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-เริ' มการประชุม
นายวิระ มาวิจกั ขณ์ ประธานกรรมการทําหน้าทีเป็ นประธานทีประชุม ประธานฯ ได้แจ้ง
ให้ทประชุ
ี
มทราบว่า มีผู้ถอื หุ้นทีเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะแทนผู้ถอื หุ้นจํานวน
ราย ถือ หุ้นรวมกันทัง: สิ:น / @, ? , // หุ้น คิดเป็ นร้อยละ ? . @ ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ ายแล้ว
ทัง: หมดของบริษทั ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ ประธานจึงกล่าวเปิดประชุม
ประธานฯ กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้สละเวลามาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี
ของบริษทั พร้อมทัง: กล่าวแนะนําคณะกรรมการ และผูบ้ ริหารของบริษทั รวมทัง: ผูส้ อบบัญชี และที
ปรึกษากฎหมาย จากนัน: ประธานฯ ได้ขอให้เลขานุ การบริษทั ชีแ: จงให้ผูถ้ อื หุน้ ทราบเกียวกับวิธกี ารออก
เสียงลงคะแนน
เลขานุ การบริษทั ชีแ: จงต่อทีประชุมเกียวกับการออกเสียงลงคะแนนโดยสรุปว่า ผูร้ บั มอบ
ฉันทะจะต้อ งดูแ ลการออกเสียงให้ต รงตามความประสงค์ของผู้มอบฉันทะให้ถู ก ต้อ ง และผู้ถือ หุ้นมี
คะแนนเสียงเท่ากับจํานวนหุน้ ทีถืออยู่ กล่าวคือ หนึงหุน้ ต่อหนึงเสียง การเก็บบัตรลงคะแนนเจ้าหน้าทีจะ
ดําเนินการเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทัง: ในส่วนทีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และเห็นด้วยเพือ
เป็ นหลักฐาน อย่างไรก็ตาม เพือความสะดวกรวดเร็วในการคํานวณคะแนนเสียงการนับคะแนนจะนับ
เฉพาะส่วนทีไม่เห็นด้วยและงดออกเสียง ส่วนต่ างจะถือว่าออกเสียงเห็นด้วย และจะประกาศคะแนน
เสียงในแต่ละวาระให้ทประชุ
ี
มรับทราบ ทัง: นี: บริษทั จะดําเนินการตรวจสอบบัตรลงคะแนนโดยละเอียด
อีกครัง: ในการจัดทําสรุปมติทีประชุ มสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี
ซึงจะยืนต่ อตลาดหลัก ทรัพย์แห่ ง
ประเทศไทย
นอกจากนี: บริษทั ฯ ได้จดั ให้มผี สู้ งั เกตการณ์จากบริษทั กฎหมาย เอชเอ็นพี จํากัด เพือ
ทําหน้าทีตรวจสอบเอกสารของผูถ้ อื หุน้ และผู้รบั มอบฉันทะ องค์ประชุม การดูแลมิให้ผู้มสี ่วนได้เสียใช้
สิทธิออกเสียง รวมทัง: การลงคะแนน การนับคะแนน และการตรวจสอบผลของมติให้เป็ นไปอย่างโปร่งใส
ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษทั
จากนัน: ประธานฯ ได้เสนอให้ทประชุ
ี มพิจารณาระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี:
วาระที' 1

เรื'องที'ประธานแจ้งให้ที'ประชุมทราบ

ประธานฯ แจ้งให้ทประชุ
ี มทราบว่า บริษทั ตระหนักและให้ความสําคัญกับการกํากับดูแล
กิจการทีดี เพือให้การประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั เป็ นไปอย่างถูกต้องและมีความโปร่งใส บริษทั จึง
จัดให้มผี ู้สงั เกตการณ์ จากภายนอกเข้ามาทําหน้ าทีดูแลการประชุม รวมถึงการเปิ ดโอกาสให้ผู้ถือหุ้น

-เสนอวาระ และชือบุ ค คลเป็ น กรรมการบริษัท เป็ น การล่ ว งหน้ า โดยบริษัท ได้ แ จ้ง ข่ า วผ่ า นตลาด
หลัก ทรัพ ย์แ ห่ ง ประเทศไทยและเว็ปไซต์ของบริษัทในระหว่ างวันที ? กันยายน ? ถึง วันที
ธันวาคม ? อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอวาระและชือบุคคลเป็ นกรรมการบริษทั ประธานฯ
จึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ ในทีประชุมนี:เสนอวาระเพิมเติมอีกครัง: หนึง
เมือไม่มผี ู้ถอื หุ้นเสนอวาระเพิมเติม ประธานฯ จึงแถลงต่อทีประชุมต่อไปว่า เมือวันที
/ มีนาคม
ทีผ่านมา บริษทั ได้ลงนามเพือความร่วมมือด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการตลาดกับ
บริษัท เทคโนกรีน จํากัด สําหรับ ผลิต ภัณ ฑ์ชําระล้างคราบนํ: า มันและคราบสกปรก และผลิต ภัณ ฑ์
ป้องกันและขจัดตะกรัน ซึงสกัดจากพืชในประเทศไทย ทีสามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติและเป็ น
มิตรกับสิงแวดล้อ ม ในการนี: ประธานฯ ได้ข อให้น ายเอกชัย ศิรจิ นั ทนันท์ กรรมการบริษัทอธิบาย
รายละเอียดของผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวต่อทีประชุม
นายเอกชัย ศิรจิ นั ทนันท์ กรรมการบริษทั ชีแ: จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า บริษทั เทคโน
กรีน จํากัด ดําเนินธุรกิจให้คําปรึกษาด้านการรักษาสิงแวดล้อมและระบบบําบัดในภาคอุตสาหกรรม ซึง
ได้ ค ิด ค้ น และพัฒ นาผลิต ภัณ ฑ์ส กัด จากธรรมชาติทีมีคุ ณ ภาพ และสามารถย่ อ ยสลายได้ เ องตาม
ธรรมชาติภายใน วัน โดยมีผลิตภัณฑ์ ชนิดหลักๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ชําระล้างสิงสกปรกทีสามารถ
ละลายนํ:าได้ และผลิตภัณฑ์ป้องกันและขจัดตะกรัน ผลิตภัณฑ์ดงั กล่าวจะช่วยลดการใช้พลังงานและการ
ระบายนํ: าทิ:งสู่ธรรมชาติในภาคอุ ตสาหกรรมได้ จึงเป็ นผลิตภัณฑ์ทเป็
ี นมิตรต่อสิงแวดล้อมและถือเป็ น
ส่วนหนึงของการพัฒนาธุรกิจของบริษทั ให้มกี ารเติบโตอย่างยังยืนต่อไปในอนาคต
ทีประชุมรับทราบตามทีประธานฯ และกรรมการบริษทั แจ้ง จากนัน: ประธานฯ จึงขอให้
ทีประชุมพิจารณาเรืองต่างๆ ตามระเบียบวาระการประชุมทีได้จดั เตรียมไว้
วาระที' 5

พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี 5778

ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นประจําปี
? ซึงประชุมเมือวันศุกร์ที เมษายน ? โดยสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวได้จดั ส่งไปยังผูถ้ อื
หุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง: นี:แล้ว
จากนัน: ประธานฯ เปิ ดโอกาสให้ทประชุ
ี
มเสนอแก้ไขข้อ ความในรายงานการประชุ ม
สามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ? และเมือไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอแก้ไขหรือซักถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ที
ประชุมลงคะแนนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี ?

-ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้ว ยคะแนนเสียง เห็นด้วย / @, , // เสียง (รวม
คะแนนเสียงของผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน , เสียง ซึงถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็ นร้อยละ
/ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิด
เป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เป็ นมติดงั นี:
มติ
วาระที' 9

รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ประจําปี

?

รับทราบรายงานของคณะกรรมการเกี'ยวกับผลการดําเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบ
ปี 5778

ประธานฯ แถลงต่อทีประชุมว่า คณะกรรมการได้จดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของ
บริษทั ในรอบปี ? ทีผ่านมา ซึงรายงานดังกล่าวมีรายละเอียดตามทีปรากฏในงบการเงินของรายงาน
ประจําปี ? ซึงได้จ ดั ส่ งให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้นพร้อ มกับ หนัง สือ เชิญ ประชุ มในครัง: นี: แ ล้ว พร้อ มทัง: ขอให้
ผูจ้ ดั การใหญ่รายงานผลการดําเนินงานหลักของบริษทั ให้ทประชุ
ี
มทราบ
ผูจ้ ดั การใหญ่ชแ:ี จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า บริษทั มีรายได้จากการดําเนินงานในปี ?
จํานวน ,/ /. ล้านบาท ลดลงจากปี
ประมาณ /. ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ / .? ซึง
เป็ นผลมาจากการเปลียนแปลงตัวแทนจําหน่ ายของผู้ผลิตสินค้าหลักในกลุ่ม Commodity Polymer
ตัง: แต่กลางปี
ประกอบการความต้องการของตลาดทีลดตําลงและปญั หาการผลิตของผูผ้ ลิตสินค้า
หลักของบริษัทในบางช่วงของปี ? ส่ง ผลกระทบให้ยอดขายในหน่ ว ยธุรกิจดังกล่าวลดลงร้อยละ
/./@ ในปี ? บริษทั มีต้นทุนขายจํานวน , .? ล้านบาท ลดลงจากปี
ประมาณ ?.@
ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ / . ซึงสอดคล้องกับการลดลงของยอดขาย บริษทั มีกําไรขัน: ต้นก่อนค่า
ขนส่งในปี ? ในอัตราร้อยละ ?. เพิมขึน: จากปี
ทีอัตราร้อยละ ?. / เนืองจากในปี
มี
การขายสินค้าทีเคลือนไหวช้าออกไปในราคาตํากว่าทุน ประกอบกับในปี ? สินค้าบางรายการมี
ต้นทุนลดลงจากการสังซื:อสินค้าเป็ นล็อตใหญ่ ในส่วนของค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารในปี ? มี
ยอดรวมทัง: สิน: / .? ล้านบาท เพิมขึน: จากปี
จํานวน .@ ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ . /
โดยมีสาเหตุ สําคัญ มาจากการโอนกลับรายการปรับลดค่ าสินค้าคงเหลือ ให้เป็ นมูล ค่าสุทธิทีจะได้รบั
จํานวน . ล้านบาท ในปี
ซึงไม่มรี ายการดังกล่าวในปี ? ประกอบกับค่าเช่าคลังสินค้าที
เพิมขึน: จํานวน . ล้านบาทเพือรองรับปริมาณการเก็บสินค้าทีเพิมขึน: เนืองจากการเพิมปริมาณการ
นํ าเข้าสินค้าและการสังซือ: สินค้าล็อตใหญ่ ด้วยเหตุผลดังกล่าวทําให้กําไรสุทธิของบริษทั ในรอบปี บญ
ั ชี
? มีจาํ นวนทัง: สิน: ? . ? ล้านบาท ลดลงจากปี
จํานวน ?. / ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ @. ?
โดยกําไรสุทธิของปี ? คิดเป็ นร้อยละ . / ซึงมากกว่ากําไรสุทธิของปี
ในอัตราร้อยละ . ?

--

รอบปี
วาระที' :

ทีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการเกียวกับผลการดําเนินงานของบริษทั ใน
? ทีผ่านมา
พิ จารณาและอนุมตั ิ งบแสดงฐานะการเงิ นและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสิ<นสุดวันที' 9= ธันวาคม 5778

ประธานฯ ขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีส:นิ สุดวันที / ธันวาคม ? ซึงผ่านการรับรองจากผู้สอบบัญชี
และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว ตามรายละเอียดทีปรากฏในงบการเงินของ
รายงานประจําปี ? ซึงได้จดั ส่งให้แก่ผู้ถอื หุ้นพร้อมกับหนังสือเชิญประชุมในครัง: นี:แล้ว และ ขอให้
ผูจ้ ดั การใหญ่รายงานต่อทีประชุมเกียวกับงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับปี
สิน: สุดวันที / ธันวาคม ?
ผู้จดั การใหญ่ รายงานต่อทีประชุมโดยสรุปว่า นอกเหนือจากข้อมูลในงบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็จ ซึงได้อธิบายในรายละเอียดของผลการดําเนินงานของบริษทั แล้ว ในส่วนของงบแสดงฐานะ
การเงินปี ? บริษทั มีสนิ ทรัพย์รวม ณ วันที / ธันวาคม ? จํานวน /, @/. ล้านบาท เพิมขึน:
จากปี
จํานวน / ./ ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ / . สินทรัพย์ทมีี การเปลียนแปลงอย่างมี
นัยสําคัญ ได้แก่ การเพิมขึน: ของลูกหนี:การค้า ซึงในปี ? บริษทั มีลูกหนี:การค้าจํานวน ? . @ ล้าน
บาท เพิมขึ:นจากปี
จํานวน @?. ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ / . ซึงมีสาเหตุ มาจากการ
ขยายเครดิตเทอมให้กบั ลูกค้าเพิมขึน: โดยบริษทั มีระยะเวลาเรียกเก็บหนี:เฉลียเพิมขึน: จาก วันในปี
เป็ น ?/ วันในปี ? บริษทั มีสนิ ค้าคงเหลือในปี ? เป็ นจํานวน . ล้านบาท เพิมขึน: จาก
ปี
จํานวน ?@./ ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ / . ? โดยระยะเวลาขายสินค้าเฉลียเพิมขึน: จาก
วันในปี
เป็ น . วันในปี ? ทัง: นี:เป็ นผลมาจากการสังซื:อสินค้าทีเพิมมากขึน: โดยเฉพาะ
สินค้ากลุ่มทีต้องนํ าเข้าจากต่างประเทศ บริษทั มีหนี:สนิ รวมปี ? จํานวน @@ . @ ล้านบาท เพิมขึน:
จากปี
จํานวน / ?./ ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ /. / โดยหนี:สนิ ของบริษทั ส่วนใหญ่เป็ นหนี:
เงินกูย้ มื ระยะสัน: การเบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร และเจ้าหนี:การค้า ซึง ณ วันที / ธันวาคม ? บริษทั
มีหนี:เงินกู้ยมื ระยะสัน: จากสถาบันการเงินจํานวน ? . ล้านบาท เพิมขึน: จากสิน: ปี
ในอัตราร้อย
ละ . ? เป็ นผลให้บริษทั มีอตั ราส่วนหนี:สนิ ต่อทุน (D:E Ratio) อยู่ที . / เท่า เพิมขึน: จากในปี
ซึงบริษทั มีอตั ราส่วนหนี:สนิ ต่อทุนอยูท่ ี /.@ เท่า ส่วนของผูถ้ อื หุน้ ของบริษทั ณ / ธันวาคม ? อยู่ที
./ ล้านบาท ลดลงจากปี
จํานวน . ล้านบาท หรือคิดเป็ นร้อยละ / โดยการเปลียนแปลง
ดังกล่าวเป็ นผลมาจากกําไรสุทธิจากการดําเนินงานของปี ? ที ? . ? ล้านบาทและการจ่ายเงินปนั
ผลออกไปจํานวน . ล้านบาท

-?เมือไม่มผี ูถ้ อื หุ้นซักถาม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาและอนุ มตั งิ บแสดงฐานะ
การเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสน:ิ สุดวันที / ธันวาคม ?
ทีประชุ ม พิจ ารณาแล้ว ลงมติด้ว ยคะแนนเสีย ง เห็น ด้ว ย / @,? , // เสีย ง (รวม
คะแนนเสียงของผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน @ , เสียง ซึงถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็ นร้อยละ
/ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิด
เป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เป็ นมติดงั นี:
มติ

วาระที' 7

อนุ มตั ิงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุ นเบ็ดเสร็จสําหรับปี บญ
ั ชี
สิน: สุดวันที / ธันวาคม ?

พิ จารณาจัดสรรกําไรสุทธิ และการจ่ายเงิ นปันผลประจําปี 5778

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารชี:แจงนโยบายการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงิน
ปนั ผลของบริษทั ต่อทีประชุม
ประธานกรรมการบริห ารชี:แ จงต่ อ ทีประชุ ม โดยสรุ ป ว่ า ข้อ บัง คับ ของบริษัท ข้อ
กําหนดให้บริษทั จัดสรรกําไรสุทธิประจําปี ส่วนหนึงไว้เป็ นทุนสํารองไม่น้อยกว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิ
ประจําปี หักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนี:จะมีจาํ นวนไม่น้อยกว่าร้อยละ /
ของทุนจดทะเบียน และบริษทั มีนโยบายจ่ายเงินปนั ผลในอัตราไม่ตํากว่าร้อยละ ของกําไรสุทธิหลัง
หักภาษีและเงินสํารองต่างๆ ทุกประเภททีบริษทั ได้กําหนดไว้ อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปนั ผลดังกล่าว
จะขึน: อยู่กบั แผนการลงทุน ความจําเป็ นและความเหมาะสมอืนๆ ในอนาคต มติคณะกรรมการบริษทั ที
อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปนั ผลต้องถูกนํ าเสนอต่อทีประชุมผูถ้ อื หุน้ เพือพิจารณาอนุ มตั ิ เว้นแต่เป็ นการจ่ายเงิน
ปนั ผลระหว่ างกาลซึงคณะกรรมการบริษัทมีอํานาจอนุ มตั ิใ ห้จ่ายได้ก่อ นรายงานให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้น
ทราบในการประชุมคราวถัดไป
ในปี ? บริษทั มีกําไรสุทธิจาํ นวน ? . ? ล้านบาท คณะกรรมการบริษทั พิจารณาแล้ว
มีค วามเห็นว่ า บริษัทมีเ งินสํารองตามกฎหมายจํานวน ล้านบาท คิด เป็ นร้อ ยละ / ของทุ นจด
ทะเบียน จึงไม่ตอ้ งจัดสรรกําไรสุทธิเป็ นทุนสํารองตามกฎหมาย และสมควรจ่ายเงินปนั ผลสําหรับผลการ
ดําเนินงานประจําปี ? ให้แก่ ผู้ถือหุ้น ในอัตราหุ้นละ . บาท เป็ นจํานวนเงิน ? ล้านบาท ซึง
บริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้ว ในอัตราหุ้นละ ./@ บาท เป็ นจํานวนเงิน ? ล้านบาท ใน
วันที กันยายน ? คงเหลือเงินปนั ผลทีจะจ่ายเพิมอีกในอัตราหุน้ ละ ./ บาท เป็ นเงินจํานวน @

-ล้านบาท ซึงเท่ากับประมาณร้อยละ / ของกําไรสุทธิ เปรียบเทียบกับปี
ซึงจ่ายปนั ผลในอัตราหุน้
ละ . ? บาท คิดเป็ นร้อยละ ของกําไรสุทธิ ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปนั ผลทีกําหนดไว้
ของบริษทั โดยกําหนดรายชือผู้ถอื หุ้นทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที / เมษายน
และให้รวบรวม
รายชือตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยวิธปี ิ ดสมุด
ทะเบียนในวันที /@ เมษายน
และกําหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที เมษายน
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงคะแนน
ทีประชุ ม พิจ ารณาแล้ว ลงมติด้ว ยคะแนนเสีย ง เห็น ด้ว ย / @,? , // เสีย ง (รวม
คะแนนเสียงของผูไ้ ม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน
เสียง ซึงถือว่าออกเสียงเห็นด้วย) คิดเป็ นร้อยละ /
ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยมีผูถ้ อื หุน้ งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึงถือ
เป็ นมติดงั นี:
มติ

วาระที' 8

ให้จ่า ยเงินปนั ผลสํา หรับ ผลดํ าเนิ นงานประจําปี
? ให้แ ก่ ผู้ถือ หุ้น
, , หุน้ ในอัตราหุน้ ละ . บาท เป็ นเงินทัง: สิน: ? , , บาท
โดยบริษทั ได้จ่ายเงินปนั ผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตราหุน้ ละ ./@ บาท เป็ น
เงินทัง: สิน: ?, , บาท เมือวันที กันยายน ? และจะจ่ายเงินปนั ผล
ในส่วนทีเหลือในอัตราหุน้ ละ ./ บาท เป็ นเงินทัง: สิน: @, , บาท โดย
กําหนดรายชือผูถ้ อื หุน้ ทีมีสทิ ธิรบั เงินปนั ผลในวันที / เมษายน
และให้
รวบรวมรายชือตามมาตรา
แห่งพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ.
โดยวิธปี ิ ดสมุดทะเบียนในวันที /@ เมษายน
และ
กําหนดจ่ายเงินปนั ผลให้แก่ผถู้ อื หุน้ ในวันที เมษายน

พิ จารณาแต่งตัง< กรรมการแทนกรรมการที'ออกตามวาระ

ก่ อ นเริมประชุ มในวาระนี: กรรมการผู้ไ ด้รบั การเสนอชือได้ขออนุ ญ าตออกจากห้อ ง
ประชุม ยกเว้นนายสุชาติ ศุภยัคฆ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานฯ ขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ าตอบแทนชี:แ จงต่ อ ที
ประชุม
ประธานกรรมการสรรหาและพิจ ารณาค่ า ตอบแทนชี:แ จงต่ อ ทีประชุ ม โดยสรุ ป ว่ า
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา / และข้อบังคับของบริษทั ข้อ / กําหนดให้ใน

-@การประชุมสามัญ ประจําปี ทุก ครัง: ให้ก รรมการออกจากตําแหน่ ง ตามวาระเป็ นอัต ราหนึงในสาม ถ้า
จํานวนกรรมการทีจะออกจากตําแหน่ งตามวาระแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ให้ออกโดยจํานวน
ใกล้ทีสุ ด กับส่ ว นหนึ งในสาม กรรมการทีจะต้ อ งออกจากตํ าแหน่ งในปี แ รกและปี ทีสองภายหลัง จด
ทะเบียนบริษทั นัน: ให้กรรมการจับสลากกันว่าผูใ้ ดจะออก ส่วนในปีทสามและปี
ี
ทหลั
ี งๆ ต่อไปให้กรรมการ
คนทีอยูใ่ นตําแหน่ งนานทีสุดนัน: เป็ นผูอ้ อกจากตําแหน่ ง กรรมการทีออกจากตําแหน่ งนัน: อาจถูกเลือกเข้า
มาดํารงตําแหน่ งใหม่ได้ โดยในปีน:ี มีกรรมการทีออกตามวาระ ดังนี:
/.
.
.

นายสมชาย คุลเี มฆิน กรรมการ
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กรรมการอิสระ
ดร. พิสฐิ ลีอ: าธรรม
กรรมการอิสระ

บริษัทได้เ ชิญ ให้ผู้ถือ หุ้น เสนอชือบุ ค คลเพือเข้า รับ การเลือ กตัง: เป็ นกรรมการบริษัท
ล่วงหน้า อย่างไรก็ตาม ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ เสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตัง: เป็ นกรรมการดังกล่าว ดังนัน:
จึงเปิดโอกาสให้ผถู้ อื หุน้ เสนอชือผูท้ รงคุณวุฒใิ นทีประชุมนี:อกี ครัง:
ไม่มผี ูถ้ อื หุน้ ท่านใดเสนอชือบุคคลเพือเข้ารับการเลือกตัง: เป็ นกรรมการบริษทั ประธาน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงกล่าวต่ อทีประชุมว่า ทีประชุมคณะกรรมการสรรหาและ
พิจารณาค่าตอบแทน มีมติเห็นควรเสนอให้ทประชุ
ี มผูถ้ อื หุน้ พิจารณาแต่งตัง: กรรมการทีออกตามวาระทัง:
ท่าน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั อีกวาระหนึง และคณะกรรมการบริษทั เห็นชอบตาม
ข้อเสนอของกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน เห็นสมควรให้ทประชุ
ี
มผู้ถือหุ้นอนุ มตั ิแต่ งตัง:
กรรมการทีพ้นจากตําแหน่ งตามวาระทัง: ท่าน กลับเข้ามาเป็ นกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ ง โดยมี
ประวัตโิ ดยสังเขปของกรรมการทีได้รบั เลือกตัง: เป็ นกรรมการของบริษทั ดังรายละเอียดตามทีระบุไว้ใน
เอกสารแนบ ของหนังสือเชิญประชุมทีได้จดั ส่งให้ผถู้ อื หุน้ แล้ว
นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ ซึงเป็ นผูไ้ ด้รบั การเสนอชือได้ขออนุ ญาตออกจากห้องประชุม
ไม่มผี ู้ถือหุ้นท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี
มพิจารณาลงคะแนน
แต่งตัง: กรรมการทีออกตามวาระ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งเป็ นกรรมการบริษทั ฯ อีกวาระหนึง
เลขานุ การบริษทั ได้ชแ:ี จงถึงการลงคะแนนเสียงในวาระนี:ว่าจะแยกการลงคะแนนสําหรับ
กรรมการแต่ละท่าน
ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติดงั นี:

-มติ

1.

ให้แต่งตัง: นายสมชาย คุลเี มฆิน กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการ โดย
ลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย ,/ , // เสียง (รวมคะแนนเสียง
ของผู้ไ ม่ส่ งบัต รลงคะแนนจํานวน / เสียง ซึงถือ ว่าออกเสียงเห็น
ด้วย) คิดเป็ นร้อยละ ? . ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน และงดออกเสียง , ,@ เสียง คิดเป็ นร้อยละ
./ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยนายสมชาย คุลเี มฆิน ได้งดออกเสียงลงคะแนนใน
วาระนี:

2.

ให้แต่งตัง: นายสุชาติ ศุภพยัคฆ์ กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย / @,? ,@// เสียง (รวมคะแนน
เสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน / เสียง ซึงถือว่าออกเสียง
เห็นด้วย) คิดเป็ นร้อยละ / ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน โดยมีผู้ถอื หุ้นงดออกเสียง เสียง คิดเป็ นร้อยละ
ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผู้ถือหุ้นทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง
ลงคะแนน

.

ให้แต่ งตัง: ดร. พิสฐิ ลี:อาธรรม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการอิสระ
โดยลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย / @,? ,@// เสียง (รวมคะแนน
เสียงของผู้ไม่ส่งบัตรลงคะแนนจํานวน / เสียง ซึงถือว่าออกเสียง
เห็นด้วย) คิดเป็ นร้อยละ / ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมา
ประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน และงดออกเสียง เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวน
เสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

กรรมการผูม้ สี ่วนได้เสีย กลับเข้าห้องประชุม

-/ วาระที' >

พิ จารณาค่าตอบแทนกรรมการ

ประธานฯ แถลงต่ อ ทีประชุ มว่ า คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่ าตอบแทน ได้
พิจารณาเสนอให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทดังมีรายละเอียดปรากฎตามข้อมูลประกอบการ
พิจารณาวาระที เรือง การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ทีบริษัทได้จดั ส่งให้แก่ ผู้ถือ หุ้นพร้อมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครัง: นี:แล้ว และขอให้ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชีแ: จง
ต่อทีประชุม
ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนชี:แจงต่ อทีประชุมโดยสรุปว่า
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาถึงความเหมาะสมกับภาระหน้ าทีและความ
รับผิดชอบโดยได้มกี ารศึกษาและเทียบเคียงข้อมูลค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทจดทะเบียนในตลาด
หลัก ทรัพ ย์ซึงมีก ารสํา รวจค่ าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนโดยสมาคมส่ ง เสริมสถาบัน
กรรมการบริษทั ไทยแล้ว ได้พจิ ารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการประจําปี
โดยเปรียบเทียบกับ
ค่าตอบแทนกรรมการในปี ? เป็ นดังนี:
/.

ค่าเบี:ยประชุม กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการสําหรับการเข้าประชุมในแต่ละ

ครัง: ดังนี:
/./ การประชุมคณะกรรมการบริษทั
ประธานคณะกรรมการ
ประธานคณะกรรมการบริหาร
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการ
/.

การประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ

/.

ปี 577> ปี 5778
,
, บาท
,
, บาท
,
, บาท
/,
/ , บาท

ปี 577> ปี 5778
,
, บาท
/,
/ , บาท

การประชุมคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ปี 577> ปี 5778
ประธานคณะกรรมการสรรหา

-//และพิจารณาค่าตอบแทน
/,
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน / ,

/,
/,

บาท
บาท

.
ค่าตอบแทนรายเดือน โดยกําหนดค่าตอบแทนรายเดือนสําหรับกรรมการอิสระ
โดยมีรายละเอียดดังนี:
ปี 577> ปี 5778
./ ประธานกรรมการ และกรรมการอิสระ
,
, บาท/เดือน
2.2 ประธานกรรมการตรวจสอบและ
กรรมการอิสระ
,
, บาท/เดือน
. . กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
,
, บาท/เดือน
.
โบนัส สําหรับการพิจารณาโบนัส ประจําปี พิจารณาโดยอ้างอิง จากฐานการ
ประเมินผลการทํางานของคณะกรรมการบริษทั (Performance base) ซึงอาจคํานึงถึงองค์ประกอบ
ต่างๆ อาทิ การเติบโตของยอดขาย การลดลงของค่าใช้จ่าย หรืออัตราการเพิมขึน: ของกําไรสุทธิ เป็ นต้น
แต่ ทงั : นี: เมือรวมกับค่าตอบแทนตามข้อ / และ ข้อ แล้วจะต้องไม่เกินวงเงิน , , บาทต่ อปี
สําหรับปี ? คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พจิ ารณาจัดสรรโบนัสให้กรรมการ
จํานวน /, , บาท ซึงเมือรวมกับค่าตอบแทนอืนในส่วนของค่าเบี:ยประชุมและค่าตอบแทนราย
เดือนทีจ่ายจริงในปี ? จํานวน ,/ , บาท รวมเป็ นจํานวน , , บาท
.
ทัง: นี: กําหนดให้ค่าตอบแทนกรรมการ ทัง: รายการดังกล่าวข้างต้นรวมกัน
จํากัดไว้ในวงเงินไม่เกิน , , บาท โดยให้คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนมีอํานาจ
จัดสรรค่าตอบแทนให้แก่กรรมการเป็ นประการอืนได้ตามความเหมาะสมภายในวงเงินดังกล่าว โดยให้ม ี
ผลตลอดไปตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ / จนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
.
ให้เ ริมจ่ายค่าตอบแทนแก่ ก รรมการสําหรับปี
ตัง: แต่วนั ที / มกราคม

ตามรายละเอียดข้างต้น

ทัง: นี: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
และทีแก้ไขเพิมเติม มาตรา
ได้กําหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มผู้ถอื หุ้นซึงประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุม
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงคะแนน

-/ ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติด้วยคะแนนเสียง เห็นด้วย / @,?/ ,@// เสียง คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ . @ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม ไม่เห็นด้วย , เสียง คิด
เป็ นร้อยละ . ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุม และงดออกเสียง เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผู้ถอื หุน้ ทีมาประชุม จึงถือเป็ นมติด้วยคะแนนเสียงมากกว่า ใน
ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วมประชุม ดังนี:
มติ

วาระที' ?

อนุ มตั คิ ่าตอบแทนกรรมการ ซึงรวมถึงเบี:ยประชุม โบนัส และค่าตอบแทนราย
เดือนรวมเป็ นจํานวนไม่เกิน , , บาทต่อปี

พิ จารณาแต่งตัง< ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าตอบแทนแก่ผส้ ู อบบัญชี

ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการตรวจสอบชี:แ จงการเสนอแต่ งตัง: ผู้ส อบบัญ ชีแ ละ
กําหนดค่าตอบแทนแก่ผสู้ อบบัญชีต่อทีประชุม
ประธานกรรมการตรวจสอบชีแ: จงต่อทีประชุมโดยสรุปว่า ตามทีนางสาวทิพวัลย์ นานา
นุ วฒ
ั น์ แห่งบริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด ได้รบั การแต่ งตัง: ให้เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทนับตัง: แต่ ปี
รวมเวลา ปี โดยทีผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียกับบริษทั ผูถ้ อื หุน้ ราย
ใหญ่ ผูบ้ ริหาร บริษทั ย่อย หรือผูท้ เกี
ี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว บัดนี: ผูส้ อบบัญชีดงั กล่าวได้ดําเนินการมา
ครบวาระแล้ว จึง จําเป็ นจะต้ อ งพิจารณาแต่ ง ตัง: ผู้ส อบบัญ ชีแ ละกํ าหนดค่ าตอบแทนแก่ ผู้ส อบบัญ ชี
ประจําปี บญ
ั ชี
เพือทํ าหน้ าทีตรวจสอบและให้ค วามเห็นต่ อ งบการเงินของบริษัท สํา หรับ รอบ
ระยะเวลาบัญชีสน:ิ สุด ณ วันที / ธันวาคม
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผู้ถอื หุ้นสมควรทีจะแต่งตัง: ให้นาง
ชลรส สันติอศั วราภรณ์ ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน
หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื:ออนัตกุ ล
ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน @ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต
เลขทะเบียน @ แห่ง บริษทั อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ประจําปี
และกําหนดอัตรา
ค่าตอบแทนเป็ นเงินจํานวนเงินไม่เกิน @ , บาท โดยเป็ นอัตราเดิมในปี ? ซึงเป็ นค่าตอบแทน
จากการสอบบัญชี (Audit Fee) ทัง: จํานวน สําหรับค่าบริการอืนๆ (Non-audit fee) ในรอบบัญชีทผ่ี านมา
บริษัทไม่มกี ารรับบริก ารอืนจากสํานัก งานสอบบัญ ชีทีผู้ส อบบัญ ชีส งั กัด หรือ บุ ค คล หรือ กิจกรรมที
เกียวข้องกับผูส้ อบบัญชี และสํานักงานสอบบัญชีทผูี ส้ อบบัญชีสงั กัด
ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มพิจารณาลงคะแนน

-/ ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย / @,? , // เสียง คิดเป็ นร้อย
ละ / ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย เสียง คิด
เป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และงดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน จึง
ถือเป็ นมติดงั นี:
มติ

วาระที' @

ให้แ ต่ ง ตัง: นางชลรส สันติอ ัศวราภรณ์ ผู้ส อบบัญ ชีรบั อนุ ญ าต เลขทะเบียน
หรือนางสาวศิราภรณ์ เอื:ออนัตกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน
@ หรือนางสาวสุพรรณี ตริยานันทกุล ผู้สอบบัญชีรบั อนุ ญาต เลขทะเบียน
@ แห่งบริษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีสน:ิ สุด ณ วันที / ธันวาคม ? โดยให้คนใดคนหนึงเป็ นผูท้ ํา
การตรวจสอบและแสดงความเห็ น ต่ อ งบการเงิน ของบริษั ท โดยมีอ ัต รา
ค่าตอบแทนเป็ นจํานวนเงินไม่เกิน @ , บาท

พิ จารณาอนุมตั ิ การแก้ไขเพิ' มเติ มหนังสือบริ คณห์สนธิ ข้อ 9 ของบริ ษทั
ประธานฯ ขอให้ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อทีประชุม

ประธานกรรมการบริหารรายงานต่อทีประชุมโดยสรุปว่า สืบเนืองจากโครงการลงทุน
เพือจําหน่ ายไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ และแผนงานทีมีการลงทุนในงานวิจยั และพัฒนาเพิมมากขึน: จึง
เห็นสมควรเสนอพิจารณาแก้ไขเพิมเติมหนังสือ บริค ณห์ส นธิของบริษัทข้อ เรืองวัตถุ ประสงค์ของ
บริษทั ให้สอดคล้องกับการทําธุรกิจดังกล่าว และให้ครอบคลุมธุรกิจทีอาจจะเกิดขึน: ในอนาคต โดยให้ม ี
ข้อความตามทีปรากฏใน “ร่างวัตถุประสงค์ของบริษทั จํานวน ข้อทีเสนอต่อทีประชุมสามัญผูถ้ อื หุ้น
ประจําปี
”
โดยคณะกรรมการได้จดั ทําร่างวัตถุประสงค์ของบริษทั จํานวน ข้อ ซึงมีรายละเอียด
ตามทีปรากฏในเอกสารแนบที @ ในหนังสือเชิญประชุมทีบริษทั ฯ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุน้
คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีความเห็นว่า ทีประชุมผูถ้ อื หุน้ สมควรพิจารณาและอนุ มตั ิ
การแก้ไขเพิมเติม หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ ของบริษทั เรืองวัตถุประสงค์ของบริษทั ตามทีเสนอ
ทัง: นี: ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.
มาตรา / ได้กําหนดให้การ
แก้ไขเพิมเติมหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ให้เป็ นไปตามมติทประชุ
ี
มผูถ้ อื หุน้ ซึงประกอบด้วยคะแนน
เสียงไม่น้อยกว่าสามในสีของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ซึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

-/ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดสอบถามเพิมเติม ประธานฯ จึงขอให้ทประชุ
ี มลงคะแนนเสียง
ทีประชุมพิจารณาแล้วลงมติดว้ ยคะแนนเสียง เห็นด้วย / @,? ,@// เสียง คิดเป็ น
ประมาณร้อยละ / ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็น
ด้วย เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน
และงดออกเสียง เสียง คิดเป็ นร้อยละ ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน จึงถือเป็ นมติดว้ ยคะแนนเสียงมากกว่า ใน ของจํานวนเสียงทัง: หมดของผูถ้ อื หุน้ ทีเข้าร่วม
ประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี:
มติ

วาระที' =A

อนุ ม ั ติ ก ารแก้ ไ ขเพิ มเติ ม หนั ง สื อ บริ ค ณห์ ส นธิ ข้ อ ของบริ ษั ท เรื อง
วัต ถุ ประสงค์ของบริษัท โดยให้ม ีข้อ ความเป็ นไปตามร่า งวัต ถุ ประสงค์ของ
บริษทั จํานวน ข้อ ตามทีเสนอ

เรื'องอื'นๆ

ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถอื หุน้ ท่านใดประสงค์จะเสนอเรืองอืนใดให้ทประชุ
ี
มพิจารณา
หรือมีขอ้ ซักถามประการใดหรือไม่
นางสาวรัช นี บุ ญ ธรรม ผู้ร ับ มอบฉั น ทะจากสมาคมส่ ง เสริม ผู้ ล งทุ น ไทย สอบถาม
เกียวกับกลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้ารายหลักของบริษทั และแนวทางการบริหารจัดการในการป้องกัน
การทุจริตคอรัปชัน รวมถึงโอกาสทีบริษทั จะเข้าร่วมโครงการกับทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
ผูจ้ ดั การใหญ่ตอบข้อซักถามของนางสาวรัชนี บุญธรรมว่ากลุ่มอุตสาหกรรมของลูกค้า
รายหลักของบริษทั คือ อุตสาหกรรมประเภทบรรจุภณ
ั ฑ์และยานยนต์ โดยถือเป็ นสัดส่วนเกินกว่าร้อยละ
ส่วนลูกค้ารายย่อยอยูใ่ นกลุ่มอุตสาหกรรมประเภทชิน: ส่วนต่างๆ
ประธานฯ ชี:แจงต่อข้อซักถามเกียวกับนโยบายการป้องกันการทุจริตคอรัปชันและการ
เข้าร่วมโครงการกับทางสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐของบริษทั ว่า
คณะกรรมการบริษัทได้มกี ารพิจารณาในเรืองดังกล่าวในทีประชุมคณะกรรมการบริษัท เมือวันที /
กุมภาพันธ์
สืบเนืองจากสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์พยายาม
ผลักดันให้บริษทั เอกชนเข้าร่วมโครงการ ทัง: นี: แนวทางในการเข้าร่วมโครงการดังล่าวสามารถแบ่งออก
ได้เป็ น วัตถุประสงค์ ได้แก่ /. การเข้าร่วมเพือประกาศเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน

-/ หรือ . การเข้าร่วมเพือให้ได้รบั การรับรอง ในการนี: บริษทั จําเป็ นจะต้องประเมินกฎเกณฑ์และนโยบาย
เกียวกับการต่อต้านการทุจริตคอรัปชันของบริษทั ทีมีอยูใ่ นปจั จุบนั ก่อนการเข้าร่วมโครงการ ทัง: นี: บริษทั
ได้กําหนดนโยบายต่อต้านการทุจริต คอรัปชัน และการให้สนิ บน โดยกําหนดหน้าที ตลอดจนแนวทาง
การปฏิบตั ขิ องกรรมการ ผูบ้ ริหาร และพนักงานทุกระดับ รายละเอียดปรากฏอยู่ในรายงานประจําปี ใน
ข้อ / . ความรับผิด ชอบต่ อ สัง คม สิงเหล่านี: เ ป็ นวัฒนธรรมภายในองค์ก รของบริษัททีมีอ ยู่แ ต่ เ ดิม
อย่างไรก็ดี หลังจากทีบริษทั ได้ดําเนินการประเมินตนเองถึงความพร้อมในการเข้าร่วมโครงการป้องกัน
การทุจริต คอรัปชันดัง กล่ าวโดยพิจารณาเปรียบเทียบนโยบายของทางบริษัทกับของทางสํานัก งาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ บริษทั พบว่ายังมีความแตกต่างอยู่บางประการ
อาทิเช่น คํานิยามของการให้สนิ บนของบริษทั ยังไม่มคี วามหมายทีกว้างพอ และขัน: ตอนการปฏิบตั แิ ละ
กระบวนการตรวจสอบยังไม่ได้ประกาศออกมาเป็ นลายลักษณ์ อ ักษรตามระเบียบของทางสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เป็ นต้น การพิจารณาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
จะได้นําเสนอให้ทประชุ
ี มคณะกรรมการมีมติในเดือนพฤษภาคม
ผูจ้ ดั การใหญ่ตอบข้อซักถามของนายกมล พงษ์มาลา เกียวกับนโยบายในการหาลูกค้า
ใหม่ของบริษทั ว่า นโยบายหลักของบริษทั คือการรักษาฐานลูกค้าเดิม ในขณะเดียวกันบริษทั ก็ตระหนักดี
ว่ากลุ่มลูกค้าย่อมมีการขยายตัวทางธุรกิจ จึงได้ดําเนินการสืบค้นข้อมูลการขยายตัวของกลุ่มลูกค้าหรือ
การเกิด ขึ:นใหม่ของธุรกิจอยู่อย่างสมําเสมอเพือเป็ นข้อมูลในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท นอกจากนี:
บริษทั ยังได้มกี ารลงทุนในธุรกิจใหม่ เพือเป็ นการขยายฐานลูกค้าไปยังลูกค้าทัง: กลุ่มเดิมและลูกค้าใหม่
อีกด้วย ดังนัน: นโยบายของบริษทั คือ รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ต่อไปด้วย
นายบุญประกอบ กลินสุวรรณ ผู้ถอื หุ้น สอบถามถึงสถานการณ์และผลกระทบของ
บริษัท เนืองมาจากสถานการณ์ บ้านเมืองในขณะนี: และนโยบายของบริษทั ทีเกียวกับสินค้าและธุรกิจ
ใหม่ๆของบริษทั
ผูจ้ ดั การใหญ่ตอบข้อซักถามของนายบุญประกอบ กลินสุวรรณว่าในแง่ของผลกระทบ
ต่ อลูก ค้าของบริษัท เนืองจากลูกค้าของบริษัทส่วนใหญ่ อ ยู่นอกบริเ วณทีมีสถานการณ์ ชุมนุ มจึงไม่ม ี
ผลกระทบมากนัก หากจะมีกเ็ ป็ นเพียงผลกระทบเล็กน้อยในเรืองของการเปลียนแปลงสถานทีในการวาง
บิลเรียกให้ชําระเงิน อย่างไรก็ด ี สถานการณ์ การชุมนุ มอาจส่งผลกระทบต่ อผู้บริโภคสินค้าปลายทาง
เนืองจากลูกค้าส่วนใหญ่ ของบริษัทเป็ นกลุ่มผู้แ ปรรูปพลาสติก ไปสู่สนิ ค้า ซึงการดําเนินการแก้ไขคง
เป็ นไปได้ดว้ ยความลําบาก สําหรับนโยบายทีเกียวกับสินค้าและธุรกิจใหม่ของบริษทั นัน: บริษทั พยายาม
ใช้ฐานลูกค้าเดิมทีมีอยู่ โดยมุ่งเน้ นทีจะทราบสิงทีลูกค้าต้องการ และเพิมเติมในส่วนนัน: เพือรักษาฐาน
ลูกค้าของบริษทั

-/?ไม่มผี ู้ถอื หุ้นท่านใดเสนอเรืองอืนเพือพิจารณาหรือสอบถามเพิมเติมอีก ประธานฯ จึง
กล่าวขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทีได้สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวปิดประชุมเวลาประมาณ / . น.
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