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รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป  2551 
บริษัท ระยองเพียวริฟายเออร จํากัด (มหาชน) 

วันพฤหัสบดีที่ 3 เมษายน 2551 
 

ณ หองเจาพระยาบอลรูม โรงแรมเจาพระยาปารค เลขที่ 247 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร โดยมี         

นายวีระวัฒน ชลวณิช ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่เปนประธานที่ประชุม 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนที่มารวมประชุมสามัญผูถือหุนในครั้งนี้ และแจงวามีผูถือหุนทั้งที่มาประชุมดวยตนเอง 

และมอบฉันทะใหผูอื่นมาประชุมแทนรวมทั้งสิ้น 158 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 281,675,790 หุน คิดเปนรอยละ 53.16 ของจํานวน

หุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ซึ่งเกินกวาหนึ่งในสามของจํานวนหุนที่จําหนายแลวทั้งหมด ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ 

จึงขอเปดประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2551 เพ่ือพิจารณาเรื่องตางๆ ตามระเบียบวาระที่แจงไวในหนังสือเชิญประชุม ที่ไดสงถึงผู

ถือหุนกอนหนานี้แลว 

ประธานฯ ไดชี้แจงกติกาการออกเสียงลงมติในการประชุมคร้ังนี้วา เพ่ือความรวดเร็วจะใชวิธีการสอบถาม และนบัคะแนน

เสียงเฉพาะของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระเทานั้น 

นายสุพจน เอื้อชัยเลิศกุล ผูถือหุนเสนอวา เพ่ือใหการการนับคะแนนในวาระการเลือกต้ังกรรมการเปนไปตามหลักการ

กํากับดูแลกิจการที่ดี ขอใหใชวิธีการออกเสียงเลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคล และออกเสียงลงคะแนนเลือกกรรมการทีละคน 

ประธานฯ กลาวขอบคุณ และเพิ่มเติมวา ในวาระการเลือกต้ังกรรมการ ขอใหกรรมการที่ตองออกตามวาระ ออกไปนอกหอง

ประชุม และกลับเขามาอีกครั้งเมื่อผานวาระการประชุมนี้ไปแลว 

ที่ประชุมรับทราบ และเมื่อไมมีผูใดเสนอความเห็นใดอีก ประธานฯ จึงดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระตอไป 
 
วาระที่ 1    พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2550 

ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณา และรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 5 

เมษายน 2550 ดังรายละเอียดตามเอกสารที่ไดจัดสงไปยังผูถือหุนพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว  
 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2550 ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน 281,675,790 เสียง  คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย   จํานวน                0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง  จํานวน                0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 

  
วาระที่ 2     พิจารณารับรองรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 

ประธานฯ ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 ตามรายละเอียดในรายงาน

ประจําป 2550 ของบริษัทฯ ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลว และไดสรุปภาพรวมของผลประกอบการใหที่ประชุมรับทราบดังนี้ 

 

ในปที่ผานมาบริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี มียอดขายรวมเกินกวา 2 หมื่นลานบาท เพ่ิมขึ้นจากปกอนหนานี้ประมาณ 6% 

มีกําไรสุทธิประมาณ 401 ลานบาท เปนกําไรที่เพ่ิมขึ้น 118% เทียบกับป 2549 ขั้นตอนการผลิตเปนไปอยางมี
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ประสิทธิภาพเต็มกําลังตลอดทั้งป หลังจากนั้นไดขอให นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผูจัดการ รายงานการสรุปผล

การดําเนินงานใหที่ประชุมทราบ 

 

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผูจัดการ กลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปที่ผานมาวา บริษัทฯ มี

รายไดเพ่ิมขึ้น 1,257 ลานบาท และมีกําไรขั้นตนเพิ่มขึ้น 57% ซึ่งเปนผลมาจากปริมาณการผลิตที่เพ่ิมขึ้น, ปริมาณการ

ขายเพิ่มขึ้น, ตนทุนการผลิตตอหนวยต่ําลงกวาปที่แลว และจากราคาน้ํามันที่เพ่ิมสูงขึ้น สงผลใหมีกําไรจาก Stock น้ํามัน

ดวย แมวาคาใชจายในการขาย และการบริหารงานจะเพิ่มขึ้นเล็กนอยจากการขยายโครงการตางๆ เชน โครงการเพียว

ไบโอดีเซล และโครงการเพียวสัมมากร ซึ่งยังไมไดเร่ิมเก็บเกี่ยวผลประโยชน และจะไปสะทอนผลกําไรในอนาคต แต

บริษัทฯ ก็ยังสามารถสรางผลกําไรไดถึง 76 สตางคตอหุน และไดรายงานสรุปฐานะทางการเงินของบริษัทฯ ดังนี้ 

 
ผลการดําเนินงาน                                หนวย:  ลานบาท 

รายการ  2550 2549 % เพิ่ม (ลด) 
รายไดจากการขาย  20,759   19,502   6 

ตนทุนขาย  19,714 18,837 5 

กําไรขั้นตน  1,045 665 57 

คาใชจายในการขาย และบริหาร  524 444 18 

กําไรสุทธิ  401 183 119 

กําไรตอหุน (บาท)              0.76             0.35 119 
 
สถานะทางการเงิน                          

             

สินทรัพยรวม  3,855 3,327 16 

หนี้สินรวม  2,357 2,097 12 

สวนของผูถือหุนรวม  1,498 1,230 22 

 
อัตราสวนทางการเงิน 
 Assets Performance: 
 อัตราสวนสภาพคลอง (Current Ratio)                                 1.16 เทา               1.09 เทา 

 อัตราสวนการหมุนเวียนของทรพัยสินรวม  

 (Total Assets Turnover Ratio)   10.79 เทา 5.88 เทา 
 Profitability Performance: 
 อัตรากําไรขั้นตน (Gross Profit Margin)    4.94 %  3.26 %  

 อัตรากําไรสุทธิ (Net Profit Margin)     1.93 %  0.94 % 
 Company Performance: 
 อัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวม  

(Returns on Total Assets – ROA)   10.39 %  5.51 % 
 Debt Performance: 
 อัตราสวนหนี้สินตอสวนของผูถือหุน  

 (Debt on Equity Ratio)    1.60 เทา  1.77 เทา 
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    รายการ     2550    2549 
 อัตราสวนหนี้สินระยะยาวตอสวนของผูถือหุน 

 (Long Term Loan to Equity Ratio)   0.05 เทา  0.09 เทา 
    Earnings Performance: 

                   กําไรตอหุน (Earnings per Share – EPS)  0.76 บาท  0.35 บาท 

     อัตราผลตอบแทนตอสวนของผูถือหุน  

                   (Returns on Equity - ROE)    27.19 %  15.45 % 
                                                      

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผูจัดการ กลาวสรุปวา หากไมมีเหตุการณสุดวิสัยใดๆ คณะผูบริหารมั่นใจวาจะรักษา

ประสิทธิภาพในการดําเนินงานของบริษัทฯ ไวได โดยเฉพาะในปหนา เมื่อโครงการใหมๆ ของบริษัทฯ เร่ิมประกอบการ

อยางเต็มประสิทธิภาพ บริษัทฯ จะสามารถเก็บเกี่ยวผลประโยชนกลับคืนมาได 
 

ประธานฯ กลาวเสริมวา ปที่ผานมา งานดานการตลาด และการขายของบริษัทฯ ทําไดดี ดานการผลิตก็สามารถผลิตได

เต็มกําลัง คุณภาพของวัตถุดิบไมมีปญหา สวนสถานะทางการเงินนั้น บริษัทฯ มีสภาพคลองดี มีกําไรเต็มเม็ดเต็มหนวย 

นอกจากนี้ ในการดําเนินงานก็มีการพัฒนาปรับปรุงงานในหลายๆ ดาน ซึ่งจะไดเรียนใหทานผูถือหุนทราบเพิ่มเติมใน

วาระอื่นๆ 
 

ผูถือหุนซักถามเรื่องการขยายงานของบริษัทฯ เชน การลงทุนใน VTN-P ประเทศเวียดนาม, การขยายสถานีบริการน้ํามัน 

ซึ่งประธานฯ ชี้แจงวา แมบริษัทฯ จะพบปญหาในโครงการเวียตนามมาก แตก็ไดหาทางออกไวเรียบรอยแลว ซึ่งจะไดเรียน

ใหที่ประชุมทราบตอไป รวมถึงโครงการการขยายสถานีบริการน้ํามันดวย 
 

ผูถือหุนสอบถามเรื่องการถือครองหุนของ นายสมพงษ ชลคดีดํารงกุล ซึ่งมีจํานวนคอนขางมาก วามีนัยสําคัญหรือไม 

นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการผูจัดการ เรียนวา บริษัทฯ ไมเคยติดตอ หรือไดรับการติดตอจาก นายสมพงษ ชลคดี

ดํารงกุล แตอยางใด 
 

เมื่อไมมีการซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมลงมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานประจําป 2550 โดยใน

วาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 10 ราย จํานวนหุน 694,386 หุน รวมผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 168 รายโดยมีหุน

รวม 282,370,176 หุน 
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติรับรองรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ประจําป 2550 ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  282,370,176 เสียง  คิดเปนรอยละ 100  
ไมเห็นดวย   จํานวน                0  เสียง  คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง  จํานวน                0  เสียง  คิดเปนรอยละ    0 

 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชีส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 
ประธานฯ ไดมอบหมายให ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ รายงานสรุปใหที่ประชุมทราบ 
 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ไดอางถึงรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงาน

ประจําป หนา 46-47 ซึ่งคณะทํางานรวมกับผูตรวจสอบภายในไดดูแล และสอบทานงบการเงินที่แสดงไวในหนา 49-102 
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ซึ่งระบุวา ผูสอบบัญชีภายนอกเสนอรายงานการตรวจสอบงบการเงิน ซึ่งประกอบไปดวย งบดุล งบกําไรขาดทุน งบ

กระแสเงินสดของบริษัทฯ สําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 วาเปนงบการเงินที่ผูสอบบัญชีใหการ

รับรองโดยไมมีเงื่อนไข ดังนั้นหากไมมีผูใดซักถาม จะขอใหประธานฯ เสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไร

ขาดทุนสําหรับรอบบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามรายละเอียดที่ปรากฎในรายงานประจําปของบริษัทฯ ที่ได

จัดสงใหผูถือหุนแลว 
 

ผูถือหุนไดซักถามในบางประเด็น เกี่ยวกับเงินลงทุนชั่วคราว, ลูกหนี้ที่ยังเก็บเงินไมได, สินทรัพยที่ไมหมุนเวียนอื่น, การตั้ง

คาเผื่อสงสัยหนี้จะสูญ, เงินกูยืมระยะยาว, ลูกหนี้การคา และเงินใหกูยืมระยะสั้นอื่นๆ ซึ่งประธานฯ ไดมอบหมายให นาย

สมบูรณ ศิริชัยนฤมิตร ผูจัดการทั่วไปสายบริหารและการเงิน ชี้แจงตอบขอซักถามในทุกประเด็นขางตนจนเปนที่กระจาง

อยางครบถวน  
 

ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดกรุณารวมกันซักถาม และใหความสนใจในกิจการของบริษัทฯ เปนอยางดี 

และเมื่อไมมีการซักถามอื่นใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ งบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบ

บัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 โดยในวาระนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมเพ่ิม 4 ราย จํานวนหุน 3,337,350 หุน รวม

ผูถือหุนเขารวมประชุมทั้งสิ้น 172 รายโดยมีหุนรวม 286,007,526 หุน 
 

 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุน สําหรับรอบบัญชี ส้ินสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2550 ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน 286,007,526 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย   จํานวน                0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง  จํานวน                0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 

 
วาระที่ 4   พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรสุทธิจากผลการดําเนินงานป 2550 และการจายเงินปนผล 

ประธานฯ เรียนตอที่ประชุมวา ตามที่บริษัทฯ มีนโยบายจายเงินปนผลไมนอยกวารอยละ 50 ของผลประกอบการนั้น ในป 

2550 บริษัทฯ มีผลประกอบการที่ดี มีกําไรสุทธิ 0.76 บาทตอหุน ในขณะที่มีเงินสํารองตามกฎหมายจํานวน 53,004,817 

บาทครบ 10% ของทุนจดทะเบียนแลว และบริษัทฯ มีภาระสําหรับโครงการในอนาคตรออยูดวย  

 

คณะกรรมการบริษัทจึงไดพิจารณา และเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาจัดสรรกําไร โดยการจายเงินปนผลสําหรับผล

ประกอบการป 2550 ใหแกผูถือหุน ในอัตรา 0.42 บาทตอหุน ซึ่งเมื่อหักเงินปนผลระหวางกาลที่จายไปแลว เมื่อวันที่ 4 

กันยายน 2550 ในอัตรา 0.12 บาทตอหุน จํานวน 63,151,252 บาท (หกสิบสามลานหนึ่งแสนหาหมื่นหนึ่งพันสองรอยหา

สิบสองบาท) คงเหลือเงินปนผลจายอีกในอัตรา 0.30 บาทตอหุน คิดเปนเงินจํานวน 154,619,738.70 บาท (หนึ่งรอยหา

สิบสี่ลานหกแสนหนึ่งหมื่นเกาพันเจ็ดรอยสามสิบแปดบาทเจ็ดสิบสตางค)  

 

โดยขอเสนอใหจายปนผลเปนเงินสดใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุนเพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล 

วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 12:00 น. และกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 2551 คงเหลือกําไรสะสมที่ยังไมได

จัดสรรยกไปป 2551 จํานวน 411,488,761.30 บาท (สี่รอยสิบเอ็ดลานสี่แสนแปดหมื่นแปดพันเจ็ดรอยหกสิบเอ็ดบาท

สามสิบสตางค) 
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เมื่อไมมีการซักถามอยางใดอีก ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจายปนผล ประจําป 2550 ตามที่

คณะกรรมการบริษัทเสนอ 

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหจายเงินปนผลประจําป 2550 ในอัตรา 0.42 บาทตอหุน เม่ือหักเงินปนผล
ระหวางกาลที่จายไปแลวเม่ือวันที่ 4 กันยายน 2550 ในอัตรา 0.12 บาทตอหุนแลว คงเหลือเงินปนผลจายอีก
ในอัตรา 0.30 บาทตอหุน โดยใหจายปนผลเปนเงินสดใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อ ณ วันปดสมุดทะเบียนผูถือหุน
เพื่อสิทธิในการรับเงินปนผล วันที่ 17 มีนาคม 2551 เวลา 12:00 น. และใหจายเงินปนผลในวันที่ 30 เมษายน 
2551 ตามที่คณะกรรมการเสนอ ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  286,007,526 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย   จํานวน                 0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง  จํานวน                 0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 

 
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พนจากตําแหนงตามวาระ 

ประธานฯ แจงใหที่ประชุมทราบวา ตามพระราชบัญญัติมหาชนจํากัด และขอบังคับของบริษัทขอ 18 กําหนดใหกรรมการ

ตองออกจากตําแหนงตามวาระในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป ในอัตราหนึ่งในสามของจํานวนกรรมการทั้งหมด ซึ่ง

ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ มีกรรมการที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 3 คนคือ 

1.  นายวีระวัฒน ชลวณิช  ประธานกรรมการ 

2.  นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล กรรมการ และกรรมการผูจัดการ  

3.   นายสัจจา เจนธรรมนุกูล กรรมการ 

 

เนื่องจากประธานกรรมการ (นายวีระวัฒน ชลวณิช) เปนกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระในปนี้ดวย จึง

ไดมอบหมายให ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน เปนผูดําเนินการประชุม

ในวาระนี้แทน และกรรมการที่ครบวาระทั้ง 3 ทานไดออกจากหองประชุมเปนการชั่วคราว 

 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง เรียนตอที่ประชุมวา คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณาแลว เห็นสมควร

เสนอกรรมการทั้ง 3 ทานกลับเขามารับตําแหนงอีกวาระหนึ่ง โดยพิจารณาจากความรูความสามารถ ความเปนผูมี

คุณธรรม และจริยธรรม มีคุณสมบัติเหมาะสม มีความตั้งใจ และเขามาชวยเหลือกิจการของบริษัทฯ เปนอยางดีมาโดย

ตลอด ประวัติของบุคคลทั้ง 3 ปรากฎอยูในเอกสารแนบทายของหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหผูถือหุนแลว 

 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ขอใหที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการ โดยเสนอชื่อบุคคลเขารับการคัดเลือกเปนกรรมการ

บริษัทเปนรายคน และใหผูถือหุนออกเสียงลงคะแนนที่ละคนดังนี้ 
 
คนที่ 1 นายวีระวัฒน ชลวณิช  คณะกรรมการฯ เสนอใหแตงต้ังเปน กรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการบริษัท 

 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากออกเสียงลงคะแนนเลือก นายวีระวัฒน ชลวณิช เปน
กรรมการบริษัท และประธานกรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียง 
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เห็นดวย   จํานวน  269,157,464  เสียง  คิดเปนรอยละ 94.1085 
ไมเห็นดวย จํานวน           0   เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง จํานวน    16,850,062  เสียง  คิดเปนรอยละ  5.905 
 
คนที่ 2 นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล  คณะกรรมการฯ เสนอใหแตงต้ังเปน กรรมการบริษัท และ กรรมการผูจัดการ 

 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากออกเสียงลงคะแนนเลือก นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 
เปนกรรมการบริษัท และกรรมการผูจัดการ ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  269,157,464  เสียง  คิดเปนรอยละ 94.1085 
ไมเห็นดวย จํานวน            0  เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง จํานวน    16,850,062  เสียง  คิดเปนรอยละ   5.905 

 

คนที่ 3 นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  คณะกรรมการฯ เสนอใหแตงต้ังเปน กรรมการบริษัท 

 
มติที่ประชุม  
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติดวยคะแนนเสียงขางมากออกเสียงลงคะแนนเลือก นายสัจจา เจนธรรมนุกูล  เปน
กรรมการบริษัท ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  269,157,464 เสียง  คิดเปนรอยละ 94.1085 
ไมเห็นดวย จํานวน           0  เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง จํานวน   16,850,062  เสียง  คิดเปนรอยละ   5.905 

 
ดังนั้นคณะกรรมการบริษัทฯ จะประกอบดวย 
1.)   นายวีระวัฒน   ชลวณิช ตําแหนง ประธานกรรมการ 

2.)   นายศุภพงศ   กฤษณกาญจน ตําแหนง กรรมการ  

3.)   นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล ตําแหนง กรรมการ / กรรมการผูจัดการ 

4.)   นายสัจจา  เจนธรรมนุกูล ตําแหนง กรรมการ 

5.)   นายสุมิตร ชาญเมธี ตําแหนง กรรมการ 

6.)   นายธวัช อึ้งสุประเสริฐ ตําแหนง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

7.)   นายสุทัศน ขันเจริญสุข ตําแหนง กรรมการ / กรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

8.)   ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ตําแหนง กรรมการ / กรรมการ (อิสระ) / ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ / 

    ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน 

9.)   นายอานุภาพ จามิกรณ ตําแหนง กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ 

10.) นายพิพิธ  พิชัยศรทัต ตําแหนง กรรมการ (อิสระ) / กรรมการตรวจสอบ / กรรมการสรรหา 

    และพิจารณาคาตอบแทน 

 
ที่ประชุมอนุมัติอํานาจคณะกรรมการในการทํานิติกรรม ผูกพันกับบริษัทฯ ใหคงไวดังเดิม คือ 

1.) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน, นายสัจจา เจนธรรมนุกูล, นายสุมิตร ชาญเมธี, นายสุวินัย สุวรรณหิรัญกุล 
กรรมการสองในสี่คนนี้ ลงลายมือชื่อรวมกัน และประทับตราบริษัทฯ หรือ 
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2.) นายศุภพงศ กฤษณกาญจน หรือ นายสัจจา เจนธรรมนุกูล หรือ นายสุมิตร ชาญเมธี หรือ นายสุวินัย 
สุวรรณหิรัญกุล คนใดคนหนึ่งลงลายมือชื่อรวมกับ นายวีระวัฒน ชลวณิช หรือ นายสุทัศน ขันเจริญสุข 
หรือ นายธวัช   อึ้งสุประเสริฐ รวมเปนสองคน และประทับตราบริษัทฯ 

 
วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติคาตอบแทน และโบนัสกรรมการ  

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทไดรวมกันบริหารกิจการของบริษัทฯ ดวยความตั้งใจ การเสนอ

ผลตอบแทนตอพนักงาน พยายามตั้งใจที่จะนําความคิดเขาไปในใจของผูถือหุนดวยความเปนกลาง และเปนธรรม รอบป

ที่ผานมา ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ในฐานะประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน และคณะทํางานได

รวมกันพิจารณาหาหลักเกณฑที่ถูกตองสมควร ในการกําหนดคาตอบแทนดังกลาว จึงขอมอบหมายให ดร.วิชิต แยมบุญ-

เรือง ไดเรียนชี้แจงใหที่ประชุมทราบ  

 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ไดเรียนตอที่ประชุมวาคาตอบแทนกรรมการแบงเปน 3 ประเภทคือ 

1. คาตอบแทนรายเดือน 

2. เบี้ยประชุม 

2. โบนัสกรรมการ 
 
ประเภทที่ 1 คาตอบแทนรายเดือน   
เสนอใหคงใชอัตราเดิม คือ 45,000 บาทตอเดือน สําหรับประธานกรรมการบริษัท และ 30,000 บาทตอเดือนตอคน 

สําหรับกรรมการบริษัท และกรรมการ (อิสระ)  

 
ประเภทที่ 2 เบี้ยประชุม 
เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณา เนื่องจากในป 2550 มีการประชุมคณะกรรมการบริษัทอยางเปนทางการทั้งสิ้น 8 คร้ัง และ

มีการประชุมนอกรอบ เพ่ือหารือเร่ืองสําคัญๆ เกี่ยวกับกิจการของบริษัทฯ อีกหลายครั้ง ดวยสภาพเศรษฐกิจในปจจุบัน จึง

ขอเสนอใหเพ่ิมเบี้ยประชุมใหแกกรรมการ เฉพาะที่มารวมประชุม ดังนี้ ประธานกรรมการบริษัท 6,250 บาทตอคร้ัง และ

กรรมการบริษัท 5,000 บาทตอคร้ัง 

 
ประเภทที่ 3 โบนัสกรรมการ  
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาจากปจจัยตางๆ หลายดานรวมทั้งไดเปรียบเทียบกับ

อุตสาหกรรมประเภทเดียวกันเปนหลัก ในป 2550 บริษัทฯ มีผลกําไรจากการดําเนินงานใกลเคียงกับป 2547 จึงขอเสนอ

ใหใชหลักการเดียวกันในการจัดสรรโบนัสกรรมการประจําป 2550 โดยคํานวณเปนสัดสวนกับโบนัสกรรมการประจําป 

2547 โดยเสนอใหจัดสรรโบนัสใหแกประธานกรรมการบริษัทจํานวน 1,965,000 บาท และใหแกคณะกรรมการบริษัท 

ทานละ 1,310,000 บาท จํานวน 9 ทาน เปนเงิน 11,790,000.- บาท รวมเปนเงนิโบนัสประจําป 2550 ที่เสนอขอจัดสรร

ใหแกกรรมการบริษัททั้งสิ้นจํานวน 13,755,000 บาท 

 

เมื่อไมมีขอซักถามใดๆ ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนรายเดือน เบี้ยประชุมประจําป 2551 

และโบนัสกรรมการประจําป 2550 ตามที่คณะกรรมการบริษัทเสนอ 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติเงินคาตอบแทนกรรมการประจําป 2551 และโบนัสกรรมการจากผล
ประกอบการป 2550 ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  286,013,651 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย   จํานวน                 0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 
งดออกเสียง  จํานวน                 0 เสียง  คิดเปนรอยละ    0 
 

    คาตอบแทนรายเดือน     คาเบี้ยประชุม 
              บาท/เดือน/คน      บาท/ครั้ง/คน 

ประธานกรรมการ          45,000 (คงเดิม)       6,250 (เพิ่ม) 
กรรมการและกรรมการอิสระ         30,000 (คงเดิม)                  5,000 (เพิ่ม) 
ประธานกรรมการตรวจสอบ        -      25,000 (คงเดิม) 
กรรมการตรวจสอบ         -                  20,000 (คงเดิม) 
ประธานกรรมการสรรหาและ        
     พิจารณาคาตอบแทน        -      25,000 (คงเดิม) 
กรรมการสรรหาและ         
     พิจารณาคาตอบแทน         -      20,000 (คงเดิม) 
 

                โบนัสกรรมการประจําป 2550 
ประธานกรรมการบริษัท                                             1,965,000 บาท 
กรรมการบริษัท 9 คน คนละ                              1,310,000 บาท 
รวมโบนัสกรรมการประจําป 2550                             13,755,000 บาท  
 

ผูถือหุนกลาวขอบคุณ ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ที่ไดปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ทั้งตอกรรมการ และผูถือหุน และขอ

เสนอใหประธานฯ แจงใหบริษัทฯ ชวยพิจารณาเพิ่มมูลคาบัตรเติมน้ํามันฟรี ณ สถานีบริการน้ํามันเพียวของ บริษัทฯ ที่

จัดเปนของชํารวยใหแกที่ผูถือหุนที่มารวมประชุมคร้ังนี้ จาก 100 บาท ใหสูงขึ้น รวมทั้งขอยืดอายุการใชบัตรจาก 3 เดือน

เปน 6 เดือนดวย 

 

ประธานฯ ไดหารือกับผูบริหารของบริษัทฯ แลวจึงเรียนตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดอนุมัติใหเพ่ิมมูลคาของบัตรเติมน้ํามัน

ฟรี ณ สถานีบริการน้ํามันเพียวของบริษัทฯ ตามที่ผูถือหุนขอมา โดยเพิ่มจาก 100 บาท เปน 200 บาท รวมทั้งไดขยาย

ระยะเวลาการใชบัตรออกไปถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 ดวย 

 

ที่ประชุมรับทราบดวยความพึงพอใจ และกลาวขอบคุณผูบริหารของบริษัทฯ 

 
วาระที่ 7   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชี ประจําป 2550 

ประธานฯ มอบหมายให ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงรายละเอียดในวาระนี้ตอที่

ประชุม 
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ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ แจงวา คณะกรรมการตรวจสอบไดทําการคัดเลือกผูสอบบัญชี

ประจําป 2551 โดยการเปรียบเทียบดานชื่อเสียง การใหบริการ ความเชี่ยวชาญ และอัตราคาสอบบัญชี จากผูสอบบัญชี

รับอนุญาตที่เชื่อถือไดหลายราย หลังจากพิจารณาอยางถี่ถวนแลว เห็นสมควรเสนอให บริษัท สํานักงานเอินสท แอนด 

ยัง จํากัด ผูสอบบัญชีเดิมของบริษัทฯ เปนผูตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ ประจําป 2551 และเสนอแตงต้ังผูตรวจสอบ

บัญชี ดังรายชื่อตอไปนี้ 

 

 1. นางสาวสุมาลี   รีวราบัณฑิต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970   หรือ 

 2. นางสาวรุงนภา   เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516   หรือ 

 3. นายโสภณ    เพ่ิมศิริวัลลภ   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 

 

ทั้งนี้เสนอใหพิจารณากําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ  และแสดงความเห็นตองบ

การเงินของบริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน

เอินสท แอนด ยัง จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได 

 

สวนคาสอบบัญชีนั้น เนื่องจากปริมาณงานที่เพ่ิมขึ้น และมีบริษัทยอยเพิ่มขึ้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาคาสอบบัญชีดังนี้ 

      กรณีไมรวมบริษัทยอย        กรณีรวมบริษัทยอย 

คาตอบแทนในการสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป 2551      463,000  บาท           1,728,000 บาท 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส       435,000  บาท                   735,000 บาท 

รวมเปนเงินคาสอบทานบัญชีสําหรับป 2551 ทั้งสิ้น          898,000 บาท            2,463,000 บาท 

เพ่ิมขึ้นจากป 2550                 48,000 บาท              223,000 บาท 

 

ผูถือหุนไดเสนอความเห็นเรื่องคาสอบบัญชีที่มีการปรับขึ้นทุกป วาแมวายอดเงินที่เพ่ิมขึ้นจะเปนเปอรเซนตที่นอยมากเมื่อ

เทียบกับกําไรของบริษัทฯ แตก็อยากจะขอใหคณะกรรมการตรวจสอบ ชวยศึกษาจํานวนชั่วโมงการทํางานของผูสอบ

บัญชี เทียบกับปริมาณงาน เนื่องจากเห็นวาเมื่อใชผูตรวจสอบบัญชีรายเดิม ความชํานาญในการตรวจสอบยอมจะตอง

เพ่ิมขึ้น ซึ่งนาจะสงผลใหจํานวนชั่วโมงการทํางานลดลง ทําใหไมจําเปนตองปรับคาตอบแทนใหสูงขึ้นทุกปเสมอไป 

 

ดร.วิชิต แยมบุญเรือง ประธานกรรมการตรวจสอบกลาวขอบคุณสําหรับขอคิดเห็น และไดเรียนสรุปวา ในสถานการณ

ปจจุบัน เร่ืองผูสอบบัญชีมีปญหามาโดยตลอด เนื่องจาก Demand มากกวา Supply แตคณะกรรมการตรวจสอบก็ไดใช

ความระมัดระวังอยางเต็มที่ในการพิจารณาเรื่องนี้ โดยคํานึงถึงความเหมาะสม และความถูกตองเปนหลักเสมอมา ที่ผาน

มา ผูสอบบัญชีรายนี้ไดปฏิบัติงานดวยความละเอียดถี่ถวน แมนยํา ตรงไปตรงมา ดวยทักษะ และจรรยาบรรณของ

วิชาชีพเพื่อปกปองผลประโยชน และปดความเสี่ยงของบริษัทฯ และผูถือหุนอยางดียิ่ง ทั้งยังไดใหความเห็น ตลอดจน

คําแนะนําที่เปนประโยชนเสมอมา 

 

 เมื่อไมมีผูใดซักถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชี

ประจําป 2551 
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มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติอนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชี และคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ดวย
คะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  286,013,651 เสียง  คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย   จํานวน                  0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   จํานวน                  0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
 

อนุมัติแตงต้ังผูสอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน เอินสท แอนด ยัง จํากัด เปนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ดังนี้ 
 

 1. นางสาวสุมาลี      รีวราบัณฑิต   ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3970   หรือ 
 2. นางสาวรุงนภา    เลิศสุวรรณกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3516   หรือ 
 3. นายโสภณ       เพิ่มศิริวัลลภ  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 3182 
 
กําหนดใหผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งขางตน เปนผูทําการตรวจสอบ  และแสดงความเห็น ตองบการเงินของ
บริษัทฯ ได และในกรณีที่ผูสอบบัญชีคนใดคนหนึ่งดังกลาวไมสามารถปฏิบัติงานได ให บริษัท สํานักงาน
เอินสท แอนด ยัง จํากัด  จัดหาผูสอบบัญชีรับอนุญาตอื่นแทนได 
 

อนุมัติคาตอบแทนผูสอบบัญชีประจําป 2551 ดังนี้ 

      กรณีไมรวมบริษัทยอย        กรณีรวมบริษัทยอย 

คาตรวจสอบบัญชีงบการเงินประจําป    463,000  บาท           1,728,000 บาท 

คาสอบทานงบการเงินรายไตรมาส รวม 3 ไตรมาส       435,000  บาท                   735,000 บาท 

รวมเปนเงินคาสอบบัญชีป 2551 ทั้งส้ิน           898,000 บาท            2,463,000 บาท 
 

วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากโครงการหุนพนักงาน (ESOP) 
ประธานฯ เรียนตอที่ประชุมวา มีขอผิดพลาดจากการพิมพ ในหนังสือเชิญประชุมผูถือหุน วาระที่ 8 เร่ืองพิจารณาอนุมัติ

การลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากโครงการหุนพนักงาน โดยขอแกไขจํานวนหุนที่ยังคงเหลือหลังจากการจัดสรรสิทธิ เปน

จํานวน 177,942 หุน โดยแยกเปนจํานวนหุนที่เหลือจากการใชสิทธิทั้ง 3 คร้ังเปนจํานวน 177,841 หุน และหุนที่เหลือจาก

การจายปนผลอีกจํานวน 101 หุน 
 

หลังจากนั้นประธานฯ ไดดําเนินการประชุมตอไป โดยกลาววา วาระนี้เปนเรื่องสืบเนื่องจากโครงการหุนพนักงาน (ESOP) 

ที่เร่ิมตนในป 2548 และขณะนี้การใชสิทธิตามโครงการไดผานไปครบทั้ง 3 คร้ังแลว มีจํานวนหุนที่ยังคงเหลือหลังจากการ

จัดสรรสิทธิอีกเปนจํานวน 177,942 หุน และเพื่อใหการปฏิบัติเปนไปอยางถูกตองตามพระราชบัญญัติมหาชน บริษัทฯ 

จะตองดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยการตัดหุนจํานวนนี้ออก คงเหลือเปนทุนจดทะเบียน 529,870,229 

บาท จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนตามรายละเอียดดังกลาว  
 

มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติการลดทุนจดทะเบียนเนื่องจากโครงการหุนพนักงาน โดยการตัดหุนจํานวน 
177,942 ออก ซึ่งจะมีผลใหบริษัทฯ คงเหลือทุนจดทะเบียนเปนจํานวน 529,870,229 บาท ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  286,013,651 เสียง  คิดเปนรอยละ 100 
ไมเห็นดวย   จํานวน                  0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
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งดออกเสียง   จํานวน                  0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
 
วาระที่ 9 พิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณหสนธิ เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน 

ประธานฯ กลาวตอที่ประชุมวา เพ่ือใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียน อันเนื่องจากการลดจํานวนหุนสวนที่เหลือ และ

ยังไมไดจําหนายตามโครงการหุนพนักงาน (ESOP) ในวาระที่ 8 จึงขอเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขหนังสือบริคณฑ

สนธิในขอ 4  

 
มติที่ประชุม 
ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติอนุมัติใหแกไขหนังสือบริคณฑสนธิของบริษัทฯ ขอ 4 ดวยคะแนนเสียง 
เห็นดวย   จํานวน  286,013,651 เสียง  คิดเปนรอยละ  100 
ไมเห็นดวย   จํานวน                  0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0 
งดออกเสียง   จํานวน                  0 เสียง  คิดเปนรอยละ     0 

 
วาระที่ 10 พิจารณาเรื่องอื่นๆ  

ประธานฯ เรียนตอที่ประชุมวา ตามที่ผูถือหุนไดสอบถามเกี่ยวกับความคืบหนาโครงการตางๆ ของบริษัทฯ ทั้งปจจุบัน 

และในอนาคต จึงขอมอบหมายหมายให นายศุภพงศ กฤษณกาญจน ประธานกรรมการบริหาร กลาวสรุปใหที่ประชุม

ทราบ ซึ่งนายศุภพงศ กฤษณกาญจน ประธานกรรมการบริหารไดกลาวรายงานดังนี้ 

 

คณะกรรมการฯ และผูบริหารของบริษัทฯ ไดพิจารณาถึงความพรอมของบริษัทในเครือ RPC ที่จะขยายธุรกิจในสาขาที่มี

ความชํานาญ และเปนธุรกิจที่มีความเกี่ยวเนื่องกัน เพ่ือสรางความแข็งแกรง ในฐานะผูดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับปโตรเลียม 

และปโตรเคมีอยางครบวงจร จึงเห็นสมควรใหมีการแยกการบริหารของบริษัทที่พรอมจะดําเนินงานอยางอิสระ และ

สามารถเจริญเติบโตตอไปไดดวยตนเอง ออกจากการบริหารงานของบริษัทแม คือ RPC บริษัทเหลานี้ประกอบดวย 
 
1. บริษัท เพียวพลังไทย จํากัด (PTEC) ซึ่งดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน โดยเนนการขยายสถานีบริการ

น้ํามันเพียวดวยวิธีการรวมธรุกิจกับเจาของสถานีฯ โดย PTEC จะเขาไปทําการปรับปรุงสถานีฯ เนนการสราง Brand 

Awareness และเขาบริหารสถานีฯ โดยแบงผลประโยชนกับเจาของเดิม 

2. บริษัท จตุรทิศขนสง จํากัด (JTC) ซึ่งดําเนินธุรกิจดานการขนสงน้ํามันใหแกบริษัทในเครือ RPC และลูกคาอื่นๆ 

JTC มีเปาหมายที่จะขยายการใหบริการขนสงใหแกลูกคานอกกลุม RPC ใหมากขึ้น ทั้งโดยการเพิ่มจํานวนรถในการ

ขนสง และเพิ่มผูขนสงรวม เพ่ือรองรับงานการขนสงที่หลากหลายมากขึ้น 

3. บริษัท เพียวไบโอดีเซล จํากัด (PBC) จากนโยบายที่เนนเรื่องพลังงานทดแทน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควร

ลงทุนสรางโรงงานผลิตไบโอดีเซล โดยใชน้ํามันปาลมดิบเปนวัตถุดิบในการผลิต คาดวาจะสามารถเริ่มดําเนินการ

ผลิตไดในเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม ปนี้ ดวยกําลังการผลิตในครึ่งแรกของป 2551 จํานวน 100,000 – 150,000 

ลิตรตอวัน และเพิ่มเปน 300,000 ลิตรตอวันในปตอไป 

4. บริษัท เพียวสัมมากร ดีเวลลอปเมนท จํากัด ซึ่งเปนการรวมลงทุนกับ บริษัท สัมมากร จํากัด (มหาชน) เพ่ือ

ดําเนินการกอสราง บริหาร และใหเชาศูนยการคาชุมชนครบวงจร ซึ่งขณะนี้ไดเปดดําเนินการโครงการแรกแลว คือ

โครงการ “เพียวเพลส” รังสิตคลอง 2 และเตรียมแผนที่จะขยายเพิ่มอีก 2 โครงการในปนี้ ที่บริเวณถนนสุขาภิบาล 3 

และถนนราชพฤกษ 
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สวนโครงการ VTN-P ในประเทศเวียตนามนั้น ตามที่ประธานฯ เรียนใหทราบในเบื้องตนแลววา ดวยความไมชัดเจนดาน

กฎระเบียบ และการประสานงานกับทางราชการ คณะกรรมการฯ จึงเห็นสมควรใหหยุดการดําเนินโครงการนี้ โดยการขาย

ทรัพยสินทั้งหมดใหแกบริษัทในเวียตนาม และปดกิจการลง ซึ่งขณะนี้อยูระหวางการดําเนินการที่ใกลจะแลวเสร็จแลว 

อยางไรก็ตาม การขายทรัพยสิน และการชําระบัญชีของ VTN-P จะไมมีผลกระทบในทางลบตอบัญชีของบริษัทฯ 

เนื่องจากบริษัทฯ ไดทยอยรับรูการขาดทุนมากอนหนานี้แลว  

 

โครงการนี้ทําใหบริษัทฯ ไดเรียนรูวิธีการเขาลงทุนในประเทศเวียตนามที่กําลังมีการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวอยางมาก 

ทั้งทางเศรษฐกิจ และสังคม เนื่องจากศักยภาพการเจริญเติบโตของบระเทศเวียตนามมีสูงมาก บริษัทฯ จึงจะยังคงให

ความสนใจ และมองหาลูทางการลงทุนที่เหมาะสมในประเทศนี้อยางใกลชิดตอไป 

 

ประธานฯ ไดกลาวขอบคุณผูถือหุน ที่ไดเสนอขอคิดเห็นตางๆ ที่เปนประโยชนตอบริษัทฯ เปนอยางยิ่ง และไดกลาวสรุปใน

เร่ืองของวัตถุดิบที่มีผูถือหุนสอบถาม วาบริษัทฯ ยังคงไดรับวัตถุดิบครบถวนตามสัญญาอยางสม่ําเสมอ และไมมีปญหา

ในเร่ืองนี้ อยางไรก็ตามบริษัทฯ ก็ไดแสวงหาแหลงวัตถุดิบเพ่ิมเติมเพ่ือสรางทางเลือก และติดตามเรื่องนี้อยางใกลชิด 

 

เมื่อไมมีผูถือหุนสอบถามเรื่องใดเพิ่มเติม ประธานฯ จึงไดกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และ

กลาวปดประชุม 

 
เลิกประชุมเวลา 17.00 น. 

 

 

 

 ……………………………………. 

         ( นายวีระวัฒน  ชลวณิช ) 

                      ประธานที่ประชุม 

 

……………………………………….. 

        ( นางศิรพร กฤษณกาญจน ) 

     เลขานุการคณะกรรมการบริษัท 

              ผูบันทึกการประชุม 


