บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จากัด (มหาชน)
บริษัท เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน) ได้จัดให้มีกำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 12 มิถุนำยน 2562
เวลำ 14.00 น. ณ ห้องอิมพีเรียลบอลรูม ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ เลขที่ 199/42 ถนนช้ำงคลำน ตำบลช้ำงคลำน
อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
นำงสำวสมพร เจนเขำ ทำหน้ำที่เป็นผู้ดำเนินกำรประชุม กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นและผู้เข้ำร่วมประชุม และได้กล่ำว
แนะนำกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และที่ปรึกษำทำงกำรเงิน ตำมลำดับ ดังต่อไปนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. นำยเทอดศักดิ์

โกไศยกำนนท์

2. นำยประวัติ

สิริภัทโรดม

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

สิริแสงทักษิณ
กิมภำกรณ์
ศรีวีระสกุล
จำเริญพฤกษ์
จิรพิพัฒน์
นิมำพันธ์
สุวรรณสำยะ
ศิริวิโรจนกุล

นำยอนันต์
นำงนฤมล
นำยสุรพล
นำงสำวฐิดำ
นำยธีรพัฒน์
นำยเฉลิมศักดิ์
นำยพัฒนำ
นำยสุรศักดิ์

ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรสรรหำและ
พิจำรณำค่ำตอบแทน
รองประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ
กรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร / กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำร / รองกรรมกำรผู้จัดกำร

หมำยเหตุ : นำยพงษ์อินทร์ รักอริยะธรรม กรรมกำรอิสระ ไม่ได้เข้ำร่วมกำรประชุมเนื่องจำกติดภำรกิจ
ผู้บริหาร
1. นำงพัชรินทร์

ธรรมถนอม

รองกรรมกำรผู้จัดกำรสำยงำนบัญชีและกำรเงิน

ที่ปรึกษาทางด้านการเงิน
1. นำยสุพล
2. นำงสำวประวีณำ

ค้ำพลอยดี
พิศำลสิทธิ์สกุล

บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด
บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด

ในกำรประชุมครั้งนี้มีบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ทำหน้ำที่ในกำรลงทะเบียนและกำรนับคะแนน
นำงสำวสมพร เจนเขำ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบว่ำ กำรประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ในวันนี้ มีผู้ถือหุ้นเข้ำ
ร่วมประชุมด้วยตนเองจำนวน 35 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ 248,732,812 หุ้น และผู้รับมอบฉันทะจำนวน 11 รำย รวมจำนวนหุ้น
ได้ 75,333,924 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นทั้งที่มำด้วยตนเองและรับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้นจำนวน 46 คน รวมจำนวนหุ้นได้
324,066,736 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 64.8133 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ำยได้แล้วทั้งหมด 500,000,000 หุ้น ครบเป็นองค์ประชุมตำม
กฎหมำยและข้อบังคับงบริษัท (ทั้งนี้ในระหว่ำงกำรประชุมมีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมเพิ่มเติมจำนวน 2 รำย ถือหุ้นรวมจำนวน
97,500 หุ้น จึงส่งผลให้มีผู้เข้ำร่วมประชุมในวันนี้ทั้งสิ้น 48 รำย ถือหุ้นรวมจำนวน 324,164,236 หุ้น)
จำกนั้น นำงสำวสมพร เจนเขำ รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบต่อไปว่ำ บริษัทได้เชิญ ประชุมผู้ถือหุ้น และแจ้งข้อมูล
เกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งนี้ให้ผู้ถือหุ้นรับทรำบ 2 ช่องทำง โดยกำร 1) ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ และ 2)
แจ้งรำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซต์ของบริษัท
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เพื่อให้กำรประชุมดำเนินไปอย่ำงเรียบร้อย นำงสำวสมพร เจนเขำ ได้รำยงำนให้ที่ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดังต่อไปนี้
วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง
1. ในกำรออกเสียงลงคะแนน ให้ผู้ถือหุ้นมีคะแนนเสียงเท่ำจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่โดยถือว่ำ 1 หุ้น มี 1 เสียง
2. กรณีปกติ มติของที่ประชุมให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถ้ำมี
คะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขำด
3. กำรลงมติในแต่ละวำระ ให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให้
เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ ว่ำ
เป็นคะแนนเสียงเห็นด้วยในวำระนั้น ๆ โดยผลกำรนับคะแนนจะเป็นผลกำรนับคะแนนรวมจำกผู้ถือหุ้นที่มำด้วยตนเองและ
ผู้รับมอบฉันทะ ยกเว้น วำระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ จะไม่มีกำรลงมติ โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนส่งบัตรลงคะแนนให้แก่เจ้ำหน้ำที่
ภำยหลังเสร็จสิ้นวำระหรือเสร็จสิ้นกำรประชุมวันนี้
4. ก่อนลงมติในแต่ละวำระ ประธำนจะเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนั้น ๆ ตำมควำมเหมำะสม
โดยขอให้ผู้ถื อ หุ้น ที่ต้ องกำรสอบถำมยกมือ ขึ้ น เมื่ อ ประธำนได้อ นุญำตแล้ว ผู้ ถื อ หุ้ น หรือผู้ รับมอบฉัน ทะกรุณำแจ้งชื่อ
นำมสกุล พร้อมแจ้งว่ำ เป็นผู้ถือหุ้นที่มำประชุมด้วยตนเอง หรือได้รับมอบฉันทะ และกำรถำมตอบในวำระนั้น ๆ ขอให้แสดง
ควำมคิดเห็นและสอบถำมให้ตรงตำมวำระอย่ำงกระชับ เพื่อเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นรำยอื่น ๆ ได้ใช้สิทธิและเพื่อกำรบริหำรกำร
ประชุมให้อยู่ในเวลำที่กำหนด หำกผู้ถือหุ้นมีคำถำมที่ไม่ตรงกับวำระที่พิจำรณำ ขอให้สอบถำมในวำระสุดท้ำยของกำร
ประชุม
5. หำกท่ำนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกที่ประชุมก่อนปิดกำรประชุม และประสงค์จะลงคะแนนใน
วำระที่เหลือ ขอควำมกรุณำส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือชื่อ ส่งให้เจ้ำหน้ำที่บริษัท ก่อนกำรออกจำกห้องประชุม เพื่อ
ทำงบริษัทจะทำกำรบันทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ในระบบ
6. เงื่อนไขในกำรอนุมัติมติในแต่ละวำระ มีดังนี้
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 1 และ
วำระที่ 2
• วำระที่ต้องผ่ำนมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำเสียง 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน คือ วำระที่ 3
เพื่อให้เกิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง นำงสำวสมพร เจนเขำ ได้เชิญผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะจำกผู้ถือ
หุ้นอย่ำงน้อย 1 ท่ำน มำร่วมเป็นอำสำสมัครและเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน โดยนำยทวีศักดิ์ นิมำพันธ์ ผู้ถือหุ้น ได้
อำสำสมัครเป็นสักขีพยำนในกำรนับคะแนน
จำกนั้น นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์ ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำที่เป็นประธำนที่ประชุม ได้กล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่เข้ำร่วมประชุม และแจ้งต่อที่ประชุมว่ำขณะนี้มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมครบเป็นองค์
ประชุมตำมกฎหมำยและข้อบังคับบริษัทแล้ว จึงขอเปิดกำรประชุม ณ เวลำ 14.05 น. เพื่อพิจำรณำเรื่องต่ำง ๆ ตำมระเบียบ
วำระดังต่อไปนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2562
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทได้จัดประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 เมื่อวันที่ 4 เมษำยน
2562 โดยบริษัทได้จัดส่ง สำเนำรำยงำนกำรประชุมดังกล่ำวให้ แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว จึงขอให้ที่ประชุม
พิจำรณำรับรอง
ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 โดยวำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติ
ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
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มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 ประชุมเมื่อวันที่ 4 เมษำยน 2562 ด้วย
คะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

324,164,236
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.00
0.00

หมำยเหตุ: วำระนี้มีผู้ถือหุ้นมำเข้ำร่วมประชุมเพิ่มขึ้น 2 ท่ำน ถือหุ้นรวมจำนวน 97,500 หุ้น รวมเป็นจำนวน 324,164,236 หุ้น
วาระที่ 2 พิจารณาการแก้ไขนโยบายการดาเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทมีควำมเห็นว่ำธุรกิจบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยยังเป็น
ธุรกิจที่มีควำมน่ำสนใจ ผู้บริหำรและทีมบุคลำกรมีประสบกำรณ์และควำมเชี่ยวชำญ มีมูลค่ำกำรลงทุนต่อโครงกำรไม่สูงมำกนัก
แต่สำมำรถสร้ำงรำยได้ให้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดับน่ำสนใจ บนควำมเสี่ ยงที่ฝ่ำยบริหำรมั่นใจว่ำจะ
สำมำรถบริหำรจัดกำรได้ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติให้บริษัทกลับมำดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยได้อีก
▪ ในอดีต บริษัทมีกำรเข้ำลงทุนถือหุ้นในบริษัท ซีอำร์ซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) เพื่อทำ ธุรกิจ
บริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย เช่น บริกำรจัดเก็บ, บริกำรกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีฝังกลบ เป็นต้น
▪ ต่อมา ที่ประชุมวิสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 14 กรกฎำคม 2558 มีมติอนุมัติขำยหุ้นทั้งหมดของ
CEC ที่บริษัทถืออยู่ให้กับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดโครงสร้ ำงธุรกิจหลักของบริษัทเกี่ยวกับกำรรับเหมำก่อสร้ำง
ได้อย่ำงเต็มที่เพื่อกำรเตรียมตัว IPO
▪ ถัดมา ที่ประชุมคณะกรรมกำรบริษัทครั้งที่ 1/2560 (หลังแปรสภำพ) เมื่อวันที่ 20 เมษำยน 2560 มีมติอนุมัติวำ่
บริษัทจะไม่ดำเนินธุรกิจเกี่ยวกับกำรบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอยอีกต่อไป และได้ระบุให้นักลงทุนทรำบในหนังสือ
ชี้ชวนเสนอขำยหุ้นให้แก่ประชำชนเป็นครั้งแรก (Prospectus)
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบในกำรอนุมัติกำรแก้ไขนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรขยะ เนื่องจำก
จะก่อให้เกิดรำยได้อย่ำงสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนกำรลงทุนในระดับน่ำสนใจ บนควำมเสี่ยงที่ฝ่ำยบริหำรมั่นใจว่ำจะสำมำรถ
บริหำรจัดกำรได้
ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรแก้ไขนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย โดยวำระนี้ต้องผ่ำน
กำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรแก้ไขนโยบำยกำรดำเนินธุรกิจบริหำรจัดกำรขยะมูลฝอย ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

324,164,236
0
0
0

เสียง
เสียง
เสียง
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
ไม่นำมำคำนวณ
ไม่นำมำคำนวณ

100.00
0.00

วาระที่ 3 พิจารณาการออกและเสนอขายหุ้นกู้ (Debenture) ภายในวงเงินไม่เกิน 300 ล้านบาท
ประธำนมอบหมำยให้ นำงสำวสมพร เจนเขำ เป็นผู้รำยงำนในวำระนี้
นำงสำวสมพร เจนเขำ แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ คณะกรรมกำรบริษัทได้พิจำรณำแนวทำงกำรบริหำรต้นทุนทำงกำรเงินให้
มีประสิทธิภำพ และกำรบริหำรจัดกำรเงินทุนสำหรับรองรับกำรลงทุนในอนำคต กำรเพิ่มควำมสำมำรถในกำรเข้ำรับงำน
โครงกำรรับเหมำก่อสร้ำงขนำดกลำงและขนำดใหญ่ และ/หรือกำรบริหำรกระแสเงินสดหมุนเวียนในธุรกิจให้เหมำะสมและ
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บริ ษทั เชียงใหม่ริมดอย จำกัด (มหำชน)
CHIANGMAI RIMDOI PUBLIC COMPANY LIMITED

เพียงพอ จึงขอเสนอผู้ถือหุ้นพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยตรำสำรหนี้ประเภทหุ้นกู้ (Debenture) ภำยในวงเงินไม่เกิน
300 ล้ำนบำท
วัตถุประสงค์

: ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนสำหรับกิจกำรรับเหมำก่อสร้ำง, ใช้เป็นเงินลงทุนในโครงกำรอนำคต,
ใช้ชำระคืน หนี้สิน
อายุตราสาร : ไม่เกิน 10 ปีนับจำกวันที่ออกหุ้นกู้แต่ละฉบับแต่ละรุ่นของหุ้นกู้
วงเงิน
: เงินต้นจำนวนไม่เกิน 300 ล้ำนบำท (สกุลเงินบำทหรือสกุลอื่นที่เทียบเท่ำ)
อัตราดอกเบี้ย : ขึ้นอยู่กับภำวะตลำดในขณะที่ออกและเสนอขำยแต่ละครำว
การเสนอขาย : เสนอขำยให้กับผูล้ งทุนแบบเฉพำะเจำะจง และ/หรือผู้ลงทุนสถำบัน และ/หรือผูล้ งทุนรำย
ใหญ่ และ/หรือ ประชำชนทั่วไป โดยเสนอขำยรุ่นเดียวหรือแบ่งเป็นหลำยรุ่นหลำยครำวเสนอ
ขำยแยกจำกกันได้
เงื่อนไขอื่น
: บริษัทสำมำรถออกและเสนอขำยในลักษณะหมุนเวียน (Revolving) กรณีมีกำรไถ่ถอนหรือ
รับชำระคืนเงินต้นได้ภำยใต้เงื่อนไขและวงเงินที่กำหนดไว้
: มอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร ในกำรกำหนด
รำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้นกูไ้ ด้ตำมทีเ่ ห็นสมควร และดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็นเพื่อให้กำร
ดังกล่ำวสำเร็จ
คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นชอบในกำรอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ (Debenture) ภำยในวงเงินไม่เกิน
300 ล้ำนบำท และมอบอำนำจให้คณะกรรมกำรบริษัท และ/หรือคณะกรรมกำรบริหำร ในกำรกำหนดรำยละเอียดเกี่ยวกับหุ้น
กู้ได้ตำมที่เห็นสมควร และดำเนินกำรต่ำงๆ ที่จำเป็นเพื่อให้กำรดังกล่ำวสำเร็จ
ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเด็นที่เกี่ยวข้องกับวำระนี้ แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมเพิ่มเติม
ประธำนจึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ (Debenture) ภำยในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท โดย
วำระนี้ต้องผ่ำนกำรอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติกำรออกและเสนอขำยหุ้นกู้ (Debenture) ภำยในวงเงินไม่เกิน 300 ล้ำนบำท ตำมที่เสนอ
ด้วยคะแนนเสียงดังนี้
เห็นด้วย
324,164,236 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
100.00
ไม่เห็นด้วย
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
งดออกเสียง
0 เสียง
คิดเป็นร้อยละ
0.00
บัตรเสีย
0 เสียง
ไม่นำมำคำนวณ
วาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คณะกรรมกำรบริ ษั ท บรรจุ ว ำระนี้ เ พื่ อ เปิ ด โอกำสให้ ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ประสงค์ จ ะให้ มี ก ำรพิ จ ำรณำเรื่ อ งอื่ น ๆ
นอกเหนื อ จำกที่ คณะกรรมกำรบริษั ท ก ำหนดในกำรประชุ ม ครั้งนี้ รวมทั้ ง เพื่ อ ให้ผู้ถื อ หุ้น ได้สอบถำมข้ อ มูล และ/หรือให้
คำแนะนำแก่คณะกรรมกำรบริษัทและฝ่ำยจัดกำรนำไปปฏิบัติต่อไป
ประธำนได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมหรือเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นรำยใดสอบถำมและเสนอ
ข้อคิดเห็นเพิ่มเติม ประธำนจึงกล่ำวขอบคุณผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทุกท่ำนทีส่ ละเวลำอันมีค่ำมำเข้ำร่วมประชุม และกล่ำว
ปิดกำรประชุม
ปิดประชุมเวลำ 14.23 น.
(นำยเทอดศักดิ์ โกไศยกำนนท์)
ประธำนที่ประชุม
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