รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24/2565
บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
ณ หองประชุมใหญ บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน)
เลขที่ 245 ถนนนวมินทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร
โดยรูปแบบประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM)
…………………………..................................................................................................……………….
ประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24/2565 วันจันทรที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 เวลา 10.00 – 11.15 น. ณ หองประชุม
ใหญ บริษัท ทุงคาฮาเบอร จํากัด (มหาชน) เลขที่ 245 ถนนนวมินทร แขวงนวลจันทร เขตบึงกุม กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการ
ประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส (E-AGM) โดยมีน ายสุเทพ บุ ระมาน เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) กอนเริ่มประชุม
ประธานฯ ไดกลาวตอนรับผูถือหุน และมอบหมายหนาที่ให นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กรรมการและเลขานุการบริษัท ทําหนาที่เปน
ผูดําเนินการประชุม
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาวชี้แจงการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2565 จัดขึ้นผานสื่ออิเล็กทรอนิกสตามพระราชกําหนดวา
ดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 โดยใชระบบที่สอดคลองกับประกาศของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ในเรื่องมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 โดยในวันนี้มีผูถือหุนเขารวม
ประชุมดวยตนเอง เปนจํานวน 4 ราย นับรวมจํานวนหุน 4,095,384 หุน และโดยการมอบฉันทะจํานวน 28 ราย นับรวมจํานวน
หุน 608,380,725 หุน ดังนั้น รวมจํานวนผูถือหุนที่เขารวมประชุมจํานวน 32 ราย นับรวมจํานวนหุน 612,476,109 หุน หรือคิด
เปนรอยละ 38.48% ของหุนที่จําหนายไดทั้งหมดของบริษัท ซึ่งมีจํานวนผูถือหุนมากกวา 25 ราย และมีจํานวนหุนรวมกันเกินกวา
1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายทั้งหมด เปนอันครบองคประชุมตามที่กําหนดไวในกฎหมายและขอบังคับของบริษัท โดยในการ
ประชุมครั้งนี้มีกรรมการเขารวมประชุม 5 ทาน ไดแก
1. นายสุเทพ บุระมาน
ประธานคณะกรรมการบริษัท
2. นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล
ประธานกรรมการบริหารและประธานเจาหนาที่บริหาร
3. นายกฤษณ คงพัฒนะโยธิน
รองประธานกรรมการบริหาร
4. รศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
5. นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ
กรรมการ/เลขานุการบริษัท
และไดแนะนําผูแทนหนวยงานตาง ๆ ที่ไดเขารวมประชุม ซึ่งในการประชุมครั้งนี้ มีผูแทนที่เขารวมประชุม ไดแก
1. ผูแทนสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย
คือ
นายภูวนารถ ณ สงขลา
2. ผูแทนกระทรวงการคลัง
คือ
นายจริยวัตร เจริญชาง
3. ผูแทนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย
คือ
นางสาวชุติมา วนกําจร และ นางสาวณัฐพัชร ปาทา
4. ผูสอบบัญชีของบริษัท
คือ
นายชัยยุทธ อังศุวิทยา

หนาที่ 1 ของ 12 หนา

กอนเริ่มพิจารณาวาระตาง ๆ เพื่อใหการประชุมเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีในสวนของการออกเสียงลงคะแนนใน
ที่ประชุม จึงขอชี้แจงวิธีการปฏิบัติในการลงคะแนนและการนับคะแนนเสียง ดังนี้
1. การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ผูถือหุนทุกคนจะมีคะแนนเสียงเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ โดยใหนับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ในการลงคะแนนเสียง ขอใหทานผูถือหุนไปที่แถบหนาต าง E-Voting เพื่อทําการลงคะแนนในแตละวาระภายในเวลาที่
กําหนด (1 นาที) เมื่อกดเลือกการลงคะแนนแลว ระบบจะมี pop-up สอบถามอีกครั้งนึงวา ยืนยันการลงคะแนนหรือไม ให
กดตกลงเพื่อเปนการยืนยันการลงคะแนน
3. กรณีที่ผูถือหุนตองการเปลี่ยนการลงคะแนน สามารถทําไดดวยการกดเลือกคะแนนใหมอีกครั้ง หากวาระไดถูกปดโหวตไป
แลว ผูถือหุนจะไมสามารถลงคะแนน หรือเปลี่ยนการลงคะแนนได
สําหรับผูเขารวมประชุมผานอุปกรณมือถือหรือ Tablet ขอใหทานสลับจากโปรแกรม Zoom กลับไปยังโปรแกรม Chrome
เพื่อทําการลงคะแนนที่เมนู E-Voting เมื่อทานลงคะแนนเสร็จเรียบรอยแลว ขอใหทานกลับมายังหนาตาง E – meeting
(โปรแกรม zoom) เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมตอ
ระบบจะทําการรวบรวมคะแนน โดยนับคะแนนรวมจากผูที่ลงคะแนนผาน E-Voting และผูที่ลงคะแนนลวงหนาผานเอกสาร
มอบฉันทะ
4. ผูถือหุนที่ไมออกเสียงลงคะแนนในโปรแกรมลงคะแนนเสียง หรือไมกดลงคะแนนเขาในระบบ จะถือวามีมติเห็นดวย ตามที่
ประธานเสนอตอที่ประชุม
5. กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบใหกรรมการหรือกรรมการอิสระออกเสียง และ
กําหนดใหผูรับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ ผูรับมอบฉันทะจะลงคะแนนเสียง
ตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะ
6. กรณีผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ในกรณีของผูถือหุนตางประเทศ ซึ่งแตงตั้งคัสโตเดียนในประเทศไทยเปนผูรับฝากและ
ดูแลหุน สามารถแยกลงคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง คราวเดียวกันในแตละวาระ โดยแยกเสียงที่จะทํ าการ
ลงคะแนนเทากับจํานวนหุนที่ตนถือ
7. ฐานคะแนนเสียงและจํานวนผูถือหุนในแตละวาระอาจไมเทากัน เนื่องจากการทยอยเขาระบบประชุมของผูถือหุนและผูรับมอบ
ฉันทะ ทําใหจํานวนผูเขารวมประชุมแตละวาระอาจไมเทากัน
8. กรณีการลงคะแนนในวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองพนจากตําแหนงตามวาระ ขอเรียนวิธีการ
ลงคะแนนเสียงดังนี้
- ผูถือหุนที่ทําหนังสือมอบฉันทะ ใหผูอื่นเขารวมประชุม หรือมอบฉันทะใหกรรมการออกเสียง และกําหนดใหผูรับมอบ
ฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนหรือผูมอบฉันทะบริษัทจะลงคะแนนเสียงตามความประสงคของ
ผูถือหุน หรือผูมอบฉันทะ
- บริษัทจะเสนอใหพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคล โดยบริษัทจะอานชื่อกรรมการที่ไดรับการเสนอชื่อแตละคน
ขอความกรุณาผูถือหุนทุกทานลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง
ในการรวมคะแนน การนับผลการลงคะแนนเสียงในแตละระเบียบวาระ จะนับคะแนนเสียงของผูถือหุนในที่ประชุม เฉพาะที่ออก
เสียงไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียง แลวนําไปหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนในที่ประชุม โดยสวนที่เหลือจะถือวา
เปนคะแนนเสียงที่เห็นดวย ทั้งนี้ ไดนับรวมคะแนนเสียงที่ผูมอบฉันทะไดลงคะแนนมาในหนังสือมอบฉันทะเรียบรอยแลว ซึ่งได
บันทึกคะแนนเสียงดังกลาวไวลวงหนาในตอนที่ลงทะเบียนเขาประชุมแลว
หนาที่ 2 ของ 12 หนา

กรณีที่ทานผูถือหุนประสงคจะสอบถาม สามารถทําได ดังนี้
1. ใหผูถือหุนพิมพขอความคําถามผานทางชองแชทเพียงชองทางเดียว
2. ในการถามคําถามแตละครั้งผานการพิมพขอความ ขอความกรุณาใหผูเขารวมประชุมแจง ชื่อ-นามสกุล พรอมระบุวาทาน
มาดวยตนเองหรือเปนผูรับมอบฉันทะกอนเริ่มถามคําถามทุกครั้งเพื่อประโยชนในการจดบันทึกการประชุมใหถูกตองครบถวน
3. บริษัทเปดโอกาสใหผูเขารวมประชุมสงคําถามในแตละวาระ กรณีที่ไมมีผูเขารวมประชุม สอบถามเขามาภายใน 2 นาที
ทางบริษัทจะดําเนินการประชุมตอ
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ไดกลาว ดําเนินการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 24/2565 ตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
วาระที่ 1 พิจารณารับทราบรายงานผลการดําเนินงานและรายงานประจําป 2564 ของบริษัท
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาวา บริษัทไดจดั ทํารายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2564 และรายงานประจําป 2564
รายละเอียดปรากฏในรายงานประจําป 2564 ตาม QR Code ในแบบฟอรมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหแกผูถือหุนพรอมกับ
หนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้
โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอที่ประชุมผูถือหุน รับทราบรายงานผลการดําเนินงาน และรายงาน
ประจําป 2564 ของบริษัทฯ
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ เนื่องจากวาระนี้เปนการแจงเพื่อทราบ จึงไมมีการลงคะแนนเสียง
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาวรายงานผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564
คําถามจากผูถือหุน
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัทมีธุรกิจเกี่ยวกับเหมืองหินแอนดิไซต
จังหวัดสระบุรี, รับจางผลิตแรดีบุกในเมียนมา, รับจางผลิตแรแมงกานีสในเชียงใหม, ขายสินแร, และธุรกิจอสังหาริมทรัพย อยาก
ทราบวา ณ สถานการณปจจุบัน บริษัทมองวาธุรกิจใดมีความโดดเดนและเปนประโยชนกับบริษัทที่สุด และธุรกิจใดที่มีปญหาสราง
ผลขาดทุนใหกับบริษัทรวมทั้งมีแนวทางแกไขอยางไร
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา ประเด็นแรกเรื่องเหมืองหิน แอนดิไซต ที่จังหวัดสระบุรี ปจจุบันยังมีการดําเนินกิจการที่ดี
ยืนยันกับทานผูถือหุนไดวาบริษัทยังมีลูกคาที่พรอมจะซื้อหินลวงหนากับบริษัท เปนธุรกิจที่มีผลกําไรที่ดี และยังคงดําเนินการตอไป
ประเด็นที่สองการรับจางผลิตแรดีบุกในเมียนมา ปจจุบันบริษัทไดหยุดผลิตแรมาตั้งแตมีการแพรระบาดของโรคโควิด - 19 และ
หลังจากนั้นก็เกิดการรัฐประหารในเมียนมาตอ ดังนั้นการผลิตยังคงหยุดการผลิตอยู ปจจุบันบริษัทไดสงทีมกลับเขาไปเพื่อสํารวจ
เสนทางการเดินทาง เนื่องจากสถานการณยังไมปลอดภัยกับชาวตางชาติ มีการสอบถามกับหนวยงานราชการในเมียนมาวามีความ
พรอม หรือความปลอดภัยใหทางบริษัทไดมั่นใจมากนอยเพียงใด ปจจัยสําคัญที่สุดคือเรื่องความปลอดภัย หากไมติดขัดเรื่องความ
ปลอดภัย บริษัทจะสงคนกลับเขาไปดําเนินงานในพื้นที่ทันที ประเด็นที่สามในเรื่องธุรกิจอสังหาริมทรัพย โดยหลักแลวบริษัททํา
ธุรกิจนี้ในจังหวัดภูเก็ต และอยางที่ทราบกันดีวาในจังหวัดภูเก็ตธุรกิจคอนขางจะหยุดชะงัก แมวาจะมีการดึงนักทองเที่ยวในชวงที่
ผานมา ในชวง 2-3 เดือนนี้แมนักทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังไมเปนสภาวะปกติ บริษัทจึงชะลอการดําเนินธุรกิจนี้ไว ในสวนที่
สอบถามวาธุรกิจใดมีปญหา บริษัทตองยอมรับตามตรงวาทุกธุรกิจมีปญหา เพราะทุกธุรกิจมีความเกี่ยวของโดยตรงกับคน ธุรกิจ
เหมืองบริษัทใชแรงงานคนที่เปนคนในพื้นที่ ดังนั้นเมื่อมีสถานการณที่ไมปลอดภัยตอชีวิตและสุขภาพ จึงทําใหทุกธุรกิจหยุดชะงัก
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ในสวนแนวทางการแกปญหาบริษัทยังคงใหความสําคัญไปที่ธุรกิจเหมืองซึ่งเปนธุรกิจหลัก ในการพิจารณาดําเนินการใด ๆ บริษัทจึง
ใหสัดสวนไปในธุรกิจเหมืองเปนหลัก แนวทางแกไขในระยะนี้ทั้งผูบริหาร ทีมสํารวจ วิศวกร นักธรณีวิทยาและทีมงาน ไดมีการ
เดินทางไปในหลายพื้นที่ ไมวาจะเปนประเทศเพื่อนบาน เชน ลาว กัมพูชา ในแอฟริกา เพื่อทําขอตกลง สรรหา และขยายธุรกิจ
ใหกับบริษัท และอาจจะไดทราบขาวดีในเร็ว ๆ นี้ หากมีความคืบหนาบริษัทจะไดรีบแจงไปยังทุกทานโดยเร็ว
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัท มีแนวคิดที่จะแสวงหาธุรกิจใหมเขามา
เพิ่มเพื่อชวยใหผลการดําเนินงานดีขึ้นบางหรือไม
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา บริษัทมีแนวคิดในการหาธุรกิจใหมอยู และมีทีมพัฒนาธุรกิจอยูแลว ในปจจุบันก็มีหลาย ๆ
ธุรกิจที่มีขอเสนอเขามา บริษัทพยายามคัดเลือกธุรกิจที่มีความเสี่ยงนอยที่สุด
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัทไดขอขยายเวลาในการแกไขปญหาที่จะ
ทําใหถูกเพิกถอนออกจากตลาดหลักทรัพย เพื่อใหสามารถกลับมาเทรดไดอีกครั้ง และทางตลาดหลักทรัพยฯไดขยายเวลาใหถึง 30
มิถุนายน 2566 หรือประมาณ 1 ปน้นั คณะกรรมการมีความมั่นใจเพียงใดวาจะสามารถแกไขปญหาไดลุลวง และจะใชวิธีการใดใน
การแกไขปญหา
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา เรียนวาทางคณะกรรมการตลาดหลักทรัพยไดใหความกรุณากับบริษัท เนื่องจากบริษัทนั้น
พยายามชี้แจง ใหลายละเอียดขอมูล ตอบคําถาม กับตลาดหลักทรัพยตลอด ทางตลาดหลักทรัพยจึงไดพิจารณาขยายเวลา
resume ใหบริษัทไปจนถึงป 2566 เพื่อใหบริษัทไดแกไขปญหา ในเรื่องของความมั่นใจ ทางคณะทํางานมีความมั่นใจและมุงมั่น
ตั้งใจที่จะทํางานใหทุกธุรกิจดําเนินการไปไดดวยดี
วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ไดมอบหมายให รศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูชี้แจงงบการเงิน สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2564
รศ.ดร.ธารินี พงศสุพัฒน ชี้แจงงบการเงินของบริษัทในป 2564 โดยมีผูสอบบัญชีเปนผูตรวจสอบ
นายสมชาย ไกรสุทธิว งศ กลาวชี้แจงวาวาระดังกลาวใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และขอใหที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2564 ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยมีผูถือหุนออกเสียงดังนี้
ผูถือหุน
คะแนน
รอยละ(%)
เห็นดวย

612,476,101

100.0000

ไมเห็นดวย

8

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม
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คําถามจากผูถือหุน
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา บริษัทมีแนวทางในการแกไขผลการดําเนินงานที่
ในปนี้ขาดทุน 198 ลานบาทอยางไร
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา การขาดทุน 198 ลานหากไดดูในงบประมาณประจําปทานจะเห็นไดวาเปนการขาดทุนอัน
เนื่องมาจากคดีของ บริษัท ทุงคํา จํากัด ซึ่งเปนคดีเกาซึ่งศาลมีคําสั่งใหคืนเงิน หลังจากนี้บริษัทจะตองใชสิทธิในการเรียกรองเงิน
กลับมา มากนอยเทาใดจะเปนไปตามผลของคดีความ บริษัทมีการขาดทุนนอยมากจากการดําเนินงานและพยายามประหยั ด
คาใชจายตาง ๆ ใหไดมากที่สุด
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูล งทุนไทย สอบถามวา ในงบการเงิน ผูสอบบัญชี ระบุหมายเหตุ
ประกอบงบการเงินขอ 5.1 วาบริ ษัทฯ มีลูกหนี้ การคาที่เกินกําหนดชํา ระเป นจํานวนมาก ทั้งลูกหนี้การคาในประเทศ และ
ตางประเทศ อยากทราบวาเกิดอะไรขึ้น และจะแกไขปญหาอยางไร
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา ลูกหนี้ที่ระบุคือลูกหนี้ตางประเทศเปนลูกหนี้ในเมียนมาเปนหลัก ซึ่งทางบริษัทพยายาม
ติดตามหนี้อยูตลอด หนี้กอนใหญในประเทศเมียนมาก็ลดลงมาจํานวนมากและพยายามเจรจาในหลายรูปแบบ ในสวนลูกหนี้ใน
ประเทศก็กําลังติดตามดวยกระบวนการทางกฎหมาย
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา ขอทราบกรณีบริษัทไมสามารถสงมอบใบ
สัมปทานเหมืองแรที่จะขายตามสัญญาได คูสัญญาจึงใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ทําใหบริษัทฯ ตองตั้งคาเผื่อการดอยคาเงินลงทุนและ
รายจายโครงการสูงถึง 120.20 ลานบาท อยากทราบวาเกิดอะไรขึ้น และสุดทายบริษัทจะเกิดความเสียหายเพียงใด
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา ในเรื่องของการไมสามารถสงมอบใบประทานบัตรในลาว ตามสัญญาระบุวาตองเรงรัดทําใบ
ประทานบัตรใหกับผูซื้อใหไดภายใน 1 ป แตตองยอมรับวา ณ ขณะนั้นเกิดสถานการณโควิดที่รุนแรงขึ้นในลาวทําใหไมสามารถ
ดําเนินการไดทําใหบริษัทตองตั้งดอยคาความเสียหายเอาไว ความเสียหายที่เกิดขึ้นคือทําใหธุรกิจดําเนินการชาลงแตไมไดสงผล
เสียหายรายแรง ตัวขอมูลการสํารวจแรยังคงเปนกรรมสิทธิ์ของบริษัทอยู และยังไมไดถูกรัฐบาลลาวถอนสิทธิ์ในการขอแตอยางใด
เมื่อประทานบัตรของที่ดินแปลงนี้ไดรับอนุญาติก็จะมีมูลคาในทรัพยสินนี้อยู
นายสมิทธ แสงศุภวานิช ผูถือหุน สอบถามวา บริษัทมีแผนที่ชัดเจนที่จะกกลับมาทํากําไรอยางยั่งยืน และ กลับมา trade ใน
ตลาดไดอยางไร ภายในปไหนครับ
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา ขอเรียนวาทางบริษัท ทั้งผูบริหาร คณะกรรมการบริหาร ไดรายงานแผนตอคณะกรรมการวา
ภายในป 2565 ที่เหลืออยู 6 เดือน บริษัทพยายามอยางมากที่จะทํายอดขายและกําไรใหไดมากที่สุด เพื่อใหไดมีโอกาสที่จะยื่น
กลับมาทําการซื้อขายในตลาดหลักทรัพยอีกครั้ง แตก็ตองขอเรียนวาจะเขาเกณฑการกลับไปซื้อขายหรือไมก็ตองใหเปนดุลยพินิจ
ของทางตลาดหลักทรัพย ในสวนของความยั่งยืนหากการดําเนินการเสร็จสิ้นไดเร็วภายในไตรมาสที่ 3 นี้และไดรับขาวดีตามที่ไดแจง
ไปกอนหนา คาดวาบริษัทจะมีความยั่งยืนทางธุรกิจไปอีก 5 – 10 ป อยางไรขอใหผูถือหุนรอฟงขาวจากบริษัท
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติไมจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ แจงตอที่ประชุมวาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา
116 และขอบังคับของบริษัท ขอ 52 กําหนดใหบริษัทตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5
ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกวาทุนสํารองจะมีไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน และ
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เมื่อพิจารณาจากผลการดําเนินงานของบริษัทประจําป 2564 ตามที่ปรากฏในงบการเงินรวม สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564
นั้น พบวาผลการดําเนินงานของบริษัทในป 2564 ยังมีผลขาดทุนสะสมและจากสถานการณปจจุบัน บริษัทฯจําเปนตองรักษาสภาพ
คลองทางการเงิน จึงเห็นควรงดจายเงินปนผลสําหรับป 2564
โดยคณะกรรมการพิจารณาแลวเห็นสมควรใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการไมจัดสรรกําไรและงดจายเงิน
ปนผลสําหรับผลการดําเนินงานของบริษัท ประจําป 2564 เนื่องจากบริษัทมีความจําเปนตองรักษาสภาพคลองทางการเงินเพื่อ
รับมือกับสถานการณความไมแนนอนทั้งดาน เศรษฐกิจและ สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดย
จัดสรรทุนสํารองตามกฎหมายกําหนดในอัตราไมนอยกวารอยละ 5 เปนจํานวนเงิน 1,711,642.77 บาท ตามมาตรา 116 แหง
พระราชบัญญัติมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และขอบังคับของบริษัท ขอ 38
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาวชี้แจงวาวาระดังกลา วใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และขอใหที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติจัดสรรกําไรและงดจายเงินปนผลสําหรับผลการดําเนินงานป 2564 โดยมีผูถือหุนออก
เสียงดังนี้
ผูถือหุน
คะแนน
รอยละ(%)
เห็นดวย

612,476,101

100.0000

ไมเห็นดวย

8

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม

วาระ 4 พิจารณาแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระประจําป 2565
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ไดกลาววาตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) มาตรา 71 และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 20 กําหนดวาในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้งใหกรรมการออกจากตําแหนงในอัตรา 1 ใน 3 (หรือ
ใกลเคียง 1 ใน 3) โดยใหกรรมการคนที่อยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผูออกแตอาจไดรับเลือกตั้งใหกลับเขาเปนกรรมการไดอีก
ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้มีกรรมการบริษัทที่ตองออกจากตําแหนงตามวาระอัตราหนึ่งในสามของกรรมการ
ทั้งหมด รวมเปนจํานวน 4 ทาน ดังนี้
(1) นายภรต พัฒการีย

รองประธานกรรมการบริษัท

(2) นายนิพนธ กีรติพิทยาภรณ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(3) นายโสภณ นุมทอง

กรรมการอิสระ

(4) นายสมใจ มณีวงษ

กรรมการอิสระ

โดยบริษัทฯ โดยคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท รวมพิจารณาแลวเห็นควรเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
บริษัทกลับเขาดํารงตําแหนงจํานวน 4 ทาน ดังนี้
หนาที่ 6 ของ 12 หนา

(1) นายภรต พัฒการีย

รองประธานกรรมการบริษัท

(2) นายนิพนธ กีรติพิทยาภรณ

กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ

(3) นายโสภณ นุมทอง

กรรมการอิสระ

(4) นายสมใจ มณีวงษ

กรรมการอิสระ

ตามหลักเกณฑการสรรหาบุคคลที่จะแตงตั้งเปนกรรมการบริษัทจะคัดเลือกโดยผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการสรร
หากอนนําเสนอตอคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาจากความรู ความสามารถ ประสบการณ วิสัยทัศน และความนาเชื่อถือ
รวมทั้งความเปนผูมีคุณสมบัติเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัททั้งดานทักษะวิชาชีพ ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน และไมมี
ลักษณะตองหามตามที่กฎหมายกําหนด โดยคณะกรรมการสรรหา และคณะกรรมการไดพิจารณาถึงคุณสมบัติท่เี หมาะสมและเปน
ประโยชนตอเนื่องในการดําเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลววาบุคคลซึ่งไดรับการเสนอชื่อเขา
ดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบจะสามารถใหความเห็นไดอยา งเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑ ที่
เกี่ยวของ จึงเห็นควรสมควรใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรม
การตออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่เสนอขางตน
โดยคณะกรรมการเห็นชอบและไดพิจารณาถึงคุณสมบัติที่เหมาะสมและเปนประโยชนตอเนื่องในการดําเนินงานของ
บริ ษัท นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษ ัทไดพิจารณาแลววา บุคคลซึ่งไดรับ การเสนอชื่อ เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบจะสามารถใหความเห็นไดอยางเปนอิสระและเปนไปตามหลักเกณฑที่เกี่ยวของ จึงเห็นควรสมควรใหเสนอใหที่
ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการทั้ง 4 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการตออีกวาระหนึ่ง ตามรายละเอียดที่
เสนอขางตน
คําถามจากผูถือหุน
นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา ตามขอมูล บริษัทมีคณะกรรมการทั้งสิ้น 12 คน
ทําไมในวันนี้จึงแจงวา มีผูมารวมประชุมเพียงแค 4 คน
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา ขอเรียนวากรรมการบางทานไมสามารถเดินทางมาไดเนื่องจากติดภารกิจสวนตัว อีกทั้งดวย
สถานการณโควิด – 19 ที่กําลังระบาด กรรมการหลายทานที่มีอายุคอนขางมากจึงตองระมัดระวังตัว และมีคุณวิจิตร เจียมวิจิตร
กุลที่ขณะนี้อยูในประเทศอังกฤษไดเขารวมภายหลังจากการเริ่มประชุม
นายสมชาย ไกรสุทธิว งศ กลาวชี้แจงวาวาระดังกลาวใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และขอใหที่ประชุมลงมติเปนรายบุคคล และลงคะแนนตามหลักเกณฑการลงคะแนนดังนี้
1. ผูถือหุนคนหนึ่งมีคะแนนเสียงเทากับหนึ่งหุนตอหนึ่งเสียง
2. ในการลงมติแตละครั้ง ผูถือหุนตองออกเสียงดวยคะแนนที่มีตาม ขอ 1. ทั้งหมด จะแบงคะแนนเสียงแกคนใดหรือผูใด
มากนอยเพียงใดไมได
3. การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการตองใชคะแนนเสียงขางมาก หากมีคะแนนเทากันใหประธานในที่ประชุมเปนผู
ออกเสียงชี้ขาด
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระประจําป 2565 ทั้ง 4 ทาน
ตามเสนอ โดยมีรายละเอียดการลงมติดังนี้
หนาที่ 7 ของ 12 หนา

1. นายภรต พัฒการีย
ผูถือหุน
เห็นดวย

เขาดํารงตําแหนง
คะแนน

รองประธานกรรมการบริษัท
รอยละ(%)

612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม
2. นายนิพนธ กีรติพิทยาภรณ
ผูถือหุน
เห็นดวย

เขาดํารงตําแหนง กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
คะแนน
รอยละ(%)
612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม

3. นายโสภณ นุมทอง เขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ
ผูถือหุน
คะแนน
เห็นดวย

รอยละ(%)

612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม
4. นายสมใจ มณีวงษ
ผูถือหุน
เห็นดวย

เขาดํารงตําแหนง กรรมการอิสระ
คะแนน
รอยละ(%)
612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม

หนาที่ 8 ของ 12 หนา

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการประจําป 2565
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาววา ตามมาตรา 90 แหงพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน พ.ศ. 2535 (และที่แกไขเพิ่มเติม) และ
ขอบังคับของบริษัท ขอ 27 กําหนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปกําหนดคาตอบแทนของกรรมการ โดยบริษัทไดกําหนด
คาตอบแทนกรรมการบริษัทประจําป 2565 ตามที่คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณาคาตอบแทนไดพิจารณา โดย
คํานึงถึงความเหมาะสมและใหสอดคลองกับสภาวะโดยทั่วไปของอุตสาหกรรมชนิดเดียวกันและความเหมาะสมกับการทําหนาที่
และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ จึ งเห็นควรเสนอกําหนดคาตอบแทนรายปของกรรมการทุกคณะประจําป 2565 ดัง
รายละเอียดโดยมีรายละเอียดตามเอกสารสงใหทา นผูถือหุน
โดยคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากลั่นกรองคาตอบแทนกรรมการโดยคํานึงถึงความเหมาะสม ตาง ๆ
อยางครบถวนแลว จึงเห็นสมควรใหเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการและกรรมการคณะตาง
ๆ ตามขอเสนอของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ดงนี้
รายละเอียด
คณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน
ประธานกรรมการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการกําหนดคาตอบแทน
คณะกรรมการสรรหา
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการสรรหา
คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
กรรมการกํากับดูแลกิจการที่ดี
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

คาตอบแทนรายป

คาเบี้ยประชุม/ครั้งประชุม

100,000
50,000
50,000

15,000
15,000
-

70,000
50,000

10,000
10,000

50,000
30,000

10,000
10,000

50,000
30,000

10,000
10,000

50,000
30,000

10,000
10,000

50,000
30,000

10,000
10,000

หนาที่ 9 ของ 12 หนา

นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาวชี้แจงวาวาระดังกลาวใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 2 ใน 3 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขอใหที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติกําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยมีผูถือหุนออกเสียง
ดังนี้
ผูถือหุน
คะแนน
รอยละ(%)
เห็นดวย

612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีของบริษัท และกําหนดคาสอบบัญชีประจําป 2564
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ ชี้แจงวาเพื่อใหเปนไปตามมาตรา 120 พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 (และที่แกไข
เพิ ่มเติม) และตามขอบังคับของบริษ ัทขอ 47 ที่กํา หนดใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจํา ปแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนด
คาตอบแทนของผูสอบบัญชีของบริษัททุกป ดังนั้น คณะกรรมการจึงไดพิจารณาเลือกผูสอบบัญชีของบริษั ท โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบ ซึ่งพิจารณาจากผลการปฏิบัติงาน ประสบการณ มาตรฐาน และประสิทธิภาพในการทํางาน รวมทั้งความ
เชี่ยวชาญในการสอบบัญชี ความเปนอิสระของผูสอบบัญชี และคาตอบแทนของผูสอบบัญชี โดยแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีของบริษัทและบริษัทในเครือ โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัท

คาสอบบัญชี

บมจ.ทุงคาฮาเบอร

2564
1,850,000

2565
1,850,000

บจ.สกายคลิฟฟ

160,000

160,000

บจ.ทรัพยากรสมุทร
บจ.89แคปริคอรน ดิเวลลอป
เมนท
บริษัท เพียวเนอรจี้ จํากัด
บริษัท คริปอินเวสท จํากัด

140,000
400,000

140,000
400,000

540,000
3,780,000

540,000
640,000
3,730,000

2,000,000
MMK
(50,000 บาท)

2,000,000
MMK
(50,000 บาท)

THL MYANMAR Co., Ltd.

สํานักงาน/รายชื่อผูสอบบัญชี
สํานักงาน เอ.เอ็ม.ที แอสโซซิเอส
(1) นายชัยยุทธ อังศุวิทยา
(2) นางณัฐสรัคร สโรนันทจีน
(3) นางสาวดรณี สมกําเนิด
(4) นางสาวจารุณี นวมแม
(5) นายศิรเมศร อัครโชติกุลนันท
**คนใดคนหนึ่งเปนผูลงลายมือชื่อ
Zin & Friends Audit Firm
1.U Zin Wai

ทะเบียนเลขที่

3885
4563
5007
5596
11821

210

หนาที่ 10 ของ 12 หนา

นายสมชาย ไกรสุทธิว งศ กลาวชี้แจงวาวาระดังกลาวใชคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน และขอใหที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม: ที่ประชุมมีมติอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาตอบแทนผูสอบบัญชีสําหรับงบการเงินประจําป
2565 ตามที่บริษัทฯ เสนอ โดยมีผูถือหุนออกเสียงดังนี้
ผูถือหุน

คะแนน

เห็นดวย

รอยละ(%)

612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม

วาระที่ 7 พิจ ารณาและขออนุม ติ ล ดทุ น จดทะเบี ย นของบริษ ั ท ฯ จํา นวน 436,460,010.60 บาท จากทุน จดทะเบี ย น
1,900,848,517.56 บาท เปนทุนจดทะเบีย น 1,464,388,506.96 โดยการตัดหุนสามัญในสวนที่ยัง ไมไดจําหน ายออก
474,413,055 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.92 บาท และขอพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ
4. เพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาววาบริษัทจะดําเนินการลดทุนจดทะเบียนของบริษัท และแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ
4. เรื่องทุนจดทะเบียน เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มลดจดทะเบียนของบริษัท โดยคณะกรรมการเห็นควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน
ใหอนุมัติลดทุนจดทะเบียน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม 1,900,848,517.56 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหม
จํานวน 1,464,388,506.96 บาท โดยตัดหุนสามัญที่ยังไมไดจําหนายออก จํานวน 474,413,055 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.92
บาทและเพื่อใหสอดคลองกับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยวิธีตัดหุนจดทะเบียนที่ยังมิไดนําออกจําหนายของบริษัทฯ
ขางตน จึงเห็นควรเสนอใหท่ปี ระชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัท ขอ 4. โดยใชขอความ
ดังตอไปนี้แทน
“ขอ 4. ทุนจดทะเบียนจํานวน

1,464,388,506.96

บาท

(หนึ่งพันสี่รอยหกสิบสี่ลา นสามแสนแปดหมื่นแปด
พันหารอยหกบาทเกาสิบหกสตางค)

แบงออกเปน

1,591,726,638

หุน

(หนึ่งพันหารอยเกาสิบเอ็ดลานเจ็ดแสนสองหมื่น
หกพันหกรอยสามสิบแปดหุน)

มูลคาที่ตราไวหุนละ

0.92

บาท

(เกาสิบสองสตางค)”

ทั้งนี้ใหบุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิที่กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวง
พาณิชย มีอํานาจแกไขและเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนตามคําสั่งของนายทะเบียน
คําถามจากผูถือหุน
หนาที่ 11 ของ 12 หนา

นายนายภูวนารถ ณ สงขลา ผูแทนจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย สอบถามวา อยากทราบวาการขอลดทุนในครั้งนี้ จะมีสวน
ชวย หรือวาเกิดประโยชนในประเด็นสวนของผูถือหุนมีคานอยกวาศูนย ที่เปนเหตุที่ทําใหอาจจะถูกเพิกถอนหรือไม
นายสุเทพ บุระมาน ตอบคําถามวา ในสวนขอการลดทุนจดทะเบียนในครั้งนี้ไมไดมีผลเสียอะไรตอผูถือหุน เรียนวาเดิมบริษัทมี
การเพิ่มทุนโดยวิธีการเพิ่มทุนทั่วไปแตมีหุนบางสวนที่ไมไดจําหนายจึงตองปรับตัวเลขใหสอดคลองกับหุนที่ถูกขายออก เปนเพียง
การลดทุนในสวนของทุนจดทะเบียนที่ยังไมไดจําหนายออกเทานั้น เปนการปรับตัวเลขใหถูกตองตามกฎระเบียบของหนวยงาน
ภาครัฐ
นายสมชาย ไกรสุทธิวงศ กลาวชี้แจงวาวาระดังกลาวใชคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของผูถือหุนซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน และขอใหที่ประชุมลงมติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติอนุมัติลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ จํานวน 436,460,010.60 บาท จากทุนจดทะเบียน
1,900,848,517.56 บาท เปนทุนจดทะเบียน 1,464,388,506.96 โดยการตัดหุนสามัญในสวนที่ยังไมไดจาํ หนายออก 474,413,055
หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 0.92 บาท และขอพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ขอ 4. เพื่อใหสอดคลอง
กับการลดทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ
ผูถือหุน
เห็นดวย

คะแนน

รอยละ(%)

612,476,109

100.0000

ไมเห็นดวย

0

0.0000

งดออกเสียง

0

0.0000

บัตรเสีย

0

0.0000

612,476,109

100.0000

รวม
ประธานฯ กลาวขอบคุณผูถือหุนและปดประชุม
ปดประชุมเวลา 11.15 น.

…………………………………………….
(นายสุเทพ บุระมาน)
ประธานกรรมการบริษัท

…………………………………………….
(นายวิจิตร เจียมวิจิตรกุล)
ประธานกรรมการบริหาร

หนาที่ 12 ของ 12 หนา

