รายงานการประชุมผูถือหุน
บริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
การประชุมใหญสามัญประจําป ครั้งที่ 33
วันศุกรที่ 20 เมษายน 2550
ณ หองประชุมบริษัทหลักทรัพยจัดการกองทุน เอ็มเอฟซี จํากัด (มหาชน)
199 อาคารคอลัมนทาวเวอร ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
เปดประชุมเวลา 15.40 น.

กรรมการที่รวมประชุม
1. นายณรงคชัย
2. นายบุญศักดิ์

อัครเศรณี
เจียมปรีชา

3. นายประพันธ
4. นายสุรเธียร
5. นายยงยุทธ
6. นางสาวชุมพร
7. นายมนัส
8. นายจักรกฤศฏิ์
9. นายกําธร
10. นายอดิศร
11. นายพิชิต
12. นายชัยพนธ

ศิริรัตนธํารง
จักรธรานนท
ตะริโย
รัตมงคล
แจมเวหา
พาราพันธกุล
ตติยกวี
ธนนันทนราพูล
อัคราทิตย
โอสถาพันธุ

ประธานกรรมการเปนประธานในที่ประชุม
รองประธานกรรมการ
และประธานคณะกรรมการบริหาร
กรรมการและประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการและประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการผูจัดการ
เลขานุการคณะกรรมการเปนเลขานุการที่ประชุม

ผูบริหารที่รวมประชุม
1. นายสุนทร
2. นายเจษฎาวัฒน
3. นายสมพร
4. นายศุภกร
5. นางรจิตพร

พจนธนมาศ
เพรียบจริยวัฒน
บุรินทราธิกุล
สุนทรกิจ
มนะเวส

รองกรรมการผูจัดการ
รองกรรมการผูจัดการ
ผูชวยกรรมการผูจัดการอาวุโส
ผูชวยกรรมการผูจัดการ
ผูชวยเลขานุการที่ประชุม

ผูสอบบัญชี
1. นายประวิทย

วิวรรณธนานุตร

บริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด

ที่ปรึกษากฎหมาย
1. นางวรางครัตน โฆษิตจิรนันท

บริษัท สํานักกฎหมายสากลสยามพรีเมียร จํากัด

ประธานกลาวเปดประชุมและแถลงวาในการประชุมคราวนี้ มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะ
มารวมประชุมรวม 50 ราย นับจํานวนหุนได 98,590,720 หุน ซึ่งเปนจํานวนหุนที่เกินกวา 1 ใน 3
ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมดครบเปนองคประชุมตามขอบังคับบริษัทแลวจึงเปดประชุมและ
ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
1

ระเบียบวาระที่ 1

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้งที่ 32
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549
ประธานขอใหผูถือหุนพิจารณารับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุน ครั้ง
ที่ 32 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2549 ซึ่งเอกสารไดจัดสงใหกับผูถือหุนลวงหนาแลวจึงไดเสนอใหที่
ประชุมพิจารณาลงมติรับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมใหญสามัญประจําปผูถือหุนครั้งที่ 32 เมื่อวันที่ 18
เมษายน 2549 ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวย
98,577,720
เสียง
- ไมเห็นดวย
-เสียง
- งดออกเสียง
13,000
เสียง

ระเบียบวาระที่ 2
เรื่อง รับทราบรายงานผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549
ประธานแถลงวา บริษัทไดสงคําแถลงของคณะกรรมการใหกับทานผูถือหุนไดทราบแลว
จึงขอใหผูถือหุนลงมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 ตามที่ระบุในคําแถลง
ของคณะกรรมการ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้
“ในโอกาสวันประชุมสามัญประจําป คณะกรรมการมีความรูสึกยินดีและเปนเกียรติอยาง
ยิ่งที่ไดมีโอกาสมาแถลงผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปที่ผานมาตอทานผูถือหุน
ในป 2549 ที่ผานมาธุรกิจของบริษัทไดเจริญกาวหนาไปพอสมควร แมจะตองเผชิญกับกับ
ภาวะเศรษฐกิจที่ผันผวน วิกฤตการณทางการเมืองรวมถึงมาตรการทางการเงินของรัฐบาลอันสง
ผลกระทบตอการลงทุน โดยไดมีการจัดตั้งกองทุนใหมและบริหารกองทุนอยางตอเนื่อง ณ สิ้นป
2549 บริษัทมีทุนจดทะเบียน 120 ลานบาท มีสินทรัพยทั้งสิ้น 1,374.04 ลานบาท และมูลคาทรัพย
สินสุทธิของกองทุนภายใตการจัดการรวมทั้งสิ้น 197,531.62 ลานบาท
ในรอบป 2549 ภาวะการลงทุนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยถือไดวาเปนปที่มีการ
ผันผวนมากปหนึ่ง ดัชนีตลาดหลักทรัพย (SET Index) ลดลงจาก 713.73 จุด ณ วันที่ 30 ธันวาคม
2548 มาอยูที่ 679.84 จุด ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2549 หรือลดลงรอยละ 4.75 สวนภาวะการลงทุน
ตลาดตราสารหนี้มีผลตอบแทนที่สูงกวาปที่แลว กลาวคือ ดัชนีพันธบัตรรัฐบาล หรือ TBDC
Government Bond Index ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2548 อยูที่ 147.09 และ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549
อยูที่ 155.15 เพิ่มขึ้นรอยละ 5.48 สําหรับผลการดําเนินงานของบริษัทอยูในระดับที่นาพอใจเมื่อ
เปรียบเทียบกับผลการดําเนินงานของบริษัทอื่นที่อยูในอุตสาหกรรมเดียวกัน แมจะมีรายไดและผล
กําไรลดลงจากปที่แลวก็ตาม กลาวคือ รายไดรวมของบริษัทในป 2549 เทากับ 420.29 ลานบาท
เปรียบเทียบกับ 437.61 ลานบาทในป 2548 หรือลดลงคิดเปนรอยละ 3.96 ในขณะที่คาใชจายในการ
ดําเนินงาน ในป 2549 เทากับ 300.42 ลานบาท เปรียบเทียบกับ 299.86 ลานบาท ในป 2548 หรือ
เพิ่มขึ้นรอยละ0.19 สงผลใหกําไรสุทธิของบริษัทลดลงรอยละ 15.23 จาก 103.92 ลานบาท หรือ
0.87 บาทตอหุนในป 2548 เปน 88.09 ลานบาท หรือ 0.73 บาทตอหุน เนื่องจากมีกองทุนรวมหลาย
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กองทุนครบอายุตามวาระ ทําใหรายไดจากคาธรรมเนียมและบริการลดลงจาก 390.30 ลานบาท ใน
ป 2548 เปน 372.43 ลานบาท ในป 2549 หรือ ลดลงรอยละ 4.58 ในขณะที่รายไดจากดอกเบี้ยและ
เงินปนผลเพิ่มขึ้นรอยละ 70.38
ณ สิ้นป 2549 บริษัทมีกองทุนทุกประเภทภายใตการจัดการรวมทั้งสิ้น 132 กองทุน
ประกอบดวยกองทุนรวมในประเทศและตางประเทศ จํานวน 79 กองทุน กองทุนอสังหาริมทรัพย
จํานวน 14 กองทุน กองทุนสํารองเลี้ยงชีพ 40 กองทุน และกองทุนสวนบุคคล จํานวน 13 กองทุน
รวมมูลคาทรัพยสินสุทธิทั้งสิ้น 197,531.62 ลานบาท
ในป 2549 บริษัทไดจัดตั้งกองทุนรวมขึ้นจํานวนทั้งสิ้น 11 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ
4,292 ลานบาท ประกอบดวยกองทุนรวมตราสารแหงหนี้ 8 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 3,411
ลานบาท กองทุนรวมผสมแบบยืดหยุน 1 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 106 ลานบาท กองทุนรวม
ลงทุนในตางประเทศ 2 กองทุน มูลคาทรัพยสินสุทธิ 775 ลานบาท นอกจากนี้ กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพยนิชดาธานี (MNIT) ซึ่งเปนกองทุนรวมอสังหาริมทรัพยประเภทกอง 1 ที่ไดจัดตั้ง
เมื่อป 2548 และไดมีการเพิ่มทุนในป 2549 อีกเปนจํานวนเงิน 670 ลานบาท รวมเปนมูลคาทรัพย
สินสุทธิทั้งสิ้น 1,437.29 ลานบาท
สําหรับป 2549 บริษัทไดมีการเพิ่มชองทางการทําธุรกรรมกับพันธมิตรของบริษัทเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหกับลูกคา โดยลูกคาสามารถทําการซื้อขายหนวยลงทุนผาน Website ได และ
เพิ่มวิธีการชําระเงินคาซื้อหนวยลงทุนอัตโนมัติ (Direct Debit) และนําเงินเขาบัญชีลูกคาผาน
ธนาคารพาณิชยอัตโนมัติ (Direct Credit) ในสวนของการชวยเหลือสังคม บริษัทไดมีสวนชวย
เหลือสังคม โดยกองทุนเปดเพื่อพัฒนาและฟนฟูกิจการที่ไดรับผลกระทบจากสึนามิ (Tsunami
Recovery Fund) เพื่อชวยเหลือผูประกอบธุรกิจการทองเที่ยวและโรงแรมที่ไดรับผลกระทบจากเหตุ
พิบัติภัยสึนามิที่ไดจัดตั้งเมื่อป 2548 ในปนี้ไดรับผลสําเร็จเปนที่นาพอใจ ผูประกอบการธุรกิจและ
โรงแรมที่ไดรับการชวยเหลือจากกองทุนสวนใหญสามารถพลิกฟนกิจการและเริ่มเปดดําเนินธุรกิจ
ไดในปนี้ สวนที่เหลือคาดวาจะเปดดําเนินการไดในป 2550 และโครงการ MFC Talent Award
ซึ่งเปนโครงการที่สงเสริมและสนับสนุนใหเยาวชนไดรับความรูเกี่ยวกับการบริหารเงินลงทุนและ
การออม ที่ดําเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 3 ไดรับความสนใจจากเยาวชนในระดับอุดมศึกษาเปน
อยางมาก นอกจากนี้บริษัทยังไดนําเงินสวนหนึ่งจากคาธรรมเนียมการจัดการกองทุนเปดเอ็มเอฟซี
อิสลามิกฟนด บริจาคใหกับการกุศลตามคําแนะนําของคณะกรรมการศาสนากองทุน (คณะ
กรรมการซารีอะฮ) โดยในป 2549 บริษัทไดบริจาคเงินทั้งสิ้นเปนจํานวนเงิน 970,000 บาท
อนึ่ง ในป 2549 ไดมีการเปลี่ยนแปลงกรรมการบริษัท จํานวน 3 ทาน คือ คุณญาดา
ประพิณมงคลการ คุณนราธร วงศวิเศษ และคุณชาญชัย ชาญชยศึก ไดขอลาออกจากการเปน
กรรมการบริษัท โดยมีคุณกรพจน อัศวินวิจิตร คุณยงยุทธ ตะริโย และคุณวิชัย จึงรักเกียรติ เขา
มาดํารงตําแหนงแทน สวนคุณพิชิต อัคราทิตย คุณกรพจน อัศวินวิจิตร คุณอดิศร ธนนันทนรา
พูล และคุณสุรเธียร จักรธรานนท ไดครบวาระการเปนกรรมการ แตไดรับการเลือกตั้งดํารง
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ตําแหนงอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้คณะกรรมการบริษัทใครขอขอบคุณ คุณญาดา ประพิณมงคลการ คุณ
นราธร วงศวิเศษ และคุณชาญชัย ชาญชยศึก ที่ไดทําคุณประโยชนใหกับบริษัท
สุดทายนี้ คณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณทานผูถือหุน องคกรทั้งภาครัฐและเอกชน
สถาบันการเงินทั้งในประเทศและตางประเทศ รวมทั้งลูกคาของบริษัทและผูถือหนวยลงทุนของ
กองทุนตางๆ ที่ไดใหการสนับสนุนและไววางใจบริษัทดวยดีตลอดมา”
มติที่ประชุม
ที่ประชุมมีมติรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 ดวยคะแนนเสียงขาง
มาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวย
98,577,720
เสียง
- ไมเห็นดวย
-เสียง
- งดออกเสียง
13,000
เสียง
ระเบียบวาระที่ 3
เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนประจําป 2549
ประธานขอใหผูถือหุนพิจารณาอนุมัติงบดุล และงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2549
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2549 ซึ่งไดจัดสงไปใหผูถือหุนลวงหนาแลว
มติที่ประชุม
ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติอนุมัติงบดุลและงบกําไรขาดทุนของบริษัทประจําป 2549 ซึ่ง
ไดผานการรับรองจากผูสอบบัญชีแลว ดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวย
98,577,720
เสียง
- ไมเห็นดวย
-เสียง
- งดออกเสียง
13,000
เสียง
ระเบียบวาระที่ 4
เรื่อง พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรประจําป 2549
ประธานแถลงวา ผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบป 2549 บริษัทมีกําไรสุทธิจํานวน
88.09 ลานบาท หรือเทากับ 0.73 บาทตอหุน คณะกรรมการจึงขอเสนอที่ประชุมผูถือหุนอนุมัติให
จายเงินปนผลจากผลการดําเนินงานป 2549 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท เมื่อที่ประชุมอนุมัติตามที่
คณะกรรมการเสนอแลวบริษัทจะจายเงินปนผลใหกับผูถือหุนที่มีรายชื่อในสมุดทะเบียนผูถือหุน ณ
วันที่ 27 เมษายน 2550 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติการจัดสรรกําไร โดยจายเงินปนผลจากผลการดําเนินงาน
ป 2549 ในอัตราหุนละ 0.60 บาท ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2550 มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนน
เสียงขางมาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวย
98,577,720
เสียง
- ไมเห็นดวย
-เสียง
- งดออกเสียง
13,000
เสียง
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ระเบียบวาระที่ 5
เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
ประธานแถลงวา ในปนี้มีกรรมการและกรรมการอิสระที่ครบกําหนดออกตามวาระ 4 ทาน
ไดแก
กรรมการ จํานวน 1 ทาน คือ นายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล
กรรมการอิสระ จํานวน 3 ทาน คือ นายณรงคชัย อัครเศรณี นายประพันธ ศิริรัตนธํารง
และนายกําธร ตติยกวี
อนึ่ง รายชื่อและประวัติของบุคคลที่คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนเสนอให
ที่ประชุมแตงตั้งเปนไปตามรายละเอียดแนบทายหนังสือเชิญประชุม ซึ่งไดจัดสงใหกับผูถือหุนแลว
จึงเรียนเสนอที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งนายจักรกฤศฏิ์ พาราพันธกุล นายณรงคชัย อัครเศรณี
และนายประพันธ ศิริรัตนธํารงกลับเขาดํารงตําแหนงใหมอีกวาระ และแตงตั้งนายบุญชัย โชค
วัฒนา แทน นายกําธร ตติยกวี มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวย
98,577,520
เสียง
- ไมเห็นดวย
200
เสียง
- งดออกเสียง
13,000
เสียง
ระเบียบวาระที่ 6
พิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม
ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี ฝายจัด
การไดเสนอใหพิจารณาแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มขึ้นอีก 1 ตําแหนง โดยคณะกรรมการสรรหาและ
กําหนดคาตอบแทนไดมีมติเสนอ นายกริช อัมโภชน เปนกรรมการอิสระ และเรียนเสนอที่ประชุม
เพื่อโปรดพิจารณา
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติมอีก 1 ตําแหนง โดยพิจารณาแตง
ตั้ง นายกริช อัมโภชน เปนกรรมการอิสระ ตามมติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบ
แทน มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวยจํานวน
98,577,320
เสียง
- ไมเห็นดวยจํานวน
400
เสียง
- งดออกเสียงจํานวน
13,000
เสียง
ระเบียบวาระที่ 7

พิจารณากําหนดคาตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายใหปฏิบัติงาน
ประธานไดแถลงวา คณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทนไดพิจารณากําหนดหลัก
เกณฑการจายคาตอบแทนใหกับคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหปฏิบัติงาน
ใหเหมาะสมกับจํานวนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหปฏิบัติงาน โดยกําหนด
เปนจํานวนเงินไมเกิน 6 ลานบาทตอป ทั้งนี้ รายละเอียดปรากฎตามเอกสารแนบ 8 และเรียนเสนอที่
ประชุมพิจารณา
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ผูถือหุนไดสอบถามสาเหตุการปรับเพิ่มเงินคาตอบแทนดังกลาวขางตนซึ่งประธานไดชี้แจง
ใหทราบวาสืบเนื่องจากในป 2550 ไดแตงตั้งกรรมการอิสระเพิ่มเติม 1 ตําแหนง และไดแตงตั้ง
บุคคล และ/หรือ คณะอนุกรรมการเพิ่มเติม เพื่อทํางานตามที่คณะกรรมการมอบหมายจึงสงผลให
ควรเพิ่มวงเงินคาตอบแทน
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติอนุมัติคาตอบแทนคณะกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการ
มอบหมายใหปฏิบัติงานตามมติของคณะกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน โดยหลักเกณฑ
คาตอบแทนกรรมการและบุคคลที่คณะกรรมการมอบหมายใหปฏิบัติงานมีผลบังคับใชตั้งแตวันที่
ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมใหญสามัญผูถือหุนประจําป ครั้งที่ 33 เปนตนไป และใหใชหลักเกณฑนี้
ตลอดไปจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงเปนอยางอื่น มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียงขางมาก
ดังตอไปนี้
- เห็นดวยจํานวน
98,577,320
เสียง
- ไมเห็นดวยจํานวน
400
เสียง
- งดออกเสียงจํานวน
13,000
เสียง
ระเบียบวาระที่ 8
เรื่อง พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีประจําป 2550 และกําหนดคาตอบแทน
ประธานแถลงวาคณะกรรมการตรวจสอบของบริษัทไดพิจารณาคัดเลือก และเสนอใหแตง
ตั้งนายประวิทย วิวรรณธนานุตร หรือ นายอธิพงศ อธิพงศสกุล แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด
เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2550 ในอัตราคาสอบบัญชีปละ 400,000 บาท และเรียนเสนอที่
ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ผูถือหุนไดสอบถามอัตราคาสอบบัญชีในป 2549 ซึ่งประธานไดชี้แจงตอที่ประชุมวาในป
2549 อัตราคาสอบบัญชีเปนเงินจํานวนทั้งสิ้น 360,000 บาท
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแลวมีมติแตงตั้งนายประวิทย วิวรรณธนานุตร หรือ นายอธิพงศ อธิพงศ
สกุล แหงบริษัท เอเอ็นเอส ออดิท จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทประจําป 2550 ในอัตราคาสอบ
บัญชีปละ 400,000 บาท มติที่ประชุมประกอบดวยคะแนนเสียงขางมาก ดังตอไปนี้
- เห็นดวย
98,577,520
เสียง
- ไมเห็นดวย
200
เสียง
- งดออกเสียง
13,000
เสียง
ระเบียบวาระที่ 9
เรื่อง อื่น ๆ
9.1 ผูถือหุนไดสอบถามถึงแนวโนมอุตสาหกรรมการจัดการกองทุน การบริหารจัดการ
กองทุนของบริษัท ซึ่งรวมถึงการเลิกกองทุนและการจัดตั้งกองทุนใหม และการลดสัดสวนการ
ลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท
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กรรมการผูจัดการไดตอบขอซักถามผูถือหุน วาแนวโนมอุตสาหกรรมในปนี้ไมนาจะดีไป
กวาปที่ผานมา ทั้งนี้ ประธานที่ประชุมไดกลาวเสริมวาปจจัยหลักนาจะมาจากสถานการณทางการ
เมือง อนึ่ง ในป 2550 จะมีกองทุนของบริษัทที่ครบกําหนดเลิกกองทุนหลายกองทุน ซึ่งบริษัทไดมี
การวางแผนจัดตั้งกองทุนใหมโดยเนนกองทุนรวมเพื่อการลงทุนในตางประเทศ
กองทุนรวม
อสังหาริมทรัพย และกองทุนประเภท Private Equity เพื่อทดแทนกองทุนที่ครบกําหนดเลิกกองทุน
สวนของการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัท เลขานุการที่ประชุมไดชี้แจงวา บริษัทได
เปลี่ยนการลงทุนในหลักทรัพยของบริษัทจากในรูปพันธบัตรเปนในรูปเงินฝากธนาคารและตั๋ว
สัญญาใชเงิน
เมื่อไมมีผูถือหุนซักถามเรื่องอื่นใด ประธานกลาวปดการประชุมและขอขอบคุณผูถือหุนที่
ไดสละเวลามารวมประชุมครั้งนี้
ปดประชุมเวลา 16.25 น.
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