บริษัท นิวซิตี้ (กรุงเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47
วันที่ 28 เมษำยน 2558
ณ ห้ องประชุมเจ้ ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์
………………………………………………………………………………………….……
ประชุมเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์
ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม จานวน 49 คน ถือหุน้ รวม 12,349,335 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.60 ของ
จานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (บริ ษทั มีหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 14,951,000 หุ ้น)
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
- กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
2. นายพิภพ
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการและกรรมการผูจ้ ดั การ
3. นางจาเนียร
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการและกรรมการ
4. นางดวงดาว
อนันต์ศฤงคาร กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายผลิตภัณฑ์สินค้าและโฆษณา
5. นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
กรรมการและผูจ้ ดั การฝ่ ายขาย
6. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
กรรมการ
7. นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์
กรรมการ
8. นายสมชัย
กาญจนพิศาล กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาววราพร เภกะนันทน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. ดร.กวีพงษ์
หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ
12. นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
- เลขานุการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรี มาดี
- ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม คือ นาย พิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ และนายเมธี รัตนศรี เมธา จาก
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอดุลย์ ศรี มาดี เลขานุการบริ ษทั แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผถู ้ ือหุน้
และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 47 ของบริ ษทั นิวซิต้ ี (กรุ งเทพฯ) จากัด
(มหาชน) จานวน 49 คน รวมเป็ นจานวนหุน้ ที่ถือรวมกันทั้งสิ้น 12,349,335 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 82.60
ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36 กาหนดไว้
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ว่า ต้องมีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิบห้า (25) คนหรื อไม่
น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุน้ ทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้งั หมด จึงขอเรี ยนเชิญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ทาหน้าที่
เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม เรี ยนเชิญครับ
คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม ได้กล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 47 สวัสดีครับท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริ ษทั นิวซิต้ ี
(กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 47 และขอมอบหมายให้
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ คุณพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนากรรมการ
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม ผูส้ อบบัญชีและเลขานุการบริ ษทั และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริ ษทั ได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2557 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ เสนอ
วาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ส่วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1
หุน้ เป็ น 1 เสียงการออกเสียงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสียงลงคะแนนเห็น
ด้วยไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที่ออกเสียง
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรื องดออกเสียงเท่านั้น จากนั้นจะนาคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจานวน
เสียงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณี ที่
ผูถ้ ือหุน้ ทาหนังสือมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผูถ้ ือหุน้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้าบริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียน เข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ือหุน้
ที่มาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพือ่ บันทึกใน
รายงานการประชุมต่อไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าร่ วมประชุมเพิม่ เท่านั้น
เพือ่ ให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ
Barcode ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียงให้
ระบุความเห็นลงในบัตรลงคะแนนพร้อมทั้งลงนามและยกป้ ายคะแนน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนน
ทันที
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2. สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยตั้งแต่
ลงทะเบียนเข้าประชุมโปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคลพร้อมทั้งลงนาม กรณี ผู ้
ถือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ ายคะแนนเจ้าหน้าที่จะ
นับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุน้
ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 46 ประจาปี 2557 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด และบริ ษทั ส่งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
แล้วซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
หากไม่มีผใู ้ ดขอแก้ไข ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติ -ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
46 เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2557 ด้วยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2557ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจาปี 2557 ที่ได้จดั ส่งไป
ยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
คุณพิภพ โชควัฒนา ได้สอบถามว่ามีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดจะสอบถามเพิม่ เติมหรื อไม่
คุณวนิดา วงศ์สวรรค์พร อาสาพิทกั ษ์สิทธิผถู ้ ือหุน้ รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุน
ไทย ได้สอบถามถึงการเข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
และการข้าร่ วมกับ
โครงการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริ ต(CAC)
คุณพิภพฯ ได้ตอบว่า ปั จจุบนั เรายังไม่ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริ ตคอรัปชัน่
แต่ทางบริ ษทั ฯ มีนโยบายในเรื่ องดังกล่าว และรับปากว่าจะทาให้ดีที่สุด โดยบริ ษทั หลักในเครื อของเรา
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ได้เขียนธรรมนูญเกี่ยวกับหัวข้อนี้โดยเฉพาะ คิดว่าท้ายที่สุดเมื่อทาเสร็จเรี ยบร้อย เราจะเข้าร่ วมตามเกณฑ์
ที่ในเครื อจัดทา และต้องบอกว่านโยบายเรื่ องนี้เป็ นเรื่ องสาคัญของเราอยูแ่ ล้ว
ไม่มีผใู ้ ดสอบถามเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการดาเนินงาน
มติ - ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบ
ดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2557 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทาขึ้นตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไปที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงาน
ประจาปี 2557 ที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว
โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(หน่ วย : บำท)
รายการ
งบการเงินตามวิธีส่วนได้เสี ย งบการเงินเฉพาะบริ ษทั
สินทรัพย์รวม
635,944,148
656,191,118
หนี้สินรวม
261,384,871
261,384,871
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
374,559,277
394,806,247
รายได้รวม
644,438,631
647,618,614
กาไรสุทธิ
28,782,084
27,945,338
กาไรต่อหุน้ (บาท)
1.93
1.87
มีท่านใดสงสัยหรื อซักถามหรื อไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงินสิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2557
มติ - ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2557 ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ ของจานวนเสียงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
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วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2557 บริ ษทั มีกาไรสุทธิ
สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวน 27.95 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม
โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิในปี โดยพิจารณาจากผลกาไรสุทธิในปี และ
สถานะทางการเงินและตั้งสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุทธิ คณะกรรมการบริ ษทั ขอ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือ่ อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.40 บาทต่อหุน้
รวมเป็ นเงินที่จดั สรรทั้งสิ้น 5.98 ล้านบาท โดยจัดสรรจากผลกาไรสะสมแบบ FIFO ดังนี้
กำไรสุ ทธิ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
รวม

กำไรทีจ่ ัดสรรคงเหลือ จำนวนเงินทีจ่ ัดสรร
(บำท)
(บำท)
12,613,389
(5,980,400)
40,706,776
60,129,220
28,100,843
26,445,338
167,995,566
(5,980,400)

กำไรสะสมทีย่ งั ไม่จัดสรร
คงเหลือยกไป (บำท)
6,632,989
40,706,776
60,129,220
28,100,843
26,445,338
162,015,166

อัตรำภำษี
25 %
30 %
23 %
20 %
20 %

ทั้งนี้ บริ ษทั มีสารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้น 10.5 ล้านบาท และมีกาไรยังไม่ได้จดั สรรรวมทั้งสิ้น จานวน
162.01 ล้านบาท
สาหรับการจ่ายเงินปั นผล จะจ่ายจากกาไรสะสม ในงบการเงินเฉพาะกิจการที่จ่ายภาษีเงินได้นิติ
บุคคลในอัตราร้อยละ 25 โดยกาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ ที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2558 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ดว้ ยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ใน
วันที่ 12 พฤษภาคม 2558 และกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2558
มีท่านใดสงสัยหรื อซักถามหรื อไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
มติ - ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล ด้วย
คะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
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วาระที่5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ากรรมการบริ ษทั ที่ได้จด
ทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ในขณะนี้มีอยูท่ ้งั หมด 12 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 กาหนดไว้
ว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา
ถ้าจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งใน
สามกรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่
47 นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านดังนี้
(1) นายพิภพ โชควัฒนา
รองประธานกรรมการและกรรมการ
(2) นางดวงดาว อนันตศฤงคาร กรรมการ
(3) นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร กรรมการ
(4) นางสาววรวรรณ โชควัฒนา กรรมการ
โดยนางสาววรวรรณ โชควัฒนา ได้เข้ามาดารงตาแหน่งกรรมการแทนคุณปั ญจพร เดชูรัตน์
กรรมการที่ลาออกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2558 ซึ่งตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 24 ให้คณะกรรมการเลือกบุคคล
ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลกั ษณะต้องห้ามตามกฎหมายเข้าเป็ นกรรมการแทนในการประชุมคณะกรรมการ
คราวถัดไป และในการประชุมคณะกรรมการ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2558 ได้มีมติเป็ นเอก
ฉันท์เลือก นางสาววรวรรณ โชควัฒนา เข้าเป็ นกรรมการ และมีวาระอยูใ่ นตาแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่ยงั
เหลืออยูข่ องกรรมการที่ตนแทน ซึ่งคุณปั ญจพร เดชูรัตน์ นั้นจะครบวาระในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ใน
ครั้งที่ 47 นี้
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อได้พจิ ารณาจาก
คุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของผูท้ ี่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ที่มีอยูเ่ ดิมอย่างละเอียดรอบคอบแล้วเห็นว่า
เป็ นบุคคลที่มีความรู ้ความสามารถเป็ นผูม้ ีพ้นื ฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งได้
พิจารณาผลการปฏิบตั ิงานในตาแหน่งหน้าที่กรรมการบริ ษทั กรรมการทั้ง 4 ท่าน ได้ปฏิบตั ิงานในฐานะ
กรรมการบริ ษทั ได้เป็ นอย่างดี รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และข้อบังคับของ
บริ ษทั จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพือ่ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ที่ออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน
ข้างต้น เป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่งทั้งนี้ประวัติของบุคคลทีไ่ ด้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ง
กรรมการบริ ษทั โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จดั ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุม
อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัดได้กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนที่จะพิจารณา
ลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่น้ นั เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นซึ่ง
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็ นการแข่งขันกิจการของบริ ษทั คือ
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1. คุณพิภพ โชควัฒนา เป็ นกรรมการในบริ ษทั บุญวัฒนโชค จากัด
2. คุณวรวรรณ โชควัฒนา เป็ นกรรมการในบริ ษทั บุญวัฒนโชค จากัด
ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
1. นายพิภพ โชควัฒนา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
2. นางดวงดาว อนันต์ศฤงคาร
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
3. นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
4. นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าว ขอบคุณ ผูถ้ ือหุน้ ที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
เป็ นเอกฉันท์ (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่าน)
ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั ปี 2558 มีจานวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นางจาเนียร
โชควัฒนา
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3. นายพิภพ
โชควัฒนา
4. นายสมชัย
กาญจนพิศาล
5. นางดวงดาว
อนันต์ศฤงคาร
6. นางสาวพัทธยา
เกตุษเฐียร
7. นางสาวจุไรอร
ซิมะลาวงค์
8. นางสาวสาอางค์
จันทริ มา
9.นางสาววราพร
เภกะนันทน์
10. นายสุขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
11. ดร. กวีพงษ์
หิรัญกสิ
12.นางสาววรวรรณ โชควัฒนา
ทั้งนี้บริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุดนี้มีกรรมการ
ตรวจสอบคือ
1. นายสมชัย กาญจนพิศาล
ประธานกรรมการตรวจสอบ
2. นายสุขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ
3. นางสาววราพร เภกะนันทน์ กรรมการตรวจสอบ
4. ดร. กวีพงษ์ หิ รัญกสิ
กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวสาอางค์ จันทริ มาเป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิ
ให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่ กรรมการบริ ษทั เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ ตอบแทนในลัก ษณะอื่ นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่ เป็ นกรรมการของบริ ษ ัททั้งนี้ ไม่ รวมถึ ง
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อ ลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งปี 2557 ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาท และ
บริ ษทั ฯ ได้จ่ายไปเป็ นเงินทั้งสิ้น 2,700,000 บาทโดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวน
เงิน 205,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการประจาปี จานวนเงิน 1,960,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการ
ตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวนเงิน 65,000 บาท และค่าตอบแทนประจาปี จานวนเงิน 470,000 บาท ซึ่ ง
บริ ษทั ฯได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่ คณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ใน
รายงานประจาปี 2557 หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
สาหรับ ปี 2558 ค่า ตอบแทนกรรมการเพื่อ ความเหมาะสมกับ งานที่ไ ด้รั บมอบหมาย ซึ่ งได้
พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงานวงเงินค่าตอบแทนที่
ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมาและเปรี ยบเทียบกับระดับที่
ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกันรวมถึงอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบโดยเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
เพื่ อ พิ จ ารณาอนุ ม ัติ ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท วงเงิ น ไม่ เ กิ น ปี ละ 3,000,000บาท ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง
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ค่าตอบแทน หรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้
จ่ายดังนี้
1. ในการทาหน้าที่กรรมการบริ ษทั จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการ 5,000. บาท/ครั้ง และ
กรรมการบริ ษทั 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการ
เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคนโดยให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ไปพิจารณาจัดสรร และเสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2. ในการทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม) ประธานกรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท/ครั้ง
และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการ
เปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนประจาปี ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท/ปี และกรรมการตรวจสอบ
90,000 บาท /ปี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
มีท่านใดสงสัยหรื อซักถามหรื อไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม แต่ไม่
มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ -ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั กิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสียง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และ
ข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงออกไปนั้นจะถูกแต่งตั้งเป็ นผูส้ อบ
บัญชีอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2557 ที่ผา่ นมา คือ นายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรื อนายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 แห่ง
บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชีท้งั สิ้น 800,000 บาท
สาหรับปี 2558 เนื่องจากผูส้ อบบัญชีเดิมคือนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื องโรจน์ ได้ลงนามเป็ นผูต้ รวจสอบ
บัญชีครบวาระ 5 ปี คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและ
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เสนอ จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2558 ขอเปลี่ยน
ผูส้ อบบัญชีคนใหม่แต่สานักงานสอบบัญชีเดียวกัน มีมติให้นาเสนอคณะกรรมการ บริ ษทั ฯ เพือ่ ให้เสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ แต่งตั้ง นายเมธี รัตนศรี เมธา ทะเบียนเลขที่ 3425 และ/หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะ
เรื องโรจน์ ทะเบียนลขที่ 2803 และ/หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียนเลขที่ 5389 แห่งบริ ษทั เอ็ม
อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2558 โดย
1. นายเมธี
รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
2. นายพิศิษฐ์
ชีวะเรื องโรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803
เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ตั้งแต่ปี 2553 -2557
3. นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5389
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
ซึ่งได้พจิ ารณาจากความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั งิ าน การมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีคุณสมบัติ
ตามข้อบังคับบริ ษทั และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้ยงั ได้
พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ว
มีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสมและกาหนดจานวนค่าสอบบัญชีดงั นี้
รำยละเอียด
ปี 2558
ปี 2557
1.ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1,2,3
390,000 บาท
360,000 บาท
2.ค่าตรวจสอบงบปี
410,000 บาท
390,000 บาท
3.ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
50,000 บาท
50,000 บาท
4.ค่าบริ การอื่น ๆ แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี (56-1)
รวมทั้งสิ้น
850,000 บาท
800,000 บาท
ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสียกับบริ ษทั ฯ/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ ไม่มีบริษทั ย่อยมี
แต่บริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั นิวพลัสนิตติ้ง จากัด (มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสงั กัดสานักงานบัญชีอื่น ที่ไม่
สังกัดสานักงานบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
มีท่านใดสงสัยหรื อซักถามหรื อไม่ครับ คุณพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านได้ซกั ถาม ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ - ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบ
บัญชีของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสียง
ราย
เสียง
เทียบ% ของจานวนหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุม
- เห็นด้วย
49
12,349,335
100.00%
-ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
-งดออกเสียง
0
0
0%
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วาระที่ 7. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ได้ซกั ถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่าน
ใดซักถาม จึงได้เรี ยนเชิญท่านประธานกล่าวปิ ดการประชุม คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ จึงได้
กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที่สละเวลามาร่ วมประชุม และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 14.30 น.
บุญปกรณ์ โชควัฒนา
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม
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