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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2555 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่  7 มิถุนายน 2555 
ณ หอง Sky Park ช้ัน 14 

1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร ช้ัน 14 ถ.วิภาวดี-รังสิต จตุจกัร กรุงเทพฯ 
                             
 

กรรมการทีเ่ขารวมประชุม  จํานวน  8  คน 
1. นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  ประธานกรรมการ  
2. นายศุภพงศ กฤษณกาญจน         กรรมการ 
3. นายสุมิตร ชาญเมธี  กรรมการ 
4. นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  กรรมการ 
5. นายสุทัศน ขันเจริญสุข         กรรมการ 
6. ดร.วิชิต แยมบุญเรือง         กรรมการอิสระ   / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ 
7. นายอานุภาพ  จามิกรณ  กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ 
8. นายพิพิธ  พิชัยศรทัต        กรรมการอิสระ   / กรรมการตรวจสอบ 

กรรมการที่ลาการประชุม  จํานวน 1 คน 

1.  นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ กรรมการ  
 
เริ่มประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ประธานกรรมการ กลาวตอนรับผูถือหุนเขาสูการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 1/2555 ของ
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) (“บริษัทฯ/RPC”) โดยรายงานวาบริษัทฯ มีทุนจดทะเบียนเทากับ 802,870,229 หุน  
และเปนทุนที่ชําระแลว ณ ปจจุบัน เทากับ 529,870,229 บาท จํานวนหุนที่มีสิทธิออกเสียงจึงมีจํานวน 529,870,229 หุน และ
ในการประชุมผูถือหุนคร้ังนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนใหมาประชุมแทนรวมทั้งส้ิน 315 ราย โดยมีผูถือหุนมา
ประชุมดวยตัวเอง 171 ราย และผูรับมอบฉันทะ 144 ราย นับจํานวนหุนไดทั้งส้ิน  277,172,083  หุน คิดเปนรอยละ 52.3094 
ของทุนชําระแลวทั้งหมดของบริษัทฯ ซึ่งจํานวนดังกลาวน้ีครบถวนตามขอบังคับของบริษัท ขอ 34 ความโดยสรุปวา ในการ
ประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน (ถามี) มาเขารวมประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวาก่ึง
หนึ่งของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด และตองมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปน
องคประชุม ดังนั้น “ในการประชุมครั้งนี้จึงมีผูถือหุนเขารวมประชุมครบเปนองคประชุม”  

 ประธานฯ ไดชี้แจงรายละเอียดเก่ียวกับเอกสารประกอบการประชุม วิธีการออกเสียงลงคะแนน และวิธีปฏิบัติในการ
ประชุมวา ผูถือหุนมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ถืออยู และการลงคะแนนในแตละวาระผูถือหุนมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนในแตละวาระ คือ เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง เพียงทางใดทางหนึ่งเทานั้น ยกเวน กรณีผูรับมอบฉันทะ
จากผูลงทุนตางประเทศท่ีแตงต้ังใหคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและดูแลหุน ผูรับมอบฉันทะจะตองลงคะแนนเสียง
ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ ทั้งนี้ การนับคะแนน ในแตละวาระจะเปนดังนี้ 

วาระท่ี 1 ถึงวาระท่ี 2 จะถือ เสียงขางมาก ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 



Page 2 of 9 
 

 ในสวนของวิธีปฏิบัติในการออกเสียงคะแนนนั้นตองปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับของบริษัทฯ โดยขอบังคับของบริษัทฯ 
ขอที่ 36 ระบุไววา ในการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผูถือหุน ใหถือวาผูถือหุนรายหน่ึงมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ถือ
หรือรับมอบฉันทะมา โดยที่มีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอจํานวนหนึ่งหุน ในกรณีที่ผูถือหุนมีสวนไดเสียเปนพิเศษในเร่ืองใด ผูถือหุน
รายนั้นจะไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการเทานั้น 

  สวนเร่ืองการรายงานผลการลงคะแนน ผูดําเนินการประชุมจะแจงใหที่ประชุมทราบผลการลงคะแนนเสียงในแตละ
วาระ โดยผลคะแนนเสียงที่ไดรับจะเปนคะแนนเสียงที่รวมคะแนนเสียงตามความประสงคของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง 
และผูรับมอบฉันทะแลว ซ่ึงในแตละวาระบริษัทฯ จะคํานวณจากจํานวนหุนของผูเขาประชุมลาสุด ทั้งนี้ บริษัทฯ จะนับคะแนน
เสียงเฉพาะคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวยและงดออกเสียง และนํามาหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขาประชุมในแตละวาระ 
เพื่อบันทึกและคิดคะแนนในแตละวาระ โดยจะประกาศผลคะแนนในทายวาระน้ัน ๆ ซึ่งหากวาระใดมีจํานวนไมเห็นดวย และ
งดออกเสียงจํานวนมาก อาจมีการแจงทายวาระลําดับตอไปไดดวย 

ที่ประชุมรับทราบ และเม่ือไมมีผูใดซักถามหรือเสนอความเห็นใดอีก ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมวิสามัญผูถือหุน 
คร้ังที่ 1/2555 ในเวลา 14.01 น. พรอมแนะนําคณะกรรมการบริษัท แจงตัวแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ
ดําเนินการประชุมตอไป โดยประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณาเร่ืองตาง ๆ ตามระเบียบวาระตอไป ดังนี้ 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2555 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งจัดขึ้นเม่ือวันที่ 30 
มีนาคม 2555 ตามที่บริษัทฯ ไดจัดทํารายงานการประชุมสงใหตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการคา 
กระทรวงพาณิชย ภายในกําหนดเวลาท่ีกฎหมายกําหนดเรียบรอยแลว โดยมีสําเนารายงานการประชุมตามที่แนบมาพรอมนี้ 
(ส่ิงที่สงมาดวย เอกสารแนบ 1) นอกจากนั้น บริษัทฯ ไดเผยแพรใน website ของบริษัทฯ แลว  

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย และคําตอบสรุปได ดังนี้ 

ประธานฯ กลาววามีผูถือหุนขอแกไขคําผิด ในรายงานการประชุม ดังนี้  

ในหนา 7 ยอหนาที่ 3 จากคําวา “ทําไมจํานวนเงนิ 35 ลานบาทไมนอยนิด ทําไมจึงไมเพิ่มทุน”  ตองตัดคําวา “ไม” ออก   

ในหนาที่ 13 ยอหนาที่ 4 บรรทัดที่ 2 จาก “โรงกล่ันนี่เราสรางดวยของเราเอง” เพิ่มเติมเปน “โรงกล่ันนี่เราสรางดวย
เงินของเราเอง”  

หนาที่ 13 ยอหนาที่ 5 บรรทัดที่ 4 จาก “เขาไมเคยตอสู ฟองรองในเร่ืองราวกับ กสท.” แกไขเปน “เขาจะไปตอสู 
ฟองรองเอาเร่ืองกับ กสท.”  

และหนาที่ 14 ยอหนาที่ 4 บรรทัดที่ 4 จาก “โรงกล่ันของ PRC” แกไขเปน “โรงกล่ันของ RPC” 

อยางไรก็ตาม นายฮั่งไช อัครวัสสกุล ผูถือหุน กลาวทวงติง และขอใหแกไขรายงานในหนาที่ 7 ยอหนาที่ 3 จาก 
“ทําไมเงินจํานวน 35 ลานบาทไมนอยนิด ทําไมจึงไมเพิ่มทุน” แกไขเปน “ทําไมเงินจํานวน 35 ลานบาทเปนเงินแคเล็กนอย 
ทําไมจึงไมเพิ่มทุน”  และขอใหประธานกรรมการตรวจสอบ พิจารณาในสวนนี้ดวย และตองนํารายงานไปเผยแพรอีกคร้ังหนึ่ง
ใหทราบท่ัวกัน 

ผูถือหุนทานหน่ึง กลาวขอใหประธานฯ พิจารณาแกไขในหนาที่ 7 ยอหนาที่ 2 ซึ่งความหมายไมมีความสัมพันธกัน 
โดยแกจาก “280 ลานบาท” แกไขเปน “260 ลานบาท”  
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ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนเก่ียวกับการแกไขคําผิดในรายงานฯ โดยทางบริษัทจะแกไขตามที่ผูถือหุนแจงมา 
และจะเผยแพรใหม พรอมทั้งกลาวขอบคุณ  รองศาสตราจารยวันเพ็ญ ทับทิมทอง ผูถือหุน ที่ไดต้ังขอสังเกต  

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเพิ่มเติมเก่ียวกับรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ประธานฯ จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2555 ที่ไดแกไขคําผิด
ตามที่ผูถือหุนเสนอในท่ีประชุม โดยการลงมติในวาระน้ีตองไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของ
จํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย 
และงดออกเสียง ซึ่งในวาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน  7,811,700 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุน
รวม 284,983,783 หุน 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงเปนเอกฉันท รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ประจําป 2555 ที่ประชุมเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2555 ตามที่ไดแกไขคําผิดในที่ประชุมตามที่ผูถือหุนเสนอ  

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 1 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 284,383,783 เสียง คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย จํานวน 0 เสียง คิดเปนรอยละ 0 
งดออกเสียง จํานวน 600,000 เสียง   
รวมจํานวนเสียงทั้งหมด จํานวน 284,983,783 เสียง   

วาระที่ 2   พิจารณาเรื่องการจายเงนิปนผลระหวางกาล  

ประธานฯ กลาววาในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2555 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 30 มีนาคม 2555 ไดมีผูถือหุน
เสนอใหคณะกรรมการบริษัทฯ พิจารณาจายเงินปนผลเพิ่ม ซึ่งทางคณะกรรมการบริษัทฯ ไดนําความเห็นดังกลาวไปพิจารณา
และมีมติใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาขออนุมัติจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตราหุนละ 0.94 บาท ซึ่งเปนการ
จายจากกําไรสะสมที่ปรากฏในงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทฯ โดยเสนอใหจายเปนเงินสดปนผล กําหนดรายชื่อผูถือหุนที่
มีสิทธิในการรับเงินปนผล (Record Date) ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2555 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของ พ.ร.บ.
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 (และท่ีแกไขเพิ่มเติม) โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 กําหนด
จายเงินปนผลระหวางกาลในวันที่ 15 มิถุนายน 2555  

ประธานฯ ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย และคําตอบสรุปได ดังนี้ 

นายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุน สอบถามวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนเม่ือวันที่  30  มีนาคม 2555 ที่ประชุม
อนุมัติจายเงินปนผลไป 0.05 บาท  และมาขออนุมัติใหจายเพิ่มในภายหลัง  มีขอสงสัยวาขณะที่จายเงินปนผล 0.05 บาท นั้น
เปนการจายจากกําไรประจําป 2554 ใชหรือไม และถาใช เหตุใดจึงจายแค 0.05 บาท เนื่องจากขอบังคับของบริษัทฯ 
กําหนดใหบริษัทฯ จายเงินปนผลจากกําไรสุทธิไมนอยกวารอยละ 50  การจาย  0.05 บาท นั้นจึงถือเปนจํานวนที่นอยเกินไป  
ทั้งนี้ ในป 2553 บริษัทฯ มีการจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 0.08 บาท กําไร ณ ขณะน้ันอยูที่หุนละ 0.40 บาท เม่ือคํานวณแลว
ไมถึงรอยละ 3 และในคร้ังนี้บริษัทฯ จะจายเงินปนผลระหวางกาล โดยไมไดจายจากกําไรประจําป 2554 แตเปนการจายจาก
กําไรสะสม ขอสอบถามวาการจายในอัตรา 0.94 บาทตอหุนนั้นคิดเปนเงินเทาไร ปจจุบันบริษัทฯ มีเงินสะสมเทาไร หลัง
จายเงินปนผลแลวจะเหลือเทาไร จะนําเงินที่เหลือไปใชทําอะไร  เนื่องจากมีขาวที่ไมสรางสรรคออกมาวาบริษัทนี้อาจจะไมมีอีก
แลว และรายงานการประชุมกลาวกรณีที่ ปตท. ไมสงวัตถุดิบให ถาหากบริษัทฯ จําเปนตองปดกิจการหรือเปล่ียนธุรกิจไป เงินที่
เหลือจะทําอยางไร จะคืนผูถือหุนหรือไม และตามเอกสาร ปรากฏวาบริษัทฯ มีกําไรสะสมอยู  400 ลานบาท  ถูกตองหรือไม 
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ประธานฯ กลาวขอบคุณ และเรียนช้ีแจงวา การจายเงินปนผลคร้ังที่แลวในอัตรา 0.05 บาทตอหุนนั้น คณะกรรมการ
บริษัทเปนผูพิจารณาและเสนอผูถือหุน  โดยคํานึงถึงสถานการณที่บริษัทฯ มีขอพิพาททางกฎหมายกับ บริษัท ปตท จํากัด 
(มหาชน) อยางที่ไดแจงใหผูถือหุนทุกทานทราบ แตการจายเงินปนผลในคร้ังนี้เปนการปนผลไปตามสภาพธุรกิจ การจายปนผล
ในวันนี้ในอัตรา 0.94 บาทตอหุนนั้น เปนการจายจากเงินกําไรสะสมที่บริษัทฯ ใชเวลาหลายปในการรวบรวม ซึ่งเกือบจะเปน
การจายเงินปนผลจากกําไรสะสมทั้งหมด โดยบริษัทฯ ไดเก็บกําไรสะสมไวสวนหนึ่งเพื่อเปนคาใชจายในการดําเนินงานตามปกติ  
ทั้งนี้ บริษัทฯ เห็นวาการจายเงินปนผลนั้นจะเปนประโยชนกับผูถือหุนทุกคน และตามที่เรียนใหทราบในการประชุมคร้ังที่แลววา
บริษัทฯ อยูในระหวางการมองหาธุรกิจทดแทน แตเนื่องจากในปจจุบันบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายท่ีจะลงทุนในธุรกิจใดท่ี
จําเปนตองใชเงินจํานวนมาก คณะกรรมการจึงมีมติเสนอจายเงินปนผลคืนใหแกผูถือหุน และในอนาคตหากยังคงมีเงินเหลือ
เทาใดบริษัทฯ ก็จะคืนใหแกผูถือหุนตอไป 

นายฮั่งไช อัครวัสสกุล ผูถือหุน กลาวสนับสนุนคุณทองอินทร เนื่องจากเห็นวาเร่ืองที่บริษัทฯ จะจายปนผลระหวางกาลใน
อัตรา 0.94 บาทตอหุนนั้นไมปรากฏรายละเอียดที่ชัดเจนในหนังสือเชิญประชุม และผูถือหุนที่มาประชุมในหองนี้นาจะมีเพียง
ไมเกินรอยละ  5 เทานั้นที่ทราบขอมูล สวนผูถือหุนอีกประมาณรอยละ 85-95 นั้นไมทราบขอมูลในเร่ืองนี้ โดยนายฮ่ังไชกลาว
ตอไปวาสิทธิการรับรูขอมูลของผูถืหุนทุกคนตองเทาเทียมกัน บริษัทฯ ตองมีเอกสารประกอบ นอกจากน้ี ในเร่ืองการปดสมุด
ทะเบียนเพื่อกําหนดรายชื่อผูมีสิทธิรับเงินปนผลกอนที่จะมีมติของที่ประชุมผูถือหุน และโดยเฉพาะอยางย่ิงสําหรับการจายเงิน
ปนผลจํานวนมหาศาลอยางเชนในคร้ังนี้นั้น เห็นวาการปดสมุดทะเบียนควรทําขึ้นหลังจากที่ที่ประชุมผูถือหุนมีมติแลว เพื่อใหผู
ถือหุนรับทราบ และขออนุญาตใชสิทธิ์เรียกรองไปยังกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบวาการปดสมุดทะเบียนกอนที่ที่
ประชุมผูถือหุนจะมีมตินั้นแมจะสามารถทําไดโดยไมผิดกฎหมาย แตมีขอควรพิจารณาวาการกระทําเชนนี้ถูกตองตามหลัก
ธรรมาภิบาลหรือไม เนื่องจากมีผูถือหุนบางทานท่ีไมทราบ และผลของการพิจารณาในวันนี้ หากที่ประชุมผูถือหุนมีมติไม
เห็นชอบ ทําใหราคาหุนซ่ึงอยูที่ประมาณ 2 บาท ลงมาเหลือประมาณ 1 บาท ใครจะเปนผูรับผิดชอบ ดังนั้น ตนจึงขอกราบ
เรียนตอทานประธานฯ วาการปดสมุดทะเบียนกอนที่จะมีมติของที่ประชุมผูถือหุนนั้นไมถูกตองตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเร่ือง
ธรรมาภิบาลนี้ไมจําเปนตองเปนไปตาม พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และตนเองไมเห็นดวยกับการกระทํา
ใด ๆ ก็ตามที่จะเปนการริดรอนสิทธิของผูถือหุน จึงขอใหประธานพิจารณาสวนนี้ ทั้งนี้ ไมวาผลของการพิจารณาในวันนี้จะเปน
อยางไร บริษัทฯ จะตองรับผิดชอบในทุก ๆ เร่ือง 

ประธานฯ ชี้แจงวา บริษัทฯ ไดปฎิบัติตามกฏหมายโดยการระบุขอมูลที่จําเปนไวในหนังสือเชิญประชุมแลว สวนการ
การจายเงินปนผลในอัตรา 0.94 บาทตอหุนนั้นจะคิดเปนเงินทั้งหมดประมาณ  498 ลานบาท และจะยังคงเหลือกําไรสะสมที่
ยังไมไดจัดสรรอยูอีกประมาณ 14 ลานบาท ซึ่งบริษัทฯ จะนําไปใชเปนคาใชจายในการฟองรองคดีและคาใชจายในการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ 

นายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุน สอบถามถึงกรณีที่ บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) จะซ้ือกิจการพลังานท้ังหมดใน
ประเทศไทยวาเปนความจริงหรือไม สอบถามวาบริษัทฯ มีโรงกล่ันน้ํามันอยูที่ประเทศเวียตนามหรือไม และบริษัท บางจาก 
จํากัด (มหาชน) จะซ้ือโรงกล่ันดังกลาวใชหรือไม และสอบถามกรณีที่มีขาวทางหนังสือพิมพเม่ือไมนานมาน้ีวา บริษัท บางจาก 
จํากัด (มหาชน) และบริษทั ปตท จํากัด (มหาชน) จะขอซื้อกิจการทั้งหมดของบริษัทฯ และจะเขามาเปนผูบริหารใชหรือไม 

ประธานฯ กลาววา การที่บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) จะซ้ือกิจการท้ังหมดในประเทศไทยหรือไมนั้น ไมขอแสดง
ความคิดเห็น  สวนกิจการที่เวียตนาม บริษัทฯ ไดขายกิจการไปหลายปแลวและไดแจงใหผูถือหุนรับทราบแลว สวนขาวท่ีวา
บริษัท บางจาก จํากัด (มหาชน) และ บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) จะเขามาซ้ือหุนของบริษัทฯ นั้น เปนเพียงขาวลือเทานั้น 
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นายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุน  กลาวตอไปวาขณะน้ีบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ไมสงวัตถุดิบใหกับบริษัทฯ แลว 
ดังนั้น จึงมีทางเดียว คือ บริษัทฯ ตองปดกิจการหรือเปล่ียนไปดําเนินธุรกิจอยางอื่น ซึ่งตนไดขาวมาวามีบริษัทจากประเทศ
ไตหวันจะมารวมลงทุนดวย ซึ่งขอเท็จจริงเปนอยางไรน้ันตนเองไมทราบ  แตหากขาวดังกลาวเปนความจริง บริษัทฯ ก็ควรที่จะ
คืนเงินกําไรสะสมที่เหลืออยูจํานวน  14  ลานบาท ใหแกผูถือหุนและปดกิจการ ไมควรที่จะดําเนินการฟองรองคดีอีกตอไป
เนื่องจากบริษัทฯ ตองเสียคาใชจายโดยไมจําเปน  

ประธานฯ ตอบขอซักถามวา ในการจายเงินปนผลทั้งหมดน้ันที่ประชุมผูถือหุนมีสิทธิในการตัดสินใจ แตในวันนี้
คณะกรรมการบริษัทฯ เสนอใหจายเงินปนผลในอัตรา 0.94 บาทตอหุน และหลังจากจายแลว บริษัทฯ จะยังคงมีกําไรสะสมท่ี
ยังไมไดจัดสรรเหลืออยูอีกประมาณ 14 ลานบาท ซึ่งบริษัทจะเก็บเอาไวเปนคาใชจายในการตอสูคดี ทั้งนี้ หากมีการลงทุนใหม 
บริษัทฯ จะหาผูรวมทนุรายใหมตอไป 

นายสุพจน  เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุน กลาววา ในอดีตที่ผานมาผูบริหารของบริษัทฯ บริหารงานไดคอนขางดีและมี
ธรรมาภิบาลมากพอสมควร แตในวาระที่ 2 นี้ บริษัทฯ ควรชี้แจงรายละเอียดใหมากกวานี้ ควรจัดทําตารางเพ่ือแจกแจง
รายละเอียดวาเงินนี้จายจากงบเฉพาะกิจการหรืองบรวม บริษัทจะใชกระแสเงินสดจากที่ใด หลังจากจายเงินปนผลแลวจะ
เหลือเงินกําไรอีกเทาไร และควรระบุขอมูลของท้ังงบการเงินเฉพาะกิจการและงบการเงินรวม นอกจากน้ี ตามท่ีคุณฮ่ังไช
กลาวถึงการปดสมุดทะเบียนนั้น เม่ือมีการปดสมุดทะเบียนแลวจะเกิดการลดสัดสวนลง ซึ่งในอดีตก็เคยเกิดขึ้นมาแลว หากปด
สมุดทะเบียนไปแลวและผูถือหุนเกินกวาก่ึงหนึ่งของผูถือหุนที่มาประชุมมีมติไมเห็นชอบกับการจายเงินปนผล ก็จะเกิดความ
เสียหายกับบริษัทฯ ดังนั้น จะเปนการดีกวาหากบริษัทขึ้นเคร่ืองหมาย XD หลังจากผานวันประชุมผูถือหุนนี้ไปแลวประมาณ 3 
วัน และขอสอบถามวาเม่ือขณะท่ีเร่ิมตนมีปญหากับบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) นั้น ไมแนใจวาทานผูบริหารทานหนึ่งของ
บริษัทฯ เคยชักชวนใหบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) หรือบริษัทในเครือ มาซ้ือหุนของบริษัทฯ ในราคา Book Value หรือไม 
อยากทราบวาหลังจากที่มีขาวนี้ออกมาแลวมีผลตอบรับออกมาเปนอยางไรบาง อยางไรก็ตาม ในสวนที่เก่ียวกับโรงกล่ันนั้น 
จากความรูสึกสวนตัวและการพูดคุยกับผูอื่น คาดวาบริษัทฯ คงจําเปนตองขายโรงกล่ันไป เนื่องจากไมมีมาตรฐานยูโรโฟร 
(Euro 4) และเงินทุนสําหรับใชปรับปรุง จึงขอทราบความคืบหนาของการดําเนินการดังกลาว และขอทราบมูลคาหุนตามบัญชี
วาจะลดลงไปอยูที่เทาไรครับ 

นายพงศธร วนิชเสถียร ผูรับมอบฉันทะ กลาววาจากที่ดูขอมูลในเว็บไซต บริษัทฯ มีสวนทุนประมาณ 1,500 ลานบาท 
ราคา Book Value อยูที่ประมาณ 3 บาท จายไป 500 ลานบาท เหลืออีก 1,000 ลานบาท ดังนั้น ราคา Book Value นาจะ
เหลือประมาณ 2 บาท และไดสอบถามวาบริษัทมีภาระหนี้เทาไร มีหนี้ที่ตองชําระดอกเบ้ียเทาไร และมีความสามารถในการ
ชําระหรือไม อยางไร   

ประธานฯ ไดชี้แจงวา ราคา Book Value หลังจายเงินปนผลแลวจะมีมูลคาเทากับ 2.17 บาท และกระแสเงินสดของ
งบการเงินเฉพาะกิจการจะเหลือประมาณ 1,098 ลานบาท ของงบการเงินรวมจะเหลือประมาณ 1,208 ลานบาท และ ณ วันที่ 
31 มีนาคม 2555 บริษัทฯ มีหนี้สินรวมในงบการเงินเฉพาะกิจการอยูที่ 1,600 ลานบาท เปนหนี้การคา 1,500 ลานบาท ไมมีหนี้
ที่ตองชําระดอกเบี้ย 

นายพงศธร วนิชเสถียร ผูรับมอบฉันทะ ไดสอบถามเพ่ิมเติม กรณีการขายโรงกล่ันในราคาเทากับหรือนอยกวาราคา 
Book Value วาเงินที่ไดจากการขายนั้นจะเหลือกลับมาเพราะบริษัทฯ ไมมีหนี้ แตเนื่องจากบริษัทฯ ไมไดมีการดําเนินกิจการ 
ดังนั้น มูลคาของทรัพยสินจะตองลดนอยลงไปตามสภาพความเส่ือม จึงเสนอความเห็นวาหากการฟองรองคดีตองใชระยะ
เวลานานอีกหลายป บริษัทฯ ควรจะรีบดําเนินการขายโรงกล่ัน และสอบถามเพิ่มเติมวาผูที่ซื้อโรงกล่ันไปจะหาแหลงวัตถุดิบได
จากที่ใด การดําเนินการคุมคาหรือไม และมีความเปนไปไดมากเทาใดที่จะมีผูมาซ้ือ  
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ประธานฯ กลาวช้ีแจงวาบริษัทฯ อยูระหวางดําเนินการขายใหแกผูที่สนใจท้ังในตางประเทศและภายในประเทศ โดย
บริษัทฯ ไมไดตองการขายโรงกล่ันเพียงอยางเดียว แตจะใหความชวยเหลือดานเทคนิคดวย ซึ่งในปจจุบันมีผูสนใจซื้อจาก
ตางประเทศจํานวน 2-3 ราย เพราะโรงกล่ันของบริษัทฯ สรางไดถูกกวารายอื่น  

นายทองอินทร แสงงาม ผูถือหุน กลาววาจากขอสรุปที่บริษัทฯ จะนําเงินกําไรสะสมที่เหลืออีกจํานวน 14 ลานบาทไป
ใชเปนคาใชจายในการตอสูดคีกับบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) นั้น ขอใหบริษัทถอนฟองและยุติการดําเนินการดังกลาว 
เนื่องจากตนเห็นวาบริษัทฯ ไมสามารถสูบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ได และขอใหนําเงินจํานวน 14 ลานบาท คืนใหแกผูถือ
หุนทั้งหมด โดยการเพิ่มเงินปนผลใหอีกหุนละ 0.02 บาท และขอใหผูถือหุนรายอื่น ๆ แสดงความเห็นตอขอเสนอของตน 
อยางไรก็ตาม ไมมีผูถือหุนรายใดเห็นดวยกับขอเสนอดังกลาว 

นายสถาพร  ผังนิรันดร ผูถือหุน กลาววาในวาระน้ีเปนวาระพิจารณาเร่ืองเงินปนผล ซึ่งตนเขาใจวาผูถือหุนทุกทานมี
ความปรารถนาดีกับบริษัทฯ โดยเฉพาะในประเด็นเร่ืองการปดสมุดทะเบียนกอนการประชุม อยางไรก็ตาม ความจริงแลว ใน
การจายเงินปนผลระหวางกาล คณะกรรมการบริษัทสามารถมีมติจายไดโดยไมตองเรียกประชุมวิสามัญ  แตการท่ีบริษัทเรียก
ประชุมวิสามัญผูถือหุนหลังจากท่ีปดสมุดทะเบียนไปแลวนั้นก็เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนก็มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นได 
ดังนั้น ตนจึงขอแกตางในเร่ืองของธรรมาภิบาลแทนคณะกรรมการบริษัท นอกจากนี้ การที่คณะกรรมการคิดที่จะจายเงินปนผล
ใหแกผูถือหุนนั้น เนื่องจากในปจจุบันนี้บริษัทฯ ยังไมมีโครงการที่จะตองใชเงินลงทุนจํานวนมาก เม่ือไมมีโครงการที่จะตองใชเงิน 
บริษัทฯ จึงคืนเงินที่มีอยูใหแกผูถือหุน หากในอนาคตมีความจําเปนตองใชเงินลงทุน บริษัทฯ ก็จะเร่ิมตนระดมทุนใหม ซึ่งตน
เห็นวาส่ิงที่บริษัทฯ ทํานั้นเปนธรรมกับทุก ๆ ฝาย นอกจากน้ี ตนยังมีคําถามอื่น ๆ เก่ียวกับแนวทางการดําเนินงานตอไปของ
บริษัท ซึ่งจะใชเวลาในการถามตอไปในวาระท่ี 3 หลังจากที่ลงมติในวาระน้ีแลว เพื่อไมใหเปนการเสียเวลาแกผูถือหุนรายอื่น ๆ  

ผูถือหุนรายหน่ึงไดสอบถามวา การท่ีบริษัทฯ ไปซื้อกิจการของบริษัทยอยเทากับรอยละ 100 นั้นมีวัตถุประสงคใด  
และเงินกําไรสะสมที่คงเหลืออยูอีก 14 ลานบาทนั้นรวมถึงเงินบริษัทที่ไดจากการซื้อกิจการดวยหรือไม หากบริษัทฯ เลิกกิจการ 
นอกจากเงินกําไรสะสมสวนที่คงเหลืออยู 14 ลานบาท บริษัทฯ จะมีทรัพยสินสวนท่ีเหลืออยูอีกเทาไร ประเมินเปนราคา Book 
Value แลวมีมูลคาเทาใด  

ประธานฯ กลาวช้ีแจงวามูลคาตามบัญชีหลังจายเงินปนผลเหลือ 2.17 บาท ในอนาคต หากบริษัทยอยมีกําไรก็จะปน
ผลมาใหบริษัทฯ สวนการซ้ือหุนรอยละ 100 ของบริษัทยอยนั้น เปนการเปล่ียนแปลงโครงสรางการถือหุนในเชิงบริหารเทานั้น  
เพราะเดิมบริษัทยอยนั้นถูกถือหุนรอยละ 100 โดยบริษัทยอยของบริษัทฯ ที่บริษัทฯ ถือหุนรอยละ 100 อีกทอดหน่ึง การซื้อหุนใน
คร้ังนี้เปนเพียงการเปล่ียนจากเดิมที่บริษัทฯ ตองถือหุนผานบริษัทยอยตรงกลาง เปนบริษัทฯ ถือหุนในบริษัทยอยดังกลาว
โดยตรง 

ผูถือหุน ไดสอบถามวา หากที่ประชุมมีมติใหจายเงินปนผลวันนี้ บริษัทฯ จะจายเงินปนผลเม่ือใด 

ประธานฯ กลาววา หากวันนี้ที่ประชุมผูถือหุนมีมติอนุมัติใหจายเงินปนผล บริษัทฯ จะจายเงินปนผลในวันที่ 15 
มิถุนายน 2555 

นายอํานาจ วงศสุวรรณ ผูถือหุน กลาววาทวงติงใหที่ประชุมผูถือหุนลงมติในวาระน้ี เพื่อไมใหเปนการเสียเวลา 
 

เม่ือไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาขออนุมัติเร่ืองการจายเงินปนผลระหวางกาล 
ตามที่ไดเรียนเสนอไป โดยในวาระน้ีตองไดรับมติอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุนดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมด
ของผูถือหุนที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน โดยจะนับคะแนนเสียงเฉพาะคะแนนเสียงไมเห็นดวย และงดออกเสียง ซึ่งใน
วาระน้ี มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพิ่มจํานวน  4,895,095 หุน ทําใหผูถือหุนที่เขารวมประชุมทั้งส้ินมีหุนรวม 289,878,878 หุน  
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติดวยคะแนนเสียงขางมากของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุม 
และออกเสียงลงคะแนน อนุมัติเรื่องการจายเงินปนผลระหวางกาล 

ผลการลงมติสําหรับวาระที่ 2 เปนดังนี ้
เห็นดวย จํานวน 289,875,349 เสียง คิดเปนรอยละ 99.9987 
ไมเห็นดวย จํานวน 3,529 เสียง คิดเปนรอยละ 0.0012 
งดออกเสียง จํานวน 0 เสียง   
รวมจํานวนผูออกเสียงทั้งหมด จํานวน 289,878,878 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

วาระที่ 3  พิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ  

ประธานฯ ไดกลาววาในวาระน้ี ขอเชิญผูถือหุนซักถามในประเด็นที่มีขอสงสัย และคําตอบสรุปได ดังนี้ 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน ไดสอบถามถึงโครงการและแนวทางในการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปจจุบัน รวมถึง
ความเปนไปไดในการดําเนินโครงการดังกลาว 

ประธานฯ ชี้แจงวาในปจจุบันยังไมมีความคืบหนาของโครงการตาง ๆ มากน้ัน  การขายโรงกล่ันอยูในระหวางเจรจา 
ในสวนของการมองหาโอกาสขยายธุรกิจใหมนั้น มีธุรกิจที่นาสนใจและกําลังอยูในระหวางศึกษาความเปนไปได คือ การทํา
เหมืองแรควอทซ่ึงใชเงินลงทุนไมมาก นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังคงศึกษาความเปนไปไดในโครงการอื่น ๆ เพิ่มเติมอีก 

นายสถาพร ผังนิรันดร ผูถือหุน สอบถามถึงสถานะของบริษัทยอยในปจจุบัน 

ประธานฯ ชี้แจงวาบริษัทยอยมีกําไรมากพอท่ีจะใชในการดําเนินธุรกิจแตยังมีไมมากเทาไร เชน ธุรกิจศูนยการคาเปน
ธุรกิจใหเชาพื้นที่ซึ่งมีผลตอบแทนระยะยาว สวนธุรกิจปมน้ํามันก็มีกําไรพอเล้ียงตัวเองได  

ผูถือหุนรายหนึ่งสอบถามเก่ียวกับความคืบหนาของขอพิพาทระหวางบริษัทฯ กับบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) และ
จํานวนคาเสียหายที่บริษัทฯ อาจไดรับหากบริษัทฯ เปนฝายชนะคดี 

ประธานฯ ชี้แจงวาบริษัทฯ ฟองรองเรียกคาเสียหายประมาณ 20,000 ลานบาท ขณะน้ีคดียังอยูการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการ ซึ่งจะเร่ิมมีการนัดหมายกันประมาณวันที่ 5 กรกฎาคม 2555  

นายอํานาจ  วงศสุวรรณ ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทฯ ฟองรองบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ใน 2 เร่ืองใชหรือไม และ
สอบถามวาบริษัทฯ จะนําภาระหน้ีสินตาง ๆ ที่บริษัทคางชําระกับบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) มาหักกลบกับคาเสียหายท่ี
บริษัทฯ เรียกรองในการฟองคดีโดยไมตองรอใหคดีถึงที่สุดไดหรือไม เนื่องจากในขณะน้ีบริษัทฯ มีความจําเปนที่จะตองนําเงิน
จํานวนน้ีมาเพื่อใชในการบริหารจัดการเพื่อความอยูรอดของบริษัท   

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่เสนอความเห็น และกลาวตอไปวาความจริงรายการคาเสียหายที่บริษัทฯ เรียกรอง
ไปนั้นมีหลายรายการและเปนการเรียกรองยอนหลัง เนื่องจากวามีความเสียหายเกิดขึ้นตลอดชวงระยะเวลาหลายปที่ผานมา  
ซึ่งบริษัทฯ จะดําเนินการทุกอยางที่เปนประโยชนกับผูถือหุนมากที่สุด 

นายพงศธร วนิชเสถียร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามถึงโอกาสท่ีคูกรณีอีกฝายอาจฟองรองกลับจากการท่ีบริษัทฯ 
ฟองรองดําเนินคดี  

ประธานฯ ชี้แจงวามีโอกาสที่คูกรณีอาจฟองกลับ อยางไรก็ตาม สาเหตุที่บริษัทเลือกที่จะฟองคดีนั้นเปนเพราะบริษัทฯ 
ไดรับความเสียหายมาก และความเสียหายดังกลาวไมใชส่ิงที่เพิ่งเกิดขึ้น แตเปนความเสียหายที่เกิดขึ้นมาตลอดระยะเวลา 15 ป 
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ซึ่งที่ผานมาบริษัทฯ ก็พยายามท่ีจะไมทําใหเกิดประเด็นขอพิพาทไมวาในเร่ืองใด แตในวันนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ไมสามารถ
หลีกเล่ียงไดอีกตอไปจึงจําเปนตองฟองคดี 

นายพงศธร วนิชเสถียร ผูรับมอบฉันทะ สอบถามเพิ่มเติมในเรื่องเหมืองแรควอท เก่ียวกับเร่ืองเงินลงทุน สถานท่ี 
แผนการตลาด และกลุมลูกคา 

ประธานฯ ชี้แจงวาการทําเหมืองแรควอทตองใชเงินลงทุนขนาดต้ังแต  10-20 ลาน ไปจนถึง  30,000-40,000 ลาน  
และสถานท่ีต้ังอยูภายในประเทศไทย ในสวนของดานการตลาดบริษัทฯ ไดคาดคะเนกลุมลูกคาไวแลวซ่ึงจะชี้แจงรายละเอียด
ภายหลังเสร็จจากการประชุม เพื่อไมใหผูถือหุนเสียเวลาในการประชุมนานเกินไป 

 นายพงศธร วนิชเสถียร สอบถามเพิ่มเติมถึงการวาจางบริษัทที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อมาชวยบริษัทฯ ปรับโครงสราง 
และแนะนําชองทางในการทําธุรกิจ  

ประธานฯ ชี้แจงวาบริษัทฯ ยังไมมีนโยบายที่จะจางท่ีปรึกษาทางการเงินเน่ืองจากในปจจุบันนี้บริษัทฯ ยังไมมี
โครงการลงทุนในธุรกิจที่จะตองใชเงินจํานวนมาก และมีผูที่เขามานําเสนอชองทางในการทําธุรกิจใหมเปนจํานวนมาก ทั้งที่
ธุรกิจที่ถนัดและไมถนัด ซึ่งบริษัทฯ ตองใชระยะเวลาในการศึกษาพอสมควร  

นายพงศธร วนิชเสถียร ผูรับมอบฉันทะ กลาววา บริษัทคาดการที่จะกลับมาดําเนินธุรกิจไดใหมในชวงระยะเวลา
ประมาณเทาใด 

ประธานฯ  ชี้แจงวาการคาดการณตองพิจารณาในรายละเอียดของธุรกิจกอน หากเปนธุรกิจใหญจะตองใชเวลานาน 
ตัวอยางเชนโรงกล่ันน้ํามันจะตองใชเวลาประมาณ  3-4  ป สวนธุรกิจเหมืองแรอาจทํากําไรไดภายใน  1-2 ป แตกําไรนอย 

ผูถือหุนรายหน่ึง สอบถามวาโรงกล่ันของบริษัทฯ สามารถที่จะนํามากล่ันน้ํามันไบโอดีเซลไดหรือไม 

ประธานฯ ตอบวาไมสามารถทําไดอีกทั้งไมสามารถนํามากล่ันน้ํามันพืชได  

นายไกรวัลย ผูถือหุน เสนอแนะเก่ียวกับขอผิดพลาดในทางเอกสาร เชน ในรายงานการประชุมหนา 23 มติงดออก
เสียงตองระบุวา “700,000 เสียง” ไมใช “700,00 เสียง” อีกทั้งยังพบความผิดพลาดทางเอกสารอีกหลายที่ซึ่งสงผลกระทบตอ
ความนาเช่ือถือของบริษัทฯ ทางดานเอกสาร ดังนั้น จึงขอเสนอใหบริษัทนําเสนอขอมูลอยางมีคุณภาพ และส่ิงที่จะงดนําเสนอ
ก็ใหงดนําเสนออยางมีคุณภาพเชนกัน  

ประธานฯ กลาววาจะพยายามไมใหเกิดความผิดพลาดขึ้น ทั้งนี้ สาเหตุที่เกิดความผิดพลาดเน่ืองจากบริษัทฯมีความ
จําเปนตองเลิกจางพนักงานของบริษัทฯ เกือบทั้งหมด ขณะน้ีบริษัทฯ มีพนักงานเหลืออยูเพียงไมก่ีคนทําใหงานท่ีทําอาจเกิด
ความผิดพลาดขึ้นได และขออภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้น 

ผูถือหุนรายหน่ึงสอบถามวาเงินปนผลที่จายไปในอัตราหุนละ 0.94 บาทนั้น ตองเสียภาษีในอัตรารอยละ 30 และตอง
ถูกหักภาษี ณ ที่จายอีกรอยละ 10 ใชหรือไม  

ประธานฯ ตอบวาเงินปนผลที่จายในอัตราหุนละ 0.94 บาทนั้น บริษัทไดเสียภาษีบนเงินจํานวนดังกลาวเรียบรอยแลว 
คือ อัตราภาษีรอยละ 30 สําหรับเงินปนผล 0.48บาท อัตราภาษีรอยละ 25 สําหรับเงินปนผล 0.21 บาทและอัตราภาษีรอยละ 0 
สําหรับเงนิปนผล 0.25 บาท และตองหักภาษี ณ ที่จายตามปกติในอัตรารอยละ 10 

นายธนวัฒน  ปนรอด ผูถือหุน สอบถามวาในการขายโรงกล่ันน้ํามันบริษัทฯ จะขายใหแกผูซื้อทั้งบริษัทฯ หรือขาย
เฉพาะโรงกล่ันน้ํามันกับที่ดินที่ต้ัง   
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ประธานฯ ชี้แจงวาการขายบริษัทฯ ใหแกผูซื้อทั้งบริษัทฯ นั้นนาจะทําไดยาก นอกจากวาผูซื้อจะสามารถเจรจากับ
บริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) ใหกลับมาสงวัตถุดิบใหแกบริษัทฯ ได เนื่องจากโรงกล่ันของบริษัทฯ นั้นออกแบบมาเฉพาะสําหรับ
วัตถุดิบที่ไดจากบริษัท ปตท จํากัด (มหาชน) เทานั้น ทั้งนี้ ผูที่ซื้อจะตองซ้ือเฉพาะโรงกล่ันและนําไปดัดแปลงเพิ่มเติม ซึ่งบริษัท
ขายโรงกล่ันในราคาท่ีไมแพง ถาผูซื้อซื้อไปดัดแปลงก็ยังคงไดราคาที่ถูกอยู 

นายธนวัฒน  ปนรอด ผูถือหุน สอบถามวาบริษัทฯ ต้ังราคาขายโรงกล่ันไวที่เทาใด และหากบริษัทไดเงินมาจะคืน
ใหแกผูถือหุนหรือไม 

ประธานฯ กลาวตอบวา บริษัทต้ังราคาขายโรงกล่ันไวที่ประมาณ 1,800 ลานบาท และหากขายได บริษัทฯ จะคืนเงิน
ใหแกผูถือหุนอยางแนนอน   

เม่ือไมมีผูถือหุนสอบถามเร่ืองใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม 
และท่ีไดเสนอขอคิดเห็นตาง ๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยาง หวังวาผูถือหุนคงใหความสนับสนุนกับบริษัทฯ ดวยดี
ตอไป และกลาวปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 15.20 น. 
 
 
 

        ……………………………………. 
                   (นายสัจจา เจนธรรมนุกูล ) 
                                     ประธานที่ประชุม 
……………………………………….. 
        (นางสุพรรณี ตัณไชยศรีนคร ) 
      เลขานุการบริษัท 

  ผูบันทึกการประชุม 


