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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) 

 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) ไดจัดใหมีการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 

เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เชียงใหม เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน อำเภอ

เมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100  

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาที่เปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม 

กลาวแนะนำวิธีการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) วาบริษัทมีความตระหนัก และ

หวงใยสุขอนามัยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จึงขอความรวมมือผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใส

หนากากอนามัยตลอดเวลาท่ีเขารวมการประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอ้ีออกจากตำแหนงท่ีจัดไวให สำหรับผูถือหุนท่ี

ประสงคจะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอใหสงคำถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อจัดสงคำถามใหแกประธานกรรมการตอไป 

ท้ังนี้ บริษัทของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใดๆ ในบริเวณหองประชุม เพ่ือปองกันความเสี่ยงจากการแพรระบาด และไดกลาว

แนะนำกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ท่ีปรึกษาทางการเงิน และท่ีปรึกษากฎหมาย ตามลำดับ ดังตอไปนี้ 

คณะกรรมการบริษัท 

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทน 

2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ / กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ/ 

กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน (เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เขารวมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

4. นายพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ (เข าร วมประชุมผ านสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

6. นายสุรพล ศรีวีระสกุล กรรมการ 

7. นางสาวฐิดา จำเริญพฤกษ กรรมการ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

8. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

9. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

10. นายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

11. นายสุรศักด์ิ  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / รองกรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร 

1.  นางพัชรินทร  ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

ที่ปรึกษาทางดานการเงิน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. นายสุพล คาพลอยดี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด  

2. นายมุฒิชัย อรุณเรืองอราม บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด  

ที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

1. นางสาวสุวรรณา ตันติศรีเจริญกุล บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด  
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2. นางสาวภรชนัน อัศวกิตติมากุล บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด  

3. นายกิตติพันธุ อนุตรานุกุล บริษัท บียอนดแอดไวเซออร จำกัด  

ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหนาท่ีในการลงทะเบียนและการนับคะแนน 

 เพื่อใหการประชุมดำเนินไปอยางเรียบรอย นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม 

หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน และรายละเอียดแตละวาระ ใหท่ีประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังนี้ 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง  

2. กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีผลการ

ลงคะแนนเทากัน ใหประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมอีกหนึ่งเสียงเพ่ือเปนการชี้ขาด  

3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให

เจาหนาที่ของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพื่อนำไปหักจากคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนที่มาดวยตนเองและ

ผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระที่ 4 เรื่องอื่น ๆ จะไมมีการลงมติ โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ี

ภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันนี้ 

4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถาม ในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

โดยขอใหผูถือหุนที่ตองการสอบถามยกมือขึ้น เมื่อประธานไดอนุญาตแลว ผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะกรุณาแจงชื่อ นามสกุล 

พรอมแจงวา เปนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเอง หรือไดรับมอบฉันทะ และการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอใหแสดงความคิดเห็น

และสอบถามใหตรงตามวาระอยางกระชับ เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอื่น ๆ ไดใชสิทธิและเพื่อการบริหารการประชุมใหอยู

ในเวลาท่ีกำหนด หากผูถือหุนมีคำถามท่ีไมตรงกับวาระท่ีพิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม  

5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากท่ีประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระ

ที่เหลือ ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือชื่อ สงใหเจาหนาที่บริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพื่อทางบริษัท

จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของทานไวในระบบ 

6. เงื่อนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังนี้ 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 1 และ 

• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 2 และวาระท่ี 3 

 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

อยางนอย 1 ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีที ่ปรึกษาทางการเงินรวม

ตรวจสอบการนับคะแนนอยางเปนอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาวเทพนิภา 

ยาศรี เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุมดวย 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบวา การประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ในวันนี้ มีผูถือหุนเขา

รวมประชุมดวยตนเองจำนวน 13 ราย รวมจำนวนหุนได 272,748,955 หุน และผูรับมอบฉันทะจำนวน 35 ราย รวมจำนวนหุนได 

11,024,112 หุน รวมเปนผู ถือหุ นทั ้งที ่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขารวมประชุมทั้งสิ ้นจำนวน 48 คน รวมจำนวนหุนได 

283,773,067 หุน คิดเปนรอยละ 56.75 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดท้ังหมด ครบองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 
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 จากนั้น นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเกี่ยวกับการ

ประชุมในครั้งนี้ใหผูถือหุนรับทราบผาน 3 ชองทาง โดยการ 1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนทุกทานทางไปรษณีย 

2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบริษัท  

 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธานที่ประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้มีผู ถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปนี้ 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้ 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอท่ีประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เม่ือวันท่ี 22 กรกฎาคม 

2563 โดยบริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวจึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธาน

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจำป 2563 เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2563 ดวยคะแนน

เสียงดังนี้ 

เห็นดวย 283,773,067 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 2 พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

(“CEC”) โดยบริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้ 

 กอนเริ่มการประชุมในวาระนี้ นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุ

รพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการท่ีมีสวนไดเสียท้ัง 4 ทานออกจากหองประชุมชั่วคราว เพ่ือเปดโอกาสใหผู

ถือหุนไดสอบถามขอมูล 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา CRD จัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource 2 สัญญา (รายละเอียด

ปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 2) 

1) สัญญาเก็บขนมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง มีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 30 

กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดท้ังสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และ  

2) สัญญากำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง และเทศบาลเขลางคนคร โดยการจัดการฝงกลบมูลฝอยมีระยะเวลา 53 

เดือน ตั ้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 คาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวม

ภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับสวนของเทศบาลนครลำปาง และประมาณการคาจางรวมตลอดทั้งสัญญาประมาณ 9.62 ลานบาท (รวม

ภาษีมูลคาเพ่ิม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร 

โดยมีรายละเอียดเพ่ิมเติมดังนี้ 
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• บริษัทมีฐานะเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปางสัญญาเลขที่ 17/2563 ลงวันที่ 25 

ธันวาคม 2562 มูลคาสัญญา 123.00 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) สัญญามีระยะเวลา 57 เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2563 ถึง

วันท่ี 30 กันยายน 2567 โดยขอกำหนดขอบเขตงาน (TOR) ระบุเงื่อนไขวาใหใชรถบรรทุกเกาในการจัดเก็บขยะได ทาง CRD จึงได

ดำเนินการเปดประมูลเปนการทั่วไปโดยการประกาศลงในสื่อทองถิ่นในพื้นท่ีจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดลำปางซึ่งเปนพื้นที่งาน

ประมูลของเทศบาลนครลำปาง เพื่อหาพันธมิตรมารวมใหบริการงานดังกลาว เมื่อครบเวลาที่กำหนดปรากฏวามีเพียง CEC ที่ย่ืน

ซองเขารวมประมูล ทั้งนี้ CEC ผานเกณฑคุณสมบัติที่กำหนดทุกประการ CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา outsource งาน

ดังกลาวโดยมีคาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 112.15 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวามีความ

เหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับที่บริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบ

ตามเงื่อนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปาง อีกทั้งลักษณะงานเปนการทำงานเฉพาะกิจ ไมมีราคาตลาดสำหรับงานบริการนี้ให

เปรียบเทียบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นวากระบวนการเปดประมูลเปนการทั่วไปเปนวิธีการที่เหมาะสมเพื่อใหไดมาซ่ึง

ราคาและเงื่อนไขการคาที่ยุติธรรมที่สุดเทาที่จะทำได ไมวาผลของการประมูลจะมีผูยื ่นซองเขารวมประมูลจำนวนกี่รายหรือมี

ผูเขารวมประมูลเพียงรายเดียวก็ตาม 

• ตอมา บริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง โดยการฝงกลบมูลฝอย สัญญาเลขท่ี 

44/2563 ลงวันที่ 28 เมษายน 2563 มูลคาสัญญา 24.80 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สัญญามีระยะเวลา 53 เดือน ตั้งแตวันท่ี 

1 พฤษภาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2567 ซึ่งเปนลักษณะงานตอเนื่องจากสัญญาจางทำงานเก็บขนมูลฝอยที่บริษัทเขาเปน

คูสัญญากับเทศบาลนครลำปาง (สัญญาเลขที่ 17/2563) รวมถึงเปนผูไดสัญญาจางกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางคนคร ตาม

สัญญาแกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 2 อางอิงสัญญาเลขท่ี 44/2563 มูลคาสัญญาประมาณ 10.94 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม) บริษัทได

พิจารณาถึงความเหมาะสมและความคุมคาเชิงเศรษฐกิจ ในการแจงให CEC เสนอบริการเปนคูสัญญา outsource งานกำจัดมูล

ฝอยของเทศบาลนครลำปาง เนื่องจากบริษัทเห็นวา CEC อยูในฐานะผูรับจางตามสัญญาเก็บขนมูลฝอยอางอิงสัญญาเลขท่ี 

17/2563 อยูแลว ขอเสนอคาจางรวมตลอดทั้งสัญญาไมเกิน 21.43 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับสวนของเทศบาลนคร

ลำปาง และประมาณ 9.62 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) สำหรับสวนของเทศบาลเขลางคนคร (คำนวณจากคาเฉลี่ยตอวันของ

ปริมาณขยะจากเทศบาลเขลางคนครที่กำจัดไดของเดือนที่มีปริมาณขยะสูงที่สุดตั้งแตเริ่มตนดำเนินโครงการ จำนวน 35.92 ตันตอ

วัน มาคูณดวยจำนวนวันตามสัญญาโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1,614 วัน แลวคูณดวยอัตรา

คาบริการกำจัดขยะมูลฝอยตามที่ระบุในสัญญาที่ 165.94 บาทตอตัน รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งคณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวา

เปนราคามีความเหมาะสม และบริษัทยังมีกำไรจากการทำงานดังกลาวในระดับที่บริษัทยอมรับ เมื่อเปรียบเทียบกับความเสี่ยงและ

ความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญากับเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร CRD จึงไดจัดจาง CEC เปนคูสัญญา 

outsource งานดังกลาวเพ่ิมเติม 

• สำหรับอัตราผลตอบแทนของแตละโครงการนั้น หากบริษัทจะดำเนินการดวยตนเองโดยอางอิงจากใบสรุปปริมาณ

งาน (Bill of Quantities หรือ BOQ) ซ่ึงเปนการประมาณการตนทุนและคาใชจายในการดำเนินงานท่ีจะเกิดขึ้นจากการดำเนินงาน

ดวยตนเอง ตามปริมาณงานในหัวขอตางๆ ที่เจาของโครงการกำหนดไว ประกอบการประมูลโครงการขางตนทั้ง 2 โครงการแลว 

พบวาบริษัทจะมีอัตรากำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูที่ รอยละ 4.91 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนคร

ลำปาง และรอยละ 4.72 สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร แตจากการประเมิน

อัตราผลตอบแทนที่บริษัทจะไดรับหากทำการวาจาง CEC เปนผูรับจางชวงในการดำเนินโครงการนั้น พบวาบริษัทจะไดรับอัตรา

กำไรตลอดระยะเวลาโครงการอยูท่ี รอยละ 8.82 สำหรับโครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง และรอยละ 12.00 

สำหรับโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปางและเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนอัตราผลตอบแทนที่สูงกวาหากเทียบ

กับการที่บริษัทดำเนินการดวยตนเอง จากขอไดเปรียบทางดานตนทุน และคาใชจายการดำเนินงานของ CEC ที่เหนือกวาบริษัท 
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อันเกิดจากการที่บริษัทจะตองลงทุนซื้อหรือลงทุนเชายานพาหนะทุกประเภทที่จำเปนตองใชในการเก็บขนและการกำจัดขยะมูล

ฝอยดังกลาวตามสัญญา และลงทุนจัดจางบุคลากรท่ีเกี่ยวของ อาทิ พนักงานขับรถ, พนักงานจัดเก็บขยะมูลฝอย เปนตน 

ทั้งนี้ รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ เมื่อคำนวณขนาดรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวมไมเกิน 143.20 ลานบาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ซึ่งมีขนาดรายการเกินกวา 20 ลาน

บาท โดยบุคคลที่เกี่ยวโยงกันรวมถึงผูมีความสัมพันธและผูเกี่ยวของของบุคคลดังกลาว ไมมีการทำรายการที่เกี่ยวกันอื่นใดอีกกับ

บริษัทหรือบริษัทยอยในชวงระยะเวลา 6 เดือนกอนหนา ดังนั้น บริษัทจึงตองปฏิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื ่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติใหสัตยาบันการเขาทำรายการดังกลาว 

 ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งท่ี 7/2563 เม่ือวันท่ี 12 พฤศจิกายน 2563 ไดมีมติแตงตั้งท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

บริษัท บียอนดแอดไวเซอร จำกัด ซึ่งเปนที่ปรึกษาทางการเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย

และตลาดหลักทรัพย เพื่อทำบทบาทเปนที่ปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สง

มาดวย 4 

 ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นาย

เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานที่มีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและ

ไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวารายการระหวางกันดังกลาวเปนรายการสนับสนุนธุรกิจปกติ

ของบริษัทเกี่ยวกับธุรกิจบริหารจัดการมูลฝอย ซึ่งบริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานเก็บขนขยะมูลฝอยจากเทศบาลนครลำปาง 

บริษัทจำเปนตองจัดหาพันธมิตรมารวมใหบริการงานดังกลาว ซ่ึงเปนไปตามแนวทางธุรกิจบริหารจัดการขยะมูลฝอยท่ีผูบริหารของ

บริษัทจะเนนการใชความรู ประสบการณ ความเชี่ยวชาญของทีมผูบริหารในการวางแผน ประสานงาน ติดตาม กำกับดูแลและ

ควบคุมการจัดเก็บหรือกำจัดขยะมูลฝอยของพนักงานไมวาจะเปนพนักงานของบริษัทเองหรือพนักงานของ outsource ก็ตาม 

รวมท้ังดูแลบริหารโครงการเกี่ยวกับขยะมูลฝอยใหสำเร็จเรียบรอยเปนไปตามสัญญางานท่ีไดรับ ในขณะท่ีบริษัทไมจำเปนตองมีการ

ลงทุนดานบุคลากรและทรัพยสินประเภทยานพาหนะ (ยกเวนมีการกำหนดใน TOR วาตองใชรถใหมเทานั้น) การจัดหาพันธมิตรผู

รวมใหบริการครั้งนี้ดำเนินการโดยผานวิธีการเปดประมูลเปนการทั่วไป แตอยางไรก็ตาม เมื่อครบเวลาที่กำหนดปรากฏวามีเพียง 

CEC ที่ยื่นซองเขารวมประมูลและผานเกณฑคุณสมบัติทุกประการ รวมถึงความพรอมเรื่องยานพาหนะทุกประเภทที่จำเปนตองใช

ในการใหบริการตามสัญญา และความพรอมดานบุคลากรทั้งพนักงานขับรถและพนักงานเก็บขยะมูลฝอย บริษัทจึงไดวาจาง CEC 

เปนคูสัญญา outsource งานดังกลาว ตอมาบริษัทเปนผูไดสัญญาจางทำงานกำจัดมูลฝอยของเทศบาลนครลำปาง รวมถึงเปนผูได

สัญญาจางกำจัดมูลฝอยของเทศบาลเขลางคนคร ซึ่งเปนลักษณะงานตอเนื่องจากสัญญาเก็บขนมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง บริษัท

ไดพิจารณาความเหมาะสมและความคุมคาเชิงเศรษฐกิจแลว จึงไดวาจาง CEC เปนคูสัญญาในงานกำจัดมูลฝอย โดยคณะกรรมการ

บริษัทพิจารณาแลวเห็นวา กระบวนการเปดประมูลเปนการทั่วไปเพื่อจัดหาพันธมิตรรวมงานขางตนเปนวิธีท่ีเหมาะสมเพื่อใหไดมา

ซึ่งราคาและเงื่อนไขการคาที่ยุติธรรมที่สุดเทาที่จะสามารถกระทำได อีกทั้งราคาวาจาง CEC ดังกลาว มีความสมเหตุสมผลเม่ือ

เปรียบเทียบกับความเสี่ยงและความรับผิดชอบตามเงื่อนไขในสัญญาท่ีบริษัททำไวกับเทศบาลนครลำปาง ราคาเสนอใหบริการไมสูง

กวาราคาที่บริษัทชนะการประมูลจากเทศบาลนครลำปาง ซึ่งบริษัทยังมีกำไรจากการวาจางงานดังกลาวในระดับที่บริษัทยอมรับได 

และยังมีอัตรากำไรดังกลาวสูงกวาในกรณีท่ีบริษัทเปนผูดำเนินการเอง อันเนื่องมาจากการทีบ่รษิทัไม่ตอ้งลงทุนซื้อหรอืลงทุนเช่า

ยานพาหนะ และไม่ตอ้งลงทุนจดัจา้งบุคลากรทีเ่กีย่วขอ้ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทพิจารณาและใหความเห็นรายการดังกลาว

โดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระนี้ใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัทไดพิจารณาอนุมัติ
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ความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวที่บริษัทไดเขาทำสัญญากับ CEC ดังกลาวเพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลที่ดี 

ดังนั้นจึงมีความเห็นเสนอใหผูถือหุนควรพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันรายการเกี่ยวโยงกันดังกลาว 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติมประธาน

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

(“CEC”) โดยบริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอย

กวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมี

สวนไดเสีย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

(“CEC”) โดยบริษัทจางงานบริการเก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยจาก CEC ดวยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิ

ออกเสียงในวาระนี้เทากับ 260,687,482 เสียง) ดังนี้ 

เห็นดวย 23,085,585 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอย

ละ 70.00 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยง

กันกับบริษัท 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระนี้ 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 

2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 

ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) ไดมีมติเห็นชอบใหบริษัทนำเสนอ

ตอที่ประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2564 เพื่อพิจารณาอนุมัติใหบริษัทเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จำกัด (“CEC”) จำนวน 7,000 หุน คิดเปนสัดสวนรอยละ 70 ของหุนท่ีจำหนายแลวของ CEC ในราคาหุนละ 3,300 บาทตอ

หุน รวมมูลคาหุนเทากับ 23.10 ลานบาท โดยท่ีภายหลังการทำธุรกรรม บริษัทจะเขาเปนผูถือหุนของ CEC รอยละ 70 ซ่ึงสงผลให 

CEC มีฐานะเปนบริษัทยอยของบริษัท โดยมีรายละเอียดการซ้ือหุนของ CEC จากผูถือหุนเดิม ดังนี้ (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสง

มาดวย 3)  

ชื่อผูถือหุนที่ขายหุน CEC ใหบริษัท จำนวนหุน สัดสวนหุนใน CEC 

1. นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน/1 3,015 30.15% 

2. นายกนก ศรีกนก/1 1,500 15.00% 

3. นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ/1 1,050 10.50% 

4. นางสาวิตรี จิรพิพัฒน/1 750 7.50% 

5. นายสุรพล ศรีวีระสกุล/1 350 3.50% 

6. นายพิชย สุวรรณสายะ/1 210 2.10% 

7. นายปรีชา เลาหเจริญยศ 75 0.75% 

8. นายวิทยา เลาหเจริญยศ 50 0.50% 

รวมทั้งหมด 7,000 70.00% 
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หมายเหตุ: /1 บุคคลในลำดับท่ี 1-6 เปนบุคคลที่เก่ียวโยงกันของบริษัท 

 - ตารางขางตนแสดงเฉพาะรายชื่อผูถือหุน CEC ที่มีความประสงคจะขายหุนใหแกบริษัท ไมรวมผูถือหุน 

2 ทานที่ไมประสงคจะขายหุน ประกอบดวย นายกานต อภิญญาวัชรกุล (ถือหุน 2,000 หุน) และนาย

ทวีศักด์ิ นิมาพันธ (ถือหุน 1,000 หุน และเปนกรรมการผูจัดการขอ CEC) ซึ่งมีความสัมพันธเปน

หลานชายและนองชายของนายเฉลิมศักด์ิ นิมาพันธ (กรรมการและผูถือหุนของบริษัท) 

การทำธุรกรรมดังกลาวเขาขายเปนการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยของบริษัทจดทะเบียนตามประกาศคณะกรรมการ

กำกับตลาดทุนที่ ทจ.20/2551 เรื่องหลักเกณฑในการทำรายการที่มีนัยสำคัญที่เขาขายเปนการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึง

สินทรัพย และประกาศคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฏิบัติการของบริษัทจด

ทะเบียนในการทำรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พ.ศ.2547 ลงวันที่ 29 ตุลาคม 2547 และฉบับแกไขเพิ่มเติม (รวม

เรียกวา “ประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย”) โดยมูลคาการทำรายการซ้ือหุนสามัญ CEC เทากับ 23.10 ลานบาท 

ซึ่งเมื่อคำนวณขนาดรายการไดมาซึ่งสินทรัพยตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซึ่งสินทรัพย พบวา ขนาดรายการตาม

เกณฑมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิมีขนาดรายการสูงสุด เทากับรอยละ 8.02 (บริษัทไมมีการทำรายการไดมาซึ่งสินทรัพยในชวง 6 

เดือนกอนหนาการทำรายการครั้งนี้) บริษัทจึงไมไดมีหนาท่ีตองดำเนินการตามประกาศรายการไดมาหรือจำหนายไปซ่ึงสินทรัพย 

ท้ังนี้ รายการดังกลาวเขาขายเปนรายการท่ีเกี่ยวโยงกันประเภทรายการสินทรัพยหรือบริการ เม่ือคำนวณขนาดรายการ

ที่เกี่ยวโยงกันดังกลาวแลว มีขนาดรายการรวม 29.50 ลานบาท (คำนวณตามสัดสวนของหุนที่บริษัทจะซื้อจากบุคคลที่เกี่ยวโยง

ขางตนที่รอยละ 68.75 ของหุนที่จำหนายแลวของ CEC คูณดวยมูลคาตามบัญชีของ CEC ณ สิ้นไตรมาสที่ 3 ป 2563 ซึ่งเทากับ 

42.91 ลานบาท) เมื่อเปรียบเทียบกับมูลคาสินทรัพยที่มีตัวตนสุทธิของบริษัทตามงบการเงินรวมที่สอบทานโดยผูสอบบัญชีแลว ณ 

วันที่ 30 กันยายน 2563 ซึ่งมูลคาเทากับ 374.43 ลานบาท รายการดังกลาวมีขนาดเทากับรอยละ 7.88 ของมูลคาสินทรัพยที่มี

ตัวตนสุทธิของบริษัท และเมื่อรวมกับรายการที่เกี่ยวโยงกันอื่นๆ ในชวง 6 เดือนที่ผานมาอันไดแกการเขาทำสัญญาวาจาง CEC 

เปนผูรับจางชวงในโครงการเก็บขนและโครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีมูลคาตามสัญญารวมเทากับ 

143.20 ลานบาท (โครงการเก็บขนขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 112.15 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และ

โครงการกำจัดขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 21.43 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม และประมาณการมูลคางาน

กำจัดขยะมูลฝอยใหกับเทศบาลเขลางคนครที่กำจัด ณ บอกำจัดขยะของเทศบาลนครลำปางที่เปนสวนเพิ่มเติมของโครงการกำจัด

ขยะมูลฝอยในเขตเทศบาลนครลำปาง มูลคา 9.62 ลานบาท รวมภาษีมูลคาเพิ่ม) ทำใหมีขนาดรายการที่เกี่ยวโยงกันรวมรายการ

ในชวง 6 เดือนท่ีผานมามีมูลคารวมท้ังสิ้น 172.70 ลานบาท หรือคิดเปนรอยละ 46.12 ของมูลคาสินทรัพยท่ีมีตัวตนสุทธิของบริษัท 

ซึ่งรายการดังกลาวขางตน มีมูลคามากกวา 20 ลานบาท ดังนั้นบริษัทจึงตองปฎิบัติตามที่กำหนดในประกาศคณะกรรมการกำกับ

ตลาดทุนที่ ทจ.21/2551 เรื ่องหลักเกณฑในการทำรายการที่เกี ่ยวโยงกัน และประกาศ คณะกรรมการตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ท่ี บจ/ป 22-01 เรื่องการเปดเผยขอมูลและการปฎิบัติการของบริษัทจดทะเบียนในรายการท่ีเกี่ยวโยงกัน พ.ศ.2546 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม รวมทั้งจัดทำรายงานและเปดเผยสารสนเทศตอตลาดหลักทรัพยฯ และปฏิบัติการตางๆ รวมถึงจัดใหมีการ

ประชุมผูถือหุนเพ่ือพิจารณาอนุมัติการเขาทำรายการดังกลาว 

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 7/2563 ไดมีมติแตงตั้งที่ปรึกษาทางการเงินอิสระ บริษัท บียอนดแอดไวเซอร 

จำกัด ซ่ึงเปนท่ีปรึกษาทางการเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย เพ่ือทำ

บทบาทเปนท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระในการใหความเห็นแกผูถือหุน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4  

ท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 7/2563 เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 (ไมรวม นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นาย

เฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการ 4 ทานท่ีมีสวนไดเสียไมไดเขารวมประชุมและ

ไมมีสิทธิออกเสียงในการประชุมคณะกรรมการบริษัท) มีความเห็นวาการเขาทำรายการดังกลาวขางตนเปนการทำรายการท่ีมีความ

เหมาะสม เนื่องจากการดำเนินธุรกิจบริหารจัดการขยะชวยกอใหเกิดรายไดอยางสม่ำเสมอ และมีผลตอบแทนการลงทุนในระดับท่ี

นาสนใจ บนความเสี่ยงซึ่งฝายบริหารสามารถจัดการได ซึ่งจะกอใหเกิดผลกำไรและสรางกระแสเงินสดใหกับบริษัท และชวยสราง
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ผลตอบแทนที่ดีใหแกผูถือหุนในระยะยาว นอกจากนี้ การทำรายการดังกลาวยังเปนการจัดโครงสรางกลุมบริษัท เพ่ือขจัดความ

ขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตสำหรับธุรกิจบริหารจัดการขยะ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นวา จากลักษณะธุรกิจท่ี

มีความนาสนใจและสามารถสรางรายไดและผลตอบแทนที่นาพอใจใหแกบริษัทตามที่กลาวขางตน บริษัทจึงมีโอกาสที่จะเขา

ประมูลงานบริหารจัดการขยะในโครงการอื่นๆ และอาจจะเกิดการทำรายการระหวางกันกับ CEC ขึ้นอีกในอนาคต หากบริษัท

ลงทุนซื้อหุน CEC ใหกลายเปนบริษัทยอยก็จะเปนการขจัดความขัดแยงทางผลประโยชนที่จะเกิดขึ้นได คณะกรรมการบริษัทมี

ความเห็นวาราคาซื้อหุน CEC ในมูลคาหุนละ 3,300 บาท เปนราคาที่มีความสมเหตุสมผล ราคาใกลเคียงกับมูลคาตามบัญชีตอหุน

ของ CEC ซึ่งจะสรางผลตอบแทนสวนเพิ่มจากการเขาลงทุนจากผลกำไรสุทธินับจากวันที่บริษัทเขาซื้อหุนของ CEC ที่จะไดรับจาก

โครงการตางๆ ท่ี CEC ดำเนินการอยูแลวในปจจุบัน 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นท่ีเกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติมประธาน

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวน

รอยละ 70.00 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท

โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย 

มติที่ประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเขาซื้อหุนสามัญของบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด (“CEC”) ในสัดสวนรอย

ละ 70.00 ของหุนที่จำหนายแลวทั้งหมดของ CEC จากผูถือหุนของ CEC ซึ่งมีผูขายบางรายเปนบุคคลที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท 

ตามท่ีเสนอดวยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนท่ีไมมีสิทธิออกเสียงในวาระนี้เทากับ 260,469,282 เสียง) ดังนี้ 

เห็นดวย 23,303,785 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  0.00 

บัตรเสีย 0 เสียง (ไมนำมาคำนวณ) 

 ภายหลังที่ประชุมไดพิจารณาอนุมัติวาระที่ 2 และวาระที่ 3 แลว ประธานไดเชิญกรรมการที่ทั้ง 4 ทาน กลับเขาหอง

ประชุม เพ่ือดำเนินการประชุมในวาระถัดไป 

วาระท่ี 4  เรื่องอื่น ๆ (ถามี) 

 คณะกรรมการบริษัทบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่งประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอื่น ๆ นอกเหนือจากท่ี

คณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งนี้ รวมทั้งเพื่อใหผูถือหุนไดสอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแกคณะกรรมการ

บริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม เมื่อไมมีผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะรายใด

สอบถามและเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคามาเขารวม

ประชุม และกลาวปดการประชุม 

 ปดประชุมเวลา 14.28 น. 

       
 (นายเทอดศักด์ิ โกไศยกานนท) 

 ประธานท่ีประชุม 


