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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559 
บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จํากัด (มหาชน)   

  วันพฤหัสบดีที่  28  เมษายน  2559 
ณ  หองวาสนา  โรงแรมโกลเดนทิวลิป ซอฟเฟอริน กรุงเทพมหานคร 

............................. 
 
เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 
 

นายวิชิต  แยมบุญเรือง  ประธานกรรมการบริษัทฯ และกรรมการอิสระ  ทําหนาท่ีประธานในท่ีประชุม 
ไดกลาวตอนรับผูถือหุน  และแถลงวา  ตามกติกากําหนดวา ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผู
ถือหุน มาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนผูถือหุนท้ังหมดและตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอย
กวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนท่ีจําหนายไดท้ังหมด จึงจะครบเปนองคประชุม  จํานวนผูถือหุน ณ วันรวบรวมรายช่ือผูถือ
หุน เพื่อสิทธิในการเขารวมประชุมเม่ือวันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2559 รวมท้ังสิ้น 8,257 ราย รวมเปนจํานวนหุนท่ีถือ 
1,343,289,404 หุน  ขณะนี้ มีผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง จํานวน 69 ราย  และผูถือหุนท่ีมอบฉันทะ จํานวน 73 ราย  รวม
จํานวนท้ังหมด 142 ราย  รวมจํานวนหุนท่ีถือท้ังสิ้น  604,447,776 หุน  คิดเปนรอยละ 44.9976  ของจํานวนหุนท่ีจําหนายได
ท้ังหมด   ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ จึงขอเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2559  พรอมกับกลาว
แนะนํากรรมการบริษัทฯท่ีเขาประชุม  ประกอบดวย 
 
 1.  นายวิชิต แยมบุญเรือง กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการบริษัท  
 2.  นายวินัย วิทวัสการเวช กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นายพิทักษ ไชยเจริญ กรรมการอิสระ และประธานคณะกรรมการสรรหาและ-  
   พิจารณาผลตอบแทน และกรรมการตรวจสอบ 
 4  นายวราห ทองประสินธุ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ  
 5.  นายปริญญา   นาคฉัตรีย กรรมการอิสระและกรรมการสรรหาและพิจารณา

ผลตอบแทน 
 6.  นางสาวอุรว ี กนกพฤกษ กรรมการและกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
 7.  นายวิวัฒน แสงเทียน กรรมการ 
 8.  นายดนุชา นอยใจบุญ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและกรรมการ

ผูจัดการ 
 9.  นายอนันต สันติชีวะเสถียร กรรมการและรองกรรมการผูจัดการอาวุโสสายการเงิน 
 10.  นางดารณ ี กันตามระ กรรมการ และรองกรรมการผูจัดการสายงานบริหารท่ัวไป  
 

  

เอกสารแนบ 3 
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  ประธานฯ ไดกลาวเชิญ  นายดนุชา  นอยใจบุญ  กรรมการผูจัดการ  เพื่อแนะนํากติกาใหผูถือหุนทราบ
โดยกรรมการผูจัดการไดกลาวแนะนํา  คุณนิติ  ยิ้มแยม  จากสํานักกฎหมายเทพนิติ  ท่ีปรึกษากฎหมายของบริษัทฯ  และ  
คุณนวลจันทร  ราชตนะพันธุ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตจาก บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนผูสอบ
บัญชีของบริษัทฯ 
  จากนั้นไดแนะนํากติกาในเรื่องการอภิปรายซักถาม โดยขอใหทานผูถือหุนท่ีตองการสอบถามโปรดยก
มือข้ึนพรอมแนะนําตัว ช่ือ-สกุล สถานะการถือหุน   แลวจึงอภิปรายซักถามในเนื้อหาตามวาระนั้น ๆ 
      สวนวิธีการออกเสียงลงคะแนน เพื่อใหเกิดความรวดเร็ว ในกรณีทานผูถือหุนท่ีไมเห็นดวย หรืองดออก 
เสียง ในแตละวาระขอใหกาเครื่องหมายเพื่อลงมติในบัตรลงคะแนนสงใหเจาหนาท่ี  ทานท่ีไมสงบัตรลงคะแนน บริษัทฯจะ
ถือวาทานใหความเห็นชอบกับวาระนั้น 
  การนับคะแนนเสียงจะใชวิธีนําคะแนนเสียงท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวน
เสียงท้ังหมดของผูถือหุนท่ีเขารวมประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงเห็นดวยในวาระนั้นๆ และจะประกาศผล 
รวมคะแนนใหทราบเปนรายวาระ 
  ในวาระการเลือกต้ังกรรมการคงปฏิบัติเชนเดียวกับปท่ีผานมา  ตามหลักเกณฑคือ 1 หุนเทากับหนึ่งเสียง   
การออกเสียงเลือกกรรมการเปนรายบุคคลหรือรายคณะก็ได และการลงมติแตละครั้งผูถือหุนจะตองออกเสียงดวยคะแนนท่ี
มีท้ังหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือคณะใดไมได  ซึ่งการออกเสียงลงคะแนนใหใชเสียงขางมาก หากคะแนนเสียง
เทากันใหผูเปนประธานท่ีประชุมเปนผูออกเสียงช้ีขาด และขอเสนอใหออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล
คราวละหนึ่งคนดวยคะแนนท้ังหมดของทานผูถือหุนแตละคน ซึ่งไมมีทานผูถือหุนคัดคาน จากนั้นกรรมการผูจัดการได
กลาวเชิญทานประธานฯ เพื่อดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
   
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 
  ประธานฯ แจงวา การประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี  30  เมษายน 2558 บริษัทฯ ไดสง
สําเนารายงานการประชุมฯ พรอมหนังสือเชิญประชุมใหทานผูถือหุนเปนการลวงหนาแลว ขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง
รายงานการประชุมดังกลาว  มีผูถือหุนทานใดจะแกไขบาง   
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามและขอแกไขเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุม 
สามัญผูถือหุน ประจําป 2558 เม่ือวันท่ี 30 เมษายน 2558 โดยลงมติในบัตรลงคะแนนสําหรับผูท่ีไมเห็นดวยและงดออก
เสียง 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2558  เม่ือวันท่ี  30  เมษายน 2558   ดังนี ้
 เห็นดวย 604,953,346        เสียง รอยละ 100.0000 
 ไมเห็นดวย  00 เสียง รอยละ                0.0000 
 งดออกเสียง 00 เสียง รอยละ     0.0000 
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วาระที่ 2 พิจารณาผลการดําเนินงาน  และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี  สําหรับปสิ้นสุด ณ วันท่ี  
31  ธันวาคม  2558 

  ประธานฯ ไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการ เปนผูรายงานและช้ีแจงรายละเอียดแกทานผูถือหุน 
    กรรมการผูจัดการ ไดนําเสนอขอมูลผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ข้ึนจอภาพเพื่อช้ีแจงแกผูถือหุน โดย
รายงานผลการดําเนินงานเฉพาะบริษัทฯ เปรียบเทียบระหวางป 2558 และ 2557  ซึ่งสรุปดังนี้ 
 

  ผลการดําเนินงาน                                              ป 2558                  ป 2557 
 -  รายไดจากการขายสินคา(ลานบาท)            1,807                    1,802 
 -  รายไดจากการใหบริการ(ลานบาท)               263  231      
 -  รายไดจากการจําหนายไฟ(ลานบาท)                               21                     15   
 -  กําไรข้ันตน(ลานบาท                    561             607    
 -  กําไรสุทธิ(ลานบาท)      93                   124 
  -  กําไร(ขาดทุน)ตอหุนข้ันพื้นฐาน                        0.069         0.092 
  โดยสรุปรายไดรวมเปรียบเทียบ 2 ปใกลเคียงกัน รายไดจากการจําหนายไฟเพิ่มข้ึนเปนผลจากงาน Solar 
Farm ท่ีปราจีนบุรีมีการกอสรางเพิ่มเติมอีก 0.6 เม็กกะวัตตเม่ือกลางป รวมเปน 1.2 เม็กกะวัตต สําหรับในป 2558 แมมี
รายไดใกลเคียงกับป 2557  แตมีการแขงขันราคาคอนขางสูง  จึงทําใหกําไรสุทธิลดลง   
 

  ฐานะทางการเงิน              ป 2558        ป 2557  
 -  สินทรัพยรวม (ลานบาท)       2,097                  2,259 
 -  หนี้สินรวม (ลานบาท)                                                   780                        940 
 -  สวนของผูถือหุน(ลานบาท)                                     1,317                  1,318 
                         -  ทุนจดทะเบียนชําระแลว(ลานบาท)                        1,074                     1,074 
 

           อัตราผลตอบแทนท่ีสําคัญ  ป 2558                  ป 2557  
  -  อัตรากําไรข้ันตน (%) 26.82                      29.63 
  -  อัตราคาใชจายขายและบริหารตอรายไดรวม(%)    19.82                      20.93 
  -  อัตรากําไรสุทธิตอรายไดรวม(%)  4.45                        6.06 
  -  อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพยรวม (%)                      4.27                        5.71 

 

                                                  ป 2558                  ป 2557  
  -  อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน (%)               7.05                        9.62 
  -  อัตราสวนหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุน(%)           0.59                        0.71 
  จากอัตราสวนของหนี้สินรวมตอสวนของผูถือหุนมีสัดสวนลดลง  เปนผลจากภาระหนี้เงินกูท่ีลดลง 
  กรรมการผูจัดการไดเรียนเพิ่มเติมวา  บริษัทฯไดประมาณการรายไดสําหรับป 2559 ดังนี้ 
  -  รายไดจากการขายหมอแปลง        จํานวน    1,820    ลานบาท (ใกลเคียงกับป 2558) 
  -  รายไดจากการบริการ/ซอมบํารุง   จํานวน       260    ลานบาท 
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  -  รายไดจากการขายไฟ                    จํานวน         20    ลานบาท 
  -  รายไดจากการขายแผงเซลล          จํานวน       100    ลานบาท 
  -  รายไดจากงานรับจาง Solar Farm   จํานวน      400  ลานบาท 
  ในปนี้บริษัทฯไดประมาณการรายไดเพิ่มเติมคือการขายแผงเซลลและงานรับจางกอสราง Solar Farm  
ซึ่งเปนงานท่ีรัฐบาลไดกําหนดเปนนโยบาย และตามระเบียบการจัดซื้อจัดจางของสํานักนายกรัฐมนตรี ไดกําหนดใหใชของ
ผูผลิตในประเทศท่ีมีอยางนอย 3 ราย และปจจุบันมีเพียง 5 รายเทานั้น ดังนั้น บริษัทฯ จึงไดมุงเนนท่ีจะขายแผงเซลลใหได
ตามประมาณการท่ีกําหนดไวในปนี้  โดยเฉพาะในไตรมาสแรกท่ีผานมา บริษัทฯมียอดขายแผงเซลล จํานวน 24 ลานบาท  
และงานในมือประมาณ 50 ลานบาทสําหรับไตรมาส 2    
  สวนการรับจางงาน Solar Farm ประมาณการไว 400 ลานบาท เทากับ 8 เม็กกะวัตต ท่ีบริษัทฯคาดการณ
วาจะหางานและรับรูรายไดภายในปนี้ ท้ังนี้  เนื่องจากเม่ือวันอังคารท่ี 26 เมษายนท่ีผานมา กระทรวงพลังงานไดประกาศผล
การจับสลากงานโครงการสงเสริมการผลิตไฟฟาจากพลังงานแสงอาทิตยสําหรับสหกรณการเกษตร จํานวน 300 เม็กกะ-
วัตต  ซึ่งผลการจับสลากมีผูผานการคัดเลือก 67 แหง ประมาณ 281 เม็กกะวัตต แตละแหงจะมีผูสนับสนุนโครงการ ซึ่งสวน
ใหญคือผูลงทุนไมใชผูผลิตเซลล  บริษัทฯ จึงมีชองทางท่ีจะหางานไดจากผูสนับสนุนโครงการดังกลาว     
  สําหรับบริษัทฯ ไดรับการคัดเลือกงานโครงการนี้ดวยเชนกัน งานสราง Solar Farm สหกรณการเกษตร 
ขนาด 3.35 เม็กกะวัตต  มูลคางานประมาณ 200 ลานบาทท่ีจะตองลงทุนกอสรางเอง  เพื่อจะใหทันกําหนดขายไฟในเดือน
ธันวาคม 2559  และจะรับรูรายไดในป 2560 
 จากประมาณการท่ีนําเสนอเปนการประมาณการตามภาวะเศรษฐกิจของประเทศท่ีชะลอตัวเปนอยางมาก 
เพราะไมมีการลงทุนจากตางประเทศ งานโครงการใหญๆ ของภาครัฐ ณ ไตรมาส 1-2 ยังไมเปนรูปธรรมชัดเจน คาดวา จะ
สงผลไดในไตรมาส 3-4   สําหรับงานพลังงานแสงอาทิตยจากเดิมท่ีรัฐวางนโยบายไว 800 เม็กกะวัตต  ขณะนี้มีประกาศ
ออกมา 600 เม็กกะวัตต โดยแบงเปนราชการ 300 เม็กกะวัตตและสหกรณการเกษตร 300 เม็กกะวัตต  ซึ่งงานราชการยัง
ไมไดขอยุติในเรื่องการลงทุนของทางราชการ คาดวาปลายปนี้หรือตนปหนาจะมีการประกาศออกมาเพิ่มเติม ในสวนของ
สหกรณการเกษตร ขนาด 300 เม็กกะวัตตท่ีจับสลากไปแลวจะตองใชหมอแปลงไฟฟา 1 เครื่องตอ 1 เม็กกะวัตต ซึ่งบริษัทฯ
จะตองหางานขายหมอแปลงฯจากการนี้เพื่อชดเชยสภาวะเศรษฐกิจท่ีชะลอตัวตอไป จึงเรียนเพื่อทราบและเชิญทานผูถือหุน
ซักถาม 
  คุณฐิติพงศ  โสภณอุดมพร ผูถือหุน  ไดใหความเห็นวา หมอแปลงไฟฟาเปนธุรกิจหลักของบริษัทฯ แต
เม่ือพิจารณาจากงบการเงินจะเห็นวาธุรกิจหมอแปลงไฟฟาไมไดเติบโตข้ึนเลย  ขอซักถามดังนี้ 
  1.  ตลาดหมอแปลงไฟฟามีสภาพเติบโตข้ึนหรือไม อยางไร  
  2.  ในปกอนฝายบริหารไดแถลงวาบริษัทฯ จะกาวกระโดด แตไมเปนเชนนั้น  หลักสําคัญนาจะอยูท่ีการ 
ผลิต Solar  แตอาจจะยังไมทํา  ขอถามวา Solar เม่ือยังไมทําปท่ีแลวแบกภาระคาใชจายไวเทาไร และถาทํา จะ  Break Even 
Point  เทาไร 
  3. งานสหกรณการเกษตรฟงไมชัดเจนสรุปวาไดงานหรือไม ผลตอบแทน IRR เทาไร คุมการลงทุน
หรือไม  และกรุณาอธิบายความหมายของ Adder  และ  Feed-in-tariff  วามีความแตกตางกันอยางไร  และขอถามวาบริษัทฯ
จะเติบโตกวานี้อีกหรือไม เพราะทรงตัวหลายปแลว 
  กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามดังนี้ 
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  1.  ตลาดหมอแปลงไฟฟาในประเทศในปท่ีผานมาไมโตข้ึน  เพราะสภาวะเศรษฐกิจของประเทศและ
ของโลกมีการชะลอตัวตามท่ีเรียนแลว  แตยอดขายของบริษัทฯยังเปนอันดับ 1  มี  Market share 25% 
  2. การกาวกระโดดท่ีเคยแถลงไวสืบเนื่องจากการประกาศเรื่อง Solar Farm ของรัฐบาล แตตลอดป 2558 
โครงการนี้ไมมีประกาศจากทางราชการเลย จนกระท่ังเม่ือตนปท่ีไดมีการประกาศเพียง 300 เม็กกะวัตตและผานการจับ
สลากในวันอังคารท่ีผานมา แตท่ีจะเปนอุปสรรคในโครงการนี้คือ งานสหกรณการเกษตรฯ แมวาจะทําสัญญากับทาง
ราชการ แตรัฐบาลไมมีการสนับสนุนใหใชสินคาในประเทศแมจะไดรองเรียนไปหลายชองทางแลว  ดังนั้น อาจตองใชของ
ตางประเทศซึ่งมีราคาถูกกวา  
  3.  งานสหกรณการเกษตร ไดมีการประกาศผลการจับสลากเม่ือวันท่ี 26 เมษายน โดยบริษัทฯ ไดรับงาน
มาเรียบรอยแลวขนาด 3.35 เม็กกะวัตต    
  จากนั้น กรรมการผูจัดการไดกลาวเชิญ ดร.วิวัฒนฯ อธิบายในเรื่องท่ีเกี่ยวกับขอซักถาม 
  ดร.วิวัฒนฯ ไดอธิบายความหมายของ Adder  และ  Feed-in-Tariff  ซึ่งความหมายไมแตกตางกัน โดย
สรุปคือ 
  -  Adder คือ เงินเพิ่มพิเศษ  โดยเริ่มจากการท่ีรัฐบาลประกาศใหการสนับสนุนผูผลิตดานพลังงาน ซึ่ง
รัฐบาลจะรับซื้อกระแสไฟฟาทุกหนวยเทากบัคาไฟบวกเงินเพิ่มพิเศษ(Adder)  เชน  คาไฟหนวยละ 4 บาท + Adder 8 บาท   
เปนคากระแสไฟฟาท่ีรัฐบาลรับซื้อเทากับ 12 บาท  ซึ่ง Solar Farm  ท่ีจังหวัดปราจีนบุรียังได Adder  8 บาท   แตปจจุบันไม
มีการใช Adder แลว 
   -  Feed-in-Tariff  คือ เงินสวนเพิ่มเชนกัน ซึ่งไดมีการปรับเปลี่ยนตามเกณฑท่ีใชในตางประเทศ โดย
การคํานวณจากการลงทุนทุกข้ันตอนจากตนทุนจริง  เม่ือหักคาใชจายท้ังหมดท่ีคํานวณไดแลว จะไดตัวเลขที่รัฐบาลกําหนด
เปนคากระแสไฟฟาท่ีรับซื้อตอหนวยโดยไมมีการบวกเพิ่ม  เชน งานสหกรณการเกษตร รัฐไดกําหนดราคาซื้อ ตาม Feed-
in-Tariff  หนวยละ 5.66 บาท จากช่ัวโมงการผลิตกระแสไฟฟา 3.85 ช่ัวโมง   แตถาผลิตกระแสไฟฟาเกินจากนั้น  รัฐจะจาย
ในราคาหนวยละ 4 บาท  ซึ่งยังมีเง่ือนไขอื่นๆ ตามมาอีกหลายประการ 
  สําหรับงานสหกรณการเกษตรท่ีบริษัทฯ ไดงานคือ สหกรณการเกษตรบางบัวทอง  ขนาด 3.35 เม็กกะ-
วัตต โดยผานการประกาศของทางราชการแลว และจะเริ่มดําเนินการทันทีเพื่อใหเสร็จทันจําหนายไฟฟาภายใน 30 ธันวาคม  
2559 
  คุณฐิติพงศฯ ไดซักถามเพิ่มเติมวา IRR เทาไร และโรงงานโซลารจะผลิตตอหรือไม โดยในสวนของ
โรงงานถึงจุด Break Event Point  จะตองทําการผลิตกี่เม็กกะวัตต  
  ดร.วิวัฒนฯ ไดแถลงวา  IRR สําหรับสหกรณการเกษตร ขนาด 3.35 เม็กกะวัตต ประมาณ 12% สวนการ
ผลิตไดดําเนินการอยูแลวตามท่ีกรรมการผูจัดการไดเรียนใหทราบตอนตนวา เม่ือตนปไดขายแผงเซลลไปแลว 20 ลานบาท
เศษ  ในสวนท่ีไดงานใหมก็จะตองดําเนินการทันทีตอเนื่องไปมิฉะนั้นอาจจะทําไมทันเวลา ตอขอซักถามเรื่อง Break Even 
Point  ประมาณ 5-6 เม็กกะวัตตก็คุมทุนแลว  แตบริษัทฯ อาจจะหางานเพิ่มเติมอีก 2-3 โครงการ เพราะถูกกําหนดดวยเง่ือน
เวลาท่ีจะตองดําเนินการใหเสร็จเรียบรอยพรอมจําหนายไฟภายใน 30 ธันวาคม 2559  ซึ่งมีเวลาคอนขางจํากัด 
  คุณจิราภรณ อมรภัทรศิลป อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน จากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย ไดซักถาม
รายละเอียดประกอบงบการเงินเรื่องเงินลงทุนในบริษัทยอย  ดังนี้ 
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  1.  ขอใหช้ีแจงเพิ่มเติมการบันทึกเผื่อการดอยคาของเงินลงทุนใน บจ.เอกรัฐโซลาร  จํานวน 1,000 ลาน
บาท มีความเปนมาอยางไร 
  2.  ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติมของเงินใหกูยืมและดอกเบ้ียคางรับจากบริษัทยอย รวม 218.94 ลานบาท   
และไดต้ังคาเผื่อไวท้ังหมด 
  คุณอนันตฯ (CFO)  ไดเรียนช้ีแจงวา เรื่องนี้เปนเรื่องเกาท่ีไดอธิบายในท่ีประชุมผูถือหุนเม่ือ 3-4 ปท่ีผาน
มา   โดยสรุปคือ บริษัทยอย (บจ.เอกรัฐโซลาร) มีผลประกอบการขาดทุนจนเกินทุน  และไดถูกฟองรองโดยสถาบันการเงิน
ท่ีใหกูยืม  บริษัทฯ ในฐานะเปนบริษัทแมถือหุน 100% เปนผูคํ้าประกันตองรับผิดชอบท้ังหมด ในป 2556  ไดปรับโครง 
สรางทางการเงินกับธนาคารฯ โดยโอนทรัพยสินเครื่องจักรบางสวนของบริษัทยอยซึ่งเปนเครื่องผลิตเซลลท่ีจังหวัดระยอง
และเครื่องผลิตแผงเซลลท่ีอําเภอบางปะกง มูลคาประมาณ 700 ลานบาทใหแกบริษัทแม  ในขณะท่ีมีจํานวนหนี้ท้ังสิ้น 800 
ลานบาท  โดยสวนตางบริษัทแมเปนผูรับภาระจายหนี ้
  สําหรับเครื่องจักร มูลคา 700 ลานบาท มีคาเสื่อมราคาประมาณปละ 50 ลานบาทท่ีบริษัทแมตองรับ 
ภาระอยู  สวนเงินลงทุนจํานวน 1,000 ลานบาท มีอยูกอนการปรับโครงสรางทางการเงินในป 2556  ไดต้ังสํารองฯไวครบ
จํานวนแลว สําหรับดอกเบ้ียคางรับเปนไปตามระเบียบของกรมสรรพากร คือเม่ือมีเงินใหกูยืมกันจะตองคิดดอกเบ้ียระหวาง
กันเพื่อบันทึกเปนรายไดในการคํานวณภาษีตอไป   ซึ่งก็ไดมีการต้ังสํารองฯ ไวครบจํานวนแลว 
  คุณจิราภรณฯ ไดสอบถามเพิ่มเติมวา บริษัทยอยยังดํารงอยูหรือไม โดย CFO ไดอธิบายเพิ่มเติมวา  
บริษัทยอยคงอยูในรูปโครงสรางบริษัทฯ ทรัพยสินและหนี้สินมีนอยคงมีหนี้สินท่ีคางชําระกับบริษัทแม  และมีผลขาดทุน
สะสมอยู   โดยบริษัทฯ คาดหวังวาหากมีงานมากอาจจะสนับสนุนใหบริษัทยอยชวยดําเนินการก็เปนได 
 คุณฐิติพงศฯ ไดสอบถามเกี่ยวกับคาเสื่อมราคาปละ 50 ลานบาทจะหมดภาระเม่ือไร   โดย CFO ไดช้ีแจง
วา   ต้ังแตรับโอนเครื่องจักรมาจากบริษัทยอย ในป 2556  คาเสื่อมราคาทรัพยสินใชไปแลว 5 ป คงเหลือคาเสื่อมราคาอีก 15 
ป   ดังนั้น ในขณะนี้ยังคงเหลือภาระอยู 13 ป   
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ ขอใหท่ีประชุมพิจารณาผลการดําเนิน 
งาน และอนุมัติงบการเงิน และรายงานของผูสอบบัญชี สําหรับป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558 โดยลงมติในบัตรลงคะแนน
เฉพาะทานผูท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน  รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ  และอนุมัติงบการเงินท่ีผานการรับรองของผูสอบบัญชี สําหรับ
ป สิ้นสุด 31 ธันวาคม 2558  ดังนี้ 
 เห็นดวย 606,261,739        เสียง รอยละ 99.9998 
 ไมเห็นดวย        1,000 เสียง รอยละ   0.0001 
 งดออกเสียง  00 เสียง รอยละ   0.0000 
 
วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติใหจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2558  เพื่อต้ังสํารองตามกฎหมาย และการจายเงินปนผล 
  ประธานฯ ไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการช้ีแจงรายละเอียดใหแกผูถือหุน 
  กรรมการผูจัดการแถลงวา  วาระนี้ขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาเปน 2 กรณี คือ 
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  1.  พิจารณาอนุมัติจัดสรรกําไรเพื่อต้ังสํารองตามกฎหมาย 
       ตามขอบังคับของบริษัทฯ กําหนดใหบริษัทฯ ตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุน
สํารองตามกฎหมาย ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุน
สํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน 
       จากผลการดําเนินงานของบริษัทฯ สําหรับป 2558 บริษัทฯมีกําไรสุทธิ จํานวน 93,029,029.24 บาท 
(เกาสิบสามลานสองหม่ืนเกาพันยี่สิบเกาบาทยี่สิบสี่สตางค) ไมมีขาดทุนสะสม  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
กําไรเพื่อต้ังสํารองตามกฎหมายไมนอยกวารอยละ 5 เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้น 4,651,451.46 บาท (สี่ลานหกแสนหาหม่ืน
หนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค)   
  2.  จัดสรรเปนเงินปนผลจาย อัตราหุนละ 0.05 บาท (หาสตางค) 
       บริษัทฯมีนโยบายจายเงินปนผลใหแกผูถือหุนในอัตราประมาณรอยละ 50 ของกําไรหลังหักภาษีเงิน
ไดนิติบุคคลและสํารองตามกฎหมายในแตละป  ซึ่งในป 2558  บริษัทฯ มีผลกําไรหลังจากหักภาษีเงินไดนิติบุคคลและ
สํารองตามกฎหมายแลวเปนจํานวน 88,377,577.77 บาท (แปดสิบแปดลานสามแสนเจ็ดหม่ืนเจ็ดพันหารอยเจ็ดสิบเจ็ดบาท
เจ็ดสิบเจ็ดสตางค)  สามารถจายเงินปนผลไดรอยละ 50  เปนจํานวนเงิน 44,188,788.88 บาท (สี่สิบลานหนึ่งแสนแปดหม่ืน
แปดพันเจ็ดรอยแปดสิบแปดบาทแปดสิบแปดสตางค) จากจํานวนหุนสามัญท้ังสิ้น 1,343,289,404  หุน 
 เพื่อเปนการตอบแทนแกทานผูถือหุน จึงเห็นสมควรจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.05 บาท (หา
สตางค) รวมเปนเงินปนผลจายท้ังสิ้น 67,164,470.20 บาท (หกสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันสี่รอยเจ็ดสิบบาทยี่สิบ
สตางค) โดยจายจากกําไรท่ีมีอัตราภาษี 20%   และกําหนดจายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม 2559 
   ประธานฯ ไดกลาวเชิญทานผูถือหุนซักถาม         
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือใหความเห็นเพิ่มเติม  ประธานฯขอใหท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติจัดสรร
เงินกําไรประจําป 2558 เปนเงินสํารองตามกฎหมาย และจัดสรรจายปนผลจากกําไรสุทธิเปนเงินสด ในวันท่ี 27  พฤษภาคม  
2559 โดยลงคะแนนในบัตรลงคะแนนเฉพาะทานท่ีไมเห็นดวยและงดออกเสียง 
  มติที่ประชุม  ท่ีประชุมมีมติเปนเอกฉันท ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน  อนุมัติจัดสรรเงินกําไร ประจําป 2558 เปนเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 4,651,451.46 บาท (สี่ลานหก
แสนหาหม่ืนหนึ่งพันสี่รอยหาสิบเอ็ดบาทสี่สิบหกสตางค) และจัดสรรจายปนผลเปนเงินสดในอัตราหุนละ 0.05 บาท (หา
สตางค) เปนจํานวนเงิน 67,164,470.20 บาท (หกสิบเจ็ดลานหนึ่งแสนหกหม่ืนสี่พันสี่รอยเจ็ดสิบบาทยี่สิบสตางค) โดย
จายเงินปนผลในวันท่ี 27 พฤษภาคม  2559  ดังนี้ 
 เห็นดวย 606,723,239     เสียง รอยละ 100.0000 
 ไมเห็นดวย    00 เสียง รอยละ     0.0000 
 งดออกเสียง                                   00 เสียง รอยละ     0.0000 
 
วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีพนจากตําแหนงตามวาระ ประจําป 2559 
  ประธานฯ ไดแถลงวา  คณะกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 10 ทาน  เพื่อใหเปนไปตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 22.  ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  กรรมการตองออกจากตําแหนง จํานวน 1 ใน 3   ดังนี ้
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  1.  นายวิชิต  แยมบุญเรือง  ตําแหนง   ประธานคณะกรรมการบริษัท 
  2.  นายปริญญา  นาคฉัตรีย ตําแหนง    กรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน 
  3.  นายวราห  ทองประสินธุ ตําแหนง    กรรมการตรวจสอบ  
  เพื่อใหการแตงต้ังเปนไปอยางโปรงใสและยุติธรรม  กรรมการผูมีสวนไดเสียออกจากหองประชุม โดย 
ประธานฯ ไดมอบหมายใหคุณพิทักษ ไชยเจริญ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทน ทําหนาท่ีประธาน
ท่ีประชุม 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ ไดแถลงวา บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอรายช่ือบุคคลเพื่อ
เขารับการแตงต้ังเปนกรรมการ  ผานเว็บไซดของบริษัทฯ แตไมมีการเสนอช่ือบุคคลใด ๆ จากทานผูถือหุน  จึงขอเสนอให
ท่ีประชุมพิจารณาแตงต้ังกรรมการท้ังสามทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของบริษัทอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากบุคคลท้ัง
สามเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ.2535  ไดปฏิบัติงานเต็มกําลังความสามารถ  และไม
มีลักษณะตองหามตามหลักเกณฑของสํานักงาน กลต. 
  จึงขอเสนอใหท่ีประชุมพิจารณาลงมติในบัตรลงคะแนนเปนรายบุคคลเฉพาะผูท่ีไมเห็นดวยและงดออก
เสียง และขอเชิญทานผูถือหุนซักถาม  
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนอนุมัติใหแตงต้ังกรรมการท้ัง 3 ทานกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 
  1.  นายวิชิต   แยมบุญเรือง 
 เห็นดวย 605,794,541       เสียง รอยละ 99.8223 
 ไมเห็นดวย                 00 เสียง รอยละ 0.0000 
 งดออกเสียง     1,078,310 เสียง รอยละ 0.1776 
  2.  นายปริญญา  นาคฉัตรีย 
       เห็นดวย  595,964,689       เสียง         รอยละ 98.2025 
       ไมเห็นดวย                     4,337,162 เสียง         รอยละ   0.7146 
       งดออกเสียง                     6,571,000 เสียง         รอยละ   1.0827 
  3.  นายวราห  ทองประสินธุ 
       เห็นดวย  606,593,706        เสียง         รอยละ 99.9540 
       ไมเห็นดวย                               106 เสียง         รอยละ   0.0000 
       งดออกเสียง                        279,039 เสียง         รอยละ   0.0459 
 
วาระที่ 5  พิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2558 
  ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาผลตอบแทนไดแถลงวา บริษัทฯ จายผลตอบแทนกรรมการ 
คือคาเบ้ียประชุมเทานั้น  ไมมีผลตอบแทนในรูปอื่นใดท้ังสิ้น ดังนี้ 
  -  คณะกรรมการบริษัท ไดรับคาตอบแทนคาเบ้ียประชุมเปนรายเดือนคนละ 22,000.- บาทตอเดือน โดย
ประธานคณะกรรมการ ไดรับคาตอบแทนสูงกวาเปน 2 เทา คือ 44,000.- บาทตอเดือน 
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  -  กรรมการตรวจสอบ  ไดรับคาตอบแทนคาเบ้ียประชุมเปนรายเดือนคนละ 10,000.- บาทตอเดือน โดย
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดรับคาตอบแทนสูงกวาเปน 2 เทา คือ 20,000.- บาทตอเดือน 
 - คณะกรรมการชุดยอยตางๆ ไดรับคาตอบแทนเบ้ียประชุมเปนรายครั้ง โดยคณะกรรมการไดรับคา 
ตอบแทนเบ้ียประชุมครั้งละ 10,000.- บาท และประธานคณะกรรมการชุดยอย ไดรับคาตอบแทนเบ้ียประชุมสูงกวาเปน 1.5 
เทา ครั้งละ 15,000.- บาท  และคณะกรรมการท่ีเปนพนักงาน จะไดรับคาตอบแทนเบ้ียประชุมครั้งละ 5,000.- บาท     
  ท้ังนี้  คาตอบแทนซึ่งเปนคาเบ้ียประชุมคณะกรรมการทุกคณะ  เปนอัตราเดิมต้ังแตป 2553  คือ จํานวน 
4,000,000.00 บาท (สี่ลานบาท) และคาบําเหน็จกรรมการ รวม 10 ทาน จํานวน 2,000,000.00 บาท (สองลานบาท)  โดยในป 
2558 ไดจายคาตอบแทนกรรมการรวมท้ังสิ้น 5,554,000.- บาท 
  จึงขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ สําหรับป 2559 เปนจํานวนรวมท้ังสิ้นไมเกิน 
6,000,000.00 บาท (หกลานบาท) เทากับปท่ีผานมา 
  ประธานฯ ไดเชิญใหทานผูถือหุนซักถาม  และหากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลง 
คะแนน เฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถาม 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2559   เปนจํานวนเงินรวมท้ังสิ้นไมเกิน  6,000,000.00  บาท 
(หกลานบาท)    ดังนี ้
 เห็นดวย 606,886,851       เสียง รอยละ 99.9998 
 ไมเห็นดวย 00 เสียง รอยละ   0.0000 
 งดออกเสียง 1,000 เสียง รอยละ   0.0001 
  
วาระที่ 6  พิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2559 
  ประธานฯไดกลาวเชิญคุณวินัย  วิทวัสการเวช ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูช้ีแจงตอผูถือหุน 
  ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดแถลงตอท่ีประชุมวา  คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทฯ ขอเสนอตอท่ีประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา แตงต้ัง บริษัท สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล  จํากัด โดยมีผูสอบ
บัญชี 3 ทาน  ประกอบดวย 
  1.  คุณสุวิมล  กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  2982 
  2.  คุณสมจินตนา  พลหิรัญรัตน ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  5599 
  3.  คุณสุภาภรณ  ม่ังจิตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี  8125 
  ทําหนาท่ีเปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ อีกวาระหนึ่ง   เหตุผลเนื่องจากไดพิจารณาแลว ไดปฏิบัติงานตาม
วิชาชีพและรักษาจรรยาบรรณแหงวิชาชีพเปนอยางดี  เปนผูมีความรูและประสบการณในธุรกิจของบริษัทฯ อีกท้ังยังมีเวลา
เพียงพอในการดําเนินงาน  มีผลงานดานการตรวจสอบเปนท่ีนาพอใจ   
  สําหรับคาธรรมเนียมการสอบบัญชี สําหรับป 2559  เปนจํานวนเงิน  1,500,000.00 บาท (หนึ่งลานหา
แสนบาท)  เทากับปท่ีแลว   จึงขอเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ 



21 

  ประธานฯไดกลาวเชิญทานผูถือหุนซักถาม และหากไมมีทานใดซักถาม ขอเชิญลงมติในบัตรลงคะแนน 
เฉพาะผูท่ีไมเห็นดวย และงดออกเสียง 
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามเพิ่มเติม 
 มติที่ประชุม   ท่ีประชุมมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุน ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
ลงคะแนน  อนุมัติแตงต้ัง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 2982  นางสาวสมจินตนา พลหิรัญรัตน  
ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 5599   และ นางสาวสุภาภรณ  ม่ังจิตร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขท่ี 8125 จากบริษัทสอบ
บัญชี ดี ไอ เอ อินเตอรเนช่ันแนล จํากัด  เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ  และอนุมัติคาธรรมเนียมการสอบบัญชี สําหรับป 
2559  เปนจํานวนเงินไมเกิน 1,500,000.00 บาท  (หนึ่งลานหาแสนบาท) ดังนี ้
 เห็นดวย 606,897,989       เสียง รอยละ  99.9998 
 ไมเห็นดวย 1,000 เสียง รอยละ    0.0001 
 งดออกเสียง 00 เสียง รอยละ    0.0000 
   
วาระที่ 7  เรื่องอื่น ๆ 
  ประธานฯไดกลาวเชิญกรรมการผูจัดการช้ีแจงใหท่ีประชุมทราบในเรื่องการทํางานเพื่อตอบแทนสังคม
ของบริษัทฯในรอบปท่ีผานมา 
  กรรมการผูจัดการแถลงวา  ในป 2558-2559  บริษัทฯไดทํางานดาน CSR  ในหลายเรื่องตามรายละเอียด
ท่ีฉายบนจอภาพ  สรุปไดดังนี้ 
  1.  งานเกี่ยวกับ CSR 
       - เขารวมโครงการ CSR -DIW ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ในเดือน
มีนาคม  2558  ซึ่งมีเกณฑปฏิบัติท่ีเปนหลักใหญ รวม 7 หัวขอ คือ  ดานการกํากับดูแลองคกร  ดานสิทธิมนุษยชน ดานการ
ปฏิบัติดานแรงงาน  ดานสิ่งแวดลอม   ดานการดําเนินงานอยางเปนธรรม   ดานผูบริโภค  และดานการมีสวนรวมและการ
พัฒนาชุมชน  โดยไดรับรางวัล CSR - DIW AWARD  จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม  เม่ือเดือนกันยายน  2558 และในป 
2559  บริษัทฯ มีนโยบายท่ีจะดําเนินการอยางตอเนื่องเพื่อยกระดับรางวัล CSR – DIW CONTINUOUS 
       -  CSR  ดานชุมชน  บริษัทฯไดสรางสนามเด็กเลนใหแกโรงเรียนรอบๆ โรงงานท่ีบางปะกง 
       -  CSR  ดานพนักงาน   บริษัทฯมีโครงการปรับปรุงโรงอาหาร เพื่อใหมีสวัสดิการท่ีดี โดยการติดต้ัง
เครื่องปรับอากาศภายในโรงอาหาร 
       - CSR  ดานอนุรักษสิ่งแวดลอม  บริษัทฯไดทําการปลอยปลาทองถิ่นลงแมน้ําบางปะกง 2,500 ตัว
รวมกับเทศบาลและ อบต.ทาสะอาน  อําเภอบางปะกง 
  2.  งานเกี่ยวกับ Anti-Corruption เม่ือปท่ีผานมา ไดประกาศนโยบายไปแลว และไดจัดทําระเบียบปฏิบัติ
ของบริษัทฯในเรื่องการตอตานคอรัปช่ัน ประกาศใหพนักงานถือปฏิบัติ พรอมกับประกาศในเว็บไซตบริษัทฯ 
  3. เม่ือวันท่ี 19 มีนาคม 2559  บริษัทฯ ไดสมัครเขารวมโครงการสงเสริมพัฒนาสถานประกอบการสี
เขียว  Green Industry  ในระดับ 4 เปนเรื่อง Green Culture ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม  ซึ่งเนนท่ีสิ่งแวดลอมและความ
ปลอดภัยในโรงงานไมใหเกิดผลกระทบกับชุมชนภายนอก 
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  4.  เม่ือวันท่ี 5 มกราคม 2559  บริษัทฯไดรับการรับรองดานสุขอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุขในเรื่อง  
Happy Toilet  และ  Clean Food  Good  Taste 
  ท้ังหมดท่ีกลาวคืองานดานสังคม 
  คุณจิราภรณฯ ไดกลาวยินดีท่ีบริษัทฯ มีการทํา CSR และประกาศนโยบายเรื่องการตอตานคอรัปช่ัน ขอ
ทราบวาทางบริษัทฯจะเขารวมโครงการ CAC ของ IOD เพื่อประกาศเจตนารมณหรือไม เพราะบริษัทในตลาดฯ สวนใหญ
ไดเขารวมในโครงการนี้ซึ่งเรื่องนี้กรรมการผูจัดการขอกลับไปศึกษารายละเอียดเพื่อนําเขาพิจารณาในคณะกรรมการบริษัท
อีกครั้ง 
  คุณฐิติพงศฯ ไดสอบถามเรื่องขาวการแจงตลาดฯ เกี่ยวกับการขอรับความชวยเหลือทางการเงินจาก 
บจก.เควีแอสเซ็ท ไมทราบวาเปนเรื่องอะไร  
  กรรมการผูจัดการไดช้ีแจงวา สืบเนื่องจากการปรับโครงสรางทางการเงิน เม่ือป 2556  ธนาคารฯ ใหนํา
หุนของผูถือหุนใหญ 2 ราย เขาคํ้าประกันเงินกู จํานวน 400 ลานบาท เปนเวลา 2 ป ณ สิ้นป 2558  ยอดหนี้คงเหลือ 200 ลาน
บาท บริษัทฯ ขอปลดภาระการคํ้าประกันหุนของผูถือหุนใหญ เนื่องจากมีทรัพยสินอื่นๆ ท่ีมีมูลคาเพียงพอตอการคํ้าประกัน  
แตธนาคารฯ ใหความเห็นวาประมาณการท่ีเสนอไวคลาดเคลื่อน จึงใหปลดภาระการคํ้าประกันเพียงกึ่งหนึ่ง และตองคํ้า
ประกันตออีก 1 ป      
     
  ไมมีผูถือหุนทานใดซักถามหรือเสนอความเห็นใด ๆ ประธานไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะ  
ผูแทนหนวยงานตางๆ   ผูสอบบัญชี  ผูแทนสํานักกฎหมาย  และผูเกี่ยวของท่ีทําใหการประชุมสําเร็จลุลวงไปดวยดี  พรอม
กลาวปดการประชุม 

   
ปดประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 
                                                      ลงนาม..........................................................ประธานท่ีประชุม 
                                                                            (          นายวิชิต  แยมบุญเรือง         ) 
                                        
                                                    
    ลงนาม...........................................................กรรมการผูจัดการ                                            
                                                                           (            นายดนุชา  นอยใจบุญ         ) 
 
 
 
 
 




