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รายงานการประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2561 

ของ 

บริษัท ดราโก้ พีซีบี จาํกัด (มหาชน) 
 

 ประชมุเม่ือวนัท่ี 27 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชมุ บมจ. ดราโก้ พีซีบี เลขท่ี 152 หมู ่5 สวน

อตุสาหกรรมบางกะดี ถนนติวานนท์ ตําบลบางกะดี อําเภอเมือง ปทมุธานี   
 

ดร.วิพรรธ์  เริงพทิยา เป็นประธานในท่ีประชมุ 
 

ประธานฯ แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่มีผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าประชมุด้วยตนเองและโดยการมอบฉนัทะจํานวนทัง้สิน้ 

28 ราย นบัจํานวนหุ้นได้ 416,762,845 หุ้น คิดเป็น  ร้อยละ 99.59 ของหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด ถือวา่ครบองค์

ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 แล้ว จงึขอเปิดการประชมุใหญ่สามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2561 เพ่ือพิจารณา

เร่ืองตา่งๆ ตามระเบียบวาระ 
 

การประชมุครัง้นี ้กรรมการบริษัทฯ และผู้บริหาร เข้าร่วมประชมุดงันี ้

กรรมการบริษัทฯ จํานวน 2 ท่าน คือ 

1. ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา  ประธานกรรมการ 

2. นายเฉิน จงุ คนุ  กรรมการและกรรมการผู้จดัการ 

ผู้บริหาร จํานวน 3 ท่าน คือ 

1. นางลกัษณา สําราญทิวาวลัย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

2. นายอนชิุต พิชญธาดา  ผู้จดัการโรงงาน 

3. นายชาติชาย สร้อยระย้า ผู้จดัการอาวโุสฝ่ายทรัพยากรบคุคลและบริหารทัว่ไป 
 

 ประธานฯ ได้ให้ผู้ ดําเนินการประชมุเป็นผู้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ในการประชมุครัง้นีจ้ะลงคะแนนเสียง

ด้วยวิธีการนบับตัรลงคะแนนในแตล่ะวาระท่ีลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง ตามจํานวนหุ้นท่ี

ถือหรือตามท่ีระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

 การนบัคะแนนเสียงแตล่ะวาระ บริษัทฯ จะขอเก็บบตัรลงคะแนนในกรณีเฉพาะท่ีมีผู้ ถือหุ้นยกมือ    ไมเ่ห็น

ด้วยหรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ เพ่ือเป็นการประหยดัเวลาในการประชมุ เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนนเสียงด้วยวิธีการ

หกัคะแนนเสียงท่ีไมเ่ห็นด้วยและงดออกเสียงออกจากจํานวนเสียงท่ีมาประชมุทัง้หมด และจะประกาศผลการนบั

คะแนนเสียงทกุวาระหลงัจากเสร็จสิน้การพิจารณาในแตล่ะวาระ และหลงัจากเสร็จสิน้การประชมุแล้ว เพ่ือให้การ

152 หมู่ 5 สวนอุตสาหกรรมบางกะด ,ี ถนนตวิานนท ,์ ปทมุธาน ี12000 เลขทะเบียนบริษทั : บมจ. 0107536000561

152 MU 5 BANGKADI INDUSTRIAL PARK, TIWANON ROAD, PATHUMTHANI 12000, THAILAND
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ประชมุเป็นไปอย่างโปร่งใสและตรวจสอบได้ ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านสง่บตัรลงคะแนนคืนด้วยเพ่ือรวบรวมคะแนน

เสียงให้ครบถ้วน และใช้เป็นหลกัฐานอ้างอิงในการลงคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นท่ีสามารถตรวจสอบได้ โดยการนบั

คะแนนจะถือการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเป็นสําคญั หลงัจากนัน้ผู้ ดําเนินการประชมุจงึขอให้ประธานในท่ี

ประชมุเร่ิมการประชมุตามวาระตา่งๆ ดงันี ้
 

วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 2/2560 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 ซึง่ประชมุเม่ือ

วนัท่ี 3 สิงหาคม 2560 และสอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อความเพ่ิมเติมในรายงานการประชมุวิสามญั   

ผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 ท่ีได้สง่ให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านหรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีความเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้เสนอ

ให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองรายงานการประชมุวิสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 2/2560 ท่ีประชมุเม่ือเม่ือวนัท่ี 

3 สิงหาคม 2560 ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  416,762,845 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

วาระที่ 2 คณะกรรมการแถลงผลการดาํเนินงานประจาํปี 2560 

ประธานฯ ได้รายงานถงึผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปีท่ีผ่านมา บริษัท มีรายได้จากการขายรวม

ทัง้สิน้ 2,154 ล้านบาท เพ่ิมขึน้จากปี 2559 อยู่ 20%  บริษัทมีรายได้จากการขายต่ํากวา่เป้าหมายท่ีตัง้ไว้อยู่ประมาณ 

11% ทางด้านรายจ่าย ประกอบด้วยต้นทนุขาย 2,197 ล้านบาท คา่ใช้จา่ยในการขาย 62 ล้านบาท คา่ใช้จ่ายในการ

บริหาร 156 ล้านบาท และต้นทนุทางการเงิน 36 ล้านบาท  

ดงันัน้ ในรอบระยะเวลาบญัชีของปี 2560 นี ้ บริษัทฯ มีขาดทนุสทุธิ 240 ล้านบาท สงูกวา่ปี 2559 ท่ีมีผล

ขาดทนุจํานวน 158 ล้านบาท เน่ืองจากบริษัทฯ มีคําสัง่ซือ้ไมเ่พียงพอในการผลิตให้ถงึจดุคุ้มทนุ โดยเฉพาะอย่างย่ิง 

Multi-layer PCB คือมี order เพียง 20% ของกําลงัการผลิตท่ีมีอยู่ เน่ืองจากต้องใช้เวลาในการพฒันาลกูค้าใหม่ๆ  

เพ่ิมขึน้ ในปัจจบุนัคา่เสื่อมราคาก็เร่ิมคํานวณเป็นคา่ใช้จ่ายของบริษัท 

หลงัจากนัน้ ประธานในท่ีประชมุได้มอบหมายให้คณุลกัษณา สําราญทิวาวลัย์ ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและ

การเงินเป็นผู้ ชีแ้จงรายละเอียดตา่งๆ โดยคณุลกัษณา ได้ยอดขายของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าเพ่ิมสงูขึน้กวา่ในปี 2559

โดยเฉพาะอย่างย่ิง Double-sided PTH เพ่ิมขึน้ 52% และมียอดขายแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Multi-layer ในปี 

2560 จํานวน 194 ล้านบาท แตเ่น่ืองจากคําสัง่ซือ้ท่ีได้รับมีเพียง 20% ของกําลงัการผลิตในขณะท่ีมีคา่เสื่อมราคาจาก

เคร่ืองจกัรในการผลิตของ Multi-layer PCB เพ่ิมขึน้กวา่ 40 ล้านบาท การผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าแบบ Multi-layer มี
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จํานวนไมม่าก คา่ใช้จ่ายคงท่ีตา่งๆ ถกูบนัทกึเป็นต้นทนุสินค้าท่ีผลิตและทําให้มีราคาต้นทนุการผลิตท่ีสงูขึน้กวา่ราคา

ขายจงึเกิดผลขาดทนุ 

สว่นแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided family ความต้องการในตลาดฯ ก็ลดลง ทําให้มีการแข่งขนั

ด้านราคาขายเพ่ือต้องการคําสัง่ซือ้ รวมทัง้การเสนอให้แมพิ่มพ์ฟรีกบัลกูค้า จงึทําให้มี gross margin เพียงเลก็น้อย 

ด้านต้นทนุขาย ในปี 2560 บริษัทฯ มีอตัราสว่นต้นทนุขายตอ่ยอดขายเพ่ิมขึน้ โดยต้นทนุผนัแปรตอ่หน่วย 

หรือ variable cost ปรับสงูขึน้ เน่ืองจากการปรับขึน้ราคาของแผ่นเคลือบทองแดงซึง่เป็นวตัถดิุบหลกัของการผลิตแผ่น

พิมพ์วงจรไฟฟ้า สาเหตจุากราคาทองแดงในตลาดโลกท่ีสงูขึน้ ในสว่นต้นทนุคงท่ีตอ่หน่วยจะปรับลดลงเลก็น้อย จาก

ปริมาณการผลิตท่ีเพ่ิมสงูขึน้ แตเ่น่ืองจากคําสัง่ซือ้ของแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าในกลุม่ของ Single-sided family ซึง่

หมายถงึแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าท่ีใช้เคร่ืองพิมพ์ Silk Screen เป็นเทคโนโลย่ีในการพิมพ์ มีเพียง 60% ของกําลงัการผลิต

ท่ีมีอยู่ ซึง่ไมถ่งึระดบัการผลิตท่ีเกิดความประหยดัตอ่ขนาด หรือ Economy of Scale ได้ 

ในด้านคา่ใช้จ่ายในการขาย เน่ืองจากยอดขายในตา่งประเทศเพ่ิมมากขึน้ ดงันัน้ ในปี 2560 จําเป็นต้องมี

เจ้าหน้าท่ีการตลาดท่ีมีความสามารถในการใช้ภาษาตา่งประเทศมากขึน้ รวมทัง้บริษัทฯ ยงัมีคา่ใช้จ่ายในการสง่สินค้า

ไปตา่งประเทศมากขึน้กวา่ปี 2559 ได้แก่ คา่ขนสง่ทางเรือ ทางอากาศ คา่ใช้จ่ายในการดําเนินการสง่ออก ตลอดจนคา่

นายหน้าให้กบัตวัแทนในตา่งประเทศ จงึทําให้บริษัทมีคา่ใช้จา่ยในการขายเพ่ิมสงูขึน้จํานวน 20 ล้านบาท เม่ือ

เปรียบเทียบกบัปี 2559 

ในสว่นคา่ใช้จ่ายในการบริหาร  เน่ืองจากในปี 2560 บริษัทฯ มีคา่ใช้จ่ายการผลิตต่ํากวา่กําลงัปกติ (Idle 

Cost) จากการผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าประเภท Single-sided และ Multi-layer เพ่ิมขึน้จากปี 2559 เป็นจํานวน 29 

ล้านบาท(โดยคํานวณจากคา่เสื่อมราคาของเคร่ืองจกัร คา่แรงแรงทางตรง คา่แรงงานทางอ้อมของผลิตภณัฑ์ท่ีมีการ

ผลิตต่ํากวา่กําลงัปกติ)  นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้มีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูจากลกูค้า 1 รายท่ีคาดวา่จะไมส่ามารถ

ชําระหนีจ้ากการซือ้แผน่พิมพ์วงจรไฟฟ้าของบริษัทฯ โดยมีการตัง้สํารองหนีส้งสยัจะสญูเตม็จํานวน คือ 4.3 ล้านบาท 

 หลงัจากนัน้ ประธานฯ ได้สอบถามผู้ ถือหุ้นวา่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดมีคําถามเก่ียวกบัผลการดําเนินงานของบริษัท

หรือไม ่ซึง่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามเพ่ิมเติม ท่ีประชมุจงึรับทราบรายงานของคณะกรรมการดงักลา่ว 
 

วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิและงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ ประจาํปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 

ธันวาคม 2560 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีรับอนุญาต 

 ประธานฯ ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงินและงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัท่ี 31 

ธนัวาคม 2560  ซึง่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการ และผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตจาก

บริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั แล้ว 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดแสดงความคิดเห็น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ณ วนัท่ี วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชี

รับอนญุาต 
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติรับรองงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จและงบกระแสเงินสด ณ 

วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ท่ีผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาต ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง 

ดงันี ้

เห็นด้วย  416,762,845 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

วาระที่ 4 พจิารณางดจ่ายเงนิปันผล   

 ประธานฯ ได้รายงานถงึผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ซึง่ในปี 2560 ท่ีผ่านมา บริษัทฯ มีผลขาดทนุจากการ

ดําเนินงานอยู่ 240 ล้านบาท ซึง่เม่ือคณะกรรมการพิจารณาจากฐานะการเงินโดยรวมของบริษัทฯ รวมถงึสภาพคลอ่ง

ในการดําเนินงานในปี 2561 จงึเห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผล  

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังดจ่ายเงินปันผลตามท่ี

คณะกรรมการเสนอ 
 

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมีมติอนมุติังดจ่ายเงินปันผล โดยท่ีประชมุมีมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  416,762,845 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

วาระที่ 5 พจิารณาเร่ืองกรรมการออกตามวาระและแต่งตัง้กรรมการใหม่ และกาํหนดค่าตอบแทน

กรรมการ 

 ประธานในท่ีประชมุขอเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น พิจารณาแตง่ตัง้กรรมการใหมแ่ทนกรรมการท่ีต้องออก

ตามวาระ ซึง่คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วพบวา่ธุรกิจผู้ผลิตแผ่นพิมพ์วงจรไฟฟ้าคอ่นข้างจะมีลกัษณะ

เฉพาะตวั ซึง่จําเป็นต้องมีกรรมการท่ีมีความรู้ความเข้าใจในธุรกิจนี ้ เพ่ือช่วยกําหนดนโยบาย วิสยัทศัน์ กลยทุธ์และ

ทิศทางการดําเนินธุรกิจ ซึง่กรรมการท่ีจะต้องออกตามวาระนัน้ เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถในธุรกิจนีเ้ป็นอย่างดี 

ดงัเอกสารประวติัของท่านกรรมการท่ีบริษัทได้จดัสง่ให้กบัท่านผู้ ถือหุ้นใช้เป็นเอกสารประกอบการพิจารณาในวาระ

นี ้ จงึเหน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาเลือกตัง้ให้คณะกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ 1 ท่าน คือ Mr. 

Fred Shiau  เป็นกรรมการบริษัทฯ ตอ่ไป 

เม่ือไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนด

ออกตามวาระ  

1. Mr. Fred Shiau 
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มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัแตง่ตัง้ Mr. Fred Shiau ดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัทอีกวาระตามท่ี

คณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  416,762,845 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

นอกจากนี ้ประธานฯ  ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน และ

กรรมการท่านละ 10,000 บาทตอ่เดือน ไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณา

คา่ตอบแทนคณะกรรมการบริษัทฯ  

 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัคา่ตอบแทนประธานกรรมการ 100,000 บาทตอ่เดือน คา่ตอบแทน

กรรมการท่านละ 10,000 บาทตอ่ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  416,762,845 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

วาระที่ 6 พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและกาํหนดสินจ้างผู้สอบบัญชี 

 ประธานฯ ได้แจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 ซึง่

กําหนดให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ผู้ เสนอบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัททกุปี และ คณะกรรมการ

บริษัทได้พิจารณา และเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี 

ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ     

2. นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 10235 และ/หรือ  

3. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 9728 

ซึง่ผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไมมี่ความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสียกบับริษัท/ผู้บริหาร/ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ี

เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ย่างใด และในสว่นของการกําหนดคา่สอบบญัชีนัน้ บริษัทฯ ได้จดัทํารายละเอียดอตัรา

คา่ตอบแทนการสอบบญัชีไว้ในเอกสารประกอบการประชมุในวาระนีไ้ว้ เพ่ือให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาแล้ว ซึง่บริษัท เค

พีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั ได้เสนอราคาคา่สอบบญัชีไว้เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท จงึขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น

พิจารณา 

ไมมี่ข้อซกัถามใดๆ จากผู้ ถือหุ้น ประธานฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนมุติัให้แตง่ตัง้

ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2561 
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 มตทิี่ประชุม ท่ีประชมุมีมติอนมุติัให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีแห่งบริษัท เคพีเอม็จี ภมิูไชย สอบบญัชี จํากดั เป็น

ผู้สอบบญัชีของบริษัท ดงัรายนาม ตอ่ไปนี ้

1. นายบญุญฤทธ์ิ ถนอมเจริญ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 7900  และ/หรือ     

2. นางสาวดษุณีย์ ยิม้สวุรรณ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 10235 และ/หรือ  

3. นายโชคชยั งามวฒิุกลุ ทะเบียนผู้สอบบญัชีเลขท่ี 9728 

และกําหนดคา่สอบบญัชีไว้เป็นจํานวนเงิน 950,000 บาท ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดงันี ้

เห็นด้วย  416,762,845 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00 

ไมเ่ห็นด้วย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

งดออกเสียง   -  เสียง คิดเป็นร้อยละ       -    
 

วาระที่ 7 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
 

ไมมี่ผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองอ่ืนเพ่ือให้ท่ีประชมุพิจารณา  ประธานฯ จงึกลา่วขอบคณุผู้ เข้าประชมุท่ีได้

สละเวลามาร่วมประชมุและอนมุติัข้อเสนอของคณะกรรมการในเร่ืองตา่งๆ ด้วยดี และกลา่วปิดประชมุ 
 

ปิดประชมุเม่ือเวลา 9.50 น. 

 

 

      รับรองวา่เป็นรายงานการประชมุอนัถกูต้อง 

 

 

 

 

        (ดร. วิพรรธ์ เริงพิทยา) 

                             ประธานกรรมการ 

 

 

 

 

             (นางลกัษณา สําราญทิวาวลัย์) 

        เลขานกุารบริษัทฯ/ผู้บนัทกึการประชมุ 
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