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บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร ์จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2564 

 

วัน เวลำ และสถำนท่ีประชุม 

ประชมุเมื่อ วนัศกุรท์ี่ 23 เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์(e-Meeting) เพียงรูปแบบเดียว 

ตามพระราชกาํหนดว่าดว้ยการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 และกฎหมายและกฎระเบียบอื่น ๆ ที่เก่ียวขอ้ง 

คณะกรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชุม  

1. นางทิพยสดุา ถาวรามร ประธานกรรมการ ประธานกรรมการสรรหาและ 
กาํหนดค่าตอบแทน  

2. นางสพุร วธันเวคิน รองประธานกรรมการ 

3. นายอนนัต ์ สริแิสงทกัษิณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

4. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

5. นายสมบรูณ ์ กิตติญาณทรพัย ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 

6. นางสาวหลยุส ์ เตชะอบุล ประธานกรรมการบรหิาร กรรมการผูจ้ัดการ และ
กรรมการ 

7. นายกศุล สงัขนนัท ์ กรรมการ 

8. นายอภิรกัษ์ โกษะโยธิน กรรมการ 

 
ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม 

1. นางสาวสภุัทรา ครูตัน ์ รองกรรมการบรหิารอาวุโส 

2. นางสาววชิราภรณ ์ อจันปัญญา ผูบ้รหิารสงูสดุดา้นการเงิน 

3. นายรณชิต   พงษ์บญุฤทธ์ิ ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจบรรจภุัณฑ ์

4. นายธวิน อินทรแจง้ ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจอาหารแช่แข็งและอาหารสาํเร็จรูป
พรอ้มทาน 

5. นายปรชีา ชณุหชชัวาล ผูบ้รหิารกลุม่ธุรกิจรา้นอาหาร 
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ผู้เข้ำร่วมประชุมจำกผู้สอบบัญชีบริษัท แกรนท ์ธอนตัน จ ำกัด ได้แก่   
1. นายนรนิทร ์จรูะมงคล  
2. นางสาวเสาวลกัษณ ์ กิตติศรไีสว 

ผู้เข้ำร่วมประชุมจำกผู้สอบบัญชีบริษัท ดีลอยท ์ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ำกัด ได้แก่ 
1. นายชพูงษ์ สรุชติุกาล  
2. นายภัทรส์นุทร ชินภูวดล 

เร่ิมประชุมเวลำ 14.00 น. 

นางสาวฐานิตา ราชกวี ทาํหนา้ที่เป็นผูด้าํเนินการประชมุครัง้นี ้ไดก้ลา่วตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุท่าน เพื่อเขา้สูก่าร

ประชุมสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2564 ของบรษัิท โกลบอล คอนซูเมอร ์จาํกัด (มหาชน) และไดแ้จง้ใหท้ี่ประชุมทราบว่า  

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้งด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะรวม ทั้งสิ ้น จ ํานวน 45 ราย นับเป็นจาํนวนหุ้นได้ 

921,011,883 หุน้ จากหุน้ทั้งหมด 1,912,690,915 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 48.1527 ของจาํนวนหุน้ที่จาํหน่ายแลว้ทั้งหมดของ

บรษัิท ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษัิท ขอ้ 33 

ก่อนที่จะเริ่มพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ผู้ดาํเนินการประชุมได้ชี ้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียง

ลงคะแนนในการประชมุ สรุปไดด้งันี ้

1. เนื่องจากการประชุมในครัง้นีเ้ป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์จึงไม่มีการพิมพบ์ัตรลงคะแนนใหก้ับ
ผูเ้ขา้ร่วมประชุม ดงันั้นในการลงคะแนนเสียง ขอใหท้่านผูถื้อหุน้ไปที่แถบหนา้ต่าง E-Voting เพื่อทาํการ
ลงคะแนนในแต่ละวาระภายในเวลา 1 นาที เมื่อกดเลอืกการลงคะแนนแลว้ ระบบจะมี pop-up สอบถาม
อีกครัง้นงึว่า ยืนยนัการลงคะแนนหรอืไม่ ใหก้ดตกลงเพื่อเป็นการยืนยนัการลงคะแนน 

2. กรณีที่ผูถื้อหุน้ตอ้งการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทาํไดด้ว้ยการกดเลือกคะแนนใหม่อีกครัง้ หากวาระ
ได้ถูกปิดโหวตไปแลว้ ผู้ถือหุน้จะไม่สามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได้ สาํหรับผู้เข้าร่วม
ประชุมผ่านอุปกรณม์ือถือหรอื Tablet ขอใหท้่านสลบัจากโปรแกรม Zoom กลบัไปยังโปรแกรม Chrome 
เพื่อทาํการลงคะแนนที่เมน ูE-Voting เมื่อท่านลงคะแนนเสรจ็เรียบรอ้ยแลว้ ขอใหท้่านกลบัมายังหนา้ต่าง 
E – meeting ที่โปรแกรม zoom เพื่อรบัชมภาพและเสยีงของการประชมุต่อ  

3. ระบบจะทาํการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูท้ี่ลงคะแนนผ่าน  E-Voting และผู้ที่ลงคะแนน
ลว่งหนา้ผ่านเอกสารมอบฉนัทะ 

4. วิธีการนบัคะแนนเสยีง คือ 1 หุน้เท่ากบั 1 เสยีง 
5. เมื่อประธานฯ แจง้ใหผู้ถื้อหุน้ลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเรียนถามในทกุๆ วาระว่าจะมีผูใ้ดคัดคา้น

หรอืงดออกเสยีงหรอืไม่  ถา้ไม่มีผูค้ัดคา้นหรืองดออกเสยีง ประธานฯ จะสรุปวาระนัน้ๆ ว่าผูถื้อหุน้ทกุท่านมี
มติเป็นเอกฉันท ์อนุมติัตามที่ประธานฯ เสนอ  แต่ถา้มีผู้ใดคัดคา้นหรือประสงคจ์ะงดออกเสยีง ประธานฯ 
จะขอใหผู้ถื้อหุน้ที่ประสงคจ์ะคัดคา้นหรืองดออกเสียงลงคะแนนในเมนู E-Voting โดยใส่เครื่องหมายถูก 
[] ลงในช่องสี่เหลี่ยม สาํหรบัผูถื้อหุน้ที่ไม่คดัคา้นหรอืไม่งดออกเสียงบรษัิทจะถือว่าอนุมติัในวาระนัน้ๆ 

6. สาํหรบัผูร้บัมอบฉันทะใหเ้ขา้ร่วมประชมุ ซึ่งผูม้อบฉันทะมีคาํสั่งระบุการลงคะแนนเสยีงมาในหนังสือมอบ
ฉันทะเรียบร้อยแล้วนั้นไม่ต้องลงคะแนนในเมนู E-Voting เนื่องจากบริษัทจะนับคะแนนเสียงตาม
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รายละเอียดที่ระบุในหนงัสอืมอบฉนัทะ หลงัจากนัน้ ประธานฯ จะแจง้ผลการลงคะแนนในแต่ละวาระใหท้ี่
ประชมุรบัทราบ 

7. หากท่านผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะซักถามหรือแสดงความคิดเห็น ขอความกรุณาให้ซักถามหรือแสดง
ความคิดเห็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้ๆ  

8. ในการถามคาํถามแต่ละครัง้ทั้งผ่านการพิมพข์อ้ความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาใหผู้ถื้อหุน้แจง้
ชื่อ-นามสกุล พรอ้มระบุว่าท่านมาด้วยตนเองหรือเป็นผู้รบัมอบฉันทะก่อนเริ่มถามคาํถามทุกครั้งเพื่อ
ประโยชนใ์นการจดบนัทึกการประชุมใหถ้กูตอ้งครบถว้น บริษัทเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้รว่มประชมุสง่คาํถามใน
แต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชมุ สอบถามเขา้มาภายใน 2 นาที ทางบริษัทจะดาํเนินการประชุมต่อ 
หากผูถื้อหุ้นมีคาํถามเพิ่มเติม สามารถพิมพค์าํถามเข้ามาผ่านช่องทาง  Chat เจ้าหนา้ที่จะทาํการอ่าน
คาํถามของท่านในภายหลงั หากท่านผูถื้อหุน้ประสงคท์ี่จะเสนอแนะความคิดเห็นอื่นที่ไม่อยู่ในวาระการ
ประชมุ สามารถแสดงความคิดเห็นของท่านไดใ้นวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

9. และเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี ในการลงคะแนนเสียงวาระที่  5 พิจารณาอนุมัติ
เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระนัน้ พิธีกรจะเรียนเชิญกรรมการที่ครบวาระทั้ง 
3 ท่านออกจากหอ้งประชมุจนกว่าการพิจารณาในวาระนีจ้ะแลว้เสรจ็ และจะดาํเนินการใหเ้ลือกกรรมการ
ไดท้ีละท่าน โดยทาํตามขัน้ตอนการลงคะแนนเหมือนวาระอื่น ดงัที่ไดก้ลา่วมาแลว้ค่ะ 
 

นางทิพยสดุา ถาวรามร ประธานกรรมการบรษัิท ทาํหนา้ที่เป็นประธานในที่ประชมุ (“ประธำนฯ”) ไดเ้ปิดการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2564 พร้อมกับกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นที่ เข้าร่วมประชุมและขอให้ นางสาวฐานิตา   

ราชกว ีเป็นผูด้าํเนินการประชมุตามระเบียบวาระต่อไป 

วำระท่ี 1   พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอืหุ้น ประจ ำปี 2563 

 ผูด้าํเนินการประชมุไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า การประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ของบรษัิท ไดถ้กูจัด

ขึน้เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 รายงานการประชุมดังกล่าวไดท้าํการบันทกึขอ้มูลไวโ้ดยถูกตอ้งและครบถว้นแลว้พรอ้ม

ทัง้ทาํการเปิดเผยขอ้มลูใหแ้ก่ตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภ์ายในเวลาที่กาํหนดตามกฎหมายที่

เก่ียวขอ้ง รวมทัง้ไดเ้ผยแพรข่อ้มลูในเว็บไซตข์องบรษัิท (www.glocon.co.th) แลว้  

 คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุน้รบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ประจาํปี 

2563 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีขอ้สงสยัและเมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชมุอนมุติัรบัรองรายงานการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ 

 มติในวาระนี ้จะต้องได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทั้ งหมดของผู้ถือหุ้นที่มา

ประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมการประชมุสามัญผูถื้อหุน้ ประจาํปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมด

ของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้

 

วำระท่ี 2   พิจำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทในรอบปี 2563 

 นำงสำวหลุยส ์ เตชะอุบล ไดม้อบหมายใหผู้บ้ริหารในแต่ละธุรกิจ เป็นผูร้ายงานผลการดาํเนินงานของ

บริษัทในรอบปี 2563 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม โดยมีรายละเอียดปรากฎตามรายงานประจาํปีของบริษัท ซึ่งไดจ้ัดส่งใหแ้ก่  

ผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชมุซกัถามหากมีขอ้สงสยัเก่ียวกบัรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทในรอบปี 2563 

 ที่ประชมุรบัทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบรษัิทประจาํปี 2563 ตามที่ประธานฯ นาํเสนอ 

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ  

  เนื่องจากเป็นวาระเพื่อทราบจงึไม่มีการออกเสียงลงคะแนน 

วำระท่ี 3   พิจำรณำอนุมัติงบแสดงฐำนะกำรเงินและงบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ ส ำหรับรอบระยะเวลำบัญชี

ประจ ำปี สิน้สุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2563 

 ผูด้าํเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อที่ประชุมใหพ้ิจารณางบการเงินประจาํปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ซึ่ง

ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาํไรขาดทุนบ็ดเสรจ็ของบริษัทซึ่งผูส้อบบญัชีของบรษัิทไดต้รวจสอบและผ่านการ

พิจารณาของคณะกรรมการบรษัิทซึ่งไดจ้ดัสง่ใหผู้ถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุนีแ้ลว้ 
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 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสัย และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชมุอนมุติังบการเงินดงักลา่ว 

 นำยอดิเรก พิพัฒน์ปัทมำ อำสำพิทักษ์สิทธิจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าโดยภาพรวม

แลว้ผลประกอบการของบริษัทยังคงขาดทุนติดต่อกันมาหลายปี ตั้งแต่ในยุคของคณะผู้บริหารชุดเดิมจนมาถึงคณะ

ผูบ้ริหารชุดใหม่ในปัจจบุันนีบ้รษัิทก็ยงัมีผลการดาํเนินงานที่ขาดทุนอยู่ถึงแมว้่าในปีหนา้หรอืว่าปีนีดู้เหมือนจะมีอตัราการ

เติบโตในเรื่องของรายไดใ้นหลายบรษัิทแต่ว่าอัตรากาํไรสทุธินีก็้ยงัต ํ่าจงึอยากจะถามท่านประธานว่าในปีนีผ้ลประกอบการ

ของบรษัิทจะเห็นผลกาํไรเป็นบวกไดเ้ป็นปีแรกไดห้รอืไม่ 

 นำงสำวหลุยส์ เตชะอุบล  ชีแ้จงว่า บริษัทก็คิดว่าปีที่แลว้เราน่าจะกาํไรได้ แต่ว่ามันก็เกิดเหตุที่ไม่มีใคร

คาดคิดก็คือเรื่อง covid ซึ่งมนัไม่ไดก้ระทบแค่ GLOCON คนเดียวมนักระทบทัง้อตุสาหกรรมทัง้หมดเลย ในส่วนของธุรกิจ

ของเราที่เป็นอาหารกับบรรจุภัณฑเ์ราก็โดนผลกระทบบา้งเล็กนอ้ย แต่สิ่งที่เราโดนเยอะที่สดุคือรา้นอาหาร ซึ่งเราโดนปิด

โดนลอ็คดาวนแ์ละคนไม่ออกมาทานขา้วขา้งนอก ซึ่งเรื่องนีเ้ป็นอะไรที่ไม่คาดคิด หากถามว่าปีนีม้ันจะดีขึน้หรอืเปล่า เราก็

ทาํดีที่สดุที่เราทาํได ้แต่ว่า covid เนี่ยมนัก็ยงัคงอยู่ ถามว่าจะกาํไรหรือไม่ภายในปีนีเ้ป็นคาํถามที่คิดว่า ณ วันนีก้รรมการ

แลว้ก็ผู้บริหารก็คงยังตอบให้ไม่ได ้ไม่ใช่ว่าเรารูแ้ลว้เราตอบได้หรือไม่ไดเ้พราะทุกอย่างมันขึน้กับสถานการณ์ของทั้ง

ประเทศและของโลกตอนนีเ้รื่องของสถานการณโ์ควิดค่ะ 

 นำยอนุชิต นิมิตกำรดี ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง สอบถามดงันี ้

1. ทาํไมบริษัท ฟรุตตีด้ราย จาํกดั ถงึมียอดขายลดลงมาเรื่อยๆ และนอ้ยมากในไตรมาสที่ 4/2563 และมีแนวโนม้ใน
อนาคตเป็นอย่างไร 

2. อยากใหช้่วยอพัเดท การเพิ่มกาํลงัการผลติดาํเนินการไปไดม้ากนอ้ยเท่าไหรแ่ลว้ 
 นำงสำวสุภัททรำ คูรัตน์ ชีแ้จงว่าในเรื่องของรายไดใ้นไตรมาสที่  4 ที่ลดลงมาจะเป็นช่วงการระบาดของ 

covid-19 ในระลอกที่ 2 ของยโุรป ซึ่งบรษัิทโดนผลกระทบมาก จริงๆ บรษัิทโดนผลกระทบตั้งแต่เดือนมิถนุายนในปีที่แลว้

แลว้ก็ในไตรมาส 4 เนี่ยมันกระทบแรง ซึ่งทาํใหก้ารส่งออกเกิดผลกระทบไปดว้ย ที่ในสว่นของปีนีบ้รษัิทวางแผนอย่างไร ก็

จะเห็นว่าในไตรมาสแรกของปีนี ้รายได้เริ่มกลับมา เพราะถึงแมจ้ะมีเรื่องของ covid-19 ระลอก 3 ในบางซึ่งส่วนใหญ่

ประเทศที่เราส่งออกไปจาํหน่ายคือ USA และยโุรปซึ่งมีไดเ้ริ่มมีการฉีดวคัซีนไปแลว้ซึ่งถือเป็นสถานการณท์ี่ดี เพราะฉะนั้น

จะเห็นได้ว่าในไตรมาสที่ 1 จะเห็นรายไดก้ลับคืนมา และคาดว่าจะดีขึน้ในไตรมาส 2 ซึ่งบริษัทคุยกับลูกคา้สมํ่าเสมอ 

ลกูคา้ไดบ้อกว่าความตอ้งการของผูซ้ือ้เขาไม่มีปัญหาเลยมีคนซือ้ตลอด ประเด็นที่เป็นปัญหามากกว่าคือในเรื่องของการ

สง่ออกซึ่งคาดว่าในปีนีจ้ะเติบโตทกุไตรมาสดว้ยการที่เรามีตลาดอยู่แลว้และจะขยายออกไปอีกเรื่อยๆ 

 นำงสำวสุพีรณัฐ กวีวัจน์ ผู้ถือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง สอบถามถึงเรื่องแผนการขยายสาขารา้นอาหาร 

A&W และเรื่องการนาํเมน ูplant based food มาจาํหน่ายในรา้นอาหาร 

 นำงสำวหลุยส ์เตชะอุบล ชีแ้จงว่ายงัไงบรษัิทก็จะขยายสาขาของ A&W โดยแผนการของเราจะไม่เปิดเป็น

รา้นใหญ่ๆ แลว้เนื่องจากใชเ้งินลงทนุค่อนขา้งสงูในการเปิดสาขา ซึ่งเราก็จะเปิดออกมาเป็นในลกัษณะ food truck หรอืว่า

ลกัษณะ pop up store มากกว่าเพื่อที่จะใหบ้รกิารผูบ้รโิภคไดเ้ขา้ถงึ A&W มากขึน้ 
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 ในส่วนของ plant based food วันนี ้เ รากําลังพัฒนาสูตรของเบอร์เกอร์ที่ เ ป็น  plant based คาดว่าจะ

ออกจาํหน่ายใหล้กูคา้ของรา้น A&W ก่อนมิถนุายนนี ้

 นำยชรินทร์ ไชยศรี ผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตัวเอง สอบถามผูบ้ริหารเรื่องแนวทางการเพิ่มยอดขายกลุ่ม

อาหาร และความมั่นใจในการไปถงึเป้าหมาย 

 นำยธวิน อินทรแจ้ง ชีแ้จงว่าแนวทางการเพิ่มยอดขายนี ้บริษัทมีการขยายฐานลูกคา้นะครบั วันนีทุ้กๆ 

ช่องทางทกุมิติไม่ว่าจะเป็นซุปเปอรม์ารเ์ก็ต รา้นอาหาร หรือว่าโรงงานที่เป็นผูผ้ลิตต่อเอง รวมถึงรา้นสะดวกซือ้ ตอนนีทุ้ก

ลกูคา้ทุกท่านเรามียอดขายที่เพิ่มขึน้ตลอดแมว้่าช่วงนีเ้ป็นช่วงโควิดก็ตามก็ยงัคงมียอดสั่งซือ้เพิ่มขึน้อยู่นะครบั แลว้ก็อยาก

ใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจไดว้่าธุรกิจอาหารของเราสามารถเติบโตไดต้ามเป้าที่ตัง้ไวค้รบั 

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสรจ็ สาํหรบัรอบระยะเวลาบญัชี

ประจาํปี สิน้สดุ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 ดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉันทะที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสยีงลงคะแนน ดงันี ้
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วำระท่ี 4  พิจำรณำอนุมัติงดจำ่ยเงนิปันผล ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2563 

 ผูด้าํเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ี่ประชมุทราบว่า บริษัทมีนโยบายการจ่ายปันผลในอัตราไม่ต ํ่ากว่ารอ้ยละ 50 

ของกาํไรสุทธิหลังหักภาษี และสาํรองตามกฎหมายแลว้  เนื่องจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจาํปี 2563  

มียอดขาดทนุสะสม คณะกรรมการมีความเห็นว่า สมควรอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชมุอนมุติังดจ่ายเงินปันผลสาํหรบัผลการดาํเนินงานประจาํปี 2563 ดงักลา่ว  

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ 

มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุติัดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของจาํนวนเสยีงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุัติงดจ่ายเงินปันผล สาํหรบัผลการดาํเนินงานปี 2563 ดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้

 

วำระท่ี 5  พิจำรณำอนุมัติเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพ้นจำกต ำแหน่งตำมวำระ 

 ผูด้าํเนินการประชุมได้แจง้ต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจาํกัด พ.ศ. 2535 และตาม

ขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ 18. กาํหนดว่าในการประชุมสามัญผูถื้อหุน้ประจาํปีทุกครัง้ใหก้รรมการออกจากตาํแหน่งจาํนวน

หนึ่งในสามของจาํนวนกรรมการทั้งหมด ถา้จาํนวนกรรมการที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจาํนวน
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ใกลท้ี่สดุกบัสว่นหนึ่งในสาม โดยในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี 2564 มีกรรมการที่ตอ้งออกจากตาํแหน่งกรรมการ

ของบรษัิทตามกาํหนดวาระ ดงันี ้

1. นางทิพยสดุา   ถาวรามร  ประธานกรรมการ 
2. นางสพุร วธันเวคิน  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ 

 คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการผูม้ีส่วนไดเ้สยี เห็นสมควรใหเ้สนอที่ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ พิจารณาเลอืกตั้ง

บคุคลเป็นกรรมการบรษัิทแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ดงันี ้

1. นางทิพยสดุา   ถาวรามร  ประธานกรรมการ 
2. นางสพุร วธันเวคิน  รองประธานกรรมการ 
3. นายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน  กรรมการอิสระ 

 โดยขอ้มูลของกรรมการที่ตอ้งออกตามวาระ และที่เสนอผูถื้อหุน้เลอืกตัง้กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการต่ออีก

วาระหนึ่งไดจ้ดัส่งใหก้ับผูถื้อหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นว่ากรรมการ ทั้ง 3 ท่าน 

มีความเหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาและอนมุัติเลอืกตัง้เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท

อีกวาระหนึ่ง  

 (ทั้งนี ้กรรมการที่จะได้รับการเลือกตั้งเข้าดาํรงตาํแหน่งทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้ร่วมอยู่ในหอ้งประชุมจนกว่าการ

เลอืกตัง้จะแลว้เสรจ็ เพื่อใหผู้ถื้อหุน้สามารถลงคะแนนไดอ้ย่างอิสระและมีความโปรง่ใส) 

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชมุลงมติเลือกกรรมการ ทั้ง 3 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งเป็นรายบุคคล โดยในระหว่างวาระมีผูถื้อหุน้เขา้รว่มประชมุดว้ย

ตนเอง  

มติท่ีประชุม 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พน้จากตาํแหน่งตามวาระ ดว้ยเสียงขา้งมาก

ของจาํนวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
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ท่านแรก นางทิพยสดุา ถาวรามร 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุัติเลอืกนางทิพยสดุา ถาวรามร เป็นกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้

ถือหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน ดงันี  ้

 

ท่านที่สอง นางสพุร วธันเวคิน 

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนุมัติเลือกนางสพุร วัธนเวคิน เป็นกรรมการบริษัทดว้ยคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อ

หุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
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ท่านที่สาม นายชยัรตัน ์เบ็ญจะมโน  

 ที่ประชุมมีมติพิจารณาอนมุัติเลอืกนายชยัรตัน ์ เบ็ญจะมโน เป็นกรรมการบรษัิทดว้ยคะแนนเสยีงทัง้หมดของ

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

 

วำระท่ี 6  พิจำรณำอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำร ประจ ำปี 2564 

 ผูด้าํเนินการประชุมได้แจง้ต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการเห็นว่าจาํนวนค่าตอบแทนที่ใหก้รรมการควรอยู่ใน

ระดับที่เหมาะสมและจงูใจพอที่จะสามารถรกัษากรรมการที่มีความรูค้วามสามารถและมีคุณภาพไวไ้ด ้รวมทัง้ควรอยู่ใน

ระดบัเดียวกบัอตุสาหกรรมและเหมาะสมกบัหนา้ที่ความรบัผิดชอบที่ ไดร้บัมอบหมาย คณะกรรมการจึงพิจารณากาํหนด

ผลประโยชนต์อบแทนกรรมการเป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 5,500,000 บาท/ปี โดยแบ่งเป็น ค่าบาํเหน็จ และค่าเบีย้ประชมุ ดงันี ้

 ตาํแหน่งประธานกรรมการ 250,000 บาท/ปี 

 ตาํแหน่งประธานกรรมการตรวจสอบ 200,000 บาท/ปี 

 กรรมการและกรรมการอิสระ 150,000 บาท/ท่าน/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการ 30,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

360,000 บาท/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการ 15,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทั้งนีไ้ม่เกิน 180,000 บาท/ 

ท่าน/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

80,000 บาท/ปี 
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 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการตรวจสอบ 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

40,000 บาท/ท่าน/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 

ทัง้นีไ้ม่เกิน 60,000 บาท/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการสรรหาและกาํหนดค่าตอบแทน 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้ร่วมประชมุ 

ทัง้นีไ้ม่เกิน 30,000 บาท/ท่าน/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 20,000 บาท/ครัง้ที่เขา้ร่วมประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

80,000 บาท/ปี 

 ค่าเบีย้ประชุมกรรมการบรหิารความเสี่ยง 10,000 บาท/ท่าน/ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ ทัง้นีไ้ม่เกิน  

40,000 บาท/ท่าน/ปี 

           โดยส่วนที่เหลือเห็นสมควรมอบอาํนาจใหป้ระธานกรรมการมีอาํนาจจัดสรรเป็นค่าตอบแทนกรรมการรายปี

ตามที่เห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาแลว้ว่าค่าตอบแทนที่นาํเสนอเป็นจาํนวนที่เหมาะสมเห็นสมควรเสนอที่ประชุม 

ผูถื้อหุน้อนมุติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่ว  

  ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชมุอนมุติัค่าตอบแทนประจาํปี 2564 ดงักลา่ว  

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ 

  มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุัติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงของผูถื้อหุน้ทั้งหมด

ที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

มติท่ีประชุม 

  ที่ประชมุมีมติพิจารณาอนมุัติค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสยีงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของ 

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้
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วำระท่ี 7  พิจำรณำอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และค่ำสอบบัญชี ประจ ำปี 2564 

 ผูด้าํเนินการประชุมได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผูถื้อหุ้น

พิจารณาและอนมุัติการแต่งตั้งผูส้อบบัญชีในสงักัดของ บริษัท ดีลอยท ์ทูช้ โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด เป็นผูส้อบ

บญัชีของบรษัิท สาํหรบัปี 2564 ดงัมีรายชื่อผูส้อบบญัชี ดงัต่อไปนี ้

1. นางสาวกรทอง  เหลอืงวิไล  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7210 หรอื 
2. ดร.เกียรตินิยม  คณุติสขุ   ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  4800 หรอื 
3. นายวลัลภ  วิไลวรวิทย ์ ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 6797 หรอื 
4. นายชพูงษ์  สรุชุติกาล  ผูส้อบบัญชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4325 

 และอนุมัติกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี 2564 ของบริษัทเป็นเงินจาํนวน 2,750,000 บาท ทั้งนี ้ ไม่รวม

ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ตามที่ไดจ้่ายจรงิ  

 ประธานฯ ขอใหท้ี่ประชุมซักถามหากมีข้อสงสยั และเมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ที่

ประชมุอนมุติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 ดงักลา่ว  

จ ำนวนเสียงท่ีต้องใช้เพ่ือผ่ำนมติ 

 มติในวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของจาํนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุม

และออกเสยีงลงคะแนน 
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มติท่ีประชุม 

 ที่ประชมุมีมติอนุมติัแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชี ประจาํปี 2564 ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้/ผูร้บัมอบฉนัทะที่มาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี  ้

 

วำระท่ี 8  พิจำรณำเร่ืองอ่ืนๆ (ถำ้มี) 

 ประธานฯ สอบถามที่ประชมุว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการซักถามในเรื่องอื่นใดหรอืไม่ 

 นำยอดิเรก พิพัฒนปั์ทมำ อำสำพิทักษส์ิทธิจำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามว่าเรื่องของการที่

บริษัทถูกกล่าวโทษจาก ก.ล.ต.แลว้ก็ตอ้งเสียค่าปรับในการกระทาํความผิดของผูบ้ริหารชุดก่อน 23 ลา้นบาท จะขอ

อนุญาตสอบถามประเด็นนีก้บัท่านกรรมการคือนอกจากเรื่องของที่ท่านคณะกรรมการชุดก่อน ก็คือคุณสรุพงษ์ไดก้ระทาํ

การที่เรยีกว่าป่ันหุน้ของ KIAT ทาํใหบ้รษัิทตอ้งชาํระค่าปรบัติดรา่งแหไปดว้ย อีกทัง้ยังมีเรื่องของคณุสรุพงษ์ในปี 2560 ก็มี

การถูกกล่าวโทษว่าใชข้อ้มูลภายในนะครบัซือ้ขายหุน้ของ NPP แลว้ก็ถูกกลา่วโทษปรบัอีกสิบกว่าลา้นบาท เหตุการณท์ั้ง

สองเหตุการณ์มันมันบ่งบอกถึงว่าบริษัทน่าจะมีปัญหาเรื่องการตรวจสอบภายในที่ไม่สามารถที่จะปกป้องในเรื่องการ

กระทาํอันไม่เหมาะสมของผูบ้รหิารได ้และเมื่อลงไปดูในรายละเอียดแลว้ก็พบว่าประธานกรรมการตรวจสอบตัง้แต่ยคุเดิม

จนถงึปัจจบุนันีก็้ยงัเป็นท่านอนนัต ์ซึ่งปัจจบุันก็ยงัเป็นประธานกรรมการตรวจสอบอยู่ ทาํใหเ้ราไม่แน่ใจว่าระบบของบรษัิท 

ระบบตรวจสอบภายในแลว้ก็บทบาทของกรรมการตรวจสอบ เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารทาํความผิดในลักษณะที่ ผิด 

ธรรมาภิบาลแบบนีย้ังมีประสทิธิภาพอยู่หรอืเปลา่ และเหตุการณแ์บบนีม้ันจะเกิดขึน้อีกไหม จงึอยากจะเรยีนถามเป็นขอ้ที่ 

1 ถึงระบบของการตรวจสอบภายใน บทบาทของประธานกรรมการตรวจสอบ อยากให้สรา้งความมั่นใจใหก้ับผูถื้อหุ้น

หน่อยว่าปัญหาจุดอ่อนขอ้นีม้ันจะไดร้บัการแกไ้ข ขอ้ที่ 2 อยากจะเรียนถามถึงผลกระทบที่บริษัทตอ้งมารบัใชห้นีข้องที่

เกิดขึน้จากการกล่าวโทษของ ก.ล.ต. 23 ลา้น โดยการกระทาํความผิดของคุณสรุพงษ์ ถา้ว่าที่จรงิแลว้มันก็ไม่ค่อยยติุธรรม

เท่าไหร่ แลว้บริษัทก็บอกว่ากาํลงัจะตั้งคณะกรรมการสอบสวนนะครบั จึงอยากจะถามว่าบริษัทจะมีความจริงจังในการ
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ดาํเนินคดีเพื่อเรียกรอ้งค่าเสียหายจากคณุสรุพงษ์ใหม้าชดเชยค่าเสยีหายที่ก่อใหก้บับริษัท อย่างนอ้ยบริษัทก็ถือเป็นวาระ

เรง่ด่วนหรอืไม่พอจะกาํหนดเป็น time line ครา่วๆ ว่าบรษัิทจะดาํเนินการเรื่องนีภ้ายในเมื่อไหร ่

 นำยอนันต ์ สิริแสงทักษิณ ชีแ้จงว่า บริษัทยังคงมีระบบการตรวจสอบของเรามีมาตรฐานที่ดีที่เราไดท้าํ

เอาไว ้คิดว่ายังไม่มีอะไรเสียหาย ซึ่งสาํหรบัเรื่องที่ทางบริษัทถูกมาตรการลงโทษทางแพ่งซึ่งทาํใหท้าํใหบ้ริษัทตอ้งจ่าย

ค่าปรบัทางแพ่งเป็นจาํนวนเงิน 23 ลา้นบาท โดย ก.ล.ต.กลา่วหาว่าบริษัทไดป่ั้นหุน้ของ KIAT เท่าที่จาํไดใ้นขณะนัน้บรษัิท

มีเงินที่จะเขา้มาลงทนุเก่ียวกบัเงินลงทนุในการทาํธุรกิจอยู่มาก และยังมีเงินส่วนหนึ่งที่ยงัไม่จาํเป็นตอ้งไปใชใ้นการลงทุน

ดงันั้น ทางฝ่ายบริหารก็เสนอมาว่าจะนาํเงินจาํนวนไม่เกิน 100 ลา้นบาท ไปทาํการลงทนุชั่วคราวซึ่งก็คือเอาไปลงทุนใน

หลกัทรัพย ์ซึ่งขณะนั้นคณะกรรมการของบริษัทก็อนุมัติใหท้าํการลงทุนไดไ้ม่เกิน 100 ลา้นบาทแลว้ก็ใหน้โยบายว่าให้

ปฏิบติัตามกฎเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัยคื์อไม่ไดม้ีนโยบายของบรษัิทที่ตอ้งการที่จะไปทาํใหม้ีกาํไรเพื่อเขา้บริษัทหรือการ

ป่ันหุ้น และในการตรวจสอบเรื่องการดาํเนินงานของบริษัทได้ใช้ในการตรวจสอบภายใน  และทางผู้สอบบัญชีก็ได้

ตรวจสอบเก่ียวกบัรายการพวกนีอ้ย่างละเอียด ซึ่งในขณะนัน้ก็ไม่ปรากฏว่ามีการป่ันหุน้อะไรเลยเพราะว่านอกจากจะมีหุน้

ของ KIAT แลว้เราก็ยงัมีหุน้ของบริษัทอื่นอยู่ดว้ยเหมือนกนั โดยเรื่องนีเ้กิดขึน้ตัง้แต่ช่วงปี 2557 ในขณะนั้นเราเห็นว่ามีการ

ซื ้อขายกันปกติแล้วทางผู้ตรวจสอบได้ตรวจสอบแล้วว่ามีก ําไรจากการลงทุนชั่ วคราวนี ้เ ป็นจํานวนเท่าไหร่  ซึ่ ง

คณะกรรมการเองในปีต่อๆ มาก็ไม่ค่อยสบายใจ เนื่องจากว่าการที่จะไปลงทนุในตลาดหลกัทรพัยน์ั้นไม่ใช่เป็นธุรกิจของ

บริษัท เราก็อยากจะใหล้ดการลงทุนชั่วคราวก็คือใหพ้ยายามใหปิ้ดเรื่องของการซือ้ขายหุน้  แต่ว่าการที่ปิดการซือ้ขายหุน้

โดยสิน้เชิงขณะนัน้มนัก็ยังไม่สามารถทาํได้เลย เพราะว่าหุน้บางตัวมนัก็ยงัไม่ไดร้าคาก็ยงัถือมาตลอดจนกระทั่งในช่วง 2-3 

ปีหลงัก็เห็นว่าบริษัทจะหยุดทาํการซือ้ขายหุน้ แลว้ก็พยายามจะเคลียรอ์อกใหห้มด เมื่อปีที่ผ่านมานีก็้เราก็สามารถที่จะ

เคลยีรห์ุน้ไปทั้งหมดแลว้ และบริษัทก็มีนโยบายว่าคือจะไม่มีการลงทุนในหลกัทรพัยอ์ีกต่อไป ซึ่งก็เป็นนโยบายของบริษัท

แลว้ก็เป็นนโยบายของกรรมการชุดนี ้ เพื่อต่อไปจะไม่มีเรื่องอื่นที่เกิดขึน้อีกโดยเด็ดขาด และการที่ซือ้ขายหุน้ในขณะนั้นคือ

ทางกรรมการเองก็ไม่สามารถที่จะทราบไดว้่าเป็นการขาดทนุหรอืกาํไร เพราะว่าเราใหน้โยบายไปแลว้ ซึ่งอาํนาจในการที่

จะซือ้ขายหุน้นัน้ก็เป็นอาํนาจของคุณสรุพงษ์ซึ่งเป็นกรรมการผูจ้ัดการในขณะนั้น การรายงานต่างๆ เราก็เห็นว่าทุกอย่าง

มนัเป็นเรื่องที่เป็นปกติมากๆ จนกระทั่งเราไดร้บัทราบพรอ้มกบัผูถื้อหุน้ คณะกรรมการชุดปัจจุบนัก็มีความกังวลใจแลว้ก็

ตกใจเหมือนกันว่าทาํไมเกิดเหตุการณน์ี ้เกิดขึน้ได้ จึงขอเรียนใหผู้ถื้อหุน้มั่นใจว่าระบบการตรวจสอบของบริษัทยังคงมี

ประสทิธิภาพ และเป็นไปตามมาตรฐาน และบรษัิทจะระมดัระวงัไม่ใหเ้กิดเหตกุารณเ์ช่นนีอ้ีก 

 นำยกุศล สังขนันท ์ชีแ้จงว่าหลงัจากที่บริษัทไดไ้ปจ่ายค่าปรบัแลว้ ก็ไดม้ีการแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้มาเพื่อ

จะสอบสวนเรื่องการกระทาํที่ผ่านมา ว่ามีผูใ้ดผูท้ี่เก่ียวขอ้งและมีการกระทาํการใดที่ทาํใหบ้ริษัทไดร้บัความเสียหาย ซึ่ง

จรงิๆ ก็จะมีการเริ่มประชุมกันแลว้ แต่เนื่องจากช่วงนีเ้ป็นช่วงที่มีการระบาดอย่างรุนแรงขึน้มาของ covid-19 ก็คงจะตอ้งดู

ไปสกัระยะหนึ่งว่าการรุนแรงของการระบาดเป็นยังไง ซึ่งคณะกรรมการคิดว่าจะทาํการสอบสวนใหเ้สร็จสิน้ภายในไม่เกิน

ประมาณ 90 วนั เพื่อสรุปรายงานต่อคณะกรรมการบริษัทว่าจะดาํเนินมีการดาํเนินการทางกฎหมายกบัผูใ้ดบา้งและก็แจง้

ใหผู้ถื้อหุน้ทราบต่อไป 
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 เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นอีก ประธานฯ จงึกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ ที่กรุณาสละเวลาอันมีค่ามาร่วมประชุมใน

วนันี ้และขอขอบคุณในความร่วมมือและการใหค้วามสนบัสนุนของทกุๆ ท่าน ทัง้นีบ้ริษัทจะนาํขอ้เสนอแนะของทกุท่านไป

ปรบัปรุงการบรหิารใหดี้ย่ิงขึน้ต่อไป  

ปิดประชุม เม่ือเวลำ 15:40 น. 

 
 

 

  

(นางสาววชิราภรณ ์อจันปัญญา) 
เลขานกุารบรษัิท                    

  

   

  (นางทิพยสดุา ถาวรามร) 
ประธานในที่ประชมุ 

   

 

 


