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บมจ. 0107546000296 
 

 
 วันท่ี 26 มกราคม 2553  
 
เรียน ทานผูถือหุน  
เรื่อง คําบอกกลาวเรียกประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  
 

ดวยคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) ไดมีมติใหเรียกประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2553 ในวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี  
หองฟนิกซ 1-2 ลอบบี้ อาคาร 6 เลขท่ี 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี เพื่อพิจารณา
เร่ืองตางๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี  
 

1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  

วัตถุประสงคและเหตุผล การประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552 ไดจัดขึ้นในวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2552 และได
จัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย ภายในเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนด รวมท้ังไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทดวยแลว  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว  
 

รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  
 

2.  รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินการประจําป 2552  

วัตถุประสงคและเหตุผล รายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2552 และการเปล่ียนแปลงสําคัญท่ีเกิดขึ้นใน
รอบป 2552 ปรากฏอยูในรายงานประจําป 2552 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุมคร้ังน้ี  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอรายงานประจําป 2552 เพื่อใหท่ีประชุมผูถือหุนรับทราบ  
 

รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  
 

3.  พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552  

วัตถุประสงคและเหตุผล งบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552 ซ่ึงแสดงฐานะทาง
การเงินและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในป 2552 ตามท่ีปรากฎในรายงานประจําป ไดผานการตรวจสอบและ
รับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัท ดีลอยท ทูช โทมัธสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานการพิจารณาจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไร
ขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552  
 

รายละเอียดปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 2  
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4. พิจารณาเรื่องการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 และเรื่องงดจายเงินปนผล  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ตองจัดสรร
กําไรสุทธิประจําปสวนหน่ึงเปนทุนสํารองไวไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป หักดวยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองน้ีจะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน  
 

เน่ืองจากในป 2552 บริษัทฯ มีผลขาดทุนสุทธิ จํานวน 30 ลานบาท จึงพิจารณาไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมาย
และพิจารณางดจายเงินปนผลประจําป  
 

ความเห็นคณะกรรมการ เห็นควรเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาการไมจัดสรรเงินสํารองตามกฎหมายและงดจาย 
เงินปนผลประจําป 2552  
 

5. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

วัตถุประสงคและเหตุผล ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหกรรมการออกจากตําแหนงจํานวนหนึ่งในสามของ
คณะกรรมการทั้งคณะ ถาจํานวนกรรมการท่ีจะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลท่ีสุดกับ
สวนหนึ่งในสามในการประชุมสามัญประจําป สําหรับกรรมการท่ีตองออกตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนใน
คร้ังน้ีมีดังน้ี  
 

รายช่ือ ตําแหนง
1. นายพิเสฐ  จึงแยมปน รองประธานกรรมการ
2. นายศีลชัย  เกียรติภาพันธ กรรมการ

 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการบริษัทท่ีมีสวนไดเสีย เห็นชอบตามขอเสนอของ
คณะกรรมการสรรหา ใหนําเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาให นายพิเสฐ จึงแยมปน และนายศีลชัย เกียรติภาพันธ 
กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการอีกวาระหน่ึง  
 

ท้ังน้ี คณะกรรมการสรรหาเห็นวาบุคคลดังกลาวขางตนเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และไมมีลักษณะตองหามแตงต้ังใหเปนกรรมการบริษัท ตามหลักเกณฑของสํานักงาน
กํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย นอกจากนี้ บุคคลดังกลาวท้ังสองดังกลาวยังเปนผูมีความรูความสามารถ 
และประสบการณเกี่ยวกับธุรกิจของบริษัทฯ เปนอยางดีและท่ีผานมาไดปฏิบัติหนาท่ีในฐานะกรรมการของบริษัท 
รวมถึงมีสวนรวมสรางประโยชนใหแกบริษัทไดอยางดีย่ิง  
 

จึงเห็นควรเสนอใหท่ีประชุมผูถือหุน เลือกต้ังบุคคลท้ัง 2 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไป  
 

ประวัติและรายละเอียดของกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ ปรากฎตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 3  
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6. พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2553  

วัตถุประสงคและเหตุผล บริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมและสอดคลอง
กับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ ผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
กลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงนําเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2553 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการประจําป 
2553 เปนดังน้ี  
 

รายละเอียด  ป 2552 ป 2553 
1. คาตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน เหมือนเดิม 
2. คาเบี้ยประชุม 15,000 บาท/คน/คร้ัง เหมือนเดิม 
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/คน/ไตรมาส เหมือนเดิม 
4. เงินโบนัสกรรมการ *  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ  เหมือนเดิม 
รวมจํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท/ป เหมือนเดิม 
รวมจํานวนท่ีจายจริงท้ังสิน  1,680,000 บาท ในป 2552  

 

* การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการแตละคน 
โดยจายใหแกกรรมการท่ีเปนอิสระ 3 คน และกรรมการท่ีปรึกษา 1 คน  
 

ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ
ประจําป 2553 เปนจํานวนเงินคงเดิมไมเกิน 5,000,000 บาท ในอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกับคาตอบแทน
กรรมการประจําป 2552  
 

จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553 จํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท  
 

7. พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2553 

วัตถุประสงคและเหตุผล เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทฯ ซ่ึง
กําหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป คณะกรรมการบริษัท
เห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  
เพื่อเสนอท่ีประชุมผูถือหุน แตงต้ัง นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3126 และ/หรือ นายนิติ  
จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3809 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
4067 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เน่ืองจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาวมี
คุณสมบัติตามท่ีสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยกําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ โดย
กําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทสําหรับป 2553 เปนจํานวนเงิน 1,938,000 บาท ซ่ึงลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 5 
โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

รายละเอียด  ป 2552  ป 2553 
คาสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปของบริษัทฯ 850,000 807,500
คาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส 600,000 570,000
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 3 แหง 590,000 560,500
รวม  บาท 2,040,000 1,938,000
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ความเห็นคณะกรรมการ คณะกรรมการบริษัทเห็นควรใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ แตงต้ัง นางนัชลี 
บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3126 และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 
3809 และ/หรือ นางสาววิมลพร บุณยัษเฐียร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4067 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ 
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชี ประจําป 2553 
จํานวนเงินรวม 1,938,000 บาท ซ่ึงลดลงจากปท่ีแลวรอยละ 5 ตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ  
 

จึงเสนอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีป 2553 ของบริษัทฯ และกําหนดเงินคาสอบบัญชี
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  
 

8. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณาเร่ือง
อ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุมจะกระทําไดโดยผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  
 

อน่ึง บริษัทฯ ใหกําหนดรายช่ือผูถือหุนท่ีมีสิทธิเขาประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 ในวันท่ี 25 มกราคม 2553 
และใหรวบรวมรายช่ือตาม มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยวิธิปดสมุด
ทะเบียนในวันท่ี 26 มกราคม 2553  
 

จึงเรียนเชิญทานผูถือหุนโปรดเขารวมประชุมตามวัน เวลาและสถานท่ีดังกลาวขางตน (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 4) 
โดยบริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนเพื่อเขารวมประชุมต้ังแตเวลา 9.00 น. โดยขอใหเตรียมหลักฐานท่ีตองใชเพื่อ
การประชุมผูถือหุนดังมีรายละเอียดตามคําช้ีแจง วิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน และหลักฐานท่ีตองนํามา
แสดงกอนเขาประชุมตามท่ีจัดสงมาพรอมน้ี (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 5) โดยบริษัทฯ จะดําเนินการประชุมตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ และดําเนินการประชุมตามขั้นตอนการเขารวมประชุม (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 6)  
 

เพื่อเปนการรักษาสิทธิและผลประโยชนของผูถือหุนในกรณีท่ีผูถือหุนไมสามารถเขารวมประชุมได และมีความ
ประสงคจะแตงต้ังบุคคลอ่ืนเขารวมประชุม และออกเสียงแทนตนในการประชุมคร้ังน้ีโปรดกรอกขอความและลง
ลายมือช่ือในหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. (ส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7) และสงกลับมาท่ีบริษัทฯ หรือใหผูรับมอบฉันทะ
นํามายื่นตอบริษัทฯ ไดกอนเร่ิมการประชุม 1 ช่ัวโมง ในวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2553  
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2553 น้ี บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานประจําป 2552 ในรูปแบบของ CD-ROM 
จัดสงใหแกผูถือหุน อยางไรก็ดี หากทานผูถือหุนมีความประสงคจะขอรับเอกสารรายงานประจําป 2552 ในแบบ
รูปเลม สามารถติดตอขอรับไดโดยแจงความประสงคมายังบริษัทฯ เพื่อดําเนินการตามความประสงคของทานตอไป  
 
ขอแสดงความนับถือ 
โดยคําส่ังคณะกรรมการบริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  
 
 
 
…………………………………………………  
(นายพิเสฐ  จึงแยมปน)  
รองประธานกรรมการ  
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สิ่งท่ีสงมาดวย 1. สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  
 2. CD-ROM รายงานประจําป 2552  
 3. ประวัติและรายละเอียดของกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือ  
 4. แผนท่ีต้ัง ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองฟนิกซ 1-2 อาคาร 6  
 5. คําช้ีแจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน การแสดงเอกสารกอนเขาประชุม ขอบังคับ

เกี่ยวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
 6. ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553  
 7. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  



 



 
 
 
 

 

บมจ. 0107546000296  
 

 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2552 

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
 

วันท่ีประชุม : วันจันทรท่ี 16 กุมาพันธ 2552 เปดประชุมเวลา 10.00 น.  
สถานท่ีประชุม : บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  
  เลขท่ี 10 ซอยลาซาล 56 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร  
ประธานท่ีประชุม : นายเชีย ซอง เฮง  
เลขานุการท่ีประชุม : นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน  
ผูเขาประชุม : ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 78 ราย และผูรับมอบฉันทะซ่ึงไดรับมอบฉันทะจาก 

ผูถือหุนจํานวน 22 ราย รวมเปน 100 ราย นับเปนจํานวนหุนสามัญได 81,343,786 หุน 
หุนบุริมสิทธิได 330,000 หุน รวมเปนจํานวนหุนของผูเขารวมประชุมท้ังส้ิน 81,673,786 
หุน นับเปนคะแนนเสียง 81,343,819 เสียง คิดเปนรอยละ 71.02 ของจํานวนหุนท่ี
ออกจําหนายแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ  

 

  (หุนท่ีออกจําหนายแลวท้ังหมด 114,999,980 หุน นับเปนคะแนนเสียง 114,670,013 
เสียง แบงเปนหุนสามัญ 114,669,980 หุน นับเปนคะแนนเสียง 114,669,980 เสียง 
และหุนบุริมสิทธิ 330,000 หุน นับเปนคะแนนเสียง 33 เสียง โดยหุนบุริมสิทธิ 10,000 
หุน ออกเสียงได 1 เสียง)  

 

กอนการประชุม นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน เลขานุการท่ีประชุม ไดเรียนเชิญนายเชีย ซอง เฮง ประธาน
กรรมการบริษัท เปดประชุมและกลาวตอนรับผูถือหุน รวมท้ังแนะนํากรรมการบริษัทและผูบริหาร ดังน้ี  
 

1. นายเชีย ซอง เฮง ประธานกรรมการบริษัทและรองประธานกรรมการบริหาร  
2. นายพิเสฐ  จึงแยมปน รองประธานกรรมการบริษัทและประธานอํานวยการ  
3. นายศีลชัย  เกียรติภาพันธ กรรมการและประธานเจาหนาท่ีบริหาร  
4. นายไชยยศ  บุญญากิจ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ  
5. นายเสริญ  วิเทศพงษ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
6. นางศศิธร  พงศธร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  
7. นายวิริยะ  ผลโภค กรรมการและท่ีปรึกษา  
8. นายชุง ชี คีออง กรรมการ  
9. นายชัยจิตต  เทหะสุวรรณรัตน ประธานเจาหนาท่ีบริหารสายการเงินบัญชี และเลขานุการบริษัท  
 

และประธานไดแนะนํา 
1. นายชาญชัย เนติมงคล ท่ีปรึกษากฏหมาย  
2. นางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชี  

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1 
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ประธานท่ีประชุม ไดมอบหมายใหนายศีลชัย เกียรติภาพันธ เปนผูดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระท่ี 1 ถึง 9 
ตามท่ีกําหนดไวในหนังสือเชิญประชุม  
 

กอนเร่ิมเขาวาระการประชุมวาระท่ี 1 ถึง 9 ตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว
เลขานุการบริษัท ไดช้ีแจงถึงระเบียบ ขอบังคับ สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน เปนดังน้ี  
 

 การประชุม จะดําเนินตามระเบียบวาระ 1 ถึง 9 ตามท่ีระบุไวในหนังสือเชิญประชุมท่ีสงใหผูถือหุนลวงหนาแลว 
เวนแตท่ีประชุมจะมีมติใหเปล่ียนลําดับระเบียบวาระดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของจํานวนผูถือหุน 
ซ่ึงมาประชุมในวันน้ี  

 ในกรณีท่ีผูถือหุนมีขอซักถาม ใหถามเฉพาะเร่ืองท่ีเกี่ยวกับวาระน้ันๆ หากเปนประเด็นอ่ืนใหถามใน “วาระอ่ืนๆ” 
ท้ังน้ีเพื่อไมใหเสียเวลาแกผูถือหุนทานอ่ืน และในกรณีท่ีผูถือหุนสอบถามรายละเอียดในเร่ืองใด ผูทําหนาท่ีประธาน
อาจมอบหมายใหกรรมการหรือเจาหนาท่ีของบริษัทท่ีเกี่ยวของกับเร่ืองน้ันๆ เปนผูตอบคําถามแทน  

 สําหรับผูถือหุนท่ีมีความประสงคจะซักถาม กรุณาใชไมโครโฟน ณ จุดท่ีจัดเตรียมไว พรอมแสดงตัวแนะนําตนเอง  
 

การออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ 
 กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง ประธานจะเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในแตละวาระและจะสอบถามวามี

ผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง หากมี ขอใหยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ี
ของบริษัทเพื่อนับจํานวนคะแนนเสียงท่ีใชเปนมติท่ีประชุม และจะถือวาผูถือหุนท่ีไมไดยกมือมีมติอนุมัติตามท่ี
เสนอใหท่ีประชุมพิจารณา  

 การพิจารณาลงมติจะนับเฉพาะบัตรลงคะแนนที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียงเทาน้ัน ท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนน
เสียงท่ีเห็นดวยท้ังหมด ยกเวนในวาระท่ี 5 ซ่ึงเปนวาระเลือกต้ังกรรมการ จะเก็บบัตรลงคะแนนทุกใบ และขอให 
ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะเซ็นตช่ือกํากับในบัตรลงคะแนนดวย  

 กรณีท่ีผูถือหุนมาประชุมดวยตนเอง หากคัดคานไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ใหยกมือขึ้นและสงบัตรลงคะแนน
ตอเจาหนาท่ีเก็บบัตรลงคะแนน  

 กรณีไดรับมอบฉันทะใหมาประชุมแทน หากผูถือหุนไดออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ในหนังสือมอบฉันทะแลว 
ใหถือตามการออกเสียงในหนังสือมอบฉันทะน้ัน  
 

ท้ังน้ี บริษัทศูนยรับฝากหลักทรัพย (ประเทศไทย) จํากัด จะเปนผูดําเนินการนับคะแนน และคร้ังน้ีไมมีผูถือหุน 
อาสาสมัครมารวมนับคะแนน  
 

 สําหรับมติของที่ประชุม ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ยกเวน
วาระท่ี 2 และ 8 ซ่ึงเปนเร่ืองเพ่ือทราบไมมีการลงมติ สําหรับ วาระท่ี 9 แลวแตกรณีวามีผูถือหุนเสนอเร่ืองใด  
 

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ีประชุมพิจารณา
เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม จะกระทําไดโดยผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงใน
สามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  
 
เลขานุการบริษัท ไดเรียนเชิญ นายศีลชัย เกียรติภาพันธ ประธานเจาหนาท่ีบริหาร ผูซ่ึงไดรับมอบหมายให
ดําเนินการประชุมแทนประธานบริษัท ไดเร่ิมการประชุมตามลําดับวาระดังตอไปน้ี 
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วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งท่ี 1/2551  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ เสนอใหท่ีประชุมพิจารณารายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ประชุม
เม่ือวันท่ี 8 พฤศจิกายน 2551 น้ัน โดยคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว มีความเห็นวาเลขานุการท่ีประชุมได
จัดทํารายงานการประชุมดังกลาวถูกตองตรงตามมติของท่ีประชุม จึงขอใหท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ดังกลาว ซ่ึงไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม
ตามส่ิงท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 1  
 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ ไดเชิญใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  
 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : ผูถือหุน มีคําถามเปนดังน้ี  
1. คําถามผูถือหุน และคําตอบหรือขอมูลท่ีผูถือหุนไดมีการสอบถามในท่ีประชุมวิสามัญผูถือหุนท่ีผานมา ทําไมถึงไมมี

บันทึกในรายงานการประชุม  
ท่ีปรึกษากฎหมาย : ในการบันทึกรายงานการประชุมเกี่ยวกับคําถาม-คําตอบ บริษัทจะบันทึกเฉพาะเร่ืองท่ี
เกี่ยวกับวาระการประชุมน้ันๆ และเปนสาระสําคัญ  
 

2. จํานวนผูถือหุนท่ีมาประชุมในวันน้ีแยกเปนบุริมสิทธิเปนจํานวนเทาไหร  
เลขานุการบริษัท : มีผูถือหุนบุริมสิทธิเขามาประชุม 330,000 หุน ซ่ึงมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 10,000 หุน มีสิทธิ
ออกเสียง 1 เสียง และไมไดมีสิทธิพิเศษอ่ืนใด  
 

3. ในวาระอ่ืนๆ ประธานจะมีเสนอวาระพิเศษเขามาหรือไม ถามีก็ขอใหบอกลวงหนา  
เลขานุการบริษัท : ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (รวมท้ังท่ีมีการแกไขเพิ่มเติม) การขอใหท่ี
ประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีกําหนดไวในหนังสือนัดประชุม จะกระทําไดโดยผูถือหุนซ่ึงมีหุนนับรวมกันได 
ไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด และในการประชุมวิสามัญ คร้ังท่ีผานมา วาระอ่ืนๆ น้ี  
ก็ถูกเสนอโดยผูถือหุนรายใหญท่ีมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหน่ึงในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด  
เปนผูเสนอวาระน้ี ไมใชคณะกรรมการเปนผูเสนอ  
 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : มีประเด็นดังน้ี  
 ในการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังน้ี ขอใหบริษัทบันทึกคําถามของผูถือหุน และคําตอบของผูตอบในรายงานการ

ประชุมดวย เพื่อเปนหลักฐานและขอมูลแกผูถือหุนท่ีไมไดมารวมประชุม  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

รับรองดวยคะแนนเสียง  81,819,429 เสียง คิดเปนรอยละ 99.92 
ไมรับรองดวยคะแนนเสียง  1,320 เสียง คิดเปนรอยละ 0.01 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  57,670 เสียง คิดเปนรอยละ 0.07 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 204,633 หุน  
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2551 ดวยคะแนนเสียงขางมากของ 
ผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2551  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ แจงตอท่ีประชุมวา สําหรับรายงานคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯ ประจําป 2551 รายละเอียดปรากฎตามรายงานประจําป 2551 ท่ีไดจัดสงใหผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว 
อยางไรก็ดีจะขอสรุปในสวนท่ีเปนสาระสําคัญ ดังน้ี  
 

 ผลประกอบการในป 2551 บริษัทฯ มียอดขายรวม 1,024 ลานบาท เปนกําไรสุทธิ 64 ลานบาท และคิดเปนกําไรตอหุน 0.56 บาท  
 ตลอดท้ังปน้ี บริษัทฯ สามารถจายเงินปนผลแกผูถือหุนไดในอัตรา 0.38 บาทตอหุน ซ่ึงสูงสุดในรอบ 5 ปท่ีผานมา  
 ผลงานเดนๆ ป 2551 ไดแก การจัดการประชุมการคาหรือการพัฒนา (อังคถัด) ท่ีประเทศกานา งาน ITU 

Telecom Asia 2008 และการออกแบบและกอสรางพิพิธภัณฑการเรียนรูแหงชาติ  
 โครงการเกี่ยวเน่ืองกับความรับผิดชอบทางสังคม อันไดแก การสรางหองสมุดพุทธปญญาใหกับวัดพุทธปญญา 

จังหวัดนนทบุรี และโครงการสนับสนุนการศึกษาเด็กในโรงเรียนเพชรบุรีปญญานุกูล  
 

นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา : ผูถือหุน มีคําถามดังน้ี  
 ขอใหแกไขขอมูลในรายงานประจําป 2551 ในเร่ืองสัดสวนการถือหุนของนางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา จาก 0.81 เปน 0.05  

 

ไมผูใดซักถามใดๆ ถือวาทีประชุมไดรับทราบรายงานคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานในรอบป 2551  
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป สิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ตุลาคม 2551 ซ่ึง
ไดผานการตรวจสอบ และลงนามรับรองจากผูสอบบัญชีของบริษัทฯ คือ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี 
จํากัด และไดผานการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแลว ท้ังน้ี ขอใหนายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน ท่ีรับผิดชอบ
เกี่ยวกับการเงินและบัญชี ช้ีแจงรายละเอียดใหทานทราบ  
 

นายชัยจิตต เทหะสุวรรณรัตน นําเสนอฐานะและผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551  
โดยสรุปสาระสําคัญไดดังน้ี  
 

 งบการเงินเฉพาะบริษัท งบการเงินรวม
หนวย: ลานบาท  ป 2549 ป 2550 ป 2551 ป 2549 ป 2550 ป 2551
สินทรัพยรวม  460 577 568 527 627 598
หน้ีสินรวม  180 262 232 210 299 252
สวนของผูถือหุนรวม  280 315 336 317 328 346
รายไดรวม  959 935 954 1,112 1,042 1,024
คาใชจายรวม  874 855 870 1,018 976 937
กําไรสุทธิ  68 69 67 71 50 64
กําไรตอหุน (บาท) 0.59 0.60 0.59 0.62 0.44 0.56
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นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : ผูถือหุน มีคําถามดังน้ี  

1. ในงบกําไรขาดทุน ทําไมตนทุนการใหบริการลดลง  
เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากบริษัทฯ มีการวางแผนและมีประสิทธิภาพในการทํางานมากขึ้น จะเห็นไดวากําไร
ขั้นตนเพิ่มขึ้น 3% ตามขอมูลท่ีไดแสดงในสรุปขอมูลทางการเงิน  
 

2. คาใชจายในการขายและบริหารเพิ่มขึ้นจากอะไร  
เลขานุการบริษัท : คาใชจายท่ีเพิ่มขึ้นประมาณ 16-17 ลานบาท เร่ืองแรกเกี่ยวกับบุคคล เพราะบริษัทฯ ให
ความสําคัญเกี่ยวกับตัวบุคคลหรือพนักงาน เปนปจจัยหลักท่ีทําใหคาใชจายเพิ่มขึ้น รวมท้ังการต้ังสํารองหน้ีสูญ
ประมาณ 3 ลานบาท ดูไดจากหมายเหตุประกอบงบการเงินในสวนของบัญชีลูกหน้ีการคา  
 

3. บริษัทฯ แจงวาใหความสําคัญกับบุคคล หมายความวาอยางไร เปนการเพิ่มเงินเดือนหรือเปนการไปซ้ือบุคลากร
เขามาในบริษัทฯ  
เลขานุการบริษัท : บริษัทคงไมมีนโยบายไปซ้ือคน แตใหความสําคัญกับพนักงาน โดยเนนทางดานการฝกอบรม เพื่อให
บุคคลากรของบริษัทมีคุณภาพและประสิทธิภาพมากท่ีสุด และผลตอบแทนอยูในระดับท่ีเหมาะสม และพึงพอใจ  
 

นายสกล งามเลิศชัย : ผูถือหุน มีคําถามวา  
4. ทําไมบริษัทฯ ถึงไมมีการต้ังสํารองในเร่ืองขอพิพาททางกฎหมาย ตามท่ีมีอยูในรายงานประจําป 2551  

เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากคดีความยังอยูในขั้นตอนไตสวน/สอบสวน ยังไมมีผลคืบหนา โดยบริษัทฯ ไดปรึกษา
กับท่ีปรึกษากฎหมายและผูสอบบัญชีของบริษัทฯ แลว เพราะยังไมทราบผลท่ีจะออกมาในรูปใด และเปนอยางไร 
ตามหลักการแลวยังไมสามารถต้ังสํารองได  
 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : ผูถือหุน มีคําถามดังน้ี  
5. งบดุลหนา 84 สินทรัพยไมหมุนเวียนอ่ืนๆ ท่ีเพิ่มขึ้นจํานวน  7 ลานบาท และสินทรัพยไมหมุนเวียนในกิจการรวมคา 

560,000 บาท คืออะไร  
เลขานุการบริษัท : สินทรัพยหมุนวียนอ่ืนเปนเงินมัดจําจากลูกคาสวนหน่ึง/สินทรัพยไมหมุนเวียนในกิจการรวมคา
สวนน้ีเพิ่มเขามาเพราะเปนการทํางบการเงินรวมของบริษัทและกิจการรวมคา  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

อนุมัติดวยคะแนนเสียง  80,271,946 เสียง คิดเปนรอยละ 97.67 
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง  58,590 เสียง คิดเปนรอยละ 0.07 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  1,857,854 เสียง คิดเปนรอยละ 2.26 
หมายเหตุ ในวาระน้ีมีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นอีกจํานวน 309,971 หุน  
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2551 ดวยคะแนนเสียง
ขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2551 ซ่ึงคณะกรรมการไดอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว และการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย  
 

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ แจงตอท่ีประชุมเกี่ยวกับการจายเงินปนผลวา ในระหวางปท่ีผานมาคณะกรรมการ
บริษัทฯ ไดอนุมัติใหจายเงินปนผลระหวางกาลใหแกผูถือหุนไปแลว 2 คร้ัง โดยมีรายละเอียด ดังน้ี  
 

คร้ังท่ี 1 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 3/2551 ประชุมวันท่ี 6 มิถุนายน 2551 ไดมีมติใหจายเงินปนผล 
แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.20 บาท โดยจายในวันท่ี 4 กรกฎาคม 2551  
 

คร้ังท่ี 2 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 5/2551 ประชุมวันท่ี 12 ธันวาคม 2551 ไดมีมติใหจายเงินปนผล
แกผูถือหุนในอัตราหุนละ 0.18 บาท โดยจายในวันท่ี 9 มกราคม 2552  
 

รวมเปนเงินปนผลจายท้ังส้ินในป 2551 เปนอัตราหุนละ 0.38 บาท  
 

การจายเงินปนผลดังกลาวแมคณะกรรมการบริษัทจะไดอนุมัติไปแลว คณะกรรมการยังเห็นวาควรใหท่ีประชุม 
ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจายเงินปนผลดังกลาวอีกคร้ังหน่ึง  
 

สําหรับการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย เน่ืองจากบริษัทฯ ไดจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย
ไวครบตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนดแลว จึงไมจัดสรรเพิ่มอีก จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณา  
 

นายสุวรรณ เดชะรินทร : ผูถือหุน มีคําถามวา  
 ในการจายเงินปนผลท่ีผานมา มีการจายใหกับผูถือหุนชาวตางชาติกี่เปอรเซ็นต  

เลขานุการบริษัท : ผูถือหุนสามารถตวรจสอบขอมูลจากรายงานประจําป หนา 40 หัวขอ 8.2  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

อนุมัติดวยคะแนนเสียง  82,188,390 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติอนุมัติการจายเงินปนผลสําหรับงบการเงินประจําป 2551 ซ่ึงคณะกรรมการไดอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลไปแลว และการไมจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมาย ดวยคะแนนเสียงขางมาก
ของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ แจงตอท่ีประชุมวา ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง กรรมการจะตองออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ตามกฎหมาย และสําหรับในการประชุมสามัญคร้ังน้ี มีกรรมการท่ีตองออกจาก
ตําแหนงตามวาระจํานวน 3 ทาน ไดแก นายไชยยศ บุญญากิจ นายเสริญ วิเทศพงษ และ นายวิริยะ ผลโภค  
 

คณะกรรมการสรรหา ไดพิจารณาเห็นวาบุคคลท้ัง 3 ทานดังกลาวมีคุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะเปนกรรมการของ
บริษัทฯ จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ 
ตอไปอีกวาระหน่ึง ซ่ึงประวัติและรายละเอียดของกรรมการท้ัง 3 ทาน ไดจัดสงใหผูถือหุนไดพิจารณาพรอม
หนังสือนัดประชุมแลว  
 

เพื่อใหสอดคลองกับแนวปฏิบัติท่ีดี ท่ีสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย ประสงคใหมี
การลงคะแนนเสียงในวาระเลือกต้ังกรรมการมีความโปรงใสในการนับคะแนนมากย่ิงขึ้น จึงขอใหผูถือหุนทุกราย 
ท้ังท่ีเห็นดวย ไมเห็นดวย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเสียงใหกับเจาหนาท่ี  
 

นายฮ้ังใช อัคควัสกุล : ผูถือหุน มีประเด็น ดังน้ี  
1. ในหนังสือเชิญประชุม ขอใหลงรูปกรรมการท่ีไดรับการเสนอช่ือใหดํารงตําแนงกรรมการดวย  
2. ขอใหบันทึกสาระสําคัญ โดยเฉพาะคําถาม คําตอบ ลงในรายงานการประชุมผูถือหุนดวย  

 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามแตอยางใด ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการ
ท่ีตองออกตามวาระเปนรายบุคคล  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

5.1 นายไชยยศ บุญญากิจ  
 

เห็นดวยคะแนนเสียง  80,271,939 เสียง คิดเปนรอยละ 97.67 
ไมเห็นดวยคะแนนเสียง  767,074 เสียง คิดเปนรอยละ 0.93 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  1,149,377 เสียง คิดเปนรอยละ 1.40 
 

5.2 นายเสริญ วิเทศพงษ  
 

เห็นดวยคะแนนเสียง  80,168,613 เสียง คิดเปนรอยละ 97.54 
ไมเห็นดวยคะแนนเสียง  870,397 เสียง คิดเปนรอยละ 1.06 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  1,149,380 เสียง คิดเปนรอยละ 1.40 
 

5.3 นายวิริยะ ผลโภค 
 

เห็นดวยคะแนนเสียง  79,688,596 เสียง คิดเปนรอยละ 96.96 
ไมเห็นดวยคะแนนเสียง  1,238,038 เสียง คิดเปนรอยละ 1.51 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  1,261,756 เสียง คิดเปนรอยละ 1.53 
 

ท่ีประชุมลงมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการท้ัง 3 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหน่ึง
ดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนท่ีเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
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วาระท่ี 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2552  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ แจงตอท่ีประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของ
บริษัทฯ ซ่ึงหนดใหท่ีประชุมสามัญผูถือหุนแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทุกป 
คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามขอเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบ คัดเลือกบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ 
สอบบัญชี จํากัด เพื่อเสนอท่ีประชุมผูถือหุน แตงต้ังนางนัชลี บุญญะการกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3126 
และ/หรือ นายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3809 และ/หรือ นางวิภาวี บุณยประสิทธ์ิ ผูสอบบัญชี
รับอนุญาตเลขท่ี 3096 แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสึ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  
 

เน่ืองจากพิจารณาเห็นวาผูสอบบัญชีดังกลาว มีคุณสมบัติตามท่ีสํานักงานกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย
กําหนด และมีผลการปฏิบัติงานเปนท่ีนาพอใจ  โดยกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับป 2552 
เปนจํานวนเงิน 2,040,000 บาท ซ่ึงอยูในอัตราเทากันกับปท่ีแลว โดยมีรายละเอียดดังน้ี  
 

คาตอบแทนผูสอบบัญชี (บาท)  
คาสอบบัญชีงบการเงินและงบการเงินรวมประจําปของบริษัทฯ 850,000 
คาสอบทานงบการเงินและงบการเงินรวมของบริษัทฯ รายไตรมาส 600,000 
คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาสของบริษัทยอย 3 แหง 590,000 
รวม  2,040,000 

 

นายฮ้ังใช อัคควัสกุล : ผูถือหุน มีประเด็นดังน้ี  
1. ขอใหผูสอบบัญชีของบริษัทแสดงตัว  
2. ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือ ไดสอบบัญชีใหกับบริษัทเปนปท่ีเทาไร  

นางนัชลี บุญญะการกุล : ผูสอบบัญชีท่ีไดรับการเสนอช่ือ ไดสอบบัญชีใหกับบริษัทฯ เปนปท่ี 3 และทางสํานักงาน
มีนโยบายใหเปล่ียนผูสอบบัญชีทุก 5 ป  
 

ไมมีผูถือหุนใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

อนุมัติดวยคะแนนเสียง  82,188,390 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2552 
ตามท่ีเสนอ  
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ แถลงตอท่ีประชุมวาบริษัทฯ มีนโยบายกําหนดคาตอบแทนกรรมการใหอยูในระดับท่ี
เหมาะสมและสอดคลองกับภาระหนาท่ีและความรับผิดชอบในการปฎิบัติงานเพื่อประโยชนสูงสุดของบริษัทฯ  
ผูถือหุนและผูมีสวนไดสวนเสียกลุมตางๆ และเพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการท่ีดี จึงนําเสนอผูถือหุน
เพื่อพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท ซ่ึงเปนอัตรา
เดียวกันกับปท่ีแลว และใหคณะกรรมการไปจัดสรรกันเอง โดยมีรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 
เปนดังน้ี  
 

รายละเอียด  ป 2552
1. คาตอบแทนรายเดือน  5,000 บาท/คน/เดือน
2. คาเบี้ยประชุม  15,000 บาท/คน/คร้ัง
3. คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 50,000 บาท/คน/ไตรมาส
4. เงินโบนัสกรรมการ *  โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษัทฯ  
รวมจํานวนไมเกิน 5,000,000 บาท/ป

 

* การจายเงินโบนัสกรรมการจะพิจารณาตามผลประกอบการและหนาท่ีความรับผิดชอบของกรรมการ
แตละคน โดยจายใหแกกรรมการท่ีเปนอิสระ 3 คน และกรรมการท่ีปรึกษา 1 คน  

 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี : ผูถือหุน มีคําถามดังน้ี  
 จากรายละเอียดคาตอบแทนกรรมการ ในรายงานประจําป หนา 48 เหตุผลท่ีจายโบนัสใหเฉพาะกรรมการ

ตรวจสอบและกรรมการท่ีปรึกษา จํานวน 4 ทาน แลวกรรมการทานอ่ืนๆ ทําไมถึงไมไดรับโบนัสดวย  
 

ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม ท่ีประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนน  
 

เลขานุการบริษัทประกาศผลการนับคะแนน มีผูถือหุนลงคะแนนเสียง เปนดังน้ี  
 

อนุมัติดวยคะแนนเสียง  82,188,390 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 
ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ - 
งดออกเสียงลงคะแนนเสียง  - เสียง คิดเปนรอยละ - 
 

สรุปวาท่ีประชุมลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2552 เปนจํานวนเงินไมเกิน 5,000,000 บาท 
ซ่ึงเปนอัตราและหลักเกณฑเดียวกันกับปท่ีแลว ตามท่ีเสนอ  
 
วาระที่ 8 รับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติเม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2551  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ แจงตอท่ีประชุมวาตามขอบังคับบริษัท ขอ 48. ไดใหอํานาจคณะกรรมการในการอนุมัติ
จายเงินปนผลระหวางกาลได โดยตองรายงานใหท่ีประชุมผูถือหุนทราบในการประชุมคราวตอไป ซ่ึงท่ีผานมาท่ี
ประชุมคณะกรรมการ คร้ังท่ี 5/2551 ประชุมเม่ือ 12 ธันวาคม 2551 ไดแจงรายละเอียดใหท่ีประชุมไดรับทราบ
แลวในวาระท่ี 4. ท่ีผานมา  
 

ถือวาทีประชุมไดรับทราบการจายเงินปนผลระหวางกาลท่ีคณะกรรมการไดพิจารณาอนุมัติ เม่ือวันท่ี 12 ธันวาคม 2551  
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วาระท่ี 9 เรื่องอื่นๆ  

- ไมมี - 
 

นายศิร ภัคภิรมยดี ตัวแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย : ผูถือหุน มีประเด็น ดังน้ี  
1. อยากทราบเหตุผลเกี่ยวกับการจายเงินปนผลท่ีผานมา บริษัทฯ จะจายปนผลระหวางกาล 1 คร้ัง และจาย 

เงินปนผลประจําปอีก 1 คร้ัง แตปท่ีผานมาลาสุด สาเหตุท่ีมีการจายเงินปนผลระหวางการ 2 คร้ัง  
เลขานุการบริษัท : บริษัทฯ พิจารณาถึงผลประกอบการและฐานะการเงินของบริษัทฯ แลว อยูในสถานะท่ีจะ 
จายได ซ่ึงปกติบริษัทฯ ก็มีการจายเงินปนผล 2 คร้ังตอปอยูแลว แตปน้ีไดจายเร็วขึ้น  
 

2. อยากทราบเหตุผลท่ีปลดกรรมการออกจากกรรมการบริษัท และกรรมการบริหารออกจากตําแหนงในการประชุม
วิสามัญ คร้ังท่ี 1/2551  
เลขานุการบริษัท : เน่ืองจากการประชุมวิสามัญ คร้ังท่ี 1/2551 ท่ีผานมา ผูถือหุนรายใหญ ถือหุนใชสิทธิในการถอด
ถอนกรรมการออกจากตําแหนง เน่ืองจากกรรมการคนดังกลาวไมไดเปนผูบริหารและพนักงานแลว และจะสรรหา
บุคคลท่ีเหมาะสมเขามาและทําประโยชนใหแกบริษัทฯ ไดมากกวา ซ่ึงเปนสิทธิของผูถือหุนใหญท่ีจะกระทําได  
 

3. ตําแหนงกรรมการท่ีวางอยู จะมีการแตงต้ังเพิ่มเติมหรือไม  
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : บริษัทจะปลอยใหเปนหนาท่ีของคณะกรรมการสรรหา  
 

4. ในการประชุมวิสามัญท่ีผานมา มีการเพิ่มขอบเขตการดําเนินธุรกิจ อยากทราบวาไดมีการลงทุนเพิ่มหรือขยาย
ธุรกิจแลวหรือไม  
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : อยูในระหวางดําเนินการ ถาไดมีการดําเนินการเต็มรูปแบบแลว ก็จะประชาสัมพันธ
หรือแจงใหผูถือหุนทราบตอไป  
 

นายศักด์ิชัย สกุลศรีมนตรี: ผูถือหุน มีประเด็นดังน้ี  
5. บริษัทสาขาตางประเทศ มีการปลดพนักงานออกหรือไม  

นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : เน่ืองจากเปนเร่ืองขององคภายนอก จึงไมทราบขอมูลในสวนน้ี  
 

6. จากขอมูลรายประจําป 2551 หนา 38 เกี่ยวกับโครงการในอนาคต 3 โครงการ มีอะไรบาง  
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : เน่ืองจากบริษัทมีบุคคลาการที่มีความสามารถเทียบเคียงกับในตางประเทศ จึง
สนับสนุนใหมีกิจกรรมการดําเนินธุรกิจในตางประเทศ และดําเนินงานในสายผลิตภัณฑท่ีครอบคลุมต้ังแตตนนํ้าไป
ยังปลายนํ้า รวมถึงการกิจกรรมตอบแทนกลับคืนสูสังคม (CSR) โดยเฉพาะโครงการดานการศึกษาท่ีบริษัทมีการ
สนับสนุนใหทําอยางตอเน่ือง  
 

คุณฮ้ังใช อัคควัสกุล มีประเด็นดังน้ี  
7. อยากใหกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 

1/2551 ท่ีผูถือใหญใชสิทธิในการถอดถอนกรรมการออกจากตําแหนง  
นางศศิธร พงศธร : ตัวแทนคณะกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอท่ีประชุมวาไดทําหนาโดยการ
แนะนํากรรมการบริษัทในขอบขายกวางขวางพอสมควร ในหลายเร่ืองตามท่ีฝายจัดการไดรับทราบ ประกอบการ
ทําหนาท่ีรวมกับผูสอบบัญชี ซ่ึงไดดําเนินการใหคําแนะนําวิธีการจัดการ และกําหนดนโยบาย  
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สําหรับกรณีน้ีทางคณะกรรมการตรวจสอบก็มิไดไววางใจ เพราะจะตองทําหนาท่ีสองอยางคือ การปกปอง
ผลประโยชนของผูถือหุนรายยอย ตลอดจนการประกอบหนาท่ีโดยสุจริตและเท่ียงธรรมตอฝายจัดการ ท้ังใน
ฐานะท่ี บมจ . ปโก เปนบริษัทมหาชน ซ่ึงไดตรวจสอบขบวนการ ดําเนินการเปนขั้นเปนตอน และขอใหมี 
ผูตรวจสอบจากภายนอกเขามาตรวจสอบรายการท่ีมีการรองเรียน โดยดิฉันรวมกับกรรมการตรวจสอบอีก 2 ทาน 
คือ คุณไชยยศ บุญญากิจ และคุณเสริญ วิเทศพงษ ไดรวมกันพิจารณาขอมูล และทําบันทึกเปนหลักฐานวาได
ดําเนินการตรวจสอบอะไรบาง ใครมีหนาท่ี อํานาจรับผิดชอบในขบวนการตางๆ แตละขั้นตอนเปนอยางไร 
เพื่อท่ีจะตอบไดวาบริษัทไดดําเนินการอยางถูกตอง และเปนไปตามกรอบของหลักธรรมาภิบาล  
 

นายจักรพันธุ แสงเพชร : ผูถือหุน มีประเด็นดังน้ี  
8. ขอยอนกลับไปคําถามกอนหนาน้ี ขอใหตอบตรงประเด็นในคําถามและเฉพาะเจาะจงมากกวาน้ี  

นางศศิธร พงศธร : ไมแนใจวาจะหมายถึงประเด็นใดบาง แตทาเปนประเด็นท่ีผานมานั้น คณะกรรมการ
ตรวจสอบไดมีการตรวจสอบขอกระทู ขอสงสัย วิธีการท่ีคณะกรรมการตรวจสอบไดดําเนินการ คือแตงต้ัง
คณะทํางานเขามาเพื่อตรวจสอบเอกสาร และรายการตางๆ ท่ีถูกกลาวอาง วามีใคร ทําอะไรบาง และรายงาน
ตางๆ ก็ไดมีบันทึกเปนลายลักษณอักษรชัดเจน ท้ังน้ี ผูท่ีจะใชประโยชนจากรายงานฉบับน้ีมิไดมีเพียง บมจ. ปโก 
(ไทยแลนด) เทาน้ัน แตในแงของผูถือหุนตางชาติก็ตองใชรายงานฉบับน้ีดวยเชนกัน จึงขอยืนยันวาการตรวจสอบ
และมีหลักฐานชัดเจน วาใครทําอะไร ใครเปนผูตรวจสอบ และตรวจสอบ 1 ป ยอนหลัง มิไดตรวจสอบเฉพาะแค
เหตุการณใด เหตุการณหน่ึง และถาตองการบันทึกฉบับน้ี จึงเรียนวาใหขอจากฝายจดัการ  
 

นายสกล งามเลิศชัย : ผูถือหุน มีประเด็นดังน้ี  
9. เกี่ยวกับเร่ืองหลักฐานหรือรายงานท่ีตองแจงหรือรายงานกับทางผูถือหุนรายใหญน้ัน ไมทราบวาผูถือหุนรายยอย

จะมีโอกาสไดรับทราบดวยหรือไมอยางไร หรือขอไดท่ีผูใด เพราะมีความกังวลในเร่ืองคดีความ ถาบริษัทแพ  
ผูถือหุนรายยอยจะทําอยางไร  
นายศีลชัย เกียรติภาพันธ : เน่ืองจากกรณีน้ียังอยูในศาลแรงงาน ขอมูลตางๆ จะมีผลตอรูปคดี จึงไมสามารถให
คําตอบในท่ีน้ีได และสําหรับผูถือหุนรายยอยท่ีตองการขอมูลในเร่ืองน้ี ขอใหติดตอไดท่ีคุณชัยจิตต เทหะสุวรรณ
รัตน เพื่อขอเปนกรณีพิเศษ เพราะอยางท่ีไดเรียนใหทราบไปแลววาเอกสารทุกอยางในตอนน้ีมีผลตอรูปคดี จึงขอ
อนุญาติไมพูดเร่ืองน้ี  
 

นางสาวนิธิดา ธรรมสุนทรา : ผูถือหุน มีประเด็นดังน้ี  
10. ขอความกรุณาใหสงเอกสารตามหมายศาลใหครบถวนดวย  

 

เม่ือไมมีผูถือหุนซักถามใดๆ เพิ่มเติม 
 
ปดประชุมเวลา 11.00 น.  
 
 
 
ลงช่ือ ............................................ ประธานท่ีประชุม  
(นายเชีย ซอง เฮง) 
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ช่ือ-สกุล  นายพิเสฐ จึงแยมปน  
ประเภทกรรมการ  กรรมการบริษัท  
ตําแหนงปจจุบัน  ประธานอํานวยการ และ ประธานกรรมการบริหาร บมจ. ปโก (ไทยแลนด) 
อายุ  55 ป  
สัญชาติ  ไทย  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะสถาปตยกรรมศาสตร สถาบันเทคโนโลยี พระจอมเกลาฯ 

Mini MBA มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  
การอบรม  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Accreditation Program (DAP) 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
#48/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

การถือหุนในบริษัท  29,370,000 หุน  
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  6 ป 5 เดือน  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมมี  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน  ไมมี  
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน  

ไมมี  

การเขารวมประชุม  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง  
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ช่ือ-สกุล  นายศีลชัย เกียรติภาพันธ  
ประเภทกรรมการ  กรรมการบริษัท  
ตําแหนงปจจุบัน  ประธานเจาหนาท่ีบริหาร และกรรมการ บมจ. ปโก (ไทยแลนด)  
อายุ  54 ป  
สัญชาติ  ไทย  
วุฒิการศึกษา  ปริญญาตรี คณะศาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  
การอบรม  ประกาศนียบัตรหลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) 

ประกาศนียบัตรหลักสูตร Directors Certification Program (DCP) 
#48/2004 สมาคมสงเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  

การถือหุนในบริษัท  1,460,485 หุน  
จํานวนปท่ีเปนกรรมการ  6 ป 5 เดือน  
ตําแหนงในบริษัทจดทะเบียนอ่ืน  ไมมี  
ตําแหนงในกิจการอ่ืน  ไมมี  
ตําแหนงในกิจการท่ีแขงขัน/เกี่ยวเนื่องกับ
ธุรกิจของบริษัทฯ ท่ีอาจทําใหเกิดความ
ขัดแยงทางผลประโยชน  

ไมมี  

การเขารวมประชุม  มีการประชุมคณะกรรมการบริษัท 5 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง  
มีการประชุมคณะกรรมการบริหาร 5 คร้ัง เขาประชุม 5 คร้ัง 
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คําชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียน แสดงเอกสารกอนเขาประชุม ขอบังคับเกี่ยวกับการ
ประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  
 

วิธีการมอบฉันทะ  

บริษัทฯ ไดจัดสงหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามท่ีกรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชยไดกําหนดไว ซ่ึงเปน
แบบท่ีกําหนดรายการตางๆ ท่ีจะมอบฉันทะท่ีละเอียดและชัดเจนมายังผูถือหุน เพื่อใหผูถือหุนท่ีไมสามารถเขารวม
ประชุมไดดวยตนเอง สามารถพิจารณาไดวาจะมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืน หรือมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทรายใด
รายหน่ึง โดยผูถือหุนอาจจะระบุช่ือผูรับมอบฉันทะไดมากกวา 1 ราย เพื่อความคลองตัว กรณีท่ีผูรับมอบฉันทะ
รายใดติดภาระกิจไมสามารถเขาประชุมได ผูรับมอบฉันทะรายอ่ืนก็สามารถเขาประชุมแทนได แตผูรับมอบฉันทะ
มีสิทธิเขาประชุมและออกเสียงไดเพียงรายเดียว ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคน เพื่อ
แยกการลงคะแนนได นอกจากน้ี ในการออกเสียงลงคะแนนในแตละวาระ ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงเห็นดวย ไม
เห็นดวย หรืองดออกเสียงเพียงอยางใดอยางหน่ึง  
 

การลงทะเบียนเขารวมประชุม  

บริษัทฯ จะเร่ิมรับลงทะเบียนการเขาประชุมสามัญผูถือหุน กอนเร่ิมการประชุมประมาณ 1 ช่ัวโมง โดยจะเร่ิม
เปดรับลงทะเบียนต้ังแตเวลา 9.00 น. เปนตนไป ณ ณ ศูนยแสดงสินคา อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองฟนิกซ 1-2 
ลอบบี้ อาคาร 6 เลขท่ี 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด นนทบุรี ตามแผนท่ีสถานท่ีจัดประชุมท่ี
ไดแนบมาพรอมกันน้ี  
 

หลักฐานแสดงตนในการเขารวมประชุม  

ผูเขารวมประชุมโปรดแสดงเอกสารดังตอไปน้ี (แลวแตกรณี) กอนเขาประชุม  
 

ผูถือหุนเปนบุคคลธรรมดาสัญชาติไทย  

1. กรณีผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเอง  
 หนังสือท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
 เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกให ซ่ึงปรากฎภาพถาย ช่ือและนามสกุลของผูถือหุนและยังไมหมดอายุ 

เชน บัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวขาราชการ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปล่ียนช่ือหรือ
ช่ือสกุลใหย่ืนหลักฐานประกอบดวย  

 

2. กรณีมอบฉันทะ 
 หนังสือมอบฉันทะท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซ่ึงไดกรอกขอความ

ครบถวนถูกตองและลงลายมือช่ือผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  
 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูถือหุน ตามขอ 1 และผูถือหุนไดลงช่ือรับรองสําเนาถูกตอง  
 เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับขอ 1  
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ผูถือหุนเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย  

1. กรณีผูมีอํานาจลงนามแทนนิติบุคคล เขารวมประชุมดวยตนเอง  
 หนังสือท่ีมีบารโคดท่ีบริษัทฯ ไดจัดสงมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม  
 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดา ตามขอ 1  
 หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล และมีขอความ

แสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคล ซ่ึงเปนผูเขารวมประชุม มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน  
 

2. กรณีมอบฉันทะ  
 หนังสือมอบฉันทะตามแบบท่ีแนบมาพรอมหนังสือบอกกลาวเรียกประชุม ซ่ึงไดกรอกขอความครบถวน

ถูกตองและลงลายมือช่ือของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะ และผูรับมอบฉันทะ  
 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผูถือหุน ซ่ึงรับรองสําเนาถูกตองโดยผูแทนนิติบุคคล 

(กรรมการ) และมีขอความแสดงใหเห็นวาผูแทนนิติบุคคลซ่ึงลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอํานาจกระทําการ
แทนนิติบุคคลซ่ึงเปนผูถือหุน  

 สําเนาเอกสารท่ีสวนราชการออกใหของผูแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ซ่ึงเปนผูมอบฉันทะและลงช่ือรับรอง
สําเนาถูกตอง  

 เอกสารแสดงตนท่ีสวนราชการออกใหของผูรับมอบฉันทะ เชนเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาขอ 1  
 

ขอบังคับของบริษัทท่ีเก่ียวกับการประชุมผูถือหุน และการออกเสียงลงคะแนน  

การเรียกประชุมผูถือหุน 

ขอ 36 คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนเปนการประชุมสมัญประจําป ภายใน 4 เดือน นับแตวันส้ินสุดของ
รอบปบัญชีของบริษัท  
 

การประชุมผูถือหุนคราวอ่ืนนอกจากท่ีกลาวแลว ใหเรียกวาการประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถือ
หุนเปนการประชุมวิสามัญ เมือใดก็ไดสุดแตจะเห็นสมควร หรือผูถือหุนรวมกันนับจํานวนหุนไดไมนอยกวา 1 ใน 5 
ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือผูถือหุนไมนอยกวา 25 คน ซ่ึงมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 10 ของ
จํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมดจะเขาช่ือกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถือหุนเปนการประชุม
วิสามัญเม่ือใดก็ได แตตองระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาวดวย ในกรณีเชนน้ี 
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายใน 1 เดือนนับแตวันท่ีไดรับหนังสือจากผูถือหุน  
 

ขอ 37 ในการเรียกประชุมผูถือหุน ใหคณะกรรมการจัดทําเปนหนังสือนัดประชุม ระบุสถานท่ี วัน เวลา ระเบียบวาระการ
ประชุมและเร่ืองท่ีจะเสนอตอท่ีประชุม พรอมดวยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหชัดเจนวาเปนเร่ืองท่ีจะ
เสนอเพ่ือทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณาแลวแตกรณี รวมท้ังความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดังกลาว 
และจัดสงใหผูถือหุนและนายทะเบียนทราบไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุมและโฆษณาคําบอกกลาวนัดประชุม
ในหนังสือพิมพรายวันภาษาไทยท่ีจัดพิมพจําหนาย ณ ทองท่ีอันเปนท่ีต้ังสํานักงานใหญของบริษัทน้ัน เปนเวลา
ติดตอกัน 3 วัน กอนวันประชุมไมนอยกวา 3 วัน  
 

สถานท่ีท่ีจะใชเปนท่ีประชุมผูถือหุนน้ันตองอยูในทองท่ีอันเปนท่ีต้ังของสํานักงานใหญหรือสํานักงานสาขา หรือ
จังหวัดใกลเคียงกับท่ีต้ังสํานักงานใหญ  
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องคประชุม  

ขอ 38 ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวา 25 คน และ
ตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด หรือมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
จากผูถือหุน (ถามี) มาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 
1 ใน 3 ของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะเปนองคประชุม  
 

ในกรณีท่ีปรากฎวาการประชุมผูถือหุนคร้ังใด เม่ือลวงเวลานัดไปแลวถึง 1 ช่ัวโมง จํานวนผูถือหุนซ่ึงมาเขารวม
ประชุมไมครบองคประชุมตามท่ีกําหนดไว หากวาการประชุมผูถือหุนไดเรียกนัดเพราะผูถือหุนรองขอ การประชุม
เปนอันระงับไป แตถาการประชุมผูถือหุนน้ันมิใชเปนการเรียกประชุมเพราะผูถือหุนรองขอใหนัดประชุมใหม และ
ใหสงหนังสือนัดประชุมไปยังผูถือหุนไมนอยกวา 7 วัน กอนวันประชุม ในการประชุมคร้ังหลังน้ีไมบังคับวาจะตอง
ครบองคประชุม  
 

การมอบฉันทะ 

ขอ 39 ในการประชุมผูถือหุน ผูถือหุนอาจมอบฉันทะใหบุคคลอ่ืนเขาประชุมและออกเสียงแทนตนในการประชุมก็ได 
หนังสือมอบฉันทะจะตองลงวันท่ีและลายมือช่ือของผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ และจะตองเปนไปตามแบบท่ีนาย
ทะเบียนกําหนด  
 

หนังสือมอบฉันทะน้ี จะตองมอบใหประธานกรรมการหรือผูท่ีประธานกําหนด ณ ท่ีประชุมกอนผูรับมอบฉันทะเขา
ประชุม  
 

คะแนนเสียง 

ขอ 41 ในการออกเสียงลงคะแนนใหหุนสามัญหน่ึงหุนมีเสียงหน่ึงสียง และหุนบุริมสิทธิหน่ึงหม่ืนหุนมีเสียงหน่ึงเสียง มติ
ของท่ีประชุมผูถือหุนน้ันใหประกอบดวยคะแนนเสียงดังตอไปน้ี  
 

(1) ในกรณีปกติ ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถามีคะแนนเสียง
เทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงช้ีขาด  

(2) ในกรณีดังตอไปน้ี ใหถือคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  
(ก) การขายหรือโอนกิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญใหแกบุคคลอ่ืน  
(ข) การซ้ือหรือรับโอนกิจการของบริษัทอ่ืนหรือบริษัทเอกชนมาเปนของบริษัท  
(ค) การทํา แกไข หรือเลิกสัญญาเก่ียวกับการใหเชากิจการของบริษัทท้ังหมดหรือบางสวนท่ีสําคัญ  
(ง) การมอบหมายใหบุคคลอ่ืนเขาจัดการธุรกิจของบริษัท  
(จ) การรวมกิจการกับบุคคลอ่ืน โดยมีวัตถุประสงคจะแบงกําไรขาดทุนกัน  
(ฉ) การแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ หรือขอบังคับ  
(ช) การเพิ่มทุน หรือลดทุน ของบริษัท หรือการออกหุนกู  
(ซ) การควบหรือเลิกบริษัท  

 

ขอ 42 ผูถือหุนคนใดมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุนคนน้ันไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากการ
ออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ  
 

ความในขอน้ี ใหใชบังคับรวมตลอดถึงในกรณีต้ังผูรับมอบฉันทะมาประชุมดัวย  
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ขั้นตอนการเขารวมประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 

บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) 
วันศุกร ท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 

 
 

ผูถือหุน บมจ. ปโก (ไทยแลนด)  

มาดวยตนเอง  

โตะลงทะเบียน  
มาดวยตัวเอง  
(เริ่ม 9.00 น.) 

แสดงบัตรประจําตวั
ประชาชน  

ผูไดรับมอบฉันทะ  

โตะลงทะเบียน  
มาดวยตัวเอง  
(เร่ิม 9.00 น.) 

แสดงหนังสือมอบฉันทะพรอมสําเนาบัตรฯ ผูมอบฉันทะ
และแสดงบัตรประจําตัวประชาชนผูรบัมอบฉันทะ  

ลงนามในใบลงทะเบียน

รับบัตรลงคะแนน

เขาหองประชมุ

ประธานกลาวเปดประชุมเวลา 10.00 น.

ประธานเสนอวาระการประชุมตามลําดับ

กรณีมีผูตองการคดัคานหรืองดออกเสียงในวาระใดๆ 
ใหยกมือและกรอกบัตรลงคะแนน  
(สําหรับผูคัดคานหรืองดออกเสียง)

เจาหนาทีเ่ก็บบัตรลงคะแนนเฉพาะผูคดัคานหรือ 
งดออกเสียงและสรุปผลลงคะแนน

ประธานกลาวสรุปผลคะแนนและมตติอที่ประชมุ



 



 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

 

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.  
 

เขียนท่ี…………….…………………………………  
วันท่ี ……… เดือน ………………..….…… พ.ศ. ………..…..………  

 

(1) ขาพเจา ………………………..……………………..……………………..……………..………………………….....…….….… สัญชาติ …………..............……  
อยูบานเลขท่ี ….....................…… ถนน …………………………..…………………..…………… ตําบล/แขวง ……………..........…………………… 
อําเภอ/เขต ……………...........……….………..… จังหวัด …………............................... รหัสไปรษณีย ……………..................................….………..  
 

(2) เปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน) โดยถือหุนจํานวนท้ังส้ินรวม ………....………..………… หุน และ
ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ……………………..……………..…. เสียง ดังน้ี  
 

หุนสามัญ …………………………………….……… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ ………………….…………….. เสียง  
หุนบุริมสิทธิ …………….………………………… หุน ออกเสียงลงคะแนนไดเทากับ …………………………….….. เสียง  
 

(3) ขอมอบฉันทะให  
 

 ….……………….…………………………….......……….......……….......………..................... อายุ ………......... ป อยูบานเลขท่ี ……………...…… 
ถนน …………...........................................................……....…….……….… ตําบล/แขวง ………..………................……………….…  
อําเภอ/เขต ………..………………….……………….…… จังหวัด ………..……………..……..…… รหัสไปรษณีย ……………….………. หรือ  
 

 นายไชยยศ  บุญญากิจ อายุ 55 ป อยูบานเลขท่ี 24/287 หมู 7 หมูบานรุงเรือง 4 ถนน ประชาราษฎร 5 
ตําบล ตลาดขวัญ อําเภอ เมือง จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย 11000 หรือ  
 

 นายเสริญ  วิเทศพงษ อายุ 56 ป อยูบานเลขท่ี 67/129 ซอย รวมฤดี แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน จังหวัด 
กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10330 หรือ  
 

 นางศศิธร  พงศธร อายุ 52 ป อยูบานเลขท่ี 21/19 ซอย รวมฤดี ถนน เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน 
จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย 10330  
 

คนหน่ึงคนใดเพียงคนเดียวเปนผูแทนของขาพเจาเพื่อเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ณ ศูนยแสดงสินคา  
อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองฟนิกซ 1-2 ลอบบี้ อาคาร 6 เลขท่ี 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอ่ืนดวย  
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(4) ขาพเจาขอมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนขาพเจาในการประชุมคร้ังน้ี ดังน้ี  

 

 วาระท่ี 1 เร่ือง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2552  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 2 เร่ือง รับทราบรายงานคณะกรรมการประจําป และผลการดําเนินการประจําป 2552  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 3 เร่ือง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป ส้ินสุดวันท่ี 31 ตุลาคม 2552  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 4 เร่ือง พิจารณาเร่ืองการจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองตามกฎหมายประจําป 2552 และเร่ืองงดจายเงินปนผล  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 5 เร่ือง พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระ  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี  

   การแตงต้ังกรรมการท้ังชุด  
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง  
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
   ช่ือกรรมการ นายพิเสฐ  จึงแยมปน  
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

   การแตงต้ังกรรมการเปนรายบุคคล  
   ช่ือกรรมการ นายศีลชัย  เกียรติภาพันธ  
    เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 



 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

 

 วาระท่ี 6 เร่ือง พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการประจําป 2553  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 7 เร่ือง พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนแกผูสอบบัญชีประจําป 2553  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี 8 เร่ือง พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ (ถามี)  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

(5) การลงคะแนนเสียงของผูรับมอบฉันทะในวาระใดท่ีไมเปนไปตามท่ีระบุไวในหนังสือมอบฉันทะน้ีใหถือวาการ
ลงคะแนนเสียงน้ันไมถูกตองและไมใชเปนการลงคะแนนเสียงของขาพเจาในฐานะผูถือหุน  

 

(6) ในกรณีท่ีขาพเจาไมไดระบุความประสงคในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไวหรือระบุไวไมชัดเจนหรือในกรณีท่ี
ท่ีประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเร่ืองใดนอกเหนือจากเร่ืองท่ีระบุไวขางตน รวมถึงกรณีท่ีมีการแกไข
เปล่ียนแปลงหรือเพิ่มเติมขอเท็จจริงประการใด ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุก
ประการตามท่ีเห็นสมควร  

 

กิจการใดท่ีผูรับมอบฉันทะไดกระทําไปในการประชุม เวนแตกรณีท่ีผูรับมอบฉันทะไมออกเสียงตามท่ีขาพเจาระบุ
ในหนังสือมอบฉันทะใหถือเสมือนวาขาพเจาไดกระทําเองทุกประการ 
 
 ลงช่ือ ……………………………………………………..…………… .ผูมอบฉันทะ  
 (…...…..………………………………...……………………..…)  
 
 ลงช่ือ ……………………………………………………..…………… .ผูมอบฉันทะ  
 (…...…..………………………………...……………………..…)  
 
 ลงช่ือ ……………………………………………………..…………… .ผูมอบฉันทะ  
 (…...…..………………………………...……………………..…)  
 
 ลงช่ือ ……………………………………………………..…………… .ผูมอบฉันทะ  
 (…...…..………………………………...……………………..…)  
 

หมายเหตุ 1. ผูถือหุนที่มอบฉันทะจะตองมอบฉันทะใหผูรับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเปนผูเขาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
ไมสามารถแบงแยกจํานวนหุนใหผูรับมอบฉันทะหลายคนเพ่ือแยกการลงคะแนนเสียงได  

2. วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล  
3. ในกรณีที่มีวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกวาวาระท่ีระบุไวขางตน ผูมอบฉันทะสามารถระบุเพ่ิมเติมไดใน 

ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ  



 

สิ่งท่ีสงมาดวยลําดับท่ี 7
(ปดอากรแสตมป 20 บาท)

 
ใบประจําตอแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.  
 

การมอบฉันทะในฐานะเปนผูถือหุนของ บริษัท ปโก (ไทยแลนด) จํากัด (มหาชน)  
 

ในการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2553 ในวันศุกรท่ี 12 กุมภาพันธ 2553 เวลา 10.00 น. ณ ศูนยแสดงสินคา 
อิมแพ็ค เมืองทองธานี หองฟนิกซ 1-2 ลอบบี้ อาคาร 6 เลขท่ี 99 ถนนปอปปูลา ตําบลบานใหม อําเภอปากเกร็ด 
นนทบุรี หรือท่ีจะพึงเล่ือนไปในวัน เวลาและสถานท่ีอ่ืนดวย 
 

 วาระท่ี ………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 

 วาระท่ี ………… เร่ือง …………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 

 (ก) ใหผูรับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนขาพเจาไดทุกประการตามท่ีเห็นสมควร  
 (ข) ใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของขาพเจา ดังน้ี 

   เห็นดวย  ไมเห็นดวย  งดออกเสียง 
 
 




