(สิ่งที่สงมาดวย 1.)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 14
บริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2551 เวลา 11.35 น. ณ โรงแรมมณเฑียร (หองหรรษา)
เลขที่ 54 ถนนสุรวงศ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร
กรรมการผูเขารวมประชุม
1) นายโชติ โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
2) นายอรุณ จิรชวาลา
ประธานกรรมการบริหาร
3) นายอังคณี วรทรัพย
กรรมการบริหาร
4) นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ
ประธานกรรมการตรวจสอบ, กรรมการบริหารความเสี่ยง
5) นายบัณฑร ลิว้ ประเสริฐ กรรมการตรวจสอบ
6) นายโอวาท พันธุปรีชากิจ กรรมการบริหารความเสีย่ ง
7) นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน กรรมการผูจัดการ
กรรมการที่ไมไดเขารวมประชุม
1) นายเชิดชู โสภณพนิช
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
2) นายวิสทุ ธิ์ วงศทองศรี
กรรมการบริหาร
3) นายเลา ติง ไฟ
กรรมการ
4) นายอมร อัศวานันท
กรรมการ
5) นางพรรณขนิตตา บุญครอง กรรมการตรวจสอบ
ผูสอบบัญชีที่ที่เขารวมประชุม
ดร. วิรัช อภิเมธีธํารง ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 1378 จาก สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด
แอสโซซิเอทส
เริ่มการประชุม
นายโชติ โสภณพนิช ประธานกรรมการ เปนประธานในที่ประชุม
ประธาน แจงตอที่ประชุมวา มีผถู ือหุน เขารวมประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะ จํานวน 37 ราย
นับจํานวนหุนได 2,578,578 หุน คิดเปนรอยละ 42.98 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ครบเปน
องคประชุม
ประธาน จึงกลาวเปดประชุม และขอใหเลขานุการในทีป่ ระชุมชี้แจงวิธีปฏิบัติในการออกเสียงลง
คะแนนในแตละวาระการประชุม
เลขานุการในที่ประชุมไดชี้แจงดังนี้
การลงมติในแตละวาระ ประธานจะสอบถามที่ประชุม ถาไมมีผูถือหุนทานใดคัดคานไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง ใหถือวา ผูถ ือหุน เห็นชอบตามมติท่เี สนอ หากมีผูถือหุนทานใดคัดคาน ไมเห็นดวย หรือ
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งดออกเสียง ขอใหใชใบลงคะแนนที่แจกให และสงใหเจาหนาที่ของบริษัทที่จัดไวในการออกเสียงลง
คะแนนใหถือ 1 หุน เปน 1 เสียง สวนผูถ อื หุนที่ทาํ หนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นเขารวมประชุม และออก
เสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุนนั้น บริษัทไดนําคะแนน เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
ออกเสียง บันทึกไวแลว บริษัทนับคะแนนเสียงเฉพาะ ไมเห็นดวย หรือ งดออกเสียง ดังกลาวนัน้ ไปหัก
จากจํานวนเสียงที่เขารวมประชุมทัง้ หมด สวนที่เหลือจะถือวา เปนคะแนนเสียงที่ลงมติเห็นดวยในวาระ
นั้นๆ
ที่ประชุมรับทราบ
วาระที่ 1 - รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13
ประธาน เสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 13 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2550
ตามที่ไดสงสําเนาใหแกผูถือหุนทุกทานแลว ขอใหที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม : มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ อื หุน ครั้งที่ 13 ประชุมเมื่อวันที่
25 เมษายน 2550
( คะแนนเสียงเห็นดวย 2,578,966 คะแนน ไมเห็นดวย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน )

ผูถือหุน เสนอทานประธานที่ประชุม ใหแจงผูถือหุน ที่เขาประชุม ขอใหสงใบลงคะแนนทุกวาระดวย
ประธาน จึงแจงที่ประชุม ตามที่ผถู ือหุน เสนอมา
วาระที่ 2 - พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2550
และรายงานประจําป
ประธาน ขอให นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน กรรมการผูจ ัดการ รายงานผลการดําเนินงาน ของ
บริษัทในรอบป 2550
นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน รายงานวา ในป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 152.32 ลานบาท เพิม่ ขึ้น
9% มีคาใชจายรวม 113.98 ลานบาท ดอกเบี้ยจาย 9.17 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 13% และกําไรสุทธิหลังหัก
ภาษี 20.55 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 16%
การลงทุนในหลักทรัพย
ณ สิ้นป บริษทั มีเงินลงทุนในหลักทรัพย 56.36 ลานบาท กําไรที่ยงั ไมเกิดขึ้นคํานวณตามราคา
ตลาด 7.94 ลานบาท รวมเงินลงทุน 64.30 ลานบาท ในระหวางปบริษทั มีการซื้อหลักทรัพยเพิม่ จํานวน
126.47 ลานบาท และขายหลักทรัพย จํานวน 122.29 ลานบาท จึงมีกําไรจากการขายหลักทรัพยรวม
11.56 ลานบาท เพิ่มขึ้น 24%
เงินลงทุนในบริษัทยอย
บริษัทมีรายไดจากเงินลงทุนในบริษัทยอย 6.47 ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 4.31
ลานบาท (40%) ธุรกิจคลังสินคาเปนผลจากเศรษฐกิจชะลอตัว ในขณะที่ธุรกิจคลังเอกสารมีการขยาย
ธุรกิจใหม ซึ่งเริ่มมีรายไดในชวงปลายป
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เงินกูยืมแกบริษัทยอย
บริษัทมีการกูเงินระยะสั้นจากสถาบันการเงิน ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 รวมจํานวนเงิน 11.0
ลานบาท ลดลงจากป 2549 จํานวน 6.0 ลานบาท (29%) และในป 2550 บริษัทไมมยี อดเงินกูของบริษัท
ยอยคงเหลือ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2550 เนื่องจาก บริษัทยอยไดชําระเงินกูครบทัง้ จํานวนแลว
คดีตางๆ
คดีตางๆ อยูระหวางการพิจารณาของศาล ในระหวาง ป 2550 มีความคืบหนาดังนี้ .1. คดีของบริษทั กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร
คดีที่ดินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) กับ กรุงเทพมหานคร เรื่องคัดคานแนวเขต
ที่ดิน ในวันที่ 24 มกราคม 2550 ศาลอุทธรณไดพิพากษายืนยันตามศาลชั้นตนวา ทีด่ ินดานหนาของ 3
โฉนด เนื้อที่รวม 2 งาน 36 3/10 ตารางวา เจาของที่ดนิ เดิมไดยกใหเปนสาธารณสมบัติของแผนดิน
เพื่อสรางถนนราษฎรบูรณะแลว และใหยกคําฟองเรียกคาเสียหายจากจําเลยดวย บริษัทฯ ไดยนื่ ฎีกา
เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ 2550 ซึ่งไดใหทนายความเพิ่มเติมขอกฎหมาย และขอเท็จจริงใหชัดเจนยิง่ ขึ้น
รวมทัง้ ไดมีการอางคําพิพากษาศาลฎีกาทีส่ ามารถใชเทียบเคียงไดตามที่ทา นกรรมการไดเสนอแนะ
2.คดีของบริษทั ยอย เค.ดับบลิว.ซี.คลังสินคา จํากัด กับ บริษัทสงเสริมเกษตรไทย จํากัด
2.1 คดีบริษัทเปนโจทกฟองบังคับจํานําและคาฝากทรัพย ซึ่งศาลอุทธรณพิพากษาใหบริษัทได
รับชําระหนี้จากบริษัท สงเสริมเกษตรไทย จํากัด (จําเลย) ซึ่งบริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัด ไดยื่นฎีกา
และทุเลาการบังคับคดี เมื่อปลายป 2548
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2550 ศาลใหจําเลยยื่นหลักประกันในมูลหนี้รวมดอกเบี้ย 2 ป เปนเงิน
38.4 ลานบาท มีการนัดพิจารณาหลักประกัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2550, วันที่ 7 ธันวาคม 2550,
25 มกราคม 2551 และในวันที่ 14 มีนาคม 2551 ซึ่งก็ไมสามารถวางหลักประกันไดครบ ศาลจึงมีคําสั่ง
ใหยกคํารองขอทุเลาการบังคับคดี บริษัทจะไดดําเนินการบังคับคดีตอไป
2.2 คดีบริษัทถูกฟองรองเปนจําเลยคาเสียหายจากน้ําทวม ศาลชั้นตนพิพากษาใหบริษทั ชําระคา
เสียหาย บริษทั ไดอุทธรณคัดคานคําพิพากษา และขอทุเลาการบังคับคดี และวางหลักประกันในป 2547
ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2550 ศาลอุทธรณพิจารณาใหยกฟอง บริษทั สงเสริมเกษตรไทย จํากัดไดยื่นฎีกา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2550 บริษทั ไดแกฎีกาและใหทนายความเพิ่มเติมตัวอยางฎีกาเทียบเคียง และรับ
คืนหลักประกันแลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมรับทราบผลการดําเนินงานในรอบป 2550
( คะแนนเสียงเห็นดวย 2,578,966 คะแนน ไมเห็นดวย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน )
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วาระที่ 3 - พิจารณาอนุมตั ิงบการเงินของบริษัท สําหรับรอบระยะบัญชีประจําป
สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการในที่ประชุม รายงานงบการเงินของ
บริษัท สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2550
นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย รายงานดังนี้ .งบการเงินเฉพาะกิจการ
ในป 2550 บริษัทมีรายได 51.02 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2549 ใกลเคียงกัน คาใชจาย 32.25
ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เพิ่มขึ้น 6%

ดอกเบี้ยจาย 0.68 ลานบาท ลดลง 57% และปนี้ มีภาษีเงินได 3.22 ลานบาท เพิม่ ขึ้น 100%
(ปกอนไมมีภาษีเงินได)
กําไรสุทธิ 14.86 ลานบาท เปรียบเทียบกับป 2549 ลดลง 4.21 ลานบาท (22%)
งบการเงินรวม
ในป 2550 บริษัทมีรายไดรวม 152.32 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เพิ่มขึ้น 9%
คาใชจายรวม 113.98 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เพิ่มขึ้น 5%
ดอกเบี้ยจาย 9.17 ลานบาท เพิ่มขึ้น 13% และภาษีเงินได 8.54 ลานบาท เพิ่มขึน้ 96%
กําไรสุทธิ 20.55 ลานบาท เมื่อเปรียบเทียบกับป 2549 เพิ่มขึ้น 2.77 ลานบาท (16%)
ประธาน จึงขอใหผูถือหุน พิจารณาอนุมัติและรับรองงบการเงินของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด
(มหาชน) และบริษัทยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชี สิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2550 ตามทีค่ ณะ
กรรมการตรวจสอบไดสอบทานและผูสอบบัญชีไดตรวจสอบและรับรองแลว
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติ และรับรองงบการเงิน ของ บริษัท
กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน) และบริษทั ยอย สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่
31 ธันวาคม 2550
( คะแนนเสียงเห็นดวย 2,579,026 คะแนน ไมเห็นดวย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน )

วาระที่ 4 - พิจารณาจายเงินปนผลประจําป 2550 และพิจารณาจัดสรรเงินกําไร
ประธาน ขอให นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการในที่ประชุมรายงาน
นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย รายงานวา ในป 2550 บริษัทมีกําไรสุทธิ ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ 14,861,308.09 บาท และมีกาํ ไรสะสมทีย่ ังไมไดจัดสรรยกมา 48,318,499.17 บาท รวมกําไร
สะสม 63,179,807.26 บาท และมีกําไรสุทธิป 2550 ตามงบการเงินรวม จํานวน 20,551,357.35 บาท
บริษัทมีนโยบายจายเงินปนผล ประมาณรอยละ 50 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม ในปที่
ผานมาบริษทั จายเงินปนผล หุน ละ 1.75 บาท คิดเปนรอยละ 59.06 ของกําไรสุทธิ
4
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สําหรับปนี้ คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณา เสนอใหจา ยเงินปนผล ในอัตราหุน ละ 1.90 บาท
คิดเปนรอยละ 55.47 ของกําไรสุทธิตามงบการเงินรวม รวมเปนเงิน 11,400,000.- บาท จายจากกําไร
ที่เสียภาษี 30% โดยจาย ในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
ประธาน ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหจายเงินปนผลในอัตรา หุนละ 1.90 บาท
คิดเปนรอยละ 55.47 ของกําไรสุทธิ ตามงบการเงินรวม รวมเปนเงิน 11,400,000.-บาท
โดยจายในวันที่ 14 พฤษภาคม 2551
( คะแนนเสียงเห็นดวย 2,579,026 คะแนน ไมเห็นดวย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน )

วาระที่ 5 - พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ
ประธาน กลาววา ในการประชุมคราวนี้ มีกรรมการที่ออกตามวาระมี 4 คน คือ
1) นายอังคณี วรทรัพย
2) นายวิสทุ ธิ์ วงศทองศรี .
3) นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน 4) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
เนื่องจาก นายวิสุทธิ์ วงศทองศรี ขอออกตามวาระ จึงเสนอ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
เปนกรรมการแทน
(ประวัติกรรมการตามเอกสารแนบวาระที่ 8 -------> KS.)

คณะกรรมการบริษัท ไดรวมกันพิจารณา คุณสมบัติในดานตางๆ โดยดูถึงความเหมาะสม
ดานคุณวุฒิ ประสบการณ และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษทั ที่ผา นมา จึงเห็นควรเลือกตั้งกรรมการ 3 คน ที่ครบวาระ กลับเขาเปนกรรมการอีก
วาระหนึง่ คือ นายอังคณี วรทรัพย, นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน และนางพรรณขนิตตา บุญครอง และ
เสนอ นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล เปนกรรมการแทน นายวิสทุ ธิ์ วงศทองศรี ซึง่ ขอออกตามวาระ
จึงขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถ ือหุน
ประธาน ขอใหที่ประชุมลงมติเลือกกรรมการเปนรายบุคคลดังตอไปนี้ .1) นายอังคณี วรทรัพย
2) นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน
3) นางพรรณขนิตตา บุญครอง 4) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว ใหเลือกตั้งกรรมการทัง้ 4 คน เขาเปนกรรมการดวยคะแนนเสียง
เปนเอกฉันทดังนี้ .กรรมการ
1) นายอังคณี วรทรัพย
2) นายไกรวุฒิ นิวาศนันทน
3) นางพรรณขนิตตา บุญครอง
4) นางสาวอัมพร เรืองประเสริฐกุล

เห็นดวย
คะแนน
2,579,026
2,579,026
2,579,026
2,579,026

ไมเห็นดวย
คะแนน
0
0
0
0

งดออกเสียง
คะแนน
0
0
0
0
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(สิ่งที่สงมาดวย 1.)
วาระที่ 6 - พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
ประธาน กลาววา ในป 2550 มีคาตอบแทนกรรมการ จํานวน 4,000,000.- บาท ที่ไดรับอนุมัติ
จากที่ประชุมสามัญผูถือหุน และมีคา ตอบแทนกรรมการจายจริง จํานวน 3,914,000.- บาท ในระหวาง
ป 2550 บริษัทมีการพิจารณาแตงตั้งคณะกรรมการบริหาร ซึง่ ประกอบดวย ประธานกรรมการบริหาร 1
ทาน และกรรมการบริหารอีก 2 ทาน และมอบหมายหนาที่รับผิดชอบใหแกคณะกรรมการบริหาร และ
พิจารณาคาตอบแทนเพิ่มเติม จึงขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551
จํานวน 6,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 50
มติที่ประชุม : ที่ประชุมมีมติเปนเอกฉันท อนุมัติคาตอบแทนกรรมการ ประจําป 2551 จํานวนเงิน
6,000,000.- บาท เพิ่มขึ้นจากปกอนรอยละ 50
( คะแนนเสียงเห็นดวย 2,579,126 คะแนน ไมเห็นดวย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน )

วาระที่ 7 - พิจารณาแตงตัง้ ผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชี
ประธาน ขอให นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ ประธานกรรมการตรวจสอบรายงาน
นายอาจ มนัสศิริเพ็ญ รายงานวา คณะกรรมการตรวจสอบ เห็นสมควรพิจารณาผูส อบบัญชีเดิม
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทและบริษัทยอย โดยพิจารณาเปรียบเทียบกับสํานักงานอืน่ ที่มีขนาดใกลเคียงกัน
รวมทัง้ ประสบการณ และความสามารถของผูสอบบัญชีแลว จึงเห็นสมควรแตงตั้งผูส อบบัญชีเดิม จาก
สํานักงาน ดร.วิรัช แอนด แอสโซซิเอทส คือ ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน 1378 และ/หรือ นาย
อภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี ประจําป 2551 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัท ปละ 415,000.- บาท เพิม่ ขึ้นจากปกอนรอยละ 5 (ป 2550 = 395,000.- บาท)
ในปที่ผา นมา คณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาสอบทานงบการเงินของบริษทั และบริษัทยอย
ตามมาตรฐานการบัญชีที่รบั รองทั่วไป มีความพอเพียงของการเปดเผยขอมูลประกอบรายงานทางการเงิน
รวมกับฝายจัดการ พิจารณาและกําหนดแผนการตรวจสอบภายใน สอบทานรายงานและผลการตรวจสอบ
ของผูตรวจสอบภายใน สอบทานการปฏิบัติงานใหเปนไปตามขอกําหนดและกฎหมาย รวมทัง้ พิจารณา
คัดเลือกและเสนอคาตอบแทนผูสอบบัญชี
ประธาน ขอให ที่ประชุมพิจารณา
มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันท ใหแตงตั้ง ดร.วิรัช อภิเมธีธํารง เลขทะเบียน
1378 และ/หรือ นายอภิรักษ อติอนุวรรตน เลขทะเบียน 5202 เปนผูสอบบัญชี
ประจําป 2551 โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัท ปละ 415,000.- บาท เพิ่มขึ้นจาก
ปกอนรอยละ 5
( คะแนนเสียงเห็นดวย 2,579,126 คะแนน ไมเห็นดวย 0 คะแนน งดออกเสียง 0 คะแนน )

วาระที่ 8 - เรือ่ งอื่นๆ
ไมมี
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(สิ่งที่สงมาดวย 1.)
คําถามจากผูถือหุน
ผูถือหุน : ถามวาไดมกี ารปรึกษากันเรื่องหุนของบริษัท กรุงเทพโสภณ จํากัด (มหาชน)
ซื้อขายในตลาดหลักทรัพยฯ นอย ทําใหขาดสภาพคลองหรือไม
ประธาน : จํานวนหุน ในตลาดหมุนเวียนนอย เนื่องจากเปนบริษทั เล็ก เมื่อผูถอื หุนซื้อแลว
มักจะเก็บไว และไมมีใครขายหุน
ผูถือหุน : ตลาดหลักทรัพยฯ ไมวาอยางไรหรือ
ประธาน : ตลาดหลักทรัพยฯ ไมเคยมีการติดตอสอบถามบริษทั ในเรื่องนี้
ผูถือหุน : บัญชีกําไรสะสมดูไดจากที่ไหน อยากทราบรายละเอียด
เลขาฯ : รายละเอียดดูไดจากงบการเงินหนา 58 และ 60 ในสวนของผูถ ือหุน
ผูถือหุน : อยากทราบวา เงินสํารองของบริษัทฯ สํารองพอหรือยัง
เลขาฯ : บริษัทฯ ไดมีการสํารองตามกฎหมายครบถวน และตัง้ เงินสํารองทัง้ หมดเกินทุน
จดทะเบียนแลว (ดูงบการเงินหนา 54)
ปรากฏวา ไมมีผูใด เสนอเรือ่ งใดใหพิจารณา
ประธาน จึงกลาวปดประชุมเวลา 12.10 น.
อนึ่ง ระหวางการประชุมสามัญผูถือหุน มีผถู ือหุน มาลงทะเบียน เพื่อเขาประชุมเพิ่มขึน้ โดยที่
จํานวนผูถ ือหุน ที่มาประชุมดวยตนเองและมอบฉันทะเพิ่มขึ้นเปน 48 ราย นับจํานวนหุน ทีถ่ ือรวมกันได
3,109,126 หุน คิดเปนรอยละ 51.82 ของจํานวนหุน ทีจ่ ําหนายไดทั้งหมด

โชติ โสภณพนิช
ประธานในที่ประชุม
( นายโชติ โสภณพนิช )

กรรณิการ ตัณฑัยย เลขานุการในที่ประชุม
(นางสาวกรรณิการ ตัณฑัยย)
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