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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจําปี 2560 

บริษัท เอ็น.ซี. เฮ้าส์ซิง จํากัด (มหาชน) 

 

 

วัน เวลา และสถานทปีระชุม 

ประชุมเมือวันศุกร์ที   21 เมษายน  2560  เวลา 14.30 – 15.36 น. ณ ห้องเมจิก 3 โรงแรมมิราเคิล         

แกรนด์ คอนเวนชนั เลขที 99 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงหลกัสี เขตดอนเมอืง กรุงเทพมหานคร 

 

กรรมการทเีข้าร่วมประชุม 

1. นายสธุรรม  ชชัวาลวงศ์  ประธานกรรมการ  

2. ดร.พิบลูย์  ลิมประภทัร กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ  

ประธานกรรมการสรรหา และ 

ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

3. นายกอบศกัดิ  พงศ์พนรัตน์ กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหา 

4. นายวิจติร  วิชยัสาร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และ 

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 

5. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ ประธานกรรมการบริหาร  

กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และกรรมการผู้จดัการ 

6. นายวิเชยีร  ศิลาพชัรนนัท์ /1 กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายบริหาร) 

7. นายรังสรรค์  นนัทกาวงศ์ กรรมการ กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบตัิการ 1) 

8. นายสมนึก  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ กรรมการสรรหา กรรมการบริหาร และ 

รองกรรมการผู้จดัการ (สายปฏิบตัิการ 2) 

หมายเหต ุ: 1. /1นายวิเชียร ศิลาพชัรนันท์ เป็นผู้บริหารสงูสดุของสายการเงิน 

  2. สดัสว่นของกรรมการทีเข้าร่วมประชมุ คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการทงัหมด   

 

 

 

สิงทสีง่มาด้วย 1 
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ผู้สอบบญัชีทเีข้าร่วมประชุม 

1.   นายพรีะเดช พงษ์เสถียรศกัดิ  ผู้สอบบญัชรัีบอนุญาต               

 บริษัท สอบบญัชธีรรมนิติ จาํกดั 

2. นางสาวโชติมา กิจศิรกร  ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

     บริษัท สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

3.   นางสาวกรวิภา ยอดขาํ  ผู้ชว่ยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต 

     บริษัท สอบบญัชธีรรมนิต ิจาํกดั 

 

เริมการประชุม  เวลา 14.30 น. 

มีผู้ ถือหุ้ นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง 16 ราย นับเป็นจํานวนหุ้ น 70,446,739 หุ้น และโดยการมอบ

ฉันทะรวม 39 ราย นบัเป็นจํานวนหุ้น 885,700,743 หุ้น นับจํานวนหุ้นได้ทงัสิน 956,147,482 หุ้น คิดเป็นร้อย

ละ 76.78 ของจํานวนหุ้ นทีจําหน่ายได้แล้วทังหมดของบริษัท (หุ้นสามญัทีเรียกชําระแล้วของบริษัทมีจํานวน

ทังสิน 1,245,283,691 หุ้น) ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท นายสุธรรม ชชัวาลวงศ์ ประธานที

ประชุม จึงกล่าวเปิดการประชุม โดยประธานฯ ได้มอบหมายให้ นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม ประธาน

กรรมการบริหาร เป็นผู้ดําเนินการประชมุ 

 ก่อนเริมพิจารณาวาระการประชุม ประธานกรรมการบริหารได้ชีแจงให้ทีประชุมรับทราบเรือง

ดงัตอ่ไปนี  

1. ในการประชมุครังนี บริษัทฯ จะใช้วิธีการนบัคะแนนเสียงแบบ 1 share : 1 vote คือให้นบัหนึงหุ้น

เป็นหนึงเสียง โดยบริษัทได้จดัเตรียมบัตรลงคะแนนในแต่ละวาระไว้ให้ผู้ ถือหุ้นใช้ในการออกเสียงลงคะแนน

และได้มอบให้ผู้ถือหุ้นพร้อมการลงทะเบียนเข้าประชมุแล้ว บตัรลงคะแนนจะมีชอ่งให้ผู้ ถือหุ้นเลือกว่าเห็นด้วย 

ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง และถ้าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด คดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ถือว่าท่านผู้ ถือ

หุ้นเห็นชอบ หรือเห็นด้วยตามมติทีนําเสนอ หากมีผู้ถือหุ้นท่านใด คดัค้าน ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้ใช้

บตัรลงคะแนนทีบริษัทฯ จดัให้ โดยหลงัจบการพิจารณาในแต่ละวาระ ขอให้ผู้ถือหุ้นทีมาประชมุด้วยตนเองและ

ผู้ รับมอบฉันทะทีมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในบัตรลงคะแนน หลังจากนันเจ้าหน้าทีจะทําการจดัเก็บบัตร

ลงคะแนนของทกุท่านเพือทําการรวบรวมผลคะแนนและเก็บไว้เป็นหลกัฐาน  

ในการรวบรวมผลคะแนน เพือความรวดเร็วบริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงทีไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง   

หักออกจากคะแนนเสียงทังหมดของผู้ ถือหุ้ นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนผู้ ถือหุ้ นทีทํา

หนังสือมอบฉันทะให้ผู้อนืเข้าร่วมประชมุ และเป็นแบบออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นนัน 

บริษัทฯ ได้นําคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้ น บันทึกรวมไว้ใน

เครืองคอมพิวเตอร์เพือการลงมตติามวาระไว้แล้ว 
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2. เพือให้การประชมุเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอให้ผู้ ถือหุ้ นทีมีข้อสงสัยจะซักถามหรือแสดง

ความคิดเห็นขอให้แนะนําตวัโดยบอกชือ – สกลุ หากเป็นผู้ทีรับมอบฉันทะขอให้แจ้งชือของผู้มอบฉันทะด้วย 

โดยคําถามหรือข้อเสนอแนะขอให้อยู่ในวาระทีกําลงัพจิารณา 

3. บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิตามหลกัการกํากบัดูแลกิจการทีดีเกียวกบัการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้ น โดยการ

เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นเสนอระเบียบและวาระการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นประจําปี 2560 และชือบุคคลทีมี

คุณสมบัติเหมาะสมเพือรับการพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้า ระหว่างวนัที 22 ธนัวาคม 2559 

ถึงวนัที 9 กุมภาพันธ์ 2560 โดยแจ้งรายละเอียดผ่านทางเว็บไซต์ของตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย และ

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ผลปรากฏวา่ ไมม่ผีู้ถือหุ้นเสนอเรืองใด ๆ เข้ามา 

หลงัจากจบการชแีจง ประธานกรรมการบริหารจงึเริมประชมุตามระเบียบวาระดงัต่อไปนี 

  

วาระท ี1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น ประจาํปี 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 

ประจําปี 2559 ซึงประชุมเมือวนัที 21 เมษายน 2559 ตามรายละเอียดสําเนารายงานการประชุมทีได้จัดส่ง

ให้แกผู่้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้วกอ่นการประชมุ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นทักท้วง หรือขอแก้ไขรายงานการประชมุ และไม่มีผู้ ถือหุ้ น แสดงความคิดเห็น 

หรือสอบถามเพิมเติม 

มต ิ ทีประชมุมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ถือหุ้น ประจําปี 2559 

ซงึประชมุเมอืวนัที 21 เมษายน 2559 ตามทีเสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติดงันี  

เห็นด้วย 956,192,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9923 

ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

งดออกเสียง 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท ี2 พิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรายงานประจําปี

ของคณะกรรมการ 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชุมพิจารณารับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทฯใน

รอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจําปีของคณะกรรมการ ดงัรายละเอยีดตามทีปรากฏในรายงานประจําปี 

ซงึได้จดัสง่ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุแล้วก่อนการประชมุ โดยสรุปสาระสําคญัดงันี 

 ผลการดําเนินงานด้านยอดขายรายปี : บริษัทฯ มียอดขาย ปี 2559 เท่ากบั 2,334 ล้าน

บาท เป็นไปตามเป้าหมายทีตงัไว้ และเมือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซงึมียอดขาย 2,523 

ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 
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 ผลการดําเนินงานด้านการโอน : บริษัทฯ มียอดโอนกรรมสิทธิ ปี 2559 เท่ากับ 1,402 

ล้านบาท แต่เมือเปรียบเทียบกบัปี 2558 ซงึมียอดโอนกรรมสิทธิ 2,107 ล้านบาท ลดลง

ร้อยละ 33 

 ปี 2559 บริษัทฯ มีการเปิดโครงการใหม ่ได้แก ่โครงการ NC on Green Charm ประเภท

บ้านเดียว จํานวน 109 ยูนิต มูลค่ารวม 1,017 ล้านบาท ซึงได้รับการตอบรับทีดีจาก

ลกูค้า 

 เป้าหมายการดําเนินงานปี 2560 : บริษัทฯตงัเป้าหมายยอดขายที 2,750 ล้านบาท และ

ตงัเป้าการโอนกรรมสิทธิ ที 1,700 ล้านบาท ขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 4 โครงการ 

มลูค่ารวม 3,700 ล้านบาท ประเภทแนวราบ ได้แก่ โครงการบ้านระดับราคาตํากว่า 5 

ล้านบาท จํานวน 3 โครงการ มลูค่ารวม 2,600 ล้านบาท และโครงการบ้านระดบัราคา

สงูกวา่ 5 ล้านบาท จาํนวน 1 โครงการ รวมมลูคา่ 1,100 ล้านบาท  

 ความคืบหน้าของการเข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้าน

การ ทุจริต (CAC) ปัจจุบัน บริษัทฯ ได้ประกาศเจตนารมณ์เข้าเป็นหนึงในแนวร่วม

ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต เมือวนัที 25 ธนัวาคม 2557 เป็นที

เรียบร้อยแล้วนนั 

บริษัทฯ ตระหนักและให้ความสําคัญกับโครงการแนวร่วมปฏิบัติ (Collective Action 

Coalition) ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริตเป็นอย่างยิง โดยบริษัทฯ มี

นโยบายการต่อต้านการทุจริต ตังแต่ปี 2549 และพัฒนามาอย่างต่อเนือง ตลอดจน

สนบัสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดบัมีจิตสํานึกในการต่อต้านการทจุริตคอร์รัปชนั

ในทุกรูปแบบ อีกทัง ปลูกฝังการปฏิบัติหน้าทีตลอดจนการประกอบธุรกิจด้วยความ

ซือสัตย์ สุจริต มีคุณ ธรรม และจริยธรรม เพือนําไปสู่การเจริญเติบโตอย่างยังยืน 

คณะกรรมการบริษัทฯ จึงได้กําหนดนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต ไว้ใน

จรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ ซึงบุคลากรทุกระดับของบริษัทฯ จะต้องปฏิบัติตาม

อยา่งเคร่งครัด 

และในปี 2560 บริษัทอยู่ระหว่างดําเนินการพิจารณาแบบประเมินตนเองเกียวกับ

มาตรการต่อต้านการคอร์รัปชนัอย่างจริงจงั อีกทังสนับสนุนให้กรรมการได้สมัครเข้า

อบรมหลักสูตร ELP 7/2017 ซึงเป็นหลักสูตรสําหรับกรรมการหรือผู้ บริหาร จัดโดย 

สถาบนั IOD เพือเป็นแนวทางการป้องกนัการทุจริตในองค์กร รวมถึงบทบาทสําคญัใน

การวางนโยบาย มอบหมาย และผลักดันให้เกิดการดําเนินธุรกิจทีโปร่งใส อนันํามาซึง

ความยงัยืนในระยะยาวของบริษัท 

อีกทงั บริษัทฯ จดัให้มีช่องทางรับข้อร้องเรียนและมีกระบวนการตอบสนองทีรวดเร็วเป็น

ธรรม โดยมุ่งหวงัวา่พนกังานทกุคนจะร่วมกนัสอดส่องดแูลการปฏิบตัิตามหลกัการกํากบั

ดแูลกิจการทีดีและจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจ 
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และในปี 2559 พบวา่ ไม่มีข้อร้องเรียนและการแจ้งเบาะแสเกียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั 

การกํากบัดแูลกิจการทีดี และจรรยาบรรณในการดําเนินธรุกิจ และไมพ่บประเด็นปัญหา 

หรือข้อบกพร่องทีเป็นสาระสําคัญเกียวกับการดําเนินคดีทีเกียวข้องกับการการทุจริต

คอร์รัปชนั ในทุกรูปแบบ ไมว่า่โดยทางตรงหรือทางอ้อม  

นอกจากนี บริษัทฯ ได้เปิดเผยนโยบายเกียวกบัการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชนัต่อผู้ ถือ

หุ้ นและประชาชนทัวไป ผ่านทางเว็บไซต์บริษัท รายงานประจําปี และรายงานความ

ยงัยนื เป็นทีเรียบร้อยแล้ว 

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิมเติม จาํนวน 1 ราย ดงันี 

 1) คุณกัญญา บุญสุภาพร สมาคมส่งเสริมผู้ ลงทุนไทย : ได้สอบถาม ดังนี . ผลการ

ดําเนินงานของบริษัท สําหรับปีนีด้อยกว่าปีทีผ่านมา โดยเฉพาะอยา่งยงิสินค้าคงเหลือทีเพิมขนึจากปีทีผ่านมา

จาก 400 ล้านบาท เป็น กว่า 600 ล้านบาท อยากทราบว่าคณะกรรมการบริหารมีแผนปรับปรุงในส่วนนี

อยา่งไร .ในสว่นของกําไรในแตล่ะธรุะกิจ จะเห็นได้วา่มี 3 ธรุกิจทีขาดทุน อาทิ ธุรกิจให้เชา่ ธุรกิจรับเหมา เป็น

ต้น อยากทราบวา่บริษัทมีแผนปรับในเรืองดงักล่าวนีอยา่งไร และ 3) หนีสนิในงบการเงิน จะพบวา่มีหนีสินทีมี

ภาระดอกเบียประมาณ 2,100 ล้านบาท หนีสินระยะสนั 1,500 ล้านบาท หนีสินระยะยาว 600 ล้านบาท และ

ในชว่งนีมแีนวโน้มทีจะเกิดดอกเบียขาขึน อยากทราบว่าบริษัทมแีผนในเรืองนีอยา่งไร 

ประธานกรรมการบริหาร ได้ตอบคําถาม สรุปสาระสําคญัดังนี : สําหรับสินค้าคงเหลือหลกั

มาจาก โครงการเนทูเรซ่า คอนโดมิเนียม พัทยา เนืองจากเพิงสร้างเสร็จในปีทีผ่านมา โดยอยู่ระหว่างการ

ทยอยขาย และโอนกรรมสิทธิ  

บริษัทฯ เคยให้บริษัทในเครือ  ซึงเป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ให้เช่า รับเหมาก่อสร้างให้กับ

ลกูบ้าน และทําโครงการร่วมกบับริษัทอนืๆ ทําให้มเีงินทีกู้จากบริษัทแมแ่ละค้างอยู ่ทําให้มภีาระดอกเบียทีต้อง

จา่ย ส่งผลให้มีผลขาดทุนมากขนึ บริษัทอยูร่ะหวา่งการพิจารณาแนวทางการแก้ไข สําหรับธุรกิจให้เชา่นัน เกิด

จากเงินลงทุนในการ Renovate อพาร์ทเม้นท์ เพือนํากลับมาให้เช่า ทําให้เป็นต้นทุนทีสูง แต่เนืองจากเป็น

ทําเลทีดี ทําให้ขณะนีมีลกูค้าเข้ามาใช้บริการอยา่งต่อเนือง ส่งผลให้มีรายได้กลบัเข้ามา ค่าเสือมก็จะลดลงไป 

และกลายเป็นกําไรในทีสดุ  

ในปีทีผ่านมา บริษัทฯ มีหนีสินระยะสันค่อนข้างสูง แต่บริษัทฯ ได้เจรจากบัธนาคารเป็นที

เรียบร้อยแล้ว  สามารถแปลงจากหนีสินระยะสนัให้เป็นหนีสินระยะยาวได้ทงัหมด 800 ล้านบาท ทําให้เรืองนี

ไม่น่ากังวล และในปัจจุบัน บริษัทมีนโยบายระบายสินค้าคงเหลือ เพือลดภาระต้นทุนดอกเบีย คาดว่าปีนี

หนีสนิจะลดลงอกี 500-600 ล้านบาท 

ไมม่ผีู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม 

มต ิ    ทปีระชมุรับทราบผลการดําเนินงานของบริษัทในรอบปี 2559 และรับทราบรายงานประจาํปี 

ของคณะกรรมการ ตามทีเสนอมา   
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วาระท ี3 พจิารณาอนุมตัิงบการเงนิของบริษัท ประจาํปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธันวาคม 2559 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมตัิงบการเงินของบริษัทประจําปีสินสุด 

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 สรุปสาระสําคญัดงันี  

บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จาํกดั ได้ทําการตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี 2559 สินสดุวนัที 31 

ธนัวาคม 2559 ตามมาตรฐานการบญัชีทีรับรองทวัไป และได้ให้ความเห็นว่า “งบการเงินแสดงฐานะการเงิน ผล

การดําเนินงาน การเปลียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น และกระแสเงินสด ถูกต้องตามทีควรในสาระสําคัญตาม

มาตรฐานการรายงานทางการเงิน” ตามรายละเอยีดทีได้จดัส่งให้แก่ผู้ ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้วก่อน

การประชมุ ครอบคลมุรายละเอยีดเกียวกบั  

-  รายการทีสําคญัในงบแสดงฐานะการเงิน 

-  รายการทีสําคญัในงบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ  

- สรุปอตัราส่วนทีสําคญัทางการเงิน  

 งบแสดงฐานะทางการเงนิ 

  สินทรัพย์ 

  ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม 5,097 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ 

วนัที 31 ธนัวาคม 2558 จาํนวน 83 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 1.65 เนืองจากสินค้าคงเหลือเพิมขึน 

  ณ วันที  31 ธันวาคม 2559 และ วันที 31 ธันวาคม 2558 บริษัทฯ มีสินค้าคงเหลือ

จํานวน 623 ล้านบาท และ 445 ล้านบาท ตามลําดับ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 12.2 และร้อยละ 8.9 ของ

สินทรัพย์รวม ตามลําดบั โดยสินค้าคงเหลือหลกัมาจากโครงการดิอาร์มองต์ เชียงใหม่  และโครงการเนทูเรซ่า  

คอนโดมิเนียม พัทยา เนืองจากสร้างเสร็จทยอยโอนกรรมสิทธิได้ในระหว่างงวด   อย่างไรก็ตามบริษัทมี

นโยบายระบายสินค้าคงเหลือเพือลดภาระต้นทนุดอกเบีย และเพมิสภาพคลอ่งในการดําเนินงาน 

  บริษัทฯ มีต้นทุนการพัฒนาทีดินและทีดินรอการพัฒนารวมจํานวน 4,073 ล้านบาท 

(คิดเป็นสดัส่วนต้นทุนการพัฒนาทีดินร้อยละ 51 และทีดินรอการพฒันาร้อยละ 29 ของสินทรัพย์รวม) ลดลง 

62 ล้านบาท หรือลดลง ร้อยละ 1.5 จากปี 2558 

  ในระหวา่งปีบริษัทฯ ได้ซอืทดีินเพือใช้ในการพฒันาโครงการใหม่ในอนาคตได้แก่ ทีดินที

คลองสี จงัหวดัปทมุธานี รวมมลูค่า 14 ล้านบาท และวชัรพลจตโุชติ รวมมลูค่า 232 ล้านบาท โอนกรรมสิทธิใน

ปี 2559 

  ทีดินรอพัฒนาทีโอนไปเป็นต้นทุนการพัฒนาทีดินระหว่างปี 2559 ได้แก่ โครงการ NC 

on Green Charm มลูค่ารวม 67 ล้านบาท 

หนีสิน  

ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2559 บริษัทมีหนีสินรวม 2,632 ล้านบาท เพิมขึนจาก ณ วนัที 31 

ธนัวาคม 2559 จํานวน 69 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 3  เนืองจากเงินกู้ยืมระยะสนัและระยะยาวจากสถาบนั

การเงนิและเงนิกู้ยมืจากกรรมการเพิมขนึ 



- 15 - 

 

  โดยมีหนีสินหมุนเวียนเพิมขึน 3 ล้านบาท หรือเพิมขึนร้อยละ 0.2  เนืองจากเงินกู้ยืม

ระยะสนัจากสถาบนัการเงินเพิมขนึ 311 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 36 และเงินกู้ยืมระยะสนัจากกรรมการ 

เพมิขนึ 17 ล้านบาท หรือเพิมขนึร้อยละ 27 

ส่วนของผู้ถือหุ้น 

บริษัทมีส่วนของผู้ ถือหุ้ น ณ วันที 31 ธันวาคม 2559 และ วันที 31 ธันวาคม 2558 

เทา่กบั 2,465 ล้านบาท และ 2,452 ล้านบาท ตามลําดบั หรือเพิมขึนร้อยละ 1 

 งบกําไรขาดทนุเบด็เสร็จ  

รายได้ของบริษัททงัจาํนวนมาจากธรุกิจอสงัหาริมทรัพย์ โดยมีรายได้จากการขายบ้าน

จดัสรรพร้อมทีดินเป็นหลกั 

บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีรายได้รวม 1,436 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซงึมีรายได้รวม 

2,137 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เนืองจากรายได้จากการขายลดลง 701 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33  

บริษัทฯ และบริษัทย่อยมีรายได้จากการขาย 1,402 ล้านบาท ลดลงจากปี 2558 ซึงมี

รายได้จากการขาย 2,107 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 33 เนืองจากความสามารถในการโอนกรรมสิทธิลดลง 

  ปี 2559 บริษัทมีสดัส่วนรายได้จากการขายบ้านจดัสรรพร้อมทีดินประเภทบ้านเดียว ที

ร้อยละ 36 รองลงมา คือประเภทอาคารชดุ ร้อยละ 28 , อาคารทาวน์เฮ้าส์ ร้อยละ 21 และบ้านแฝด ร้อยละ 15  

  ขณะทีในปี 2558 บริษัทมีสดัสว่นรายได้จากประเภทบ้านเดียวทีร้อยละ 40, ทาวน์เฮ้าส์ 

ร้อยละ 27, อาคารชดุ ร้อยละ 18 และบ้านแฝด ร้อยละ 15   

  ในปี 2559 บริษัทมีสัดส่วนรายได้จากการขายตามลักษณะคําสังซือของลูกค้า บ้าน

พร้อมอยู ่      บ้านสร้างกอ่นขาย และบ้านสงัสร้าง เท่ากบัร้อยละ 78 ร้อยละ 8 และร้อยละ 19 ตามลําดบั 

  ขณะทีในปี 2558 มีสดัส่วนบ้านพร้อมอยู ่บ้านสร้างก่อนขาย และบ้านสงัสร้าง เท่ากับ

ร้อยละ 63 ร้อยละ 8 และร้อยละ 29 ตามลําดบั 

อตัราต้นทนุขายเพมิขนึจากร้อยละ 66.84 ในปี 2558 เป็นร้อยละ 67.45 ในปี 2559   

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร  บริษัทฯ และบริษัทย่อย มีค่าใช้จ่ายในการขาย 176 ล้าน

บาท ลดลง 54 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 24 จากปี 2558 เนืองจากค่าใช่จา่ยภาษีธรุกิจเฉพาะ , ค่าธรรมเนียม

โอนกรรมสิทธิ และคา่ใช้จา่ยสง่เสริมการขายลดลง 

ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 171 ล้านบาท ลดลง 10 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 6 เนืองจาก

คา่ใช้จา่ยด้านบคุลากรลดลง 

ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ลดลง 31 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 86 จากปี 2558 เนืองจากมี

กําไรสทุธิลดลง 

    บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยมีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิ 20 ล้านบาท เทียบกบั ปี 2558 ซงึ

มีผลการดําเนินงานกําไรสทุธิ 125 ล้านบาท ซงึลดลง 105 ล้านบาท หรือลดลงร้อยละ 84 



- 16 - 

 

   อตัราส่วนทางการเงินทีสําคญั ได้แก่ อัตราส่วนหนีสินต่อส่วนของผู้ ถือหุ้น ในปี 2559 

อยู่ที 1.07 จาก 1.05 เท่า ในปี 2558 แต่อย่างไรก็ตามอัตราส่วนดังกล่าวยังอยู่ในระดับความเสียงทีบริษัท

ยอมรับได้ ไมส่งูกว่าคา่เฉลียกลุม่บริษัทอสงัหาริมทรัพย์ และอตัรากาํไรขนัต้น ปี 2559 มีอตัราอยูท่ี 32%  

 

ไมม่ผีู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม 

มต ิ ทีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

อนุมตัิงบการเงินของบริษัท ประจําปีสินสดุ ณ วนัท ี31 ธนัวาคม 2559 ตามทีเสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียง

ลงมติดงันี  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9529 

ไมเ่ห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 377,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0394 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท ี4 พจิารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรจากผลการดาํเนินงานปี 2559 และการงดจ่ายเงนิปัน

ผล 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรจากผลการ

ดําเนินงานปี 2559 และการงดจา่ยเงินปันผล โดยแถลงตอ่ทีประชมุดงันี 

  ตามมาตรา 116 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของ

บริษัทข้อ 51 บริษัทต้องจดัสรรกําไรสทุธิประจําปีส่วนหนึงไว้เป็นทุนสํารองไม่น้อยกวา่ร้อยละห้าของกําไรสทุธิ

ประจําปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสํารองนีจะมีจํานวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ

ทนุจดทะเบียน เว้นแตบ่ริษัทจะมีข้อบงัคบัหรือกฎหมายอืนกําหนดให้ต้องมทีนุสํารองมากกว่านนั 

จากผลการดําเนินงานในปี 2559 ทผี่านมา งบการเงินเฉพาะของบริษัทมผีลกําไรสทุธิจํานวน

25,361,119.53 บาท ดังนัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้ นพิจารณาจดัสรรเงิน

สํารองตามกฎหมาย จํานวน 1.3 ล้านบาท สําหรับผลประกอบการปี 2559 ทําให้งบการเงินเฉพาะของบริษัทมี

ทุนสํารองตามกฎหมาย 68,050,000 บาท คิดเป็นอัตราร้อยละ 5.46 ของทุนจดทะเบียน (บริษัทมีทุนจด

ทะเบยีน 1,245,284,305 บาท)  

บริษัทฯ มีนโยบายจา่ยเงินปันผลในอตัราไม่ตํากวา่ร้อยละ 40 ของกําไรสทุธิหลงัหกัภาษี และ

สํารองตามกฎหมายของงบการเงินรวม ทงันี การจ่ายเงินปันผลให้นําปัจจยัต่าง ๆ มาพิจารณาประกอบ  เช่น  

ผลการดําเนินงาน และฐานะการเงินของบริษัท สภาพคล่อง การขยายธุรกิจ และปัจจยัอืน ๆ ทีเกียวข้องในการ

บริหารงานของบริษัท โดยอยูภ่ายใต้เงือนไขทีการดําเนินการดงักลา่วจะต้องกอ่ให้เกิดประโยชน์สงูสดุต่อบริษัท

และผู้ ถือหุ้ นของบริษัท จากผลการดําเนินงานในปี 2559 ทีผ่านมางบการเงินรวมของบริษัทมีผลกําไรสุทธิ 

จาํนวน 20,393,705.92 บาท  
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ดงันัน คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณางดจ่ายเงินปันผล

ของบริษัทสําหรับผลการดําเนินงาน ปี 2559 เนืองจากบริษทัมีความจาํเป็นต้องใช้เงินเพือเป็นเงินทุนหมนุเวยีน

ใช้จา่ยในการดาํเนินงานของบริษัท 

ไมม่ผีู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม 

มต ิ  ทีประชมุมีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ ถือหุ้นทีมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง

อนุมตัิการจดัสรรกําไร และงดจา่ยเงินปันผลจากผลการดําเนินงานปี 2559 ตามทีเสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออก

เสียงลงมตดิงันี  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไมเ่ห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท ี5 พิจารณาอนุมัติการแต่งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญช ี

ประจาํปี 2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุตัิการแตง่ตงัผู้สอบบญัชแีละกําหนด

คา่ตอบแทนของผู้สอบบญัชี ประจาํปี 2560 โดยแถลงต่อทีประชมุ ดงันี 

   เพือให้เป็นไปตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด มาตรา 120 ซึงกําหนดให้ทีประชุม

สามัญผู้ ถือหุ้ นแต่งตังผู้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี และโดยการเสนอแนะจาก

คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแล้วเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแต่งตงั

ให้บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั โดยนายพีระเดช พงษ์เสถียรศกัดิ ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที 4752 หรือ

นางสาววนันิสา งามบัวทอง ผู้ สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที 6838 หรือนายพจน์ อัศวสันติชยั ผู้ สอบบัญชีรับ

อนุญาตเลขที 4891 เป็นผู้ สอบบัญชีงบการเงินบริษัทประจําปี 2560 และในกรณีทีผู้ สอบบญัชีดังกล่าว  ไม่

สามารถปฏิบติัหน้าทีได้ บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั จะกําหนดผู้ สอบบญัชีรับอนุญาตท่านอืนให้เป็นผู้

ดําเนินงานแทน 

  เนืองจากมีความเห็นว่า บริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากดั เป็นบริษัทสอบบญัชีทีได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ มีประสบการณ์ในการตรวจสอบบริษัทใน

ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทยหลายแห่ง และมีความเข้าใจลกัษณะการประกอบธรุกิจของบริษัทเป็นอยา่งดี 

และผู้ สอบบัญชีทัง 3 ราย ตลอดจนบริษัท สอบบญัชีธรรมนิติ จํากัด ไม่มีความสัมพันธ์หรือรายการทีอาจ

ก่อให้เกิดความขดัแย้งทางผลประโยชน์กบับริษัทแต่อยา่งใด  

    ทังนี กําหนดค่าตอบแทนผู้ สอบบัญชีปี 2560 เป็นจํานวนเงิน 1,250,000 บาทต่อปี ซึงเป็น

อตัราเดียวกนักบัปี 2559 
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 ไมม่ผีู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม 

มต ิ ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตังผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าตอบแทน

ของผู้สอบบญัช ีประจําปี 2560 ตามทีเสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติดงันี  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9529 

ไมเ่ห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 377,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0394 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท ี  พิจารณาอนุมัติการแต่งตังกรรมการแทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ ประจําปี 

2560 

ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมตัิการแต่งตงักรรมการแทนกรรมการ

ทีต้องออกตามวาระ ประจําปี 2560 โดยแถลงให้ทีประชมุทราบว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด 

พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 18 ในการประชุมสามัญประจําปีทุกครัง กรรมการจะต้องออกจาก

ตําแหน่งอย่างน้อยจํานวนหนึงในสาม (1/3) ถ้าจํานวนกรรมการแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดย

จํานวนใกล้เคียงทีสุดกับส่วนหนึงในสาม กรรมการทีออกจากตําแหน่งในปีแรก และปีทีสองภายหลังจด

ทะเบียนบริษัท ให้ใช้วิธีจบัสลาก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่งนานทีสุดเป็นผู้ออกจาก

ตําแหน่ง โดยกรรมการซงึพ้นจากตําแหน่งอาจได้รับเลือกตงัใหม่ได้ โดยในปีนีมีกรรมการทีออกตามวาระ และ

คณะกรรมการเสนอให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง ดงันี 

1. ดร.พิบลูย์  ลิมประภทัร กรรมการ และกรรมการอสิระ  

2. นายกอบศกัดิ  พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอสิระ 

3. นายสมเชาว์  ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 

ทงันี คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาได้พิจารณาคณุสมบตัิ 

และผลการปฏิบตัิงานของกรรมการดงักล่าวเป็นรายบุคคลแล้วว่า เป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัการเป็นกรรมการ

ครบถ้วนตามทีได้กําหนดไว้ในกฎหมายทีเกียวข้อง และมีความรู้ความสามารถ อนัจะเป็นประโยชน์ต่อการ

ดําเนินงานของบริษัท จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชมุผู้ถือหุ้นเลือกตงักรรมการทีครบกําหนดออกตามวาระทงั 3 

ท่าน ดงักลา่ว กลบัเข้าดํารงตําแหน่งอกีวาระหนึง  

ไมม่ผีู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม 

              มติ ทีประชุมมีมติอนุมัติการแต่งตังกรรมการทีต้องออกตามวาระในปี 2560 จํานวน 3 

ท่าน ได้แก่ 1) ดร.พิบูลย์ ลิมประภทัร กรรมการ และกรรมการอิสระ  2) นายกอบศกัดิ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ 

และกรรมการอิสระ  3) นายสมเชาว์ ตันฑเทอดธรรม กรรมการ กลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง โดยมี

รายละเอยีดคะแนนเสียงของกรรมการแต่ละท่าน ดงันี  
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1) ดร.พิบลูย์ ลิมประภทัร  กรรมการ และกรรมการอสิระ  

เห็นด้วย 956,172,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไมเ่ห็นด้วย 74,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

2) นายกอบศกัดิ พงศ์พนรัตน์ กรรมการ และกรรมการอสิระ 

เห็นด้วย 956,172,282 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9902 

ไมเ่ห็นด้วย 74,025 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

3) นายสมเชาว์ ตนัฑเทอดธรรม กรรมการ 

เห็นด้วย 932,760,117 เสียง คิดเป็นร้อยละ 97.5419 

ไมเ่ห็นด้วย 73,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0077 

งดออกเสียง 23,432,690 เสียง คิดเป็นร้อยละ 2.4504 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท ี7 พจิารณาอนุมตัิการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจาํปี 2560 

 ประธานกรรมการบริหารเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนุมติัการกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ

ประจําปี 2560 โดยแถลงให้ทีประชมุทราบว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 34 กําหนดให้กรรมการมีสิทธิได้รับ

ค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบียประชมุ บําเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะ

อืน ตามข้อบงัคบัหรือตามทีทีประชมุหรือผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซงึอาจกําหนดเป็นจํานวนแน่นอนหรือวางเป็น

หลักเกณฑ์และจะกําหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลงก็ได้ และ

นอกจากนนัให้ได้รับเบยีเลียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบยีบของบริษัท 

 ทังนี คณะกรรมการบริษัทโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้

พิจารณาแล้ว จึงเห็นควรเสนอให้ทีประชุมผู้ ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าเบียประชุมและค่าตอบแทนกรรมการ

สําหรับปี 2560 ในอตัราเดียวกบัปี 2559 โดยมรีายละเอยีดดงันี 

1. คา่เบยีประชมุประธานกรรมการ 50,000   บาท ตอ่ครังการประชมุ 

2. คา่เบยีประชมุกรรมการ  20,000   บาท ตอ่ครังการประชมุ  

                   (โดยไมม่ีค่าตอบแทนรายปีสําหรับกรรมการ) 
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3. คา่เบยีประชมุประธานกรรมการตรวจสอบ  30,000   บาท ตอ่ครังการประชมุ 

4. คา่เบยีประชมุกรรมการตรวจสอบ   20,000   บาท ตอ่ครังการประชมุ 

5. คา่ตอบเเทนรายปีประธานกรรมการ  440,000 บาท ตอ่ปี 

6. คา่ตอบแทนรายปีกรรมการตรวจสอบ  200,000 บาท ตอ่คน ตอ่ปี 

7. คา่เบยีประชมุประธานกรรมการสรรหา  30,000 บาท ตอ่ครังการประชมุ 

8. คา่เบยีประชมุกรรมการสรรหา   20,000 บาท ตอ่ครังการประชมุ 

9. คา่เบยีประชมุประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน  30,000 บาท ตอ่ครังการประชมุ 

10.ค่าเบยีประชมุกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน        20,000  บาท ตอ่ครังการประชมุ 

11.โบนสัจากผลการดําเนินงาน    -ไมมี่- 

12.สิทธิประโยชน์อนื    -ไมมี่- 

มีผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น และสอบถามเพิมเติม จาํนวน 1 ราย ดงันี 

 1) คณุกญัญา บญุสภุาพร สมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย : ได้แสดงความคิดเห็น ดงันี บริษัทฯ 

ควรระบคุ่าตอบแทนประจําปีทแีสดงในรายงานประจาํปี 2559 หน้า 55  

ไมม่ผีู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเติม 

มติ   ทีประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติให้กําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจําปี 2560 

ตามทีเสนอมา โดยมีผู้ ถือหุ้นออกเสียงลงมติดงันี  

เห็นด้วย 955,815,807 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9529 

ไมเ่ห็นด้วย 430,500 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0450 

งดออกเสียง 20,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0021 

รวม 956,266,307 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.0000 

 

วาระท ี8 พจิารณาเรืองอืนๆ 

ประธานกรรมการบริหารเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะในเรืองต่าง ๆ  

             ในระหว่างการประชมุมีผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพิมเติม ทําให้มีผู้ เข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 19 

ราย นับเป็นจํานวนหุ้น 70,550,739  หุ้ น และโดยการมอบฉันทะ 40 ราย นับเป็นจํานวนหุ้ น 885,715,568 นับ

จาํนวนหุ้นได้ทงัสิน 956,266,307 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.79 ของจาํนวนหุ้นทีจาํหน่ายได้แล้วทงัหมดของบริษทั 

 

             ไมมี่ผู้ ถือหุ้นแสดงความคิดเห็น หรือสอบถามเพิมเตมิ หรือเสนอเรืองอนืใดต่อทีประชมุเพือ

พิจารณา ประธานฯ จงึกลา่วปิดการประชมุ 
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ปิดประชุมเวลา 15.36 น. 

 

 

ลงชือ              ประธานทีประชมุ 

( นายสุธรรม  ชชัวาลวงศ์ ) 

 

 

ลงชือ ___________________________ผู้ รับรองรายงานการประชมุ 

  ( นายวิเชียร  ศิลาพชัรนนัท์ ) 

ลงชือ                                                  ผู้บนัทึกรายงานการประชมุ 

    ( นางนําเพชร ตนัตะวริิยะ) 


