บริษัท นิวซิตี้ (กรุ งเทพฯ) จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 48
วันที่ 26 เมษำยน 2559
ณ ห้ องประชุ มเจ้ ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์
………………………………………………………………………………………….……
ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 เวลา 14.00 น. ณ. ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์
ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร มีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 30 คน จานวน 40 ราย ถือหุน้ รวม 11,802,906 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.94
ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (บริ ษทั มีหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วจานวน 14,951,000 หุน้ )
ผูเ้ ข้าร่ วมประชุม
กรรมการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม จานวน 11 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการและกรรมการผูอ้ านวยการ
2. นายพิภพ
โชควัฒนา
รองประธานและกรรมการผูจ้ ดั 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. นายพิสิษฐ์
เมธาปกรณ์พงค์ กรรมการและประธานกรรมการตรวจสอบ
9. นายสุ ขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
10. นางสาววราพร เภกะนันทน์ กรรมการและกรรมการตรวจสอบ
11. นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
กรรมการเลขานุการ, เลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
และผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชี
กรรมการบริ ษทั ที่ลาประชุม จานวน 1 ท่าน คือ
1. ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ
เลขานุการบริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม คือ นายอดุลย์ ศรี มาดี
ผูส้ อบบัญชีที่เข้าร่ วมประชุม คือ นายเมธี รัตนศรี เมธา จาก บริ ษทั เอ็ม อาร์ แอนด์ แอสโซซิเอท
จากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
เริ่ มประชุมเวลา 14.00 น.
นายอดุลย์ ศรี มาดี เลขานุการ แจ้งการนับองค์ประชุมว่า ขณะนี้เวลา 14.00 น. มีผถู้ ือหุ ้นและผูร้ ับ
มอบฉันทะเข้าร่ วมการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 48 ของบริ ษทั นิวซิ ต้ ี(กรุ งเทพฯ) จากัด(มหาชน) มี
จานวน 30 คน จานวน 40 ราย รวมเป็ นจานวนหุ น้ ที่ถือรวมกันทั้งสิ้ น 11,802,906 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
78.94 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 36
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กาหนดไว้วา่ ต้องมีผถู ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุ น้ (ถ้ามี) มาประชุมไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน
หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมดและต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจานวนหุ น้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด จึงขอเรี ยนเชิ ญท่านประธานกรรมการคือ คุณบุญปกรณ์ โชควัฒนา
ทาหน้าที่เป็ นประธานที่ประชุมกล่าวเปิ ดการประชุม ณ. บัดนี้ เรี ยนเชิ ญครับ
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่
48
สวัสดีครับท่านผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านในนามของคณะกรรมการบริ ษทั นิวซิ ต้ ี
(กรุ งเทพฯ) จากัด (มหาชน) ผมนายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
ที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมในวันนี้ผมขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 48 และขอมอบหมายให้
คุณพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไปครับ
ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ นายพิภพ โชควัฒนา ได้กล่าวแนะนากรรมการ
บริ ษทั ที่เข้าร่ วมประชุม ผูส้ อบบัญชีและเลขานุการบริ ษทั และได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามที่บริ ษทั ได้
เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ เสนอวาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
กรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม 2558 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2558 นั้น ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอ
วาระการประชุมและ/หรื อเสนอชื่อบุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ส่ วนวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั้งนี้ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1
หุน้ เป็ น 1 เสี ยงการออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่งผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็น
ด้วยไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยงในแต่ละวาระการนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยง
ลงคะแนนไม่เห็นด้วยและ/หรื องดออกเสี ยงเท่านั้น จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวหักออกจากจานวน
เสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วมประชุ ม ส่ วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณี ที่
ผูถ้ ือหุ น้ ทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้าบริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือ
หุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นมาลงทะเบียน เข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุ น้ มี
สิ ทธิ ออกเสี ยงลงคะแนนตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ น้
ที่มาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกใน
รายงานการประชุมต่อไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุ น้ ทราบในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้น และ/หรื อผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าร่ วมประชุมเพิ่มเท่านั้น
เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั จะนับคะแนนด้วยระบบ
Barcode ซึ่งผูถ้ ือหุน้ จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1.
วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง
ให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน
ระบุความเห็น ลงนาม และส่ งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล
พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผถู้ ือหุน้ ที่
ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตั้ง
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กรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็ จสิ้ นการลงมติใน
วาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผถู้ ือ
หุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ หากผูถ้ ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระ
นั้น ๆและขอดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี้
วาระที่ 1. พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 47 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ฯได้ส่งสาเนารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 47 ประจาปี 2558 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยพร้อมทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั www.newcity.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นและส่ งให้กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนด และบริ ษทั ส่ งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวไปยังผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม
แล้วซึ่งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดยถูกต้องแล้ว
ไม่มีท่านใดมีขอ้ ซักถาม
-ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 47
เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
วาระที่ 2. รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การ ได้ช้ ีแจงต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั และผลการดาเนินงานของบริ ษทั ในรอบปี 2558ได้ปรากฏรายงานประจาปี 2558 ที่ได้จดั ส่ งไปยัง
ท่านผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และได้ช้ ีแจงเพิม่ เติมว่า ในปี 2558 มีกาไรสุ ทธิ ลดลง
จากปี 2557 นั้น สาเหตุหลักๆมีดงั ต่อไปนี้
1.ในปี 2557 มีกาไรพิเศษจากการขายที่ดินจานวน 1.63 ล้านบาท และรับรู ้รายการกลับค่าเผือ่ ผลขาดทุน
จากการด้อยค่าที่ดินเป็ นรายได้ จานวน 3.51 ล้านบาท รวมเป็ นรายได้ 5.14 ล้านบาท ซึ่งมีผลเปรี ยบเทียบ
กับผลกาไรที่ไม่มีรายได้จากรายการพิเศษในปี 2558
2. ในปี 2558 ต้นทุนสิ นค้าสู งขึ้นกว่าปี 57 อยูใ่ นระดับ 65.62% การขายในห้างสรรพสิ นค้ามีตน้ ทุนที่
เพิ่มขึ้น และยังมีส่วนลดที่ให้กบั ลูกค้า ในช่วงสถานการณ์เศรษฐกิจที่ผา่ นมา ส่ งผลทาให้กาไรลดลง
3.บันทึกรับรู ้ราคาประเมินของกรมที่ดิน รายการที่ดินว่างเปล่า ที่อาเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี จานวน
10 ไร่ 37.3 ตรว. จากราคา 2,000 บาท/ตรว. คงเหลือ 300 บาท เนื่องจากกรมที่ดินได้เปลี่ยนวิธีการประเมิน
ราคาที่ดินจากรายบล็อก/โซน เป็ นรายแปลง เกิดผลขาดทุนจากการด้อยค่าที่ดิน จานวน 3.84 ล้านบาท
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4.ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หารเพิ่มขึ้น 11.60 ล้านบาท เทียบเป็ น 11.28 % ส่ วนหนึ่ งมาจากค่าเช่าพื้นที่
จัดรายการมากขึ้น และมีการลงทุนในธุ รกิจใหม่ๆ เพื่อเป็ นการขยายตัวของธุ รกิจให้มากขึ้น
ส่ วนในเรื่ องของโครงการต่อต้านการทุจริ ตการคอร์ รับชัน่ ของภาคเอกชนไทย หรื อ CAC นั้น ใน
ปี 2559 นี้ทางบริ ษทั ยืนยันว่าจะเข้าร่ วมในโครงการดังกล่าว
และได้แจ้งถึงสิ นค้าของบริ ษทั ที่จดั จาหน่าย คือ ยีห่ อ้ เชอรี ล่อน(CHERILON) ซึ่งเป็ นสิ นค้าหลัก
ของบริ ษทั ประเภทถุงน่องนั้น ปั จจุบนั ได้เพิ่มรายการสิ นค้าอีกหลายอย่าง เช่น เสื้ อ ชุ ดชั้นใน เป็ นต้น ในปี
ที่ผา่ นมาได้นาเชอรี ล่อนเบสิ ค วางจาหน่ายเพิ่มขึ้นในร้านเซเว่นอิเลฟเว่น ชุดชั้นในยีห่ อ้ แซนรี โม
(SANREMO)ในเทสโก้โลตัส และถุงเท้าติดแอร์ ที่มียอดขายดีก็หาซื้ อได้ที่ร้านเซเว่นฯ เช่นกัน และยังมี
ชุดชั้นใน คาร่ า (CARA) ที่เป็ นของบริ ษทั สาหรับในปี ที่ผา่ นมาได้นาสิ นค้าจากประเทศเกาหลีเข้ามา
จาหน่ายเป็ นเครื่ องสาอาง ยี่หอ้ ดิโอโพรเซ่ (DEOPROCE) มีการตอบรับที่ค่อนข้างดี ซึ่ งอยูร่ ะหว่างการ
พิจารณาในการที่จะลงทุนเพิ่มเติมเพื่อขยายธุ รกิจนี้ และสิ นค้า เครื่ องสาอางที่พอเป็ นที่รับทราบกันคือ
ยีห่ อ้ สครู เพิลล์ (SCRUPLES) และบริ ษทั ได้เป็ นตัวแทนจาหน่ายสิ นค้า ยีห่ อ้ เดอลีฟ ทานาคา (De Leaf
Thanaka) เป็ นสิ นค้าจาพวก แป้ ง สบู่ ที่ขายดี ในปี นี้คาดว่าจะเติบโตประมาณ 50-60 % โดยหาซื้ อได้ตาม
ร้านค้าทัว่ ไป
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สอบถาม –ไม่มีผใู้ ดสอบถาม- ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั ในรอบปี ที่ผา่ นมา
วาระที่ 3. พิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การขอให้ที่ประชุมพิจารณางบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยงบ
ดุล งบกาไรขาดทุน งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 พร้อมทั้งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทาขึ้น
ถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ที่ผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั
แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2558 ที่บริ ษทั ฯได้จดั ส่ งไปยังท่านผูถ้ ือหุ น้ พร้อม
หนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญได้ ดังนี้
(หน่วย : บาท)
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี ้สินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินตามวิธีสว่ นได้ เสีย
610,900,878
244,946,400
365,954,478
637,424,597
10,799,662
0.72

งบการเงินเฉพาะบริ ษัท
631,542,901
244,946,400
386,596,501
642,409,035
11,152,800
0.75

นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้สอบถาม –ไม่มีผใู ้ ดสอบถาม- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
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คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ราย
40
0
0

เสี ยง
11,802,906
0
0

เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
100.00%
0%
0%

วาระที่ 4. พิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปั นผล
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้รายงานต่อที่ประชุมว่าในปี 2558 บริ ษทั มีกาไรสุ ทธิ
สาหรับงบการเงินเฉพาะบริ ษทั เป็ นจานวน 11.15 ล้านบาท ตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลจากกาไรสะสม
โดยพิจารณาเกณฑ์การจ่ายไม่ให้เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุ ทธิ ในปี โดยพิจารณาจากผลกาไรสุ ทธิ ในปี และ
สถานะทางการเงินและตั้งสารองตามกฎหมายอย่างน้อยร้อยละ 5 ของกาไรสุ ทธิ คณะกรรมการบริ ษทั ขอ
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ เพื่ออนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผลในอัตรา 0.20 บาทต่อหุ น้
รวมเป็ นเงินที่จดั สรรทั้งสิ้ น 2.99 ล้านบาท ซึ่ งอัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปั นผลของบริ ษทั โดยจัดสรรจากกาไรสะสม แบบ FIFO ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลในอัตราร้อยละ
25 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดา สามารถเครดิตภาษีคืนได้ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ดังนี้
กาไรสุทธิ
ปี 2553
ปี 2554
ปี 2555
ปี 2556
ปี 2557
ปี 2558
รวม

กาไรที่จดั สรรคงเหลือ
(บาท)
6,632,989.00
40,706,776.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
172,517,966.00

จานวนเงินทีจ่ ดั สรร
(บาท)
(2,990,200.00)
(2,990,200.00)

กาไรสะสมที่ยงั ไม่จดั สรร
คงเหลือยกไป (บาท)
3,642,789.00
40,706,776.00
60,129,220.00
28,100,843.00
26,445,338.00
10,502,800.00
169,527,766.00

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

ทั้งนี้ บริ ษทั มีสารองตามกฎหมายรวมทั้งสิ้ น 11,150,000 บาท และมีกาไรยังไม่ได้จดั สรรรวม
ทั้งสิ้ น จานวน 169,527,766 บาท
สาหรับการจ่ายเงินปั นผล กาหนดจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุ น้ ที่มีสทธิ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฎรายชื่อ ณ
วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ น้ ที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลในวันที่ 11 พฤษภาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตาม
มาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ ้น
ในวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 และจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2559
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้สอบถาม –ไม่มีผถู ้ ือหุน้ สอบถาม-
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- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรและจ่ายเงินปั นผล ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
วาระที่5.พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระและกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั แทนกรรมการบริ ษทั ที่ตอ้ งออกตามวาระ
นายพิภพ 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 นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งใน
สามกรรมการซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่
48 นี้มีกรรมการที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระจานวน 4 ท่านดังนี้
(1) นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ
(2) นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
กรรมการเลขานุการ
(3) นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์
กรรมการ
(4) ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ
จากการที่บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่ อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการ
บริ ษทั เป็ นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ประจาปี 2559 ปรากฎว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ เสนอชื่ อ
บุคคลใดเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่ อ โดยเห็นควรเลือกตั้ง
กรรมการที่ตอ้ งออกตามวาระทั้ง 4 ท่าน ข้างต้น เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง ซึ่ ง
ได้พิจารณาจากคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของผูท้ ี่ดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิมเห็นว่าเป็ นบุคคลที่มี
ความรู ้ ประสบการณ์และทาคุณประโยชน์ให้แก่บริ ษทั มาโดยตลอด ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอ
ชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั โปรดพิจารณาจากเอกสารที่ได้จดั ส่ งให้ผถู ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อ
บอกกล่าวเชิญประชุม
อนึ่งตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด ได้กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ น
กรรมการของบริ ษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นก่อนที่จะพิจารณา
ลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า กรรมการบางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งใหม่น้ นั เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่นซึ่ ง
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกิจการของบริ ษทั คือ คุณบุญปกรณ์ โชค
วัฒนา และคุณจุไรอร ซิมะลาวงค์
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ดังนั้นคณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนาม
ต่อไปนี้ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการของบริ ษทั เป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

ราย
40
0
0

เสี ยง
11,802,906
0
0

เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
100.00%
0%
0%

2. นางสาวสาอางค์ จันทริ มา
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
3. นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงค์
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
4 .ดร.กวีพงษ์ หิรัญกสิ
- ที่ประชุมพิจารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ดว้ ยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าว ขอบคุณ ผูถ้ ือหุ น้ ที่วาระนี้ที่ประชุมมีมติอนุมตั ิ
เป็ นเอกฉันท์ (และได้ขอให้เจ้าหน้าที่เก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะทุกท่าน)
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ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั ปี 2559 มีจานวน 12 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นางจาเนียร
โชควัฒนา
3. นายพิภพ
โชควัฒนา
4. นายพิสิษฐ์
เมธาปกรณ์พงศ์
5. นางดวงดาว
รัตนโสภิตกุล
6. นางสาววรวรรณ
โชควัฒนา
7. นางสาวพัทธยา
เกตุษเฐียร
8. นางสาวจุไรอร
ซิมะลาวงค์
9. นางสาวสาอางค์
จันทริ มา
10.นางสาววราพร
เภกะนันทน์
11. นายสุ ขสันต์
เฟื่ องฤทธิ์
12. ดร. กวีพงษ์
หิรัญกสิ
ทั้งนี้บริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการชุ ดนี้มีกรรมการ
ตรวจสอบคือ
1. นายพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
2. นายสุ ขสันต์ เฟื่ องฤทธิ์
กรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ
3. นางสาววราพร เภกะนันทน์ กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ
4. ดร. กวีพงษ์ หิรัญกสิ
กรรมการอิสระ
โดยมี นางสาวสาอางค์ จันทริ มา เป็ นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
5.2 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้มอบหมายให้คุณพิสิษฐ์ เมธาปกรณ์พงศ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ โดยได้ช้ ีแจงว่า
ตามข้อบังคับบริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั ฯจ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการบริ ษทั เว้นแต่
จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ัยในฐานะที่เป็ น
กรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งปี 2558 ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นได้กาหนด ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวม
ไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาทและบริ ษทั ฯได้จ่ายไปเป็ นเงินทั้งสิ้ น 2,784,000 บาทโดยจ่ายให้คณะกรรมการ
บริ ษทั เป็ นค่าเบี้ยประชุมจานวนเงิน 202,000 บาท และค่าตอบแทนกรรมการบริ หารประจาปี จานวนเงิน
2,150,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ยประชุม จานวนเงิน 52,000 บาทและ
ค่าตอบแทนประจาปี 380,000 บาท ซึ่ งบริ ษทั ฯ ได้มีการรายงานสรุ ปจานวนเงินที่จ่ายให้แก่คณะกรรมการ
บริ ษทั คณะกรรมการตรวจสอบ ในรายงานประจาปี หัวข้อค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
สาหรับปี 2559 ค่าตอบแทนกรรมการเพื่อความเหมาะสมกับงานที่ได้มอบหมายซึ่ งได้พิจารณาจาก
ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงานวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุ มตั ิจากที่
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ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นจานวนเงิ นค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ ปฏิ บตั ิอยู่ในกลุ่ ม
ธุ ร กิ จ เดี ย วกัน รวมถึ ง อ านาจหน้า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบโดยเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น เพื่ อ อนุ ม ัติ
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 3,000,000 บาททั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการ
ที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่ายดังนี้
1.ในการทาหน้าที่กรรมการบริ ษทั จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
- ประธานกรรมการ 5,000 บาท/ครั้ง และกรรมการบริ ษทั 3,000 บาท/ครั้ง ทั้งนี้ ต้ งั แต่ที่ประชุ ม
สามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
ไปพิจารณาจัดสรร และ เสนอคณะกรรมการบริ ษทั อนุมตั ิ
2.ในการทาหน้าที่กรรมการตรวจสอบ จ่ายเป็ น
ค่าเบี้ยประชุม(เฉพาะกรรมการตรวจสอบที่เข้าประชุม)
- ประธาน กรรมการตรวจสอบ 4,000 บาท /ครั้ง และกรรมการตรวจสอบ 3,000 บาท /ครั้ง
ค่า ตอบแทนประจาปี จ่า ยในแก่ ประธานกรรมการตรวจสอบ 110,000 บาท / ปี และกรรมการ
ตรวจสอบ 90,000 บาท /ปี
สิ ท ธิ ป ระโยชน์ อื่ น ไม่ มี ทั้ง นี้ ตั้ง แต่ ที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ้ถื อ หุ ้ น อนุ ม ัติ แ ละให้ ใ ช้ จ นกว่ า จะมี ก าร
เปลี่ยนแปลงโดยค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ซักถาม แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านใดซักถาม
จึงขอให้ที่ประชุ ม พิจารณาอนุ มตั ิ และแจ้งว่าวาระนี้ ตอ้ งได้คะแนนเสี ย งไม่ น้อยกว่าสองในสามของ
จานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ที่มาประชุม (ตามมาตรา 90 ของ พรบ.บริ ษทั มหาชนจากัด)
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิกาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
วาระที่ 6. พิจารณาแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและกาหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ฯ
นายพิ ภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้ มอบหมายให้คุณพิ สิษ ฐ์ เมธาปกรณ์ พ งศ์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบเป็ นผูช้ ้ ีแจงในวาระนี้ โดยได้ช้ ีแจงว่า
ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนั ก งาน ลู ก จ้ า ง
หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่ งหน้าที่ ใด ๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชี น้ นั ให้ที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นเลื อกตั้งทุ กปี
ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2558 ที่ผา่ น
มาคือ หรื อ นายเมธี รัตนศรี เมธา ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3425 และ/หรื อนายพิศิษฐ์ ชีวะเรื อง
โรจน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2803 และ/หรื อและ/หรื อ นายอัครเดช เปลี่ยนสกุล ทะเบียน
เลขที่ 5389 แห่ง บริ ษทั เอ็มอาร์ แอนด์ แอสโซซิ เอท จากัด โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน
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ทั้งสิ้ น 850,000 บาท และได้กล่าวขอบคุณที่ได้ทางานร่ วมกันเป็ นอย่างดีในช่วงเวลาที่ผา่ นมา
ในปี 2559 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิ จารณาเสนอให้เปลี่ ย นผูส้ อบบัญชี ค นใหม่ และส านัก
งานสอบบัญชีใหม่ เนื่องจากผูส้ อบบัญชีรายเดิมขอปรับค่าตรวจสอบบัญชีเพิ่มขึ้น 29.41 % จึงมีความเห็น
ให้เปลี่ยนสานักงานบัญชีใหม่ โดยได้พิจารณาคัดเลือกจาก ประสบการณ์ คุณสมบัติ ความเป็ นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์หรื อเกี่ยวโยงใดๆ กับบริ ษทั และค่าบริ การสอบบัญชี เปรี ยบเทียบกับกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน ที่มี
ความแหมาะสม จากการประชุมของคณะกรรมการตรวจสอบ ครั้งที่ 2/2559 เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2559 มี
มติให้นาเสนอคณะกรรมการบริ ษทั เพื่อให้เสนอต่อที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นแต่งตั้ง นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญาต ทะเบี ยนเลขที่ 3759 และ/หรื อ นายจิโรจ ศิริโรโรจน์ ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญาต
ทะเบียนเลขที่ 5113 และ/หรื อ นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
และ/หรื อ นางสาวนงลัก ษณ์ พัฒ นบัณฑิ ต ผูส้ อบบัญชี รับ อนุ ญ าต ทะเบี ย นเลขที่ 4713 แห่ ง บริ ษ ัท
กริ นทร์ ออดิท จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีประจาปี 2559 (ปี แรก)
โดยผูส้ อบบัญชีท้ งั 4 คน ยังไม่เคยทาหน้าที่ตรวจสอบบัญชีของบริ ษทั ดังนี้
นายเจษฎา หังสพฤกษ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 3759
นายจิโรจ ศิริโรโรจน์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 5113
นางสาวกรรณิ การ์ วิภาณุ รัตน์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 7305
นางสาวนงลักษณ์ พัฒนบัณฑิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ทะเบียนเลขที่ 4713
โดยกาหนดจานวนค่าสอบบัญชี ดังนี้
รำยละเอียด
ค่าสอบทานงบการงิน ไตรมาส 1,2,3 รวม
ค่าสอบบัญชีประจาปี
ค่าสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
รวม
ค่าบริ การอื่นๆ(เบิกตามที่จ่ายจริ ง) ไม่เกินวงเงิน

ปี 2559 (บาท)

ปี 2558 (บาท)

450,000.00

390,000.00

450,000.00

410,000.00

-

50,000.00

900,000.00

850,000.00

15,000.00/ปี

-

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื่ อที่เสนอในครั้งนี้ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั ฯ/
ผูบ้ ริ หาร/ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด และบริ ษทั ฯ ไม่มีบริ ษทั ย่อยมีแต่
บริ ษทั ร่ วม คือ บริ ษทั นิวพลัสนิตติ้ง จากัด (มหาชน) มีผสู ้ อบบัญชีสังกัดสานักงานบัญชีอื่น ที่ไม่สังกัด
สานักงานบัญชีเดียวกันกับบริ ษทั ฯ
นายพิภพ โชควัฒนา เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ซักถาม -ไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ท่านได้ซกั ถาม
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
- ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชี
ของบริ ษทั ฯ ด้วยคะแนนเสี ยง
คะแนนเสี ยง
ราย
เสี ยง
เทียบ% ของจานวนหุ น้ ที่เข้าร่ วมประชุม
เห็นด้วย
40
11,802,906
100.00%
ไม่เห็นด้วย
0
0
0%
งดออกเสี ยง
0
0
0%
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วาระที่ 7. พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ามี)
นายพิภพ โชควัฒนา กรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ ได้สอบถาม
แต่ไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านได้สอบถาม จึงได้เรี ยนเชิญท่านประธานกล่าวปิ ดการประชุม
นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา ประธานฯ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ขอขอบคุณผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านที่สละเวลา
มาร่ วมประชุมในครั้งนี้ และขอปิ ดการประชุม ขอเชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุม ทานน้ าชา กาแฟ และของว่าง
ปิ ดประชุมเวลา 14.40 น.

...............................................................
(นายบุญปกรณ์ โชควัฒนา)
ประธานที่ประชุม

.........................................................
(นางสาวสาอางค์ จันทริ มา)
กรรมการเลขานุการ

.........................................................................................
(นางสาวจุไรอร ซิมะลาวงศ์ )(นางสาวพัทธยา เกตุษเฐียร)
กรรมการ
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