทัง้หมด และกรรมการซึ่งออกตามวาระอาจได้รับการเลือกตัง้ใหม่ได้ 
ปัจจบุนักรรมการบริษัท มีจ านวน 9 ทา่น ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้จึงมีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ รวม 3 ทา่น คือ 
                1.  นายบญุน า บญุน าทรัพย์ กรรมการ 
       2.  นายวชัชระ  ชินเศรษฐวงศ์          กรรมการ 
       3.  นายสรุเชษฐ์  ทรัพย์สาคร          กรรมการอิสระ 
 ซึง่ในการประชมุคณะกรรมการท่ีผา่นมา มีมติให้เสนอที่ประชุมผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมการที่ออกตามวาระ ทัง้ 3 ท่าน กลบั
เข้าด ารงต าแหนง่ใหมอ่ีกวาระหนึง่ 

ที่ประชมุพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุและออกเสยีงลงคะแนนให้เลอืกตัง้กรรมการ 
ทัง้ชดุ จ านวน 3 ทา่นกลบัเข้าด ารงต าแหนง่อีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 

       เห็นด้วย  80,608,866  เสยีง  
       ไมเ่ห็นด้วย             6,000         เสยีง  
       งดออกเสยีง           10,000         เสยีง 
       สรุปมติวาระท่ี 5        เห็นด้วย 

        6 พิจารณาก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2554 
นายมงคล  มงักรกนก กรรมการและกรรมการผู้จดัการ    แถลง            ทราบวา่ ส าหรับค่าตอบแทนนัน้คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณาแล้วมีมติให้เสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุตัิคา่ตอบแทนคณะกรรมการ ในปี 2554 ดงันี ้
  1. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัท   ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  2. คา่ตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 4 ทา่น  ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  3. คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริหาร 4 ทา่น  ทา่นละ   10,000 บาท/เดือน 
  4. บ าเหน็จกรรมการบริษัท    ทา่นละ  200,000 บาท/ปี 
        รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 3,840,000 บาท  
 ทีป่ระชมุพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการส าหรับปี 2554 ตามที่เสนอ โดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 เห็นด้วย  74,088,866          เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                             6,000                   เสยีง  
 งดออกเสยีง                    6,530,000               เสยีง 
 สรุปมติวาระท่ี 6        เห็นด้วย 

        7 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีประจ าปี 2554 และก าหนดคา่ตอบแทน 
 นายสรุเชษฐ์ ทรัพย์สาคร กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ ชีแ้จงว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้ประชุมเพื่อ
พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้น าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้ว มีความเห็นให้เสนอตอ่ที่ประชมุผู้ ถือหุ้น 
 



 

 

 
เพื่อพิจารณาแต่งตัง้ นางสวุิมล กฤตยาเกียรณ์ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และนางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน์ 
ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5599 แหง่บริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั โดยให้คนใดคนหนึง่เป็นผู้ท าการ 
ตรวจสอบรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ได้ เป็นผู้สอบบญัชีประจ าปี 2554 และก าหนดคา่ตอบแทนรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 900,000 บาท/
ปี  

-  คา่บริการสอบบญัชี ประจ างวดสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 เป็นจ านวนเงิน  600,000 บาท      
-  คา่บริการสอบทานงบการเงินไตรมาส เป็นจ านวนเงิน 100,000 บาท/ไตรมาส 
 

 ทัง้นีผู้้สอบบญัชีตามรายช่ือที่เสนอมาไม่มีความสมัพนัธ์หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท, ผู้บริหาร, ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่
เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาผลงานที่ผ่านมาของบริษัท สอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์
เนชัน่แนล จ ากดั มีความเห็นวา่มีคณุภาพ สามารถท าการตรวจสอบและให้ข้อมลูกบัคณะกรรมการได้เป็นอย่างดีเสมอมา จึงเสนอ
ให้ที่ประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีทัง้ 2 ทา่นเป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2554 

              ณ     ลงมติด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี
ประจ าปี 2554 และก าหนดคา่ตอบแทนตามที่เสนอมาโดยมีคะแนนเสยีงดงันี ้ 
 เห็นด้วย  74,094,866         เสยีง 
 ไมเ่ห็นด้วย                                -          เสยีง 
 งดออกเสยีง                     6,530,000         เสยีง 
 สรุปมติวาระท่ี 7       เห็นด้วย 
 
วาระท่ี 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ (ถ้ามี) 
 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองใดตอ่ที่ประชมุเพื่อพิจารณาอีก ดร.ชิน  ชินเศรษฐวงศ์ ประธานกรรมการ กลา่วขอบคณุผู้ ถือ
หุ้นท่ีสละเวลามาประชมุ และปิดการประชมุ 
  

 ปิดประชมุเวลา 11.30 น. 

 

      ลงช่ือ.....................................................ประธานท่ีประชมุ 
                       (ดร. ชิน  ชินเศรษฐวงศ์) 

 


