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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 

 

บริษัท เชียงใหมริมดอย จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ไดจัดใหมีการประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 เมื่อวันที่ 21 

เมษายน 2564 เวลา 14.00 น. ณ หองกินรี 1 ชั้น 2 โรงแรมดิเอ็มเพรสพรีเมียร เลขที่ 199/42 ถนนชางคลาน ตำบลชางคลาน 

อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100 

นางกาญจนา ชัยมังกร เลขานุการบริษัท ทำหนาที่เปนผูดำเนินการประชุม กลาวตอนรับผูถือหุนและผูเขารวมประชุม 

กลาวแนะนำมาตราการในการเขาประชุมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) วา

บริษัทมีความตระหนัก และหวงใยสุขอนามัยตอความเสี่ยงของการแพรระบาดในการประชุมผูถือหุนครั้งนี้ จึงขอความรวมมือ

ผูเขารวมประชุมทุกทาน สวมใสหนากากอนามัยตลอดเวลาที่เขารวมการประชุม ไมเคลื่อนยาย เปลี่ยน หรือเลื่อนเกาอี้ออกจาก

ตำแหนงที่จัดไวให สำหรับผูถือหุนที่ประสงคจะสอบถามในที่ประชุม บริษัทขอใหสงคำถามใหแกเจาหนาที่ของบริษัท เพื่อจัดสง

คำถามใหแกประธานท่ีประชุมตอไป ท้ังน้ี บริษัทของดใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใด ๆ ในบริเวณหองประชุม เพ่ือปองกันความ

เสี่ยงจากการแพรระบาด และไดกลาวแนะนำกรรมการบริษัท ผูบริหาร ผูสอบบัญชี ที่ปรึกษาทางการเงิน และที่ปรึกษากฎหมาย 

ตามลำดับ ดังตอไปน้ี 

กรรมการ 

1. นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

2. นายประวัติ  สิริภัทโรดม รองประธานกรรมการ/ กรรมการอิสระ/ กรรมการตรวจสอบ/ กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

3. นายอนันต สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ (เข าร วมประชุมผานสื่อ

อิเล็กทรอนิกส) 

4. นายพงษอินทร รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

5. นางนฤมล กิมภากรณ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ  

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. นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กรรมการ/ รองกรรมการผูจัดการ 

ผูบริหาร 

1. นางพัชรินทร  ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการสายงานบัญชีและการเงิน 

ผูสอบบัญชี 

1. นางสาวสุนันทา คำสุข  บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

ท่ีปรึกษาทางการเงิน 

1. นายสุพล  คาพลอยด ี บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเมนท จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
ท่ีปรึกษาทางการเงินอิสระ 

1. นายโชษิต เดชวนิชยนุมตัิ บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. นางสาวเจนจิรา เล็กวิจิตรธาดา บริษัท สยาม อัลฟา แคปปตอล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 
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ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นางสาวพิสมัย ชูวงศโกมล บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

2. นายชาติพร บารมี บริษัท ลีกัล แอดไวซอรี่ เคานซิล จำกัด (เขารวมประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส) 

 ในการประชุมครั้งนี้มีทีมงานบริษัททำหนาที่ในการลงทะเบียนและการนับคะแนน เพื่อใหการประชุมดำเนินไปอยาง

เรียบรอย นางกาญจนา ชัยมังกร ไดรายงานใหที่ประชุมทราบถึงระเบียบการประชุม หลักเกณฑการออกเสียงลงคะแนน และ

รายละเอียดแตละวาระ ใหท่ีประชุมรับทราบ โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง 

1. ในการออกเสียงลงคะแนน ใหผูถือหุนมีคะแนนเสียงเทาจำนวนหุนท่ีตนถืออยูโดยถือวา 1 หุน เทากับ 1 เสียง  

2. กรณีปกติ มติของท่ีประชุมใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในกรณีท่ีมีคะแนนเสียง

เทากัน ใหประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งเสียงเปนเสียงชี้ขาด การดำเนินการประชุมจะเรียงตามลำดับวาระที่ได

แจงไวในหนังสือเชิญประชุม โดยกรรมการจะช้ีแจงในรายละเอียดของแตละวาระ  

3. การลงมติในแตละวาระ ใหผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนน และยกมือขึ้น เพื่อให

เจาหนาท่ีของบริษัทเก็บบัตรลงคะแนนเพ่ือนำไปหักจากคะแนนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม สวนท่ีเหลือจะถือวาเปน

คะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้น ๆ โดยผลการนับคะแนนจะเปนผลการนับคะแนนรวมจากผูถือหุนที่มาดวยตนเองและ

ผูรับมอบฉันทะ ยกเวนวาระท่ี 2 เปนการรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบป 2563 ซึ่งเปนเรื่องเพ่ือทราบ และวาระ

ท่ี 10 เรื่องอ่ืน ๆ จะไมมีการลงมติ สวนวาระท่ี 6 เรื่องพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกำหนดออกตาม

วาระประจำป 2564 เพื่อใหสอดคลองกับแนวทางการจัดประชุมผูถือหุนที่ดี การลงมติแตงตั้งกรรมการจะพิจารณาเปน

รายบุคคล โดยขอใหผูถือหุนทุกทานสงบัตรลงคะแนนใหแกเจาหนาท่ีภายหลังเสร็จสิ้นวาระหรือเสร็จสิ้นการประชุมวันน้ี 

4. กอนลงมติในแตละวาระ ประธานจะเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามในประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนั้น ๆ ตามความเหมาะสม 

โดยขอใหผูถือหุนท่ีตองการสอบ เขียนช่ือ นามสกุล พรอมเขียนแจงวาเปนผูถือหุนท่ีมาประชุมดวยตนเองหรือไดรับมอบฉันทะ 

และเขียนคำถามที่ประสงคจะสอบถามลงบนกระดาษที่เจาหนาที่ไดจัดเตรียมไวให และยกมือขึ้นเพื่อสงกระดาษคำถามใหแก

เจาหนาที่ของบริษัทและมอบใหแกประธานดำเนินการตอบคำถามตอไป โดยการถามตอบในวาระนั้น ๆ ขอใหแสดงความ

คิดเห็นและสอบถามใหตรงตามวาระอยางกระชับ เพ่ือเปดโอกาสใหผูถือหุนรายอ่ืน ๆ ไดใชสิทธิและเพ่ือการบริหารการประชุม

ใหอยูในเวลาท่ีกำหนด หากผูถือหุนมีคำถามท่ีไมตรงกับวาระท่ีพิจารณา ขอใหสอบถามในวาระสุดทายของการประชุม  

5. หากทานผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทานใดประสงคจะออกจากท่ีประชุมกอนปดการประชุม และประสงคจะลงคะแนนในวาระ

ท่ีเหลือ ขอความกรุณาสงบัตรลงคะแนนพรอมลงลายมือช่ือ สงใหเจาหนาท่ีบริษัทกอนการออกจากหองประชุม เพ่ือทางบริษัท

จะทำการบันทึกคะแนนเสียงของทานไวในระบบ 

6. เง่ือนไขในการอนุมัติมติในแตละวาระ มีดังน้ี 

• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน คือ วาระที่ 1 วาระที่ 3 

วาระท่ี 4 วาระท่ี 5 วาระท่ี 6 และวาระท่ี 8 

• วาระท่ีตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม คือ วาระท่ี 7 

และ 

• วาระที่ตองผานมติอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน คือ วาระท่ี 9 

 เพื่อใหเกิดความโปรงใสในการนับคะแนนเสียง นางกาญจนา ชัยมังกร ไดเชิญผูถือหุนหรือผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุน

อยางนอย 1 ทาน มารวมเปนอาสาสมัครและเปนสักขีพยานในการนับคะแนน แตไมมีผูใดอาสาเปนสักขีพยานในการนับคะแนน 

คณะกรรมการบริษัทจึงมอบหมายใหทีมงานของบริษัทดำเนินการนับคะแนนในแตละวาระ โดยมีท่ีปรึกษากฎหมายรวมตรวจสอบ
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การนับคะแนนอยางเปนอิสระ และในการประชุมครั้งนี้ทางสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยไดมอบหมายให นางสาวลัดดา ฐิติเกียรติพงศ 

เปนตัวแทนผูถือหุนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทยเขารวมประชุมดวย 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหที่ประชุมทราบวา การประชุมสามัญผูถือหุนประจำป 2564 ในวันนี้ มีผูถือหุนเขา

ประชุมดวยตนเองจำนวน 3 คน รวมจำนวนหุ นได 666,703 หุ น และผู ร ับมอบฉันทะจำนวน 43 คน รวมจำนวนหุ นได 

337,800,371 หุ น รวมเปนผู ถือหุ นทั ้งที ่มาดวยตนเองและรับมอบฉันทะเขาประชุมทั ้งสิ ้นจำนวน 46 คน รวมจำนวนหุนได 

338,467,074 หุน คิดเปนรอยละ 67.69 ของจำนวนหุนท่ีจำหนายไดแลวท้ังหมด ครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัท 

 จากน้ัน นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานใหท่ีประชุมทราบตอไปวา บริษัทไดทำการเรียนเชิญและแจงขอมูลเก่ียวกับการ

ประชุมในครั้งน้ีใหผูถือหุนรับทราบผาน 3 ชองทาง โดยการ 1) จัดสงหนังสือเชิญประชุมไปยังผูถือหุนทุกทานทางไปรษณีย 

2) ลงประกาศทางหนังสือพิมพ และ 3) แจงรายละเอียดการประชุมบนเว็บไซตของบรษัิท และบริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอ

วาระการประชุมลวงหนา และเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัทตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2564 ถึง

วันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 แตเมื่อครบกำหนดไมมีผูถือหุนรายใดเสนอวาระหรือเสนอช่ือบุคคลเพ่ือใหบริษัทพิจารณา  

 นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท ประธานกรรมการ ทำหนาท่ีเปนประธานท่ีประชุม ไดกลาวตอนรับผูถือหุนและผูรับมอบ

ฉันทะที่เขารวมประชุม และแจงตอที่ประชุมวาขณะนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมครบเปนองคประชุมตาม

กฎหมายและขอบังคับของบริษัทแลว จึงขอเปดการประชุมเพ่ือพิจารณาเรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระดังตอไปน้ี 

วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 1/2564 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร รายงานตอที่ประชุมวา บริษัทไดจัดประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 29 มกราคม 

2564 โดยบริษัทไดจัดสงสำเนารายงานการประชุมใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว จึงขอใหท่ีประชุมพิจารณารับรอง  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเตมิ ประธาน

จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 1/2564 ประชุมเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 ตามท่ี

เสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำป 2563 

 ประธานมอบหมายใหนายธีรพัฒน จิรพิพัฒน กรรมการผูจัดการ และนางพัชรินทร ธรรมถนอม รองกรรมการผูจัดการ

สายงานบัญชีและการเงินเปนผูรายงานในวาระน้ี โดยบริษัทไดสรุปผลการดำเนินงานในรอบป 2563 ไวในรายงานประจำป 2563 

ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 นางพัชรินทร ธรรมถนอม ไดรายงานผลการดำเนินงานในรอบป 2563 ใหผูถือหุนทราบวา ในป 2563 บริษัทมีรายได

แบงออกเปน 2 สวน ไดแก  
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1. รายไดจากงานรับเหมากอสรางจำนวน 765 ลานบาท โดยเปนรายไดจากงานโครงการตอเนื่องจำนวน 627 ลาน

บาท คิดเปนรอยละ 82 ของรายไดจากโครงการกอสรางท้ังหมด และจากโครงการท่ีเกิดข้ึนใหมในป 2563 จำนวน 

138 ลานบาท คิดเปนรอยละ 18 ซึ่งรายไดจากงานรับเหมากอสรางน้ีลดลงเมื่อเทียบกับรายไดในป 2562 เทากับ 

583 ลานบาท คิดเปนลดลงรอยละ 43 โดยรายไดท่ีลดลงนี้ เนื่องมาจากสถานการณการแพรระบาดของไวรสัโคโร

นา 19 (COVID-19) สงผลใหโครงการท่ีบริษัทชนะการประมูลชะลอแผนการกอสรางออกไป และมีโครงการท่ีอยูใน

ระหวางการกอสรางบางพื้นที่ไดรับคำสั่งหามเคลื่อนยายคนงานเขาออกจากพื้นที่ (Lockdown) และคำสั่งใหหยุด

ทำงานในชวงเดือนมีนาคม-เดือนเมษายน 2563 ทำใหรายไดไมเปนไปตามเปาหมายท่ีบริษัทคาดการณไว ทั้งน้ี 

สัดสวนรายไดรับเหมากอสรางแบงตามกลุมลูกคาซึ่งแบงออกเปน 2 กลุม มีสัดสวนรายไดกลุมลูกคางานเอกชน

จำนวน 448 ลานบาท คิดเปนรอยละ 59 และกลุมลูกคางานราชการจำนวน 317 ลานบาท คิดเปนรอยละ 41 และ  

2. รายไดจากการใหบริการจัดเก็บและกำจัดขยะ จำนวน 26 ลานบาท 

 ในป 2563 บริษัทขาดทุนขั ้นตน 57 ลานบาท และขาดทุนสุทธิ 91 ลานบาท สาเหตุสำคัญที่บริษัทมีผลขาดทุน

เน่ืองมาจากการแพรระบาดของไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ทำใหลูกคาชะลอการเปดโครงการ มีการขยายระยะเวลาการกอสราง

ออกไป สงผลใหตนทุนเพิ่มสูงขึ้นจากตนทุนที่บริษัทประมาณการไว คาใชจายในการบริหาร จำนวน 53 ลานบาท ลดลงจากป 

2562 จำนวน 14 ลานบาท คาใชจายท่ีลดลงเน่ืองมาจากคาใชจายพนักงาน คาใชจายสำนักงาน และคาใชจายในการเดินทางลดลง 

อัตราสวนทางการเงิน ROA รอยละ -10.15 และ ROE รอยละ -22.86 ฐานะการเงินของบริษัท ณ สิ้นป 2563 บริษัทมีสินทรัพย

รวม จำนวน 835 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 122 ลานบาท สาเหตุท่ีลดลงเน่ืองมาจากบริษัทมีลูกหน้ีการคาและรายไดท่ี

ยังไมไดเรียกชำระลดลง หนี้สินรวมจำนวน 487 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 22 ลานบาท สาเหตุที่ลดลงเนื่องมาจาก

บริษัทมีเจาหนี้การคาที่มีการซื้อวัสดุลดลง และเจาหนี้ตั๋วแลกเงินที่มีการชำระคืนตามครบกำหนด สวนของผูถือหุนของบริษัท

จำนวน 348 ลานบาท ลดลงจากป 2562 จำนวน 100 ลานบาท เนื่องมาจากการขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมสำหรับปจำนวน 94 ลาน

บาท และมีการจายเงินปนผลระหวางกาลจำนวน 6 ลานบาท D/E Ratio เพ่ิมข้ึนมาอยูท่ี 1.40 เทา  

 ประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเดน็ท่ีเก่ียวของกับวาระน้ี แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพ่ิมเติม ประธาน

แจงวาเน่ืองจากเปนวาระเพ่ือทราบจึงไมมีการลงคะแนนเสียง 

วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ

 รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 

112 และขอบังคับของบริษัท ขอ 54. ซึ่งกำหนดใหบริษัทตองจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน (งบดุล) และงบกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุด

ของรอบปบัญชีของบริษัท และจัดใหผูสอบบัญชีตรวจสอบกอนนำเสนอใหผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยงบแสดงฐานะการเงิน 

งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 มีรายละเอียด

ตามท่ีปรากฏในรายงานประจำป 2563 ท่ีไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน 

สำหรับรอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมา

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับ

รอบปบัญชีสิ้นสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2563 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย  

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 

116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 51. ซึ่งกำหนดไววา “บริษัทตองจัดสรรกำไรสุทธิประจำปสวนหนึ่งไวเปนทุนสำรอง ไมนอยกวา

ร อยละหา (5) ของกำไรส ุทธ ิประจำป ห ักด วยยอดเง ินขาดทุนสะสมยกมา (ถ าม ี) จนกวาทุนสำรองนี ้จะม ีจำนวน 

ไมนอยกวารอยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน” 

 เน่ืองจากในป 2563 งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุน

พิจารณาอนุมัติงดการจัดสรรกำไรสุทธิประจำป 2563 ไวเปนทุนสำรองตามกฎหมาย 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจ ึงเสนอให ท ี ่ประช ุมพ ิจารณาอนุมัติงดการจ ัดสรรกำไรส ุทธ ิประจำป 2563 เป นท ุนสำรองตามกฎหมาย  

โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งด

ออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมตัิงดการจัดสรรกำไรสทุธิประจำป 2563 เปนทุนสำรองตามกฎหมาย ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียง

ดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2563 เพ่ิมเติมใหแกผูถือหุน 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 มาตรา 115 

และขอบังคับบริษัท ขอ 49. ซึ่งกำหนดไววา “หามมิใหจายเงินปนผลจากเงินประเภทอื่นนอกจากเงินกำไร ในกรณีที่บริษัทยังมียอด

ขาดทุนสะสมอยูหามมิใหจายเงินปนผล” ท้ังน้ี บริษัทมีนโยบายการจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักทุนสำรอง

ตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ 

 เนื่องจากงบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีผลประกอบการขาดทุน อยางไรก็ตาม ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งท่ี 

1/2563 ไดมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลระหวางกาลในอัตรา 0.012 บาทตอหุน คิดเปนเงินปนผลจายระหวางกาลจำนวน 6.00 ลานบาท 
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โดยบริษัทไดจายเงินปนผลระหวางกาลดังกลาวแลวเมื่อวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงด

การจายเงินปนผลประจำป 2563 เพ่ิมเติม 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงดการจายปนผลประจำป 2563 เพิ่มเติม โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนน

เสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงดออกเสียง) 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมตอินุมตัิงดการจายปนผลประจำป 2563 เพ่ิมเติมใหแกผูถือหุน ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทท่ีครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 

 เพื่อใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลและลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นายอนันต  สิริแสงทักษิณ นายพงษอินทร รักอริยะธรรม นายพัฒนา สุวรรณสายะ และนายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล ไดขอตัวออกจากท่ี

ประชุมเปนการช่ัวคราวในระหวางการพิจารณาวาระน้ี จากน้ันประธานจึงมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 71 และ

ขอบังคับของบริษัท ขอ 18. กำหนดให กรรมการตองออกจากตำแหนงอยางนอยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) ในการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจำป 2564 มีกรรมการท่ีตองออกตามวาระ จำนวน 4 ทาน คือ  

1) นายอนันต  สิริแสงทักษิณ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 

2) นายพงษอินทร  รักอริยะธรรม กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

3) นายพัฒนา  สุวรรณสายะ กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ 

4) นายสุรศักดิ์  ศิริวิโรจนกุล กรรมการ / กรรมการบริหาร / รองกรรมการผูจัดการ  

 บริษัทไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันท่ี 14 มกราคม 2564 

ถึงวันท่ี 19 กุมภาพันธ 2564 โดยไดเผยแพรรายละเอียดบนเว็บไซตของบริษัท และแจงขาวไปยังผูถือหุนผานทางตลาดหลักทรัพยฯ แลว 

แตเมื่อครบกำหนดเวลาดังกลาวแลวไมมีผูถือหุนรายใดเสนอรายช่ือบุคคลใหบริษัทพิจารณา 

 คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) พิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณา

คาตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระ

ประจำป 2564 ท้ัง 4 ทานกลับเขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง เน่ืองจากไดพิจารณาคุณสมบัติ

ของกรรมการท่ีพนจากตำแหนงตามวาระแลวเห็นวากรรมการท้ัง 4 ทานเปนผูท่ีมีคุณสมบัติครบถวน ไมมีลักษณะตองหามแตงตั้งใหเปน

กรรมการตามกฎหมาย และไดปฏิบัติหนาท่ีดวยความระมัดระวัง โดยขอมูลของกรรมการท่ีครบกำหนดออกตามวาระและไดรับการเสนอ

ช่ือเขาดำรงตำแหนงอีกวาระหน่ึง ปรากฏตามเอกสารแนบท่ีสงไปยังผูถือหุนทุกทานแลว 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 

2564 โดยวาระน้ีตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนท่ีงด

ออกเสียง) โดยพิจารณาแตงตั้งเปนรายบุคคล 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงตั ้งกรรมการบริษัทที่ครบกำหนดออกตามวาระประจำป 2564 จำนวน 4 ทาน คือ  

1) นายอนันต สิริแสงทักษิณ 2) นายพงษอินทร รักอริยะธรรม 3) นายพัฒนา สุวรรณสายะ และ 4) นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล กลับ

เขาดำรงตำแหนงกรรมการบริษัทและตำแหนงอ่ืน ๆ ตามเดิมอีกวาระหน่ึง ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

6.1 นายอนันต สิริแสงทักษิณ 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.2 นายพงษอินทร รักอริยะธรรม 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.3 นายพัฒนา สุวรรณสายะ 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

6.4 นายสุรศักดิ์ ศิริวิโรจนกุล 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

 จากน้ัน ประธานไดกลาวเชิญกรรมการกลับเขาการประชุม และกลาวแสดงความยินดีกับกรรมการท้ัง 4 ทาน ท่ีไดรับการลง

มติไววางใจจากท่ีประชุมผูถือหุนเพ่ือกลับเขาดำรงตำแหนงตอไปอีกวาระหน่ึง  

วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 และ

ขอบังคับบริษัท ขอ 32. ซึ่งกำหนดไววา “ใหกรรมการมีสิทธิไดรับคาตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบ้ียประชุม บำเหน็จ โบนัส 

หรือผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอ่ืน ตามขอบังคับหรือตามท่ีประชุมผูถือหุนจะพิจารณา” 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนเสนอ ซึ่งไดพิจารณา

กลั่นกรองถึงความเหมาะสมที่สอดคลองกับภาระหนาที่ ความรับผิดชอบที่ไดรับ และเปรียบเทียบกับธุรกิจในประเภทและขนาด

ใกลเคียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ดังน้ี 

1. คาเบ้ียประชุมกรรมการและกรรมการชุดยอยตอครั้งการประชุม มีอัตราเทากับป 2563 ดังน้ี 
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ตำแหนง 

คาตอบแทนในรูปแบบ 

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ป 2563 

คาตอบแทนในรูปแบบ 

เบี้ยประชุม (บาท/ครั้ง)  

ป 2564 (ปทีเ่สนอ) 

ประธานกรรมการบริษัท / ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

20,000 20,000 

กรรมการบริษัท / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา

และพิจารณาคาตอบแทน 

15,000 15,000 

กรณีกรรมการท่ีไดรับเงินเดือนประจำในฐานะผูบริหาร จะไมไดรับคาเบ้ียประชุม 

2. คาตอบแทนในรูปแบบอ่ืน เชน โบนัสกรรมการ ใหประธานกรรมการเปนผูจัดสรรใหกรรมการแตละทาน โดยข้ึนอยูกับ

ผลการดำเนินงานของบริษัท 

ทั้งนี้คาตอบแทนกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยประจำป 2564 รวมทั้งสิ้นไมเกิน 2,000,000 บาท และให

คาเบ้ียประชุมดังกลาวมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 มกราคม 2564 เปนตนไป  

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวย

คะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติการกำหนดคาตอบแทนกรรมการประจำป 2564 ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 

 ประธานมอบหมายให นางกาญจนา ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

 นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอท่ีประชุมวา เพ่ือใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 120 

และขอบังคับบริษัท ขอ 57. ซึ่งกำหนดไววา “ใหท่ีประชุมผูถือหุนสามัญประจำปแตงตั้งผูสอบบัญชีและกำหนดคาตอบแทนในการ

สอบบัญชีของบริษัททุกป ในการแตงตั้งผูสอบบัญชี จะแตงตั้งผูสอบบัญชีคนเดิมอีกก็ได” และตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาด

ทุนท่ี ทจ. 44/2556 ซึ่งกำหนดใหบริษัทจดทะเบียนตองจัดใหมีการหมุนเวียนผูสอบบัญชี เมื่อไดปฏิบัติหนาท่ีมาแลว 7 รอบปบัญชี 

คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญ 

ผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแตงตั้งบุคคลดังตอไปน้ีเปนผูสอบบัญชีประจำป 2564 

1) นายประดิษฐ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 218 (ตรวจสอบงบของบริษัทตอเน่ืองมา 7 ป) หรือ 

2) นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 4334 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ 

3) นางพรทิพย เลิศทนงศักดิ์ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7633 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบรษัิท) หรือ 

4) นางสาวสุนันทา คำสุข  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 8207 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบริษัท) หรือ 

5) นางสาวชมาภรณ รอดลอยทุกข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9211 (ยังไมเคยตรวจสอบงบของบรษัิท)     
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 หรือผูสอบบัญชีทานอ่ืนภายใน บริษัท เอเอสที มาสเตอร จำกัด ท่ีไดรับความเห็นชอบตามประกาศวาดวยการใหความ

เห็นชอบผู สอบบัญชี เป นผ ู ลงลายมือชื ่อในรายงานตรวจสอบและสอบทานงบการเง ินของบริษ ัท โดยมีค าตอบแทน 

ในการสอบบัญชีประจำป 2564 เปนเงินจำนวน 1,300,000 บาท (คาตอบแทนป 2563 เทากับ 1,300,000 บาท) 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแตงตั้งผูสอบบัญชี และกำหนดคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 โดย

วาระนี้ตองผานการอนุมัตดิวยคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน (ไมนับรวมคะแนนที่งดออก

เสียง) 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั ้ง ผูสอบบัญชี โดยมีคาตอบแทนในการสอบบัญชีประจำป 2564 เปนเงินจำนวน 

1,300,000 บาท ตามท่ีเสนอ ดวยคะแนนเสียงดังน้ี 

เห็นดวย 338,467,074 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

วาระท่ี 9  พิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

(“CEC”) โดยบริษัทขายท่ีดินใหกับ CEC 

 เพื่อใหผูถือหุนสามารถสอบถามขอมูลและลงคะแนนเสียงไดอยางเปนอิสระ และเปนไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 

นายธีรพัฒน จิรพิพัฒน นายเฉลิมศักดิ์ นิมาพันธ นายสุรพล ศรีวีระสกุล และนายพัฒนา สุวรรณสายะ กรรมการท่ีมีสวนไดเสียท้ัง 

4 ทาน ไดขอตัวออกจากที่ประชุมเปนการชั่วคราวในระหวางการพิจารณาวาระน้ี จากนั้นประธานจึงมอบหมายให นางกาญจนา  

ชัยมังกร เปนผูรายงานในวาระน้ี 

นางกาญจนา ชัยมังกร แจงตอที่ประชุมวา บริษัทไดขายที่ดินเปลาใหแก CEC จำนวน 2 แปลง เนื้อที่รวม 5,162 ตารางวา 

ตั้งอยูที่อำเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ในราคาตารางวาละ 4,487.80 บาท รวมมูลคา 23,166,000 บาท ซึ่งบริษัทไดทำรายการดังกลาว

เมื่อวันท่ี 26 ธันวาคม 2562 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งท่ีสงมาดวย 4  

ทั้งนี้ คณะกรรมการบริษัท (ไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสีย) ไดพิจารณาและใหความเห็นวารายการดังกลาวมีความจำเปน

และสมเหตุสมผลดีแลว โดยยึดประโยชนสูงสุดตอบริษัทและผูถือหุนของบริษัทเปนสำคัญ การเสนอวาระน้ีใหท่ีประชุมผูถือหุนของบริษัท

ไดพิจารณาอนุมัติความเหมาะสมของการเขาทำรายการดังกลาวท่ีบริษัทไดเขาทำกับ CEC เพ่ือใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ีดี และท่ี

ปรึกษาทางการเงินอิสระ ใหความเห็นวา ท่ีประชุมผูถือหุนควรอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการจำหนายไปซึ่งสินทรัพยและรายการท่ี

เก่ียวโยงกันในครั้งน้ี มีความสมเหตุสมผล และมีความเหมาะสมในเรื่องวัตถุประสงค ราคาจำหนายไปซึ่งสินทรัพย และเง่ือนไขในการเขา

ทำรายการ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 5ดังนั้น คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติ

การใหสัตยาบันการทำรายการท่ีเก่ียวโยงกันดังกลาว 

 จากนั้นประธานไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามประเด็นที่เกี่ยวของกับวาระนี้ แตไมมีผูถือหุนรายใดสอบถามเพิ่มเติม 

ประธานจึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล 

เคียว จำกัด (“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC โดยวาระนี้ตองผานการอนุมัติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ (3/4) 

ของจำนวนเสียงท้ังหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนเสียงของผูมีสวนไดเสีย (ถามี) 
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มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนมุัติการใหสัตยาบันการทำรายการที่เกี่ยวโยงกันกับบริษัท ซีอารซี เอ็นไวรอนเมนทอล เคียว จำกัด 

(“CEC”) โดยบริษัทขายที่ดินใหกับ CEC ตามที่เสนอ ดวยคะแนนเสียง (คะแนนเสียงของผูถือหุนที่ไมมีสิทธิออกเสียงในวาระน้ี

เทากับ 325,662,426 เสียง) ดังน้ี 

เห็นดวย 12,857,648 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ  - 

บัตรเสีย 0 เสียง ไมนำมาคำนวณ  

หมายเหตุ: วาระนี้มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะเขารวมประชุมเพิ่มขึ้นคิดเปนจำนวน 53,000 หุน รวมเปนจำนวน 338,520,074 

หุน  

วาระท่ี 10 เร่ืองอ่ืน ๆ (ถามี) 

 ประธานแจงใหท่ีประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535 มาตรา 105 วรรคสอง กำหนดไว

วาผูถือหุนซึ่งมีหุนนับรวมกันไดไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจำนวนหุนที่จำหนายไดแลวทั้งหมดจะขอใหที่ประชุมพิจารณาเรื่องอ่ืน

นอกจากที่กำหนดไวในหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวาระนี้เพื่อเปดโอกาสใหผูถือหุนซึ่ง

ประสงคจะใหมีการพิจารณาเรื่องอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีคณะกรรมการบริษัทกำหนดในการประชุมครั้งน้ี เพ่ือใหผูถือหุนเสนอวาระ 

สอบถามขอมูล และ/หรือใหคำแนะนำแกคณะกรรมการบริษัทและฝายจัดการนำไปปฏิบัติตอไป 

 ประธานไดเปดโอกาสใหผู ถือหุ นสอบถามหรือเสนอขอคิดเห็นเพิ่มเติม แตไมมีผู ถือหุ นรายใดสอบถามและเสนอ

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงกลาวขอบคุณผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะทุกทานท่ีสละเวลาอันมีคามาเขาประชุมในวันน้ี และกลาว

ปดการประชุม 

 ปดประชุมเวลา 14.50 น. 

  
 (นายเทอดศักดิ์ โกไศยกานนท) 

 ประธานท่ีประชุม  


