
ที่ ทบ. 014/2553

26    เมษายน   2553

เร่ือง แจงมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่  45  ประจําป  2553
เรียน กรรมการและผูจัดการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ที่ประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่   45  ประจําป  2553  ในวันจันทรที่  26  เมษายน  2553  ได
พิจารณาและมีมติเห็นชอบในเร่ืองตาง ๆ ดังตอไปน้ี

1. รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 44  ประจําป  2552  เม่ือวันที่  27  เมษายน 2552
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
หุนบริษัทที่เรียกชําระแลว  290,633,730  หุน
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ % 100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย                 0 หุน เทียบ %    0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุน เทียบ %    0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

2. รับทราบรายงานประจําปของคณะกรรมการและผลการดําเนินงานในป  2552  ซ่ึงไดจัดพิมพไว
ในหนังสือรายงานประจําป   2552

3. อนุมัติงบการเงินและรายงานของผูสอบบัญชี  ณ  วันที่  31  ธันวาคม  2552  (ตามจดหมายนําสง
ของบริษัท  ที่ (ก) บช. 017/2553  ลงวันที่  23 กุมภาพันธ  2553  เร่ือง  นําสงสําเนางบการเงินป 2552  ซ่ึง
ผานการตรวจสอบจากผูสอบบัญชี)

จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน  เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ % 100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน เทียบ %    0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุน เทียบ %    0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

4. อนุมัติการจัดสรรกําไร
4.1 จายเงินปนผลประจําป  2552  สําหรับผลการดําเนินงานตั้งแตวันที่ 1  มกราคม  ถึงวันที่ 31

ธันวาคม  2552  ในอัตราหุนละ 1.00 บาท   สําหรับจํานวน  290,633,730  หุน  เปนเงิน
290,633,730.- บาท  (สองรอยเกาสิบลานหกแสนสามหม่ืนสามพันเจ็ดรอยสามสิบบาทถวน)
โดยกําหนดจายวันที่   25   พฤษภาคม   2553
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน  เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ % 100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน เทียบ %       0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

4.2 ไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายเพ่ิม  เน่ืองจากไดสํารองไวครบถวน  ตามขอบังคับของ
บริษัทแลว
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ %  100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน เทียบ %  0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
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4.3 จัดสรรเงินสํารองทั่วไปจํานวน 10% ของเงินกําไรสุทธิประจําป  2552  เปนเงิน
65,229,292.39 บาท (หกสิบหาลานสองแสนสองหม่ืนเกาพันสองรอยเกาสิบสองบาทสามสิบ
เกาสตางค)
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน  เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ % 100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง 0 หุน  เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

5. อนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ และคาตอบแทนกรรมการ
5.1 อนุมัติเลือกตั้งกรรมการซ่ึงออกตามวาระกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการในป  2553  ไดแก

1. ดร. สม   จาตุศรีพิทักษ      2. คุณอมร อัศวานันท
3. คุณมนู  ลีลานุวัฒน      4. คุณธรรมรัตน โชควัฒนา
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน  เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%

ชื่อกรรมการ ประเภทกรรมการ
เห็นดวย (เสียง)
               (%)

 ไมเห็นดวย (เสียง)
                  (%)

 งดออกเสียง (เสียง)
                    (%)

1. ดร. สม          จาตุศรีพิทักษ ประธานกรรมการ
บริษัท

247,797,615
(98.79)

3,039,900
(1.21)

0
( 0 )

2. คุณอมร อัศวานันท กรรมการอิสระ 247,797,615
(98.79)

3,039,900
(1.21)

0
( 0 )

3. คุณมนู  ลีลานุวัฒน กรรมการ 247,797,615
(98.79)

3,039,900
(1.21)

0
( 0 )

4. คุณธรรมรัตน   โชควัฒนา กรรมการ 247,797,615
(98.79)

3,039,900
(1.21)

0
( 0 )

สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่เขาบริหารงานในป  2553  ดังน้ี
1. ดร. สม        จาตุศรีพิทักษ
2. นายบุณยสิทธิ์     โชควัฒนา
3. นายบุญเกียรติ     โชควัฒนา
4. นายธรรมรัตน     โชควัฒนา
5. ดร. ธีระพงษ       วิกิตเศรษฐ   (กรรมการอิสระ)
6. นายอมร     อัศวานันท     (กรรมการอิสระ)
7. พล.ต.อ. สมชาย ประภัสภักดี (กรรมการอิสระ)
8. พล.ต.ท. อัมรินทร เนียมสกุล (กรรมการอิสระ)
9. นายมนู ลีลานุวัฒน

                             10. นายวีระ เอื้ออารักษ
         11. นายสมพล   ชัยสิริโรจน

โดยกําหนดอํานาจกรรมการไวดังน้ี  “กรรมการสองในเจ็ดคนลงลายมือชื่อรวมกันและ
ประทับตราสําคัญของบริษัท  กรรมการลงลายมือชื่อประกอบดวย

1.  ดร. สม จาตุศรีพิทักษ                 2.  นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
3.  นายบุญเกียรติ โชควัฒนา 4.  นายธรรมรัตน โชควัฒนา
5.  นายมนู ลีลานุวัฒน 6.  นายวีระ     เอื้ออารักษ
7.  นายสมพล   ชัยสิริโรจน”



- 3 -

 

5.2 อนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินเทากับปที่แลวในจํานวนเงินไมเกิน
20,000,000.- บาทตอป  ทั้งน้ีไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะ
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท  การจัดสรรเงินดังกลาวใหอยูในความรับผิดชอบของคณะ
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  และใหมีผลใชตอไปทุกปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลง
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 247,797,615 หุน เทียบ % 98.79 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 3,039,900 หุน เทียบ %  1.21 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง               0 หุน เทียบ %       0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

6. อนุมัติใหนางวิไลรัตน  โรจนนครินทร  และ/หรือ  นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  ผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 3104  และ/หรือ 5599  จากสํานักงานสอบบัญชี  ดี ไอ เอ  เปนผูสอบบัญชีของบริษัท ในป
2553  ในอัตราคาตอบแทน ดังน้ี

คาสอบบัญชีประจําป 580,000.-  บาท
คาสอบทานรายไตรมาส ( 110,000 * 3 )    330,000.-  บาท

รวมทั้งสิ้น 910,000.-  บาท
จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515 หุน  เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ % 100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง                   0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

7. อนุมัติแกไขเพ่ิมเติมขอบังคับของบริษัท ขอ 30 และยกเลิกขอ 18 และขอ 65 จากเดิม 65 ขอ
เหลือขอบังคับใหม 63 ขอ

ขอบังคับที่แกไขเพ่ิมเติม
เดิม ขอ 30. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค

ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการมีอํานาจเลือกตั้งกรรมการจํานวนหน่ึงเปนคณะกรรมการบริหาร

เพ่ือดําเนินกิจการอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเง่ือนไขอยางใด
ก็ไดหรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยาง
หน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได 

ใหม  ขอ 29. คณะกรรมการมีอํานาจและหนาที่จัดการบริษัทใหเปนไปตามกฏหมาย วัตถุประสงค
ขอบังคับ และมติของที่ประชุมผูถือหุน

คณะกรรมการเปนผูแตงตั้ง กรรมการบริษัท และ/หรือบุคคลอื่นทั้งที่มีฐานะเปน
พนักงานหรือลูกจางของบริษัท และ/หรือบุคคลภายนอก เปนคณะกรรมการบริหาร
เพ่ือดําเนินกิจการอยางหน่ึงอยางใดหรือหลายอยาง โดยจะกําหนดเง่ือนไขอยางใด
ก็ไดหรืออาจจะมอบหมายใหกรรมการคนหน่ึงหรือบุคคลอื่นไปปฏิบัติอยางใดอยาง
หน่ึงแทนคณะกรรมการก็ได

ขอบังคับที่ยกเลิก
ขอ 18. ในระหวางย่ีสิบเอ็ด (21) วัน กอนวันประชุมผูถือหุนแตละคร้ัง บริษัทจะงดรับลง

ทะเบียนการโอนหุนก็ได โดยประกาศใหผูถือหุนทราบ ณ สํานักงานใหญและ
สํานักงานสาขาบริษัท ไมนอยกวาสิบสี่ (14) วัน กอนวันงดรับลงทะเบียนการ
โอนหุน
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ขอ 65. ในกรณีที่บริษัทหรือบริษัทยอยตกลงเขาทํารายการที่เกี่ยวโยงกัน ตามประกาศคณะ
กรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติ
การของบริษัทจดทะเบียนในรายการที่เกี่ยวโยงกัน พ.ศ. 2546 ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2547
และฉบับที่ 3 พ.ศ. 2547 หรือเขาทํารายการเกี่ยวกับการไดมาหรือจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพยของบริษัทหรือบริษัทยอย ตามประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง
ประเทศไทย เร่ือง การเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในการ
ไดมาหรือจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย พ.ศ. 2547 แลวแตกรณี ใหบริษัทปฏิบัติตามหลัก
เกณฑและวิธีการตามที่ประกาศดังกลาวกําหนดไวในเร่ืองน้ันๆ ดวย

ความในวรรคตน มิใหนํามาใชบังคับ หากหลักทรัพยของบริษัทมิไดเปนหลัก
ทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

จํานวนหุนทั้งหมดที่เขารวมประชุม 250,837,515  หุน  เทียบจํานวนหุนที่เขารวมประชุม 86.31%
- เห็นดวย 250,837,515 หุน เทียบ % 100.00 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- ไมเห็นดวย 0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม
- งดออกเสียง                   0 หุน เทียบ % 0 ของจํานวนหุนที่เขารวมประชุม

8. รับทราบ - รายงานผลใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเปนวาระประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45
ประจําป 2553  

ไมมีผูถือหุนเสนอวาระประชุมผูถือหุน

9. รับทราบ - รายงานผลใหผูถือหุนเสนอบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 45 ประจําป 2553

ไมมีผูถือหุนเสนอบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

 (นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา)
         กรรมการผูอํานวยการและประธานกรรมการบริหาร


