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บริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จ ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่38 

ณ ห้องประชุมเจา้พระยา  2  โรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด์     เลขท่ี 372   ถนนพระราม 3     แขวงบางโคล่   
เขตบางคอแหลม  กรุงเทพฯ 10120 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2559 มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะมาร่วมประชุม
จ านวน 37 คน 42 ราย ถือหุ้นรวม 296,342,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ (หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 540,000,000 หุน้) 
 

เร่ิมประชุมเวลา 15.00 น. 
นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  เป็นประธานทีป่ระชุม 

นางปาริชาต  โพธ์ิบาง เลขานุการบริษทั แจง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่   บริษทั แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั 

(มหาชน) มีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 37 คน 42 ราย ถือหุ้นรวม 296,342,220 หุ้น คิดเป็น

ร้อยละ 54.88 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ ซ่ึงมีจ านวนทั้งส้ิน 540,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์

ประชุม ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 37. ในการประชุมผูถื้อหุ้น ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อ

หุ้น มาประชุมไม่น้อยกว่า  25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ั้งหมด จ านวนผูถื้อหุน้ ณ วนัรวบรวมรายช่ือผูถื้อ

หุน้ ตามมาตรา 225  แห่งพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยวธีิปิดสมุดทะเบียนพกัการโอน

หุ้น ณ วนัศุกร์ท่ี 18 มีนาคม 2559  รวมจ านวนทั้งส้ิน 4,950 ราย รวมจ านวนหุ้นท่ีถือทั้งส้ิน 540,000,000 หุ้น 

จึงขอเรียนเชิญ ประธานกรรมการ กล่าวเปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

นายบุญเกียรติ   โชควัฒนา  ประธานฯ กล่าวเปิดประชุมว่า   ในนามของคณะกรรมการ                 

บริษทั  แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั (มหาชน) ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุม และขอเปิดการประชุมสามญัผู ้

ถือหุ้นคร้ังท่ี 38 แต่ก่อนท่ีจะด าเนินการประชุมตามวาระ ขอแนะน ากรรมการบริษทั และ เลขานุการบริษทั 

ดงัน้ี 

กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน  9  ท่าน  ดงัน้ี 

1 นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
2 นายพยนต ์ พนัธ์ศรี กรรมการและรองประธานกรรมการบริหารอาวโุส 
3 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
4 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
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5 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
6 นายสมมาต ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ 
7 นายวชิิต ประยรูววิฒัน์ กรรมการบริหาร 
8 นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล กรรมการบริหาร 
9 ดร.สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 

 

เลขานุการบริษทั 

1 นางปาริชาต โพธ์ิบาง 
 
และเพื่อให้การนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นในคร้ังน้ี เป็นไปดว้ยความโปร่งใส ตาม

หลกัการประเมินการจดัประชุมผูถื้อหุ้น ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  

ขอแนะน าผูส้อบบญัชีและตวัแทนท่ีเขา้ร่วมประชุม จ านวน 2 ท่าน 

1 นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  5313 

2 นางสาวสุภทัรา เอกอคัรพงศ ์ ตวัแทน 

  จากบริษทั ส านกังาน อี วาย จ ากดั  และขอแนะน าทนายความของบริษทั นายอภิศกัด์ิ  ธีระโกศล เพื่อ

เป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในท่ีประชุมคร้ังน้ี 

 ส าหรับวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมน้ี  มอบหมายให้ นางปาริชาต โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั  

เป็นผูช้ี้แจงการลงมติในการประชุม 

 นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั แจง้วา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 38 น้ี บริษทัฯได้

เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณา

เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 13 พฤศจิกายน 2558 ถึง วนัท่ี 30 ธนัวาคม 2558 ปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อ

หุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ /หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น

กรรมการบริษทั 

 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังน้ี ให้ถือตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 44 คือ ให้นบั 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย ซ่ึงผู ้

ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนบัคะแนนจะ

นบัเฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง เท่านั้น จากนั้นจะน าคะแนนเสียง

ดงักล่าวหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยใน
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วาระนั้น ๆ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตาม

ความประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหน้า บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตาม

ความประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 ในกรณี ท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา  และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม

ประชุมระหว่างการประชุม  เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรายงานการ

ประชุมต่อไป  

 ดงันั้น เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษทัจะนบัคะแนนดว้ยระบบ 

Barcode ผูถื้อหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั ซ่ึงผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บป้ายคะแนน

และบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยก

ป้ายคะแนน เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน และ ระบุความเห็น พร้อมทั้ง

ลงนาม ในบตัรลงคะแนน ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั   โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พร้อม

ทั้ งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกสียง ในการเลือกตั้ ง

กรรมการบริษทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  และเม่ือคะแนนเสร็จส้ินการ

ลงมติในวาระน้ี  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

กรรมการบริษัทในฐานะผู ้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุ

ในหนงัสือมอบฉนัทะ และในการประชุมคร้ังน้ี หากผูถื้อหุ้นท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้

ในวาระนั้น ๆ 

หลงัจากนั้น ประธานฯ ไดม้อบหมายให้ นายสมมาต ขุนเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ ด าเนินการประชุม

ตามระเบียบวาระการประชุม 

ก่อนเขา้วาระท่ี 1  นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 5,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 38 คน จ านวน  43 ราย จ านวนหุ้น 296,347,220 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.88 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 
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วาระที ่1  พจิารณารับรองรายงานการประชุมวสิามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที ่1/2558  

 นายสมมาต ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ  ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้มีการจดัท ารายงานการ

ประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 ประชุมเม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง

ประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ผ่านทางเวบ็ไซต์ของบริษทั www.paf-group.com ภายใน 14 วนั นบัแต่วนั

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้และส่งใหก้รมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด 

ตามส าเนาท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้น พร้อมหนงัสือเชิญประชุม ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นวา่ไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้ง

แลว้ สมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้พิจารณารับรอง  

         ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 

ตุลาคม 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

เห็นดว้ย 296,347,220 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

ก่อนเขา้วาระท่ี 2   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 2 ราย จ านวนหุ้น 320,200 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 39 คน จ านวน  45 ราย จ านวนหุ้น 296,667,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

นายวิชิต  ประยูรวิวฒัน์  กรรมการบริษทั ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษทั

และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2558 ไดป้รากฏในรายงานประจ าปี  2558  ท่ีไดส่้งให้ผูถื้อหุ้นใน

รูป CD-ROM พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  

จากการประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 1/2558 เม่ือวนัท่ี 19 ตุลาคม 2558 ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นมีมติอนุมติั

ให้ลดทุนจดทะเบียนโดยการลดมูลค่าหุ้นท่ีตราไวเ้พื่อล้างขาดทุนสะสม และแก้ไขหนังสือบริคณห์สนธิ 

เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการลดทุนจดทะเบียนและทุนช าระแลว้  บริษทัไดด้ าเนินการจดทะเบียนเปล่ียนแปลงทุน

จดทะเบียนกบักรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์เม่ือวนัท่ี 24 ธนัวาคม 2558 เรียบร้อยแลว้  และ  

 

http://www.paf-group.com/
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 เม่ือวนัท่ี 14 ธันวาคม  2558  บริษทัไดจ้ดัส่งสารสนเทศรายงานการไดม้าซ่ึงสินทรัพย ์ของ บริษทั 

แพนเอเซียฟุตแวร์ จ  ากดั(มหาชน) และบริษทัย่อย  เสนอต่อผูถื้อหุ้น  เร่ือง รับช าระหน้ีจาก บริษทั พี เอ 

แคปปิตอล จ ากดั ปัจจุบนั บริษทั และบริษทัยอ่ยไดรั้บช าระหน้ีจาก บริษทั พี เอ แคปปิตอล จ ากดั  เป็นท่ีดิน

และส่ิงปลูกสร้าง จ านวน 99.31 ลา้นบาท และรับช าระหน้ีเป็นหุน้ จ  านวน 37.30 ลา้นบาท  เรียบร้อยแลว้ 

  ในปี 2558 คณะกรรมการบริษทัได้อนุมติันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ และเม่ือวนัท่ี 24 มีนาคม 

2559  คณะกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ เพื่อเป็นแนวปฏิบติั และ

บริษทัจะด าเนินการยืน่ขอการรับรองจากคณะกรรมการ แนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการ

ทุจริต ภายในปี 2559 

ก่อนเขา้วาระท่ี 3 ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม โดยกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถาม สรุปไดด้งัน้ี 

นายอนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้จ านวน 10 หุน้ มีขอ้ซกัถาม  ดงัน้ี 

ท่ีดินและหุน้ท่ีไดรั้บจาก บจ.พี เอ แคปปิตอล  มีแผนท่ีจะน าไปใชอ้ยา่งไร? 

นายสมมาต  ขนุเศษฐ   ไดช้ี้แจงวา่  อยูร่ะหวา่งการพิจารณา แปลงทรัพยสิ์นเป็นเงิน 

จากนั้น คุณวิชิต  ประยรูวิวฒัน์ กรรมการบริษทั ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อ

ทราบ ไม่ตอ้งมีการลงมติ จึงขอผา่นไปยงัวาระการประชุมต่อไป 

ก่อนเขา้วาระท่ี 3   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 40 คน จ านวน  46 ราย จ านวนหุ้น 296,668,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.94 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

 
วาระที ่3  พจิารณาอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุดวนัที ่31 ธันวาคม 2558 
 นายวิชิต  ประยูรวิวฒัน์  กรรมการบริษทั ได้ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า งบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2558 ไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ท่ีผา่น

การตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

และคณะกรรมการบริษทัแล้ว คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั งบ

การเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2558 ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2558 ท่ีบริษทัไดส่้งไป

ยงัผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัได ้ดงัน้ี 
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              (หน่วย : ลา้นบาท) 

รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 753 645 
หน้ีสินรวม 479 287 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 274 358 
รายไดร้วม 686 57 
ก าไรสุทธิ 166 187 
ก าไรต่อหุน้ (บาท) 0.30 0.35 

 

 ก่อนลงมติ ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม โดยกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถาม สรุปไดด้งัน้ี 

นายอนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้จ านวน 10 หุน้ มีขอ้ซกัถาม  ดงัน้ี 

ก าไรท่ีเพิ่มข้ึนในปี 2558 เพิ่มจากการลา้งขาดทุนสะสม และ ก าไรจากการด าเนินงานเพิ่มข้ึนหรือไม่? 

นายสมมาต  ขุนเศษฐ   ไดช้ี้แจงว่า  ก าไรเพิ่มข้ึนจากการลา้งขาดทุนสะสม ส่วนก าไรจากการด าเนินงาน

เพิ่มข้ึนบางส่วน 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติังบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2558 ตามเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดงัน้ี  

เห็นดว้ย 296,668,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 4   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 2 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 2 ราย จ านวนหุ้น 120,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 42 คน จ านวน  48 ราย จ านวนหุ้น 296,788,420 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.96 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

 

 

 



 

     

620/5 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  โทรศพัท ์038 480 020-1 โทรสาร 038 480 080 
620/5 Moo 11 Nongkham, Sriracha, Chonburi  20230  Tel. 66-38 480-020-1 FAX. 66-38 480-080 
 

วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 

 นายสมมาต ขนุเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่  

             บริษทัมีก าไรสุทธิประจ าปี 2558      จ  านวน      187    ลา้นบาท 

             บริษทัมีก าไรสะสมท่ียงัไม่จดัสรร     จ  านวน   82.26    ลา้นบาท 
             คณะกรรมการบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรร ดงัน้ี 
1. เสนอตั้งส ารองตามกฎหมาย ในอตัราร้อยละ 5  ของก าไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ  ปี  2558  

เป็นเงิน   9.37  ลา้นบาท   

2. เสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ  0.0204  บาท เป็นเงิน   11.02  ลา้นบาท คิดเป็น 5.88%  ของก าไร

สุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการ ปี 2558โดยจ่ายจากก าไรสะสมท่ีบริษทัเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลในอตัราร้อย

ละ 20  แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปัน

ผลในวนัท่ี 12 พฤษภาคม 2559  และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละ

ตลาดหลกัทรัพย ์โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพกัการโอนหุ้น ในวนัท่ี 13 พฤษภาคม 2559  และ ก าหนดจ่ายใน

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2559 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2558 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงัน้ี 

  

 

 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 5   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมเพิ่ม 2 คนจ านวนผูถื้อหุน้ 2 ราย จ านวนหุ้น 56,850 หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 44 คน จ านวน  50 ราย จ านวนหุ้น 296,845,270 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

 

วาระที ่5  เลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 นายสมมาต ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 22 ใน

การประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถา้จ านวน

เห็นดว้ย 296,788,420 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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กรรมการบริษทัท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม 

กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสอง ภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้จบัสลากกนัว่า

ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลังๆ ต่อไปให้กรรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง โดย

กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 38 น้ี มี

กรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ท่าน คือ 

1. นายบุญเกียรติ โชควฒันา  

2. นายพยนต ์ พนัธ์ศรี   

3. นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ  

ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไดพ้ิจารณา

แลว้เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้  เลือกตั้งกรรมการบริษทัซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 3 ท่าน 

ซ่ึงเป็นผูมี้ความรู้  มีประสบการณ์ และท าคุณประโยชน์ต่อกิจการของบริษทัมาโดยตลอด เป็นกรรมการ

บริษทัอีกวาระหน่ึง  

กระบวนการคดัเลือกผูด้  ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั ไม่ได้ผ่านคณะกรรมการสรรหา  เน่ืองจาก

ปัจจุบนั  บริษทัยงัไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการบริษทั ได้ร่วมกัน

พิจารณาคุณสมบติัในดา้นต่าง ๆ ซ่ึงตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ ประสบการณ์ และความเหมาะสม ดา้นคุณวุฒิ ความ

เช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  รวมถึงผลการปฏิบติังานในฐานะผูบ้ริหารบริษทัย ในช่วงท่ีผา่นมา  และไม่

มีลกัษณะตอ้งห้ามตามมาตรา 68  ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535  และขอ้ก าหนดของ

ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย ์

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทั้ง 3 ท่าน  ไดส่้ง

ให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุ้นแลว้  ดงันั้น  ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้น พิจารณา

เลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามขา้งตน้  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการของบริษทัเป็นรายบุคคล   

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  จึงลงมติอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 

ดว้ยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามล าดบั ดงัน้ี 

รายช่ือกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง 

จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ จ านวนเสียง ร้อยละ 
1.นายบุญเกียรติ โชควฒันา 296,845,270 100 - - - - 
2.นายพยนต ์      พนัธ์ศรี 296,845,270 100 - - - - 
3.นายศิริพงษ ์    สมบติัศิริ 296,845,270 100 - - - - 
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 ดงันั้น  คณะกรรมการบริษทั ปี 2559 จ านวน 9 คน มีดงัน้ี 

  

 

 

 

 

  

 

 

โดยมีกรรมการอิสระ และท าหนา้ท่ีเป็นกรรมการตรวจสอบจ านวน 3 ท่าน คือ  

 

 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 6   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทราบว่า มีผูเ้ข้าร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุ้น 1 ราย จ านวนหุ้น 5,000 หุ้น รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 45 คน จ านวน  51 ราย จ านวนหุ้น 296,850,270 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

 

วาระที ่6  พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 นายสมมาต ขุนเศษฐ  กรรมการผูจ้ดัการ ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 33.  

ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ

ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  ทั้ งน้ีไม่รวมถึง

ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงในปี 2558 ท่ีประชุม

สามญัผูถื้อหุน้ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกินปีละ 4 ลา้นบาท และบริษทัไดจ่้ายไป

เป็นเงินทั้งส้ิน 4 ล้านบาท  โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 425,000 บาท  

ค่าตอบแทนประจ าปีรวมจ านวน  3,445,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบ เป็นค่าเบ้ียประชุม 

จ านวน 130,000  บาท 

1 นายบุญเกียรติ โชควฒันา 
2 นายพยนต ์ พนัธ์ศรี 
3 นายสมมาต ขนุเศษฐ 
4 นายวชิิต ประยรูววิฒัน์ 
5 นายวรีะวฒิุ เดชอภิรัตน์กุล 
6 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์
7 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
8 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ 
9 นายสุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร 

1 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ 
2 นายสุจริต ปัจฉิมนนัท ์
3 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร 
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          ส าหรับปี 2559 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น เพื่อก าหนด

ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั วงเงินรวมไม่เกิน  5  ลา้นบาท ทั้งน้ีให้ประธานกรรมการบริษทัเป็นผูจ้ดัสรร 

โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษทั  วงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้นและ

จ านวนเงินค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกบัการท าหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของ

กรรมการและกรรมการตรวจสอบ  โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

     (1) ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั 

        -  ค่าเบ้ียประชุม จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม 

           - ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหก้รรมการทุกคน  

     (2)  ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมรายไตรมาส 

              อย่างไรก็ตาม การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบจากท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการตรวจสอบของบริษัท  โดยเปรียบเทียบอ้างอิงจาก

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกนั  รวมถึงการพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทัแล้ว  เห็นสมควร

ก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษทัตามอตัราท่ีเสนอ 

              ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535  มาตรา 90 ก าหนดไวว้า่ การจ่ายค่าตอบแทนให้

เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ 5  ลา้นบาท 

ทั้งน้ี ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั 

ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

 

 

 

ก่อนเขา้วาระท่ี 7   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ใหท้ราบวา่ มีผูเ้ขา้ร่วม

ประชุมเพิ่ม 1 คนจ านวนผูถื้อหุน้ 1 ราย จ านวนหุ้น 3,000 หุน้ รวมผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุม

ทั้งส้ิน 46 คน จ านวน  52 ราย จ านวนหุ้น 296,853,270 หุน้ คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและ

เรียกช าระแลว้ 

เห็นดว้ย 296,850,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 นายศิริพงษ ์ สมบติัศิริ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคับของ

บริษทั ขอ้ 50 และ ขอ้ 51 “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ 

ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบั

เขา้รับต าแหน่งอีกก็ได”้  ซ่ึงในปี 2558 ผูส้อบบญัชีบญัชีรับอนุญาตท่ีไดรั้บการแต่งตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น 

คือ 1.นายเติมพงษ์ โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 และ/หรือ 2.นางสาววิสสุตา จริยธนากร  

ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 และ/ หรือ 3.นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 

แห่งบริษทัส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีทั้งส้ิน 

1,565,000 บาท 

 ในปี 2559 คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี

และก าหนดค่าสอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซ่ึงได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการ

ปฏิบติังานการมีมาตรฐานการท างานท่ีดี การมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัฯ และขอ้ก าหนด

ของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์โดยมีรายช่ือผูส้อบบญัชี ดงัน้ี 

1. นายเติมพงษ ์โอปนพนัธ์ุ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501 
    (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2556-2557) และ/หรือ 
2. นางสาววสิสุตา จริยธนากร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853 
    (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ 
3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5313 
    (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2558) 

             คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จาก บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั โดยก าหนดจ านวนเงิน

ค่าสอบบญัชีดงัน้ี 

และเห็นควรรายงานใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ ค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย ท่ีมีผูส้อบบญัชีสังกดั

ส านกังานสอบบญัชีเดียวกบับริษทั  ดงัน้ี 

 

ค่าสอบบัญชีของบริษัท จ านวนเงิน 
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส 825,000   บาท 
2.ค่าสอบบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 835,000   บาท 
              รวมทั้งส้ิน 1,660,000  บาท 



 

     

620/5 หมู่ 11 ต.หนองขาม อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20230  โทรศพัท ์038 480 020-1 โทรสาร 038 480 080 
620/5 Moo 11 Nongkham, Sriracha, Chonburi  20230  Tel. 66-38 480-020-1 FAX. 66-38 480-080 
 

 

ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / ผูบ้ริหาร 

/ ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด 

ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติแต่งตั้ง นายเติมพงษ์   โอปนพนัธ์ุ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4501  

(เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ. 2556-2557) และ/หรือ นางสาววิสสุตา  จริยธนากร  ผูส้อบ

บญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 3853  (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) และ/หรือ  นางสาวมณี   

รัตนบรรณกิจ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  5313 (เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั ปี พ.ศ.2558)  

คนใดคนหน่ึงเป็นผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  จาก บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั 

ประจ าปี 2559 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี จ  านวน 1,660,000  บาท  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์

ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

 

 

 

            ก่อนเขา้วาระท่ี 8   นางปาริชาต  โพธ์ิบาง  เลขานุการบริษทั ไดแ้จง้ให้ทราบวา่ ไม่มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม

เพิ่ม รวมผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 46 คน จ านวน  52 ราย จ านวนหุ้น 296,853,270 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 54.97 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

วาระที ่8   พจิารณาอนุมัติแก้ไขเพิม่เติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ ของบริษัท โดยให้เพิ่มเติม 1 

ข้อ จากวตัถุประสงค์เดิม 16 ข้อ รวมเป็นวตัถุประสงค์ทั้งส้ิน 17  ข้อ 

 นายสมมาต  ขนุเศษฐ กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า เพื่อให้สอดคลอ้งกบัการด าเนิน

ธุรกิจ และสามารถรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทั เห็นสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห์สนธิ ขอ้ 

ค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 13 บริษัท จ านวนเงิน 
1.ค่าสอบทานงบการเงิน รวม 3 ไตรมาส 1,099,500   บาท 
2.ค่าสอบบญัชีประจ าปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 1,584,500   บาท 
              รวมทั้งส้ิน 2,684,000  บาท 

เห็นดว้ย 296,853,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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3 วตัถุประสงคข์องบริษทั โดยให้เพิ่มเติมอีก 1 ขอ้ จากวตัถุประสงคเ์ดิม 16 ขอ้ รวมเป็นวตัถุประสงคท์ั้งส้ิน 

17 ขอ้ ดงัน้ี 

 ขอ้  17.  ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย สินคา้ทางการเกษตร พืชสมุนไพร รวมทั้งแปรรูปผลิตภณัฑ ์

ซ้ือ จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

ทั้งน้ี  การพิจารณาลงมติในวาระน้ี  จะตอ้งได้รับอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ด้วยคะแนนเสียงไม่

นอ้ยกวา่  3  ใน  4  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้  ซ่ึงมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ก่อนลงมติ ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม โดยกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถาม สรุปไดด้งัน้ี 

นายอนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้จ านวน 10 หุน้ มีขอ้ซกัถาม  ดงัน้ี 

วตัถุประสงคท่ี์เพิ่มวาระน้ีเพื่อจะท าอะไร? 

นายสมมาต  ขุนเศษฐ   ไดช้ี้แจงว่า  เตรียมแผนในอนาคต ประเทศไทยมีโอกาสในการท าผลิตภณัฑ์สินคา้

เกษตร ซ่ึงบริษทัอยูใ่นระหวา่งการศึกษาแนวทาง 

            ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว  มีมติอนุมติัแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วตัถุประสงค์ของ
บริษทั โดยให้เพิ่มเติม 1 ข้อ จากวตัถุประสงค์เดิม 16 ขอ้ รวมเป็น วตัถุประสงค์ทั้ งส้ิน 17 ข้อ เพื่อให้
สอดคลอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ และสามารถรองรับการขยายตวัทางธุรกิจของบริษทั ดงัน้ี 

 ข้อ  17.  ประกอบกิจการ ผลิต จ าหน่าย สินค้าทางการเกษตร พืชสมุนไพร รวมทั้ งแปรรูป
ผลิตภณัฑ ์ซ้ือ จ าหน่าย น าเขา้ ส่งออก ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

           ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน ดงัน้ี 

 

 

 

 

วาระที ่9   พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ (ถ้ามี) 

ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถาม โดยกรรมการผูจ้ดัการ ตอบขอ้ซกัถาม สรุปไดด้งัน้ี 

นายอนุ  วอ่งสารกิจ ผูถื้อหุน้จ านวน 10 หุน้ มีขอ้ซกัถาม  ดงัน้ี 

แผนพฒันาธุรกิจของบริษทั หลงัลา้งขาดทุนสะสม? 

 

 

เห็นดว้ย 296,853,270 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 
ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
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