บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 50
วันที่ 24 เมษำยน 2561
ณ ห้ องประชุมเจ้ ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์
………………………………………………………………………………………….……
ประชุมเมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372
ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 39
คน จานวน 47 ราย ถือหุน้ รวม 12,104,070 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.96 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (บริ ษทั มี
หุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 14,951,000 หุน้ )
กรรมการบริ ษทั และผูบ้ ริ หารที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการและประธานบริ หารสายปฏิบตั ิการและ
กรรมการผูอ้ านวยการ
2. คุณพิภพ
โชควัฒนา
กรรมการผูจ้ ดั การและรองประธานบริ หารสายปฏิบตั ิการ
3. นางจาเนียร
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางดวงดาว
รัตนโสภิตกุล
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
กรรมการและผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชีการเงินและคลังสิ นค้า
6. นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
7. นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์
กรรมการ
8. นายพิรัชชัย
ประกอบทรัพย์ กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาววราพร เภกะนันทน์
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
11.ดร.กวีพงษ์
หิ รัญกสิ
กรรมการอิสระ
12. นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
คิดเป็ นสัดส่วนกรรมการที่เข้าร่ วมประชุมร้อยละ 100 ของกรรมการทั้งหมด จานวน 12 ท่าน
เลขานุการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรี มาดี
ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม คือ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ จาก บริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด ทาหน้าที่
ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบัญชีและงบการเงิน และนางสาวปรัศนี วงศ์งาม ผูช้ ่วยผูส้ อบบัญชี เป็ นสักขีพยานการนับ
คะแนนในการประชุมครั้งนี้
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอดุลย์ ศรี มาดี เลขานุการบริ ษทั ได้ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 ของบริ ษทั นิวซิต้ ี(กรุ งเทพฯ) จากัด(มหาชน) มีจานวน 39 คน จานวน 47 ราย รวมเป็ นจานวน
หุน้ ที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 12,104,070 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.96 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว ครบเป็ นองค์
ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 กาหนดไว้วา่ ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คนหรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ย
กว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด และเรี ยนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ซึ่ง
ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม
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นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู ้
ถือหุน้ ครั้งที่ 50 ในนามของคณะกรรมการบริ ษทั นิวซิต้ ี(กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 50 และขอมอบหมายให้ คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุม
ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนากรรมการและผูบ้ ริ หารของ
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม รวมทั้ง ผูส้ อบบัญชีและเลขานุการบริ ษทั และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริ ษทั ได้เปิ ด
โอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่
วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2560 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อ
บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง
การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรื องดออก
เสี ยงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสี ยงลงคะแนนไม่เห็นด้วย และ/หรื องดออกเสี ยง
และ/หรื อบัตรเสี ย(ถ้ามี) ) โดยหากมีการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนมากกว่า 1 ช่อง หรื อไม่ลงลายมือชื่อกากับการแก้ไข
จะถือเป็ นบัตรเสี ย จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือ
ว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออก
เสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ โดยส่งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้าบริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนน
ตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียน เข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนนตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที่มาเข้าร่ วมประชุมระหว่าง
การประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพือ่ บันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริ ษทั จะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในกรณีที่มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเท่านั้น
เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผูถ้ ือ
หุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1.
วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่นบั คะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่ องสแกน Barcode พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรด
กรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พร้อมทั้งลง
นามในบัตรลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าที่นบั คะแนนจะไปบันทึกคะแนนด้วยเครื่ องสแกน Barcode และเมื่อเสร็ จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ คณะกรรมการ
บริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ หาก
ผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระนั้น ๆและขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้จดั ทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือ
หุน้ ครั้งที่ 49 ประจาปี 2560 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่
ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด และบริ ษทั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
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ไม่มีท่านใดมีขอ้ ซักถาม
-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 49 เมื่อวันที่ 25
เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
36
12,102,081
100%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการ
ดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ได้ปรากฏตามรายงานประจาปี 2560 ที่ได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อ
บอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ช้ ีแจงเพิ่มเติม ดังนี้
ผลการดาเนินงานในปี 2560 บริ ษทั มีกาไรสุทธิในงบการเงินแสดงเงินลงทุนตามวิธีส่วนได้เสี ยจานวน 15.23 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 59 จานวน 0.71 ล้านบาท เทียบเป็ น ร้อยละ 4.89 และงบการเงินเฉพาะกิจการมีกาไรสุทธิ 15.37 ล้านบาท
เพิ่มขึ้นจากปี 59 จานวน 2.73 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 21.60 โดยมีรายได้จากการขายสิ นค้าจานวน 640.50 ล้านบาท
ลดลงจากปี 59 จานวน 17.52 ล้านบาทเทียบเป็ นร้อยละ 2.66 รายได้เงินปั นผล จานวน 5.72 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 59
จานวน 2.5 ล้านบาท เทียบเป็ นร้อยละ 77.64
ปัจจัยที่ทาให้บริ ษทั มีกาไรสุทธิเพิ่มขึ้น เกิดจากการปรับปรุ งเปลี่ยนแปลงระบบงานภายในไม่ให้เกิดความ
ซ้ าซ้อนและลดต้นทุนทางการค้า มีผลทาให้ค่าใช้จ่ายลดลงร้อยละ 3.93 และค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง และมีการลงทุน
พัฒนาสิ นค้าและขยายจุดขายส่งผลต่อกระแสเงินสดเป็ นลบ แต่เป็ นเรื่ องการขยายธุรกิจของบริ ษทั
เรื่ องการกากับดูแลกิจการและการต่อต้านการทุจริ ตคอร์รับชัน่
บริ ษทั นาหลักการการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริ ษทั จดทะเบียนซึ่งออกโดยสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาปรับใช้ตามลักษณะบริ บททางธุรกิจของบริ ษทั เพื่อใช้เป็ นแนวปฏิบตั ิของบริ ษทั ใน
การสร้างคุณค่าให้แก่กิจการอย่างยัง่ ยืน
เรื่ องการทุจริ ตคอรัปชัน่ นั้น บริ ษทั ให้ความสาคัญถือเป็ นส่วนหนึ่งในการดาเนินธุรกิจ โดยได้มีนโยบายและหลัก
ปฏิบตั ิในการที่จะป้ องกันไม่ให้บริ ษทั และผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องกับบริ ษทั เข้าไปเกี่ยวข้องในเรื่ องการทุจริ ตคอร์รัปชัน่ โดย
บริ ษทั ยึดถือและปฏิบตั ิตลอดมาตั้งแต่เริ่ มประกอบกิจการ และได้กาหนดไว้ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษทั
หลักจริ ยธรรมในการดาเนินธุรกิจ รวมทั้งกาหนดไว้ในระเบียบข้อบังคับพนักงาน และได้จดั ทาเป็ นคู่มือให้กบั กรรมการ
ผูบ้ ริ หาร พนักงาน ได้รับทราบและยึดถือเป็ นแนวปฏิบตั ิ ได้เปิ ดเผยข้อมูลดังกล่าวในรายงานประจาปี และบนเวปไซต์
ของบริ ษทั
แม้วา่ บริ ษทั ยังไม่ได้เข้าร่ วมในการประกาศเจตนารมย์ต่อต้านการทุจริ ตกับทาง CAC ก็ไม่ได้หมายความว่าเรา
ละเลยหรื อไม่ให้ความสาคัญกับเรื่ องดังกล่าว บริ ษทั ให้คามัน่ สัญญาว่าจะไม่สนับสนุนและจะต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
ทุกรู ปแบบ โดยจะเห็นได้วา่ ตลอดระยะเวลาที่ผา่ นมา การดาเนินธุรกิจของบริ ษทั ไม่มีปัญหาในเรื่ องดังกล่าวแต่อย่างใด
เราจะพยายามอย่างเต็มที่ในการต่อต้านการทุจริ ต
คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม –ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา

วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
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คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบดุล งบกาไร
ขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ
วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทาขึ้นถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐาน
รายงานทางการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ที่บริ ษทั ฯ
ได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย
721,993,452.00
281,042,358.00
440,951,094.00
649,755,648.00
15,230,719.00
1.02

งบการเงินเฉพาะบริษัท
739,979,555.00
281,042,358.00
458,937,197.00
656,574,124.00
15,374,802.00
1.03

คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม
คุณศิริพร ขัตตพงษ์ ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย ได้สอบถาม เกี่ยวกับ ค่าเผือ่ การลดมูลค่าสิ นค้า,
การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม,ที่ดินที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์และสิ ทธิการเช่าที่จะหมดลงในปี 2570
คุณพิภพ โชควัฒนา และคุณสาอางค์ จันทริ มา ได้ตอบคาถาม ดังนี้
คุณพิภพฯ ได้ตอบคาถาม สรุ ปดังนี้
1. ในเรื่ องที่ดินว่างเปล่า : ปั จจุบนั บริ ษทั ได้นาไปให้เช่า
2. สิ ทธิการเช่าที่จะหมดลง : ในส่วนของร้านค้าที่มีการเช่าอยูน่ ้ นั ไม่มีผลกระทบกับยอดขายถึงแม้จะหมดสิ ทธิ
การเช่าไป บริ ษทั ก็มีการเจรจากันอยูอ่ ย่างต่อเนื่อง และในปัจจุบนั จะเปลี่ยนแปลงไปเป็ นการเช่าแบบระยะสั้นแทน
คุณสาอางค์ฯ ได้ตอบคาถาม สรุ ปดังนี้
3.การด้อยค่าของเงินลงทุนในบริ ษทั ร่ วม : บริ ษทั ได้ลงทุนโดยซื้อหลักทรัพย์ในบริ ษทั ร่ วมและอื่นๆ จานวน 17
ราย เป็ นเงิน 29.96 ล้านบาท มีดอ้ ยค่า 7 ราย รวมจานวน 11.69 ล้านบาท และ 1 ราย จานวน 12.71 ล้านบาท รายละเอียด
ได้เปิ ดเผยไว้ในงบการเงิน
4.ค่าเผื่อการลดมูลค่าสิ นค้า : บริ ษทั ใช้วธิ ีลดค่าสิ นค้า เป็ นพวกสิ นค้าแฟชัน่ เพื่อนาไปขาย จานวน 6.69 ล้านบาท
-ไม่มีผสู ้ อบถามเพิ่ม
- ที่ประชุมมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน ดังนี้
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ราย
36
0
0
0

เสี ยง
12,102,081
0
0
0

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
100%
0%
0%
0%
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(วาระที่ 4. มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิ่ม จานวน 1 คน)
วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้
ในปี 2560 บริ ษทั มีกาไรสุทธิสาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ น จานวน 15.37 ล้านบาท ตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในปี และสถานะทางการเงิน
และตั้งสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล โดยเป็ นทุนสารองตามกฎหมายเต็มจานวน 1 ใน 10 ของทุนจดทะเบียน ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นเงิน 3,151,000.- บาท และจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.30 บาท คิดเป็ นเงินทั้งสิ้น 4,485,300
บาท ซึ่งอัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั โดยจัดสรรจากกาไรสะสม แบบ
FIFO ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ 25 และ 30 ตามลาดับ ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิต
ภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ
กาไรสุทธิ

กาไรที่จดั สรรคงเหลือ
(บาท)

จานวนเงินที่จดั สรร
(บาท)

กำไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรรคงเหลือ
ยกไป (บำท)

อัตราภาษี

2553
2554
2555
2556
2557
2558
2559
2560
รวม

353,569.00
40,706,776.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
13,415,909.00
10,458,077.00
190,112,532.00

(353,569.00)
(4,131,731.00)
(4,485,300.00)

36,575,045.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
13,415,909.00
10,458,077.00
185,627,232.00

25 %
30 %
23 %
20 %
20 %
20 %
20 %
20 %

ทั้งนี้ บริ ษทั มีทุนสารองครบถ้วนตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 14,951,000 บาท และมีกาไรยังไม่ได้จดั สรรรวมทั้งสิ้น
จานวน 185,627,232 บาท
สาหรับการจ่ ายเงิ นปั นผล กาหนดจ่ ายให้แก่ ผูถ้ ื อหุ ้นที่ มีสทธิ รับเงิ นปั นผลตามที่ ปรากฎรายชื่ อ ณ วันกาหนด
รายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 21 พฤษภาคม 2561
คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม –ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม- ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ราย
37
0
0
0

เสี ยง
12,102,099
0
0
0

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
100%
0%
0%
0%

วาระที่5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ัดการ ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่ากรรมการบริ ษทั ที่ ได้จดทะเบี ยนไว้กับ
กระทรวงพาณิ ชย์ในขณะนี้ มีอยู่ท้ งั หมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 กาหนดไว้ว่า ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรง
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เป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสามกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้ง
ใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 50 นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านดังนี้
(1) นายพิภพ โชควัฒนา
(2) นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
(3) นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
(4) นางสาววรวรรณ โชควัฒนา

กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

จากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั เป็ นการ
ล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ประจาปี 2561 ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ โดยเห็นควรเสนอผูถ้ ือหุน้ เพื่อ
เลือกตั้งกรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการ
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของผูท้ ี่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิมอย่างละเอียดรอบคอบ เห็นว่าเป็ น
บุคคลที่มีความรู ้ ประสบการณ์และทาคุณประโยชน์ให้แก่บริ ษทั มาโดยตลอด ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั
อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือ
หุน้ ทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้
เลือกตั้งใหม่น้ นั เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกิจการของ
บริ ษทั คือ คุณวรวรรณ โชควัฒนา และคุณพิภพ โชควัฒนา รายละเอียดตามประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้า
ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการของบริ ษทั เป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. คุณพิภพ โชควัฒนา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
12,102,099
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
2. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
12,102,099
100%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
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3. นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
12,102,099
100%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
4 .นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
37
12,102,099
100%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวขอบคุณ ผูถ้ ือหุน้ ที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิเลือกตั้งกรรมการ
ทั้ง 4 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งอีกครั้งหนึ่ง (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
ทุกท่าน)
ดังนั้น คณะกรรมการของบริ ษทั ปี 2561 มีจานวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
2. นางจาเนียร โชควัฒนา
3. นายพิภพ
โชควัฒนา
4. นายพิรัชชัย
ประกอบทรัพย์
5. นางดวงดาว รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
7. นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
8. นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์
9. นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
10.นางสาววราพร เภกะนันทน์
11. นายสุขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
12. ดร. กวีพงษ์ หิ รัญกสิ
ทั้งนี้บริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการตรวจสอบ คือ
1. นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์
ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาววราพร เภกะนันทน์
กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร. กวีพงษ์ หิ รัญกสิ
กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวสาอางค์ จันทริ มา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
(วาระที่ 6. มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิ่ม จานวน 1 คน)
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6. พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้มอบหมายให้นายพิรัชชัย ประกอบทรัพย์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ โดยได้ช้ ีแจงว่า
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะจ่ายเป็ น
ค่าตอบแทนตามสิ ทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งปี 2560 ที่ประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาทและบริ ษทั ฯได้จ่ายไปเป็ นเงิน
ทั้งสิ้น 2,940,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุมจานวนเงิน 240,000 บาท และค่าตอบแทน
กรรมการบริ หารประจาปี จานวนเงิน 2,165,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวนเงิน
65,000 บาท และค่าตอบแทนประจาปี 470,000 บาท ซึ่งบริ ษทั ฯ ได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่
คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
สาหรับปี 2561 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมายซึ่ งได้พิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิ บตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงานวงเงิ นค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจานวนเงิ น
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเพื่ออนุมตั ิค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาท
ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่าย
เท่าเดิม ดังนี้
1.ในการทาหน้าที่กรรมการบริ ษทั จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริ ษทั 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ต้ งั แต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนไปพิจารณา
จัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2.ในการทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)
- ประธาน กรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท /ครั้ง
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายในแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท / ปี และกรรมการตรวจสอบ 90,000
บาท /ปี
สิ ท ธิ ป ระโยชน์อื่ น ไม่ มี ทั้งนี้ ตั้ง แต่ ที่ป ระชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นอนุ ม ัติแ ละให้ใ ช้จ นกว่าจะมี การเปลี่ ย นแปลงโดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ และแจ้งว่าวาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด)
- ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
38
12,102,299
100%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
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วาระที่ 7. มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิ่ม จานวน 1 คน
วาระที่ 7. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
คุ ณพิ ภพ โชควัฒ นา กรรมการผูจ้ ัด การได้ ม อบหมายให้ น ายพิ รั ชชัย ประกอบทรั พ ย์ ประธานกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ โดยได้ช้ ีแจงว่า
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนัก งาน ลู ก จ้า ง หรื อ ผู ้ด ารงต าแหน่ ง
หน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชี ซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือก
กลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2560 คือ นายเจษฎา หังสพฤกษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตทะเบียน
เลขที่ 3759 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อนายจิโรจ ศิริ
โรโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113 แห่งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิท จากัด
ในปี 2561 นี้ คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาแล้วเห็นว่าสานักงานบัญชีดงั กล่าวยังคงปฏิบตั ิหน้าที่มีมาตรฐาน
ที่ดีและค่าบริ การที่เหมาะสม จึงเห็นสมควรเสนอให้แต่งตั้ง ผูส้ อบบัญชี แห่ งบริ ษทั กริ นทร์ ออดิ ท จากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2561 เป็ นปี ที่ 3 ได้แก่
1. นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759 และ/หรื อ
2. นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุรัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305 และ/หรื อ
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ปี 2559)
3. นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
โดยกาหนดจานวนค่าสอบบัญชี ดังนี้
รำยละเอียด
ค่าสอบทานงบการงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าสอบบัญชี ประจาปี
รวม
ค่าบริ การอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริ ง) ไม่เกินวงเงิน

ปี 2561 (บาท)
555,000.00
505,000.00
1,060,000.00
15,000.00/ปี

ปี 2560 (บาท)
530,000.00
450,000.00
980,000.00
15,000.00/ปี

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้
รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยมีแต่บริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั นิวพลัส
นิตติ้ง จากัด (มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สงั กัดสานักงานบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั
คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม -ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านได้ซกั ถาม
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
39
12,104,070
100%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
บัตรเสี ย
0
0
0%
วาระที่ 8. พิจารณาอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติ
บริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33. ให้สอดคล้องกับกฎหมาย โดยมีรายละเอียด ตามหนังสื อนัดประชุม ดังนี้
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ข้ อบังคับเดิม
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ ว
ให้ เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้ า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
หรือผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่ายีส่ ิบห้ า (25) คน ซึง่ มีห้ นุ
นับรวมกันได้ ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของ
จานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ ทงหมดจะเข้
ั้
าชือ่ กันทา
หนังสือขอให้ คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้
แต่ต้องระบุ
เหตุผลในการทีข่ อให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนใน
หนังสือดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการ
ต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในหนึ่ง
(1)
เดือนนับแต่วนั ที่
ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น

ข้ อบังคับใหม่
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้ องจัดให้ มีการประชุมผู้ถือ
หุ้นเป็ นการประชุมสามัญประจาปี ภายในสี่ (4)
เดือน นับแต่วนั สิ ้นสุดของรอบปี บญ
ั ชีของบริษัท
การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้ วให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สดุ แต่จะเห็นสมควร
ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึง่ มีห้ นุ นับรวมกัน
ได้ ไม่น้อยกว่าร้ อยละสิบ (10) ของจานวนหุ้นที่
จาหน่ายได้ ทงหมด
ั้
จะเข้ าชื่อกันทาหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลใน
การทีข่ อให้ เรียกประชุมไว้ ให้ ชดั เจนในหนังสือ
ดังกล่าวด้ วย ในกรณีเช่นนี ้คณะกรรมการต้ องจัดให้
มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสีส่ บิ ห้ า (45) วัน นับแต่
วันที่ได้ รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จดั ให้ มีการประชุม
ภายในกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่
ผู้ถือหุ้น
ทังหลายซึ
้
ง่ เข้ าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคนอื่นๆ รวมกัน
ได้ จานวนหุ้นตามที่บงั คับไว้ นนั ้ จะเรียกประชุมเอง
ก็ได้ ภายในสีส่ ิบห้ า (45) วันนับแต่วนั ครบกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ในกรณีเช่นนี ้ ให้ ถือว่าเป็ น
การประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุม
โดยบริษัทต้ องรับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยอันจาเป็ นที่เกิด
จากการจัดให้ มีการประชุมและอานวยความ
สะดวกตามสมควร
ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็ น
การเรี ยกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าครัง้ ใด
จานวนผู้ถือหุ้นซึง่ มาร่วมประชุมไม่ครบเป็ นองค์
ประชุมตามที่กาหนดไว้ ในข้ อ 36.
และข้ อ37.ผู้ถือหุ้นตามวรรคห้ าต้ องร่วมกัน
รับผิดชอบชดใช้ คา่ ใช้ จา่ ยที่เกิดจากการจัดให้ มีการ
ประชุมในครัง้ นันให้
้ แก่บริษัท

เหตุผล
เพื่อให้ สอดคล้ องกับการ
แก้ ไขพระราชบัญญัติบริษัท
มหาชนจากัด พ.ศ. 2535
มาตรา 100 ตามคาสัง่
หัวหน้ าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่ 21/2560
เรื่อง
การแก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายเพื่ออานวยความ
สะดวกในการประกอบ
ธุรกิจ

และขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจในการจดทะเบียน มีอานาจแก้ไข
เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความตามคาสัง่ ของนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดได้ สาหรับวาระนี้ตอ้ งได้คะแนนเสี ยงไม่
น้อยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง (ตามมาตรา 31 ของ พรบ.บริ ษทั
มหาชนจากัด)
คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม -ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
- ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์อ นุ ม ัติ แ ก้ไ ขเพิ่ ม เติ ม ข้อ บัง คับ ของบริ ษ ัท ข้อ 33. และอนุ ม ัติ ใ ห้
คณะกรรมการบริ ษทั หรื อผูร้ ับมอบอานาจในการจดทะเบียน มีอานาจแก้ไข เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ข้อความตามคาสัง่ ของ
นายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัดได้ ด้วยคะแนนเสี ยง ดังนี้
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คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

ราย
39
0
0
0

เสี ยง
12,104,070
0
0
0

เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
100%
0%
0%
0%

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้สอบถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม จึงได้เรี ยนเชิญท่านประธานกล่าวปิ ดการประชุม
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลามาร่ วม
ประชุมในครั้งนี้ และขอปิ ดการประชุม ขอเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทานน้ าชา กาแฟ และของว่าง
ปิ ดประชุมเวลา 14.40 น.
........................................................................ประธานที่ประชุม
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
...........................................................................กรรมการเลขานุการ
(นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
..........................................................................กรรมการ
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงศ์ )(นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร)
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