สิ่งที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นประจาปี 2558
บริษัท เอือ้ วิทยา จากัด (มหาชน)
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม
ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
ผู้มีสิทธิเข้ าร่ วมประชุม

วาระที่ 1-2

วาระที่ 3

วาระที่ 4

วาระที่ 5

วาระที่ 6

วาระที่ 7

วันพุธที่ 29 เมษายน 2558 เปิ ดประชุมเวลา 14.00 น.
โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ ห้ องวิมานทิพย์ ชัน้ 5 เลขที่ 372 ถนน
พระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
:
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริ ษัท
:
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล เลขานุการบริ ษัท
: จานวนผู้ถือหุ้น ณ วันปิ ดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นวันที่ 31
มีนาคม 2558 จานวนผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
้ ้น 4,017 ราย รวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น
12,742,394,260 หุ้น
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 91 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 11 ,158,672,724 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.57 ของหุ้น
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 94 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 11 ,208,785,149 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.96 ของหุ้น
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 97 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 11,208,869,949 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.97 ของหุ้น
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 99 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 11,208,951,749 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.97 ของหุ้น
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 102 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 11,209,001,290 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.97 ของหุ้น
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
:
จานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่เข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 103 ราย
นับรวมจานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 11,209,031,290 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.97 ของหุ้น
ทังหมด
้
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท
:
:

ก่ อนเริ่มการประชุม
นางรุ่งนภา สุวรรณชาติ ทาหน้ าที่เป็ นผู้ดาเนินการประชุมครัง้ นี ้ได้ กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่าน เพื่อเข้ าสูก่ าร
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558 ของบริ ษัท เอื ้อวิทยา จากัด (มหาชน) และได้ แถลงให้ ที่ประชุมทราบว่า มีผ้ ถู ือหุ้นเข้ า
ร่วมประชุมด้ วยตนเองทังสิ
้ ้น 21 ราย และมีผ้ รู ับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 70 ราย ดังนัน้ รวมผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 91 ราย นับจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 11,158,672,724 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.57 ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดของบริ
ั้
ษัท ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 48 รวมทังแนะน
้
า

คณะกรรมการบริ ษัท เลขานุการบริ ษัท ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท และ ที่ปรึกษากฎหมายจากสานักงานกฎหมายบรรจง
แอนด์วิทยา จากัด ที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
รายชื่อกรรมการที่เข้ าร่ วมประชุม มีดังนี ้
1. พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และกรรมการอิสระ
2. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบริ หาร
และรักษาการกรรมการผู้จดั การ
3. ร้ อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ
และกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
5. ดร.เชนินทร์ เชน กรรมการ
6. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล รองกรรมการผู้จดั การ กรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
และเลขานุการบริ ษัท
7. นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการ
8. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการ
9. นายวรุณ
อุน่ เจริ ญพรพัฒน์ กรรมการ กรรมการบริ หารและ รองกรรมการผู้จดั การ
10. นางสาวอุศรา
ภัตตาตัง้ กรรมการ
รายชื่อกรรมการที่ไม่ เข้ าร่ วมประชุม มีดังนี ้
1. นายประชา ติยะพัฒนพูติ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
เนื่องจากติดภารกิจจาเป็ น
ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล สานักงานบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์ คูเปอร์ ส
เอบีเอเอส จากัด
ที่ปรึกษากฎหมายของการประชุมครัง้ นี ้
1. นายศักดิ์ชยั วิรุฬห์ชีว สานักงานกฎหมายบรรจง แอนด์ วิทยา
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานกรรมการบริ ษัท ทาหน้ าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2558 พร้ อมกับกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุม โดยก่อนเริ่ มการประชุม ได้ มอบหมายให้ นางรุ่งนภา
สุวรรณชาติ เป็ นผู้ชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปได้ ดงั นี ้
ผู้ดาเนินการประชุม ได้ แจ้ งข้ อมูลเบื ้องต้ นให้ ทราบถึงทุนของบริ ษัทต่อผู้ถือหุ้น ดังนี ้
 ทุนจดทะเบียน จานวน 1 ,907,119,713 บาท
 ทุนชาระแล้ ว จานวน 1,304,731,941.70 บาท

พร้ อมกันนี ้ได้ เรี ยนชี ้แจงต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อที่ 50ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ให้ กระทาโดยเปิ ดเผย ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ในแต่ละวาระ โดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้ วย
และงดออกเสียงเท่านัน้ โดยผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ได้ รับแจกจาก
เจ้ าหน้ าที่ก่อนเข้ าร่วมประชุม และยกมือขึ ้น เพื่อเจ้ าหน้ าที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริ ษัทจะนาคะแนนเสียง
ที่ ไม่เห็นด้ วยและงดออกเสียง ดังกล่าวนัน้ หักออกจากจานวนเสียงทังหมดที
้
่เข้ าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ทังนี
้ ้ ในกรณีไม่มีผ้ ใู ดแสดงความเห็นคัดค้ าน
หรื อแสดงความคิดเห็นเป็ นอย่างอื่นให้ ถือว่าที่ประชุมเห็นชอบหรื ออนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์
3. ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการ ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะสอบถามเพิ่มเติมหรื อให้ ความเห็นในแต่ละวาระ ให้ แจ้ งชื่อและนามสกุล เพื่อเป็ นข้ อมูล
ให้ บริ ษัท และเพื่อมิให้ เกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่ องต่างๆ ในแต่ละวาระ ขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม
เฉพาะในเรื่ องที่เกี่ยวกับวาระนันๆ
้
เมื่อผู้ดาเนินการประชุมชี ้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็ จเรี ยบร้ อยแล้ ว ได้ เสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้น พิจารณา
เรื่ องต่าง ๆตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 1/2558
เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า บริ ษัทได้ จดั ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558 ให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวง
พาณิชย์ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมผู้ถือหุ้นตามที่กฎหมายกาหนด และได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบล่วงหน้ าพร้ อม
หนังสือนัดประชุม รวมทังได้
้ เผยแพร่ในเว็บไซด์ของบริ ษัทแล้ ว โดยคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาแล้ วเห็นว่าได้ มีการ
บันทึกรายงานการประชุมไว้ อย่างถูกต้ องตรงตามมติของที่ประชุมแล้ ว
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
1/2558 เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558
มติท่ ปี ระชุม
ด้ วยเสียง ดังนี ้
มติ

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมาก รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
90
11,158,661,724
99.99991
ไม่เห็นด้ วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
1
11,000
0.00009
จากจานวน 11,158,672,724 เสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจาปี 2557
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทได้ สรุปรายงานของ
คณะกรรมการบริ ษัทและผลการดาเนินงานของบริ ษัท ในรอบปี 2557 ซึง่ ปรากฏในรายงานประจาปี 2557 ตามที่ได้ จดั ส่ง
ให้ ผ้ ถู ือหุ้นพร้ อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 แล้ ว
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดซักถาม จึงขอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2557
มติท่ ปี ระชุม

ที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2557

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินซึ่งประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงินและ
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล รองกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นผู้รายงาน
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล รองกรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่าคณะกรรมการบริ ษัทได้ จดั พิมพ์
รายละเอียดของงบการเงิน ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดงฐานะการเงิน และงบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557 ที่ผา่ นการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของสานักงานบริ ษัทไพร้ ซวอเตอร์ เฮ้ าส์
คูเปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ วลงในรายงานประจาปี 2557 ซึง่ ได้ สง่
ให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 255 8 เพื่อพิจารณาแล้ วจึงขอ
สรุปสาระสาคัญ ดังนี ้

รายการ

ปี 2557

สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ จากงานโครงการ
และขายสินค้ าอุตสาหกรรม
รวมรายได้
รวมค่าใช้ จ่าย
กาไรสุทธิ(ขาดทุน)
กาไรเบ็ดเสร็ จอื่น-ทางภาษี
กาไรสุทธิ (ขาดทุน)
เบ็ดเสร็ จรวมสาหรับปี

1,390.07
571.05
819.02
675.54
702.33
653.35
44.15
18.30
62.45

งบการเงินรวม
ปี 2556
เปลีย่ นแปลง
(%) เพิ่มขึ ้น /
(ลดลง)
1,092.92
27.19%
464.80
22.86%
928.12
(11.75%)
693.52
(2.59%)
716.83
774.18
(60.18)
0.14
(60.04)

(2.02%)
(15.61%)
173.36%
204.01%

(หน่วย : ล้ านบาท)
งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
ปี 2557
ปี 2556
เปลีย่ นแปลง
(%) เพิ่มขึ ้น /
(ลดลง)
1,391.26 1,101.73
26.28%
566.79
472.33
20.00%
824.47
629.40
30.99%
675.54
693.52
(2.59%)
706.12
652.97
48.32
18.30
66.62

717.20
773.27
(58.89)
0.14
(58.75)

(1.54%)
(15.56%)
182.05%
213.40%

พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการซักถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิงบการเงิน สิ ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ด้ วยเสียงดังนี ้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
93
11,208,774,149
99.99991
ไม่เห็นด้ วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
1
11,000
0.00009
จากจานวน 11,208,785,149 เสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและงดจ่ ายเงินปั นผล
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล รองกรรมการ
ผู้จดั การ เป็ นผู้รายงาน
นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล รองกรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่าบริ ษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลใน
อัตราไม่น้อยกว่าร้ อยละ 40 ของกาไรสุทธิของงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษี เงินได้ นิติบคุ คลหากการจ่ายเงินปั นผล
นันไม่
้ มีผลกระทบต่อการดาเนินงานตามปกติของบริ ษัทอย่างมีนยั สาคัญ อย่างไรก็ตาม บริ ษัทอาจกาหนดให้ มีการ
จ่ายเงินปั นผลในอัตราน้ อยกว่าอัตราที่กาหนดข้ างต้ นได้ หากบริ ษัทมีความจาเป็ นที่จะต้ องนาเงินกาไรสุทธิจานวนดังกล่าว
ไปใช้ เพื่อขยายการดาเนินงานของบริ ษัท
ทังนี
้ ้ ในปี 255
7 งบการเงินของบริ ษัทมีผลการดาเนินงานกาไรสุทธิเป็ นจานวนเงิน 66.62 ล้ านบาท เนื่องจาก
บริ ษัทต้ องสารองเงินสดเป็ นเงินทุนหมุนเวียนและลงทุนเพิ่มในโครงการต่างๆดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัท จึงขอเสนองด
จ่ายเงินปั นผล สาหรับผลการดาเนินงาน ประจาปี 2557 ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม 2557 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2557และตาม
มาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 57 กาหนดว่า บริ ษัทต้ อง
จัดสรรกาไรสุทธิประจาปี ส่วนหนึง่ ไว้ เป็ นทุนสารอง ไม่น้อยกว่าร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี หักด้ วยยอดเงินขาดทุน
สะสมยกมา (ถ้ ามี) จนกว่าทุนสารองนี ้จะมีจานวนไม่น้อยกว่าร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ดังนัน้ เห็นควรจัดสรรทุน
สารองตามกฎหมายใน อัตราร้ อยละ 5 ของกาไรสุทธิประจาปี เป็ นจานวนเงิน 2,415,861 บาท และจัดสรรเงินส่วนที่เหลือ
เข้ าเป็ นกาไรสะสมของบริ ษัทต่อไป
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการซักถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิงดจ่ายเงินปั นผลสาหรับผลการดาเนิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1
มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน 2,415,861 บาท
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยเสียงข้ างมาก อนุมตั ิให้ งดจ่ายเงิน ปั นผลสาหรับผล
การดาเนิน ตังแต่
้ วนั ที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2557 และจัดสรรทุนสารองตามกฎหมายเป็ นจานวนเงิน
2,415,861 บาท ด้ วยเสียงดังนี ้

มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
95
11,208,858,749
99.99991
ไม่เห็นด้ วย
2
11,200
0.00009
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจานวน 11,208,869,949 เสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้ มอบหมายให้ นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง รองประธาน
กรรมการและประธานกรรมการบริ หาร เป็ นผู้รายงาน
นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง รองประธานกรรมการและประธานกรรมการบริ หาร ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตาม
พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัดและข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 24 สรุปใจความสาคัญว่าในการประชุมสามัญประจาปี
ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวน1 ใน 3 ถ้ าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจานวนใกล้ ที่สดุ กับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนันอาจถู
้
กเลือกเข้ ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ ในการประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2558มีกรรมการที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 4 คน ดังนี ้
1. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
2. นายประชา ติยะพัฒนพูติ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
3. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ กรรมการบริ ษัท
4. นางสาวอุศรา ภัตตาตัง้ กรรมการบริ ษัท
สาหรับกรรมการซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ตามรายชื่อข้ างต้ น คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทนได้ พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของผู้ที่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัทอยูเ่ ดิม มีความเห็นว่า
เป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็ นผู้มีพื ้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผู้นา วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล รวมทังมี
้ คณ
ุ ธรรม จริ ยธรรม ตลอดจนมีทศั นคติที่ดีตอ่ องค์กรและปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทได้ เป็ นอย่าง
ดี ได้ ใช้ ประสบการณ์ เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริ ษัท รวมทังเป็
้ นบุคคลที่มีคณ
ุ สมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้ อง
และข้ อบังคับของบริ ษัทรวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริ ษัทในช่วงที่ผา่ นมา จึงเห็นสมควรเลือกตังกรรมการ
้
ซึง่ พ้ นจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 คน ให้ กลับเข้ าเป็ นกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดส่วนการถือหุ้นในบริ ษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณ์การทางาน
ปรากฏตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วย ลาดับที่ 3 ที่ได้ จดั ส่งให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมหนังสือนัดประชุมสามัญผู้
ถือหุ้น ประจาปี 2558 แล้ ว
อนึง่ พระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อที่ 32 ระบุวา่ “ห้ าม
มิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่วา่ จะทาเพื่อประโยชน์
ตนหรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง”้
ดังนัน้ ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตัง้ ขอแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า กรรมการบริ ษัท 4 คน ที่เสนอแต่งตังในการ
้
ประชุมครัง้ นี ้ ไม่มีกรรมการท่านใดที่เป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการ
แข่งขันกับบริ ษัท

พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่ เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการซักถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4 คน โดยท่านผู้ถือหุ้นสามารถ
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลได้
มติท่ ปี ระชุม
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ ว มีมติด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก อนุมตั ิเลือกตังกรรมการทั
้
ง้ 4
คน เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท ด้ วยเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะ ทังสิ
้ ้น 99 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 11,208,951,749 หุ้น
เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
รายชื่อกรรมการ
คะแนนเสียง
ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ
1. นายสุวิทย์วรรณะศิริสขุ
11,208,940,749 99.99991
0 0.00
11,000 0.00009
2. นายประชา ติยะพัฒนพูติ
11,208,940,749 99.99991
0 0.00
11,000 0.00009
3. นายพิพิธ
เชาว์วิศิษฐ
11,208,940,749 99.99991
0 0.00
11,000 0.00009
4. นางสาวอุศรา ภัตตาตัง้
11,208,940,749 99.99991
0 0.00
11,000 0.00009
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุมได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ดังนัน้ คณะกรรมการบริ ษัทประจาปี
2558 มีจานวนทังสิ
้ ้น 11 คน มีรายนามดังต่อไปนี ้
1. พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์
2. นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง
3. ร้ อยตารวจโทศิวะรักษ์
พินิจารมณ์
4. นายสุวิทย์ วรรณะศิริสขุ
5. นายประชา ติยะพัฒนพูติ
6. ดร.เชนินทร์ เชน
7. นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล
8. นายธีรชัย ลีนะบรรจง
9. นายพิพิธ เชาว์วิศิษฐ
10. นายวรุณ อุน่ เจริ ญพรพัฒน์
11. นางสาวอุศรา
ภัตตาตัง้
โดย ร้ อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ นายสุวิทย์วรรณะศิริสขุ นายประชา ติยะพัฒนพูติเป็ นกรรมการอิสระ
และกรรมการตรวจสอบของบริ ษัท และพันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ เป็ นกรรมการอิสระ
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติ กาหนดจานวนเงินค่ าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท
ก่อนเริ่ มวาระ นายศักดิ์ชยั วิรุฬห์ชีว ที่ปรึกษากฎหมาย ได้ แจ้ งต่อที่ประชุม ขอแก้ ไขข้ อความในหนังสือนัด
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2558 ในการลงมติของวาระที่ 6 จากเดิม “ใช้ คะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน “ เป็ น “ใช้ คะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน”

พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 37.
สรุปใจความสาคัญว่า กรรมการของบริ ษัทมีสทิ ธิได้ รับค่าตอบแทนจากบริ ษัทในรูปของเงินรางวัล เบี ้ยประชุม บาเหน็จ
โบนัส หรื อผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นตามข้ อบังคับหรื อตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึง่ ในปี 255 7 ที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิกาหนดจานวนเงินค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท เป็ นจานวนเงิน 2,300,000 บาท โดย
กาหนดจ่ายเป็ นรายครัง้ สาหรับปี 255 7 บริ ษัทได้ จ่ายค่าตอบแทนให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นจานวนเงินทังสิ
้ ้น
1,500,000 บาท
ทังนี
้ ้ บริ ษัทสรุปจานวนเงินที่จ่ายให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัทเป็ นรายบุคคลไว้ ในรายงานประจาปี 255 7 ปรากฏ
ตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 ในหัวข้ อโครงสร้ างการถือหุ้นและการจัดการ เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร
สาหรับในปี 255 8 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ
โดยเห็นควรกาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ประจาปี 2558 เป็ นจานวนเงิน
2,300,000 บาท ซึง่ เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2557 โดยกาหนดการจ่ายเป็ นรายครัง้ ตามอัตราเดิม ทังนี
้ ้ได้ กลัน่ กรองอย่าง
ละเอียดถึงความเหมาะสมประการต่างๆ และเปรี ยบเทียบอ้ างอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ
รวมถึงความเหมาะสมของจานวนคณะกรรมการบริ ษัทโดยมีรายละเอียดการจ่ายดังนี ้
(1) ประธานกรรมการบริ ษัท
 ค่าตอบแทนรายเดือน เดือนละ 25,000.-บาท ทังนี
้ ้กรณีที่มีการเข้ าร่วมประชุมคณะกรรมการ
บริ ษัทจะไม่ได้ รับค่าเบี ้ยประชุม
(2) คณะกรรมการบริ ษัท (ทุกคราวที่เข้ าร่วมประชุม)
 ค่าเบี ้ยประชุมครัง้ ละ 12,500.-บาท ทังนี
้ ้สาหรับกรรมการบริ ษัทท่านใดที่ได้ รับเงินเดือนประจาแล้ ว
จะได้ รับค่าเบี ้ยประชุมในการเข้ าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000.-บาทแทน
(3) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เข้ าร่วมประชุม)
 เบี ้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการตรวจสอบ ครัง้ ละ 12,500.-บาท
(4) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน (ทุกคราวที่เข้ าร่วมประชุม)
 เบี ้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 20,000.-บาท
 ค่าเบี ้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ครัง้ ละ 12,500.-บาท
ทังนี
้ ้สาหรับกรรมการบริ ษัทท่านใดที่ได้ รับเงินเดือนประจาแล้ ว จะได้ รับค่าเบี ้ยประชุม
ในการเข้ าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000.-บาทแทน
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการซักถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนแก่คณะกรรมการบริ ษัทตาม
อัตรารายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วมีมติด้วยคะแนนเกินกว่า 2ใน 3 อนุมตั ิกาหนดจานวนเงิน
ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริ ษัท ตามที่คณะกรรมการบริ ษัทเสนอด้ วยเสียงดังนี ้

มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
101
11,208,990,290
99.99991
ไม่เห็นด้ วย
1
11,000
0.00009
งดออกเสียง
0
0
0.00
จากจานวน 11,209,001,290 เสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 7 พิจารณา แต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
ประจาปี 2558
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ มอบหมายให้ ร้ อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์
ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เป็ นผู้รายงาน
ร้ อยตารวจโทศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่าตาม
มาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัททุกปี ในการแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีจะแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมก็ได้ และ
ข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 59 กาหนดว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดารงตาแหน่งหน้ าที่ใดๆ
ของบริ ษัท ทังนี
้ ้ผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจาปี 2557 คือ
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4095 และ/หรื อ
2. นายไพบูล ตันกูล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่
4298 และ/หรื อ
3. นางสาวสกุณา
แย้ มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 4906 และ/หรื อ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 5266
แห่งสานักงานบริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอสจากัด
ดังนันส
้ าหรับปี 2558 คณะกรรมการตรวจสอบได้ พิจารณาและเห็นสมควรเสนอแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีคนเดิมคือ
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท ตังแต่
้ ปี 2556)และ/หรื อ
2. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)และ/หรื อ
3. นางสาวสกุณา แย้ มสกุล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)และ/หรื อ
4. นางสาวนภนุช อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
(ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัท)
แห่งสานักงาน บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์คเู ปอร์ ส เอบีเอเอส จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 อีกวาระหนึง่
เป็ นปี ที่ 4 เนื่องจากมีความเป็ นอิสระ มีมาตรฐานการทางานที่ดี มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษัท สภาวิชาชีพ
บัญชี และข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และปฏิบตั ิหน้ าที่ได้ เป็ นอย่างดี
มาโดยตลอด โดยกาหนดค่าตอบแทน ดังนี ้

รายละเอียด
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
ค่าสอบจา ค่าสอบบัญชีประจาปี
รวมทัง้ สิน้

จานวนเงิน
ค่ าสอบบัญชี
ปี 2558 (บาท)
211,680.211,680.211,680.1,027,530.1,662,570.-

จานวนเงิน
ค่ าสอบบัญชี
ปี 2557 (บาท)
168,000.168,000.168,000.945,000.1,449,000.-

ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอข้ างต้ นไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้
ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และในปี 2557 บริ ษัทไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงาน
บริ การอื่น
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามหรื อไม่เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดต้ องการซักถาม จึงขอเสนอให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชี ประจาปี 2558 ดังรายละเอียดข้ างต้ น
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมาก แต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี คือ
1. นายพิสฐิ ทางธนกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4095 และ/หรื อ
2. นายไพบูล ตันกูล
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4298 และ/หรื อ
3. นางสาวสกุณา
แย้ มสกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4906 และ/หรื อ
4. นางสาวนภนุช
อภิชาตเสถียร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5266
แห่งสานักงาน บริ ษัท ไพร้ ซวอเตอร์ เฮาส์ คูเปอร์ ส เอบีเอเอสจากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2558 เป็ นปี ที่ 4
และอนุมตั ิคา่ สอบบัญชี ประจาปี 2558 จานวน 1,662,570 บาท ด้ วยเสียงดังนี ้
มติ

จานวน
จานวนเสียงที่ลงมติ
ร้ อยละของจานวนหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุม
ราย
(1 หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นด้ วย
102
11,209,020,290
99.99991
ไม่เห็นด้ วย
0
0
0.00
งดออกเสียง
1
11,000
0.00009
จากจานวน 11,209,031,290 เสียงทังหมดที
้
่เข้ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงในวาระนี ้
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานที่ประชุมได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่าขณะนี ้วาระต่างๆ ตามที่ระบุไว้ ในหนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้นได้ รับการ
พิจารณาจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นครบถ้ วนเสร็ จสิ ้นแล้ ว ไม่ทราบว่ามีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดจะเสนอเรื่ องอื่นๆ เพื่อพิจารณาหรื อไม่
ทังนี
้ ้มีผ้ ถู ือหุ้นซักถามในประเด็นต่างๆ ดังนี ้

คุณกสิณา ศรีสอ้ าน:อาสาพิทักษ์ สิทธิผ้ ถู อื หุ้น สมาคมส่ งเสริมผู้ลงทุนไทย
ได้ เรี ยนถามว่า จากการที่ภาคเอกชน 7 สถาบัน ร่วมกับสถาบันส่งเสริ มกรรมการบริ ษัทไทย IOD จัดตังโครงการ
้
แนวร่วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต และบริ ษัทได้ แสดงเจตนารมย์เข้ าร่วมโครงการแล้ ว
หลังจากที่ได้ แสดงเจตนารมย์แล้ วนัน้ ทางบริ ษัทได้ ดาเนินการอย่างไร และคาดว่าจะสามารถยื่นและขอรับรองได้ เมื่อไร
ร.ต.ท.ศิวะรักษ์ พินิจารมณ์ :ประธานกรรมการตรวจสอบ
ได้ เรี ยนชี ้แจงว่า ในฐานะที่เป็ นประธานกรรมการตรวจสอบ เห็นถึงความสาคัญ และคิดว่าบริ ษัทได้ ทาในสิง่ ที่
ถูกต้ องแล้ วในการแสดงเจตนารมย์ ซึง่ ขณะนี ้ได้ มอบหมายให้ ทางตรวจสอบภายในประสานงานกับผู้บริ หารเพื่อเตรี ยมทา
นโยบาย และใช้ นโยบายเป็ นหลัก โดยตังคณะท
้
างานเพื่อทาหน้ าที่นานโยบายมาใช้ ในทางปฏิบตั ิ เพื่อออกเป็ นระเบียบวิธี
ปฏิบตั ิงานหรื อเป็ น Procedure เมื่อเรี ยบร้ อยแล้ วก็จะเริ่ ม Implement ซึง่ ใช้ เกณฑ์ของ CAC ซึง่ มีคาถาม 71 ข้ อ
หลังจาก Implement แล้ วก็จะมีการประเมินผล และส่งการประเมินผลให้ กบั CAC เพื่อขอการรับรอง ซึง่ คาดว่าน่าจะทา
กิจกรรมทังหมดนี
้
้เสร็ จสิ ้นภายในไตรมาส 3
พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์ ประธานที่ประชุม ได้ เรี ยนถามผู้ถือหุ้นว่ามีข้อซักถามเพิ่มเติมอีกหรื อไม่
เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องอื่น ประธานที่ประชุมได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท
และผู้บริ หารขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่ได้ มอบความไว้ วางใจให้ คณะกรรมการบริ ษัทชุดนี ้ บริ หารกิจการของ
บริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ จากภาระที่ได้ รับมอบหมายนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทจะทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อ
ประโยชน์ตอ่ ท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านอีกครัง้ หนึง่ ที่ได้ สละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี ้และขอปิ ดการประชุม ณ บัดนี ้
เลิกประชุมเวลา 15.00 น.

(พันตารวจเอกโกวิท ภิรมย์วงศ์)
ประธานทีป่ ระชุม
รับรองว่าถูกต้ อง

(นายวุฒิชยั ลีนะบรรจง) (นายมณฑล เชตุวลั ลภกุล)
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการบริ ษัท

