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วาระที ่1วาระท 1

พจิารณารับรอง

รายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น 

ครั้งที ่1/2555ครงท 1/2555

“รายละเอยีดของรายงานการประชุมสามญัประจาํปีผู้ถอืหุ้น 

ครั้งที ่1/2555 เมือ่วนัที ่20 เมษายน 2555 ปรากฏตาม         

สิ่งทีแ่นบมา 1 ของหนังสือเชิญประชุม”
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วาระที ่2  

ั ป ํ ปีรับทราบรายงานประจาํปีของ

คณะกรรมการ ซึ่งรวมถงึ

ผลการดาํเนินงานของบริษทั

ในรอบปีทีผ่่านมาในรอบปทผานมา
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ป ี ี ปี ้ ัยอดขายเปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั
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กาํไรสุทธิเปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั
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อตัรากาํไรขั้นต้นเปรียบเทยีบ 3 ปีย้อนหลงั
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วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิของบริษทั สําหรับรอบ  

            ระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวนัที ่ 31 ธันวาคม 2555

““รายละเอียดของงบการเงินปี รายละเอียดของงบการเงินปี 25552555  ปรากฏอยูใ่นสว่นท้ายของ ปรากฏอยูใ่นสว่นท้ายของ 

รายงานประจาํปี หรือ สิ่งที่แนบมา รายงานประจาํปี หรือ สิ่งที่แนบมา 2 2 รายงานประจาป หรอ สงทแนบมา รายงานประจาป หรอ สงทแนบมา 2 2 

ของหนงัสือเชิญประชมุของหนงัสือเชิญประชมุ””
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งบแสดงฐานะการเงนิงบแสดงฐานะการเงนิ หน่วย หน่วย ::  ล้านบาทล้านบาทฐฐ

รายการรายการ
งบการเงนิรวมงบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะงบการเงนิเฉพาะ

25552555 25542554 25552555 25542554

หนวย หนวย ::  ลานบาทลานบาท

สินทรพัยห์มนุเวียนสินทรพัยห์มนุเวียน 1,718.971,718.97 1,441.611,441.61 1,222.671,222.67 959.39959.39

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนสินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 197.56197.56 203.27203.27 197.43197.43 198.13198.13ุุ

รวมสินทรพัย์รวมสินทรพัย์ 1,916.531,916.53 1,644.881,644.88 1,420.101,420.10 1,157.521,157.52

หนี้สินหมนุเวียนหนี้สินหมนุเวียน 1,213.711,213.71 1,012.921,012.92 915.12915.12 696.58696.58ุุ

หนี้สินไม่หมนุเวียนหนี้สินไม่หมนุเวียน 4.534.53 5.585.58 4.224.22 4.144.14

รวมหนี้สินรวมหนี้สิน 1,218.241,218.24 1,018.501,018.50 919.34919.34 700.72700.72

ส่วนของผูถ้ือหุ้นส่วนของผูถ้ือหุ้น 698.29698.29 626.38626.38 500.76500.76 456.80456.80

รวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้นรวมหนี้สินและส่วนของผูถ้ือหุ้น 1,916.531,916.53 1,644.881,644.88 1,420.101,420.10 1,157.521,157.52
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งบกาํไรขาดทนงบกาํไรขาดทนงบกาไรขาดทุนงบกาไรขาดทุน

รายการรายการ
งบการเงินรวมงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะงบการเงินเฉพาะ

หน่วย หน่วย ::  ล้านบาทล้านบาท

25552555 25542554 25552555 25542554

รายได้รวมรายได้รวม 33,,638638..3333 3,266.853,266.85 2,844.812,844.81 2,657.982,657.98

ต้นทนุขายต้นทนุขาย 3,191.183,191.18 2,821.412,821.41 2,529.402,529.40 2,320.282,320.28

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร 247.13247.13 226.28226.28 174.01174.01 155.66155.66

ค่าใช้จ่ายทางการเงนิค่าใช้จ่ายทางการเงนิ 2121..7575 1717..6666 1515..2727 1212..4747

ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ 4747..2121 4444..7979 2828..8080 3232..3333

กาํไรสุทธิ กาํไรสุทธิ 131131..0606 156156..7171 9797..3333 137137..2424

กาํไรต่อหุ้นกาํไรต่อหุ้น 00..166166 00..229229 00..146146 00..208208
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ั ี่ ัั ี่ ัอัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญอัตราส่วนทางการเงนิทสีาํคัญ

งบการเงินรวมงบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะงบการเงินเฉพาะ
รายการรายการ

งบการเงนรวมงบการเงนรวม งบการเงนเฉพาะงบการเงนเฉพาะ

25552555 25542554 25552555 25542554

อตัรากําไรขัน้ต้นอตัรากําไรขัน้ต้น (%)(%) 11 7311 73 1313 4444 1010 5858 1212 0303อตรากาไรขนตนอตรากาไรขนตน (%)(%) 11.7311.73 1313..4444 1010..5858 1212..0303

อตัรากําไรสทุธิอตัรากําไรสทุธิ (%)(%) 3.633.63 4.814.81 33..4444 55..2020

ั สิ ั ์ั สิ ั ์ (%)(%) 6 846 84 9 529 52 66 8585 1111 8686อตราผลตอบแทนสนทรพยอตราผลตอบแทนสนทรพย (%)(%) 6.846.84 9.529.52 66..8585 1111..8686

อตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้นอตัราผลตอบแทนผู้ ถือหุ้น (%)(%) 18.7618.76 25.0325.03 1919..4444 3030..0404

ั ่ ี ้ ิ ิ ่ ่ ้ ื ้ั ่ ี ้ ิ ิ ่ ่ ้ ื ้อตัราสว่นหนีสินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้นอตัราสว่นหนีสินสทุธิตอ่สว่นของผู้ ถือหุ้น 0.930.93 0.920.92 00..8282 00..6969
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่วาระท ี4  พจิารณาอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล

“ เสนอที่ประชมพิจารณาการจ่ายเงินปันผลสําหรับผลการ“ เสนอทประชุมพจารณาการจายเงนปนผลสาหรบผลการ

ดาํเนินงานประจําปี 2555 ในอตัราหุ้นละ 0.065 บาทต่อหุ้น คดิเป็น

ํ ิ ปั ่ ั้ ิ ้ ้ โ ิ ปั ี่จํานวนเงินปันผลจ่ายรวมทังสิน 44.19 ล้านบาท โดยเงินปันผลที

จ่ายในครั้งนี้คิดเป็นร้อยละ 45.41 ของกําไรสุทธิของบริษัทในปี 

่2555 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัท 

(Dividend Policy) ทีอ่ตัราไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของกาํไรสุทธิ”( y) ุ

11



รายละเอียดการจ่ายรายละเอียดการจ่าย

เงินปันผลเงินปันผล

ผลประกอบการ ผลประกอบการ 

ปี ปี 25552555  ((ปีที่เสนอปีที่เสนอ))

ผลประกอบการ ผลประกอบการ 

ปี ปี 25542554  ((ปีที่ผา่นมาปีที่ผา่นมา))เงนปนผลเงนปนผล
กาํไรสุทธิ (เฉพาะกจิการ) (บาท) 97,327,234.00 137,235,629.41

ไ ่ ้ ่ ้กาํไรสุทธิต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.146 0.208

จาํนวนหุ้นทีจ่่ายเงนิปันผล (หุ้น) 679,895,500 666,635,500

ป ่ ่ ้ ่ ้เงนิปันผลจ่ายต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น) 0.065 0.090

จาํนวนเงนิปันผลจ่ายทั้งสิ้น (บาท) 44,193,207.50 59,997,195.00

่ ่ ป ่สัดส่วนการจ่ายเงนิปันผลต่อ

กาํไรสุทธิ (ร้อยละ)

45.41 43.72
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“ทั้งนี ้บริษัทจะทําการจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวให้กบัผ้ถอืห้นที่ทงน บรษทจะทาการจายเงนปนผลดงกลาวใหกบผูถอหุนท

มรีายชื่อปรากฏอยู่ในสมุดทะเบียนผู้ถอืหุ้นของบริษทั ใน 

่วนัท ี8 พฤษภาคม 2556 โดยวนัดงักล่าวคอืวนักาํหนด

รายชื่อผู้ถอืหุ้น (Record Date) ทีม่สีิทธิรับเงนิปันผล และ 

8 8 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556

ู ุ

กาํหนดให้วนัที ่9 พฤษภาคม 2556 เป็นวนัรวบรวมรายชื่อ

ตามมาตรา 225 ของ พรบ หลกัทรัพย์ และ ตลาด

99 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556

ตามมาตรา 225 ของ พรบ.หลกทรพย และ ตลาด

หลกัทรัพย์ โดยวธิีปิดสมุดทะเบียน โดยมกีาํหนดการ

จ่ายเงนิปันผลในวนัที ่20 พฤษภาคม 2556”20 20 พฤษภาคม พฤษภาคม 25562556
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คณุนพพร เทพสิทธาคณุนพพร เทพสิทธา

วาระที ่5  

•• ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วาระท 5  
พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการ

แทนกรรมการออกจาก

คณุพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์คณุพลูศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์

•• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

แทนกรรมการออกจาก

ตาํแหน่งตามวาระ คุณวรพจน์ อุชุไพบูลย์วงศ์

“ในปีนีม้ีกรรมการทีค่รบกาํหนดตามวาระจาํนวน 4 ท่าน 

ได้แก่”

•• กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ี ์ ี ์ี ์ ี ์ไดแก ดรดร..เขียน วงศส์รุีย์เขียน วงศส์รุีย์

•• กรรมการบริหารกรรมการบริหาร
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อายุอายุ 59 59 ปีปี

ดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

ประเภทกรรมการที่จะเสนอประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตั้งแต่งตั้ง

ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

วฒุิการศึกษาวฒุิการศึกษา ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า 

จฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยัจุฬาลงกรณมหาวทยาลยจุฬาลงกรณมหาวทยาลย

การอบรมหลกัสูตรการอบรมหลกัสูตร

กรรมการ กรรมการ 

ผา่นการอบรมโครงการ ผา่นการอบรมโครงการ DAP DAP รุ่นที่ รุ่นที่ 43 43 วนัที่ วนัที่ 19 19 สิงหาคม สิงหาคม 25482548

ประวตัิการทาํงาน  ประวตัิการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2556 2556 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :: กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ
ิิ

(( )) ุุ

ปี ปี 2550 2550 –– ปัจจุบนัปัจจุบนั  ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง ::

บริษทับริษทั  ทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดัทิปโกแ้อสฟัลท ์จาํกดั ((มหาชนมหาชน))

ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์จาํกดั 

((มหาชนมหาชน))

คณุนพพร เทพสิทธาคณุนพพร เทพสิทธา

ปี ปี 2548 2548 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ::

ปี ปี 2547 2547 –– 2555 2555 ตาํแหน่ง ตาํแหน่ง ::

ประธานกรรมการตรวจสอบประธานกรรมการตรวจสอบ

บริษทับริษทั  ยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดัยเูนี่ยน ปิโตรเคมีคอล จาํกดั

((มหาชนมหาชน))

รองประธานอาวโุสรองประธานอาวโุสุุ

บริษทับริษทั  ปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดัปูนซีเมนตน์ครหลวง จาํกดั

((มหาชนมหาชน))

การเขา้ร่วมประชุมการเขา้ร่วมประชุม

  กรรมการบริษทักรรมการบริษทั 4 4 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 55  ครั้งครั้ง

15

--  กรรมการบรษทกรรมการบรษท

--  กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

4 4 ครง จาก ครง จาก 55  ครงครง

3 3 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 44  ครั้งครั้ง

การถือหุน้ในบริษทั การถือหุน้ในบริษทั ไม่มีไม่มี



อายุอายุ 55 55 ปีปี

ดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ประเภทกรรมการที่จะประเภทกรรมการที่จะ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

เสนอแต่งตั้งเสนอแต่งตั้ง

วฒุิการศึกษาวฒุิการศึกษา ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์ปรญิญาโทบรหิารธุรกจิมหาบณัฑติ มหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์

การอบรมหลกัสูตรการอบรมหลกัสูตร ผา่นการอบรมโครงการ ผา่นการอบรมโครงการ DAPDAP รุน่ที ่รุน่ที ่51 51 วนัที่วนัที ่ 22 22 กุมภาพนัธ์กุมภาพนัธ ์ 2549 2549 
กรรมการ กรรมการ 

ประวตัิการทาํงาน  ประวตัิการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2552 2552 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :: กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ

บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์บริษทั อนนัดา ดีเวลลอปเมน้ท ์

จาํกดั จาํกดั ((มหาชนมหาชน))คณพลศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์คณพลศกัดิ์ ตนัสิทธิพนัธ์
ปีปี 2548 2548 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ::

ปัจจบนั                  ตาํแหน่งปัจจบนั                  ตาํแหน่ง::

จากด จากด ((มหาชนมหาชน))

กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ

บริษทับริษทั  ยเูนี่ยนปิโตรเคมีคอล จาํกดั ยเูนี่ยนปิโตรเคมีคอล จาํกดั 

((มหาชนมหาชน))

กรรมการผอ้าํนวยการกรรมการผอ้าํนวยการ

คณุพลูศกด ตนสทธพนธคณุพลูศกด ตนสทธพนธ

ุ                   ุ                   :: ูู

บริษทั สรรพกิจธุรการ จาํกดับริษทั สรรพกิจธุรการ จาํกดั

((ธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายและธุรกิจที่ปรึกษากฎหมายและ

สาํนกังานบญัชีสาํนกังานบญัชี))

กรรมการ บริษทั บีกรรมการ บริษทั บี..บราเดอร์ จาํกดั บราเดอร์ จาํกดั 

((ที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกบับญัชีภาษีที่ปรึกษากฎหมายเกี่ยวกบับญัชีภาษี

อากรอากร))

การเขา้ร่วมประชุมการเขา้ร่วมประชุม

  ิ ัิ ั 5 5 ั้   ั้   55  ั้ ั้
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--  กรรมการบรษทกรรมการบรษท

--  กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

5 5 ครง จาก ครง จาก 55  ครงครง

4 4 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 44  ครั้งครั้ง

การถือหุน้ในบริษทั การถือหุน้ในบริษทั ไม่มีไม่มี
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ดํารงตาํแหน่งดํารงตาํแหน่ง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระ

ประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอประเภทกรรมการทีจ่ะเสนอ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสิระประเภทกรรมการทจะเสนอประเภทกรรมการทจะเสนอ

แต่งตั้งแต่งตั้ง

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระกรรมการตรวจสอบและกรรมการอสระ

วุฒิการศึกษาวุฒิการศึกษา ปริญญาโทปริญญาโท  บริหารธุรกจิ บริหารธุรกจิ ((การเงินและการธนาคารระหว่างประเทศการเงินและการธนาคารระหว่างประเทศ) ) 

มหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮมมหาวทิยาลยัเบอร์มิงแฮม, , องักฤษองักฤษ

คุณวรพจน์ อชุุไพบูลย์วงศ์

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผ่านการอบรมโครงการ ผ่านการอบรมโครงการ DCP DCP รุ่นที ่รุ่นที ่6161//20052005, , ACP ACP รุ่นที ่รุ่นที ่1010//2005 2005 

ประวตักิารทาํงาน  ประวตักิารทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2548 2548 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง :: กรรมการตรวจสอบกรรมการตรวจสอบ

บริษัทบริษัท  ยูเนี่ยนปิโตรเคมคีอล จํากดั ยูเนี่ยนปิโตรเคมคีอล จํากดั ุ ุ ุ ู

ปี ปี 2554 2554 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ::

ปี ปี 2553 2553 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่งปัจจุบนั ตาํแหน่ง ::

((มหาชนมหาชน))

กรรมการ บริษัท บางเขนชัย จํากดักรรมการ บริษัท บางเขนชัย จํากดั

กรรมการกรรมการ

บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากดั บริษัท นครราชสีมา โซล่าร์ จํากดั ,,

บริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากดับริษัท เชียงราย โซล่าร์ จํากดั

ปี ปี 2552 2552 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ปัจจุบนั ตาํแหน่ง ::

ปี ปี 2551 2551 –– ปัจจุบนั ตาํแหน่งปัจจุบนั ตาํแหน่ง  ::

บรษท เชยงราย โซลาร จากดบรษท เชยงราย โซลาร จากด

กรรมการกรรมการ

บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น บริษัท บางปะอนิ โคเจนเนอเรชั่น 

จํากดัจํากดั

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายงานุุ ู ู ญู ู ญ

บญัชี และการเงนิ บริษทั ชบญัชี และการเงนิ บริษทั ช..การช่าง การช่าง 

จํากดั  จํากดั  ((มหาชนมหาชน))

การเขา้ร่วมประชุมการเขา้ร่วมประชุม

--  กรรมการบริษทักรรมการบริษทั 5 5 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 55  ครั้งครั้ง
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--  กรรมการบรษทกรรมการบรษท

--  กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ 

5 5 ครง จาก ครง จาก 55  ครงครง

4 4 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 44  ครั้งครั้ง

การถือหุน้ในบริษทั การถือหุน้ในบริษทั ไม่มีไม่มี
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ดาํรงตาํแหน่งดาํรงตาํแหน่ง กรรมการบริหารกรรมการบริหารดารงตาแหนงดารงตาแหนง กรรมการบรหารกรรมการบรหาร

ประเภทกรรมการที่จะเสนอประเภทกรรมการที่จะเสนอ

แต่งตั้งแต่งตั้ง

กรรมการบริหารกรรมการบริหาร

วฒุิการศึกษาวฒุิการศึกษา ปริญญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้าปริญญาเอก วศิวกรรมไฟฟ้า  The University of BritishThe University of Britishุุ ญญญญ

Columbia Columbia ประเทศแคนาดาประเทศแคนาดา

การอบรมหลกัสูตรกรรมการ การอบรมหลกัสูตรกรรมการ ผา่นการอบรมโครงการ ผา่นการอบรมโครงการ DAP DAP รุ่นที่ รุ่นที่ 66//20012001

ป ั ิ ํป ั ิ ํ (( ปีปี )) ปีปี ปั ั ํ ่ปั ั ํ ่
ดรดร..เขียน วงศส์รุีย์เขียน วงศส์รุีย์

ประวตัิการทาํงาน  ประวตัิการทาํงาน  ((55  ปี ปี )) ปี ปี 2548 2548 --    ปัจจุบนั  ตาํแหนง ปัจจุบนั  ตาํแหนง :: กรรมการ กรรมการ 

บริษทับริษทั  ยเูนี่ยนปิโตรเคมีคอล ยเูนี่ยนปิโตรเคมีคอล 

จาํกดั จาํกดั ((มหาชนมหาชน)), , 

บริษทั บางกอก เดคบริษทั บางกอก เดค--คอน คอน 

ํ ัํ ั (( ))

ุุ

จาํกด จาํกด ((มหาชนมหาชน))

การเขา้ร่วมประชุมกรรมการการเขา้ร่วมประชุมกรรมการ

บริษทั บริษทั 

5 5 ครั้ง จาก ครั้ง จาก 5 5 ครั้งครั้ง

การถือหุน้ในบริษทั การถือหุน้ในบริษทั ไม่มีไม่มี
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      ซึ่งทั้ง ซึ่งทั้ง 44  ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และ เป็นผูท้ี่ท่านตามรายนามดงักล่าวเป็นผูท้ี่มีคุณสมบตัิครบถว้น และ เป็นผูท้ี่

เหมาะสมโดยมีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณ ์อนัเป็นประโยชนต์่อเหมาะสมโดยมีความรู ้ความสามารถ และ ประสบการณ ์อนัเป็นประโยชนต์่อ

้ ึ ็ ่้ ึ ็ ่การดําเนินธุรกิจของบริษทั ดงันนั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชมุการดําเนินธุรกิจของบริษทั ดงันนั คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอทีประชมุ

พจิารณาอนมตัิแต่งตั้งกรรมการทั้ง พจิารณาอนมตัิแต่งตั้งกรรมการทั้ง 44  ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งตามเดิมอีกพจารณาอนุมตแตงตงกรรมการทง พจารณาอนุมตแตงตงกรรมการทง 44  ทานกลบเขาดารงตาแหนงตามเดมอกทานกลบเขาดารงตาแหนงตามเดมอก

วาระหนึง่ และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง วาระหนึง่ และในการลงมติแต่งตั้งกรรมการทั้ง 44  ท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่งท่านกลบัเขา้ดํารงตําแหน่ง

ตามเดิมจะกระทําการลงคะแนนเป็นตามเดิมจะกระทําการลงคะแนนเป็นรายบุคคลรายบุคคล
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วาระที ่6  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีสําหรับรอบ 

            ระยะเวลาบัญชี 2556 และกาํหนดค่าสอบบัญชี
“ขอเสนอที่ประชุมพจิารณาแต่งตัง้

1. นายศุภชัย ปัญญาวัฒโน ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3930 

2. นางสาวศิราภรณ์ เอือ้อนันต์กลุ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 3844 

3. นายกฤษดา เลศิวนา ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที่ 4958

แห่ง บริษัท สาํนักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด 

เป็นผ้สอบบัญชีของบริษัทประจาํปี 2556ู ญ
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และในกรณีที่ผ้สอบบญัชีตามรายนามข้างต้นู ญ

ไม่สามารถปฏิบัตหิน้าที่ได้ ให้บริษัท สาํนักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด 

เป็นผู้มีอาํนาจแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตคนอื่นของ

บริษัท สาํนักงาน เอนิส์ท แอนด์ ยัง จาํกัด เป็นผู้ปฏบิัตหิน้าที่แทนได้

ทัง้นี ้สาํนักงานสอบบัญชี และ ผู้สอบบัญชีตามรายนามดงักล่าวข้างต้น 

ไ ี ั ั ์ ไ ี ไ ้ ี ั ิ ั ิ ัไม่มีความสัมพนัธ์ และ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทย่อย/

ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือ ผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด 

และกาํหนดค่าสอบบญัชีสาํหรับปี 2556และกาหนดคาสอบบญชสาหรบป 2556

เป็นจาํนวนเงนิรวมทัง้สิน้ไม่เกนิ 710,000.- บาท (เจด็แสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน) 

ทัง้นี ้ในกรณีที่มีงานนอกเหนือจากการสอบบัญชีประจาํปีตามปกต ิญ

ให้คณะกรรมการเป็นผู้มีอาํนาจพจิารณา

กาํหนดค่าใช้จ่ายพเิศษเป็นกรณีๆ ไป”
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่ ่ ่วาระท ี7 เรืองอนืๆ

“ใ ี ้ ไ ่ ี ิ ื่ ใ  ่“ในวาระนจะไมมการพจารณาเรองใด แตจะ

เปิดโอกาสให้ผ้ถอืห้นได้ซักถาม เสนอแนะ เปดโอกาสใหผูถอหนุไดซกถาม เสนอแน  

หรือ แสดงความคดิเหน็”
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