สิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 1
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562
บริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน)

วันที่ประชุม

:

วันจันทรที่ 29 เมษายน 2562 เปดประชุมเวลา 14.00 น.

สถานที่ประชุม

:

อาคารศุภาลัย แกรนด ทาวเวอร หองคอนเวนชั่น ชั้น 33 เลขที่ 1011

ประธานที่ประชุม
เลขานุการที่ประชุม
ผูมีสิทธิเขารวมประชุม

:
:
:

วาระที่ 1-2

:

วาระที่ 3

:

วาระที่ 4-8

:

ถนนพระราม 3 แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล เลขานุการบริษัท
จํานวนผูถือหุน ณ วันที่ 1 เมษายน 2562 (Record Date)
จํานวนผูถือหุนรวมทั้งสิ้น7,534รายรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 13,162,517,864หุน
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 61 ราย
นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุน คิดเปนรอยละ 43.16
ของหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 64 ราย
นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 5,701,539,687 หุน คิดเปนรอยละ 43.32
ของหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท
จํานวนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่เขารวมประชุมทั้งสิ้น 76 ราย
นับรวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 5,708,727,587 หุน คิดเปนรอยละ 43.37
ของหุนทั้งหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท

กอนเริ่มการประชุม
นางสาวธัญพร เจตรจําลอง ทําหนาที่เปนผูดําเนินการประชุมกลาวตอนรับผูถือหุนทุกทาน เพื่อเขาสูการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 ของบริษัท เอื้อวิทยา จํากัด (มหาชน) และไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา มีผูถือ
หุนเขารวมประชุมดวยตนเองทั้งสิ้น 32 รายนับจํานวนหุนได 661,672,580 หุน และมีผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนเขา
รวมประชุมทั้งสิ้น 29 ราย นับจํานวนหุนได 5,019,343,979 หุน ดังนั้น รวมผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวม
ประชุมทั้งสิ้น 61 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งสิ้น 5,681,016,559 หุน คิดเปนรอยละ 43.16 ของจํานวนหุนที่จําหนาย
ไดทั้งหมดของบริษัท ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัท ขอ 48 รวมทั้งแนะนําคณะกรรมการบริษัท
ผูบริหาร ผูสอบบัญชีของบริษัท ที่ปรึกษากฎหมายจากสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด ดังนี้
รายชื่อกรรมการที่เขารวมประชุมทุกทาน มีดังนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
รักษาการประธานกรรมการบริหาร
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2. นายธีรชัย
3. รอยตํารวจโทศิวะรักษ
4. นายเพียรชัย
5. ดร.นที
6. นายมณฑล

7. นายสุรพัฒน
8. นายสุธิตศักดิ์
9. นางสาวลภัสรินทร

ลีนะบรรจง

รองประธานกรรมการบริษัท / กรรมการผูจัดการ /
กรรมการบริหาร
พินิจารมณ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
ถาวรรัตน
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
นาคธนสุกาญจน กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
เชตุวัลลภกุล
กรรมการ / รองกรรมการผูจ ดั การ สายบัญชีการเงินและ
บริหารองคกร / กรรมการบริหาร / กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน / เลขานุการบริษัท
ชมรัตน
กรรมการ / กรรมการบริหาร
ธนโชติปรมัตถ กรรมการ / กรรมการบริหาร
ไกรวงษวณิชรุง กรรมการ / กรรมการบริหาร

รายชื่อผูบริหารเขารวม มีดังนี้
1. นายธงชัย
อุดาการ
2. นายโชคชัย
เนียมรัตน
3. นางสาวอรอินทุ
แสงทอง

ประธานเจาหนาที่ฝายปฏิบตั ิการ
รองกรรมการผูจดั การ ฝายธุรกิจเสาโครงเหล็ก
ผูอํานวยการฝายสื่อสารองคกร

ผูสอบบัญชีของบริษัท
นางสาวกมลทิพย

บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด

รัตนนันทวาที

ที่ปรึกษากฏหมายเพื่อทําหนาที่ดูแลและตรวจสอบการนับคะแนนเสียงในการประชุมครั้งนี้
นายณัฐวัฒน
ทุมาวงศ
จากบริษัทสํานักงานกฎหมายบรรจง แอนด วิทยา จํากัด
ดังนั้นสัดสวนของกรรมการที่เขารวมประชุมผูถือหุนในครั้งนี้คิดเปน 100.00% ของกรรมการทั้งหมด
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม กลาวเปดประชุมสามัญผูถือ
หุน ประจําป 2562 พรอมกับกลาวตอนรับผูถือหุนที่เขารวมประชุม โดยกอนเริ่มการประชุม ไดมอบหมายใหนางสาว
ธัญพร เจตรจําลอง เปนผูชี้แจงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนน สรุปไดดังนี้
ผูดําเนินการประชุม ไดแจงขอมูลเบื้องตนใหทราบถึงทุนของบริษัทตอผูถือหุน ดังนี้
• ทุนจดทะเบียน จํานวน 1,907,119,713 บาท
• ทุนชําระแลว
จํานวน 1,316,252,588 บาท
และไดแจงใหผูถือหุนทราบวา บริษัทไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู
ถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุมได สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบ
ฉันทะได
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2. เปดโอกาสใหผูถือหุนสามารถสงคําถามมายังบริษัทเปนการลวงหนา
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนสงคําถามมายังบริษัทเปนการลวงหนา
พรอมกันนี้ไดชี้แจงตอที่ประชุมผูถอื หุน เกี่ยวกับวิธีการออกเสียงลงคะแนน ดังนี้
1. ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ตามขอบังคับของบริษัทขอที่ 50 ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่ง
เสียง
2. ในการลงมติที่ประชุม ใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ในแตละวาระโดยวิธีการนับคะแนนจะนับเฉพาะกรณีที่ผูถือหุนลงคะแนนเสียงไมเห็น
ดวยและงดออกเสียงเทานั้น โดยผูถือหุนที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียง กรุณากรอกใบลงคะแนนที่ไดรับ
แจกจากเจาหนาที่กอนเขารวมประชุม และยกมือขึ้น เพื่อเจาหนาที่จะจัดเก็บใบลงคะแนน บริษัทจะนํา
คะแนนเสียงที่ ไมเห็นดวยและงดออกเสียง ดังกลาวนั้น หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวม
ประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่ลงคะแนนเห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ ในกรณีไมมีผูใด
แสดงความเห็นคัดคาน หรือแสดงความคิดเห็นเปนอยางอื่นใหถือวาที่ประชุมเห็นชอบหรืออนุมัติเปน
เอกฉันท
3. ในกรณีผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการ ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ
4. ผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามเพิ่มเติมหรือใหความเห็นในแตละวาระ ใหแจงชื่อและนามสกุล เพื่อเปน
ขอมูลใหบริษัท และเพื่อมิใหเกิดความสับสนในการพิจารณาเรื่องตางๆ ในแตละวาระ ขอใหผูถือหุน
สอบถามเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับวาระนั้นๆ
เมื่อผู ดําเนินการประชุมชี้ แจงถึงวิ ธีการออกเสียงลงคะแนนเสร็ จเรี ยบรอยแล ว ไดเสนอให ที่ประชุมผู ถือหุ น
พิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561
เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา บริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2561 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวาไดมี
การบันทึกรายงานการประชุมไวอยางถูกตอง และจัดสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยภายใน 14 วันนับแตวัน
ประชุมผูถือหุนพรอมทั้งเผยแพรทางเว็บไซดของบริษัทแลว จึงเห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน
ประจําป 2561 ใหที่ประชุมผูถือหุนรับรองรายงานการประชุม โดยบริษัทไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมดังกลาว
พรอมหนังสือนัดประชุมใหแกผูถือหุนรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1 กอนการประชุมแลว
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไมเมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เมื่อวันที่
25 เมษายน 2561
มติที่ประชุม
ดวยเสียง ดังนี้

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากรับรองการประชุมดังกลาว

17

จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
60
5,675,656,559
99.9056
ไมเห็นดวย
1
5,360,000
0.0944
งดออกเสียง
0
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,681,016,559 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 2
รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561
นายวุ ฒิ ชั ย ลี น ะบรรจง ประธานที่ ป ระชุ ม ได ก ล า วต อ ที่ ป ระชุ ม ว า บริ ษั ท ได ส รุ ป รายงานของ
คณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท ในรอบป 2561 ซึ่งปรากฏในรายงานประจําป 2561 ตามที่ได
จัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2562 แลว
สําหรับดานการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น
ป 2560 เดือนกรกฎาคม บริษัทไดเขารวมประกาศเจตนารมณการตอตานการทุจริต
เดือนพฤศจิกายน บริษัทปรับปรุงนโยบายตอตานการทุจริตและคอรรัปชั่น และ
จัดทําจรรยาบรรณทางธุรกิจ เปนลายลักษณอักษร
ป 2561 เดือนพฤศจิกายน บริษัทยื่นแบบประเมินตนเองเกี่ยวกับมาตรการตอตานการคอรรัปชั่น
เพื่อขอรับรองจาก CAC
ป 2562 เดือนกุมภาพันธ ไดรับทราบจากคณะกรรมการแนวรวมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการ
ตอตานทุจริตใหบริษัทดําเนินการปรับปรุงแกไข
ขณะนี้อยูระหวางดําเนินการปรับปรุงแกไขสาระสําคัญตามคําแนะนํา
ซึ่งคาดวาจะยื่นใหพิจารณาอีกครั้ง ภายในรอบไตรมาสที่ 2 ป 2562
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม จึงขอใหที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผูถือหุนรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัท ประจําป 2561

วาระที่ 3
พิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการ
ผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกรและกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร และกรรมการบริหาร
ไดกลาวตอที่ประชุมวาคณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดของงบการเงิน ประจําป 2561 ซึ่งประกอบดวยงบ
แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ที่ผานการตรวจสอบและลงนาม
รับรองจากผูสอบบัญชีรับอนุญาตของสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดรับความ
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เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแลวลงในรายงานประจําป 2561 ซึ่งไดสงใหทานผูถือหุนพิจารณาเปนการ
ลวงหนา พรอมหนังสือนัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2562 เพื่อพิจารณาแลวขอสรุปสาระสําคัญ ดังนี้
(หนวย : ลานบาท)
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะบริษัท
รายการ
ป
ป
เปลี่ยนแปลง
ป
ป
เปลี่ยนแปลง
2561
2560
(%)
2561
2560
(%)
สินทรัพยรวม
3,076.35
3,561.22
(13.62)
3,515.91
3,585.06
(1.93)
หนี้สินรวม
1,600.54
1,662.64
(3.74)
1,557.33
1,570.91
(0.86)
สวนของผูถือหุน
1,475.81
1,898.58
(22.27)
1,958.58
2,014.15
(2.76)
รายไดจากงานโครงการ
1,026.59
923.88
11.12
1,026.59
923.88
11.12
รายไดการขายสินคา
18.38
42.03
(56.27)
14.30
11.31
26.44
รายไดจากการขายกระแสไฟฟา
422.87
355.39
18.99
รวมรายได
1,512.27
1,371.22
10.29
1,170.97
1,052.69
11.24
รวมคาใชจาย
1,937.51
1,662.01
16.58
1,229.61
1,210.31
1.59
กําไร (ขาดทุน) สําหรับป
(423.23)
(273.57)
(54.71)
(55.57)
(166.00)
(66.52)
กําไร (ขาดทุน)
0.46
37.63
(98.78)
13.20
(100.00)
เบ็ดเสร็จอื่น-ทางภาษี
กําไร (ขาดทุน)
(422.77)
(235.94)
78.19
(55.57)
(152.80)
(63.63)
เบ็ดเสร็จรวมสําหรับป
กําไร (ขาดทุน)
(390.13)
(250.97)
(55.44)
(55.57)
(166.00)
(66.52
สวนที่เปนของบริษัท
สวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมี
(33.10)
(22.60)
46.46
อํานาจควบคุม
ภาพรวมผลการดําเนินงาน ณ สิ้นป 2561 สรุปดังนี้

• มีสินทรัพยรวม จํานวน 3,076.35 ลานบาท ลดลงจากปกอน 484.87 ลานบาท เปนผลจากการ
ลดลงของเงินสดและรายการเทียบเทาเงินสด สินทรัพยไมมีตัวตนอื่น คาความนิยม และสินทรัพยไม
หมุนเวียนอื่น

• มีหนี้สินรวม จํานวน 1,600.64 ลานบาท ลดลงจํานวน 62.10 ลานบาท จากปกอนสวนใหญมา
จากการเพิ่มขึ้นของเจาหนี้การคาและเจาหนี้อื่น เงินกูยืมระยะสั้น และหนี้สินหมุนเวียนอื่น และ
จากการลดลงของหุนกูระยะยาว หนี้สินภาษีเงินไดรอการตัดบัญชี

• มีผลขาดทุนสุทธิจากการดําเนินงานสงผลใหสวนของผูถือหุนลดลง เปนจํานวน 1,475.89 ลาน
บาท หรือลดลง 422.77 ลานบาท
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• มีรายไดรวม จํานวน 1,512.27 ลานบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 141.05 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปกอน
รอยละ 10.29 สวนใหญมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นของรายไดงานโครงการเนื่องจากไดสงมอบงาน
เพิ่มขึ้น และรายไดจากการขายกระแสไฟฟา

• มีคาใชจายรวมทั้งสิ้น จํานวน 1,937.51 ลานบาท เพิ่มขึ้น 275.50 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากป
กอนรอยละ 16.58 สวนใหญมีสาเหตุมาจากการเพิ่มขึ้นยอดของตนทุนจากการผลิตโครงสรางเหล็ก
จากการผั น แปรไปตามปริ ม าณงานโครงการที่ บ ริ ษั ท ได ส ง มอบให ลู ก ค า ต น ทุ น จากการขาย
กระแสไฟฟา และคาใชจายในการบริหารที่เพิ่มขึ้นจากบริษัทยอยเพิ่มขึ้นขาดทุนจากการดอยคาของ
เงินลงทุนในบริษัทยอยและบริษัทรวม

• มีขาดทุนสุทธิ จํานวน 423.23 ลานบาทเปนขาดทุนสวนของบริษัทใหญ จํานวน 390.13 ลานบาท
และขาดทุนสวนที่เปนของสวนไดเสียที่ไมมีอํานาจควบคุม จํานวน 33.10 ลานบาท ทําใหขาดทุน
สุทธิเพิ่มขึ้น 149.66 ลานบาท หรือเพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 54.71
ตอจากนั้นนายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผูจดั การและกรรมการบริหาร ไดนําเสนอภาพรวมธุรกิจของ
บริษัทในป 2561 และแนวโนมธุรกิจในป 2562
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม ทั้งนี้มีผูถือหุนซักถาม
ในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามเกี่ยวกับเรื่องตางๆ ดังนี้
1. การตั้งดอยคาสินทรัพยไมมีตัวตนของโรงไฟฟาที่ผานมา ไดตั้งไวเพียงพอแลวหรือไมและปนี้จะมีการตั้ง
ดอยคาอีกหรือไม
2. สินทรัพยไมมีตัวตนคืออะไร
โดยขอใหผูสอบบัญชีของบริษัท เปนผูตอบคําถาม
นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที : ผูสอบบัญชี
ตอบขอสอบถามดังนี้ :
วิธีการตรวจสอบการดอยคาของการลงทุนในบริษัทยอย ตอนที่ UWC เขาไปซื้อโรงไฟฟา ยังมีสิทธิในการ
ผลิตและขายไฟ ลักษณะเปน License เวลาทํางบรวมจะบันทึกเปนสินทรัพยไมมีตัวตน เปน License ในการผลิต
ไฟฟา
สวนการพิจารณาการดอยคาจะดูจากแผนการผลิตไฟฟาวาจะผลิตไดมากนอยแคไหน วิธีการพิจารณาคือ
พิจารณาจากแผนที่ไดรับจากบริษัท แลวนํามาคิด Present Value มูลคาที่ไดรับจากแผนนี้เทาไร เปรียบเทียบกับ
Book Value ของบริษัทที่ไปลงทุนวาดอยคาหรือไม
นายบดินทร กฤติยรังสรรค : ผูถือหุน มาดวยตนเอง
สอบถามดังนี้
1. การดอยคา มีแตของ โรงไฟฟา สตึก และโรงไฟฟาอําพัน ของโรงไฟฟาโกเมนมีหรือไม
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2. การตัดดอยคาตัดเต็มที่แลวหรือยัง ถาผลประเมินป 2562 ต่ํา ตองตัดอีกใชหรือไม
3. ในงบดุล มีรายการสินทรัพยของบริษัทยอยที่ขาย 152 ลานบาท คิดเปนสัดสวนกี่เปอรเซ็นตของธุรกิจนั้น
นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที : ผูสอบบัญชี
ตอบขอสอบถาม :
1. โรงไฟฟาโกเมน มีกําไร จึงไมมีการตั้งดอยคา
2. ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของโรงไฟฟา
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการ
ตอบขอสอบถาม :
3. ทรัพยสินที่ขาย มีสัดสวนเกินกวาครึ่งหนึ่งของธุรกิจ PGE
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติมวา การลงบัญชีเปนเงินลงทุนระยะสั้นหรือระยะยาว กรณีบริษัทรวมตองบันทึกบัญชีเปน
Mark to Market หรือไม
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร
ตอบขอสอบถาม : Dimet เปนบริษัทรวม ก็จะพิจารณาจากผลประกอบการ ถากําไรก็รับรูและบันทึกตาม
สัดสวนกําไร ถาขาดทุนก็บันทึกตามสัดสวนขาดทุน ซึ่งไมรวมถึงเงินลงทุน เนื่องจาก Dimet เปนบริษัทจดทะเบียน
ในตลาดหลักทรัพย มีราคาซื้อขายในกระดานที่อางอิงแตละวัน หากราคาตลาดเมื่อเทียบกับจํานวนเงินที่ลงทุนไป
ผูสอบบัญชีจะตั้งดอยคาเงินลงทุนในรอบบัญชีนั้นๆ ลงเหลือเทากับ Market Value ถาราคาลดลงอีกก็ปรับอีก
เสมือนเปน Mark to Market แตตามจริงแลวไมใช เปน Impair ตาม Market Value
นายบดินทร กฤติยรังสรรค : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติม เกี่ยวกับทิศทางของ โรงไฟฟาจะเปนอยางไร แกปญหาถึงไหนแลว และราคาขายไฟของโรงไฟฟาส
ตึกเปนอยางไร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการ
ตอบขอสอบถาม : โรงไฟฟาโกเมน ที่โคราชเดินเครื่องตอเนื่องมากวา 3 ปแลว สําหรับโรงไฟฟาสตึก และ
โรงไฟฟาอําพัน ที่บุรีรัมย ไดใชเวลาปรับปรุงคอนขางนาน และมีการปรับระบบการลําเลียงและใชเชื้อเพลิงที่ตนทุน
ต่ําลง ในชวง 3 เดือนที่ผานมา มีการเริ่มเดินเครื่องไดตามที่วางแผนไว แตอาจยังไมเต็มกําลังการผลิต จึงเชื่อวา
โรงไฟฟาทั้ง 2 โรงที่บุรีรัมย จะเดินเครื่องไดตามแผนที่วางไวในชวงที่เหลือของป
สําหรับราคาขายไฟฟาของสตึก มีอัตราคาไฟแบบ Ft ที่ตางจากโรงไฟฟาโกเมน และอําพัน ที่เปนอัตรา FiT
ในดานการดําเนินการกับภาครัฐ บริษัทไดยื่นเรื่องตอศาลปกครองไปประมาณปกวา ผลจะเปนอยางไรอยูที่ดุลพินิจของ
ศาล สวนระยะเวลาจะเมื่อไรนั้น ยังไมสามารถตอบได
นายถนัด หาญวงศ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามวา ธุรกิจที่กัมพูชาเปนอยางไร
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นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง : ประธานกรรมการบริษัท
ตอบขอสอบถาม : ธุรกิจที่กัมพูชา คือบริษัท UWCC ไดสิทธิในพื้นที่ที่ไดรับอนุญาตในการนําไมมาผลิตเปน
ไมสับ เพื่อเปนเชื้อเพลิง และสงมายังไทย ไมสับมีคุณภาพดี ความชื้นไมมาก
นายสุรินทร บรรยงพงศเลิศ : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามดังนี้
1. สวนของผูถือหุน PGE ในป 2561 ยังเหลืออยู 32 ลานบาท ตามแผน UWC จะจําหนายสินทรัพยที่
เหลืออยู หลังจากจําหนายสินทรัพยของ PGE แลว UWC ดําเนินการกับPGE อยางไร
2. ในรายงานประจําป ระบุวา UWC ขายหุนไป 3,000 หุน ขอทราบวาขายเนื่องจากอะไร
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการ
ตอบขอสอบถาม : ในตอนแรกที่เขาซื้อหุน PGE มานั้น มีบอหมักผลิต Biogas ที่จะสามารถผลิตไฟและคาด
วาจะเสนอขายใหกับการไฟฟาสวนภูมิภาค แตสุดทาย ทางหนวยงานรัฐ มีการเปลี่ยนแปลงนโยบาย จึงไมสามารถยื่น
ขอขายไฟได จนปจจุบันไมมีวัตถุดิบคือมูลไก มาใชในการหมัก ประกอบกับมีผลการดําเนินงานขาดทุนอยางตอเนื่อง
มากวา 3-4 ป จึงตองตัดสินใจแกไขปญหา โดยการหยุดหนวยธุรกิจที่ขาดทุนนี้และขายทรัพยสินออก ซึ่งเปนการ
ตัดสินใจที่อยูบนพื้นฐานของผลประโยชนสูงสุดของผูถือหุนทั้ง PGE และ UWC โดยหลังจากนี้ จะดูวาทรัพยสิน
เครื่องจักรที่มีจะสามารถขายออกไดอยางไร
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล : รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร
ตอบขอสอบถามเพิ่มเติม : จํานวนหุนที่ขายไปนั้น เพราะมีผูสนใจที่จะซื้อ ซึ่งเปนราคา Book Value จึง
จําหนายไป และเปนจํานวนหุนที่นอย ถือวาไมเปนสาระสําคัญ
นายประพนธ ลิ้มธรรมมหิศร : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามเรื่องตาง ๆ ดังนี้
1. ในความเห็นของผูสอบบัญชี ทรัพยสินไมมีตัวตน ที่เหลืออยู 172 ลานบาท ตัวเลขนี้จะคงที่ หรือหมด
ไปในปตอไป เชน ถาคาความนิยมหมดไป
2. การตั้งดอยคาแตละป ผูสอบบัญชีเคยมีความเห็นแยงวานอยเกินไปหรือไม งบที่บริษัททํามีความ
เหมาะสมหรือไม
3. การตั้งดอยคา บริษัท หรือผูสอบบัญชีเปนผูตั้ง
นางสาวกมลทิพย รัตนนันทวาที : ผูสอบบัญชี
ตอบขอสอบถาม : ตัวเลขจะเปนอยางไรนั้น ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัท ไมสามารถตอบได ณ
วันนี้
ตามหลักการสอบบัญชี จะพิจารณาจากแผนที่ไดรับจากบริษัทวาแผนนั้นมีความเหมาะสมและเปนไปไดมากนอยแค
ไหน
รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมย : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตอบขอสอบถามเพิ่มเติม : ในฐานะของกรรมการตรวจสอบขอเพิ่มเติมจากผูสอบบัญชีวา ผูสอบบัญชีหนาที่
คือสอบบัญชีและปฏิบัติตามมาตรฐานในการสอบบัญชีและมาตรฐานบัญชี ในการสอบบัญชีขอมูลของบริษัท ผูสอบ

22

บัญชีจะนําขอมูลที่ตรวจสอบมาพิจารณารวมกันกับคณะกรรมการตรวจสอบ วามีความเหมาะสมหรือไม อยางไร มี
หลักเกณฑ มีหลักฐาน
สําหรับการตั้งดอยคานั้น บริษัทเปนผูตั้งโดยดูวาทรัพยสินที่มีอยูปจจุบันแสดงมูลคาที่แทจริงเทาไร เมื่อ
ทราบคาแลว ก็มาพิจารณาวาจํานวนที่จะดอยคาเปนเทาไร โดยดูผลประกอบการปที่ผานมาวากําไรหรือขาดทุน หาก
ขาดทุนปตอไปจะสามารถพลิกฟนใหมีกําไรไดหรือไม โดยงบการเงินรวมที่แสดงเปนงบปตอป แตละปก็ตองถามจาก
ผูบริหารวาจะมีแผนงานอยางไรในการที่จะทําใหผลการดําเนินงานดีขึ้น เมื่อทราบแผนแลว จึงมาพิจารณาความ
เปนไปได รวมกันกับผูสอบบัญชี เพื่อหาขอสรุปในการจัดทํางบการเงินที่สะทอนความเปนจริง
นายประพนธ ลิ้มธรรมมหิศร : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามเพิ่มเติมวา ทรัพยสินไมมีตัวตน จํานวน 172 ลานบาท ในความเห็นของกรรมการตรวจสอบจะเปน
อยางไรในอนาคต
รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมย : ประธานกรรมการตรวจสอบ
ตอบขอสอบถาม : พิจารณาจากมูลคาทรัพยสินไมมีตัวตน ตองพิจารณาวามูลคาปจจุบันเทาไร จํานวน 172
ลานบาท อาจจะลดลงหรือเทาเดิม ก็ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานในปนี้วาจะสามารถผลิตไฟฟาไดเต็มกําลังการผลิต
หรือไม ซึ่งเปนสิ่งที่ตอบยาก แตคณะกรรมการตรวจสอบจะติดตามการดําเนินงานนี้อยางใกลชิด
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไม เมื่อไมมีผู
ถือหุนทานใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบการเงิน ประจําป 2561 สิ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2561
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติงบการเงิน ประจําป
2561 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ดวยเสียงดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
51
5,294,927,987
92.8684
ไมเห็นดวย
13
406,611,700
7.1316
งดออกเสียง
0
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,701,539,687 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 4
พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผล
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผูจัดการ
สายบัญชีการเงินและบริหารองคกรและกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร และกรรมการบริหาร
แจงตอที่ประชุมวาบริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลในอัตราไมนอยกวารอยละ 40 ของกําไรสุทธิของงบการเงิน
เฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินไดนิติบุคคลหากการจายเงินปนผลนั้นไมมีผลกระทบตอการดําเนินงานตามปกติของ
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บริษัทอยางมีนัยสําคัญ อยางไรก็ตาม บริษัทอาจกําหนดใหมีการจายเงินปนผลในอัตรานอยกวาอัตราที่กําหนดขางตน
ได หากบริษัทมีความจําเปนที่จะตองนําเงินกําไรสุทธิจํานวนดังกลาวไปใชเพื่อขยายการดําเนินงานของบริษัท
ทั้งนี้ในป 2561 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิเปนจํานวนเงิน 55.57
ลานบาท ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท จึงขอเสนองดจายเงินปนผล สําหรับผลการดําเนินงาน ประจําป 2561 ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561
และตามมาตรา 116 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 57
กําหนดวา บริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารอง ไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป
หักดวยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน
ดังนั้น เห็นควรจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายในอัตรารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําป เปนจํานวนเงิน 51,643 บาท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามเพิ่มเติมหรือไม เมื่อไมมีผูถือ
หุนทานใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนิน ตั้งแต
วันที่ 1 มกราคม ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายเปนจํานวนเงิน 51,643 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากอนุมัติใหงดจายเงินปนผล
สําหรับผลการดําเนินงาน ตั้งแตวั นที่ 1 มกราคม 2561 ถึง วันที่ 31 ธันวาคม 2561 และจัดสรรทุ นสํารองตาม
กฎหมายเปนจํานวนเงิน 51,643 บาท ดวยเสียง ดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
71
5,702,792,587
99.896
ไมเห็นดวย
5
5,935,000
0.104
งดออกเสียง
0
0
0.000
บัตรเสีย
0
0
0.000
จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 5
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผูจัดการและ
กรรมการบริหาร เปนผูรายงาน
นายธีรชัย ลีนะบรรจง กรรมการผูจัดการและกรรมการบริหารไดกลาวตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติ
บริษัทมหาชนจํากัดและขอบังคับของบริษัท ขอที่ 24 สรุปใจความสําคัญวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งให
กรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวน 1 ใน 3 ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปน 3 สวนไมได ก็ใหออกโดย
จํานวนใกลที่สุดกับ 1 ใน 3 กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขามาดํารงตําแหนงใหมก็ได ในการประชุม
สามัญผูถือหุน ประจําป 2562 มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระ จํานวน 3 คน ดังนี้
4. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
กรรมการ
5. นายสุธิตศักดิ์
ธนโชติปรมัตถ กรรมการ
6. นายสุรพัฒน
ชมรัตน
กรรมการ
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สําหรับกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ตามรายชื่อขางตน คณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาจากคุณสมบัติเปนรายบุคคลของผูที่ดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอยูเดิม มีความเห็น
วาเปนบุคคลที่มีความรู ความสามารถ เปนผูมีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศน
กวางไกล รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทัศนคติที่ดีตอองคกรและปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทไดเปน
อยางดี ไดใชประสบการณ เสนอแนะแนวนโยบายแกบริษัท รวมทั้งเปนบุคคลที่มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่
เกี่ยวของ และขอบังคับของบริษัทรวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทในชวงที่ผานมาจึงเห็นสมควร
เลือกตั้งกรรมการซึ่งพนจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คน ใหกลับเขาเปนกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่ง
สําหรับรายละเอียดเกี่ยวกับอายุ สัดสวนการถือหุนในบริษัท วุฒิการศึกษา และประสบการณการทํางาน
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย ลําดับที่ 3 ที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนพิจารณาเปนการลวงหนา พรอมหนังสือนัดประชุมสามัญ
ผูถือหุน ประจําป 2562 แลว
ทั้งนี้ ในการพิจารณาสรรหาบุคคลเพื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการนั้น บริษัทมิไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ
รายชื่อบุคคลเขารับการพิจารณา
อนึ่ง พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัท ขอที่ 32 ระบุวา
“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัท ไมวาจะทําเพื่อ
ประโยชนตนหรือประโยชนผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ กอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจงใหที่ประชุมทราบวา กรรมการบริษัท 3 คน ที่เสนอแตงตั้งใน
การประชุมครั้งนี้ ไมมีกรรมการทานใดที่เปนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกันและ
เปนการแขงขันกับบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3 คน โดยผูถือหุนสามารถเลือกตั้ง
กรรมการเปนรายบุคคลได
มติที่ประชุม ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 3
คน เขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท ดวยเสียง ดังนี้
ผูถือหุนที่เขารวมประชุมและผูรับมอบฉันทะ ทั้งสิ้น 76 ราย รวมจํานวนหุนได 5,708,727,587 หุน
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
รายชื่อกรรมการ จํานว
คะแนน
รอยละ จํานว
คะแนน
รอยละ จํานวน คะแนน รอย คะแนน รอย
นราย
เสียง
น
เสียง
ราย
เสียง
ละ
เสียง
ละ
ราย
1. นายมณฑล
65 5,491,212,88 96.189 11 217,514,70 3.8102
0
0 0.000
0 0.000
เชตุวัลลภกุล
7
8
0
0
0
2. นายสุธิตศักดิ์ 64 5,491,162,88 96.188 12 217,564,70 3.8111
0
0 0.000
0 0.000
ธนโชติปรมัตถ
7
9
0
0
0
3. นายสุรพัฒน
64 5,491,162,88 96.188 12 217,564,70 3.8111
0
0 0.000
0 0.000
ชมรัตน
7
9
0
0
0
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นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดแจงตอที่ประชุมวา ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทประจําป
2562มีจํานวนทั้งสิ้น 9 คน มีรายนามดังตอไปนี้
1. นายวุฒิชัย
ลีนะบรรจง
2. นายธีรชัย
ลีนะบรรจง
3. รอยตํารวจโทศิวะรักษ
พินิจารมณ
4. นายเพียรชัย
ถาวรรัตน
5. ดร.นที
นาคธนสุกาญจน
6. นายมณฑล
เชตุวัลลภกุล
7. นายสุรพัฒน
ชมรัตน
8. นายสุธิตศักดิ์
ธนโชติปรมัตถ
9. นางสาวลภัสรินทร
ไกรวงษวณิชรุง
โดย รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ นายเพียรชัย ถาวรรัตน ดร.นที นาคธนสุกาญจน เปน
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบของบริษัท
วาระที่ 6
พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานทีป่ ระชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและ
พิจารณาคาตอบแทน เปนผูรายงาน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดกลาวตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับ
ของบริษัท ขอ 37. สรุปใจความสําคัญวา กรรมการของบริษัทมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล
เบี้ยประชุม บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นตามขอบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผูถือหุนจะ
พิจารณา ซึ่งในป 2561 คาตอบแทนของกรรมการซึ่งไดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2561 เปน
จํานวนเงิน 2,300,000 บาท โดยกําหนดจายเปนรายครั้ง สําหรับป 2561 บริษัทไดจายคาตอบแทนใหแกกรรมการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 1,650,000 บาท
ทั้งนี้ บริษัทสรุปจํานวนเงินที่จายใหแกคณะกรรมการบริษัทเปนรายบุคคลไวในรายงานประจําป 2561
ปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 ในหัวขอโครงสรางการถือหุนและการจัดการ เรื่อง คาตอบแทนกรรมการและ
ผูบริหาร
สําหรับในป 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน
เสนอ โดยเห็นควรกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 2,300,000 บาท ซึ่งเทาเดิมเมื่อ
เทียบกับป 2561 ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของ
บริษัท ซึ่งกําหนดการจายเปนรายครั้ง โดยกลั่นกรองอยางละเอียดถึงความเหมาะสมประการตางๆ และเปรียบเทียบ
อางอิงจากอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน และสภาพเศรษฐกิจ รวมถึงความเหมาะสมของจํานวนคณะกรรมการบริษัท
โดยมีรายละเอียดการดังนี้
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2. คาตอบแทนที่เปนตัวเงิน คือ คาเบี้ยประชุม
(1) คณะกรรมการบริษัท (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการบริษัท ครั้งละ 30,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับประธานกรรมการ
บริษัทที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับ
คาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริษัท ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริษัททานใดที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือจะไดรับคาเบี้ย
ประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.-บาทแทน
(2) คณะกรรมการตรวจสอบ (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการตรวจสอบ ครั้งละ 25,000.-บาท
• คาเบี้ยประชุมกรรมการตรวจสอบครั้งละ 15,000.-บาท
(3) คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 25,000.-บาททั้งนี้
สําหรับประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท
หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ
20,000.-บาทแทน
• คาเบี้ยประชุมกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ครั้งละ 15,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับ
กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนทานใดที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผู
ที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไดรับคาเบี้ยประชุมในการเขารวมประชุมครั้งละ 5,000.บาทแทน
(4) คณะกรรมการบริหาร (ทุกคราวที่เขารวมประชุม)
• ค า เบี้ ย ประชุ ม ประธานกรรมการบริ ห าร ครั้ ง ละ 15,000.-บาท ทั้ ง นี้ สํ า หรั บ ประธาน
กรรมการบริหารที่ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ
จะไมไดรับคาเบี้ยประชุม
• คาเบี้ยประชุมกรรมการบริหาร ครั้งละ 10,000.-บาท ทั้งนี้สําหรับกรรมการบริหารทานใดที่
ไดรับเงินเดือนประจําของบริษัท หรือเปนผูที่ไดรับเงินเดือนบริษัทในเครือ จะไมไดรับคาเบี้ย
ประชุม
2. คาตอบแทนอื่น หรือสิทธิประโยชนอื่นๆ
บริษัทไมมีนโนบายใหคาตอบแทนอื่นนอกเหนือไปจากคาตอบแทนในฐานะกรรมการหรือพนักงานซึ่งไดรับ
จากบริษัทตามปกติ ไมมีการใหหุน หุนกู หรือหลักทรัพยอื่นใดแกกรรมการและผูบริหารของบริษัท
ทั้งนี้ ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุนอนุมัติเปนตนไป จนกวาจะมีมติใหเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น
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นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทาน
ใดซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ตามอัตรา
รายละเอียดขางตน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเกินกวา 2 ใน 3 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2562 ตามที่
คณะกรรมการบริษัทเสนอ ดวยเสียง ดังนี้
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
จํานวน
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
62
5,301,396,887
92.8648
ไมเห็นดวย
13
407,080,700
7.1308
งดออกเสียง
1
250,000
0.0044
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 7
พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีประจําป 2562
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหรอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ เปนผูร ายงาน
รอยตํารวจโทศิวะรักษ พินิจารมณ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ ไดกลาวตอที่ประชุม
วาตามมาตรา 120 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 ใหที่ประชุมผูถือหุนสามัญประจําป แตงตั้ง
ผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชีจะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมก็
ได และขอบังคับของบริษัท ขอ 59 กําหนดวา ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือผูดํารงตําแหนง
หนาที่ใดๆ ของบริษัท นอกจากนี้ ประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนไดกําหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการ
หมุนเวียนผูสอบบัญชี หากผูสอบบัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นตองบ
การเงินของบริษัทมาแลว 7 รอบปบัญชีไมวาจะติดตอกันหรือไม โดยสามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สังกัดสํานัก
งานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชีรายเดิมก็ได อยางไรก็ตาม บริษัทจะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายที่พนจากการปฏิบัติหนาที่
จากการหมุนเวียนผูสอบบัญชีไดเมื่อพนระยะเวลาอยางนอย 5 รอบปบัญชีติดตอกันนับแตวันที่พนจากการปฏิบัติ
หนาที่ ทั้งนี้ผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2561 คือ
1. ดร. สุวัจชัย
เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte")
ดังนั้น สําหรับป 2562 คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาและเห็นสมควรเสนอแตงตั้ง ผูสอบบัญชีคนเดิม
คือ
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1. ดร. สุวัจชัย
เมฆะอํานวยชัย ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ("Deloitte") เปนผูสอบบัญชีประจําป
2562 เปนปที่ 2 เนื่องจากมีความเปนอิสระ มีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีทีมสนับสนุนเพียงพอ มีคุณสมบัติครบถวน
ตามขอบังคับของบริษัท และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และปฏิบัติ
หนาที่ไดเปนอยางดีตลอดมา จึงพิจารณาเห็นควรอนุมัติคาตอบแทน ดังนี้

รายละเอียด
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 2
คาสอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 3
คาสอบบัญชีประจําป
รวมทั้งสิ้น

จํานวนเงิน (บาท)
ป 2562
(นําเสนอ)
255,000.255,000.255,000.1,035,000.1,800,000.-

จํานวนเงิน (บาท)
ป 2561
220,000.220,000.220,000.1,040,000.1,700,000.-

โดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งหรือผูสอบบัญชีรับ
อนุญาตในนาม สํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เพื่อใหมั่นใจวากระบวนการจัดทํางบ
การเงินจะสามารถดําเนินการตรวจสอบไดแลวเสร็จตามกําหนดเวลา
ทั้ง นี้ ผู ส อบบั ญ ชี ต ามรายชื่ อ ที่ เ สนอข า งต น ไม มี ค วามสั ม พั น ธ ห รื อ ส ว นได เ สี ย กั บ บริ ษั ท / บริ ษั ท ย อ ย/
ผูบริหาร/ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด จึงมีความเปนอิสระในการตรวจสอบและ
แสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทและนอกจากนี้ยังเปนผูสอบบัญชีของบริษัทยอยทั้ง 6 แหงของบริษัท ซึ่งมีคา
สอบบัญชี ประจําป 2562 รวม 6 แหง จํานวน 2,885,000.-บาท
อนึ่ง ถึงแมวาผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอยจะเปนผูสอบบัญชีและสังกัดสํานักงานเดียวกันก็ตาม
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทเชื่อมั่นวาผูสอบบัญชีจะสามารถจัดทํางบการเงินของบริษัทและ
บริษัทยอยไดทันตามกําหนดเวลา เนื่องจากผูสอบบัญชีจะมีการนัดประชุมรวมกับผูบริหารเพื่อวางแผนการตรวจสอบ
อยางเปนระบบและกําหนดระยะเวลาในการตรวจสอบเปนการลวงหนา
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดสอบถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไมเมือ่ ไมมผี ูถือหุนทาน
ใดตองการซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี ประจําป 2562 และกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชี ประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 1,800,000.-บาท
มติที่ประชุม

ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมาก อนุมัติใหแตงตั้งผูสอบ

บัญชี คือ
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1. ดร. สุวัจชัย
เมฆะอํานวยชัย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6638 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4301 และ/หรือ
3. ดร. เกียรตินิยม
คุณติสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4800 และ/หรือ
4. นายวัลลภ
วิไลวรวิทย
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 6797
แหงสํานักงาน บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2562 และ
อนุมัติคาสอบบัญชีประจําป 2562 เปนจํานวนเงิน 1,800,000.-บาท ดวยคะแนนเสียง ดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
69
5,702,126,587
99.8844
ไมเห็นดวย
7
6,601,000
0.1156
งดออกเสียง
0
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 8
พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัท ขอ 45
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุมไดมอบหมายใหนายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการ
ผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกรและกรรมการบริหาร เปนผูรายงาน
นายมณฑล เชตุวัลลภกุล รองกรรมการผูจัดการสายบัญชีการเงินและบริหารองคกร และกรรมการบริหาร
ไดกลาวตอที่ประชุมวาเพื่อใหสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แกไข
เพิ่มเติมโดยคําสั่งหัวหนาคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ 21/2560 เรื่อง การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออํานวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรใหเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ
แกไขขอบังคับบริษัท ขอ 45 ตามรายละเอียด ดังนี้
ขอบังคับฉบับปจจุบัน
ขอ 45. ผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวาหนึ่งใน
หาของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมด หรือผูถือหุน
ไมนอยกวายี่สิบหาคนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา
หนึ่ ง ในสิ บ ของจํ า นวนหุ น ที่จํ า หน า ยได แ ล ว ทั้ ง หมดจะ
เขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียกประชุมผูถ อื
หุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตองระบุเหตุผล
ในการที่ขอใหเรียกประชุมไวใหชัดเจนในหนังสือดังกลาว
ดวย ในกรณีเชนนี้คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผู
ถือหุนภายในหนึ่งเดือนนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือ
หุน

ขอบังคับที่เสนอแกไข
ขอ 45. ผูถือหุนคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุนนับรวมกัน
ได ไ ม น อ ยกว า ร อ ยละสิ บ ของจํ า นวนหุ น ที่ จํ า หน า ยได
ทั้งหมดจะเขาชื่อกันทําหนังสือขอใหคณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถือหุนเปนการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได แตตอง
ระบุ เ รื่ อ งและเหตุ ผ ลในการที่ ข อให เ รี ย กประชุ ม ไว ใ ห
ชั ด เ จ น ใ น ห นั ง สื อ ดั ง ก ล า ว ด ว ย ใ น ก ร ณี เ ช น นี้
คณะกรรมการตองจัดใหมีการประชุมผูถือหุนภายในสี่สิบ
หาวันนับแตวันที่ไดรับหนังสือจากผูถือหุน

ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการไม จั ด ให มี ก ารประชุ ม ภายใน
กํ า หนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผู ถื อ หุ น ทั้ ง หลายซึ่ ง
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เขาชื่อกันหรือผูถือหุนคนอื่นๆ รวมกันไดจํานวนหุนตามที่
บังคับไวนั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภายในสี่สิบหาวันนับ
แตวันครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเชนนี้
ให ถือ วา เป นการประชุ มผู ถือ หุน ที่ค ณะกรรมการเรีย ก
ประชุม โดยบริษัทตองรับผิดชอบคาใชจายอันจําเปนที่
เกิดจากการจัดใหมีการประชุมและอํานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณีที่ป รากฏวาการประชุ มผูถื อหุนที่ เปน การเรีย ก
ประชุมเพราะผูถือหุนตามวรรคสองครั้งใด จํานวนผูถือ
หุนซึ่งมารวมประชุมไมครบเปนองคประชุมตามที่กําหนด
ไวในขอบังคับขอที่ 48 ผูถือหุนตามวรรคสองตองรวมกัน
รั บ ผิ ด ชอบชดใช ค า ใช จ า ยที่ เ กิ ด จากการจั ด ให มี ก าร
ประชุมในครั้งนั้นใหแกบริษัท
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามหรือไม เมื่อไมมีผูถือหุนทานใด
ซักถาม จึงขอเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัท ขอ 45
มติที่ประชุม
ที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแกไขเพิ่มเติมขอบังคับบริษัท
ขอ 45 ตามรายละเอียดที่กลาวมาขางตนดวยเสียงดังนี้
จํานวน
จํานวนเสียงที่ลงมติ
รอยละของจํานวนหุนที่มาเขารวมประชุม
ราย
(1 หุน เทากับ 1 เสียง)
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
เห็นดวย
76
5,708,727,587
100.0000
ไมเห็นดวย
0
0
0.0000
งดออกเสียง
0
0
0.0000
บัตรเสีย
0
0
0.0000
จากจํานวน 5,708,727,587 เสียงทั้งหมดที่เขาประชุมและมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้
มติ

วาระที่ 9
พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
ประธานที่ประชุมไดกลาวตอที่ประชุมวาขณะนี้วาระตางๆ ตามที่ระบุไวในหนังสือนัดประชุมผูถือหุนไดรับ
การพิจารณาจากที่ประชุมผูถือหุนครบถวนเสร็จสิ้นแลว ไมทราบวามีผูถือหุนทานใดจะเสนอเรื่องอื่นๆ เพื่อพิจารณา
หรือไมทั้งนี้มีผูถือหุนซักถามในประเด็นตางๆ ดังนี้
นายพิพัฒน วีระถาวร : อาสาพิทักษสิทธิผูถือหุน ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
สอบถามดังนี้
1. บริษัทมีแผนอะไรบางในเรื่องของ Feed Stock และเชื้อเพลิงหลักคืออะไร เชื้อเพลิงในทองถิ่นเปน
อยางไร
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2. ในเรื่ อ งของการบริ ห ารความเสี่ ย ง ขอฝากให ค ณะกรรมการตรวจสอบดู เ รื่ อ งของการบริ ห าร
ตนทุนของโรงไฟฟา
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการ
ตอบขอสอบถาม : บริษัทไดเขาไปปรับปรุงระบบ เพื่อใหสามารถใชเชื้อเพลิงไดหลายชนิด ทั้งแกลบ ไมสับ
เปลือกไม ชานออย เชื้อเพลิงหลักคือไมสับ สวนแกลบก็ลดปริมาณลง เนื่องจากราคาสูง สวนการซื้อไมในพื้นที่ก็มี
ความสัมพันธที่ดีกับผูขาย
นายประดิษฐ ศวัสตนานนท : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามวา ขาดทุนมา 3 ป จะตองทําแผนสงตลาดหลักทรัพยดวยหรือไม
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการ
ตอบขอสอบถาม : ไมมีขอกําหนดใหตองสงแผนใหตลาดหลักทรัพย เนื่องจากบริษัทยังดําเนินธุรกิจปกติ
และมีฐานะทางการเงินที่ดี โดยมีสวนผูถือหุนมากกวา 1,400 ลานบาท
นายอุดมพร สุภานิต : ผูถือหุนมาดวยตนเอง
สอบถามวา จากประมาณการรายไดที่แสดงนั้น กรณีของโรงไฟฟาอําพัน ที่ประมาณไว 233 ลานบาท จะ
เปนไปไดหรือไม และอยากให update ขอมูลของโรงไฟฟาทุกเดือนจะไดหรือไม
นายธีรชัย ลีนะบรรจง : กรรมการผูจัดการ
ตอบขอสอบถาม : รายไดของโรงไฟฟาอําพัน คํานวณจากคาไฟคูณจํานวนเมกกะวัตตตามสัญญาขายไฟ ซึ่ง
ไมไดคิดเต็ม และมีความเปนไปไดที่จะสามารถเดินเครื่องไดประมาณ 80 เปอรเซ็นต
สําหรับการ update ขอมูล จะมีชองทางการสงขาวผานระบบของตลาดหลักทรัพยฯ อยูแลว หรือจะ
สอบถามมาที่นักลงทุนสัมพันธของบริษัทก็ได
นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง ประธานที่ประชุม ไดเรียนถามผูถือหุนวามีขอซักถามเพิ่มเติมอีกหรือไมเมื่อไมมีผู
ถือหุนทานใดเสนอเรื่องอื่น ประธานที่ประชุม ไดกลาวตอที่ประชุมวา ในนามของคณะกรรมการบริษัทและผูบริหาร
ขอขอบคุณทานผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุมในวันนี้และขอปดการประชุม ณ บัดนี้
เลิกประชุมเวลา 17.00 น.
..............................................
(นายวุฒิชัย ลีนะบรรจง)
ประธานที่ประชุม
รับรองวาถูกตอง
…..………………………………
(นายธีรชัย ลีนะบรรจง)
กรรมการ

…………………….………………….
(นายมณฑล เชตุวัลลภกุล)
กรรม
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