
 
 

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังท่ี 24/2550 
บริษัท เคซีอี อีเลคโทรนิคส จํากัด (มหาชน) 

 
วัน เวลา และสถานท่ี  

ประชุมเม่ือวันจันทรที่ 30 เมษายน 2550 เวลา 15.00 น. ณ หองมณเฑียรทิพย โรงแรมมณเฑียร 
ถนนสุรวงศ กรุงเทพมหานคร 

 
กอนเร่ิมการประชุม 

ในการประชุมครั้งนี้ ประธานกรรมการของบริษัทคือ นายบัญชา องคโฆษิต ทําหนาที่เปนประธานที่
ประชุม โดยบริษัทมีนโยบายที่จะใหความสําคัญกับการประชุมผูถือหุนเพื่อใหมีการดําเนินการประชุมที่
ถูกตองตามหลักเกณฑและขอกําหนดของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยตามหลักเกณฑซึ่งไดแก การให
ขอมูลแกผูถือหุนอยางเพียงพอ การเปดโอกาสใหผูถือหุนไดซักถามจากกรรมการ และการเปดโอกาสใหผูถือ
หุนไดแสดงความคิดเห็นและออกเสียงลงมติอยางเทาเทียมกัน ดังนั้น สืบเนื่องจากเจตนารมณดังกลาวบริษัท
จึงไดจัดใหมีการลงมติในที่ประชุมโดยใชบัตรลงคะแนนเสียง ทั้งนี้เพื่อใหเกิดความโปรงใสและสามารถ
ตรวจสอบได บริษัทจึงไดทําการชี้แจงวิธีการลงคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

1. เม่ือผูถือหุนไดทําการลงทะเบียนแลว ผูถือหุนจะไดรับบัตรลงคะแนนซึ่งมีจํานวนเทากับ
จํานวนวาระที่จะตองมีการลงคะแนนเสียง โดยในบัตรจะปรากฏชองที่ระบุชื่อผูถือหุน ผูรับ
มอบฉันทะ จํานวนหุนที่ถือ และจํานวนเสียงที่ประสงคจะทําการลงคะแนนในบัตร
ลงคะแนนแตละวาระ ทั้งนี้การลงคะแนน ผูถือหุนจะตองลงคะแนนในบัตรลงคะแนนใหตรง
กับวาระที่จะทําการลงคะแนน นอกจากนี้ บริษัทไดจัดเตรียมบัตรลงคะแนนเสริมสําหรับ
กรณีมีวาระที่จะตองลงคะแนนเสียงเพิ่มเติม 

2. ผูถือหุนสามารถลงคะแนนเสียงเห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงอยางใดอยางหนึ่ง ใน
แตละวาระ พรอมทั้งระบุชื่อลงไปในบัตรลงคะแนนโดยใชใบลงคะแนนที่ไดรับ ณ ตอน
ลงทะเบียน 

3. ในการนับคะแนนเสียง เม่ือมีการนําเสนอในแตละวาระจบลง ประธานฯ จะขอใหทานผูถือหุน
ลงมติบนบัตรลงคะแนน จากนั้นเจาหนาที่ของบริษัทจะทําการเก็บบัตรลงคะแนนจากทานผู
ถือหุนเพื่อนํามาประมวลผล โดยในขณะที่เจาหนาที่ทําการประมวลผลนั้น ประธานฯ อาจจะ
ดําเนินการประชุมในวาระถัดไปเพ่ือมิใหเปนการเสียเวลา หรืออาจจะพิจารณารอผลของมติ
การประชุมในวาระนั้น ๆ ตามแตที่จะเห็นสมควร และในชวงทายของการประชุมบริษัทจะทํา
การสรุปมติของที่ประชุมในแตละวาระใหแกผูถือหุนทราบอีกครั้งหนึ่ง 
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4. ในการนับคะแนน วาที่รอยตรีเทพวรา ธนพัฒน ซึ่งเปนเจาหนาที่วิเคราะหนโยบายและแผน
ระดับ 7 จากจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย  สํานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ จะเปนผูสังเกตการณในการนับคะแนน 

 กอนเริ่มพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ไดมีการแนะนํากรรมการบริษัท ที่ปรึกษากฎหมาย 
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ รวมถึงผูสอบบัญชีของบริษัทที่เขารวมประชุมดังนี้ 
 
 กรรมการบริษัท 
 กรรมการที่เขารวมประชุม จํานวน 8 ทาน 

1. นายบัญชา องคโฆษิต ประธานกรรมการ/กรรมการผูจดัการ 
2. นายแพทยทองดี ชัยพานิช  กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ 
3. พลโท นพ. สุปรีชา โมกขะเวส กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
4. นายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการ 
5. นางอุบล จิระมงคล กรรมการ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
6. พญ. จันทิมา องคโฆษิต กรรมการ 
7. นางวรลักษณ องคโฆษิต กรรมการ/กรรมการบริหาร 
8. นาง ศิริพรรณ สันธนะพันธ กรรมการ/กรรมการบริหาร 

 
 ท่ีปรึกษากฎหมาย 

1. นายภักดี ภักด์ินรา บริษัท ไวท แอนด เคส (ประเทศไทย) จํากัด 
 
 ผูสอบบัญชี  

1. นางสายฝน  อินทรแกว บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด 
 
เร่ิมการประชุม 

ประธานฯ แจงใหทีป่ระชุมทราบวามีผูถือหุนมารวมประชุม ทัง้ที่มาดวยตนเองและมอบฉันทะ 
จํานวน 148 ราย จํานวนหุน 161,296,742 หุน เทากับรอยละ 51.22 ของจํานวนหุนทีจ่ําหนายไดทั้งหมด 
314,930,000 หุน จึงครบเปนองคประชุมตามขอบังคับ จากนั้นประธานฯ จึงกลาวเปดประชุมเพื่อพิจารณา
เรื่องตาง ๆ ตามระเบียบวาระ ดังตอไปนี้ 
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วาระท่ี 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 
เมษายน 2549  

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน 
ครั้งที่ 23/2549 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 โดยสําเนารายงานการประชุม
ดังกลาวไดจัดสงใหผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้แลว ซึ่งรายงานการประชุม
ดังกลาวคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นวาไดมีการบันทึกไวอยางถูกตองแลว 

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 23/2549 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 
27 เมษายน 2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 

 
 

  
 
 
วาระท่ี 2  พิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเก่ียวกับผลการดําเนินงานของ

บริษัทในรอบป 2549 และรายงานประจําปของบริษัท 

เพื่อใหผูถือหุนรับทราบภาพรวมและทิศทางของผลประกอบการของบริษัทในรอบปบัญชีที่
ผานมาโดยสรุป บริษัทจึงไดจัดทํารายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงาน  
ประจําป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2549  ซึ่งแสดงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 
2549 และคณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองและเพียงพอ จึงไดนําเสนอ
ตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549  และ
รายงานคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2549  ดัง
ปรากฏในรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญประชุม  

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณารับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับ
ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 และรายงานประจําปของบริษัทดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทในรอบป 2549 และรายงานประจําปของบริษัท ตามที่เสนอทุกประการ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 157,608,610 97.71 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 3,688,132 2.29 
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วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบญัชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2549 

บริษัทไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 
31 ธันวาคม  2549  แลวเสร็จ คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท ได
พิจารณาแลวเห็นวาถูกตอง ครบถวน ตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป จึงขอนําเสนอ ตอที่
ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป สิ้นสุดวันที่ 31  ธันวาคม  2549 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทได
ตรวจสอบแลว ตามที่แสดงไวในรายงานประจําป ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือ
เชิญประชุม 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สาํหรับรอบระยะเวลาบัญชี
สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตามกฎหมาย และงดการ

จายเงินปนผล ประจําป 2549 

ตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 31  
ธันวาคม 2549 บริษัทมีทุนสํารองตามกฎหมายอยูจํานวน 45 ลานบาท คิดเปนจํานวนรอย
ละ 10 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ดังนั้น บริษัทจึงไมตองจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
อีก ทั้งนี้ ตามนโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทกําหนดไววาบริษัทจะจายเงินปนผลก็
ตอเม่ือมีผลกําไรจากการดําเนินงาน อยางไรก็ตาม เนื่องจากในรอบป 2549 บริษัทมีผล
ขาดทุนจํานวน 116.3 ลานบาท โดยเฉพาะอยางยิ่งบริษัท เคซีอี เทคโนโลยี จํากัด ซึ่งเปน
บริษัทยอยของบริษัท มีผลการดําเนินงานขาดทุนจํานวน 82.13 ลานบาท บริษัทจึง
เห็นสมควรงดการจายเงินปนผลประจําป 2549 

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเปนทุนสํารองตาม
กฎหมาย และงดการจายเงินปนผล ประจําป 2549 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการไมจัดสรรกําไรสุทธิเปนทนุสํารองตามกฎหมาย และงดการจายเงิน
ปนผล ประจําป 2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 148,625,520 92.14 
2. ไมเหน็ดวย 50,000 0.03 
3. งดออกเสียง 12,621,222 7.82 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการท่ีตองออกจากตําแหนงตาม

กําหนดวาระ 
 
เนื่องจากประธานฯ เปนหนึ่งในกรรมการของบริษัททีจ่ะตองออกจากวาระตามตําแหนง จึง
ถือเปนผูมีสวนไดเสียในวาระนี ้ดังนั้น เพื่อดําเนินการตามหลกับรรษัทภิบาลที่ดี  
ประธานฯ จึงไดมอบหมายใหนายปญจะ เสนาดิสัย กรรมการของบริษัทเปนผูดําเนินการ
ประชุมแทนประธานฯ   

ผูดําเนินการประชุมไดแจงใหทีป่ระชุมทราบวาขอบังคับของบริษัท ขอ 16 กําหนดให
กรรมการออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถอืหุนประจําป ในอัตราหนึ่งใน
สามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปครั้งนี้ มีกรรมการ
ที่จะตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ 3 ทานไดแก  

1) นายบัญชา  องคโฆษิต     ประธานกรรมการ/กรรมการผูจดัการ 

2) นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

3) พลโทนายแพทยสุปรชีา โมกขะเวส   ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/  
     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ
คณะกรรมการพิจารณาแลวเหน็วาควรเสนอใหอนุมัติการเลือกต้ังกรรมการที่มีรายชื่อ
ดังตอไปนี้ ซึ่งตองออกจากตําแหนงตามกําหนดวาระ กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการของ
บริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเปนผูมีความรู ความสามารถ และประสบการณในการ
บริหารงานของบริษัทเปนอยางดี  

1) นายบัญชา  องคโฆษิต    ประธานกรรมการ/กรรมการผูจดัการ 

2) นายแพทยทองดี  ชัยพานิช   ประธานกรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 147,650,518 91.54 
2. ไมเหน็ดวย 130,000 0.08 
3. งดออกเสียง 13,516,224 8.38 
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3) พลโทนายแพทยสุปรชีา โมกขะเวส   ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน/  
     กรรมการตรวจสอบ/กรรมการอิสระ 
ทั้งนี้ไดมีการนําเสนอประวัติโดยสังเขปของแตละทาน โดยจัดสงใหผูถือหุนพรอมกับ
รายงานประจําป และหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาลวงหนาแลว ประธานฯ จึงเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว โดยลงคะแนนเปนรายบุคคลตามลําดับ 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติเลือกต้ังกรรมการใหมแทนกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตาม
กําหนดวาระ ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 กรรมการ เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 
  คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ คะแนนเสียง รอยละ 
1. นายบัญชา องคโฆษิต 125,133,898 77.58 - - 36,162,844 22.42 
2. นายแพทยทองดี ชัยพานิช 144,064,418 89.32 9,000 0.01 17,233,324 10.68 
3. นายแพทยสุปรีชา โมกขะเวส 142,807,418 88.54 - - 18,489,324 11.46 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมของกรรมการและ

คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2550 
 

ประธานฯ แจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย และขอบังคับของบริษัท จึง
จําเปนตองพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาใหยังคงกําหนด
คาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมไวตามเดิมตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน ทั้งนี้ คณะกรรมการไดพิจารณาแลวเห็นวา คาตอบแทนและเบี้ยประชุม 
สําหรับคณะกรรมการ และกรรมการตรวจสอบที่นําเสนอเปนจํานวนที่เหมาะสม ดังนี้ 

(ก) คาตอบแทนประธานกรรมการ 800,000 บาทตอป และกรรมการทานละ 400,000 
บาทตอป รวมเปนเงิน 3,600,000 บาทตอป 

(ข) คาเบี้ยประชุมประธานกรรมการ 20,000 บาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง และกรรมการ
ทานละ 15,000 บาทตอการประชุมหนึ่งครั้ง 

(ค) คาตอบแทนคณะกรรมการตรวจสอบทานละ 180,000 บาทตอป รวมเปนเงิน 
540,000 บาท 

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการกําหนดคาตอบแทน และคาเบี้ยประชุมของกรรมการและ
คาตอบแทนของคณะกรรมการตรวจสอบประจําป 2550 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี ้
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วาระท่ี 7 พิจารณาอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี

ประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชี 

ประธานฯ แจงตอทีป่ระชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัท จึง
จําเปนตองพิจารณาคัดเลือกสํานักงานผูสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเม่ือพิจารณาจาก 
คุณวุฒิ คุณภาพของผูสอบบัญชี  ความเชี่ยวชาญในการตรวจสอบบัญชี และประสิทธิภาพ
ในการทํางาน ตลอดจนคาตอบแทนการสอบบัญชีที่เหมาะสม คณะกรรมการตรวจสอบมี
ขอเสนอแนะให บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด ซึ่งเปนผูสอบบัญชีเดิมของ
บริษัท และบริษัทยอย เปนผูสอบบัญชีบริษัทตอไป  โดยประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุม
พิจารณาแตงต้ัง 

1. นางสายฝน อินทรแกว        ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4434 และ/หรือ  
2. นางสาวรัตนา จาละ           ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3734 และ/หรือ  
3. นางสาววิสสุตา จริยธนากร  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3853  

แหงบริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรับรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญชีประจําป 2550 
รวมทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 3,050,000 บาท (รวมคาตอบแทนการสอบบัญชีของบริษัทและ
บริษัทยอย) โดยสวนคาตอบแทนสําหรับการสอบบัญชีของบริษัทเปนเงิน 950,000 บาท ใน
กรณีที่ผูสอบบัญชีดังกลาวขางตนไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหบริษัท สํานักงาน เอินสท 
แอนด ยัง จํากัด จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอ่ืนของสํานักงานทําหนาที่ตรวจสอบบัญชี
และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษัทแทนผูสอบบัญชีดังกลาวได 

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแตงต้ังผูสอบบัญชีของบริษัท สําหรบัรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
2550 และกําหนดคาตอบแทนของผูสอบบัญช ีตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 147,826,018 91.65 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 13,470,724 8.35 
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วาระท่ี 8 พิจารณาอนุมัติการยกเลิกมติท่ีประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังท่ี 23/2549 เมื่อวันท่ี 27 

เมษายน 2549 วาระท่ี 9 เร่ืองการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท 
และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพ 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามที่ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549 เม่ือวันที่ 
27 เมษายน 2549 ไดมีมติใหออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุน
สามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพดังกลาว แตเนื่องจากสภาวะ
ตลาด และเศรษฐกิจไมเอ้ืออํานวยตอการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท
คณะกรรมการของบริษัทจึงเห็นควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติยกเลิกมติที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549  เม่ือวันที่ 27  เมษายน  2549 วาระที่ 9 เรื่องการออกและ
เสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิ
ตามหุนกูแปลงสภาพ โดยใหยกเลิกการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และ
ยกเลิกการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพในจํานวน 
90,000,000 หุน เนื่องจากสภาวะตลาดไมเอ้ืออํานวยตอการออกและเสนอขายหุนกูแปลง
สภาพของบริษัท 

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการยกเลิกมติที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549 เม่ือวันที่ 27 
เมษายน 2549 วาระที่ 9 เรื่องการออกและเสนอขายหุนกูแปลงสภาพของบริษัท และ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนเพื่อรองรับการใชสิทธิตามหุนกูแปลงสภาพตามที่เสนอดวย
คะแนนเสียงดังนี้ 

 

 
 

 
  
 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 144,436,918 89.55 
2. ไมเหน็ดวย 1,047,00 0.65 
3. งดออกเสียง 15,812,824 9.80 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 148,884,518 92.30 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 12,412,224 7.70 
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วาระท่ี 9 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 450,000,000 บาท 
เปน 317,930,000 บาท โดยตัดหุนสามัญเพิ่มทุนท่ียังมิไดจัดสรรจํานวน 
132,070,000 หุน มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ปจจุบันทนุจดทะเบียนของบริษัท มีจํานวน 
450,000,000 บาท และทุนชําระแลวของบริษัทมีจํานวน 314,930,000 บาท แตเนื่องจาก
บริษัทมีความประสงคจะเพิ่มทุนโดยมีรายละเอียดตามวาระที่จะกลาวตอไป เพื่อใหเปนไป
ตามกฎหมาย บริษัทจึงตองดําเนินการลดทนุจดทะเบียนของบริษัท โดยตัดหุนสามัญที่ยัง
มิไดจัดสรรจํานวน 132,070,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยไมรวมหุนสามัญเพิ่ม
ทุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิจํานวน 3,000,000 หุน ตามมติของ
ที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่23/2549 ซึ่งประชุมเม่ือวันที ่27 เมษายน 2549 

ประธานฯ ไดเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 
450,000,000 บาท เปน 317,930,000 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยังมิไดจัดสรรจํานวน 
132,070,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยไมรวมหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อ
รองรับการใชสิทธิของใบสําคัญแสดงสิทธิ จํานวน 3,000,000 หุน ตามมติของที่ประชุม
สามัญผูถือหุน ครั้งที่ 23/2549 ซึ่งประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 450,000,000 บาท เปน 
317,930,000 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยังมิไดจัดสรรจํานวน 132,070,000 หุน มูลคาที่ตรา
ไวหุนละ 1 บาท โดยไมรวมหุนสามัญเพิ่มทุนที่ออกเพื่อรองรับการใชสิทธิของใบสําคัญ
แสดงสิทธ ิจํานวน 3,000,000 หุน ตามมติของที่ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่23/2549 ซึ่ง
ประชุมเม่ือวันที่ 27 เมษายน 2549 ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 161,137,618 99.90 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 159,124 0.10 
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วาระท่ี 10 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท 

 
ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจะตองมีการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 9 ดังตอไปนี้ 
 
ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจํานวน 317,930,000 บาท  (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนบาท) 
แบงออกเปน  317,930,000 หุน (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนหุน) 
มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  317,930,000 หุน (สามรอยสิบเจ็ดลานเกาแสนสามหม่ืนหุน) 
หุนบุริมสทิธิ  - - 
 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 
 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให
สอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 11 พิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 317,930,000 บาท 

เปน 500,000,000 บาท มูลคาท่ีตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุน
จํานวน 182,070,000 หุน 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา เนื่องจากบริษัทมีความประสงคจะ (1) ออกและเสนอ
ขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อจัดสรรแกพนักงานของบริษัท และ/ หรือ
บริษัทยอย (โครงการ ESOP II) (2) เสนอขายหุนสามัญของบริษัทแกผูถือหุนเดิมของบริษัท 
และ  (3) เสนอขายหุนสามัญของบริ ษัทใหแกประชาชนทั่วไป  หรือ  ผูลงทุนโดย
เฉพาะเจาะจง หรือ ผูลงทุนสถาบัน โดยมีรายละเอียดตามวาระที่ 14 นั้น จึงขอเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทจากทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 161,192,618 99.94 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 104,124 0.06 
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317,930,000 บาท เปน 500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุน
สามัญเพิ่มทุนจํานวน 182,070,000 หุน  

ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท จากจํานวน 317,930,000 บาท เปน 
500,000,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่มทุนจํานวน 
182,070,000 หุน ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
วาระท่ี 12 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อให

สอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัท 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามกฎหมาย บริษัทจะตองมีการแกไข
เพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียน
ของบริษัทตามรายละเอียดที่ปรากฏในวาระที่ 11 ดังนี้ 

ขอ 4.ทุนจดทะเบียนจํานวน 500,000,000 บาท (หารอยลานบาท) 
แบงออกเปน  500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) 
มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 
 โดยแยกออกเปน  
หุนสามัญ  500,000,000 หุน (หารอยลานหุน) 
หุนบุริมสทิธิ  - - 

 
ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4 เพื่อใหสอดคลอง
กับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 157,487,573 97.64 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 3,809,169 2.36 
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วาระท่ี 13 พิจารณาอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสทิธิท่ีจะซื้อหุนสามัญใหแก

พนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 
3,000,000 หนวย  

ประธานฯ ไดแถลงใหที่ประชุมทราบวา เพื่อเปนแรงจูงใจและตอบแทนการปฏิบัติงานของ
พนักงาน รวมทั้งสงเสริมใหพนักงานมีความต้ังใจในการทํางานและสรางประโยชนสูงสุด
ใหแกบริษัท คณะกรรมการจึงเห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการออกและ
เสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแกพนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัท
ยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 หนวย ใหแกพนักงานของบริษัท และ/
หรือบริษัทยอย (โครงการ ESOP II) ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 4 

 ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติในเรื่องดังกลาว 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติไมอนุมัติการออกและเสนอขายใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก
พนักงานของบริษัท และ/หรือบริษัทยอย ในจํานวนไมเกิน 35 ราย จํานวน 3,000,000 
หนวย เนื่องจากที่ประชุมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกันเกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการเสนอขายหลักทรัพย ซึ่งตามประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 36/2544 เรื่อง การเสนอขาย
หลักทรัพยที่ออกใหมตอกรรมการหรือพนักงาน กําหนดใหมติที่ประชุมผูถือหุนที่อนุมัติการ
เสนอขายตอกรรมการหรือพนักงานตองมีคะแนนเสียงไมนอยกวาสามในสี่ของจํานวนเสียง
ทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และตองไมมีผูถือหุนซึ่งถือหุนรวมกัน
เกินกวารอยละ 10 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมคัดคานการเสนอขาย
หลักทรัพยนั้น ดังนั้นจึงถือวาที่ประชุมมีมติไมอนุมัติระเบียบวาระนี้ตามที่ประธานฯ เสนอ 
โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 155,204,773 96.22 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 6,091,969 3.78 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 137,485,973 85.24 
2. ไมเหน็ดวย 20,399,845 12.65 
3. งดออกเสียง 3,410,924 2.11 
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วาระท่ี 14 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท 

ประธานฯ แถลงตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทไดดําเนินการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
จํานวน 182,070,000 หุน ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวในวาระที่ 11 โดยจะเสนอขอ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุน ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวในหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น แต
เนื่องจากที่ประชุมผูถือหุนไมอนุมัติใหออกใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญใหแก
พนักงานของบริษัท และ/ หรือบริษัทยอย ตามรายละเอียดที่ไดกลาวไวในวาระที่ 13 ดังนั้น 
ประธานฯ จึงตองจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม โดยขอเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการ
จัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามรายละเอียดดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญจํานวน 157,465,000 หุน เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มี
รายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 
12.00 น. ตามสัดสวน (Right Offering) โดยหุนสามัญเดิม 2 หุน จะมีสิทธิจองซื้อหุน
สามัญใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาท ในกรณีที่มีเศษหุนใหดําเนินการปดเศษหุนนั้น
ทิ้ง โดยกําหนดระยะเวลาจองซื้อและชําระเงินคาหุนในวันที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 
มิถุนายน 2550 ในกรณีมีหุนเหลือจากการจองซื้อโดยผูถือหุนเดิม ใหจัดสรรหุน
ดังกลาวใหแกผูถือหุนเดิมที่จองซื้อเกินสิทธิที่ตนมีอยูตามสัดสวนจนกระทั่งมีผูจองซื้อ
หุนที่เหลือทั้งหมด ทั้งนี้ โดยมีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 5 ที่ไดสง
ใหแกผูถือหุนทุกทานพรอมกับหนังสือเชิญประชุมแลว 

(2) จัดสรรหุนสามัญจํานวน 24,605,000 หุน เสนอขายใหแกประชาชนทั่วไป หรือ ผูลงทุน
โดยเฉพาะเจาะจง หรือ ผูลงทุนสถาบัน โดยใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณา
จัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป 

ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการบริษัท หรือบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมาย หรือกรรมการ
ผูจัดการ มีอํานาจในการกําหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืน ๆ รวมถึง เจรจา ตกลง ลงนาม
ในเอกสารและสัญญาตาง ๆ ที่เกี่ยวของ รวมทั้ง ดําเนินการตาง ๆ อันจําเปนและสมควรอัน
เกี่ยวเนื่องกับหุนสามัญเพิ่มทุนและการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาวตอไป 

อยางไรก็ดี มีผูถือหุนไดเสนอความเห็นตอที่ประชุมวา ในกรณีที่มีเศษหุนเหลือนั้น บริษัทไม
ควรจะจัดสรรใหแกผูถือหุนรายอ่ืน ๆ ที่ใชสิทธิจองซื้อหุนเกินกวาสิทธิที่ผูถือหุนแตละรายมี
อยู เนื่องจากจะไมเปนการยุติธรรมตอผูถือหุนรายอ่ืน ๆ อีกทั้งผูถือหุนแตละรายก็จะใชสิทธิ
จองเกินในจํานวนที่แตกตางกัน ดังนั้นบริษัทจึงควรใหสิทธิในการจองซื้อหุนดังกลาวใหแกผู
ถือหุนตามสัดสวน (Right Offering) โดยหุนสามัญเดิม 2 หุน จะมีสิทธิจองซื้อหุนสามัญ
ใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาทเทานั้น สวนผูถือหุนที่ไมใชสิทธิก็ถือวาเปนการสละสิทธิ
การจองซื้อหุนดังกลาว โดยบริษัทไมตองนําเศษหุนที่เหลือมาจัดสรรใหกับผูถือหุนรายอ่ืน ๆ 
ที่ไดจองซื้อหุนเกินสิทธิในการเสนอขายครั้งนี้อีก 
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ประธานฯ ไดชี้แจงตอที่ประชุมซึ่งไดมีการแสดงความเห็นตอขอเสนอดังกลาว และ 
ประธานฯ จึงเสนอขอใหแกไขเง่ือนไขในการจัดสรรในกรณีดังกลาวเปนดังนี้ 

(1) จัดสรรหุนสามัญจํานวน 157,465,000 หุน เสนอขายแกผูถือหุนเดิมของบริษัท ที่มี
รายชื่อปรากฏอยูในสมุดทะเบียนผูถือหุนของบริษัท ณ วันที่ 9 เมษายน 2550 เวลา 
12.00 น. ตามสัดสวน (Right Offering) โดยหุนสามัญเดิม 2 หุน จะมีสิทธิจองซื้อหุน
สามัญใหม 1 หุน ในราคาหุนละ 1 บาทเทานั้น ในกรณีที่มีเศษหุนใหดําเนินการปดเศษ
หุนนั้นทิ้ง โดยกําหนดระยะเวลาจองซื้อและชําระเงินคาหุนในวันที่ 4, 5, 6, 7 และ 8 
มิถุนายน 2550 สวนผูถือหุนที่ไมใชสิทธิก็ถือวาเปนการสละสิทธิการจองซื้อหุน
ดังกลาว  และบริษัทจะไมนําหุนที่เหลือมาจัดสรรใหกับผูถือหุนรายอ่ืน ๆ ที่ไดจองซื้อ
หุนเกินสิทธิในการเสนอขายครั้งนี้อีก  

(2) จัดสรรหุนสามัญจํานวน 24,605,000 หุน โดยใหเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาจัดสรรตามที่เห็นสมควรตอไป 

จากนั้น ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมลงมติ  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนของบริษัท ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง 
ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 

วาระท่ี 15 พิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท โดยใหเพิ่มขอ 33 และ
แกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เพื่อใหสอดคลองกับการแกไขเพ่ิมเติม
วัตถุประสงคของบริษัท 

ประธานฯ ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา ฝายคุณภาพของบริษัท มีนโยบายในการขอรับรอง
หองปฏิบัติการ (Laboratory Accreditation) ตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 เนื่องจาก
ลูกคาไดรองขอ โดยขอกําหนดดังกลาว ระบุใหองคกรที่จะขอการรับรอง ตองเปนนิติบุคคล
ที่สามารถรับผิดชอบไดตามกฎหมาย ทําใหบริษัทจําเปนตองเพิ่มเรื่องการประกอบกิจการ
คาทางดานการทดสอบผลิตภัณฑ และสอบเทียบเครื่องมือวัดในวัตถุประสงคของบริษัท 
ประธานฯ จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท 
โดยใหเพิ่มขอ 33 โดยมีขอความดังตอไปนี้ 

มติท่ีลง จํานวนเสียงท่ีลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนท่ีมารวมประชุม
และใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 154,358,073 95.70 
2. ไมเหน็ดวย 4,584,700 2.84 
3. งดออกเสียง 2,353,969 1.46 
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“ประกอบกิจการในการทดสอบผลิตภัณฑตามมาตรฐานท่ีกําหนดไวซึ่งผลิตภัณฑตาง ๆ ที่
ไดกําหนดไวในวัตถุประสงคของบริษัท รวมทั้งการสอบเทียบเครื่องมือวัด” 

และอนุมัติการแกไขหนังสือบรคิณหสนธิของบริษัท ขอ 3 เปนดังนี้ 

“วัตถุประสงคของบริษัท มีจํานวน 33 ขอ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ที่แนบ” 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมวัตถุประสงคของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณห
สนธิของบริษัทขอ 3  ตามที่เสนอดวยคะแนนเสียง ดังนี้ 

 

 

 

 

วาระท่ี 16 เร่ืองอ่ืนๆ  ถามี 

ภายหลังจากการดําเนินการพิจารณาตามระเบียบวาระที่กําหนดแลว ประธานฯ ไดเปด
โอกาสใหผูถือหุนสอบถามกรรมการของบริษัทเกี่ยวกับการดําเนินงานของบริษัทและภาย
หลังจากที่ไดมีการแสดงความเห็นจากผูถือหุนอยางหลากหลายเกี่ยวกับการดําเนินกิจการ
ของบริษัท และคณะกรรมการบริษัทไดชี้แจงตอผูถือหุนจนเปนที่พอใจแลว ประธานฯ แจง
วา เม่ือไมมีผูถือหุนทาน ใดประสงคจะเสนอความคิดเห็นเพิ่มเติม ประธานฯ จึงกลาวขอบ
คุณทานผูถือหุนทุกทานที่มาเขารวมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณคณะกรรมการและ
ผูบริหารของบริษัทสําหรับการควบคุมดูแลบริษัทตลอดปที่ผานมา 
 

ปดประชุม 17.30 น.  

 
 
 
                                               ลงชื่อ                                                     ประธานที่ประชุม  

 
 

มติที่ลง จํานวนเสียงที่ลงมติ 
(1 หุน = 1 เสียง) 

รอยละของจํานวนหุนที่มารวมประชุมและ
ใชสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

1. เห็นดวย 158,858,773 98.49 
2. ไมเหน็ดวย - - 
3. งดออกเสียง 2,437,969 1.51 

(นายบัญชา องคโฆษิต)


