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(สําเนา) 
บริษัท  แพนเอเซียฟุตแวร์  จํากดั(มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั*งที+ 36 

            ประชุมเมื�อวนัที� 22 เมษายน 2557  ณ   หอ้งประชุมเจา้พระยา 1 ชั น2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์เลขที� 
372 ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่   เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะมา
ประชุมจาํนวน 69 คน 82 ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้359,785,684 หุน้ จากจาํนวนหุน้ทั งสิ น 540,000,0000 หุน้ คิดเป็น 
66.63 % (ครบเป็นองคป์ระชุม)  
................................................................................................................................................................................. 
                      เปิดประชุมเวลา 16.00 น.  
 
  นายบุญเกียรติ โชควฒันา ในฐานะประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร  เป็นประธานในที�
ประชุม กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครั งที� 36 ของบริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั(มหาชน)  
สาํหรับในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั งนี มีกรรมการเขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน ดงันี คือ                                     
               1. นายบุญเกียรติ   โชควฒันา         ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ที�บริหาร 
               2. นายพยนต ์ พนัธ์ศรี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวโุส 
                   3. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                   4. พลตาํรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
                   5. นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร  
                   6. นายวชิิต  ประยรูววิฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร 
                   7. นายวรีะวฒิุ  เดชอภิรัตน์กุล กรรมการและกรรมการบริหาร 
 
            และเพื�อใหก้ารนบัคะแนนเสียงในที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั งนี  เป็นไปดว้ยความโปร่งใสตาม
หลกัการประเมินการจดัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาด
หลกัทรัพย ์  ผมขอแนะนาํผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ  ที�ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ในครั งนี    คือ  
นางสาวสุภทัรา เอกอคัรพงศ ์ ผูแ้ทนผูส้อบบญัชี แห่งบริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ         
เพื�อเป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในที�ประชุมครั งนี  
            สาํหรับวธีิการลงมติต่างๆ ในการประชุมนี  รวมทั งการประชุมตามระเบียบวาระ  1,4,5,6 และ 7 ขอมอบให้  
นายสมมาต  ขนุเศษฐ   กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร  เป็นผูชี้ แจงและดาํเนินการประชุม  
            สาํหรับระเบียบวาระที�  2 และ 3 ขอมอบให ้ นายวิชิต   ประยรูวิวฒัน์   กรรมการ และกรรมการบริหาร 
เป็นผูด้าํเนินการประชุม 
            นายสมมาต  ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร จึงไดแ้จง้ใหท้ราบถึงวธีิการลงมติต่างๆใน
การประชุมนี  คือใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 44 คือใหน้บั   1 หุน้   เป็น 1 เสียง การลงคะแนนใหก้ระทาํ
อยา่งเปิดเผย โดยใชว้ธีิ  
            1. ท่านใดไม่เห็นดว้ยกบัความเห็นของคณะกรรมการ หรืองดออกเสียง   กรุณายกป้ายคะแนนเสียงที�ไดรั้บ  
            2. ถา้เห็นดว้ยไม่ตอ้งยกป้าย  
           การนบัคะแนน จะนบัเฉพาะคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง มาหกัออกจากคะแนนเสียง
ทั งหมด ที�เขา้ร่วมประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนี  ส่วนที�เหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนั น  
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           เพื�อใหก้ารลงคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สะดวก และโปร่งใส ผูถื้อหุน้ที�ไม่เห็นดว้ยหรืองด
ออกเสียง เมื�อชูป้ายแลว้ เจา้หนา้ที�จะอ่านบาร์โคด้ ที�ป้ายคะแนน เพื�อสรุปผลคะแนน และนาํบตัรลงคะแนนมอบ
ใหผู้ถื้อหุน้ ขอใหผู้ถื้อหุ้นกรอกเลขที�บตัรตามป้ายคะแนนที�ไดรั้บ ระบุวาระและลงชื�อในบตัรลงคะแนน 
เจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที เพื�อเป็นหลกัฐานการลงคะแนน 
           กรณีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชุมหลงัจากการประชุมไดเ้ริ�มแลว้  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดต้ามวาระที�ยงัไม่ไดเ้ริ�มพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนของผูถื้อหุ้นที�มาร่วมประชุมระหวา่ง
การประชุมเป็นองคป์ระชุมตั งแต่วาระที�ไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื�อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป   
          ส่วนกรรมการบริษทัฯในฐานะผูถื้อหุ้น ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบดว้ยในทุกวาระ ในกรณีที�ไดรั้บ
มอบฉนัทะจากผูถื้อหุ้นอื�นใหเ้ป็นไปตามหนงัสือมอบฉนัทะ 
 
วาระที+ 1.พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั*งที+ 35  เมื+อวนัที+  23  เมษายน  2556 

 นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร  ขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรองรายงาน
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครั งที� 35 ประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2556 ซึ� งบริษทัฯไดมี้การจดัทาํรายงานการ
ประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และไดน้าํส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
สาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และกระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาที�กฎหมาย
กาํหนด พร้อมทั งเผยแพร่ผา่นทางเวบ็ไซตข์องบริษทั (www.paf-group.com) และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครั งที� 35 ประชุมเมื�อวนัที� 23 เมษายน 2556 ไปยงัท่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุม
แลว้ คณะกรรมการมีความเห็นวา่รายงานการประชุมดงักล่าวไดบ้นัทึกไวอ้ยา่งถูกตอ้งแลว้  
               ที�ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัถือหุน้ ครั งที� 35 เมื�อวนัที� 23 เมษายน 2556                
ดว้ยคะแนนเสียง  
               เห็นดว้ย  -354,565,184-   เสียง   ไม่เห็นดว้ย             -0-      เสียง งดออกเสียง -0- เสียง 
 
วาระที+ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทฯในรอบปีที+ผ่านมา 

   นายวชิิต  ประยรูววิฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร  ไดร้ายงานต่อที�ประชุมวา่ รายงานผลการ
ดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดลงในรายงานประจาํปี 2556  ซึ� งไดจ้ดัทาํขึ นตาม
ขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย 
    ขอใหที้�ประชุมรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯในรอบปีที�ผา่นมา 

   ที�ประชุมจึงรับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของคณะกรรมการบริษทัฯในรอบปีที�ผา่นมา 

วาระที+ 3. พจิารณาอนุมัติงบการเงินประจําปี 2556  สิ*นสุด ณ วนัที+ 31 ธันวาคม 2556                          
               นายวชิิต  ประยรูวิวฒัน์ กรรมการและกรรมการบริหาร เสนอขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน
ประจาํปี 2556 สิ นสุดวนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ไดจ้ดัทาํขึ นตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ซึ� งผา่นการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัฯแลว้ โดยงบการเงินดงักล่าวแสดงฐานะทางการเงินและผลการดาํเนินงานของบริษทัฯในปี 2556 ที�ผา่นมา
โดยสรุปสาระสาํคญัดงันี                      
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รายการ  งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

 สินทรัพยร์วม  769    ลา้นบาท 656  ลา้นบาท 
 หนี สินรวม  734    ลา้นบาท 539  ลา้นบาท 
 ส่วนของผูถื้อหุ้น                  35    ลา้นบาท 117  ลา้นบาท 
 รายไดร้วม             1,938    ลา้นบาท            1,195  ลา้นบาท 
 กาํไร (ขาดทุน)สุทธิ 237    ลา้นบาท  (92)  ลา้นบาท 

 กาํไร(ขาดทุน) ต่อหุน้                0.44    บาท           (0.17)   บาท 
 
โดยมีรายละเอียดตามที�ปรากฏอยูใ่นงบการเงิน ซึ� งเป็นส่วนหนึ�งของรายงานประจาํปี 2556 ที�บริษทัฯไดจ้ดัส่งยงั
ท่านผูถื้อหุน้เป็นการล่วงหนา้ พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพื�อพิจารณาแลว้  จึงขอเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณา
อนุมติั 
            ที�ประชุมมีมติอนุมติังบการเงินประจาํปี 2556  สิ นสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2556 ซึ� งผูส้อบบญัชีได้
ตรวจสอบเรียบร้อยแลว้ ดว้ยคะแนนเสียง 
             เห็นดว้ย  -354,565,184- เสียง    ไม่เห็นดว้ย    -16,000-     เสียง งดออกเสียง       -0- เสียง 
 
วาระที+ 4. พจิารณางดจ่ายเงินปันผล ประจําปี 2556 
               นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที�ประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ขอ้ 56. กาํหนดหา้มแบ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอื�นนอกจากเงินกาํไร ในกรณีที�บริษทัยงัมียอดขาดทุน
สะสมอยูห่า้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล ซึ� งในปี 2555 บริษทัฯ ขาดทุนสะสม จาํนวน(2,560,143,867) บาท(สองพนัหา้
ร้อยหกสิบลา้นหนึ�งแสนสี�หมื�นสามพนัแปดร้อยหกสิบเจ็ดบาทถว้น) และในปี 2556 บริษทัฯมีผลประกอบการ
ขาดทุนจาํนวน (91,911,699) (เกา้สิบเอด็ลา้นเกา้แสนหนึ�งหมื�นหนึ�งพนัหกร้อยเกา้สิบเกา้บาทถว้น)ดงันั นสิ นสุด 
ณ สิ นปี 2556 บริษทัฯขาดทุนสะสมทั งสิ น จาํนวน (2,605,325,015) บาท (สองพนัหกร้อยหา้ลา้นสามแสนสอง
หมื�นหา้พนัสิบหา้บาทถว้น) ไม่สามารถจ่ายเงินปันผลได ้   จึงเสนอต่อที�ประชุมเพื�อพิจารณา  งดจ่ายเงินปันผล    
              ที�ประชุมมีมติเห็นชอบใหบ้ริษทัฯ งดจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2556   ดว้ยคะแนนเสียง 
              เห็นดว้ย -359,431,684-   เสียง ไม่เห็นดว้ย -16,000-    เสียง     งดออกเสียง  -0-   เสียง 
 
วาระที+ 5. พจิารณาเลอืกตั*งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที+ต้องออกตามวาระ                  
               นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที�ประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯขอ้22.ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครั งใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งเป็นสัดส่วนหนึ�งในสาม(1/3) ถา้
จาํนวนกรรมการที�จะออกให้ตรงเป็นสาม(3)ส่วนไม่ได ้ ก็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วนหนึ�งในสาม(1/3) 
กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั น ใหจ้บัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะ
ออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนั นเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง  โดยกรรมการซึ�งพน้
จากตาํแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั งใหม่ได ้  
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 ในปี 2557 กรรมการที�ตอ้งพน้จากตาํแหน่งกรรมการในปีนี   มีจาํนวน 3 ท่าน คือ 1.นายสุจริต  ปัจฉิม
นนัท ์2.พลตาํรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  และ3.นายบุญชยั โชควฒันา  แต่เนื�องจาก นายบุญชยั โชควฒันา  
ตาํแหน่งกรรมการ  แจง้ความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯอีก ทาํใหต้าํแหน่ง
กรรมการ วา่งลง  1  ตาํแหน่ง         
   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเพื�อเลือกตั งอีก 2 ท่าน ซึ� งเป็นผูมี้ความรู้มี
ประสบการณ์ และทาํคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัฯมาโดยตลอด ที�พน้วาระ คือ 1.นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์2.
พลตาํรวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร  กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ�ง และใหด้าํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการ
อิสระและกรรมการตรวจสอบบริษทั 
 สาํหรับตาํแหน่งกรรมการของนายบุญชยั โชควฒันา ที�วา่งลงอีก 1 ตาํแหน่ง ซึ� งตามหนงัสือเชิญประชุม
จะนาํเสนอในวนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้นนั น เห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ เพื�อพิจารณาเลือกตั ง 
นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั 
              กระบวนการคดัเลือกผูด้าํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัฯไม่ไดผ้า่นคณะกรรมการสรรหา เนื�องจาก
ปัจจุบนับริษทัฯยงัไม่มีการแต่งตั งคณะกรรมการสรรหา อยา่งไรก็ตามคณะกรรมการบริษทัฯไดร่้วมกนัพิจารณา
คุณสมบติัในดา้นต่างๆ ซึ� งตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์  และความเหมาะสม ดา้นคุณวฒิุ ความเชี�ยวชาญจาก
หลากหลายวชิาชีพ รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารบริษทัฯในช่วงที�ผา่นมา และไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม
ตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการ
กาํกบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์    
 อนึ�งตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจาํกดั ไดก้าํหนดวา่หา้มมิใหก้รรมการบริษทัไปเป็นกรรมการ
บริษทัอื�นที�ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯ เวน้แต่จะไดแ้จง้
ใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ทราบ ฉะนั นจึงขอแจง้ต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ก่อนที�จะพิจารณาการลงมติเลือกตั งกรรมการวา่ 
กรรมการบางท่านที�เสนอใหเ้ลือกตั งใหม่นั นเป็นกรรมการในบริษทัอื�นซึ� งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่ง
เดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทัฯอยูด่ว้ยคือ 
 1.บริษทั อินเตอร์เนชั�นแนล คิวริตี  ฟุตแวร์ จาํกดั 
 2.บริษทั ฟุตแวร์เทค 1530 จาํกดั 
 3.บริษทั กบินทร์บุรี แพนเอเซียฟุตแวร์ จาํกดั 
 4.บริษทั แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จาํกดั   
            จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตั งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระ มีรายนามดงัต่อไปนี  
เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นรายบุคคล คือ  
            (1) นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์ เป็นกรรมการ และดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
      ดว้ยคะแนนเสียง 
      เห็นดว้ย  -359,634,084-   เสียง    ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง งดออกเสียง  -54,500-  เสียง 

            (2) พลตาํรวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการ และดาํรงตาํแหน่งกรรมการตรวจสอบและกรรมการ 
                  อิสระ   ดว้ยคะแนนเสียง 
                  เห็นดว้ย  -359,634,084-   เสียง   ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง งดออกเสียง  -54,500  เสียง 

            (2) นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร   เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั  ดว้ยคะแนนเสียง 
                  เห็นดว้ย  -359,634,084-   เสียง   ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง งดออกเสียง  -54,500  เสียง 
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ดงันั น คณะกรรมการบริษทัฯประจาํปี 2557   มี   จาํนวน 9 ท่าน ดงันี  
  1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา         2. นายพยนต ์   พนัธ์ศรี     
  3. นายสมมาต  ขนุเศษฐ              4. นายวชิิต  ประยรูวิวฒัน์  
  5. นายวรีะวฒิุ  เดชอภิรัตน์กุล       6. นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ               
  7. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์             8. พลตาํรวจตรี ภาณุรัตน์  มีเพียร  
  9. นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร    
โดยมี กรรมการอิสระ และทาํหนา้ที�กรรมการตรวจสอบ จาํนวน 3 ท่าน (ครบตามจาํนวน 1 ใน 3 ของจาํนวน  
คณะกรรมการบริษทั) คือ  

1. นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
2. นายสุจริต  ปัจฉิมนนัท ์        กรรมการตรวจสอบ           
3. พลตาํรวจตรี ภาณุรัตน์  มีเพียร    กรรมการตรวจสอบ 

 
วาระที+ 6. พจิารณาแต่งตั*งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี  

  นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร เสนอต่อที�ประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัฯ ขอ้ที� 50 ผูส้อบบญัชี  ตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังานลูกจา้ง  หรือผูด้าํรงตาํแหน่งหนา้ที�ใดๆของบริษทั 
ผูส้อบบญัชีซึ� งตอ้งพน้จากตาํแหน่งไปนั น  จะถูกแต่งตั งเป็นผูส้อบบญัชีอีกก็ได ้  
                สาํหรับปี 2557 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้ และเสนอรายนาม ผูส้อบบญัชีรายเดิม เป็น
ผูส้อบบญัชี ของบริษทัฯเป็นวาระที� 2 คือ 

  1.นายกฤษดา เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4958 หรือ  
  2.นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501  หรือ  
  3.นางสาววสิสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3853  
  แห่ง บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั (เดิมชื�อ บริษทั สาํนกังาน เอินส์ท แอนด ์ยงั จาํกดั) ซึ� งเป็นบุคคลผูมี้

คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้กาํหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพย ์สมควรเสนอใหที้�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณาแต่งตั งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของ
บริษทัฯ  เป็นวาระที� 2  ทั งนี  บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยอ่ยและบริษทัร่วม  และไม่
มีความสัมพนัธ์หรือมีส่วนไดเ้สียกบับริษทั, บริษทัยอ่ย, ผูบ้ริหาร, ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้�เกี�ยวขอ้งกบับุคคล
ดงักล่าวแต่อยา่งใด เสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาใหแ้ต่งตั งบุคคลดงักล่าวเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ 
โดยกาํหนดจาํนวนเงินค่าสอบบญัชีดงันี  
                  รายละเอยีด                                    ปี 2557                      ปี 2556 

  1. ค่าสอบบญัชีรายไตรมาส 1,2,3                       720,000.-  บาท           750,000.-  บาท   
  2. ค่าสอบบญัชีประจาํงวดวนัที� 31 ธนัวาคม      780,000.-  บาท  1,000,000.-  บาท  

                  รวมทั*งสิ*น                                  1,500,000.-  บาท         1,750,000.-  บาท             
 

             ที�ประชุมมีมติแต่งตั ง  
   1.นายกฤษดา เลิศวนา  ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขที� 4958 หรือ  
              2.นายเติมพงษ ์ โอปนพนัธ์ุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4501  หรือ 

3.นางสาววสิสุตา  จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3853  
แห่ง  บริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯในปี 2557 เป็นวาระที�สอง โดยกาํหนดค่าสอบ
บญัชีไว ้รวมทั งสิ นจาํนวน 1,500,000.-บาท  ดว้ยคะแนนเสียง 
              เห็นดว้ย  -359,688,584-   เสียง ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง งดออกเสียง -0-   เสียง 
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วาระที+ 7. พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริษัทฯ ประจําปี 2557 
  นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร  เสนอต่อที�ประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัฯ ขอ้33. หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอื�นใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตาม
สิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื�นโดยปกติวิสัยในฐานะที�เป็นกรรมการของบริษทัฯ ซึ� งไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการที�กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทัฯ สาํหรับปี 2556 บริษทัฯได้
จ่ายค่าตอบแทนเป็นจาํนวนเงินรวมทั งสิ น จาํนวน 1,472,500.- บาท โดยจ่ายใหค้ณะกรรมการบริษทัฯเป็นค่าเบี ย
ประชุมรวมจาํนวน 475,000.-บาท เป็นค่าตอบแทนประจาํปีรวมจาํนวน 900,000.- บาท และจ่ายใหค้ณะกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นค่าเบี ยประชุม จาํนวน  97,500.- บาท 
             คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอต่อที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�ออนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทั 
ประจาํปี 2557 วงเงินรวมไม่เกิน 4 ลา้นบาท ซึ� งเท่ากบัปี 2556โดยใหค้ณะกรรมการบริหารเป็นผูจ้ดัสรร ตามที�
คณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบ เสนอโดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทัฯ วงเงิน
ค่าตอบแทนที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุน้และจาํนวนเงินค่าตอบแทนที�จ่ายในปีที�ผา่นมา รวมถึงความ
เหมาะสมกบัการทาํหนา้ที�และความรับผดิชอบของกรรมการและกรรมการตรวจสอบ โดยมีรายละเอียดดงันี     
  (1) ในการทาํหนา้ที�กรรมการบริษทั 

        -  ค่าเบี ยประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัที�เขา้ประชุม 
         - ค่าตอบแทนประจาํปี จ่ายใหก้รรมการทุกคน  

     (2)  ในการทาํหนา้ที�กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบี ยประชุมรายไตรมาส 
              อยา่งไรก็ตามการกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการไดผ้า่นการพิจารณาอยา่งรอบคอบ จากที�ประชุม
คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ โดยเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั  เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราที�เสนอโดยให้อาํนาจคณะกรรมการ
บริหาร นาํไปพิจารณาจดัสรรเองจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง จึงเสนอขอที�ประชุมพิจารณาอนุมติั 

ในวาระนี มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงันี  
นายสถาพร ผงันิรันดร์ ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง  เสนอแนะ  : ในสถานการณ์แบบนี ไม่ควรจะจ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการ ยกเวน้คณะกรรมการตรวจสอบ 
              นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการและกรรมการบริหาร ชี แจง : ในปี2557 ขออนุมติัจ่าย
ค่าตอบแทนในวงเงินไม่เกิน 4 ลา้นบาท ซึ� งไม่ไดสู้งมาก เมื�อเปรียบเทียบกบัธุรกิจประเภทเดียวกนั  

ที�ประชุมมีมติอนุมติัใหบ้ริษทัฯจ่ายค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการปี 2557วงเงินรวมไม่เกินปีละ 
4 ลา้นบาท ซึ� งเท่ากบัปี 2556 ตามที�คณะกรรมการบริษทัและคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ทั งนี ไม่รวม
ค่าตอบแทน หรือสวสัดิการที�กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทัฯ โดยให้อาํนาจ
คณะกรรมการบริหารนาํไปพิจารณาจดัสรรเองจนกวา่จะมีการเปลี�ยนแปลง ดว้ยคะแนนเสียง 
              เห็นดว้ย  -359,766,184-   เสียง ไม่เห็นดว้ย -0- เสียง งดออกเสียง   -0-  เสียง 
 
วาระที+ 8.  พจิารณาเรื+องอื+นๆ (ถ้ามี) 
 
              เมื�อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื�องอื�น  ประธานฯ จึงกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ของบริษทัทุกท่าน และกล่าวปิดการ
ประชุม 
 

  ปิดประชุมเวลา  16.50 น.      
                                 นายบุญเกียรติ โชควฒันา 
                                                                                                                         ( นายบุญเกียรติ โชควฒันา ) 
                                                                ประธานในที�ประชุม 

                     รับรองสําเนาถูกต้อง 
 
 
   (นายพยนต ์ พนัธ์ศรี,นายวีระวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล) 
                               กรรมการ 
 
 


