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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2559
บริษัท เอเชีย กรีน เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
วันและเวลาประชุม
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ โรงแรมแม่น้ า รามาดาพลาซา ห้องแม่น้ า แกรนด์ บอลรู ม ชั้น 2
เลขที่ 2074 ถนนเจริ ญกรุ ง กรุ งเทพมหานคร
ประธานและกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.อ.บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

4. นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ

5. นายอาพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายพนัส ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

8. นางสาวปณิ ตา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

ผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม
1. นายชโลธร ลีลามะลิ

ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน

2. นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง

เลขานุการบริ ษทั

ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม
นายกฤษดา เลิศวนา

บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ที่ปรึ กษาทางกฎหมายที่เข้าร่ วมประชุม
นายศราวุธ สิ นสัจธรรม

ทนายความ สานักงานกฎหมาย
บริ ษทั เกียรติธรรม ทนายความ จากัด

เริ่ มการประชุม เวลา 14.00 น. เจ้าหน้าที่แจ้งที่ต่อประชุมให้ทราบว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั หมวดที่ 6 ว่าด้วยการ
ประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ข้อที่ 37 กาหนดไว้ว่า “ในการประชุมผูถ้ ื อหุ ้น ต้องมี ผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ ้น (ถ้ามี ) เข้า
ประชุมรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งในสามของจานวนหุ ้นที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงจะครบองค์ประชุม” ขณะนี้ มีผถู ้ ือหุ ้นเข้าร่ วมประชุมด้วยตนเอง 87 ราย
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จานวนหุน้ 299,571,790 หุน้ และรับมอบฉันทะ 102 ราย จานวนหุน้ 807,819,946 หุน้ รวม 189 ราย จานวนหุน้ 1,107,391,736
หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 67.1913 ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั จึงขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559
เนื่องจากบริ ษทั ได้คานึงถึงความสาคัญของผูถ้ ือหุน้ และเพื่อเป็ นการส่ งเสริ มการกากับดูแลกิจการที่ดี จึงได้เชิญชวนผู ้
ถือหุ ้นเสนอระเบี ยบวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นประจาปี 2559 และเสนอชื่ อบุคคลที่ มีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการ
พิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ล่วงหน้า โดยได้เผยแพร่ บนเว็ปไซต์ของบริ ษทั ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30
ธันวาคม 2558 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นรายใดยื่นความจานงค์ขอเสนอวาระการประชุ ม หรื อเสนอชื่ อบุ คคลที่ มีคุณสมบัติ
เหมาะสมเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ก่อนเข้าสู่ วาระประชุมได้ช้ ี แจงวิธีการลงคะแนนเสี ยงและนับคะแนนผูม้ าประชุ มด้วยตนเอง และผูร้ ับมอบฉันทะ
ดังนี้:โดยในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2559 จะเป็ นปี ที่ 6 ที่ใช้การนับคะแนนเสี ยง ด้วยการใช้ Barcode
การออกเสี ยงลงคะแนนจะกระทาโดยเปิ ดเผย โดยให้นับจานวนหุ ้น หนึ่ งหุ ้นมีเสี ยงหนึ่ งเสี ยง ยกเว้นกรณี ผรู ้ ับมอบ
ฉันทะจากผูล้ งทุ นต่างประเทศ ที่ แต่งตั้งให้คสั โตเดี ยนในประเทศไทยเป็ นผูร้ ั บฝากและดูแลหุ ้น ผูร้ ั บมอบฉันทะจะต้อง
ลงคะแนนเสี ยงให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
การลงมติของที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้ดาเนินการลงคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้:ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที่ 39 (1) กาหนดว่าในกรณี ปกติ ให้ถือคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ถ้ามีคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสี ยงเพิ่มขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด
ดังนั้น การนับคะแนนในวาระที่ 1, วาระที่ 3, วาระที่ 4, วาระที่ 5 และวาระที่ 7 ต้องผ่านมติที่ประชุมด้วยคะแนนเสี ยง
ข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
วาระที่ 2 เป็ นการรายงานผลการดาเนินงานในรอบปี 2558 ซึ่งเป็ นเรื่ องเพื่อทราบ จึงไม่มีการลงมติ
วาระที่ 6 การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ มติตอ้ งผ่านด้วยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
โดยการสอบถามมติของผูถ้ ือหุ ้นในแต่ละวาระ บริ ษทั จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ ้นเฉพาะท่านที่ ไม่เห็นด้วย
หรื อต้องการงดออกเสี ยง ซึ่งจะต้องกรอกรายละเอียดในบัตรลงคะแนนที่บริ ษทั แจกให้แก่ทุกท่าน เมื่อผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสร็ จ
แล้ว ให้ยกมือ และส่งให้เจ้าหน้าที่นบั คะแนน
การออกเสี ยงลงคะแนนในกรณี มอบฉันทะ ผูร้ ับมอบฉันทะจะต้องออกเสี ยงลงคะแนนตามที่ผมู ้ อบฉันทะระบุไว้ใน
หนังสื อมอบฉันทะเท่านั้น
ส่วนผูถ้ ือหุน้ ที่ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุม และเป็ นแบบออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของ
ท่านผูถ้ ือหุน้ นั้น บริ ษทั ได้นาคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยงตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุ ้นบันทึกรวมไว้
ในเครื่ องคอมพิวเตอร์เพื่อการลงมติตามวาระไว้แล้ว
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ทั้งนี้ เพื่อความโปร่ งใสในการนับคะแนนเสี ยง บริ ษทั ได้เชิญที่ปรึ กษากฏหมายจากภายนอกจานวน 1 ท่านคือ นาย
ศราวุธ สิ นสัจธรรม จากสานักงานกฎหมาย บริ ษทั เกียรติธรรม ทนายความ จากัด เพื่อทาหน้าที่เป็ นกรรมการ และสักขีพยาน
การนับคะแนนในที่ประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีคาถาม หรื อต้องการแสดงความคิดเห็นในแต่ละวาระ กรุ ณาแจ้งความประสงค์โดยการยกมือ ประธาน
ฯ จะอนุญาตและขอให้แถลงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่าเป็ นผูถ้ ือหุน้ หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ แจ้งชื่อ-สกุลแล้ว จึงเสนอความคิดเห็น
หรื อคาถามต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ประจาปี 2558 เมือ่ วันที่ 24 เมษายน 2558
ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุ มพิจารณารับรองการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558 ประชุมเมื่ อวันที่ 24
เมษายน 2558 ซึ่ งได้จัดส่ งให้ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านพร้ อมหนังสื อเชิ ญประชุ มในครั้ งนี้ เรี ยบร้อยแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ได้
พิจารณาแล้วเห็นว่า รายงานดังกล่าวได้บนั ทึกถูกต้องครบถ้วน ประธานฯ เห็นว่าเมื่อไม่มีผใู ้ ดคัดค้านหรื อขอแก้ไขรายงานการ
ประชุมเป็ นอย่างอื่น ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว จึ งมี มติ เป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามั ญผูถ้ ือหุ ้น ประจาปี 2558
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ดังกล่าวตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงต่อไปนี้:เห็นด้วย

1,107,455,356 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

31,217 เสี ยง

บัตรเสี ย

-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9972
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0028

เสี ยง

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริษัทในรอบปี 2558
ประธานฯ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานประจาปี ที่อยูใ่ นรู ปแบบของ CD-ROM และได้จดั ส่ งให้
ท่านผูถ้ ือหุน้ ตามรายละเอียดในหนังสื อเชิญประชุม รวมทั้งได้นาเผยแพร่ รายงานประจาปี ไว้ในเว็บไซต์ของบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่
25 มีนาคม 2559 เป็ นต้นมา ในวาระนี้ได้เชิญนายพนม ควรสถาพร กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูร้ ายงานสรุ ปผลการดาเนิ นงานของ
บริ ษทั ในรอบปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้:ผลการดาเนินงานในรอบปี 2558
บริ ษทั มีรายได้รวมปี 2558 เท่ากับ 4,226.55 ล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปี 2557 เท่ากับ 2,380.33 ล้านบาท
คิดเป็ นร้อยละ 36.30 กาไรสุทธิในปี 2558 เท่ากับ 110.49 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2557 ที่มีผลขาดทุน 41.08 ล้านบาท
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ปริ มาณการจาหน่ายถ่านหิ นในปี 2558 เท่ากับ 2 ล้านตัน ลดลงจากปี 2557 เท่ากับ 1.45 ล้านตัน หรื อคิดเป็ นร้อยละ
41.99 จากยอดขายในประเทศจีนที่ปรับตัวลดลง ตามการชะลอตัวของการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในปี 2558 บริ ษทั ได้มีการปรับ
กลยุทธ์โดยการเน้นการตลาดในประเทศเพิ่มขึ้น ซึ่งทาให้ปริ มาณการขายถ่านหิ นในปี 2558 ปรับตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.87
จากที่ ย อดขายถ่ า นหิ นในปี 2558 ได้รั บ ผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิ จ ของประเทศจี น ท าให้ย อดขายใน
ต่างประเทศปรับลดลง บริ ษทั ได้มีการปรับกลยุทธ์ โดยเน้นผลกาไรมากกว่าการขยายตัวของยอดขาย ในปี 2558 บริ ษทั ประสบ
ความสาเร็ จในการลดต้นทุนทั้งจากการขนส่งและการบริ หารจัดการคลังสิ นค้า ด้วยการควบคุมปริ มาณสิ นค้าให้อยูใ่ นปริ มาณ
ที่เหมาะสม การป้ องกันความสี่ ยงจากความผันผวนของค่าเงิน รวมทั้งมุ่งเน้นการขยายตลาดในประเทศ และการเปิ ดตลาดใหม่
ในประเทศเวียดนาม ทาให้ผลการดาเนินงานในปี 2558 ของบริ ษทั เกิดผลกาไรสุทธิ
ภาวะตลาดของถ่านหิ นในปี 2559 อยูใ่ นจุดที่เริ่ มทรงตัว โดยยังคงมีความต้องการใช้ถ่านหิ นในระยะยาว มีอตั รา
เติบโตประมาณร้อยละ 0.8 ต่อปี ความต้องการที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่จะมาจากตลาดเอเชียใต้ และเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ อาทิเช่น
เวียดนาม ฟิ ลิปปิ นส์ และอินเดีย
สาหรั บแผนธุ รกิ จปี 2559 บริ ษทั ยังคงมุ่งเน้นในเรื่ องการลดต้นทุ นเป็ นหลัก และได้ต้ งั เป้ าในการขยายตัวของ
ยอดขายรวมอยูท่ ี่ 10-15% โดยจะมาจากการขยายยอดขายในประเทศ
รายละเอียดของผลการดาเนินการในด้ านอืน่ ๆ
- การบริหารองค์ กร
บริ ษทั ให้ความสาคัญกับการพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริ หารและปฏิ บตั ิงาน เพื่อให้
สามารถเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั ปั จจุบนั บริ ษทั มีพนักงาน 252 คน ซึ่งประกอบด้วยพนักงานชาวไทย อินโดนีเซีย และจีน
บริ ษทั ได้แสดงเจตนารมณ์เข้าร่ วมโครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิ (Collective Action Coalition) ของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ตามกระบวนการรับรองของสมาคมเพื่อเข้าร่ วมเป็ นสมาชิก บริ ษทั อยูร่ ะหว่างการดาเนิ นการ
ตามขั้นตอนของสมาคม (ระดับ 3) โดยบริ ษทั กาลังดาเนินการเตรี ยมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันคอร์รัปชัน เพื่อพิจารณา
ในระดับต่อไป ซึ่ งในปี ที่ ผ่านมา ไม่มีการพบเห็ นการกระทาที่ เข้าข่ายคอร์ รัปชัน่ หรื อมีการแจ้งในเรื่ องทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ที่
เกี่ยวข้องกับบริ ษทั
- ความรับผิดชอบต่อสังคม
บริ ษทั ยึดมัน่ ในการดาเนิ นธุ รกิ จอย่างมี ความรั บผิ ดชอบต่อสัง คม สิ่ งแวดล้อม และชุ ม ชน การปลู กฝั งให้
พนักงานในองค์กรยึดมัน่ ในหลักการ การบริ หารงานภายใต้ธรรมภิบาลที่ดี และยึดหลักจริ ยธรรมควบคู่ไปกับการใส่ ใจดูแล
รักษาสิ่ งแวดล้อมและสังคม โดยบริ ษทั ได้กาหนดแนวทางปฏิ บตั ิที่ดีตามหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย
ทั้งนี้ในการดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ได้พิจารณาถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยคานึงถึงผูม้ ีส่วนได้เสี ย (Stakeholders) ที่เกี่ยวข้อง
ทั้งภายในและภายนอกองค์กรตั้งแต่ผถู ้ ือหุ ้น พนักงาน ลูกค้า ชุมชน ตลอดจนสังคมวงกว้าง ทั้งนี้ เพื่อให้สามารถตอบสนอง
ความต้องการและความคาดหวังของผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ยและนาไปสู่การพัฒนาธุรกิจอย่างยัง่ ยืน
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- ผลงานทีไ่ ด้ รับรางวัลปี 2558
บริ ษทั ได้ดาเนิ นการในภาคปฏิบตั ิอย่างต่อเนื่ องเสมอจึงส่ งผลให้บริ ษทั เอเชีย กรี น เอนเนอจี จากัด (มหาชน)
และ บริ ษทั เอจีอี เทอร์ มินอล จากัด (บริ ษทั ย่อย) ได้รับรางวัลจากโครงการพัฒนาโรงงานอุตสาหกรรมให้มีความรับผิดชอบ
ต่อสังคมอย่างมี ส่วนร่ วม (CSR-DIW) ประจาปี 2558 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัล
อุตสาหกรรมสี เขียวระดับที่ 3 ปฏิบตั ิการสี เขียว
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรรับทราบรายงานผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ประจาปี 2558ประธานฯ
ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อไม่ สาหรับวาระนี้ เป็ นเพียงการรับทราบผลการดาเนิ นงานประจาปี 2558 เท่านั้น
จึงไม่ตอ้ งมีการลงมติ
สรุป ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2558
ประธานฯ ได้แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 7 ว่าด้วยการบัญชี การเงินและการสอบบัญชี ข้อ
43 กาหนดไว้ว่า “คณะกรรมการต้องจัดให้มีการทางบดุลและบัญชี กาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ ณ วันสิ้ นสุ ดของรอบบัญชี เพื่อ
นาเสนอต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ในการประชุมสามัญประจาปี เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ” ในวาระนี้ ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายชโล
ธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน เป็ นผูร้ ายงาน
นายชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ได้รายงานต่อที่ประชุมว่า งบการเงินโดยละเอียดพร้อม
ทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต มีรายละเอียดปรากฏอยูใ่ นรายงานประจาปี ของบริ ษทั ที่อยูใ่ นรู ปแบบของ CD – ROM
ซึ่ งได้จดั ส่ งให้แก่ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว สาหรับงบการเงิน ประจาปี 2558 โดยความเห็นของผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาต ซึ่งดาเนินการตรวจสอบและรายงานโดย บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด นั้นเป็ นงบการเงินที่ถูกต้องตามหลักมาตรฐาน
บัญชี และเป็ นงบการเงินที่ไม่มีเงื่อนไข พร้อมกันนี้ขอสรุ ปข้อมูลในงบการเงินที่สาคัญให้ที่ประชุมทราบดังนี้:-
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คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ด
วันที่ 31ธันวาคม 2558 โดยผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั และลงนามรับรองและ
ตรวจสอบโดยผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด ดังปรากฏในรายงานประจาปี
ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงินประจาปี สาหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้ นสุ ดวันที่
31 ธันวาคม 2558 ที่ผสู ้ อบบัญชีได้ตรวจสอบแล้ว ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย

1,107,691,343 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

31,217 เสี ยง

บัตรเสี ย

-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9972
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0028

เสี ยง

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตั จิ ดั สรรเงินผลกาไร และการจ่ ายเงินปันผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558
ประธานฯ ได้ม อบหมาย นางสาวนิ อ ร จัน ทร์ แ จ่ ม แสง เลขานุ ก ารบริ ษ ัท รายงานต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 7 ข้อที่ 46 ที่ระบุวา่ บริ ษทั ต้องจัดสรรกาไร
ประจาปี ส่ วนหนึ่ งไว้เป็ นทุนสารองไม่น้อยกว่าร้อยละห้าของกาไรสุ ทธิ ประจาปี หักด้วยยอดเงิ นขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี)
จนกว่าทุนสารองนี้จะมีจานวนไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บของทุนจดทะเบียน สาหรับนโยบายการจ่ายเงินปั นผล บริ ษทั มีนโยบาย
จ่ายเงินปั นผลในแต่ละปี ในอัตราไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 40 ของกาไรสุ ทธิ ที่เหลือหลังจากหักเงินสารองต่างๆ ตามที่ได้กาหนดไว้
ในข้อบังคับของบริ ษทั และตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษทั
การจัดสรรเงินผลกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ตามรายละเอียดดังนี้:1. จัดสรรเป็ นเงินสารองตามกฎหมายและตามข้อบังคับบริ ษทั จานวน 9,125,076.49 บาท (เก้าล้านหนึ่ งแสนสอง
หมื่นห้าพันเจ็ดสิ บหกบาทสี่ สิบเก้าสตางค์)
2. จ่ า ยเป็ นเงิ น ปั น ผลให้ แ ก่ ผู ้ถื อ หุ ้ น ในอัต ราหุ ้ น ละ 0.05 บาท (ห้ า สตางค์ ) คิ ด เป็ นจ านวนเงิ น รวม
82,405,889.10 บาท (แปดสิ บสองล้านสี่ แสนห้าพันแปดร้อยแปดสิ บเก้าบาทสิ บสตางค์)
โดยกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 11 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225
ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียน ในวันที่ 14 มีนาคม 2559 และกาหนด
จ่ายเงินปั นผลภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บริ ษทั มีผลกาไรจากการดาเนิ นงาน เห็นควรอนุมตั ิการจัดสรรเงินผลกาไร
และการจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อไม่ จึงได้ขอ
มติจากที่ประชุม

13

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
มติ ที่ ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ การจัดสรรเงินผลกาไรเป็ นทุนสารองตามกฎหมายจานวน
9,125,076.49 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนสองหมื่นห้าพันเจ็ดสิ บหกบาทสี่ สิบเก้าสตางค์) และจ่ายเงินปั นผลจากผลการดาเนิ นการปี
2558 เป็ นเงินปั นผล ในอัตราหุน้ ละ 0.05 บาท (ห้าสตางค์) คิดเป็ นจานวนเงินรวม 82,405,889.10 บาท (แปดสิ บสองล้านสี่
แสนห้าพันแปดร้อยแปดสิ บเก้าบาทสิ บสตางค์) ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย

1,107,844,899 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย

-

เสี ยง

งดออกเสี ยง

31,217 เสี ยง

บัตรเสี ย

-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9972
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0028

เสี ยง

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมตั เิ ลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีพ่ ้ นจากตาแหน่ งตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริ ษทั รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติ บริ ษทั มหาชนจากัด มาตรา 71 และตามข้อบังคับบริ ษทั หมวดที่ 5 ว่าด้วยคณะกรรมการ ข้อ 19 กาหนดไว้วา่
ในการประชุมผูถ้ ือหุ ้นสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการออกจากตาแหน่ งจานวนหนึ่ งในสามของจานวนกรรมการใน
ขณะนั้น ถ้าจานวนกรรมการจะแบ่ งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่ งในสาม
กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปี แรกและปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริ ษทั ให้จบั สลากกัน ส่ วนปี ต่อไปให้กรรมการ
คนที่ อยูใ่ นตาแหน่งนานที่สุดนั้นเป็ นผูอ้ อกจากตาแหน่ง และกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่ง อาจได้รับเลือกให้กลับเข้ามารับ
ตาแหน่งอีกได้
บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการเป็ น
การล่วงหน้า ตั้งแต่วนั ที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2558 ผ่านเว็บไซต์ของบริ ษทั ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอรายชื่อ
บุคคลที่เหมาะสมเข้ารับการเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
ปั จจุบนั บริ ษทั มีกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระในการประชุมครั้งนี้ มี 3 ท่านดังนี้:1 นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
2 นายอาพัน ยศอมรสุนทร
3 นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

คณะกรรมการบริ ษทั โดยไม่มีกรรมการที่มีส่วนได้เสี ยเข้าร่ วม ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่ได้เสนอชื่อให้ดารง
ตาแหน่ งกรรมการอีกวาระหนึ่ ง มีคุณสมบัติที่เหมาะสมด้านคุณวุฒิ ความรู ้ และสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและ
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง เห็นควรให้อนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการที่พน้ ตามวาระกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระ
หนึ่ง ได้แก่ นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย นายอาพัน ยศอมรสุนทร และนางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา
สาหรับวาระนี้ การลงคะแนนจะแตกต่างจากวาระอื่น โดยให้ผูถ้ ือหุ ้นใช้สิทธิ ออกเสี ยงเลือกตั้งกรรมการเป็ น
รายบุคคล ซึ่ งทางบริ ษทั ได้แยกบัตรลงคะแนนเสี ยงตามรายชื่ อของกรรมการทั้ง 3 ท่าน ไว้เป็ นรายบุคคล ประธานฯ ได้
สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อไม่ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
14

สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1

มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าประชุมและมีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้แต่งตั้งกรรมการที่ครบกาหนดออกตามวาระทั้ง 3 ท่าน กลับเข้าเป็ นกรรมการอีกวาระหนึ่ ง โดย
มีคะแนนเสี ยงแยกตามรายบุคคลดังต่อไปนี้:1. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย
เห็นด้วย

1,106,633,256 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

-

เสี ยง

1,404,486 เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ 99.8732
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.1268

เสี ยง

2. นายอาพัน ยศอมรสุ นทร
เห็นด้วย

1,107,256,597 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

-

เสี ยง

856,511 เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9227
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0773

เสี ยง

3. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา
เห็นด้วย

1,107,256,614 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

-

เสี ยง

856,511 เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9227
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0773

เสี ยง

ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั ทั้งหมด ประกอบด้วย
1. นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร

ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

2. พล.ต.อ. บุญเพ็ญ บาเพ็ญบุญ

รองประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ

3. นายธวัชชัย วรวรรณธนะชัย

กรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ
กรรมการอิสระ

4. นายพนม ควรสถาพร

กรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร และ
กรรมการผูจ้ ดั การ

5. นายอาพัน ยศอมรสุนทร

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

6. นางสาวปิ่ นมณี เมฆมัณฑนา

กรรมการ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ

7. นายพนัส ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร

8. นางสาวปณิ ตา ควรสถาพร

กรรมการ และกรรมการบริ หาร
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วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตั กิ าหนดค่ าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์ แจ่มแสง เลขานุการบริ ษทั รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั หมวดที่ 5 ข้อ 24 ซึ่ งกาหนดไว้ กรรมการมีสิทธิ ได้รับค่าตอบแทนในการปฏิบตั ิหน้าที่จากบริ ษทั ทั้งนี้ คณะกรรมการ
บริ ษ ัท ได้พิ จ ารณาหลัก เกณฑ์ก ารก าหนดค่ า ตอบแทนส าหรั บ กรรมการให้ส อดคล้อ งกับ ผลประกอบการ หน้า ที่ ค วาม
รับผิดชอบและผลการปฏิ บตั ิ งานของกรรมการแต่ละคนในอัตราที่ เหมาะสม และได้ผ่านการกลัน่ กรองอย่างละเอี ยด ซึ่ ง
ค่าตอบแทนดังกล่าวจะอยูใ่ นระดับที่เหมาะสมเทียบเคียงได้กบั ตลาดและบริ ษทั จดทะเบียนที่มีขนาดใกล้เคียงกัน รวมทั้งเพียง
พอที่จะจูงใจและรักษากรรมการที่มีคุณภาพไว้กบั บริ ษทั จึงเห็นสมควรกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และ
คณะกรรมการชุดย่อย ของบริ ษทั ประจาปี 2559 ภายในวงเงิ น 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) ในอัตราที่ เท่าเดิมเมื่อ
เปรี ยบเที ยบกับปี 2558

โดยยังคงนโยบายและอัตราการจ่ ายค่าตอบแทนรายเดื อน เบี้ ยประชุ ม และค่าบาเหน็ จ โดยมี

รายละเอียดดังนี้:1. ประธานกรรมการบริ ษทั รองประธานกรรมการบริ ษทั และประธานกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนราย
เดือนต่อท่านจานวน 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 25,000 บาท (สองหมื่นห้าพัน
บาทถ้วน)
2. กรรมการบริ ษทั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนรายเดือนต่อท่าน จานวน 15,000 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน) และเบี้ยประชุมครั้งละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)
สาหรับค่าตอบแทนกรรมการที่จ่ายในปี 2558 มีจานวนทั้งสิ้ น 4,969,500 บาท (สี่ ลา้ นเก้าแสนหกหมื่นเก้าพันห้า
ร้อยบาทถ้วน)
คณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณาความเหมาะสมกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ เห็ นควรให้
อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาปี 2559 ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถามหรื อไม่ จึงได้ขอมติจาก
ที่ประชุม
มติ ที่ประชุมได้มีมติดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่า 2 ใน 3 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นที่มาประชุมและมี
สิ ทธิออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการบริ ษทั และคณะกรรมการชุดย่อย ประจาปี 2559 ซึ่ ง
ประกอบด้วย ค่าตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุม และค่าบาเหน็จ ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิ บล้านบาทถ้วน) ด้วยคะแนน
เสี ยงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย

1,108,104,699 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

-

เสี ยง

135,883 เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9877
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0123

เสี ยง
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วาระที่ 7 พิจารณาอนุมตั แิ ต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่ าสอบบัญชีประจาปี 2559
ประธานฯ ได้มอบหมาย นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง เลขานุการบริ ษทั รายงานต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็ นไปตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัดมาตรา 120 ประกอบกับหลักเกณฑ์เงื่อนไขการหมุนเวียนผูส้ อบบัญชีของคณะกรรมการ
กากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ห้ามมิให้ผสู ้ อบบัญชีตรวจสอบและรับรองงบการเงินห้ารอบปี บัญชีบริ ษทั ติดต่อกัน
แต่ไม่หา้ มแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสานักงานสอบบัญชีรายเดิม
คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559 เป็ นปี ที่ 5 โดยพิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี อัตราค่า
สอบบัญชีอยูใ่ นระดับที่เหมาะสม โดยเสนอคณะกรรมการบริ ษทั พิจารณาเพื่อเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี
จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด โดยกาหนดค่าสอบบัญชีภายในวงเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) โดยมี
รายละเอียดของผูส้ อบบัญชีดงั นี้:1. นายกฤษดา เลิศวนา

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4958 หรื อ

2. นางสาววราพร ประภาศิริกลุ

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4579 หรื อ

3. นางชลรส สันติอศั วราภรณ์

ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียนเลขที่ 4523

และได้คดั เลือกผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2559 ด้วย
โดยมัน่ ใจได้ว่าผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด สามารถให้บริ การสอบบัญชีและจัดทางบการเงินได้ทนั ตาม
กาหนดเวลา เนื่องด้วยเป็ นสานักงานสอบบัญชีขนาดใหญ่
ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้นไม่มีความสัมพันธ์หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั บริ ษทั ย่อย ผูบ้ ริ หาร ผูถ้ ือหุ ้น
รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริ ษทั
ในกรณี ที่ผสู ้ อบบัญชีดงั กล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบตั ิหน้าที่ได้ ให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด จัดหาผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตอื่นของสานักงานทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยแทน
ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้
คณะกรรมการได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรอนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีจาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559 โดยกาหนดค่าสอบบัญชีไว้ภายในวงเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) สาหรับค่า
ตรวจสอบอื่นที่อาจมีเพิม่ ขึ้นนอกเหนือจากการตรวจสอบข้างต้น มอบอานาจให้ฝ่ายจัดการมีอานาจพิจารณาจ่ายค่าสอบบัญชี
ตามความเหมาะสม ประธานฯ ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามหรื อไม่
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คุณคนึง มรรคธิรานุวฒั น์ ผูถ้ ือหุน้ รายย่อย สอบถามว่า
“ขอสอบถามค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อยของปี 2558 เปรี ยบเทียบกับปี 2559 เพิ่มขึ้นหรื อลดลงเท่าไร”
คุณชโลธร ลีลามะลิ ประธานเจ้าหน้าที่บริ หารด้านการเงิน ตอบข้อซักถาม
“ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2558 รวมเป็ นจานวนเงิน 2,105,000 บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั จานวน 740,000 บาท ส่ วนที่เหลือเป็ นของบริ ษทั ย่อย ค่าสอบบัญชีของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย ประจาปี 2559 รวม
เป็ นจานวนเงิน 1,610,000 บาท โดยเป็ นค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จานวน 780,000 บาท ส่ วนที่เหลือเป็ นของบริ ษทั ย่อย ลดลง
จากปี 2558 จานวน 495,000 บาท คิดเป็ น 23.5%”
คุณศิริวรรณ สมานมิตร ผูร้ ับมอบฉันทะแทน คุณฐปณี ปิ่ นทอง สอบถามว่า
“รายชื่ อผูส้ อบบัญชี จากบริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ให้กบั หลายบริ ษทั จะสามารถให้บริ การ
ตรวจสอบบัญชีได้ทนั ตามเวลาหรื อไม่”
คุณอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร ประธานกรรมการ ตอบข้อซักถาม
“บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นสานักงานสอบบัญชี ที่มีชื่อเสี ยง และเป็ นบริ ษทั ขนาดใหญ่ คณะกรรมการ
บริ ษทั ได้พิจารณาจากประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการสอบบัญชี และมีการเปรี ยบเทียบอัตราค่าสอบบัญชี จึงมัน่ ใจว่า
สามารถให้บริ การสอบบัญชีและจัดทางบการเงินได้ทนั ตามกาหนดเวลา”
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ถามเพิม่ เติม ประธานฯ จึงได้ขอมติจากที่ประชุม
มติ ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ได้มีมติดว้ ยเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน อนุมตั ิให้
แต่งตั้งผูส้ อบบัญชี จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ของบริ ษทั ประจาปี 2559 และกาหนดค่าสอบบัญชี
ภายในวงเงิน 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) ด้วยคะแนนเสี ยงดังต่อไปนี้:เห็นด้วย

1,108,234,365 เสี ยง

ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

-

เสี ยง

11,217 เสี ยง
-

คิดเป็ นร้อยละ 99.9990
คิดเป็ นร้อยละ คิดเป็ นร้อยละ 0.0010

เสี ยง

.
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สิ่ งที่ส่งมาด้วย 1
วาระที่ 8 เรื่องอืน่ ๆ
ประธานฯ ได้กล่าวเชิญผูถ้ ือหุน้ ซักถามข้อสงสัยเรื่ องอื่นๆ เพิ่มเติม
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นถามซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุ ้นที่เข้าร่ วมประชุมและกล่าวปิ ดประชุม
เวลา 15.30 น. และขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่มาเข้าร่ วมในการประชุมครั้งนี้
อนึ่งหลังจากได้เปิ ดการประชุม มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเติมจนถึงเสร็ จสิ้ นการประชุม
มีผมู ้ าเข้าร่ วมประชุม ซึ่งรวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูม้ อบฉันทะมาเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้น 214 ราย รวมจานวนหุน้ 1,108,245,582 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 67.2431 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด

...............................................................
(นายอภิสิทธิ์ รุ จิเกียรติกาจร)
ประธานที่ประชุม

...............................................................
(นางสาวนิอร จันทร์แจ่มแสง)
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
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