
 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 

ของ 
บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 

บมจ.152 
 

วันที่ประชุม : วันจันทรที่ 28 เมษายน 2546 เปดประชุมเวลา 14.30 น.  
สถานที่ประชุม : ที่ทําการของบริษัทฯ ชั้นที่ 27 อาคารแกรนดอัมรินทร ทาวเออร เลขที่ 1550 ถนนเพชรบุรีตัดใหม 

แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 
ประธานที่ประชุม : นายชีระ ภาณุพงศ ประธานกรรมการ 
ผูเขาประชุม : มีผูเขาประชุม 61 ราย ประกอบดวย 
  ผูถือหุนเขาประชุมดวยตนเอง 47 ราย  แทนจํานวนหุน 14,814,814 หุน  

ผูรับมอบฉันทะเขาประชุม 14 ราย แทนผูถือหุน 270 ราย แทนจํานวนหุน  91,902,053 หุน 
  รวมทั้งส้ิน 106,716,867 หุน จากหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด 265,766,275 หุน  
  คิดเปนรอยละ 40.15 ของหุนที่ออกจําหนายแลวทั้งหมด  
 
ครบเปนองคประชุมตามกฎหมายและขอบังคับของบริษัทฯ 
 
ประธาน กลาวตอนรับผูถือหุนและแนะนํากรรมการและผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังนี้ 
  1.นายชีระ ภาณุพงศ  ประธานกรรมการ 
  2.นายสุนทร วองกุศลกิจ  รองประธานกรรมการ 
  3.นายมนัส ลีวีระพันธุ  กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ 
  4.นางสาวสุคนธ กาญจนาลัย  กรรมการและประธานกรรมการสรรหา 
  5.นายชนินท วองกุศลกิจ  กรรมการและประธานเจาหนาที่บริหาร 
  6.นายสมดี เจริญกุล  กรรมการ 
  7.นายวิฑูรย วองกุศลกิจ  กรรมการ 
  8.นายสวัสดิภาพ กันทาธรรม  กรรมการ 
  9.นายองอาจ เอื้ออภิญญกุล กรรมการ 
10.นายประจวบ ตรีนิกร  กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ 
11.นางอโนทัย ลีกิจวัฒนะ  ผูสอบบัญชีของบริษัทฯจากสํานักงาน  PricewaterhouseCoopers 

  
กอนเริ่มประชุม ประธานไดชี้แจงถึงขอปฏิบัติสําหรับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนนในวาระการ

ประชุม ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 5  ใหผูถือหุนไดรับทราบ โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถาม          รายละเอียดและขอสงสัย
ตางๆ และประธานไดชี้แจงรายละเอียดและตอบคําถามตางๆของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว จึงไดเริ่มดําเนิน
การประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 
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วาระที่ 1  รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา คณะกรรมการบริษัทฯมีความเห็นวา  บริษัทฯไดจัดทํารายงานการประชุมสามัญผู

ถือหุนประจําป 2545 ซึ่งประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2545 ถูกตองตรงตามมติของที่ประชุม    ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนสม
ควรที่จะรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2545 ดังกลาว  จึงเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประ
จําป 2545 ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1   ใหที่ประชุมพิจารณา รับรอง  
โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ และประธานไดชี้แจงรายละเอียดและตอบคําถามตางๆ 
ของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว 

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 
2545 ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     รับรองดวยคะแนนเสียง               106,716,867  หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมรับรองดวยคะแนนเสียง              -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                   -ไมมี-           หุน 

 
วาระที่ 2  รับทราบผลการดําเนินงานประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯไดจัดทํารายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการซึ่งแสดงผลการดําเนิน
งานของบริษัทฯในรอบป 2545 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาแลวมีความเห็นวารายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการดัง
กลาวถูกตองและเพียงพอ ดังนั้น ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะไดรับรองรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการ และรับ
ทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯในรอบป 2545 โดยประธานชี้แจงวาในรอบป 2545 บริษัทฯสามารถรับรูรายไดและ
กําไรไดเปนสองเทาของป 2544 โดยบริษัทฯมีรายไดจากการขายเพิ่มขึ้นจาก 5,415 ลานบาท เปน 10,909 ลานบาท กําไร
สุทธิเพิ่มจาก 784 ลานบาท เปน 1,449 ลานบาท   ทําใหบริษัทฯ มีผลประกอบการที่นับไดวาอยูในเกณฑดีมากอีกปหนึ่ง 
แมวาภาวะตลาดถานหินในปที่ผานมาจะมีการแขงขันที่เขมขนและราคาที่ออนตัวลง  

ประธานกลาวตอไปวาในการดําเนินการเพื่อสรางความเติบโตและผลกําไรใหแกธุรกิจ บริษัทฯไดยึดถือเปน
นโยบายตลอดมา  ที่จะตั้งมั่นอยูบนหลักการของความมีจริยธรรม ความยุติธรรม ซื่อสัตยสุจริต  โปรงใสและหลักการกํากับ
ดูแลกิจการที่ดี โดยในปที่ผานมา บริษัทฯไดประมวลจัดพิมพเปนรูปเลมและประกาศใชนโยบายการกํากับดูแลกิจการของ
บริษัทฯและจริยธรรมธุรกิจ สําหรับใชเปนมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของกรรมการ ผูบริหารและพนักงาน ในการยึดถือ
ปฏิบัติอยางเครงครัด  นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทฯ ไดจัดตั้งคณะกรรมการยอยเพิ่มเติมจากคณะกรรมการตรวจสอบ
ที่มีอยูแลวอีกสองคณะ คือ คณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน เพื่อชวยงานคณะกรรมการ
บริษัทฯในการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมสําหรับการดํารงตําแหนงกรรมการและประธานเจาหนาที่บริหารของ
บริษัทฯ และกําหนดคาตอบแทนที่เหมาะสมสําหรับกรรมการและผูบริหารของบริษัทฯ ซึ่งเปนการสอดคลองกับขอพึงปฏิบัติ
ที่ดีของระบบการกํากับดูแลกิจการที่ดี ในขณะเดียวกันก็ไดจัดใหมีมาตรการปองกันและควบคุมความเสี่ยงตางๆที่อาจจะ
กอใหเกิดผลในทางลบตอการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ ทั้งนี้ ดวยความมุงมั่นที่จะรักษาและเพิ่มพูนมูลคาสูงสุดใหแกผูถือ
หุนทั้งในระยะสั้นและระยะยาวควบคูไปกับการมีความรับผิดชอบตอสังคม หลังจากนั้นประธานไดขอใหประธานเจาหนาที่
บริหารเปนผูชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ 
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นายชนินท วองกุศลกิจ ประธานเจาหนาที่บริหารไดชี้แจงรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับผลการดําเนินงานของ
บริษัทฯในรอบป 2545 ตามรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการ ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม 
ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 2 สรุปไดวา ป 2545 นับเปนปแหงการเติบโตอีกปหนึ่งของบริษัทฯ อันเนื่องมาจากการควบรวม
กิจการเหมืองถานหินในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย ทําใหกําลังผลิตถานหินเพิ่มขึ้นจาก 6 ลานตันตอปเปน 14 ลานตันตอป 
และมีอันดับการผลิตถานหินจากผูผลิตในสาธารณรัฐอินโดนีเซียอยูลําดับที่ 4  นอกจากนี้ บริษัทฯไดขยายฐานการตลาด
เขาสูลูกคาในหลายประเทศในภูมิภาคเอเซีย รวมทั้งบางประเทศในทวีปยุโรป    

ในปที่ผานมา แมวาจะเปนปที่ราคาถานหินไดลดลงอยางมาก ดังที่ประธานกรรมการไดกลาวแลว แตบริษัทฯ ก็
มีรายไดเพิ่มมากขึ้นกวาเทาตัวจาก 5,415 ลานบาท เปน 10,909 ลานบาท โดยรายไดที่เพิ่มขึ้นเปนรายไดที่มาจากธุรกิจ
ถานหินเกือบทั้งหมดโดยรอยละ 70 เปนการขายในตลาดตางประเทศอันมีผลจากการเพิ่มขึ้นของปริมาณขายถานหินจาก
สาธารณรัฐอินโดนีเซียไปยังตลาดในภูมิภาคเอเซีย และมีกําไรสุทธิเพิ่มขึ้นจาก 784 ลานบาท เปน 1,449 ลานบาท เพิ่มขึ้น
จากงวดเดียวกันของปกอนคิดเปนรอยละ 85 โดยมาจากกําไรจากการดําเนินงานจํานวน 833 ลานบาท และกําไรจากอัตรา
แลกเปลี่ยนจํานวน 616 ลานบาท บริษัทฯมีกําไรตอหุนเทากับ 6.82 บาทตอหุน เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับงวดเดียวกันของปกอน 
ซึ่งมีกําไรตอหุน 3.73 บาทตอหุน  

 
นอกจากนี้ ยังมีการดําเนินการที่สําคัญๆ พอสรุปไดดังนี้ 
-ธุรกิจไฟฟาในปที่ผานมามีผลการดําเนินงานที่ดี มีการรับรูผลกําไรจากการลงทุนในบริษัท ไตร เอนเนอจี้ จํากัด 

ประมาณ 533 ลานบาท และไดรับเงินปนผลจากบริษัท ผลิตไฟฟาราชบุรีโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) ประมาณ 217 ลานบาท  
-มีการขายธุรกิจที่ไมใชธุรกิจหลัก คือ บริษัท บานปู เทอรมินัล จํากัด ออกไปทั้งหมดในเดือนมีนาคม 2545 และ

ลดสัดสวนในธุรกิจแรดินขาวและบอลเคลยลงเหลือเพียงรอยละ 30 ของหุนทั้งหมดในเดือนกรกฎาคม 2545 
-ไดเพิ่มการถือหุนในแหลงถานหิน Trubaindo จากรอยละ 65 เปนรอยละ 90 ในเดือนกุมภาพันธ 2545 
-ทําการไถถอนหุนกูตางประเทศและหุนกูในประเทศ และปรับเปล่ียนการกูยืมเงินในประเทศจากสถาบันการเงิน

เพื่อลดตนทุนทางการเงินใหต่ําลงและลดความผันผวนจากอัตราแลกเปลี่ยน 
-มีการประเมินปริมาณสํารองถานหินจากการสํารวจและเพิ่มมาตรฐานในการประเมินปริมาณสํารองตามหลัก

สากลโดยวาจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศ 
-ดําเนินการโยกยายเครื่องจักรและบุคลากรเพื่อไปทํางานในประเทศอินโดนีเซียเพื่อเพิ่มประสิทธิผลและลดตน

ทุนการผลิตในปตอๆไป 
รายละเอียดอื่นเปนไปตามรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการ     จึงขอรายงานใหที่ประชุมรับทราบผล

การดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31  ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ และรับรองรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการ  
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ และประธานและประธารเจาหนาที่บริหารไดชี้แจง

รายละเอียดและตอบคําถามตางๆของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว 
ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติรับทราบผลการดําเนินงานประจําปส้ินสุดวันที่ 31  

ธันวาคม 2545 ของบริษัทฯ และรับรองรับรองรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 
    ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    รับทราบและรับรองดวยคะแนนเสียง            106,716,867   หุน 
    ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน    ไมรับทราบและไมรับรองดวยคะแนนเสียง        -ไมมี-           หุน 
    ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                                   -ไมมี-            หุน 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุล และบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 
ธันวาคม 2545 

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป 
ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบและรับรองแลว คณะกรรมการบริษัทฯและคณะ
กรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลวเห็นวาถูกตองครบถวนและเพียงพอตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป  ดังนั้นที่ประชุมผู
ถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2545 ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจสอบและรับรองแลวดังกลาว โดยประธานไดชี้แจงวาตามงบดุลและบัญชีกําไรขาด
ทุนดังกลาวซึ่งปรากฏในหมวด “งบการเงิน” ของรายงานประจําป 2545 ของคณะกรรมการนั้น  แสดงใหเห็นวาในรอบ
ระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545      บริษัทฯรวมทั้งบริษัทยอยมีสินทรัพยรวม 23,701.08 ลานบาท มี
หนี้สินรวม 14,850.42 ลานบาท มีสวนของผูถือหุนรวม 8,850.66 ลานบาท มีรายไดจากการขายรวม 10,908.68 ลานบาท 
มีกําไรขั้นตนรวม 2,823.07 ลานบาท มีกําไรสุทธิรวม 1,449.32 ลานบาท คิดเปนกําไรสุทธิตอหุนเทากับ 6.82 บาทตอหุน    
รายละเอียดอื่นปรากฏตามงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนดังกลาว จึงเสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชี
กําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่  31 ธันวาคม 2545    ซึ่งผูสอบบัญชีของบริษัทฯไดตรวจ 
สอบและรับรองแลว โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ  ประธานและประธานเจาหนาที่
บริหารไดชี้แจงรายละเอียดและตอบคําถามตางๆของผูถือหุนจนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว 

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสําหรับรอบระยะ
เวลาบัญชีประจําป ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

 ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง              106,716,867   หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง              -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                   -ไมมี-           หุน 

 
วาระที่ 4  พิจารณาเรื่องการจัดสรรเงินกําไรประจําป 

 
4.1  อนุมัติการจายเงินปนผล 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายที่จะจายเงินปนผลจากกําไรใหกับผูถือหุน เมื่อปรากฏวา 
1. ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีกําไร 
2. บริษัทฯ มีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได 
3. การจายเงินปนผลจะพิจารณาถึงการลงทุนในโครงการตางๆ ดวย 
ซึ่งในปนี้ บริษัทฯมีกําไรและมีกระแสเงินสดเพียงพอที่จะจายเงินปนผลได  คณะกรรมการพิจารณาถึงการลงทุน

ในโครงการตางๆแลวเห็นวา บริษัทฯ สมควรที่จายเงินปนผลประจําป 2546 ในอัตราหุนละ 2.60 บาท ซึ่งไดจายเปนเงินปน
ผลระหวางกาลไปแลวหุนละ 1.50 บาท เมื่อวันที่  24 กันยายน 2545 คงเหลือจายในงวดนี้อีกหุนละ 1.10 บาท โดยใหจาย
จากกําไรสะสมและผลการดําเนินงานงวดวันที่ 1 กรกฎาคม 2545 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2545 ใหแกผูถือหุนที่มีรายชื่อใน
สมุดทะเบียนผูถือหุนในวันที่ 8 เมษายน 2546 และใหจายจากกําไรของธุรกิจที่ไมไดรับสงเสริมการลงทุนทั้งหมด กําหนด
จายเงินปนผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2546       จึงขอนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติการจายเงินปนผลตาม
ความเห็นของคณะกรรมการ โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ประธานและประธานเจา
หนาที่บริหารไดชี้แจงรายละเอียดและตอบคําถามตางๆของผูถือหุนตลอดจนนโยบายและแนวทางในการจายเงินปนผล    
จนผูถือหุนเขาใจโดยตลอดแลว 
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ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติการจายเงินปนผลประจําป 2546 ตามความเห็น
ของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง              106,716,867   หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง              -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                   -ไมมี-           หุน 

 
4.2 อนุมัติการตั้งสํารองตามกฎหมาย 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 116 กําหนดให 

บริษัทฯตองจัดสรรกําไรสุทธิประจําปสวนหนึ่งไวเปนทุนสํารองไมนอยกวารอยละ 5 ของกําไรสุทธิประจําปหักดวยยอดเงิน
ขาดทุนสะสมยกมา (ถามี) จนกวาทุนสํารองนี้จะมีจํานวนไมนอยกวารอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ซึ่งในปนี้บริษัทฯมีกําไร 
จึงตองจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมาย แตเนื่องจากบริษัทฯไดจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมายแลวเปนเงิน 
339.961 ลานบาท คิดเปนรอยละ 9.61 ของทุนจดทะเบียนซึ่งมีจํานวน 3,540.50 ลานบาท   คณะกรรมการจึงมีความ 
เห็นวาบริษัทฯควรจัดสรรกําไรไวเปนสํารองใหครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน จึงขอเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมายในปนี้อีกเปนเงิน 14.089 ลานบาท โดยจัดสรรจากกําไร
สุทธิของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน และเมื่อไดจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมายดังกลาวแลว บริษัทฯจะมี
สํารองตามกฎหมายรวมเปนเงิน 354.05 ลานบาท คิดเปนรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ครบตามที่กฎหมายกําหนด จึง
เสนอขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯจัดสรรกําไรไวเปนสํารองตามกฎหมายในปนี้อีกเปนเงิน 14.089 ลานบาท 
โดยจัดสรรจากกําไรสุทธิของธุรกิจที่ไมไดรับการสงเสริมการลงทุน โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอ
สงสัยตางๆ  ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม  

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรกําไรไวเปนสํารองตาม
กฎหมายตามความเห็นของคณะกรรมการ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง              106,716,867   หุน 
     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง              -ไมมี-           หุน 
     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                   -ไมมี-           หุน 

 
วาระที่ 5  พิจารณาเลือกตั้งกรรมการและกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 
5.1 การเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ตองออกตามวาระ 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 16 กําหนดวา ในการประชุมสามัญผูถือหุนประจําปทุก

ครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนง 1 ใน 3 (หรือใกลเคียง 1 ใน 3 ที่สุด) โดยกรรมการคนที่ไดอยูในตําแหนงนานที่สุดเปนผู
ออก แตอาจไดรับเลือกตั้งเขาเปนกรรมการอีกก็ได  ในปนี้ บริษัทฯ มีกรรมการที่ตองออกตามวาระ จํานวน 4 ทาน คือ นาย
สุนทร วองกุศลกิจ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ  นายมนัส ลีวีระพันธุ และนายองอาจ เอื้ออภิญญกุล คณะกรรมการบริษัทฯได
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหาแลวเห็นวา กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 ทานดังกลาวมี
ความเหมาะสมและสมควรที่ประชุมสามัญผูถือหุนจะพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระใหดํารงตําแหนงเปน
กรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดยมีรายละเอียดและประวัติของผูถูกเสนอใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการอีกวาระหนึ่ง  ดังนี้ 

 
 
 

 (1)   ชื่อ นายสุนทร วองกุศลกิจ  
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 อายุ  64 ป  
 สัญชาติ ไทย 
 วุฒิการศึกษา  มัธยมศึกษา โรงเรียนลลิตวิทยา 
 ปจจุบันดํารงตําแหนง   รองประธานกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
                        ประธานกรรมการบริษัท ยูฟนเวส จํากัด 
                        ประธานกรรมการบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด และบริษัทในเครือ  
 เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงปจจุบัน 
   การเขาประชุม  กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 10 ใน 13 ครั้ง       
                         และ พ.ศ.2545 จํานวน 15 ใน 16 ครั้ง 

 

 (2)   ชื่อ นายวิฑูรย วองกุศลกิจ  
 อายุ 61 ป  
  สัญชาติ ไทย  
   วุฒิการศึกษา  เภสัชศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
   ปจจุบันดํารงตําแหนง  กรรมการ/กรรมการสรรหา/กรรมการกําหนดคาตอบแทน  
  บริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
          กรรมการบริษัท บานปู เพาเวอร จํากัด 
                              ประธานกรรมการบริษัท มักกะสัน เรียลเอสเทท จํากัด 
                              ประธานกรรมการบริษัทหลักทรัพย ยูไนเต็ด จํากัด (มหาชน) 
                              ประธานคณะเจาหนาที่บริหารบริษัท อัมรินทรพลาซา จํากัด (มหาชน)  
  และบริษัทในเครือ 
                              กรรมการบริษัท น้ําตาลมิตรผล จํากัด  
  เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2526 จนถึงปจจุบัน 
   การเขาประชุม          กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 10 ใน 13 ครั้ง       
                              และ พ.ศ.2545 จํานวน 15 ใน 16 ครั้ง 
                              กรรมการสรรหา ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 2 ใน 2 ครั้ง  
                              และ พ.ศ.2545 จํานวน 4 ใน 5 ครั้ง 
                              กรรมการกําหนดคาตอบแทน ในรอบป พ.ศ.2545 เขาประชุม 3 ใน 3 ครั้ง  
       

(3)   ชื่อ นายมนัส ลีวีระพันธุ  
 อายุ  69 ป  
 สัญชาติ ไทย  
  วุฒิการศึกษา              ปริญญาโท สาขาการคลัง University of California-Berkeley U.S.A. 

                                  ปริญญาตรี เกียรตินิยม วิชาเศรษฐศาสตร McGill University Cannada 

    ปจจุบันดํารงตําแหนง   กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
                              ประธานกรรมการบริษัท สาริน พร็อพเพอรตี้ จํากัด 
                              ประธานกรรมการบริษัท สหพัฒนา อินเตอรโฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) 
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                              ประธานคณะกรรมการตรวจสอบภาคราชการ กระทรวงการตางประเทศ 
                              กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท ยูไนเต็ดคอมมูนิเกชั่น 
                              อินดัสตรี จํากัด (มหาชน) 
                              กรรมการ/ประธานกรรมการตรวจสอบบริษัท บริการเชื้อเพลิงการบิน 
                              กรุงเทพ จํากัด (มหาชน)  
  เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2537 จนถึงปจจุบัน 
  การเขาประชุม            กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 12 ใน 13 ครั้ง  
                               และ พ.ศ.2545 จํานวน 16 ใน 16 ครั้ง    
                            กรรมการตรวจสอบ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 9 ใน 9 ครั้ง 
                               และ พ.ศ.2545 จํานวน 10 ใน 10 ครั้ง 
 
(4)  ชื่อ นายองอาจ  เอื้ออภิญญกุล  
       อายุ 47 ป  
       สัญชาติ ไทย  
 วุฒิการศึกษา                B.S. (Mechanical Engineering) University of Missouri Columbia , U.S.A. 

 ปจจุบันดํารงตําแหนง     กรรมการ/เจาหนาที่บริหารบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) 
                                กรรมการบริษัท Banpu Singapore Pte.,Ltd. 

                                กรรมการบริษัท Banpu Minerals (Singapore) Pte.,Ltd. 

 เคยดํารงตําแหนงเปนกรรมการบริษัท บานปู จํากัด (มหาชน) มาตั้งแตป พ.ศ.2536 จนถึงปจจุบัน 
        การเขาประชุม            กรรมการบริษัทฯ ในรอบป พ.ศ.2544 เขาประชุม 11 ใน 13 ครั้ง 
                                และ พ.ศ.2545 จํานวน 15 ใน 16 ครั้ง 
       
ทั้ง 4 ทานขางตนไมเคยถูกลงโทษไลออกหรือปลดออกฐานทุจริตตอหนาที่/ไมเคยรับโทษจําคุกในความผิดเกี่ยว

กับทรัพยที่ไดกระทําโดยทุจริต และไมไดกระกอบกิจการ/เขาเปนหุนสวนหรือผูถือหุนในนิติบุคคลอื่นที่มีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการบริษัทฯ รายละเอียดปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการสรรหา เอกสารแนบ ก ซึ่งไดจัด
สงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3 จึงไดนําเสนอตอที่ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อ
พิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ตองออกตามวาระทั้ง 4 ทานดังกลาว ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง โดย
ประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม  

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระทั้ง 4 
ทานขางตน ใหดํารงตําแหนงเปนกรรมการตอไปอีกวาระหนึ่ง ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     เลือกตั้งดวยคะแนนเสียง              106,716,867   หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมเลือกดวยคะแนนเสียง                  -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                     -ไมมี-           หุน 
 
 
 
5.2 การกําหนดคาตอบแทนกรรมการ 
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ประธานแถลงตอที่ประชุมวา พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 มาตรา 90 กําหนดวา หามมิให
บริษัทจายเงินหรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการเวนแตจายเปนคาตอบแทนตามขอบังคับของบริษัท  ซึ่งขอบังคับบริษัทฯ 
ขอ 29 กําหนดวา บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนใหสุดแลวแตที่ประชุมผูถือหุนจะกําหนด  คณะกรรมการบริษัทฯ ได
พิจารณาตามความเห็นของคณะกรรมการคาตอบแทนแลวเห็นวา ที่ประชุมสามัญผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณากําหนด
บําเหน็จกรรมการและคาตอบแทนกรรมการ รายละเอียดดังปรากฏตามความเห็นของคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน 
เอกสารแนบ ข  ซึ่งไดจัดสงใหผูถือหุนแลวพรอมหนังสือเชิญประชุม ตามสิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 3    จึงไดนําเสนอตอ        ที่
ประชุมสามัญผูถือหุนเพื่อพิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้ 

1. บําเหน็จกรรมการประจําป 2545 ใหจายเปนเงินรวม 7,780,000 บาท 
2. งบประมาณการจายเบี้ยประชุมกรรมการชุดตางๆประจําป 2546 เปนเงิน 7,800,000 บาท โดยกําหนด

จายดังนี้ 
   2.1. เบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ใหจายประธาน 37,500 บาท/ครั้ง รองประธาน 33,000         

บาท/ครั้ง กรรมการ 30,000 บาท/ครั้ง 
   2.2 เบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ใหจายประธาน 31,250 บาท/ครั้ง กรรมการ 25,000         

บาท/ครั้ง 
   2.3 เบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการกําหนดคาตอบแทน ใหจายประธาน         

7,500 บาท/ครั้ง  กรรมการ 6,000 บาท/ครั้ง 
ประธานแจงเพิ่มเติมวา ผูถือหุนที่เปนกรรมการบริษัทฯซึ่งถือหุนนับรวมกันได 10,900,048 หุน ถือวาเปนผูมี

สวนไดเสียพิเศษในการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติบําเหน็จ
กรรมการและเบี้ยประชุมกรรมการดังกลาวขางตน โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งไมมี
ผูถือหุนซักถาม  

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติคาตอบแทนกรรมการตามความเห็นของคณะ
กรรมการบริษัทฯและคณะกรรมกําหนดคาตอบแทน ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง                95,816,819    หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                    -ไมมี-           หุน 

 
วาระที่ 6  พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญช ี

ประธานแถลงตอที่ประชุมวา ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 39 (5) กําหนดวา กิจการซึ่งที่ประชุมสามัญผูถือ
หุนประจําปพึงกระทํามีดังนี้ คือ พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทฯ และคณะกรรมการตรวจสอบไดพิจารณาแลว รายละเอียดดังปรากฏอยูในหมวด   “ราย
งานคณะกรรมการตรวจสอบตอผูถือหุน” ของรายงานประจําปที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุนพรอมกับหนังสือเชิญใน
ครั้งนี้ ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 2 จึงขอนําเสนอตอท่ีประชุมสามัญผูถือหุนเพื่ออนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนด
จํานวนเงินคาสอบบัญชีเพื่อสอบบัญชีของบริษัทฯ สําหรับรอบระยะเวลาบัญชีประจําปส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 
2546 ดังนี้ คือ แตงตั้งนางสาวแนงนอย เจริญทวีทรัพย ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3044 และ/หรือ นางอโนทัย ลี
กิจวัฒนะ ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 3442   และ/หรือนายประสัณห เชื้อพานิช ผูสอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่ 
3051 แหงสํานักงาน PricewaterhouseCoopers (PwC) เพราะเห็นวา PwC มีเครือขายครอบคลุมในหลาย
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ประเทศและเปนที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งทําใหการสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยทั้งในและตางประเทศมี
มาตรฐานเดียวกัน โดยกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯและบริษัทยอยรวมเปนเงิน 2,039,000 บาท ซึ่งเปนคา
สอบบัญชีเฉพาะในสวนของบริษัทฯ เปนเงิน 1,495,000 บาท ซึ่งจะขอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติเปนคา
สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม   

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบและมีมติแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชี
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการตรวจสอบ ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง               106,716,867   หุน 
     ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                    -ไมมี-           หุน 
 

วาระที่ 7  พิจารณาอนุมัติแกไขขอบังคับบริษัท 
ประธานแถลงตอที่ประชุมวา เพื่อใหขอบังคับของบริษัทฯสอดคลองกับพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ.2535 ที่แกไขเพิ่มเติมและกฎระเบียบของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และ ก.ล.ต. ที่ใชอยูในปจจุบัน รวมทั้งหลัก
การกํากับดูแลกิจการที่ดี (Good Corporate Governance) บริษัทฯจึงไดปรับปรุงแกไขขอบังคับฉบับเดิมของบริษัทฯซึ่งมี
จํานวน 52 ขอ ที่ประกาศใชมาตั้งแตมี 2536 และมีการปรับปรุงบางตามความจําเปน โดยไดยกรางขอบังคับของบริษัทขึ้น
ใหมทั้งฉบับมีจํานวน 54 ขอ โดย (1) ยึดเนื้อหาและขอความเดิมเปนหลัก เนื้อหาที่แกไขจะแกไขเพื่อใหเปนมาตรฐานและ
ทิศทางเดียวกัน และ (2) แกไขปรับปรุงเทาที่จําเปนเพื่อใหสอดคลองกับบทบัญญัติของกฎหมาย กฎระเบียบของตลาดหลัก
ทรัพยฯ และ ก.ล.ต. และหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี รายละเอียดตามขอบังคับฉบับที่รางใหม ที่ไดจัดสงใหกับผูถือหุน
พรอมกับหนังสือเชิญประชุมในครั้งนี้ ส่ิงที่สงมาดวยลําดับที่ 4 ซึ่งสวนที่ปรับปรุงแกไขเพิ่มเติมที่สําคัญจะปรากฏตามขอ
ความที่ขีดเสนใต ซึ่งคณะกรรมการบริษัทฯไดพิจารณาแลวเห็นวา ที่ประชุมผูถือหุนสมควรที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขขอ
บังคับของบริษัทฯโดยใหตั้งขอบังคับของบริษัทขึ้นใหมจํานวน 54 ขอดังกลาว โดยใหมีผลบังคับใชเมื่อที่ประชุมผูถือหุนมี
มติอนุมัติและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจํากัดไดรับจดทะเบียนแลว โดยขอบังคับฉบับที่จะนําไปจดทะเบียนจะเปนขอ
บังคับที่ไดตัดขอความที่ไมใช (ที่ถูกขีดฆา) ออก และไดลบเสนที่ขีดอยูใตขอความออกเรียบรอยแลว โดยประธานไดใหผูถือ
หุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม  

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบ และมีมติอนุมัติใหบริษัทฯแกไขขอบังคับของบริษัทฯ ตามที่เสนอ 
ดวยคะแนนเสียงดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง               106,716,867   หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                    -ไมมี-           หุน 

 
วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติจัดสรร ESOP ใหแกกรรมการและพนักงาน 

ประธานไดแถลงตอที่ประชุมวา ในป พ.ศ.2541 ที่ประชุมสามัญผูถือหุนประจําปไดมีมติอนุมัติใหบริษัทฯออกใบ
สําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุนสามัญเพื่อเสนอขายแกกรรมการและพนักงานซึ่งกระทําตอเนื่องเปนโครงการ (ESOP) โดยมี
เงื่อนไขวา ในการจัดสรร ESOP ใหแกกรรมการบริษัทฯ หรือ พนักงานคนใดเกินกวารอยละ 5 ของจํานวน ESOP ที่ออก
ทั้งหมด (ESOP ที่ออกทั้งหมด คือ 5,239,224 หนวย) จะตองใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูอนุมัติ 
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ในปนี้คณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ไดพิจารณาแลวเห็นวาบริษัทฯสมควรที่จะจัด
สรร ESOP จํานวน 30,000 หนวย ใหแกนายประจวบ ตรีนิกร ตําแหนงผูชวยกรรมการผูอํานวยการ-บริหารและพัฒนา
องคกร และจํานวน 30,000 หนวย ใหแกนายระวิ คอศิริ ตําแหนงประธานเจาหนาที่ปฏิบัติการ เนื่องจากทั้งสองทานดัง
กลาวเปนพนักงานที่มีผลงานดี แตโดยที่นายประจวบ ตรีนิกร มีตําแหนงเปนกรรมการบริษัทฯ และนายระวิ คอศิริ เปน
พนักงานที่ไดรับจัดสรร ESOP ทั้งหมด 430,000 หนวยโดยรวมกับที่ไดรับจัดสรรในปนี้ดวย เปนจํานวนที่เกินกวารอยละ 5 
ของ ESOP ทั้งหมด จึงนําเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนเปนผูพิจารณาอนุมัติการจัดสรร ESOP ใหแกบุคคลดังกลาวตามเงื่อน
ไขของ ESOP  

ประธานแจงวา นายประจวบ ตรีนิกร และนายระวิ คอศิริ ซึ่งถือหุนนับรวมกันได 453,791 หุน ถือวาเปนผูมีสวน
ไดเสียพิเศษในการอนุมติจัดสรร ESOP ดังกลาว  จึงไมมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในการพิจารณาอนุมัติจัดสรร ESOP ดัง
กลาวขางตน โดยประธานไดใหผูถือหุนซักถามรายละเอียดและขอสงสัยตางๆ ซึ่งไมมีผูถือหุนซักถาม  

ที่ประชุมจึงไดพิจารณาอยางละเอียดรอบคอบและมีมติอนุมัติใหบริษัทฯ จัดสรรใบสําคัญแสดงสิทธิที่จะซื้อหุน
ตามโครงการ ESOP ในป 2546 ใหแก นายประจวบ ตรีนิกร และนายระวิ คอศิริ ตามเงื่อนไขของ ESOP ไดตามความเห็น
ของคณะกรรมการบริษัทฯและคณะกรรมการจัดสรร ESOP ดวยคะแนนเสียง ดังตอไปนี้ 

      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     อนุมัติดวยคะแนนเสียง             106,263,076        หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     ไมอนุมัติดวยคะแนนเสียง               -ไมมี-           หุน 
      ผูมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน     งดออกเสียงลงคะแนน                    -ไมมี-           หุน 

 
วาระที่ 9 เรื่องอื่นๆ (ถามี) 

ประธานแจงวา บริษัทฯจะจัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2546 ใหแลวเสร็จภายใน 14 วัน 
นับแตวันประชุมนี้ และจะจัดใสไวในเว็บไซตของบริษัทฯ คือ WWW.banpu.co.th 

ขอเสนอแนะจากผูถือหุน 
1.บริษัทฯนาจะมีกราฟแสดงสัดสวนการใชถานหินในตลาดตางประเทศ ในรายงานประจําปดวย 
2.บริษัทฯนาจะจัดทําผูถือหุนรายใหญ 10 รายแรก ณ วันปดสมุดทะเบียนลาสุดในวันที่ 31 ธันวาคม  
    ในรายงานประจําป 
3.ในรายงานงบกําไรขาดทุนของบริษัทฯ เรื่องอื่นๆ ในหัวขอรายไดอื่นๆ ขอใหมีรายละเอียดของรายไดอื่นมากยิ่ง

ขึ้นในหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
4.บริษัทฯนาจะนําราคาถานหินในตลาดตางประเทศ มาใสไวในหนาแรกของเว็บไซตของบริษัทฯ เพื่อสะดวกใน 
   การเรียกดูขอมูลราคาถานหินของนักลงทุนทั่วไป 
5.บริษัทฯนาจะปรับราคามูลคาหุน (ราคาพาร) จาก 10 บาท ลงเหลือเปน 1 บาท เพื่อเพิ่มสภาพคลองและให 
    นักลงทุนรายยอยเขาซื้อหุนของบริษัทฯไดสะดวกขึ้น 
ประธานไดรับขอเสนอแนะของผูถือหุนไวพิจารณาแลว ประธานถามวามีผูใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรือไม 

ปรากฏวาไมมีผูใดเสนอเรื่องอื่นใดอีก ประธานจึงกลาวปดประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 16.30 น. 
 

ลงชื่อ……………….……….ประธานกรรมการ    
                           (นายชีระ  ภาณุพงศ) 


