
 



วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 

• การประชมุจะพิจารณาเร่ืองตามล าดบัระเบียบวาระในหนังสือเชิญประชมุ 
โดยจะน าเสนอข้อมลูในแต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซกัถามก่อน
แล้วจึงจะให้มีการลงมติส าหรบัวาระนัน้ ๆ กรณีท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รบัมอบ
ฉันทะต้องการซกัถามหรือแสดงความเหน็ กรณุายกมือขึน้และขอให้ท่าน
แจ้งช่ือและนามสกลุ และในกรณีท่ีท่านเป็นผูร้บัมอบฉันทะกรณุาแจ้งช่ือ
ผูถื้อหุ้นท่ีท่านรบัมอบฉันทะมาให้ท่ีประชมุทราบด้วยทกุครัง้ 



• ภายหลงัท่ีท่านได้รบัทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแล้ว ยกเว้นวาระท่ี 2 
ซ่ึงเป็นวาระเสนอให้ท่ีประชมุรบัทราบซ่ึงไม่ต้องลงคะแนน ผูถื้อหุ้นท่าน
ใดท่ีไม่เหน็ด้วยหรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนนท่ีได้รบัจากเจ้าหน้าท่ีตอนลงทะเบียน และส่งคืนให้กบั
เจ้าหน้าท่ีของบริษทั  

• ส าหรบัวาระท่ี 5 เร่ืองการแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
บริษทัจะเกบ็บตัรลงคะแนนทกุใบทัง้เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย และงดออก
เสียง เพ่ือนับคะแนน และจะเกบ็บตัรลงคะแนนตามรายช่ือกรรมการท่ี
ได้รบัการเสนอช่ือเป็นรายบคุคล 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 



• ผูถื้อหุ้นทุกท่านมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ผู้ถือหุ้นท่านใดท่ีมี
ส่วนได้เสียเป็นพิเศษในวาระใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระ
นัน้ๆ 

• ในการนับคะแนนเสียงแต่ละวาระ ให้ถือคะแนนเสียงข้างมากของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชมุและออกเสียงลงคะแนน ยกเว้น วาระท่ี 6 ต้องได้รบัอนุมติั
ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุ้น
ท่ีมาประชมุ โดยบริษทัจะน าคะแนนเสียงท่ีไม่เหน็ด้วย และงดออกเสียง
ดงักล่าวนัน้หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชมุ ส่วนท่ีเหลือ
จะถือว่าเป็นคะแนนเสียงท่ีลงคะแนนเหน็ด้วยในวาระนัน้ ๆ 

วธิปีฏบิตัใินการออกเสยีงลงคะแนน 



พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้น
ประจ าปี 2554 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 1  (หน้า 7-13) 

วาระที ่1 



ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

การประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2555 ของบริษทัได้ถกูจดัขึน้เม่ือวนัท่ี 18 
มีนาคม 2554 โดยมีส าเนารายงานการประชมุซ่ึงได้บนัทึกถกูต้องตาม

ความเป็นจริง 

วาระท่ี 1 



วาระที ่2 

พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทั 

ในรอบปี 2554 



ผลการด าเนินงานในรอบปี 2554 
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รายไดจ้ากการขาย 
ลา้นบาท 

36.83% 

■ รายไดร้วมของบรษัิทฯ ประกอบดว้ย รายไดจ้ากการขาย รายไดจ้ากการบรกิาร 
และรายไดอ้ืน่ 

■ ปี 2554 บรษัิทฯ มรีายไดร้วม 717.79 ลา้นบาท โดยรายไดจ้ากการขายเพิม่ขึน้
จากปี 2553 คดิเป็นรอ้ยละ 36.83 ซึง่เป็นผลจากการฟ้ืนตัวของภาวะเศรษฐกจิ
ในประเทศ 



 
รายไดจ้ากการขายปี 2010-2011 
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รายจากการขายไดปี้ 2010-2011 

ราชการ เอกชน ต่างประเทศ ตัวแทนขายและอ่ืนๆ 

2010 230,230 167,310 105,616 9,048 

2011 327,483 238,676 111,701 23,002 
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วาระที ่3 

พิจารณาและอนุมติังบการเงินของบริษทัส าหรบั 

รอบปีบญัชีส้ินสดุ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 
รายละเอียดปรากฎในงบการเงินในรายงานประจ าปี (หน้า92-149)  

 



วาระที ่3 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    คณะกรรมการบรษิทัได้จดัให้มกีารท างบการเงนิส าหรบัรอบปีบญัชสีิ้นสุด ณ 
วนัที ่31 ธนัวาคม 2554 และผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตไดต้รวจสอบรบัรองแลว้ เพื่อ
น าเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัใินการประชุมสามญัประจ าปี ตามที่
มาตรา 112 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ก าหนด 



ปี 2553 2554 

ลา้นบาท รอ้ยละ ลา้นบาท รอ้ยละ 

รายได ้
รายไดจ้ากการขาย 
รายไดจ้ากการบรกิาร 
รายไดอ้ ืน่ 

 
512.20 

8.57 
3.25 

 
97.74 
1.64 
0.62 

 
700.86 

13.60 
3.33 

 
97.64 

1.90 
0.46 

รวมรายได ้ 524.02 100.00 717.79 100.00 

ตน้ทนุและคา่ใชจ้า่ย 
ตน้ทนุขาย 
ตน้ทนุบรกิาร 
คา่ใชจ้า่ยในการขายและบรหิาร 

 
374.11 

4.50 
76.71 

 
71.39 
0.86 

14.64 

 
500.17 

6.00 
87.06 

 
69.68 

0.84 
12.13 

รวมคา่ใชจ้า่ย 455.32 86.89 593.23 82.65 

ก าไร (ขาดทนุ) กอ่นหกัดอกเบีย้และภาษเีงนิได ้
ดอกเบีย้จา่ย 
ภาษเีงนิไดน้ติบิคุคล 

 
68.70 
4.54 

20.40 

 
13.11 
0.87 
3.89 

 
124.56 

7.20 
33.29 

 
17.35 

1.00 
4.64 

ก าไร (ขาดทนุ) สทุธ ิ 43.77 8.35 84.06 11.71 

สนิทรพัยร์วม 357.42 570.44 

หนีส้นิรวม 134.65 190.41 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 222.77 380.03 

วาระที3่ 



อตัราส่วนทางการเงินทีส่ าคญั ส าหรับปีส้ินสุด 
วนัที ่31 ธันวาคม 2554 และ 2553 

  
 

2554 
 

2553 

เปล่ียนแปลง 

เพิ่ม (ลด) 

อัตราส่วนหนีส้ินต่อส่วนของทุน(เท่า) (D/E) 0.50 0.60 (0.10) 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์(%) (ROA) 18% 9% 9% 

อัตราผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น(%) (ROE) 44% 23% 21% 

ก าไรต่อหุ้น(บาทต่อหุ้น) (EPS) 0.49 0.29 0.20 



วาระที ่4 

พิจารณาและอนุมติัการจ่ายเงินปันผลและ 

การจดัสรรเงินก าไร ส าหรบัผลการด าเนินงานส้ินสดุ 
วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2554 



วาระที ่4 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

    ตามพระราชบญัญตัิบรษิัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 ก าหนดให้
บรษิทัจ่ายเงนิปนัผลจากเงนิก าไรเท่านัน้ และมาตรา 116 ก าหนดใหบ้รษิทัตอ้ง
จดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหน่ึงไว้เป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของ
ก าไรสุทธปิระจ าปี จนกว่าทุนส ารองจะมจี านวนไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 10 ของทุน
จดทะเบยีน  



วาระที ่4 

ข้อเทจ็จริงและเหตผุล(ต่อ) 

 บรษิทัมนีโยบายจ่ายเงนิปนัผลในอตัราไม่ต ่ากว่ารอ้ยละ 50 ของก าไรสุทธหิลงั
หกัภาษีเงนิไดนิ้ตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมาย  ในบรษิทัอาจ
ก าหนดใหจ้า่ยเงนิปนัผลแตกต่างไปจากนโยบายทีก่ าหนดไวไ้ด ้โดยจะขึน้อยูก่บั
ผลประกอบการ สภาพคล่องทางการเงนิ ภาวะเศรษฐกจิ และความจ าเป็นใน
การใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนเพือ่บรหิารกจิการและการขยายธุรกจิของบรษิทั 

 

 จากผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปีบญัชสีิน้สดุวนัที ่31 ธนัวาคม 2554 ที่
ผา่นมา บรษิทัมรีายไดจ้ านวน 714,461,595 บาท และมกี าไรสทุธปิระจ าปี 
2554  จ านวน  84,064,223 บาท  

 



วาระที ่4 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ 

 เหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารจดัสรรเงนิก าไรสว่น
หนึ่งไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 10,165,504 บาท และการจา่ยเงนิ
ปนัผลใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ของบรษิทัทีม่รีายชื่อปรากฏในสมดุทะเบยีนผูถ้อืหุน้ ณ 
วนัที ่12 มนีาคม 2555 ซึง่เป็นวนัทีค่ณะกรรมการก าหนดใหเ้ป็นวนัก าหนด
รายชื่อผูถ้อืหุน้ทีจ่ะมสีทิธริบัเงนิปนัผล (Record Date) ในอตัราหุน้ละ 0.19 
บาท รวมเป็นเงนิจ านวนทัง้สิน้ 38,000,000 บาท โดยก าหนดจา่ยเงนิปนัผล
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้ภายในวนัที ่11 พฤษภาคม 2555  

  

 

 

 



วาระที ่4 

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2554 ปี 2553 ปี 2552 
1. ก าไรสทุธิ 84,064,223 43,768,263 33,367,385 
2. จ านวนหุ้น 200,000,000 1,500,000 1,500,000 
3. เงินปันผลจ่ายอตัราต่อหุ้น 0.19 47.50 14.70 
4. รวมจ านวนเงินปันผลจ่ายทัง้ส้ิน 38,000,000 71,250,000 22,050,000 
5. สดัส่วนการจ่ายเงินปันผล ร้อยละ 51.42 ร้อยละ 171.36 ร้อยละ 69.56 

ขอ้มลูการเปรยีบเทยีบอตัราการจา่ยเงนิปนัผลส าหรบัผลประกอบการปี 2552-2554 

•ข้อมลูการเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลประกอบการปี 2552 ถงึปี 2554 

ทัง้น้ี อตัราเงนิปนัผลทีจ่า่ยเทยีบกบัก าไรสทุธหิลงัหกัภาษเีงนิไดนิ้ตบิุคคล และการจดัสรรทุนส ารองตามกฎหมายในแต่ละปี 
เทา่กบัรอ้ยละ 51.42 ซึง่สอดคลอ้งกบันโยบายการจา่ยเงนิปนัผลของบรษิทั 



วาระที ่5 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้กรรมการแทน
กรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 

รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบท้ายหนังสือเชิญประชมุ 

ส่ิงท่ีส่งมาด้วยล าดบัท่ี 3  (หน้า 14-17) 



วาระที ่5 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 18 ก าหนดวา่ในการประชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปี
ทุกครัง้ กรรมการคดิเป็นจ านวนหนึ่งในสาม หรอืจ านวนใกลท้ีส่ดุกบัสว่นหนึ่งใน
สาม จะตอ้งออกจากต าแหน่ง กรรมการทีจ่ะออกจากต าแหน่งในปีแรก และปีที่
สองภายหลงัจดทะเบยีนบรษิทั ใหใ้ชว้ธิจีบัสลาก สว่นปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการ
คนทีอ่ยูใ่นต าแหน่งนานทีส่ดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง 



วาระที ่5 
 ในครัง้น้ีเป็นการประชุมปีทีส่องของบรษิทัภายหลงัทีบ่รษิทัจดทะเบยีนแปรสภาพ

เป็นบรษิทัมหาชนจ ากดั ซึง่กรรมการทีต่อ้งออกจากต าแหน่งกรรมการของบรษิทั
ตามทีจ่บัสลากไดม้รีายชื่อดงัต่อไปน้ี 

 

    1.  รศ.ดร.สมชอบ ไชยเวช  ประธานกรรมการ 

 

    2.  นายณฐัพล ลลีาวฒันานนัท ์ กรรมการอสิระ/
                กรรมการตรวจสอบ 

 

    3.  นายนิพนธ ์จยัสนิ        กรรมการ/กรรมการผูจ้ดัการ 



วาระที ่6 

พิจารณาและอนุมติัการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 



วาระที ่6 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

 บรษิทัไมม่กีารแต่งตัง้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน เพือ่ท าหน้าทีใ่นการ
พจิารณาก าหนดคา่ตอบแทนของกรรมการ แต่บรษิทัไดร้ว่มกนัพจิารณาก าหนด
คา่ตอบแทนจากผลประกอบการของบรษิทัในปีทีผ่า่นมา การปฏบิตังิานและ
ความรบัผดิชอบของกรรมการ โดยเปรยีบเทยีบอา้งองิกบัธุรกจิในประเภท
เดยีวกบับรษิทัหรอืใกลเ้คยีงกบับรษิทั  

 



วาระที ่6 
 ความเหน็ของคณะกรรมการ  

 เหน็สมควรเสนอทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาและอนุมตักิารก าหนดคา่ตอบแทน
กรรมการส าหรบัปี 2555 ในรปูของเบีย้ประชุมและคา่ตอบแทนประจ าปี รวม
ทัง้สิน้เป็นจ านวนเงนิไมเ่กนิ 3,300,000 บาท 

 

องคป์ระกอบ
ค่าตอบแทน 

ปี 2555 (ปีท่ีเสนอ)  ปี 2554 

คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ
ตรวจสอบ คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการ

ตรวจสอบ 

 
1. ค่าตอบแทนประจ าปี 

3,300,000 
 2,210,000  - 

 
2. ค่าเบีย้ประชมุ 

 570,000  210,000 

ตารางเปรียบเทยีบค่าตอบแทนกรรมการปี 2554 และปี 2555 



วาระที ่6 
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและค่าเบีย้ประชุม  

ค่าตอบแทนประจ าปี  ปี 2554 (บาท/ท่าน) ปี 2555 (บาท/ท่าน) 

ประธานคณะกรรมการบริษัท  
                        

480,000  
                        

574,000  

กรรมการ 240,000 
                        

288,000  

ค่าเบีย้ประชุม (ต่อครัง้)     

ประธานคณะกรรมการบริษัท 
                           

15,000  
                           

15,000  

กรรมการ 
                           

10,000  
                           

10,000  

ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
                           

15,000  
                           

15,000  

กรรมการ 
                           

10,000  
                           

10,000  



วาระที ่7 

พิจารณาและอนุมติัการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี             
และก าหนดค่าสอบบญัชี 



วาระที ่7 
 ข้อเทจ็จริงและเหตผุล 

  ตามมาตรา 120 แหง่พระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 
ก าหนดใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้สามญัประจ าปีแต่งตัง้ผูส้อบบญัช ี และก าหนดค่าสอบ
บญัชทีุกปี ในการแต่งตัง้สามารถแต่งตัง้ผูส้อบบญัชคีนเดมิได้ 

 

  คณะกรรมการตรวจสอบของบรษิทัไดม้คีวามเหน็วา่สมควรแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชรีบัอนุญาต นายสมคดิ เตยีตระกลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 2785 หรอื 
นางสมุาล ีโชคดอีนนัต ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่3322 หรอื นายโกศล   แยม้
ลมีลู ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตเลขที ่ 4575 จากบรษิทั แกรนท ์ ธอนตนั จ ากดั เป็น
ผูส้อบบญัชขีองบรษิทัประจ าปี 2555 และก าหนดคา่สอบบญัชเีป็นจ านวนเงนิไม่
เกนิ 730,000 บาทต่อปี โดยไมร่วมคา่ใชจ้า่ยอื่นๆ 

 



วาระที ่7 

คา่สอบบญัช ี รอบปีบญัช ี2555 รอบปีบญัช ี2554 รอบปีบญัช ี2553 

1. คา่สอบบญัช ี 730,000 730,000 700,000 

2. คา่บรกิารอื่น ๆ - - - 

ตารางเปรียบเทียบค่าสอบบัญชี 



วาระที ่8 

พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 




