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บทคดัยอ่ 

รายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปี 2560 

24 เมษายน 2560 

   

เวลา และสถานที 

การประชุมจัดขนึเมือวนัที 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งบอลรูม (โซน A) ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิติ เลขท ี60         

ถนนรชัดาภเิษกตดัใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร  

กรรมการทเีขา้ร่วมประชุม จาํนวน 6 ท่าน 

คุณชายนอ้ย เผอืนโกสุม 

คุณตรขีวญั บนุนาค 

คุณชชัวาลย ์เจียรวนนท ์

คุณชาย วนิิชบตุร 

นายปณต สริวิฒันภกัด ี

นายอุเทน โลหชิตพทิกัษ ์

ประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ 

กรรมการ 

กรรมการ 

กรรมการ 

ฝ่ายบรหิารทเีขา้ร่วมประชุม จาํนวน 7 ท่าน 

คุณวรีพนัธ ์พูลเกษ 

คุณโสภณ ราชรกัษา 

คุณลลติพนัธุ ์พริิยะพนัธุ ์

คุณสามารถ รศัมโีรจนว์งศ์ 

คุณศิรพิร สมบตัิวฒันา 

คุณรจนา อศัววเิชยีรจินดา 

คุณสุธารา จรุงเรืองเกียรต ิ

ประธานเจา้หนา้ทบีริหาร  

ผูอ้าํนวยการใหญ่  

ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชแีละการเงนิ และเลขานุการบริษทั 

ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายนกัลงทนุสมัพนัธ ์

ผูอ้าํนวยการฝ่ายธุรการ 

ผูอ้าํนวยการฝ่ายบญัช ี

ผูอ้าํนวยการฝ่ายกฎหมาย 

ผูส้อบบญัชีทเีขา้ร่วมประชุม จาํนวน 1 ท่าน 

คุณรสพร เดชอาคม หุน้ส่วน ผูร้บัมอบอาํนาจจากผูส้อบบญัชี บรษิทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั 

กจิการเบอืงตน้ 

คุณลลติพนัธุ ์พริยิะพนัธุ ์(ผูอ้าํนวยการอาวุโสฝ่ายบญัชีและการเงนิ และเลขานุการบริษทั) กล่าวว่ามีผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบอาํนาจเขา้ร่วม

ประชมุทงัสนิ 321 ราย รวมจาํนวนหุน้ 1,376,767,783 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.06 ของหุน้ชาํระแลว้ (บริษทัมีผูถ้อืหุน้ 5,305 ราย ซึงถอืหุน้

รวม 1,834,142,375 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชมุตามขอ้บงัคบัของบรษิทั 

คุณวรีพนัธ ์กลา่วแนะนาํกรรมการของบรษิทั 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วแนะนาํผูบ้รหิาร และผูส้อบบญัชขีองบรษิทั 
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คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุถงึวธิีการออกเสยีงลงมตใินแต่ละวาระวา่ ในกรณีทผูีถ้อืหุน้ตอ้งการลงคะแนนเสียงคดัคา้น หรืองดออกเสียง 

ใหล้งคะแนนและลงชอืในบตัรลงคะแนน ในกรณีทเีป็น Custodian และตอ้งการแบ่งเสียงในการลงคะแนน ใหร้ะบุจํานวนหุน้ลงในบตัร

ลงคะแนน โดย 1 หุน้มเีสยีงเทา่กบั 1 เสยีง 

คุณลลติพนัธุ ์กลา่วขออาสาสมคัรจากผูถ้อืหุน้ร่วมเป็นสกัขพียานในการนบัคะแนนของบรษิทั แต่ไม่มผูีร้บัอาสา 

คุณชายนอ้ย เผือนโกสุม (ประธานกรรมการ) เป็นประธานทปีระชมุ ประธานไดก้ล่าวเปิดประชมุและดาํเนินการประชมุตามระเบยีบวาระ 

ดงัต่อไปน ี

วาระท ี1 รบัรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี1/2559 ทจีดัขึนเมอืวนัท ี23 ธนัวาคม 2559 

 ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมวสิามญัผูถ้อืหุน้ครงัท ี

1/2559 เนืองจากรายงานการประชมุดงักลา่วถกูบนัทกึอยา่งถกูตอ้ง และมรีายละเอยีดของมตทิปีระชมุครบถว้น 

 ประธานไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณารบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี1 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 6 ราย ถอืหุน้รวม 955,096 หุน้  

 ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี    

 ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน         1,377,720,879           รอ้ยละ  100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

        1,377,720,879 

                          - 

          รอ้ยละ  100.0000 

          รอ้ยละ     0.0000     

  มต ิ :  ทปีระชมุใหก้ารรบัรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 

วาระท ี2 รบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัทประจาํปี 2559 

 คุณวรีพนัธร์ายงานผลการดาํเนินของบรษิทัประจาํปี 2559 ใหท้ปีระชมุรบัทราบ  

พนืทเีช่า (ณ 31 ธนัวาคม 2559)  โรงงาน  คลงัสนิคา้  

พนืทเีช่ารวม (ตร.ม.)  196,205       488,337  

พนืทเีช่าเพมิสุทธิระหว่างปี (ตร.ม.)      33,525       65,087  

อตัราการเช่า  49% 72% 

 

การใหเ้ช่าอสงัหารมิทรพัย ์(หน่วย: ลา้นบาท) 2559 2558 เปลยีนแปลง  

รายไดจ้ากการใหเ้ช่าและบริการทเีกียวขอ้ง  1,172 1,049 12% 

สดัส่วนรายไดจ้ากการใหเ้ช่า เทยีบกบัรายไดร้วม  63% 22%   

ตน้ทนุการใหเ้ช่าและบริการทเีกยีวขอ้ง  333 306 9% 

กาํไรขนัตน้จากการใหเ้ช่า  72% 71%   
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การขายอสงัหารมิทรพัย ์(หน่วย: ลา้นบาท) 2559 2558 เปลยีนแปลง  

รายไดจ้ากการขายอสงัหารมิทรพัย ์ 251 3,346 -92% 

สดัส่วนรายไดจ้ากการขาย เทยีบกบัรายไดร้วม  13% 69%   

ตน้ทนุขายอสงัหารมิทรพัย ์ 160 2,401 -93% 

กาํไรขนัตน้จากการขาย  36% 28%   

รายไดท้เีกยีวขอ้งกบั Property funds และ REIT  

(หน่วย: ลา้นบาท) 
2559 2558 เปลยีนแปลง 

กาํไรจากการขายเงนิลงทนุใน PFunds/REIT  104 126 -17% 

รายไดค่้าบริหารจดัการจาก PFunds/REIT  201 204 -1% 

ส่วนแบง่กาํไรจากเงนิลงทนุใน PFunds/REIT   252 248 2% 

กาํไรรบัรูเ้พมิเตมิจากการขายอสงัหาฯ ให ้PFunds/REIT   295 247 19% 

 

ค่าใชจ้่ายทสีาํคญั (หน่วย: ลา้นบาท) 2559 2558 เปลยีนแปลง  

ค่าใชจ่้ายในการขายและบรหิาร  523 472 11% 

ค่าเสอืมราคา  181 285 -36% 

ค่าใชจ่้ายทางการเงนิ  812 762 7% 

กาํไรสุทธิ  278 771 -64% 

กาํไรต่อหุน้ (บาทต่อหุน้)  0.25 0.7 -64% 

สนิทรพัย ์ 36,093 36,287 -1% 

หนีสนิ  24,675 24,598 0.30% 

ส่วนของผูถ้อืหุน้  11,418 11,689 -2% 

 

อตัราสว่นทางการเงนิ 2559 2558 

อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้  2.38% 6.65% 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวร 2.31% 4.63% 

อตัราส่วนหนีสนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 2.16 2.10 

อตัราส่วนหนีสนิสุทธิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่)  2.13 2.01 

อตัราส่วนหนีสนิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เทา่) 1.95 1.88 

อตัราส่วนหนีสนิสุทธิทมีภีาระดอกเบยีต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ (เท่า) 1.92 1.78 

 

แผนการใชเ้งนิทไีดร้บัจากการเพมิทนุในเดอืนมกราคม 2560 (หน่วย: ลา้นบาท) 

ชาํระหนีเงนิกูย้มื 8,800 

พฒันาโรงงาน/คลงัสนิคา้  3,000 

เงนิทนุหมนุเวยีน 1,430 

รวม  13,230 
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นอกจากนีบรษิทัไดม้กีารดาํเนินการในการต่อตา้นการทจุรติคอรรปัชนั รายละเอยีดดงัน ี

• ปี 2558 บรษิทัร่วมลงนามในคําประกาศเจตนารมณ์ของแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (Private 

Sector Collective Action Coalition Against Corruption or CAC)  

• ปี 2558 คณะกรรมการบรษิทัอนุมตั/ิประกาศใชน้โยบายต่อตา้นการทจุรติคอรร์ปัชนั (Anti-Corruption Policy) 

• ปลายปี 2559 บรษิทัยนืขอรบัรองมาตรฐานการต่อตา้นการคอรร์ปัชนัโดย CAC (ขณะนีอยูใ่นขนัตอนการพจิารณารบัรอง) 

คุณอมร โควานิชเจรญิ ใหค้วามเหน็เกยีวกบัการชะลอการขายอสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ TREIT ว่ามีความเหมาะสมเนืองจากเหน็

ว่ารายไดท้ีไดร้บัจากค่าเช่าทมีีลกัษณะเป็น Recurring Income จะมีผลตอบแทนทสูีงกว่าเมือเปรียบเทียบกบัการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่กองทนุ รวมทงัไดเ้สนอใหค้ณะกรรมการพิจารณาเลอืนการจดัประชุมผูถ้อืหุน้มาเป็นตน้เดือนเมษายน 

เพอืเปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้ไดม้าร่วมประชมุไดม้ากขนึ 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี2 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 6 ราย ถอืหุน้รวม 51,200 หุน้ 

ทปีระชุมรบัทราบผลการดาํเนินงานของบรษิัท 

วาระท ี3 พจิารณาอนุมตังิบการเงนิทตีรวจสอบแลว้ของบรษิัท สาํหรบัรอบปีบญัชีสนิสดุ 31 ธนัวาคม 2559 

 ประธานกล่าวว่าคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรใหท้ปีระชุมผูถ้ือหุน้อนุมตัิงบการเงนิทีตรวจสอบแลว้ของบริษทั 

สาํหรบัรอบปีบญัชีสินสุด 31 ธนัวาคม 2559 ตามทปีรากฏอยู่ในรายงานประจําปีของบริษทั เนืองจากงบการเงนิดงักล่าวได ้

แสดงขอ้มูลทีครบถว้น เชือถือได ้สมเหตุสมผล และสอดคลอ้งกบัหลกัการบญัชีทีถอืปฏิบตัิกนัทวัไป รวมทงักฎระเบยีบ   

ต่าง ๆ ทเีกยีวขอ้ง ทงันีงบการเงนิดงักลา่วไดผ้่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัแลว้ โดยผูส้อบบญัชีได ้

ใหค้วามเหน็วา่งบการเงนิดงักลา่วแสดงขอ้มูล โดยถกูตอ้งตามทคีวรในสาระสาํคญั ตามมาตรฐานรายงานทางการเงนิ  

 ประธานไดเ้สนอใหท้ปีระชมุพจิารณาอนุมตังิบการเงนิดงักลา่ว 

 ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน              1,377,772,079              รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

           1,377,772,079          

- 

             รอ้ยละ 100.0000 

             รอ้ยละ    0.0000 

  มติ : ทปีระชมุมมีติอนุมตังิบการเงนิดงักล่าวขา้งตน้ตามทปีระธานเสนอ  

วาระท ี4 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลเป็นเงนิสดเป็นเงนิสดจากผลการดาํเนินงานปี 2559 และการตงัสาํรองตามกฎหมาย 

 ประธานกลา่ววา่จากการพจิารณาถงึนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั ผลการดาํเนินงานประจําปี 2559 กาํไรสะสม รวมทงั

กระแสเงนิสดของบรษิทั คณะกรรมการเหน็สมควรใหเ้สนอต่อผูถ้อืหุน้เพือพิจารณาอนุมตัิการจ่ายเงนิปนัผลจากกาํไรสะสม

รวมจาํนวน 0.08 บาทต่อหุน้ โดยเงนิปนัผล 0.08 บาทต่อหุน้ จ่ายจากกาํไรสุทธิทไีดร้บัยกเวน้ภาษเีงนิไดน้ิตบิคุคลทงัจาํนวน 
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คุณวรีพนัธ ์กลา่วเสรมิวา่การจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่ว คิดเป็นรอ้ยละ 53.35 ของกาํไรสุทธิรวมของบริษทั แต่เนืองจากปี 2559 

คณะกรรมการบริษทัไดม้ีมติยกเลิกการขายสินทรพัยเ์ขา้กองทรสัต์ จึงทาํใหก้ําไรของบริษทัลดลงจากปีก่อนหนา้ แต่การ

จ่ายเงนิปนัผลยงัคงเป็นไปตามนโยบายของบรษิทัทไีม่ตาํกวา่รอ้ยละ 40  

คุณลลติพนัธุ ์กลา่ววา่วนัขนึเครอืงหมาย XD คือวนัท ี2 พฤษภาคม 2560 วนักาํหนดรายชือผูถ้อืหุน้เพือรบัสิทธิในเงนิปนัผล 

(Record date) คือ วนัท ี4 พฤษภาคม 2560 วนัปิดสมดุทะเบยีนรวบรวมรายชือผูถ้อืหุน้คือ วนัท ี5 พฤษภาคม 2560 และ

วนัจ่ายเงนิปนัผล คือ วนัท ี19 พฤษภาคม และเนืองจากในรอบปีบญัช ี2559 บรษิทัมขีาดทุนสุทธิประจําปี ดงันนัจึงไม่ตอ้งตงั

สาํรองตามกฎหมาย 

คุณอมร โควานิชเจริญ สอบถามถงึสาเหตุทอีตัราการเช่ามีจํานวนลดลง รวมถงึแนวทางการแกไ้ข โดยคุณวีรพนัธ์ชีแจงว่า

ปจัจุบนับรษิทัมนีโยบายลดการก่อสรา้งโรงงานและคลงัสนิคา้ลง โดยมุ่งเนน้การเพิมจํานวนผูเ้ช่าใหสู้งขนึ ซึงจะทาํใหอ้ตัราการ

เช่ามีจํานวนเพิมขนึได ้รวมถงึสญัญาต่างๆ ทใีกลห้มดอายุ บริษทัจะพยายามเจรจาการต่อสญัญาเช่าใหม้ีระยะเวลาทยีาว 

นานขนึ  

คุณศิรพิร ศิรไิพบูลย ์สอบถามถงึความเป็นไปไดท้จีะจ่ายเงนิปนัผลในคราวต่อไปใหเ้ร็วขนึ คุณลลติพนัธุ์ชีแจงว่าในปีต่อไป 

จะพจิารณาและเร่งดาํเนินการใหส้ามารถเลอืนวนัจ่ายเงนิปนัผลใหไ้ดเ้รว็ยงิขนึ 

คุณสญัญา สกลคฤษเดช สอบถามถึงแนวโนม้กําไรสุทธิของบริษทัในอนาคต คุณวรีพนัธ์ชีแจงว่าบริษทัยงัคงมีการขาย

อสงัหารมิทรพัยใ์หแ้ก่ผูเ้ช่าและผูท้มีีความตอ้งการซือโรงงานและคลงัสินคา้ นอกจากนีบริษทัจะมีรายไดค่้าเช่าทเีพิมขนึจาก

ทรพัยส์นิทถีกูยกเลกิไม่ไดข้ายใหแ้ก่กองทรสัตใ์นปีทผี่านมา ดงันนั กาํไรของบรษิทัจะมแีนวโนม้เพมิขนึ 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี4 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 6 ราย ถอืหุน้รวม 26,093 หุน้  

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,798,172               รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,798,172 

                          - 

              รอ้ยละ 100.0000 

              รอ้ยละ    0.0000 

  มติ : ทปีระชมุมมีติอนุมตักิารจ่ายเงนิปนัผลตามทปีระธานเสนอ 

วาระท ี5 พจิารณาอนุมตักิารเลอืกตงักรรมการเขา้ดาํรงตาํแหน่งแทนกรรมการทพีน้จากตาํแหน่งตามวาระ 

คุณวรีพนัธ ์ชแีจงต่อทปีระชมุวา่ในปีนีมกีรรมการทตีอ้งพน้จากตาํแหน่งตามวาระจํานวน 3 ท่าน คือ คุณชายนอ้ย เผือนโกสุม 

คุณปณต สิริวฒันภกัดี และคุณชาย วินิชบุตร และคณะกรรมการไดพ้ิจารณาแลว้เห็นสมควรใหผู้ถ้อืหุน้อนุมตัิแต่งตงั

กรรมการทงั 3 ท่านกลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอีกวาระหนึง เนืองจากกรรมการทงั 3 ท่านมีคุณสมบตัิเหมาะสมกบัการ

เป็นกรรมการของบริษทั และกรรมการทงั 3 ท่านไม่มีตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทดี ําเนินธุรกิจเดียวกนักบับริษทัทอีาจ

ก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์นอกจากนี คุณชายนอ้ย เผือนโกสุม มีคุณสมบตัิของการเป็นกรรมการอิสระ และที

ผ่านมาสามารถใหค้วามเหน็ไดอ้ยา่งเป็นอสิระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท์เีกยีวขอ้ง 
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คุณวรีพนัธ์ แจง้ว่าสาํหรบัวาระนีขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงคะแนนเลอืกตงักรรมการเป็นรายบุคคล โดยมีรายละเอียดประวตัิของ

กรรมการตามทนีาํเสนอบนสไลด ์ 

คุณลลิตพนัธุ์ แจง้ว่าตามทบีริษทัเปิดโอกาสใหผู้ถ้ือหุน้เสนอรายชือบุคคล เพือเขา้รบัการพิจารณาเลอืกตงัเป็นกรรมการ 

ปรากฏวา่ไม่มผูีถ้อืหุน้เสนอรายชือบุคคลอืนเขา้มา   นอกจากนนั กรรมการทงั 3 ท่าน ไดผ้่านการอนุมตัิจากคณะกรรมการ

สรรหาเพอืเสนอชอืใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พจิารณาแลว้ 

 คุณวรีพนัธแ์จง้ใหท้ปีระชมุลงมตเิลอืกตงัคุณชายนอ้ย เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง 

 คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งนีมผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 3 ราย ถอืหุน้รวม 1,540 หุน้  

 ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

การเลอืกตงันายชายนอ้ย เผือนโกสมุ 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,772,588                รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,424,424 

                     348,164 

              รอ้ยละ  99.9747 

              รอ้ยละ   0.0253 

มต ิ : ทปีระชมุมมีตอินุมตัใิหน้ายชายนอ้ย เผอืนโกสุม เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึง 

ประธานขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิลอืกตงัคุณปณตเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง 

 การเลอืกตงันายปณต สริวิฒันภกัด ี

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,758,713                รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,515,464 

                     243,249 

              รอ้ยละ  99.9823 

              รอ้ยละ   0.0177 

 มต ิ : ทปีระชมุมมีตอินุมตัใิหน้ายปณต สริวิฒันภกัด ีเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึง 

 ประธานขอใหผู้ถ้อืหุน้ลงมตเิลอืกตงัคุณชายเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการอกีวาระหนึง 

 การเลอืกตงันายชาย วินิชบตุร 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,729,588                รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,639,088 

                       90,500 

              รอ้ยละ  99.9934 

              รอ้ยละ   0.0066 

 มต ิ : ทปีระชมุมมีตอินุมตัใิหน้ายชาย วนิิชบตุร เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการของบรษิทัอกีวาระหนึง 
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วาระท ี6 พจิารณาเพมิจาํนวนกรรมการบรษิัทเป็น 9 ท่าน 

ประธานกล่าวว่าเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงาน และเพือใหอ้งค์ประกอบของคณะกรรมการมาจากผูม้ีความรู ้

ความสามารถทหีลากหลาย คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็สมควรอนุมตัิใหเ้ปลยีนแปลงเพิมจํานวนกรรมการของบริษทัจาก

เดมิ 8 ทา่น เป็น 9 ทา่น 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี6 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 1 ราย ถอืหุน้รวม 26 หุน้  

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,795,738               รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,795,238 

                          500 

              รอ้ยละ 99.99996 

              รอ้ยละ  0.00004 

 มต ิ : ทปีระชมุมมีตอินุมตัเิพมิจาํนวนกรรมการบรษิทัเป็น 9 ทา่นตามทปีระธานเสนอ 

วาระท ี7 พจิารณาแต่งตงักรรมการบรษิัทท่านใหม่ 

ประธานกล่าวว่าเพือเพิมประสิทธิภาพในการบริหารงานของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควร

อนุมตัอินุมตัแิต่งตงั รองศาตราจารยธ์ิติพนัธุ์ เชือบุญชยั เป็นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ เนืองจากมีคุณสมบตัิ

เหมาะสมกบัการเป็นกรรมการบริษทัและกรรมการอิสระ รวมทงัไม่มีตาํแหน่งกรรมการในบริษทัทดีาํเนินธุรกิจเดียวกนักบั

บรษิทัทอีาจก่อใหเ้กดิความขดัแยง้ทางผลประโยชน ์

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี7 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 343 ราย ถอืหุน้รวม 1,377,801,738 หุน้  

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,795,738               รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,795,238 

                          500 

              รอ้ยละ 99.99996 

              รอ้ยละ  0.00004 

  มติ : ทปีระชมุมมีติอนุมตัริองศาตราจารยธ์ิตพินัธุ ์ เชอืบญุชยั เป็นกรรมการอสิระและกรรมการตรวจสอบตามทปีระธาน

เสนอ 

วาระท ี8 พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนของกรรมการบรษิัทสาํหรบัปี 2560 

ประธานกลา่วว่า คณะกรรมการมีมติเสนอใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2560 โดยค่าตอบแทน

ของกรรมการและกรรมการตรวจสอบรวมกนัทงัสนิไม่เกนิ 15,000,000 บาทต่อปี เพือใหส้อดคลอ้งกบัการเพิมขนึของจํานวน

กรรมการจากเดมิ 8 ทา่น เป็น 9 ทา่น ตามทผูีถ้อืหุน้ไดอ้นุมตัใินวาระท ี6 ซงึมรีายละเอยีดตามหนงัสอืเชญิประชมุดงันี  
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(หน่วย: บาท) 

รายละเอยีดค่าตอบแทน ปี 2559 
ปี 2560  

(ทขีออนุมตัคิรงันี) 

1) เบยีประชมุ 

- ประธานคณะกรรมการบรษิทั 

- กรรมการบริษทั 

- กรรมการตรวจสอบ 

 

20,000/คน/ครงั 

10,000/คน/ครงั 

10,000/คน/ครงั 
 

เช่นเดยีวกบัปี 2559 
2) โบนสั ขนึอยู่กบัผลประกอบการของบริษทั 

3) สทิธิในการซอืหุน้หรือหลกัทรพัยแ์ปลงสภาพจากโครงการ ESOP    

    ทกีาํหนดใหเ้ป็นค่าตอบแทนกรรมการโดยเฉพาะ 

 

- ไม่ม ี- 

ค่าตอบแทนรวมทงัหมดต่อปี ไม่เกนิ 13,000,000 ไม่เกนิ 15,000,000 

    ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ประชุม 

ผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ร่วมประชมุ          1,377,801,738               รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         1,377,356,574 

                 442,164                     

                    3,000 

              รอ้ยละ  99.9677 

              รอ้ยละ   0.0321 

              รอ้ยละ   0.0002 

 มต ิ :  ทปีระชมุมมีตอินุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการสาํหรบัปี 2560 ตามทปีระธานเสนอ 

วาระท ี9 พจิารณาแต่งตงัผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบบญัชีของบรษิัท ประจาํปี 2560 

คุณวรีพนัธก์ลา่ววา่ปี 2560 บรษิทัขอเสนอผูส้อบบญัชจีากบรษิทั สาํนกังาน อวีาย จาํกดั ไดแ้ก่ นายโสภณ เพิมศิริวลัลภ หรือ

นางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกลุ หรอืนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุมนา พนัธ์พงษส์า

นนท ์เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั ซงึทผี่านมาไม่มผูีใ้ดเป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทัเกนิคราวละ 5 ปี  

ประธานกล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแลว้เหน็สมควรใหท้ปีระชุมผูถ้อืหุน้อนุมตัิแต่งตงัผูส้อบบญัชีจากบริษทั สาํนกังาน   

อวีาย จาํกดั  ตามรายชอืทคีุณวรีพนัธก์ลา่วมา เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2560 โดยมีค่าตอบแทนจากการสอบบญัชี

จาํนวนไม่เกนิ 1,050,000 บาท  

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ทเีขา้ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทเีขา้ร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนน               1,377,707,738                รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

              1,377,707,738 

                       91,000 

              รอ้ยละ  99.9934 

              รอ้ยละ   0.0066 
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 มต ิ : ทปีระชมุมมีตแิต่งตงันายโสภณ เพมิศิรวิลัลภ หรอืนางสาวรุง้นภา เลศิสุวรรณกุล หรือนางสาวพิมพใ์จ มานิตขจรกิจ 

หรือนางสาวรสพร เดชอาคม หรือนางสุมนา พนัธ์พงษ์สานนท์ เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจําปี 2560 และมี

ค่าตอบแทนประจาํปี 2560 จาํนวนไม่เกนิ 1,050,000 บาท  

วาระท ี10 พจิารณาการเพมิทนุจดทะเบยีนของบรษิัทฯ แบบมอบอาํนาจทวัไป และการแกไ้ขเพมิเติมหนังสอืบริคณหส์นธิ 

คุณวรีพนัธก์ลา่ววา่เพอืเพมิความสามารถในการจดัหาเงนิจากตลาดทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม ในกรณีทบีริษทัมีความจําเป็นเร่งด่วน

ในการใชเ้งนิลงทุน คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นควรอนุมตัิการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษทัแบบมอบอํานาจทวัไป 

(General Mandate) โดยบรษิทัจะทาํการเพิมทุนจดทะเบยีนอีกเป็นจํานวน 917,071,187 บาท โดยการออกหุน้สามญัใหม่

จาํนวน 917,071,187 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นทนุจดทะเบยีนทงัสิน 2,751,213,562 บาทและเหน็ควรอนุมตัิ

การแกไ้ขเพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธิของบรษิทั ขอ้ 4. เพอืใหส้อดคลอ้งกบัการเพมิทนุจดทะเบยีน ดงัน ี

ขอ้ 4. 

ทนุจดทะเบยีน 2,751,213,562 บาท (สองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึงหมืนสามพนัหา้

รอ้ยหกสบิสองบาทถว้น) 

แบง่ออกเป็น 2,751,213,562 หุน้ (สองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึงหมืนสามพนัหา้

รอ้ยหกสบิสองหุน้) 

มูลค่าหุน้ละ            1.00 บาท (หนึงบาทถว้น) 

โดยแยกออกเป็น 

หุน้สามญั 2,751,213,562 หุน้ (สองพนัเจ็ดรอ้ยหา้สิบเอ็ดลา้นสองแสนหนึงหมืนสามพนัหา้

รอ้ยหกสบิสองหุน้) 

หุน้บรุมิสทิธิ         - หุน้ ( - ) 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี10 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 2 ราย ถอืหุน้รวม 400 หุน้  

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงันี 

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ร่วมประชมุ          1,377,802,139               รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         1,373,125,653 

               4,642,361                                      

                   34,125 

              รอ้ยละ  99.6606 

              รอ้ยละ   0.3369 

              รอ้ยละ   0.0025 

 มต ิ : ทีประชุมมีมติการเพิมทุนจดทะเบียนของบริษ ัทแบบมอบอํานาจทวัไป โดยการออกหุน้สาม ัญใหม่จํานวน 

917,071,187 หุน้ มูลค่าทตีราไวหุ้น้ละ 1 บาท รวมเป็นทุนจดทะเบยีนทงัสิน 2,751,213,562 บาท และการแกไ้ข

เพมิเตมิหนงัสอืบรคิณหส์นธติามทกีลา่วขา้งตน้ 
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วาระท ี11 พจิารณาการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุของบรษิัทฯ แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate) 

คุณวรีพนัธก์ลา่ววา่เพอืเพมิความสามารถในการจดัหาเงนิจากตลาดทนุไดอ้ยา่งเหมาะสม ในกรณีทบีริษทัมีความจําเป็นเร่งด่วน

ในการใชเ้งนิลงทนุ คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็ควรอนุมตัิการการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัตามทไีดม้ี

การเพมิทนุจดทะเบยีนในวาระท ี10 โดยมรีายละเอยีดการจดัสรร ดงัน ี

1. จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุจาํนวนไม่เกนิ 550,242,712 หุน้ เพอืเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดมิตามสดัส่วนการถอืหุน้ และ/หรอื 

2. จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุจาํนวนไม่เกนิ 366,828,475 หุน้ เพอืเสนอขายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป  

การจดัสรรหุน้เพมิทนุตามวธิีการตามขอ้ 1. และ 2. แลว้ ทุนชาํระแลว้ในส่วนทเีพิมเติมจะตอ้งไม่เกินกว่ารอ้ยละ 30 ของทุน

ชาํระแลว้ ณ วนัทคีณะกรรมการบรษิทัมมีตใิหเ้พมิทนุ ซงึเป็นจาํนวนไม่เกนิ 550,242,712 หุน้ 

คุณวรีพนัธก์ลา่วเพมิเตมิวา่ ขอใหผู้ถ้อืหุน้มอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจพิจารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนใน

คราวเดยีวกนัหรอืหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อนหรือทุกกลุ่มบุคคลรวมกนัในคราวเดียวกนัก็ได ้

และใหม้อีาํนาจรวมถงึการกาํหนด ราคาเสนอขาย วนั และเวลาเสนอขาย และรายละเอียดและเงอืนไขต่าง ๆ ทเีกียวกบัการ

จดัสรรหุน้สามญัเพมิทนุดงักลา่ว โดยใหบ้ริษทัดาํเนินการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าวใหแ้ลว้เสร็จภายในวนัทบีริษทัจดั

ประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครงัถดัไป หรอืภายในวนัทกีฎหมายกาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้ีการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปี

ในครงัถดัไป ทงันีแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

คุณลลติพนัธุ ์แจง้ต่อทปีระชมุวา่ในระหวา่งวาระท ี11 มผูีถ้อืหุน้เขา้ประชมุเพมิจาํนวน 2 ราย ถอืหุน้รวม 50,000 หุน้  

ภายหลงัการพจิารณา ทปีระชมุมมีต ิดงัน ี

ผลการออกเสยีงลงคะแนน 

 จาํนวนเสยีง (1 หุน้/1 เสยีง) รอ้ยละของเสยีงทตีอ้งการ 

จาํนวนเสยีงทตีอ้งการ: เสยีงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ประชุมและมสีทิธอิอกเสยีงลงคะแนน 

ผูถ้อืหุน้ทงัหมดทเีขา้ร่วมประชมุ          1,377,852,139               รอ้ยละ 100.0000 

อนุมตั ิ

ไม่อนุมตั ิ

งดออกเสยีง 

         1,373,212,183 

               4,633,956                                      

                    6,000 

              รอ้ยละ  99.6633 

              รอ้ยละ   0.3363 

              รอ้ยละ   0.0004 

 มต ิ : ทปีระชุมมีมติการการออกและจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนของบริษทัฯ แบบมอบอาํนาจทวัไป (General Mandate)

จาํนวนไม่เกนิ 550,242,712 หุน้ โดยเสนอขายใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้เดิมตามสดัส่วนการถอืหุน้ จํานวนไม่เกิน 550,242,712 

หุน้ และ/หรือประชาชนทวัไป จํานวนไม่เกิน 366,828,475 หุน้ โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการบริษทัมีอาํนาจ

พจิารณาเสนอขายหุน้สามญัเพิมทุนในคราวเดียวกนัหรือหลายคราวก็ได ้และจะเสนอขายหุน้ใหก้ลุ่มบุคคลใดก่อน

หรอืทกุกลุม่บคุคลรวมกนัในคราวเดยีวกนักไ็ด ้และใหม้อีาํนาจรวมถงึการกาํหนด ราคาเสนอขาย วนั และเวลาเสนอ

ขาย และรายละเอยีดและเงอืนไขต่าง ๆทเีกียวกบัการจดัสรรหุน้สามญัเพิมทุนดงักล่าว และใหด้าํเนินการจดัสรรหุน้

สามญัเพมิทนุใหแ้ลว้เสรจ็ภายในวนัทบีรษิทัจดัประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจําปีในครงัถดัไป หรือภายในวนัทกีฎหมาย

กาํหนดใหต้อ้งจดัใหม้กีารประชมุสามญัผูถ้อืหุน้ประจาํปีในครงัถดัไป ทงันีแลว้แต่วนัใดจะถงึก่อน 

วาระท ี12  พจิารณาเรอืงอนื ๆ (ถา้ม)ี 

 ไม่มผูีใ้ดเสนอใหม้ีการพจิารณาเรอืงอนื ๆ 
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คาํถามและคาํตอบ 

คุณศิรพิร ศิรไิพบูลย ์สอบถามเรอืงขอ้มูลอตัราการเช่าคลงัสนิคา้ในรายงานประจาํปี 2559 ของบรษิทั ซึงมีความคลาดเคลอืนจากความเป็น

จรงิ คุณวรีพนัธไ์ดช้แีจงขอ้มูลทถีกูตอ้งต่อคุณศิรพิร 

คุณสมชาย เมฆสุนทรากลุ สอบถามเรอืงการชาํระคืนหนีประมาณ 8,800 ลา้นบาท ซงึคุณวรีพนัธ์ชีแจงว่าจะสามารถลดภาระดอกเบยีลงได ้

ประมาณ 330 ลา้นบาท ต่อปี 

คุณศิรพิร สอบถามถงึแนวโนม้ของธุรกิจในอนาคต โดยคุณวรีพนัธ์ชีแจงว่าในส่วนของโรงงานนนั ปี 2560 ยงัมีความตอ้งการทเีพิมขนึ

เนืองจากตน้ทนุการผลติในประเทศจีนทสูีงขนึ จึงเรมิมกีารปิดโรงงานหลายแห่งและยา้ยฐานการผลติมาในประเทศไทยในแถบอยุธยา เช่น 

อตุสาหรรมในกลุม่อเิลค็ทรอนิคส ์และธุรกจิประกอบรถยนตไ์ฟฟ้า ซงึเริมมีความตอ้งการเช่าโรงงานเพิมขนึในแถบภาคตะวนัออก โดยใน

ส่วนของคลงัสนิคา้ พนืททีมีคีวามตอ้งการประกอบดว้ย  

1. บรเิวณบางนาตราด-บางพล ีเพอืใชเ้ป็นศูนยก์ระจายสนิคา้อปุโภคบรโิภคสู่กรุงเทพฯ  

2. บรเิวณวงันอ้ย เพอืกระจายสนิคา้ไปภาคเหนือ ภาคอสีาน รวมทงัประเทศพม่า ลาว และกมัพูชา  

3. บรเิวณทา่เรอืแหลมฉบงั เพอืเป็นศูนยก์ระจายสนิคา้สาํหรบัผูน้าํเขา้และส่งออก 

สาํหรบัสภาพการแขง่ขนันนัยงัคงมกีารแขง่ขนัทค่ีอนขา้งสูง โดยเฉพาะบริเวณแหลมฉบงัทมีีปริมาณคลงัสินคา้ว่างใหเ้ช่าสูง อย่างไรก็ตาม

คาดการณ์วา่ธุรกจิคลงัสนิคา้ใหเ้ช่าน่าจะมแีนว้โนม้ทดีขีนึเมอืเปรยีบเทยีบกบัปีทผี่านมา โดยเฉพาะคลงัสนิคา้ในลกัษณะ Built-to-Suit  

คุณศิรพิร สอบถามเพมิเตมิถงึอตัราการจ่ายเงนิปนัผลปี 2559 ซึงคุณวรีพนัธ์ชีแจงว่าเนืองจากปี 2559 บริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน

สุทธิ ดงันนั การจ่ายเงนิปนัผลครงันีจึงเป็นการจ่ายจากกาํไรสะสม หรือคิดเป็นประมาณรอ้ยละ 53.35 ของกาํไรสุทธิของงบการเงนิรวม  

ซงึเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงนิปนัผลของบรษิทั จึงพจิารณาแลว้เหน็วา่อตัราการจ่ายเงนิปนัผลดงักลา่วมคีวามเหมาะสม 

ไม่มขีอ้ซกัถามเพมิเตมิ ประธานจึงกลา่วปิดการประชมุ เวลา 15.30 น. 
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(นายชายนอ้ย เผอืนโกสุม) 

  ประธานทปีระชมุ 

 

 

 

   

  (นายวรีพนัธ ์พูลเกษ) 

 ประธานเจา้หนา้ทบีรหิาร 

 


