
 

 

 
รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปีคร้ังที ่12 

 บริษทั อนิเตอร์ไฮด์ จ ากดั (มหาชน)  
 

เวลาและสถานที ่ 
 
 ประชุมเม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 เวลา 14.00 นาฬิกา  ณ หอ้งประชุม 4 ศูนยก์ารประชุมแห่งชาติสิริกิต์ิ ตั้งอยูเ่ลขท่ี 
60 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110 
 
เร่ิมการประชุม  
 
 ผูด้  าเนินรายการไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและแนะน ากรรมการ ผูบ้ริหารบริษทัฯ และผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทัฯ 
ท่ีมาร่วมประชุม ดงัน้ี 
 
กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
 

1. นายองอาจ          ด ารงสกลุวงษ ์       รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 
2. นายสมชาติ         ลิมปานุภาพ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการอิสระ 
3. นายช.นนัท ์ เพช็ญไพศิษฏ ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการค่าตอบแทน และ กรรมการอิสระ 
4. นางสาวชุติมา    บุษยโภคะ กรรมการ และ รองกรรมการผูจ้ดัการ 
5. นายอวยชยั        มติธนวรุิฬห์ กรรมการ กรรมการก าหนดค่าตอบแทน และ กรรมการสรรหา 
6. นายทกัษะ         บุษยโภคะ กรรมการ 
7. นายนิติ              เน่ืองจ านงค ์ กรรมการ 
 

กรรมการบริษัท และผู้บริหารทีไ่ม่เข้าร่วมประชุม 
 

1.  นายสมยศ         อคัคไพบูลย ์ กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหา และ กรรมการอิสระ 
 

ผู้ตรวจสอบบัญชี 
1. นางสาววธู  ขยนัการนาว ี บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นางสาวรัชฏาพร  พิมพส์ราญ บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายฉตัรชยั เลิศในสตัย ์ ท่ีปรึกษาดา้นการเงิน 
2. นายยทุธ  ศกัด์ิเดชยนต ์ ท่ีปรึกษาดา้นกฏหมาย 

 
ผูด้  าเนินรายการไดช้ี้แจงขั้นตอนในการประชุมวา่ ในการประชุมจะด าเนินการประชุมเรียงตามล าดบัวาระท่ีไดแ้จง้

ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุม และในทุกระเบียบวาระ ถา้ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะท่านใดตอ้งการเสนอขอ้คิดเห็นหรือเสนอ
ค าถามขอใหย้กมือ และเม่ือประธานฯ อนุญาตแลว้ขอใหแ้ถลงต่อท่ีประชุมก่อนดว้ยวา่เป็นผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะช่ือใด 



 

 

แลว้จึงเสนอความคิดเห็นหรือค าถามท่ีตรงกบัระเบียบวาระนั้น หากจะเสนอหรือถามค าถามในเร่ืองอ่ืนๆ ขอให้เสนอหรือ
ถามเม่ือประชุมจบระเบียบวาระต่างๆ แลว้ 

ผูด้  าเนินรายการไดอ้ธิบายรายละเอียดวิธีการออกเสียงลงคะแนน และการนับคะแนนเสียงต่อท่ีประชุมในแต่ละ
ระเบียบวาระ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

การออกเสียงลงคะแนนหรือการนับคะแนนเสียงส าหรับการประชุมผูถื้อหุ้นนั้น ผูถื้อหุ้นมีสิทธิในการออกเสียง
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุ้นท่ีตนเองถือ โดยจะนบั 1 หุ้น เท่ากบั 1 เสียง และผูถื้อหุ้น 1 ราย มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในแต่
ละวาระวา่ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงเพียงทางใดทางหน่ึงเท่านั้น จะแบ่งแยกจ านวนหุ้นเพ่ือแยกการลงคะแนน
เสียงไม่ได ้เพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกแก่ผูถื้อหุน้ นอกจากการน าระบบบาร์โคด้มาใชใ้นการลงทะเบียนเสียงแลว้ บริษทั
ยงัใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง ซ่ึงจะช่วยให้ขั้นตอนในการประมวลผลการลงคะแนนเสียงเป็นไปอยา่งรวดเร็ว
ยิ่งข้ึน และในการลงคะแนนเสียงในทุกๆวาระ ผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ให้ลงคะแนนใน
บตัรลงคะแนนเสียง และมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีของบริษทั เพ่ือน าไปตรวจนบัคะแนน ส่วนผูเ้ขา้ร่วมประชุมท่ีเห็นดว้ย หรือผูท่ี้
ไม่ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนเสียง จะถือวา่เห็นดว้ย หรืออนุมติัในวาระนั้นๆ และจะนบัคะแนนเสียงตามจ านวนหุ้น โดย
ไม่ตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเสียงอีก ส าหรับการรวบรวมผลคะแนนท่ีเห็นดว้ย จะน าเสียงท่ีไม่เห็นดว้ย งดออก
เสียง และบตัรเสีย หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุม
ออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึงเสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ส าหรับวาระท่ี 5 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ วาระท่ี 8 พิจารณาแก้ไขขอ้บังคบับริษทั 
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงทุกใบไม่วา่จะลงคะแนนเสียงเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ดงันั้น
ผูเ้ขา้ร่วมประชุมทุกท่านจะตอ้งลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน ส่วนคะแนนเสียงในการลงมติอนุมติัในแต่ละวาระนั้น ได้
แสดงรายละเอียดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 
 และเพ่ือเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอระเบียบวาระการประชุมผู ้
ถือหุน้คร้ังท่ี 12 และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ ซ่ึงไดแ้จง้ต่อตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
และไดเ้ผยแพร่ไวบ้นเวบ็ไซตข์องบริษทัฯ โดยไดก้ าหนดระยะเวลาการน าเสนอไวต้ั้งแต่ 7 ธันวาคม 2559 ถึง 30  ธนัวาคม 
2559 เม่ือครบก าหนดเวลา ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอเร่ือง หรือเสนอช่ือบุคคลเพื่อเป็นกรรมการ และไดส้รุปจ านวน
ผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง  

 
โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  
ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมดว้ยตนเอง   61 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้  251,744,122 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ  18 ราย นบัจ านวนหุน้ได ้       70,685,491 หุน้ 
รวมทั้งส้ิน   76 ราย รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 322,429,613 หุน้ 

  
คิดเป็นร้อยละ 65.80 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 489,998,113 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของ

บริษทั และเรียนเชิญคุณทกัษะ บุษยโภคะ กรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชุมและขอเปิดประชุมเพื่อพิจารณา
เร่ืองตามระเบียบวาระ ดงัต่อไปน้ี 
 
 

วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามญัผู้ถือหุ้นคร้ังที ่1/2559 เมือ่วนัที ่19 กนัยายน 2559 
 



 

 

ประธานฯ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัฯ ไดจ้ดัส่งบันทึกรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2559  ซ่ึง
ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 กนัยายน 2559 โดยคณะกรรมการบริษทัไดพิ้จารณาแลว้เห็นวา่ถูกตอ้งตามมติของท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อ
หุ้น ทั้งน้ี ไดจ้ดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ภายในเวลา 14  วนันับแต่วนัประชุม 
ตามท่ีกฎหมายก าหนด บริษทัไดเ้ผยแพร่รายงานดงักล่าวบนเวบ็ไซตข์องบริษทัเม่ือวนัท่ี 3 ตุลาคม 2559 เพื่อให้ผูถื้อหุ้นได้
รับทราบรายงานการประชุมและสามารถตรวจสอบความถูกตอ้งภายในเวลาอนัเหมาะสม โดยมีส าเนารายงานการประชุม
ปรากฏตามท่ีไดส่้งใหแ้ก่ผุถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใด
แสดงความคิดเห็นหรือซักถามค าถามเก่ียวกบัวาระน้ี ประธานฯ จึงขอให้ผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะลงมติและออกเสียง
ลงคะแนนในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2559 เม่ือวนัท่ี 19 
กนัยายน 2559 ตามท่ีเสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย   323,320,363  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

หมายเหตุ  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน โดยไม่นบัผูท่ี้งดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 

วาระที ่2  รับทราบรายงานผลการด าเนินการประจ าปี 2559 
 

 ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานประจ าปีและผลการด าเนินงานของบริษทัฯ ในปี 2559 ตามเอกสาร
แนบของการประชุมดงักล่าว โดยทางท่ีปรึกษาดา้นการเงิน คุณฉตัรชยั เลิศในสตัย ์เป็นผูร้ายงานผลด าเนินงานดงัต่อไปน้ี 

 
ผลการด าเนินงาน 
 

 



 

 

บริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขายและบริการในปี 2559 จ านวน 1,943 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  15.33%  และมีตน้ทุน
ขายและบริการ จ านวน 1,550 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ประมาณ 21%  ส่งผลให้บริษทัฯ มีก าไรขั้นตน้ จ านวน 392.52 ลา้น
บาท เพ่ิมข้ึน 27.32% คิดเป็นประมาณ 20.20% เม่ือเทียบกบัยอดขาย 

ส่วนค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร มีจ านวน 138.84 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 5.70%  และก าไรก่อนหักดอกเบ้ียและภาษี 
จ านวน 259.96 ลา้นบาท ลดลง 2.40% ทั้งน้ีเน่ืองจากวา่ ปี 2558 บริษทัฯ มีรายไดบ้วกกลบัค่าเผื่อจากคดีของ บสท. จ านวน 
105 ลา้นบาท ท าให้ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯ มี ก าไรสูงกวา่ปีน้ี โดยมีก าไรสุทธิ จ านวน 191.27 ลา้นบาท ลดลง 5.21% คิดเป็น 
9.84% ของยอดขาย 
ฐานะทางการเงนิ 
 

 

 
 

ปี 2559 บริษทัฯ มีสินทรัพยห์มุนเวยีนมีจ านวน 973.48 ลา้นบาท ลดลงจากปี 2558  96.88 ลา้นบาท  สินทรัพยร์วม
มีจ านวน 2,740.03 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 69.22%  หน้ีสินหมุนเวยีนมีจ านวน 1,094.74 ลา้นบาท ลดลง 191.81 ลา้นบาท หน้ีสิน
รวมมีจ านวน 1,466.36 ลา้นบาท ลดลง 72.27%  และส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 1,273.67 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 141.50 ลา้นบาท 

บริษทัฯ มีก าไรต่อหุน้ปีน้ี 0.39 บาทต่อหุน้ เทียบกบัปีก่อนท่ี 0.41 บาทต่อหุน้ และมูลค่าตามบญัชีในปีน้ีอยูท่ี่  2.60 
บาทต่อหุน้ เทียบกบัปีก่อนท่ี 2.70 บาทต่อหุน้ 
อตัราส่วนทางการเงนิ 

 



 

 

 ปี 2559 บริษทัฯ มีอตัราส่วนสภาพคล่อง (Current Ratio) 0.88 เท่า เทียบกบัปีก่อนท่ี 0.83 เท่า  มีอตัราส่วนเงินทุน
หมุนเร็ว (Quick Ratio)  0.28 เท่า เทียบกบัปีก่อนท่ี 0.31 เท่า  มีหน้ีสินต่อทุน (D/E Ratio) 1.15 เท่า เทียบกบัปีก่อนท่ี 1.38 เท่า  
ทั้งน้ีทางธนาคารก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีค่าต ่ากวา่ 2 เท่า ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคาร 
 อตัราส่วนความสามารถในการช าระดอกเบ้ีย (Interest Service Coverage Ratio) อยูท่ี่ 7.21 เท่า เทียบกบัปีก่อน 6.90 
เท่าและอตัราส่วนความสามารถในการช าระหน้ี (Debt Service Coverage Ratio) อยูท่ี่ 1.97 เท่า เทียบกบัปีก่อน 2.23 เท่า ซ่ึง
ทางธนาคารก าหนดใหบ้ริษทัฯ ตอ้งมีค่า DSCR ไม่ต ่ากวา่ 1.2 เท่า ซ่ึงเป็นไปตามเง่ือนไขของธนาคาร 
 อตัราผลตอบแทนต่อสินทรัพยร์วม (ROA) อยูท่ี่ 9.61% เทียบกบัปีก่อน 10.07%  อตัราผลตอบแทนต่อส่วนของผู ้
ถือหุน้(ROE) อยูท่ี่ 15.90% เทียบกบัปีก่อน 18.09% 
 
 อตัราส่วนหมุนเวยีนของลูกหน้ี (A/R Turnover) อยูท่ี่ 51 วนั เทียบกบัปีก่อนได ้54 วนั  มีอตัราส่วนหมุนเวยีนของ
สินคา้คงคลงั (Inventory Turnover) อยูท่ี่ 157 วนั เทียบกบัปีก่อนได ้ 119 วนั  และมีอตัราส่วนหมุนเวยีนของเจา้หน้ี (A/P 
Turnover) อยูท่ี่ 49 วนั เทียบกบัปีก่อนได ้33 วนั 
 

ประธานฯไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ 
 

1)  สงสยัเก่ียวกบั GP ของบริษทัฯท่ีปีท่ีแลว้ดีข้ึนค่อนขา้งมาก โดยไดอ่้านค าอธิบายวา่ตน้ทุนวตัถุดิบลดลง จึงขอทราบวา่
ในปีน้ีจะเป็นอยา่งไรบา้ง  
ตอบ: ตน้ทุนการผลิตคาดวา่จะอยูใ่นระดบัทรงตวั เน่ืองจากมีการควบคุมดุแลเร่ืองราคา  

 
ไม่มีผูถื้อหุ้นในท่ีประชุมทกัทว้งหรือแสดงความเห็นเพ่ิมเติม แต่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นการรายงานผลการด าเนินงาน

เพื่อทราบจึงมิไดมี้การลงมติ 
 

วาระที ่3  พจิารณาอนุมตังิบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัที ่31 ธันวาคม 2559 
 

ประธานฯเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนแบบเบ็ดเสร็จส าหรับรอบบญัชี
ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 และรายงานของผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ซ่ึงคณะกรรมการตรวจสอบของบริษทัฯ ไดส้อบ
ทานและให้ความเห็นชอบ รวมทั้งไดรั้บการรับรองจากผูต้รวจสอบบญัชีของบริษทั คือ บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั ได้
ตรวจสอบแลว้ และเห็นวา่ถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป 
 

ประธานไดเ้ปิดโอกาสให้ท่ีประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามเก่ียวกับวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดแสดง
ความคิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบดุลและงบก าไรขาดทุนส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559
ตามท่ีเสนอ ดว้ยค าแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย   323,337,726  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 



 

 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน  

  

วาระที ่4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไรสะสม และการจ่ายเงนิปันผล 
  

ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่เพื่อให้เป็นไปตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 43 และพระราชบญัญติ บริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 116 ซ่ึงก าหนดให้บริษทัตอ้งจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองในอตัราไม่นอ้ย
กวา่ร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมท่ียกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 
ของทุนจดทะเบียน ทั้งน้ีบริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิประจ าปี คณะกรรมการ
บริษทัอาจพิจารณาเปล่ียนแปลงการจ่ายเงินปันผล โดยค านึงถึงปัจจยัต่างๆ เพ่ือก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ผูถื้อหุน้ 

 
ความเห็นของคณะกรรมการ :  คณะกรรมการเห็นควรด าเนินการดงัต่อไปน้ี 
1. เห็นสมควรจดัสรรเงินก าไรไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฏหมายจ านวน 10,000,000 บาท ซ่ึงไม่น้อยกวา่ร้อยละ 5 ของ

ก าไรสุทธิประจ าปี รวมเป็นทุนส ารองตามกฏหมาย 52,000,000  
2. จ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไรสะสมให้แก่ผูถื้อหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.34 บาท หรือ

เทียบเท่า 151 ลา้นบาท ซ่ึงบริษทัจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ ในอตัรา 6 หุ้นเดิมต่อ 1 หุ้นปันผล มูลค่าท่ีตรา
ไวหุ้น้ละ 1 บาท ในกรณีท่ีมีเศษหุน้ บริษทัฯจะจ่ายปันผลเป็นเงินสดแทนในอตัราหุน้ละ 0.16666667 บาท และจ่าย
เป็นเงินสดในอตัราหุ้นละ 0.01851852 บาท เพ่ือรองรับการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย ตามอตัราท่ีกฎหมายก าหนด รวมเป็น
การจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอตัราหุน้ละ 0.18518519 ซ่ึงจ่ายไปแลว้เม่ือวนัท่ี 12 ตุลาคม 2559 

3. ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัการอนุมติัของผูถื้อหุ้น ส าหรับการจ่ายเงินปันผลในส่วนท่ีเหลือให้แก่ผูถื้อหุ้น ในอตัราหุ้นละ 0.15 
บาท หรือเท่ากบั 74 ลา้นบาท โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินปันผลในวนัท่ี 8 พฤษภาคม 2560 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกั
การโอนหุน้ในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2560 และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2560 

4. ผูถื้อหุ้นซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีจากการจ่ายเงินปันผลในอตัราร้อยละ 20 ของเงินปันผลหุน้ละ 
0.15 บาท ตามมาตรา 47 ทว ิแห่งประมวลรัษฎากร 

 
ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซกัถามเก่ียวกบัวาระน้ี แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดแสดงความ

คิดเห็นหรือซกัถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียง 

 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจดัสรรก าไรส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2559 และก าไร
สะสม และการจ่ายเงินปันผลตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย   323,348,226 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 



 

 

วาระที ่5  พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 

ประธานฯ แจง้ต่อท่ีประชุมวา่ ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดัและขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 17 และ 18 ซ่ึง
ก าหนดให้กรรมการของบริษทัตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี ในอตัรา 1 ใน 3 ของ
กรรมการทั้งหมด และหลงัจากสองปีแรกให้กรรมการท่ีอยูน่านท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ กรรมการซ่ึงออกตาม
วาระดงักล่าวมีสิทธ์ิไดรั้บเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่งอีกได ้ซ่ึงในการประชุมคร้ังน้ี มีกรรมการบริษทัฯ ท่ีตอ้งออกจากต าแหน่ง
ตามวาระจ านวน 4 ท่าน คือ 

1. นายธีระ วภูิชนิน 
2. นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 
3. นายทกัษะ บุษยโภคะ 
4. นายนิติ เน่ืองจ านงค ์

 ทั้งน้ีนายธีระ วภูิชนิน ไดย้ืน่จดหมายขอลาออกจากต าแหน่งกรรมการเม่ือวนัท่ี 14 พฤศจิกายน 2559 
 

คณะกรรมการสรรหาไดร่้วมกนัพิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่างๆ ทั้งคุณวุฒิ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษทัในช่วงท่ีผ่านมาแลว้ มีมติเห็นสมควรเสนอช่ือนางสาวชุติมา บุษยโภคะ, 
นายทกัษะ บุษยโภคะ และ นายนิติ เน่ืองจ านงค ์ท่ีออกตามวาระ กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัอีกวาระหน่ึง และ
ไดเ้สนอ นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์เขา้เป็นกรรมการแทนต าแหน่งกรรมการท่ีวา่ง 

 
ส าหรับวาระน้ี ขอใหผู้ถื้อหุน้ใชสิ้ทธิออกเสียงเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล และเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติั

ท่ีดี ท่ีส านักงานคณะกรรมการก ากับหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัยพ์ประสงค์ให้มีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้ ง
กรรมการมีความโปร่งใสในการนับคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุกราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมี
ค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี 
  

 นางสาวชุติมา บุษยโภคะ 
เห็นดว้ย     323,444,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย              8,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0025 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

 นายทกัษะ บุษยโภคะ 
เห็นดว้ย     323,444,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย              8,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0025 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 



 

 

นายนิติ เน่ืองจ านงค ์
เห็นดว้ย   323,444,726  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99750       
ไม่เห็นดว้ย              8,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0025 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

นายวศิน ด ารงสกลุวงษ ์ 
เห็นดว้ย   323,444,726  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 99.99750       
ไม่เห็นดว้ย              8,000 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0025 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 

หมายเหตุ: มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่6 พจิารณาอนุมตักิารจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 

ประธานฯรายงานใหท่ี้ประชุมทราบวา่ ในปี 2559 ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 11  เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2559 ได้
ก าหนดจ านวนเงินค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการดงัน้ี  

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทั  
 ประธานกรรมการ   เดือนละ 40,000 บาท 
 กรรมการ    เดือนละ 25,000 บาท 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบ 
 ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เดือนละ 20,000 บาท 
 กรรมการตรวจสอบ  เดือนละ 15,000 บาท 

จากการพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการในปี 2559 เปรียบเทียบกบัค่าตอบแทนกรรมการเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรม
ยานยนต ์คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเห็นวา่ค่าตอบแทนท่ีคณะกรรมการบริษทั และคณะกรรมการตรวจสอบไดรั้บ
ในปัจจุบนั อยูใ่นระดบัเดียวกนักบัค่าตอบแทนเฉล่ียของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต ์ดงันั้นคณะกรรมการเห็นสมควรให้คง
เงิน ค่าตอบแทน คณะกรรมการประจ าปี 2560 เท่ากบัปี 2559 จนกวา่จะมีการพิจารณาเปล่ียนแปลงจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อ
หุน้ประจ าปีคร้ังต่อไป 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมี
ค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2560 
 

เห็นดว้ย    323,452,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 



 

 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นและ
ผูรั้บมอบฉนัทะซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชีประจ าปี 2560 

 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 49 
ซ่ึงก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆของบริษทั ซ่ึงคณะกรรมการ
ตรวจสอบไดเ้สนอแนะต่อคณะกรรมการบริษทัใหแ้ต่งตั้ง  
 

นางสาววราพร ประภาศิริกลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4579 หรือ  
นางสาว วธู ขยนัการนาว ีผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5423 หรือ  
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3844  
 

จากบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษทัประจ าปี 2560 ซ่ึงเป็นผูส้อบบัญชีรับอนุญาตท่ีมี
คุณสมบติัตามประกาศของส านกังานคณะกรรมการการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยก าหนดค่าตอบแทนผูส้อบ
บญัชีประจ าปี 2560 เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 2,403,000 บาท โดยไม่รวมค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ 
 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมี
ค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและก าหนดค่าตอบแทนการตรวจสอบบัญชี
ประจ าปี 2560 
 

เห็นดว้ย    323,452,726 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.0000       
ไม่เห็นดว้ย                    0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
งดออกเสียง                    0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
บตัรเสีย                      0 เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 

 
หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 
 

วาระที ่8 พจิารณาแก้ไขข้อบังคบับริษัท 

 

 ประธานฯ แถลงต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากตามขอ้บงัคบัของตลาดหลกัทรัพยฯ์ เร่ือง การรับหลกัทรัพยฯ์ ก าหนด
คุณสมบติัใหหุ้น้สามญัของบริษทัฯ ตอ้งเป็น หุน้ชนิดระบุช่ือผูถื้อหุน้ บริษทัฯควรแกไ้ข/เพ่ิมเติมความในขอ้บงัคบัของบริษทั
ดงัต่อไปน้ี 

 

ขอ้ความเดิม:  
ขอ้ท่ี 4  
หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญ มีมูลค่าเท่ากัน และเป็นหุ้นชนิดท่ีตอ้งช าระเต็มมูลค่าดว้ยเงิน และ/หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืน
นอกจากตวัเงิน 



 

 

บริษทัอาจออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน นอกจากหุน้สามญั อาทิ หลกัทรัพยป์ระเภททุนชนิดอ่ืน หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี 
หลกัทรัพยช์นิดแปลงสภาพ รวมทั้งหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์สนอขาย
ให้กบัประชาชนได้ หุ้นบุริมสิทธิของบริษทั (ถา้มี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ทั้ งน้ี ภายใตบ้ทบัญญติัของ
กฏหมาย 
 

ขอ้ความใหม่:  
ขอ้ท่ี 4  
หุ้นของบริษัทเป็นหุ้นสามัญชนิดระบุช่ือผู้ถือหุ้น มีมูลค่าเท่ากนั และเป็นหุน้ชนิดท่ีตอ้งช าระเตม็มูลค่าดว้ยเงิน และ/
หรือ ทรัพยสิ์นอ่ืนนอกจากตวัเงิน 
บริษทัอาจออกหลกัทรัพยป์ระเภทอ่ืน นอกจากหุน้สามญั อาทิ หลกัทรัพยป์ระเภททุนชนิดอ่ืน หลกัทรัพยป์ระเภทหน้ี 
หลกัทรัพยช์นิดแปลงสภาพ รวมทั้งหลกัทรัพยอ่ื์นใดตามกฏหมายวา่ดว้ยหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยเ์สนอขาย
ให้กบัประชาชนได้ หุ้นบุริมสิทธิของบริษทั (ถา้มี) ให้แปลงสภาพเป็นหุ้นสามญัได้ ทั้ งน้ี ภายใตบ้ทบัญญติัของ
กฏหมาย 

 

ส าหรับวาระน้ีเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัแนวปฏิบติัท่ีดี ท่ีส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย์
ประสงคใ์ห้มีการลงคะแนนเสียงในแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัมีความโปร่งใส่ในการนบัคะแนนมากยิ่งข้ึน จึงขอให้ผูถื้อหุ้นทุก
ราย ทั้งเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนซ่ึงทางบริษทัฯ ไดเ้ตรียมไวใ้หแ้ลว้ 

 

ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถามประการใดหรือไม่ เน่ืองจากไม่มีผูถื้อหุน้รายใดมี
ค าถาม ประธานฯ จึงขอใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะลงมติและออกเสียงลงคะแนนในวาระน้ี 
 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติพิจารณาแกไ้ขขอ้บงัคบับริษทัตามท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย   323,452,958  เสียง  คิดเป็นร้อยละ   99.9920       
ไม่เห็นดว้ย             8,000  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0025 
งดออกเสียง           17,964  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0056 
บตัรเสีย                      0  เสียง  คิดเป็นร้อยละ     0.0000 
 

หมายเหตุ:  มติในวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงสามในส่ีของผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะซ่ึงมาประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธานฯ เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมเสนอขอ้คิดเห็นหรือขอ้ซกัถาม 

 
1) ท่ีทางบริษทัฯไดแ้จง้วา่ไดรั้บค าสัง่ซ้ือจากบริษทั GLI อยากทราบวา่เป็นโครงการแบบไหน?  

ตอบ: สืบเน่ืองมาจากวา่บริษทัไดรั้บรางวลัจาก Leather Working Group ในระดบัทอง และยงัเป็น 1 ใน 6 โรงงาน
ระดบัโลกท่ีดีท่ีสุด (Tannery of the Year) จาก Leather Magazine ซ่ึงบริษทัฯ จะมีการน าเสนอผลงานในปีหนา้ ผล
ของการท่ีบริษทัฯ ไดรั้บรางวลัดงักล่าว จึงท าใหลู้กคา้มีความสนใจในตวับริษทัฯ มากยิง่ข้ึน และ GLI ก็เป็นหน่ึงใน
บริษทัฯ นั้น และในปัจจุบนับริษทัก าลงัเร่งขยายก าลงัการผลิตในโรงงานท่ี 10 เพ่ือรองรับค าสั่งซ้ือจากลูกคา้ ท่ีจะมี
มากข้ึนอยา่งต่อเน่ือง โดยการก่อสร้างคาดวา่จะแลว้เสร็จภายในกลางปีหนา้ 



 

 

2) จากค าสัง่ซ้ือท่ีไดมี้การแจง้ไปแลว้นัน่จะเป็นยอดทั้งหมดหรือไม่? 
ตอบ: ข่าวท่ีไดอ้อกไปจะเป็นในส่วนท่ีบริษทัฯสามารถด าเนินการในปีน้ี ซ่ึงจะไม่รวมกบัค าสั่งซ้ือของลูกคา้ท่ีจะ
เพ่ิมข้ึน  

3) GP ของโครงการน้ีจะดีหรือไม่? 
ตอบ: คาดวา่ GP จะอยูใ่นระดบัท่ีน่าพอใจ 

4) มีความยากระดบัไหนส าหรับการไดรั้บระดบัเหรียญทอง ส าหรับ Leather Working Group  
ตอบ: ไม่มีบริษทัของคนไทยหรือในทวีปเอเซียท่ีมีการผลิตตั้งแต่ฟอกจนถึงพ่นสีท่ีไดร้างวลัน้ี เหตุท่ีเราไดร้างวลั
สืบเน่ืองจากวา่เรามีโครงการ Zero Waste โดยการผลิตโปรตีน และไม่มีการท าลายส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงการไดร้างวลัน้ี
จะเป็นการช้ีบ่งวา่การท างานของบริษทัฯ มีการควบคุมในส่ิงแวดลอ้มท่ีทางอุตสาหกรรมสากลยอมรับ   

5) อยากทราบวสิยัทศัน์ของบริษทั ใน 3-5 ปี? 
ตอบ: คาดการวา่บริษทัฯจะสามารถยกระดบัในการท าการผลิตใหเ้ป็นบริษทัชั้นน าของโลก 

6) งานรับจา้งฟอกนั้นเราไม่มีความเส่ียงในดา้นวตัถุดิบใช่หรือไม่? 
ตอบ: ในส่วนของการรับจา้งฟอกนั้นเราจะไม่มีการซ้ือวตัถุดิบหลกั ดงันั้นไม่มีความเส่ียงในดา้นน้ี 

7) ขอทราบความคืบหนา้ของโครงการโปรตีน 
ตอบ: ทางบริษทัฯ เน้นการวิจยัและพฒันาโปรตีนจากสัตว ์โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนใชใ้นอุตสาหกรรม และ
ส่วนท่ีเป็นอาหารหรือเคร่ืองส าอาง โดยหนงัท่ีเราไดใ้ส่โปรตีนเขา้ไปนั้นจะเห็นไดเ้ลยวา่คุณภาพของหนงัดียิ่งข้ึน 
และไดมี้การขายไปในประเทศญ่ีปุ่นและอ่ืนๆ ส าหรับโปรตีนส าหรับอาหารและเคร่ืองส าอางนั้น บริษทัฯก าลงัวจิยั
และพฒันาผลิตภณัฑข์องบริษทัให้มีขนาดท่ีเล็กท่ีสุดจนสามารถอยูใ่นระดบัเปปไทด์ การทดสอบใชเ้วลานานมาก 
จึงคาดวา่โครงการน้ีจะใชเ้วลานานในการวจิยั 

8) เน่ืองจากบริษทัฯจะมีการรับงานเพ่ิมข้ึน ไม่ทราบวา่จะมีปัญหาในเร่ืองแรงงานหรือไม่? 
ตอบ: ส าหรับการก่อสร้างโรงงาน 10 นั้น บริษทัฯคาดวา่จะใชเ้คร่ืองจกัรอตัโนมติัมากกวา่การใชค้น ดงันั้นเร่ือง
แรงงานไม่น่าจะมีปัญหา 

 

 เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นสอบถามหรือมีขอ้เสนอแนะเพ่ิมเติม ประธานฯ จึงปิดการประชุมและกล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีร่วม
เป็นสกัขีพยาน และผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุม และใหข้อ้คิดเห็นต่างๆ ท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษทั 
 
 ปิดประชุมเม่ือเวลา 15.30 นาฬิกา 
 
 
 
 
 
                                (นายองอาจ ด ารงสกลุวงษ)์  
                                   รองประธานกรรมการ และ กรรมการผูจ้ดัการ 


