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เร่ิมการประชุม 

 

  นายเฉลิมชยั ดุพสักูล เลขานกุารบริษัท ได้แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมทัง้ด้วยตนเอง และ โดย

การมอบฉันทะรวม 61 คน (ผู้ ถือหุ้น 38 คน ผู้ รับมอบฉันทะ 23 คน) นับจํานวนหุ้นได้ 209,005,333 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 

67.989 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จํานวน 307,407,762 หุ้น  

หมายเหตุ  ก่อนท่ีจะลงคะแนนในวาระท่ี 3 นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ มีผู้ ถือหุ้นทัง้มาด้วยตนเอง 

และโดยการมอบฉนัทะมาเพิ่มอีกจํานวน 15 คน (ผู้ ถือหุ้น 6 คน ผู้ รับมอบฉนัทะ 9 คน) นบัจํานวนหุ้นได้387,806 หุ้น รวม

เป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 76 คน (ผู้ ถือหุ้น 44 คน ผู้ รับมอบฉนัทะ 32 คน) 

นบัจํานวนหุ้นได้ 209,393,139 หุ้น คิดเป็นร้อยละ68.116  ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จํานวน 307,407,762 

หุ้น และก่อนท่ีจะลงมติในวาระท่ี 7 มีผู้ ถือหุ้นทัง้มาด้วยตนเอง มาเพิ่มอีกจํานวน 2 คน นบัจํานวนหุ้นได้ 43 หุ้น รวมเป็นผู้

ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉันทะทัง้สิน้ 78 คน (ผู้ ถือหุ้น 46 คน ผู้ รับมอบฉนัทะ 32 คน) นบั

จํานวนหุ้นได้ 209,393,182 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.116 ของหุ้นท่ีจําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จํานวน 307,407,762 หุ้น 

และในวาระท่ี 8 มีผู้ ถือหุ้นทัง้มาด้วยตนเอง และโดยการมอบฉันทะมาเพ่ิมอีกจํานวน 21 คน (ผู้ ถือหุ้น 5 คน ผู้ รับมอบ

ฉนัทะ 16 คน) นบัจํานวนหุ้นได้ 3,735 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นท่ีเข้าร่วมประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะทัง้สิน้ 

99 คน (ผู้ ถือหุ้ น 51 คน ผู้ รับมอบฉันทะ 48 คน) นับจํานวนหุ้ นได้ 209,396,917 หุ้ น คิดเป็นร้อยละ 68,117 ของหุ้ นท่ี

จําหน่ายแล้วทัง้หมดของบริษัท จํานวน 307,407,762 หุ้น 

 

  นายตนั เตียว ลิม ประธานกรรมการ เป็นประธานในท่ีประชุม   ประธานฯ แถลงว่า มีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วม

ประชมุทัง้ด้วยตนเอง และ โดยการมอบฉนัทะ ไม่น้อยกว่า 25 คน และเกินกวา่1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด 

ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบงัคบัของบริษัท จึงกล่าวเปิดประชุม และ มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เลขานุการ

บริษัท ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ดําเนินการประชมุ 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้ชีแ้จงถึงวิธีการออกเสียงลงคะแนนต่อท่ีประชมุว่า ในการออกเสียงลงคะแนน 

ให้หุ้นหนึ่งหุ้นมีเสียงหนึง่เสียง หากผู้ ถือหุ้นท่านใดต้องการงดออกเสียง หรือ คดัค้าน ในวาระใด ขอให้กรอกรายละเอียดใน

ใบลงคะแนน และ ยกมือขึน้ และ ทางทีมงานจะไปรับใบลงคะแนนมาเพ่ือสรุปคะแนนเสียง    สําหรับผู้ ถือหุ้นท่ีไม่คดัค้าน 

หรือ ไมง่ดออกเสียง ก็ถือวา่อนมุติั 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้ดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระ ดงัตอ่ไปนี ้ 

 

  

 



วาระที่ 1    พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาํปี 2557 

 

  นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี 2557 

ซึง่ประชมุเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 ตามรายละเอียดในเอกสารท่ีได้จดัสง่ให้แก่ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุ

ก่อนการประชมุแล้ว 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม  

 

  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

  มต ิ รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ประจําปี  2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 โดยมี

คะแนนเสียงดงันี ้

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,005,333 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน                   0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0 

  - งดออกเสียงจํานวน       0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ   0 

 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานผลการดาํเนินงานของบริษัท ประจาํปี 2557  

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู เรียนเชิญ นางสาวสายใจ รักขิตธนะ รองกรรมการผู้จดัการ กลา่วรายงานผลการ

ดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 ให้ท่ีประชมุทราบ  

 

  นางสาวสายใจ รักขิตธนะ ได้รายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 ตอ่ท่ีประชมุ  

 

  นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 

  มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกับประเด็นผลการดําเนินงานของบริษัทในประเทศฟิลิปปินส์ นาย

ปราโมทย์ สดุจิตพร ได้ตอบคําถามของผู้ ถือหุ้นจนเป็นท่ีพอใจ 

   

  ท่ีประชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําปี 2557 

 



  

วาระที่ 3  พจิารณาอนุมัตงิบแสดงฐานะการเงนิ และงบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ สาํหรับรอบระยะเวลา

  บัญชีประจาํปี 2557 

 

  นายเฉลิมชัย ดุพัสกูล เรียนเชิญ นางสาวสายใจ รักขิตธนะ รองกรรมการผู้ จัดการ กล่าวรายงานงบ

แสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2557 ให้ท่ีประชมุทราบ 

   นางสาวสายใจ รักขิตธนะ ได้รายงานงบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ สําหรับรอบ

ระยะเวลาบญัชีประจําปี 2557 ตอ่ท่ีประชมุ 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ขอให้ท่ีประชมุพิจารณา และ อนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุ

เบ็ดเสร็จสําหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจําปี 2557  ซึ่งผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบ และได้ผ่านการ

ตรวจสอบจากผู้สอบบญัชีรับอนญุาตซึ่งได้แสดงความเห็นแบบไม่มีเง่ือนไข และ ได้จดัส่งไปยงัผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญ

ประชมุแล้วก่อนการประชมุ 

 

  นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 

 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉนัท์ ดงันี ้

  มต ิ อนมุติังบแสดงฐานะการเงิน และงบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ สําหรับรอบระยะเวลาบญัชี

ประจําปี 2557 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,393,139 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน      0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

  - งดออกเสียงจํานวน       0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 4  พจิารณาอนุมัตงิดการจ่ายเงนิปันผลประจาํปี 2557 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้รายงานการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 ตอ่ท่ีประชมุ สรุปได้ดงันี ้ 

 



  คณะกรรมการบริษัทฯ ได้พิจารณาแล้วเหน็วา่ ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นสมควรท่ีจะพิจารณาอนมุติังดการ

จ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 สําหรับผลการดําเนินงานตัง้แตว่นัท่ี 1 มกราคม 2557  ถงึ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2557 เน่ืองจาก

บริษัทมีผลการดําเนินงานขาดทนุ 

 

  ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จดัสรรเงินทนุสํารองตามกฎหมายครบถ้วนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว  

   

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการงดการจ่ายเงินปันผลประจําปี 2557 โดยได้

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติม 

 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

  มต ิ อนมุติังดการจ่ายเงินปันผลประจําปี  2557 โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,393,139 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน      0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

  - งดออกเสียงจํานวน       0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 5  พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตาํแหน่งตามวาระ  

 

  นายเฉลิมชยั ดุพสักูล แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ กําหนดว่า ในการประชุมสามญั

ประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่ง 1 ใน 3 ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไม่ได้ ก็ให้ออก

โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัส่วน 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษัท

นัน้ ให้ใช้วิธีจับสลากกันว่าผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสุดนัน้เป็นผู้ ออกจาก

ตําแหน่ง กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจได้รับเลือกเข้ามาดํารงตําแหน่งใหม่ก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น

ประจําปี 2558 ครัง้นี ้มีกรรมการท่ีต้องออกตามวาระจํานวน 2 ทา่น ได้แก่ 

  1. นายตนั เตียว ลมิ   ประธานกรรมการ 

  2. นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้แจ้งเพิ่มเติมต่อท่ีประชมุว่า สําหรับการประชมุครัง้นี ้บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู้

ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัท ตัง้แต่วนัท่ี 11 ธันวาคม 

2557 ถึงวนัท่ี 10 กมุภาพนัธ์ 2558 แต่ปรากฏว่า ไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ



บริษัทฯ แต่อย่างใด ท่ีประชุมคณะกรรมการจึงมีมติเสนอให้แต่งตัง้ นายตนั เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ 

กลบัเข้ารับตําแหน่งกรรมการบริษัท และดํารงตําแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่ง และขอให้ท่ีประชมุออกเสียงเลือกตัง้กรรมการเป็น

รายบคุคล 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่งตาม

วาระ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแต่ละราย 

   

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

   

  ท่ีประชุมได้พิจารณาเร่ืองดงักล่าว และ ออกเสียงเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีพ้นจากตําแหน่ง

ตามวาระเป็นรายบคุคล โดยมีมติ ดงันี ้

  มต ิ อนมุติัการเลือกตัง้นายตนั เตียว ลิม และนายเฉลิมพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ กลบัเข้ารับตําแหน่ง

กรรมการบริษัทตามเดิมอีกวาระหนึง่ โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  (1) นายตนั เตียว ลมิ   

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,393,139 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน      0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

  - งดออกเสียงจํานวน       0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 (2) นายเฉลมิพงษ์ จิตต์ขนัติวงศ์ 

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,393,139 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน      0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

  - งดออกเสียงจํานวน       0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่า ค่าตอบแทนกรรมการ

บริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปี 2557 เม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2557 

เป็นอตัราท่ีเหมาะสมแล้ว จึงเห็นควรเสนอท่ีประชุมผู้ ถือหุ้น พิจารณาอนุมติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และ กรรมการ

ตรวจสอบ ตามอตัราเดิมดงันี ้

  กรรมการบริษัท ได้รับคา่ตอบแทนเป็นรายเดือน โดย 

   ประธานกรรมการ   30,000 บาทตอ่เดือน 

   กรรมการ    20,000 บาทตอ่เดือน 



  กรรมการตรวจสอบ ได้รับค่าตอบแทนเป็นค่าเบีย้ประชมุสําหรับการประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ

  ในแตล่ะครัง้ โดย 

   ประธานกรรมการตรวจสอบ  40,000 บาทตอ่ครัง้ 

   กรรมการตรวจสอบ  30,000 บาทตอ่ครัง้ 

 

  ทัง้นี ้หากกรรมการท่านใดเป็นพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ ก็ให้ค่าตอบแทนกรรมการดงักลา่วเป็น

สว่นเพิ่มเติมจากคา่จ้างปกติท่ีกรรมการแตล่ะทา่นได้รับ  

  โดยให้มีผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัคา่ตอบแทนกรรมการ โดยได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

สอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้

  มต ิ อนมุติัค่าตอบแทนกรรมการบริษัท และกรรมการตรวจสอบ ตามท่ีเสนอทกุประการ โดยให้มี

ผลตัง้แตว่นัท่ี 1 พฤษภาคม 2557 เป็นต้นไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,393,139 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน      0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

  - งดออกเสียงจํานวน       0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ     0 

 

วาระที่7  พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และ กาํหนดค่าสอบบัญชี ประจาํปี 2558 

 

  นายเฉลิมชยั ดุพสักูล เรียนเชิญ นางสาวสายใจ รักขิตธนะ รองกรรมการผู้จดัการ ชีแ้จงรายละเอียด

เก่ียวกบัการแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี 2558 ให้ท่ีประชมุทราบ 

 

  นางสาวสายใจ รักขิตธนะ แจ้งต่อท่ีประชุมว่า โดยการเสนอแนะจากคณะกรรมการตรวจสอบ 

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว เห็นควรเสนอให้ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติให้แต่งตัง้ผู้ สอบบัญชี ประจําปี 

2558 ดงันี ้

  นายพิสิฐ ทางธนกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 4095 และ/หรือ นางณฐพร พนัธุ์อดุม ผู้สอบบญัชีรับ

อนุญาตเลขท่ี 3430 และ/หรือ นายขจรเกียรติ อรุณไพโรจนกุล ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 3445 ในนามบริษัท           



ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท ประจําปี 2558 โดยให้ผู้สอบบญัชีคนใดคนหนึ่ง มี

อํานาจตรวจสอบ สอบทาน จัดทําและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท และในกรณีท่ีผู้ สอบบัญชีตามรายนาม

ข้างต้น ไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้ ให้บริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั เป็นผู้ มีอํานาจจดัหาผู้สอบบญัชี

รับอนญุาตอ่ืนของบริษัท ไพร้ซวอเตอร์เฮาส์คเูปอร์ส เอบีเอเอส จํากดั ทําหน้าท่ีตรวจสอบบญัชีและแสดงความเห็นต่องบ

การเงินของบริษัท แทนได้ โดยกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2558 เป็นเงินจํานวน 1,600,000 บาท  (ค่าสอบบัญชี

ประจําปี 2557 เป็นเงิน 1,650,000 บาท) 

 

ทัง้นี ้หากมีงานนอกเหนือจากการสอบบญัชีตามปกติ ขอให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา

กําหนดคา่ใช้จ่ายพิเศษเป็นกรณีๆ ไป 

 

โดยผู้สอบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานัน้ ไม่มีส่วนได้เสีย หรือความสมัพนัธ์ทางธุรกิจกบับริษัท และหรือบริษัทย่อย และ

หรือผู้บริหาร และหรือผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับบุคคลดังกล่าว ในลักษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบัติ

หน้าท่ีอยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 

  นายเฉลิมชยั ดพุสักลู ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี และ กําหนดค่าสอบบญัชี 

ประจําปี 2558 และ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ก่อนการออกเสียงลงคะแนน 

 

  ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม 

 

  ท่ีประชมุพิจารณาแล้วมีมติ ดงันี ้ 

  มต ิ อนมุติัให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ กําหนดคา่สอบบญัชี ประจําปี  2558 ต าม ท่ี เสน อทุ ก

ประการ และ อนุมัติการมอบอํานาจให้คณะกรรมการเป็นผู้ มีอํานาจพิจารณากําหนดค่าใช้จ่ายพิเศษ หากมีงาน

นอกเหนือจากการสอบบญัชีประจําปีตามปกติเป็นกรณีๆ ไป โดยมีคะแนนเสียงดงันี ้

  - เหน็ด้วยจํานวน  209,393,182 คะแนน คิดเป็นร้อยละ  100 

  - ไมเ่หน็ด้วยจํานวน      0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0 

  - งดออกเสียงจํานวน                 0 คะแนน คิดเป็นร้อยละ    0 

 

วาระที่ 8  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  

 

  นายปราโมทย์ สดุจิตพร ได้แจ้งต่อท่ีประชมุเก่ียวกบัการกลยทุธ์ในการดําเนินงานของบริษัทในปี 2558 

นี ้วา่บริษัทฯ จะเน้นเปิดให้บริการเกมบนโทรศพัท์เคล่ือนท่ีมากขึน้ ให้ท่ีประชมุรับทราบ 



  

  นายเฉลมิชยั ดพุสักลู ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถาม หรือ เสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณาเพิ่มเติม 

 

  มีผู้ ถือหุ้นสอบถามเพ่ิมเติมเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัท นายปราโมทย์ สดุจิตพร ได้ตอบคําถาม

ของผู้ ถือหุ้นจนเป็นท่ีพอใจ นอกจากนี ้ผู้ ถือหุ้นได้ให้ข้อเสนอแนะแก่บริษัทเก่ียวกบัการดําเนินงานของบริษัทด้วย ซึง่บริษัท

ฯ ได้รับทราบและจะได้นําไปพิจารณาตอ่ไป 

 

  เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นซักถามเพ่ิมเติม และ ไม่มีผู้ ใดเสนอเร่ืองอ่ืนใดเพ่ือพิจารณา  ประธานฯ ได้กล่าว

ขอบคณุผู้ ถือหุ้น และ กลา่วปิดประชมุ เวลา 15.30 น. 

 

 

 

           …........................................ 

               (นายตนั เตียว ลมิ) 

               ประธานท่ีประชมุ 

 

 

 

      รับรองวา่ถกูต้อง 

 

 

 

(นายปราโมทย์ สดุจิตพร) (นายเลศิชาย กนัภยั)   

          กรรมการ                        กรรมการ  


