
 
 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจ าปี 2560 
ของ 

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จ ากัด (มหาชน) 
 

ประชุมเมื่อวนัที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 14.00 น. ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ 203 (GH 203) ชัน้ 2 ศูนย์นิทรรศการ
และการประชมุไบเทค กรุงเทพฯ  

นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชมุ   
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 ของบริษัทฯ และแจ้งให้ที่ประชุม

ทราบว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 123 ราย และโดยการมอบฉนัทะ จ านวน 291 ราย รวมทัง้สิน้ 414 
ราย ถือหุ้นรวมกันทัง้สิน้ 794,887,941 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.8873 ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมดของบริษัทฯ ซึ่ง
เกินกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหนา่ยแล้วทัง้หมดของบริษัทฯ ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ประธานฯ 
จึงกลา่วเปิดประชมุ 

ทัง้นี ้ก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานฯ ได้กลา่วแนะน ากรรมการ ผู้สอบบญัชี และที่ปรึกษากฎหมาย ที่เข้า
ร่วมประชมุ ดงันี ้

กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายฤทธ์ิ   ธีระโกเมน ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
2. นายสมชาย  หาญจิตต์เกษม กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 
3. ดร.อรรณพ  ตนัละมยั กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
4. นางวิไล  ฉทัทนัต์รัศม ี กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ 
5. นายอรรถพล  ชดช้อย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการบรรษัทภิบาล  

สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน 
6. ดร.ขตัิยา  ไกรกาญจน์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน 
7. นายทนง  โชติสรยทุธ์ กรรมการอิสระ 
8. นายสมชาย  พิพิธวจิิตรกร กรรมการและกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา

คา่ตอบแทน 
9. นายประวิทย์  ตนัติวศินชยั กรรมการ และที่ปรึกษาทางด้านบญัชีและการเงิน 
10. นายสจิุนต์ ชมุพลกาญจนา กรรมการ 

กรรมการที่ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 
-ไมม่ี- 
ผู้สอบบัญช ี
1. นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
2. นายเจษฎา  เจตนาเจริญชยั                บริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
ที่ปรึกษากฏหมาย ท าหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนเสียง 
นายบญัชา  เดชอดุม บริษัท นกักฎหมายกรุงเทพ จ ากดั 
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นอกจากนี ้ประธานฯ ได้กลา่วแนะน านายชาติชาย ตรีวิมล อาสาพิทกัษ์สิทธิผู้ ถือหุ้นจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุ
ไทยซึง่เข้าร่วมการประชมุในครัง้นี ้

ก่อนที่จะให้ที่ประชมุพิจารณารายละเอียดในแตล่ะวาระ ประธานฯ ได้ชีแ้จงวิธีการออกเสยีงลงคะแนน ในแตล่ะ
วาระ ดงันี ้

1. การออกเสียงลงคะแนน จะนบั 1 หุ้นมีคะแนนเสียงเท่ากบั 1  เสียง  และผู้ ถือหุ้น 1 ราย สามารถออกเสียง
ในแตล่ะวาระวา่ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง เพียงทางใดทางหนึง่เทา่นัน้ จะไม่สามารถแบง่แยก
จ านวนหุ้นเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ ยกเว้นกรณีผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ลงทนุต่างประเทศที่แต่งตัง้คสั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้ รับฝากและดแูลหุ้น 

2. เพื่ออ านวยความสะดวกให้แก่ผู้ ถือหุ้น บริษัทฯ ได้น าระบบบาร์โค้ดมาใช้ในการนบัคะแนนเสียง ซึ่งจะช่วย
ให้ขัน้ตอนการประมวลผลการลงคะแนนเสยีงเป็นไปอยา่งรวดเร็วยิ่งขึน้ โดยในการลงคะแนนเสยีงในแต่ละ
วาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ ให้ผู้ ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนในบตัร
ลงคะแนน และสง่มอบให้แก่เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อนบัคะแนนเสียงตอ่ไป ส าหรับผู้ ถือหุ้นที่เห็นด้วย ไม่
ต้องลงคะแนนเสยีงในบตัรลงคะแนน 

3. ในการนบัคะแนนเสียงทกุวาระ ยกเว้นวาระที่ 5 การเลือกตัง้กรรมการ บริษัทฯ จะเก็บเฉพาะผู้ที่ลงคะแนน
เสยีงไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสยีง แล้วจึงน าไปหกัออกจากจ านวนคะแนนเสยีงทัง้หมด 

4. ส าหรับวาระที่  5 การเลือกตัง้กรรมการ จะด าเนินไปเป็นรายบคุคล ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไม่
วา่จะ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง และสง่มอบบตัรลงคะแนนเสียงให้เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อ
นบัคะแนนเสยีง ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะถือวา่ เห็นด้วย 

5. ผู้มาประชมุที่เป็นผู้ รับมอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะ ใช้หลกัเกณฑ์การลงคะแนนเสยีงเช่นเดียวกบัผู้ ถือ
หุ้น ยกเว้นผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นซึ่งผู้ ถือหุ้นได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ลว่งหน้าแล้ว ไม่ต้องลงคะแนน
เสยีงอีก เนื่องจากบริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนเสยีงตามที่ผู้ ถือหุ้นก าหนดไว้แล้ว 

6. มติของที่ประชุม จะถือตามคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
เว้นแตเ่ร่ืองที่กฎหมายก าหนดเป็นอยา่งอื่น 
ตอ่จากนัน้ ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชมุพิจารณาตามระเบียบวาระตา่ง ๆ ดงัตอ่ไปนี ้

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2559 
ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่าบริษัทฯ ได้จัดท ารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 

เมษายน 2559 ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายก าหนด  
รวมทัง้ได้เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ และได้ท าการจัดส่งส าเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกับ
หนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 

ประธานฯ ได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารรับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2559 เมื่อวนัที่ 22 
เมษายน 2559 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุพิจารณาแล้ว และลงมติด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น
ประจ าปี 2559 เมื่อวนัท่ี 22 เมษายน 2559 โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 812,913,550 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระที่ 2  รับทราบรายงานประจ าปี 2559 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 
31 ธันวาคม 2559 ตามรายละเอียดในรายงานประจ าปี 2559 ซึ่งได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมแล้ว 
จึงขอสรุปภาพรวมผลการด าเนินงานดงันี ้

ในปี 2559 แม้วา่เศรษฐกิจไทยจะขยายตวัได้ในอตัราร้อยละ 3.2 แต่บริษัทฯก็ยงัคงต้องเผชิญกบัความท้าทายที่
ยากล าบากอยา่งต่อเนื่อง ทัง้นีเ้นื่องจากก าลงัซือ้ของผู้บริโภคที่ยงัคงมีความอ่อนแอและเศรษฐกิจไทยที่มีการขยายตวัใน
ระดบัต ่า  ซึ่งถือเป็นระดบัการขยายตวัที่เป็นปกติในปัจจุบัน  ภายใต้สภาพการณ์เช่นนี ้บริษัทฯ จึงได้ด าเนินมาตรการที่
เน้นหนกัไปในการเพิ่มประสทิธิภาพในด้านต่างๆ และการควบคมุต้นทนุและค่าใช้จ่ายอยา่งตอ่เนื่อง  ในขณะเดียวกนัก็ได้
เพิ่มความสามารถในด้านการแขง่ขนัให้ดีขึน้อีกโดยการด าเนินมาตรการต่างๆ คือ การพฒันาเมนอูาหารใหม่ๆ และการจดั
ชุดอาหารที่ตรงกับความต้องการของลูกค้า การด าเนินการตามแผนโฆษณาและการส่งเสริมการขายที่มั่นใจว่าจะมี
ประสิทธิผล  การใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือเพื่อเพิ่มประสทิธิภาพการให้บริการแก่ลกูค้า และการยึดหลกัปฎิบตัิที่เป็นเลิศ
เก่ียวกบัการด าเนินธุรกิจร้านอาหาร  โดยมาตรการและความคิดริเร่ิมต่าง ๆ เหล่านีน้บัว่ามีผลเป็นที่น่าพอใจ  โดยในปี 
2559 บริษัทฯมีรายได้รวมเท่ากบั 15,498 ล้านบาท เพิ่มขึน้ร้อยละ 3.9  จากปีก่อนหน้า เนื่องจากการขยายสาขาของร้าน
เอ็มเค สกีุ ้และร้านอาหารญ่ีปุ่ นยาโยอิ  รวมถึงการเพิ่มขึน้ของยอดขายของสาขาเดิม  สว่นก าไรสทุธิของบริษัทฯส าหรับปี 
2559 เท่ากบั 2,100 ล้านบาท เพิ่มขึน้จากปีก่อนหน้าร้อยละ 13.1  โดยหลกัเกิดจากก าไรขัน้ต้นปรับตวัดีขึน้ซึ่งเป็นผลมา
จากราคาวตัถดุิบหลกัปรับตวัลดลง  สว่นก าไรสทุธิต่อหุ้นส าหรับปี 2559 นีเ้ท่ากบั 2.30 บาท เปรียบเทียบกบัปี 2558 ซึ่ง
เทา่กบั 2.04 บาท 

นอกจากนี ้ในปี 2559 บริษัทฯ ได้เปิดสาขาใหมร่วมทัง้สิน้ 36 สาขา แบง่เป็น ร้านเอ็มเค สกีุ ้12 สาขา ร้านยาโยอิ 
19 สาขา ร้านมิยาซากิ 5 สาขา  ส่งผลให้ ณ สิน้ปี 2559 บริษัทฯ มีจ านวนสาขาทัง้สิน้ 667 สาขา แบ่งเป็น สาขาใน
ประเทศ 619 สาขา และสาขาตา่งประเทศอีก 48 สาขา 

นอกจากนี ้บริษัทฯ ได้ให้ความส าคัญเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นอย่างมาก และเพื่อให้เกิด
ความเป็นรูปธรรมในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่ท่ีชดัเจน บริษัทฯ จึงได้ลงนามในค าประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบตัิ
ของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 23 กนัยายน 2557 ผา่นทางสมาคมสง่เสริมสถาบนักรรมการบริษัท
ไทย (IOD) และเพื่อให้การด าเนินการเก่ียวกบัการต่อต้านการคอร์รัปชัน่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  บริษัทฯ จึงได้จดัตัง้
คณะท างานการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ เมื่อวนัที่ 24 ตลุาคม 2557  และในปี 2558 คณะท างานการต่อต้านการคอร์รัปชัน่
ได้จดัท านโยบายการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชัน่และแนวทางปฏิบตัิเก่ียวกบัการตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่ซึง่ได้รับอนมุตัิจาก
คณะกรรมการบริษัทฯ และประกาศให้กรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานของบริษัทฯ ได้รับทราบและน าไปใช้เ ป็นแนว
ทางการปฏิบตัิในการตอ่ต้านคอร์รัปชัน่  นอกจากนี ้ บริษัทฯ ยงัมีนโยบายการแจ้งเบาะแสท่ีสอดรับกบันโยบายการตอ่ต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น เพื่อให้พนักงานและบุคคลทั่วไปได้รับทราบถึงช่องทางในการติดต่อ ร้องเรียน หรือแจ้งเบาะแส
เก่ียวกบัการทจุริตคอรัปชัน่ เช่น ทาง website ของบริษัทฯ หรือแจ้งร้องเรียนผา่นมาทางคณะกรรมการตรวจสอบ หรือฝ่าย
ตรวจสอบภายในของบริษัทฯ  ปัจจุบนั บริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกับมาตรการต่อต้านการ
ทจุริตคอร์รัปชัน่ เพื่อยื่นขอใบรับรองจากทาง IOD 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น โดยมีสาระส าคญัสรุปได้ดงันี ้
ผู้ รับมอบฉนัทะ (นายบญุประสทิธ์ิ โรจนพฤกษ์) ได้สอบถามถึงผลการด าเนินงานของร้านมิยาซากิว่าเป็นอยา่งไร 

รวมถึงศกัยภาพในการขยายสาขา  ร้านเอ็มเค ไลฟ์ มีผลตอบรับเป็นอย่างไร ศนูย์ London Street มีแผนที่จะเพิ่มจ านวน
ลกูค้าอยา่งไร และแผนการขยายสาขาและปิดสาขาส าหรับปี 2560 

ประธานฯ ได้ชีแ้จงว่า ร้านอาหารมิยาซากิ เป็นร้านอาหารแนวคิดใหม่ที่เร่ิมด าเนินการมาประมาณ 4 ปี ที่ผ่าน
มายงัไม่ได้มีการท าโฆษณา เนื่องจากยงัมีจ านวนสาขาน้อยอยู่  ในปัจจุบันร้านมิยาซากิยังไม่สามารถท าก าไรได้ แต่มี
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กระแสเงินสดที่สามารถเลีย้งตัวเองได้ ส าหรับร้านเอ็มเค ไลฟ์ ซึ่งเป็นแบรนด์ใหม่ที่เพิ่งเปิดด าเนินการมา 2 เดือนนัน้ 
ปัจจบุนัได้รับการตอบรับจากลกูค้าที่ดีมาก สว่นศนูย์ London Street นัน้ ผลการด าเนินงานปัจจบุนัสามารถเลีย้งตวัเองได้ 
โดยในปีนีม้ีแผนท่ีจะใช้การสง่เสริมการตลาดมาช่วยเพิ่มจ านวนลกูค้า สว่นแผนการเปิดสาขาในปี 2560 นัน้ มีแผนจะเปิด
ร้านเอ็มเค 15 สาขา ร้านยาโยอิ 20 สาขา และร้านมิยาซากิ 5 สาขา อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯ ไม่มีแผนการปิดสาขา โดยจะ
พิจารณาตามความเหมาะสม 

ผู้ ถือหุ้น (นายธีรภทัร นิคมานนท์) ได้สอบถามเก่ียวกบัการเปิดสาขาในประเทศอินโดนีเซียวา่เป็นอยา่งไร  รวมถึง
ยอดขายสาขาเดิมของสาขาที่เปิดที่ community mall  แตกตา่งจากห้างอื่น ๆ หรือไม ่ การให้ลกูค้าสัง่อาหารผา่น tablet มี
สว่นช่วยให้ยอดขายเพิ่มขึน้หรือไม ่  

ประธานฯ ได้ชีแ้จ้งว่า บริษัทฯ ได้ให้ลิขสิทธ์ิในการเปิดร้านเอ็มเค สุกี ้ในประเทศอินโดนีเซีย  อย่างไรก็ตาม 
เนื่องจากผลประกอบการสาขาแรกไม่สามารถท าก าไรได้  และทางผู้ ได้รับลิขสิทธ์ิไม่ต้องการขยายสาขาเพ่ิม ดงันัน้ ทาง
บริษัทฯ จึงขอลิขสทิธ์ิคืน   นอกจากนี ้ทางบริษัทฯ มีการเปิดสาขาใน community mall จ านวนไมม่าก และยอดขายสาขา
เดิมของสาขาที่เปิดใน community mall นัน้ ไมแ่ตกตา่งจากสาขาที่เปิดในห้างหลกัทัว่ ๆ ไป  นอกจากนี ้การน าเอา tablet 
มาให้ลกูค้าสัง่อาหารด้วยตนเองนัน้ วตัถุประสงค์หลกัเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน ส่งเสริมภาพลกัษณ์
ความทนัสมยั และเป็นช่องทางการสือ่สารโปรโมชัน่ตา่ง ๆ ทางการตลาด 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
เนื่องจากวาระนีเ้ป็นวาระเพื่อทราบ ผู้ ถือหุ้นจึงไม่ต้องลงคะแนนเสียง  ประธานฯ สรุปว่าที่ประชุมได้รับทราบ

รายงานผลการด าเนินงานของบริษัทในปี 2559 แล้ว 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมตัิงบการเงนิ ส าหรับปีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ผู้อ านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน น าเสนอรายละเอียด
ตอ่ที่ประชมุ 

นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จดัท างบการเงิน ส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 
2559 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้ สอบบัญชีของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยมีรายละเอียดดงันี ้
         หนว่ย: ล้านบาท 

  ปี 2558 ปี 2559 

สนิทรัพย์ 15,122 15,642 
หนีส้นิ 2,124 2,265 
รายได้จากการขาย 14,478 15,115 
รายได้รวม 14,923 15,498 
ก าไรส าหรับปี 1,856 2,100 
ก าไรตอ่หุ้น (บาท/หุ้น) 2.04 2.30 

 จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ผู้ ถือหุ้นได้สอบถามวา่เหตใุดบริษัทฯ จึงมีหนีส้นิเพิ่มขึน้ 
นางสดุารัตน์ พทัธ์วิวฒัน์ศิริ ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า หนีส้ินที่เพิ่มขึน้ สาเหตหุลกัเกิดจากค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ปรับ

เพิ่มขึน้ อยา่งไรก็ตาม ทางบริษัทฯ ไมไ่ด้มีหนีส้นิกบัทางสถาบนัการเงินแตอ่ยา่งใด 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559 
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มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์อนุมตัิงบการเงินส าหรับปีสิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2559  
โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 815,716,050 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมตัิจดัสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2559 
 ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายในการจา่ยเงินปันผล ดงัตอ่ไปนี ้

บริษัทฯและบริษัทยอ่ยจะจ่ายเงินปันผลไมน้่อยกวา่ร้อยละ 50 ของก าไรสทุธิภายหลงัการหกัภาษีเงินได้นิตบิคุคล
และการจดัสรรทนุส ารองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นส าคญั อยา่งไรก็ตาม บริษัทฯและบริษัทย่อย
อาจพิจารณาจ่ายเงินปันผลในอัตราที่น้อยกว่าอัตราที่ก าหนดข้างต้น หรืองดจ่ายเงินปันผล โดยขึน้อยู่กับภาวะทาง
เศรษฐกิจ ผลการด าเนินงาน ฐานะการเงิน สภาพคลอ่งของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย และความจ าเป็นในการใช้เป็นเงินทนุ
หมนุเวียนในการบริหารกิจการและการขยายธุรกิจของบริษัทฯและบริษัทยอ่ย 

จากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2559  ซึง่ปรากฏวา่ บริษัทฯ มีก าไรสทุธิตาม
งบการเงินรวมเท่ากบั 2,100 ล้านบาท  นอกจากนี ้บริษัทฯ มีฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง สภาพคลอ่งทางการเงินท่ีสงู และมี
เงินทุนที่เพียงพอเพื่อสนับสนุนการขยายธุรกิจในอนาคต ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ครัง้ที่ 1/2560 เมื่อวนัที่ 24 
กมุภาพนัธ์ 2560 จึงมีมติให้เสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 
2559 ในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 1,916.58 ล้านบาท หรือคิดเป็นสดัสว่นร้อยละ 91 ของก าไรสทุธิตามงบ
การเงินรวม ซึง่เป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ  โดยที่บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแล้วเมื่อ
วนัที่ 8 กนัยายน 2559 ในอตัราหุ้นละ 1.00 บาท เป็นเงิน 910.25 ล้านบาท ดงันัน้  บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลงวดสดุท้าย
ในอตัราหุ้นละ 1.10 บาท เป็นเงิน 1,006.33 ล้านบาท 

คณะกรรมการบริษัทฯ ก าหนดให้วนัที่ 8 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัก าหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิได้รับเงินปันผล 
(Record Date) และวนัที่ 9 พฤษภาคม 2560 เป็นวนัปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้น เพื่อรวบรวมรายช่ือผู้ ถือหุ้นที่มีสิทธิ
ได้รับเงินปันผลตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 และก าหนดจ่ายเงินปัน
ผล ในวนัท่ี 23 พฤษภาคม 2560 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 ตามรายละเอียด

ที่ได้ชีแ้จงข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชมุลงมติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์อนมุตัิการจดัสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2559 
ตามที่เสนอ  โดยมีรายละเอียดดงันี ้

เห็นด้วย 815,745,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
บตัรเสยี 0 เสยีง   
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วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ 
 ประธานฯ แจ้งต่อที่ประชุมว่า ส าหรับในวาระการเลือกตัง้กรรมการนี ้ จะขอให้มีการลงมติเป็นรายบุคคล และ
ขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุรายลงคะแนนเสยีง ไมว่า่จะ เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีง  โดยผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ง่บตัรลงคะแนน จะ
ถือว่าเห็นด้วย   และเนื่องจากในวาระนี ้ประธานฯ เป็นกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย จึงขอให้ ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็นผู้น าเสนอรายละเอียดในวาระนี ้และดร.อรรณพ ตนัละมยั ได้เรียนเชิญกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียทัง้ 
3 ทา่นออกจากห้องประชมุ 
 ดร.อรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ แจ้งตอ่ที่ประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 18 ก าหนด
ว่า ในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้นประจ าปีทุกครัง้ กรรมการจะต้องออกจากต าแหน่งอย่างน้อยจ านวนหนึ่งในสามของ
จ านวนกรรมการทัง้หมด  โดยให้กรรมการที่อยู่ในต าแหน่งนานที่สดุนัน้เป็นผู้ออกจากต าแหน่ง  กรรมการผู้ซึ่งออกจาก
ต าแหน่งไปนัน้ อาจจะเลอืกเข้ารับต าแหนง่อีกก็ได้  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 มีกรรมการที่ต้องพ้นจาก
ต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 คน ดงันี ้

1. นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน        ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 

2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม     กรรมการและประธานเจ้าหน้าทีป่ฏิบตัิการ 

3. นายทนง โชติสรยทุธ์        กรรมการอิสระ  

โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อรับการพิจารณา
เลือกตัง้เป็นกรรมการ อย่างไรก็ตาม ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอรายช่ือบคุคลใดเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการของ
บริษัทฯ 

คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติที่
เหมาะสมเพื่อแทนกรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระและมีความเห็นว่า ควรเสนอให้กรรมการที่ ต้องออกจาก
ต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลบัเข้ารับต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากมีคณุสมบตัิเหมาะสม มีการ
มาร่วมประชมุอยา่งสม ่าเสมอ และให้ค าแนะน าที่สร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ตอ่ที่ประชมุ 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียได้ปรึกษาเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 
2560 ให้เลือกตัง้กรรมการที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระทัง้ 3 คน กลบัเข้าด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่  ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาคา่ตอบแทน  

จากนัน้ ดร.อรรรณพ ตนัละมยั ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความ
คิดเห็น 

ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ดร.อรรรณพ ตันละมัย ประธานกรรมการตรวจสอบ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งตัง้กรรมการของ

บริษัทฯ ตามที่เสนอ 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนแต่งตัง้ นาย    
ฤทธ์ิ ธีระโกเมน นายสมชาย หาญจิตต์เกษม และนายทนง โชติสรยทุธ์ กลบัเข้าด ารงต าแหนง่เป็นกรรมการต่อไปอีกวาระ
หนึง่ โดยได้ลงมติเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล ดงันี ้

1. นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน              ประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 
เห็นด้วย 789,750,850 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 96.8133 

ไมเ่ห็นด้วย 25,989,900 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 3.1860 
งดออกเสยีง 5,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
บตัรเสยี 1,900 เสยีง   
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2. นายสมชาย หาญจิตต์เกษม   กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบตัิการ 
เห็นด้วย 815,743,650 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.9995 

ไมเ่ห็นด้วย 0 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 
งดออกเสยีง 4,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

3. นายทนง โชติสรยทุธ์  กรรมการอิสระ 
เห็นด้วย 814,743,350 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.8768 

ไมเ่ห็นด้วย 999,300 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.1225 
งดออกเสยีง 5,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0006 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
 ประธานฯ ชีแ้จงตอ่ที่ประชมุวา่ คณะกรรมการได้มอบหมายให้คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณา
คา่ตอบแทนเป็นผู้พิจารณาคา่ตอบแทนของกรรมการ โดยยดึแนวทางในการพิจารณาตามหลกัเกณฑ์ดงันี ้  

1. คา่ตอบแทนกรรมการควรมีความเหมาะสมและสอดคล้องกบัภาระหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการ
แต่ละคน  นอกจากนี ้ค่าตอบแทนกรรมการควรอยู่ในระดบัที่ใกล้เคียงกบัค่าตอบแทนกรรมการของบริษัท
อื่นท่ีมีการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี และมีขนาดของธุรกิจที่ใกล้เคียงกนั 

2. ค่าตอบแทนที่จ่ายตามผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัทฯ เช่น โบนัสกรรมการ ควรเช่ือมโยงกับ
คา่ตอบแทนที่จ่ายให้แก่ผู้ ถือหุ้นในรูปเงินปันผล  

3. กรรมการที่ เป็นผู้ บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้ บริหารเท่านัน้ จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการของบริษัทฯ แตอ่ยา่งใด 

4. มีการทบทวนถึงความเหมาะสมของคา่ตอบแทนกรรมการเป็นประจ าทกุปี 
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาค่าตอบแทนกรรมการส าหรับปี 2560 

และโบนสักรรมการประจ าปี 2559 และได้เสนอค าแนะน าดงันี ้
1. คา่ตอบแทนของกรรมการบริษัทซึง่จ่ายเป็นรายเดือน ในปัจจบุนัมีความเหมาะสมแล้ว 

2. คา่เบีย้ประชมุที่จ่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชุมส าหรับคณะกรรมการตรวจสอบนัน้ เห็นวา่อยูใ่นระดบัต ่าเมื่อ

เปรียบเทียบกบับริษัทจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์ที่อยูใ่นอตุสาหกรรมเดียวกนัหรือที่มีขนาดใกล้เคียงกนั 

จึงเห็นควรเสนอให้ปรับขึน้ 

3. ส าหรับโบนสักรรมการประจ าปี 2559 ควรเปลี่ยนแปลงตามสดัสว่นการเปลีย่นแปลงของการจ่ายเงินปันผล

ประจ าปี 2559 

คณะกรรมการเห็นควรเสนอตอ่ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 เพื่อพิจารณาอนมุตัิการจ่ายคา่ตอบแทน

กรรมการส าหรับปี 2560 และโบนสักรรมการประจ าปี 2559 ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบรรษัทภิบาล สรรหา และ

พิจารณาคา่ตอบแทน ดงันี ้

เงินโบนสักรรมการ                 
ต าแหน่ง ประจ าปี 2559 ประจ าปี 2558 เปลี่ยนแปลงจากปี 2558 

ประธานกรรมการ 983,000 บาท 890,000 บาท 93,000 บาท 

กรรมการ 655,000 บาท 593,000 บาท 62,000 บาท 
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คา่ตอบแทนทีจ่่ายเป็นรายเดือนของกรรมการบริษัท                          
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธานกรรมการ 37,500 บาท 37,500 บาท - 

กรรมการ 25,000 บาท 25,000 บาท - 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับกรรมการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธานกรรมการ 27,000 บาท 22,500 บาท 4,500 บาท 

กรรมการ 18,000 บาท 15,000 บาท 3,000 บาท 

คา่เบีย้ประชมุทีจ่่ายเป็นรายครัง้ตอ่การประชมุส าหรับกรรมการของคณะกรรมการชดุยอ่ยอื่นๆ                     
ต าแหน่ง ปี 2560 ปี 2559 เปลี่ยนแปลงจากปี 2559 

ประธานกรรมการ 22,500 บาท 22,500 บาท - 

กรรมการ 15,000 บาท 15,000 บาท - 

ทัง้นี ้กรรมการท่ีเป็นผู้บริหารของบริษัทฯ จะได้รับค่าตอบแทนในฐานะของผู้บริหารบริษัทฯ เท่านัน้  จะไม่ได้รับ
คา่ตอบแทนในฐานะกรรมการแตอ่ยา่งใด 

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็น 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ 

มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ โดย
มีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 813,160,250 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6824 

ไมเ่ห็นด้วย 2,586,400 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3170 
งดออกเสยีง 3,800 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0004 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ส าหรับปี 2560 
 ประธานฯ ได้มอบหมายให้นายประวิทย์ ตนัติวศินชยั กรรมการและที่ปรึกษาทางด้านบญัชีและการเงิน น าเสนอ
รายละเอียดตอ่ที่ประชมุ 

นายประวิทย์ ตันติวศินชัย ชีแ้จงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่ง
ก าหนดให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทกุปี ทัง้นี ้
ในการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี จะแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีคนเดิมอีกก็ได้  ดงันัน้  ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปีในครัง้นี ้จึง
ต้องมีการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2560  ในการคดัเลอืกผู้สอบบญัชีที่
มีคณุสมบตัิที่เหมาะสมและค่าสอบบญัชีที่สมเหตสุมผลของบริษัทฯ ประจ าปี 2560 นัน้ คณะกรรมการตรวจสอบเห็นควร
เสนอให้ที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจ าปี 2560 แต่งตัง้ผู้สอบบญัชีจากบริษัท ส านกังาน อีวาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ส าหรับปีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1.นางสาวกมลทิพย์ เลศิวิทย์วรเทพ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4377 และ/หรือ 
2.นายวิชาติ โลเกศกระวี                  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4451และ/หรือ 
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3.นางสาวศิริวรรณ สรุเทพินทร์         ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขที่ 4604  
และก าหนดค่าสอบบญัชีส าหรับปี 2560 ส าหรับบริษัทฯ เป็นจ านวนเงิน 2,130,000 บาท ซึ่งเพิ่มขึน้จากปี 2559 จ านวน 
450,000 บาท  เนื่องจากปริมาณงานของผู้สอบบัญชีเพิ่มขึน้จากการขยายธุรกิจของบริษัทฯอย่างต่อเนื่อง และมี งาน
ตรวจสอบเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบญัชีที่มีการปรับปรุงใหม ่ 

ทัง้นี  ้ผู้ สอบบัญชีทัง้สามคนที่ ได้ รับการเสนอช่ือดังกล่ าวมีคุณสมบัติตามที่ก าหนดไว้ในประกาศของ
คณะกรรมการก ากับหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์เก่ียวกับเร่ืองการหมุนเวียนผู้สอบบญัชี คือ ไม่มีผู้ ใดปฏิบตัิหน้าที่
ตรวจสอบหรือสอบทานและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯมาแล้วห้ารอบปีบญัชีติดต่อกนั  นอกจากนี ้บริษัท 
ส านกังาน อีวาย จ ากดั และผู้สอบบญัชีดงักลา่วไมม่ีความสมัพนัธ์หรือสว่นได้เสยีกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้น
รายใหญ่ หรือผู้ที่เก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่ว  

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถามและแสดงความคิดเห็น 
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นซกัถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ่มเติม 
ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้ สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2560 ตาม

รายละเอียดที่เสนอข้างต้น 
มติที่ประชุม:    ที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนนอนมุตัิแต่งตัง้
ผู้สอบบญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชีส าหรับปี 2560 โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

เห็นด้วย 812,843,294 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 99.6387 

ไมเ่ห็นด้วย 2,946,200 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.3611 
งดออกเสยีง 1,000 เสยีง คิดเป็นร้อยละ 0.0001 
บตัรเสยี 0 เสยีง   

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
ประธานฯ แจ้งตอ่ที่ประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ.2535 มาตรา 105 ได้ระบไุว้วา่ “ผู้ ถือ

หุ้นซึ่งมีหุ้นนบัรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จะขอให้ที่ประชุมพิจารณาเร่ือ งอื่น
นอกจากที่ก าหนดไว้ในหนงัสือนดัประชมุอีกก็ได้”  โดยบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอวาระการประชมุลว่งหน้า ซึ่ง
ไมม่ีผู้ เสนอเร่ืองอื่นใดเป็นระเบียบวาระ  ดงันัน้จะไมม่ีการน าเสนอเร่ืองอื่นใดให้ที่ประชมุพิจารณาอนมุตัิและจะไมม่ีการลง
มติใด ๆ ในวาระนี ้

จากนัน้ ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  
ไมม่ีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเพิ่มเติม 
ประธานฯ กลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นที่สละเวลามาร่วมการประชุม และให้ข้อคิดเห็นต่าง ๆ ท่ีเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง

ตอ่บริษัท และกลา่วปิดการประชมุ 
ปิดการประชมุ เวลา 15.10 น. 
 
 
     ลงช่ือ…………………………………ประธานท่ีประชมุ 
        (นายฤทธ์ิ ธีระโกเมน) 
 
 


