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(สําเนา) 
บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด(มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 34 

            ประชุมเม่ือวันท่ี 26 เมษายน 2555  ณ สํานักงานใหญ  บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน) 
(อาคารศูนยวิจัยและพัฒนาเดิม)  เลขท่ี 177/20  หมูท่ี 5   ตําบลหนองขาม   อําเภอศรีราชา   จังหวัดชลบุร ี 
มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุม  รวม  38 ราย นับจํานวนหุนได  336,890,686 หุน   จากจํานวนหุน
ท้ังส้ิน   540,000,000  หุน   คิดเปน 62.39 %   ครบเปนองคประชุม 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
                          เปดประชุมเวลา  10.00  น. 

 
           นายบุญชัย โชควัฒนา ในฐานะประธานกรรมการบริษัทฯ เปนประธานในท่ีประชุม กลาวเปดการประชุม 
สามัญผูถือหุนครั้งท่ี 34  ของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน) และมอบหมายหนาท่ีในการดําเนินการ
ประชุมตามระเบียบวาระสําหรับวิธีการลงมติตางๆในการประชุม รวมท้ังการประชุมในระเบียบวาระท่ี 1,2 และ 
6 ขอมอบให   นายสมมาต  ขุนเศษฐ  กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป  เปนผูดําเนินการประชุม  ระเบียบ
วาระท่ี 3,4 และ5  ขอมอบให นายวิชิต ประยูรวิวัฒน กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุม และระเบียบ
วาระท่ี 7และ8 ขอมอบให นายวีระวุฒิ เดชอภิรัตนกุล กรรมการและผูอํานวยการบริหารดานปฏิบัติการ เปน
ผูดําเนินการประชุม  สําหรับในการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้มีกรรมการเขารวมประชุม ดังนี้คือ  

1. นายบุญชัย   โชควัฒนา   2. นายพยนต  พันธศร ี
 3. นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน  4. นายสมมาต  ขุนเศษฐ   
 5. นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล  6. นายสุจริต  ปจฉิมนันท  
 7. พลตํารวจตรี ภาณุรัตน  มีเพียร  8.นายวิชิต   ตันติอนุนานนท                           
 
             นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป ไดช้ีแจงใหทราบถึงวิธีการลงมติตางๆใน
การประชุมนี้ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ  ขอ 44 คือใหนับ 1 หุน  เปน 1 เสียง  การลงคะแนนใหกระทํา
อยางเปดเผย โดยใชวิธี  

1. ทานใดไมเห็นดวยกับความเห็นของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง   กรุณายกปายคะแนนท่ีไดรับ  
2. ถาเห็นดวยไมตองยกปาย สวนกรรมการบริษัทฯในฐานะผูถือหุน หรือผูรับมอบฉันทะขอใชสิทธิ

ลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการในแตละวาระท่ีประชุมครัง้นี ้  
               

และเพ่ือใหการนับคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ เปนไปดวยความโปรงใส ตาม
หลักการประเมินการจัดประชุมสามัญผูถือหุน ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย จึงขอแนะนําผูแทนของผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ท่ีไดเขารวมการประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ คือ 
นางสาวสมจินตนา  พลหิรัญรัตน  และนายนพฤกษ พิษณุวงษ แหงบริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล 
จํากัด เพ่ือเปนสักขีพยานการนับคะแนนเสียง ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้  โดยดําเนิน การประชุมตาม
ระเบียบวาระดังตอไปนี ้ 
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วาระที ่1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที ่ 33  เม่ือวันที่  11  เมษายน  2554 

  นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป  ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 33 ประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2554 ซ่ึงบริษัทฯไดมีการจัดทํารายงานการ
ประชุมดังกลาวภายใน 14 วัน นับแตวันประชุมสามัญผูถือหุน และไดนําสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และกระทรวงพาณิชย ภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนด พรอมท้ังเผยแพรผานทางเว็บไซตของบริษัท (www.pan-ptr.com) และไดจัดสงสําเนารายงาน
การประชุมสามัญผูถือหุนครั้งท่ี 33 ประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2554 ไปยังทานผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญ
ประชุมแลว คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาวไดบันทึกไวอยางถูกตองแลว  

 ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญถือหุน ครั้งท่ี 33 เม่ือวันท่ี 11 เมษายน 2554  ดวย
คะแนนเสียง  
  เห็นดวย  -304,757,185-  เสียง   ไมเห็นดวย  -32,133,501-    เสียง งดออกเสียง -0- เสียง 
 
วาระที่ 2. เร่ืองแจงเพ่ือทราบ  
                กรณีบริษัทฯ ทํารายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรัพย(ที่ดิน) 
               นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป แจงตอท่ีประชุมเพ่ือทราบวา 
คณะกรรมการบริษัทฯ อนุมัติใหทํารายการไดมาและจําหนายไปซ่ึงสินทรพัย จํานวน 2 ครั้ง คือ ในวันท่ี  27  
มกราคม 2554  ขายท่ีดินตําบลหนองขาม อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จํานวน 4 แปลงพรอมส่ิงปลูกสรางอาคาร 
6 หลัง ใหกับบริษัทไอ.ซี.ซี.อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด(มหาชน)ในราคา 245,540,000บาท(สองรอยส่ีสิบหาลาน
หาแสนส่ีหม่ืนบาทถวน) ขนาดรายการคิดเปนรอยละ 6.86 ของสินทรัพยรวม   และในวันท่ี 28  เมษายน  2554 
ขายท่ีดินพรอมสวนยาง ตําบลสวาง, บุงมะแลง, อําเภอวารินชําราบ  จังหวัดอุบลราชธานี จํานวน 31 แปลง 
ใหกับบริษัท เทอราโกร จํากัด ในราคา 445,194,450 บาท (ส่ีรอยส่ีสิบหาลาน หนึ่งแสนเกาหม่ืนส่ีพันส่ีรอยหา
สิบบาทถวน)  ขนาดรายการคิดเปนรอยละ 12.83 ของสินทรัพยรวม การทํารายการดังกลาว เปนการทํารายการ
กับบุคคลภายนอก คูสัญญาแตละรายการไมเกี่ยวของกัน และขนาดรายการแตละรายการไมเกินกวารอยละ 15 
ของสินทรัพยรวม ตามขอกําหนดของคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยใหอํานาจ
คณะกรรมการบริษัทฯสามารถดําเนินการได แตหากนับรวมรายการจําหนายไปซ่ึงสินทรัพยท่ีเกิดขึ้นในระหวาง 
6 เดือน เขาดวยกันจึงสงผลใหการทํารายการจําหนายสินทรัพยครั้งหลังมีขนาดรายการคิดเปนรอยละ 19.91 ของ
สินทรัพยรวมอันเปนขนาดรายการท่ีเกินกวารอยละ 15 แตไมเกินรอยละ 50 ของสินทรัพยรวม ทําใหบริษัทฯ
ตองมีหนาท่ีแจงตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และทําหนังสือเวียนผูถือหุนเพ่ือทราบ ตามท่ีไดสงใหผูถือ
หุนทราบพรอมกับหนังสือเชิญประชุม ลวงหนากอนการประชุมแลวนั้น 
              คณะกรรมการและคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวาการจําหนายสินทรัพยในป 2554 เม่ือรวม
ขนาดรายการท้ังสองเขาดวยกันแลว เกินกวารอยละ15 แตไมเกินรอยละ50 ของสินทรัพยรวม จึงมีมติใหบริษัทฯ 
ดําเนินการเปดเผยการทํารายการขายท่ีดินพรอมสวนยาง จังหวัดอุบลราชธานี ตอตลาดหลักทรัพยแหงประเทศ
ไทย และเวียนสารสนเทศตอผูถือหุนเพ่ือรับทราบพรอมกับการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ (ครั้งท่ี34) เนื่องจาก
การขายท่ีดินแปลงดังกลาวบริษัทฯ มีความจําเปน ตองนําเงินมาลงทุนในกิจการดานกระเปา เครื่องนุงหมและ
เครื่องหนังเพ่ิมเติม  และนําเงินไปชําระหนี้เจาหนี(้สถาบันการเงินและเจาหนี้การคา) กับใชเปนทุนหมุนเวียนใน
กิจการในสถานการณคําส่ังซ้ือรองเทาท่ีนอยลง ประกอบกับราคาท่ีซ้ือขายจํานวน 445,194,450 บาท (ส่ีรอยส่ีสิบ
หาลาน หนึ่งแสนเกาหม่ืนส่ีพันส่ีรอยหาสิบบาทถวน) เปนราคาตลาดท่ีสูงกวาราคาประเมินของผูประเมินอิสระ 
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(บริษัท ฟาสท แอนด แฟร แวลูเอช่ัน จํากัด) ซ่ึงประเมินไวจํานวน 172,142,000 บาท(หนึ่งรอยเจ็ดสิบสองลาน
หนึ่งแสนส่ีหม่ืนสองพันบาทถวน) และสูงกวามูลคาทางบัญชี(Book Value) ท่ีบันทึกไว ณ เดือนเมษายน 2554 
จํานวน 197.31 ลานบาท  ทําใหบริษัทฯมีกําไรจากการขาย จึงเปนรายการท่ีมีความสมเหตุสมผลและไมทําให
บริษัทฯ และผูถือหุนของบริษัทฯเสียประโยชน   จึงแจงตอท่ีประชุมเพ่ือรับทราบ 
                ท่ีประชุมรับทราบกรณีบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร จํากัด(มหาชน) ทํารายการไดมาและจําหนายไปซ่ึง
สินทรัพย(ท่ีดิน)ในป 2554 
 
วาระที ่3. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปที่ผานมา 

  นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน กรรมการผูจัดการ  ไดรายงานตอท่ีประชุมวา รายงานผลการดําเนินงานของ
คณะกรรมการบริษัทฯไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2554  ซ่ึงไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 
   ท่ีประชุมรับทราบรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปท่ีผานมา 
 
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมัติงบการเงินประจําป 2554  ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554                          
                นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน กรรมการผูจัดการ  เสนอขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัตงิบการเงินประจําป 
2554 ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีท่ีรับรองท่ัวไป ซ่ึงผานการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาต และไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯแลว โดยงบการเงินดังกลาวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯในป 2554 ท่ีผาน
มาโดยสรุปสาระสําคัญดังนี้                                                                                          

รายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
 สินทรัพยรวม  3,014 ลานบาท 2,849  ลานบาท 
 หนี้สินรวม  2,516 ลานบาท 1,644  ลานบาท 
 สวนของผูถือหุน  498  ลานบาท 1,205  ลานบาท 
 รายไดรวม  3,631 ลานบาท 2,125  ลานบาท 
 กําไร (ขาดทุน)สุทธิ (248)  ลานบาท (360)  ลานบาท 
 กําไร(ขาดทุน) ตอหุน                (0.32)  บาท             (0.67)  บาท 

โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูในงบการเงิน ซ่ึงเปนสวนหนึ่งของรายงานประจําป 2554 ท่ีบริษัทฯไดจัดสง
ไปยังทานผูถือหุนเปนการลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุม เพ่ือพิจารณาแลว  จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือ
พิจารณาอนุมัต ิ
   ท่ีประชุมมีมตอินุมัติงบการเงินประจําป 2554  ส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2554 ซ่ึงผูสอบบัญชีได
ตรวจสอบเรียบรอยแลว ดวยคะแนนเสียง 
   เห็นดวย  -304,757,185- เสียง   ไมเห็นดวย  -32,133,501-    เสียง งดออกเสียง -0- เสียง 
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วาระที่ 5. พิจารณางดจายเงินปนผล ประจําป 2554 
                นายวิชิต ประยูรวิวัฒน กรรมการผูจัดการ เสนอตอท่ีประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 56. 
กําหนดหามแบงเงินปนผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจากเงินกําไร ในกรณีท่ีบริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยูหามมิ
ใหแบงเงินปนผล ซ่ึงในป 2553 บริษัทฯขาดทุนสะสม จํานวน(1,141,883,419) บาท   
(หนึ่งพันหนึ่งรอยส่ีสิบเอ็ดลานแปดแสนแปดหม่ืนสามพันส่ีรอยสิบเกาบาทถวน) และในป 2554 บริษัทมีผล
ประกอบการขาดทุนจํานวน (359,757,099) บาท(สามรอยหาสิบเกาลานเจ็ดแสนหาหม่ืนเจ็ดพันเกาสิบเกาบาท
ถวน) ดังนั้นงบกําไรขาดทุนสะสม ส้ินสุด ณ ส้ินป 2554 บริษัท ขาดทุนสะสมท้ังส้ิน จํานวน (1,518,001,608) 
บาท (หนึ่งพันหารอยสิบแปดลานหนึ่งพันหกรอยแปดบาทถวน) ไมสามารถจายเงินปนผลได จึงเสนอตอท่ี
ประชุมเพ่ือพิจารณางดจายเงินปนผล    
               ท่ีประชุมมีมตเิห็นชอบใหบริษัทฯ งดจายเงินปนผลประจําป 2554   ดวยคะแนนเสียง 
               เห็นดวย  -304,757,185- เสียง   ไมเห็นดวย   -0-  เสียง   งดออกเสียง      -32,133,501-   เสียง 
 
วาระที่ 6. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม แทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ  
               นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการและผูอํานวยการบริหารท่ัวไป เสนอตอท่ีประชุมวาตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ22.ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งในสาม(1/3) 
เปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสาม(3) สวนไมไดก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับสวน
หนึ่งในสาม(1/3) กรรมการท่ีจะตองออกจากตําแหนงในปแรกและปท่ีสอง ภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ใหจับ
สลากกันวาผูใดจะออก สวนปหลังๆ ตอไปใหกรรมการคนท่ีอยูในตําแหนงนานท่ีสุดนั้นเปนผูออกจากตําแหนง 
กรรมการซ่ึงพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได เนื่องจากกอนการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 33  
วันท่ี 11 เมษายน 2554 กรรมการไดลาออกท้ังคณะ ท่ีประชุมผูถือหุนไดมีมติกําหนดจํานวน กรรมการใหมท้ัง
คณะ จํานวน 9 ทาน โดยมีวาระเริ่มการดํารงตําแหนงพรอมกันท้ังหมดบริษัทฯ จึงดําเนินการจับสลากตาม
ขอบังคับแลว ผลปรากฏวากรรมการท่ีตองพนจากตําแหนงในครั้งแรกมีจํานวน 3 ทาน คือ1.นายวิชิต ประยูร-
วิวัฒน   2.นายสมมาต  ขุนเศษฐ   3.นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล 
                 ท่ีประชุมคณะกรรมการครั้งท่ี 4/2555 เม่ือวันท่ี 23 มีนาคม 2555  เห็นวากรรมการท่ีตองออกตามวาระ   
จํานวน  3  ทาน  เปนผูมีความรู มีประสบการณ และทําคุณประโยชนตอกิจการของบริษัทฯมาโดยตลอด สมควร
เสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพ่ือเลือกตั้งกรรมการ 3 ทาน คือ 
1.นายวิชิต ประยูรวิวัฒน  2. นายสมมาต  ขุนเศษฐ  และ3.นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล  กลับเขาดํารงตําแหนง
กรรมการอีกวาระหนึ่ง 

    อนึ่งตามกฎหมายวาดวยบริษัทมหาชนจํากัด ไดกําหนดวาหามมิใหกรรมการบริษัทไป เปนกรรมการ
บริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ เวนแตจะไดแจง
ใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบ ฉะนั้นจึงขอแจงตอท่ีประชุมผูถือหุนกอนท่ีจะพิจารณาการลงมติเลือกตั้งกรรมการวา 
กรรมการบางทานท่ีเสนอใหเลือกตั้งใหมนั้น เปนกรรมการในบริษัทอ่ืนซ่ึงประกอบกิจการอันมีสภาพอยาง
เดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ อยูดวยคือ  

   1.  บริษัท  อินเตอรเนช่ันแนล คิวริตี้ ฟุตแวร จํากัด  
   2.  บริษัท ฟุตแวรเทค 1530  จํากัด 
   3.  บริษัท  กบินทรบุรี แพนเอเซียฟุตแวร   จํากัด 
   4.  บริษัท  แอดแวนเทจ ฟุตแวร   จํากัด 

                จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งใหบุคคลท่ีมีรายนามดังตอไปนี้ เขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทเปนรายบุคคล คือ  
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 (1) นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน ดวยคะแนนเสียง 
 เห็นดวย  -304,757,185-   เสียง ไมเห็นดวย -0-    เสียง งดออกเสียง -32,133,501-  เสียง 
 (2) นายสมมาต  ขุนเศษฐ  ดวยคะแนนเสียง 
 เห็นดวย  -304,757,185-   เสียง ไมเห็นดวย -0-    เสียง งดออกเสียง -32,133,501-  เสียง
 (3) นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล ดวยคะแนนเสียง 
 เห็นดวย  -304,757,185-   เสียง ไมเห็นดวย -0-  เสียง งดออกเสียง -32,133,501-  เสียง 
 
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทฯประจําป 2555   มี   จํานวน 9 ทาน ดังนี ้
  1. นายบุญชัย   โชควัฒนา   2. นายบุญเกียรติ  โชควัฒนา 
  3. นายพยนต    พันธศร ี   4. นายวิชิต  ประยูรวิวัฒน  
  5.นายสมมาต  ขุนเศษฐ    6. นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล  
  7. นายสุจริต  ปจฉิมนันท                            8. นายวิชิต   ตันติอนุนานนท                          
  9. พลตํารวจตรี ภาณุรัตน  มีเพียร 
      โดยมี กรรมการอิสระ และทําหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ จํานวน 3 ทาน (ครบตามจํานวน 1 ใน 3 
ของจํานวน คณะกรรมการบริษัท) คือ  
                    1. นายสุจริต  ปจฉิมนันท          ประธานกรรมการตรวจสอบ   
                    2. พลตํารวจตรี ภาณุรัตน  มีเพียร     กรรมการตรวจสอบ                                   
                    3. นายวิชิต   ตันติอนุนานนท           กรรมการตรวจสอบ            
        
วาระที ่7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบญัชี และกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี 
                นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล กรรมการและผูอํานวยการบริหารดานปฏิบัติการ เสนอตอท่ีประชุมวา  
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ผูสอบบัญชี  ตองไมเปนกรรมการ  พนักงานลูกจาง  หรือผูดํารงตําแหนงหนาท่ีใดๆ
ของบริษัท  ผูสอบบัญชีซ่ึงตองพนจากตําแหนงไปนั้น  จะถูกแตงตั้งเปนผูสอบบัญชีอีกก็ได  ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯในป  2554 ท่ีประชุมสามัญผูถือหุนไดแตงตั้ง นางวิไลรัตน โรจนนครินทร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  บริษัท สอบบัญชี ดี  ไอ  เอ 
อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  
               สําหรับป 2555 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว เห็นวา นางวิไลรัตน  โรจนนครินทร 
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือ นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599  
บริษัท สอบบัญชี ดี  ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด ผูสอบบัญชีรายเดิม  ซ่ึงเปนบุคคลผูมีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรพัย 
สมควรท่ีจะเสนอใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งบุคคลดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯเปนวาระ
ท่ี 2  ท้ังนี้บริษัท สอบบัญชี ดี  ไอ  เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  ดังกลาว  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยและ
บริษัทรวม  และไมมีความสัมพันธหรือมีสวนไดเสียกับบริษัท,บริษัทยอย,ผูบริหาร,ผูถือหุนรายใหญ หรือผูท่ี
เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงสมควรท่ีจะเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาใหแตงตั้งบุคคล
ดังกลาวเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีดังนี ้
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                 รายละเอียด                                  ป 2554                  ป 2555 
1. คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3                                          390,000.-  บาท    390,000.-  บาท  
2. คาสอบทานงบการเงินรวม ไตรมาส 1,2, 3                                360,000.-  บาท     360,000.-  บาท                  
3. คาสอบบัญชีประจํางวดวันท่ี 31 ธันวาคม                        550,000.-   บาท    550,000.-  บาท  
4. คาบริการตรวจสอบงบการเงินรวม ประจํางวด 31 ธันวาคม      200,000.-  บาท    250,000.-  บาท              
                    รวมทั้งส้ิน                                                           1,500,000.-  บาท    1,550,000.-  บาท 
             จึงขอเสนอตอท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และอนุมัติคาสอบบัญชี ป 2555 
             ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉนัท อนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีป 2555 คือ 
             1. นางวิไลรัตน โรจนนครินทร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3104 หรือ             
             2. นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 5599   
แหงบริษัท สอบบัญชี ดี  ไอ  เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ประจําป 2555 โดย
กําหนดเงินคาสอบบัญชีรวมคาสอบบัญชีรายไตรมาส เปนเงินจํานวน 1,550,000 บาท (หนึ่งลานหาแสนหาหม่ืน
บาทถวน) ดวยคะแนนเสียง 
 เห็นดวย  -304,757,185-   เสียง  ไมเห็นดวย  -0-  เสียง งดออกเสียง -32,133,501-   เสียง  
 
วาระที่ 8. พิจารณากําหนดคาตอบแทนแกคณะกรรมการบริษัทฯ ประจําป 2555 
               นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล กรรมการและผูอํานวยการบริหารดานปฏิบัติการ เสนอตอท่ีประชุมวา  
ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 33. หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ เวนแตจะจาย
เปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเปนกรรมการของ
บริษัทฯ ซ่ึงไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ 
สําหรับป 2554 บริษัทฯไดจายคาตอบแทนเปนจํานวนเงินรวมท้ังส้ิน จํานวน 1,724,435.- บาท โดยจายให
คณะกรรมการบริษัทฯ เปนคาเบ้ียประชุมรวมจํานวน 726,935.-บาท คาตอบแทนประจําป รวมจํานวน  
900,000.-บาท   และจายใหคณะกรรมการตรวจสอบ เปนคาเบ้ียประชุม จํานวน  97,500.- บาท                  
             คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุน เพ่ืออนุมัติคาตอบแทนกรรมการบริษัท 
ประจําป 2555 วงเงินรวมไมเกิน 4 ลานบาท ซ่ึงลดลงจากป 2554 จํานวน 1 ลานบาท (ป2554 อนุมัติวงเงิน5ลาน
บาท) โดยใหคณะกรรมการบริหารเปนผูจัดสรร ตามท่ีคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอ
โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ วงเงินคาตอบแทนท่ีไดรับอนุมัติจากท่ีประชุมผูถือหุนและจํานวน
เงินคาตอบแทนท่ีจายในปท่ีผานมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหนาท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการ
และกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดังนี ้  
  (1) ในการทําหนาท่ีกรรมการบริษัท 

        -  คาเบ้ียประชุม จายเฉพาะกรรมการบริษัทท่ีเขาประชุม 
         - คาตอบแทนประจําป จายใหกรรมการทุกคน  

     (2)  ในการทําหนาท่ีกรรมการตรวจสอบ จายเปนคาเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
              อยางไรก็ตามการกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการไดผานการพิจารณาอยางรอบคอบ จากท่ีประชุม
คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทฯ โดยเปรียบเทียบอางอิงจากอุตสาหกรรม
ประเภทเดียวกัน  รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตัวทางธุรกิจของบริษัทแลว เห็นสมควรกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการบริษัทตามอัตราท่ีเสนอโดยใหอํานาจคณะกรรมการบริหาร นําไปพิจารณาจัดสรรเองจนกวาจะมี
การเปล่ียนแปลง จึงเสนอขอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัต ิ
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ท่ีประชุมมีมติอนุมัติใหบริษัทฯจายคาตอบแทนแกคณะกรรมการ ป 2555 วงเงินรวมไมเกินปละ 4 ลาน
บาท ซ่ึงลดลงจากป 2554 จํานวน 1 ลานบาท ตามท่ีคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ 
ท้ังนี้ไมรวมคาตอบแทน หรือสวัสดิการท่ีกรรมการไดรับในฐานะพนักงาน หรือลูกจางของบริษัทฯ โดยให
อํานาจคณะกรรมการบริหารนําไปพิจารณาจัดสรรเองจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลง ดวยคะแนนเสียง 
             เห็นดวย  -304,757,185-   เสียง    ไมเห็นดวย    -0- เสียง งดออกเสียง   -32,133,501-   เสียง 
 
วาระที่ 9.  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถามี) 
                  - ไมมี -  
 
                 เม่ือไมมีผูใดเสนอเรื่องอ่ืน  ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณผูถือหุนของบริษัททุกทาน และกลาวปดการ
ประชุม 
 
 
 
 

ปดประชุมเวลา  11.10  น.      
                                     นายบุญชัย โชควัฒนา 
                                                                                                                           ( นายบุญชัย โชควัฒนา ) 
                                       ประธานในท่ีประชุม 
 
 
                   รับรองสําเนาถูกตอง 
  (นายสมมาต  ขุนเศษฐ  นายวีระวุฒิ  เดชอภิรัตนกุล) 
  ( บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร  จํากัด (มหาชน) )  
                              กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


