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รายงานการประชุมวิสามัญผูถือหุนครั้งที่ 1/2561 

บริษัท เวฟ เอ็นเตอรเทนเมนท จํากดั (มหาชน) 

สถานที่ประชุม 

หองบอลรูม ชั้น 5 โรงแรมเอส 31 เลขที่ 545 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 

วันและเวลาที่ประชุม 

การประชุมจัดขึ้น เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม 2561 เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

กรรมการที่เขารวมประชุม 

1. นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการ และประธานเจาหนาที่บริหาร 

2. นายประเสริฐ ภัทรดิลก กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 

3. นายชัยประนิน วิสุทธิผล กรรมการอิสระ ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ และ 

ประธานกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

4. นายสมศักด์ิ พยับเดชาชัย กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

5. หมอมหลวงนลินี หัสดินทร กรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน 

6. นายฟลิป โอลิเวอร  เพียซ กรรมการอิสระ กรรมการบริหารความเส่ียง และกรรมการกํากับดูแลกิจการ 

7. นางสาวแคทลีน มาลีนนท กรรมการ และประธานกรรมการบริหารความเส่ียง

8. นางสาวปยวดี มาลีนนท กรรมการ

9. นายธีร สีอัมพรโรจน กรรมการ กรรมการสรรหาและกําหนดคาตอบแทน และกรรมการบริหารความเส่ียง 

กรรมการที่มิไดเขารวมประชุม 

1. นางสาวเทรซีแอนน มาลีนนท กรรมการ ติดภารกิจและไดลาประชุมแลว

ผูบริหารที่เขารวมประชุม 

1. นางอังคณีย ฤกษศิริสุข เลขานุการบริษัท และประธานเจาหนาที่บริหารฝายการเงิน 

ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปตอลบ็อกซ คอนซัลติ้ง จํากัด 

1. นางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ
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นายแมทธิว กิจโอธาน ประธานกรรมการทําหนาที่เปนประธานในที่ประชุม (“ประธานฯ”) ประธานฯ แถลงวาบริษัทฯ มี

ผูถือหุนเขารวมประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะจํานวนทั้งส้ิน 71 รายนับรวมจํานวนหุนได 235,921,130 หุน คิดเปน

อัตรารอยละ 56.0117 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด ซึ่งมีจํานวนหุนรวม 421,200,000 หุน และระหวางการประชุมมีผูถือ

หุนมาเขารวมการประชุมดวยตนเองและโดยการมอบฉันทะอีกจํานวน 33 ราย รวมการประชุมคร้ังนี้มีผูถือหุนเขารวมประชุมดวย

ตนเองและโดยการมอบฉันทะรวมทั้งส้ิน 104 ราย นับรวมจํานวนหุนไดทั้งส้ิน 256,675,267 หุน คิดเปนอัตรารอยละ 60.9390 

ของจํานวนหุนที่จําหนายไดแลวทั้งหมดครบเปนองคประชุมตามขอบังคับของบริษัทฯ ประธานฯ จึงกลาวเปดประชุม 

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหนางสาวจิตติวรรณ กันตะสิริพิทักษ ที่ปรึกษากฎหมายจากบริษัท แคปปตอลบ็อกซ          

คอนซัลต้ิง จํากัด ใหทําหนาที่เปนผูตรวจสอบการลงคะแนนเสียงและการนับคะแนนเสียงในที่ประชุม และเปนผูช้ีแจงใหที่ประชุม

ทราบเก่ียวกับขอปฏิบัติในการประชุมและลงคะแนนเสียงในแตละวาระ โดยที่ปรึกษากฎหมายไดชี้แจงใหที่ประชุมทราบดังนี้ 

• ผูถือหุนทุกทานมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงตอหนึ่งหุน 

• ภายหลังที่ผูถือหุนไดรับทราบรายละเอียดในแตละวาระแลว ขอใหผูถือหุนลงมติในบัตรลงคะแนน บริษัทฯ จะเก็บบัตร

ลงคะแนนของผูถือหุนที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียงเทานั้น 

• บริษัทฯ จะนําคะแนนเสียงที่ไมเห็นดวย และงดออกเสียง หักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่เขารวมประชุม สวนที่เหลือ

จะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยในวาระนั้นๆ ทั้งในสวนของผูถือหุนที่มาประชุมดวยตัวเอง และผูรับมอบฉันทะจาก  

ผูถือหุน 

• สําหรับการนับผลการลงคะแนนตามในแตละวาระแบงได ดังนี้ 

o วาระที่ 1 และ 3 ใหถือคะแนนเสียงขางมากของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน โดยไมนับผูที่งดออกเสียงเปนฐานในการนับคะแนน 

o วาระที่ 2 ตองไดรับการอนุมัติดวยคะแนนเสียงเกินกวาสามในส่ีของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน โดยไมนับคะแนนของผูมีสวนไดเสีย 

• สําหรับผูถือหุนทานใดที่ตองการกลับกอน หรือไมไดอยูในหองประชุมในวาระใด สามารถใชสิทธิของทานไดโดยการสง

บัตรลงคะแนนลวงหนาใหแกเจาหนาที่ของบริษัท 

ประธานฯ ไดเปดโอกาสใหที่ประชุมสอบถามเก่ียวกับการลงคะแนนเสียงหากมีขอสงสัย เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมี

คําถาม ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุม ดังตอไปนี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (ครั้งที่ 24/2560) เมื่อวันที่ 18 เมษายน 

2560 

 ประธานฯ ไดเสนอรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) ที่ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 18 

เมษายน 2560  ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 21 หนา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุกทาน

พรอมกันหนังสือเชิญประชุมแลว 

 นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา ในหนา 4 ของรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) ที่กลาวถึงสัดสวนการถือหุนรอยละ 20 ในบริษัท ไทย โซลาร เอ็นเนอรย่ี จํากัด 

(มหาชน)  (“TSE”) นั้น ไมแนใจวา สัดสวนการถือหุนดังกลาวถูกตองหรือไม เนื่องจากปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน TSE 

เทากับรอย 10  
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 ประธานฯ ชี้แจงวา ในปจจุบันบริษัทฯ ถือหุนใน TSE รอยละ 10 แตที่ทานผูถือหุนสอบถามมานั้น ในหนา 4 ของ

รายงานการประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) กลาวถึง เงินลงทุนในป 2557 ดังนั้น สัดสวนการ

ถือหุนใน TSE จึงเทากับรอยละ 20 ตามที่บันทึกในรายงานประชุมสามัญผูถือหุนประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) 

ดังกลาว 

 นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง เสนอแนะวา ในหนา 15 ของรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน

ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) ที่กลาวถึง WAVE-W1 วามีอัตราเทียบเทาการจายปนผลตอบแทนใหผูถือหุน

ประมาณรอยละ 1.2 นั้น ไมควรเปรียบเทียบกับการจายปนผล เนื่องจากผูถือหุนไมไดรับปนผลแตอยางใด 

 ประธานฯ ชี้แจงวา การเปรียบเทียบดังกลาวเปนการคํานวณในเชิงทฤษฎีเทานั้น  

 เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีขอซักถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติมในวาระการพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญ  

ผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังที่ 24/2560) ประธานฯ จึงขอใหที่ประชุมรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ประจําป 2560 (คร้ังที่ 

24/2560) ที่ไดจัดขึ้นเม่ือวันที่ 18 เมษายน 2560 ตามรายละเอียดที่ปรากฏตามเอกสารที่ไดจัดสงใหแกผูถือหุนทุก

ทานพรอมกันหนังสือเชิญประชุม ดวยคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นดวย 256,430,573 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติการเพ่ิมทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียนเดิม

จํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุนสามัญ

เพ่ิมทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท และใหแกไขเพ่ิมเติมขอ 4. 

ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพ่ือใหสอดคลองกับการเพ่ิมทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ    

 ประธานฯ ไดมอบหมายใหที่ปรึกษากฎหมายเปนผูชี้แจงรายละเอียดการเพิ่มทุน ที่ปรึกษากฎหมายชี้แจงวา 

บริษัทฯ มีความประสงคที่จะระดมทุนจากพันธมิตรทางธุรกิจคือ บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ดังนั้น จึงเสนอ

ขอใหที่ประชุมเพื่อพิจารณาอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 46,750,000 บาท จากทุนจดทะเบียน

เดิมจํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 510,070,000 บาท โดยการออกหุนสามัญเพิ่ม

ทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการออกใหแกบุคคลในวงจํากัด 

(Private Placement)  

ทั้งนี้ ประธานฯ ชี้แจงเพิ่มเติมวาการเขาทําธุรกรรมดังกลาวมีความเหมาะสมและจะชวยเสริมสรางความ

แข็งแกรงและความม่ันคงทางดานการเงินของบริษัทฯ เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและการพัฒนาธุรกิจของ

บริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางม่ันคงและย่ังยืน 
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พรอมกันนี้ ประธานฯ เสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิ

ของบริษัทฯ เพื่อใหสอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ ดังกลาวขางตน โดยใหมีการแกไขเปนดังนี้ 

“ขอ 4 ทุนจดทะเบียนจํานวน 510,070,000 บาท (หารอยสิบลานเจ็ดหม่ืนบาท) 

 แบงออกเปน 510,070,000   หุน  (หารอยสิบลานเจ็ดหม่ืนหุน) 

 มูลคาหุนละ 1 บาท (หนึ่งบาท) 

 โดยแบงออกเปน:   

 หุนสามัญ 510,070,000   หุน (หารอยสิบลานเจ็ดหม่ืนหุน) 

 หุนบุริมสิทธิ -ไมมี- ”  

ในการนี้ ใหประธานเจาหนาที่บริหารของบริษัทฯ หรือบุคคลที่ไดรับมอบหมายจากประธานเจาหนาที่บริหารของ

บริษัทฯ มีอํานาจดําเนินการจดทะเบียนแกไขหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตอกรมพัฒนาธุรกิจการคา 

กระทรวงพาณิชย รวมทั้งมีอํานาจในการแกไขหรือเพิ่มเติมถอยคําเพื่อใหเปนไปตามคําส่ังของนายทะเบียน 

นายธารา ชลปราณี  ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวา เหตุใดไมบรรจุวาระนี้พรอมกับการประชุม

สามัญผูถือหุนในเดือนเมษายน 2561 ซึ่งระยะเวลาหางกันไมมาก 

ประธานฯ ตอบวา บริษัทไดมีการเจรจาตกลงราคาและธุรกิจที่เอื้อประโยชนรวมกันในชวงระยะเวลาพอสมควร 

โดยผานคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ และดวยเงื่อนเวลาของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยที่ตอง

จัดประชุมผูถือหุนเพื่อพิจารณาอนุมัติภายใน 45 วัน จึงมีความจําเปนที่จะตองจัดประชุมวิสามัญผูถือหุนในคร้ัง

นี้ 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจํานวนไมเกิน 46,750,000 บาท จาก

ทุนจดทะเบียนเดิมจํานวน 463,320,000 บาท เปนทุนจดทะเบียนใหมจํานวน 510,070,000 บาท โดยการออก

หุนสามัญเพิ่มทุนใหมจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท โดยเปนการออกใหแกบุคคล

ในวงจํากัด (Private Placement) และใหแกไขเพิ่มเติมขอ 4. ของหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ เพื่อให

สอดคลองกับการเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัทฯ โดยมีรายละเอียดตามที่เสนอทุกประการ ดวยคะแนนเสียงของ  

ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้  

เห็นดวย 256,433,873 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพ่ิมทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไว     

หุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement)  

 ประธานฯ ช้ีแจงวาสืบเนื่องจากวาระที่ 2 ซึ่งที่ประชุมผูถือหุนไดมีมติอนุมัติการเพิ่มทุนจดทะเบียนในจํานวน     

ไมเกิน 46,750,000 บาท มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท เพื่อรองรับการเสนอขายใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private 

Placement) ประธานฯ จึงเสนอใหที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหม เปนจํานวน

ไมเกิน 46,750,000 หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) คือ บริษัท 

เดอะมอลล กรุป จํากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 3.85 บาท รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 179,987,500 บาท เพื่อนําเงินที่

ไดรับจากการออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของ    

บริษัทฯ และบริษัทยอย รวมทั้งชําระคืนหนี้บางสวนใหแกสถาบันทางการเงิน ทั้งนี้ ราคาเสนอขายดังกลาวเปน

ราคาขายที่ไมมีสวนลดจากราคาตลาดตามประกาศคณะกรรมการกํากับตลาดทุนที่ ทจ. 72/2558 เร่ือง การ

อนุญาตใหบริษัทจดทะเบียนเสนอขายหุนที่ออกใหมตอบุคคลในวงจํากัด 

ประธานฯ กลาวเพิ่มเติมวาการจัดสรรหุนเพิ่มทุนดังกลาวใหแก บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ซึ่งเปนพันธมิตร

ดานกลยุทธ (Strategic Partner) จะชวยเสริมสรางความแข็งแกรงและความม่ันคงทางการเงินของบริษัทฯ และ

เพิ่มศักยภาพในการแขงขันและพัฒนาธุรกิจของบริษัทฯ ใหสามารถเติบโตไดอยางม่ันคงและย่ังยืน ทั้งนี้ บริษัท 

เดอะมอลล กรุป จํากัด เปนบริษัทที่มีชื่อเสียงเปนที่ รูจัก และมีฐานะการเงินที่ ม่ันคง ประกอบธุรกิจใน

กลุม Lifestyle ซึ่งจัดอยูในประเภทธุรกิจเดียวกันกับบริษัทฯ จึงสามารถเอื้อประโยชนตอกันได (Synergy) ใน

ระหวางทั้ง 2 กลุมบริษัท โดย ณ ปจจุบัน บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไมไดสงตัวแทนเขาเปนกรรมการของ

บริษัทฯ นอกจากนี้ การจัดสรรหุนเพิ่มทุนในคร้ังนี้จะชวยใหบริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สินจากการกูยืมสถาบัน

ทางการเงิน รวมถึงภาระดอกเบี้ยและคาใชจายที่เก่ียวของลงได 

นายสถาพร โคธีรานุรักษ ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวาบริษัทฯ ใชวิธีใดในการพิจารณาวาราคา

เสนอขายที่ 3.85 บาท เปนราคาที่เหมาะสม บริษัทฯ ไดวาจางที่ปรึกษาทางการเงินหรือไม 

ประธานฯ ตอบวาบริษัทฯ ไดประเมินมูลคาหุนของบริษัทฯ ดวยวิธีการคํานวณตางๆ รวมถึงวิธีคิดลดกระแส      

เงินสด (DCF) และวิธีมูลคาทางบัญชี เพื่อสะทอนมูลคาเงินลงทุนในบริษัทยอย สะทอนแผนธุรกิจและศักยภาพ

ของบริษัทฯ ในอนาคต และเม่ือเปรียบเทียบราคาเสนอขายกับราคาตลาด ณ ปจจุบัน จะมี premium อยูที่

ประมาณ 20%   

ผูถือหุนไดกลาวช่ืนชมคณะกรรมการบริษัทถึงการนําเสนอวาระการเพิ่มทุนแบบบุคคลจํากัดดังกลาวและไดให

ความเห็นเพิ่มเติมดังนี้  

1. ขอแนะนําใหบริษัทฯ ยืดกําหนดระยะเวลาการชําระหนี้คืนธนาคาร และนําเงินที่ไดรับจากการเพิ่มทุนไป

ใชเปนเงินทุนหมุนเวียนนาจะมีประโยชนมากกวา 

2. บริษัทฯ มีความม่ันใจหรือไมวาบริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด จะเขาลงทุนในหุนของบริษัทฯ เนื่องจาก

ราคาเสนอขายที่หุนละ 3.85 บาท เปนราคาที่สูงกวาราคาตลาด 

3. บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด มีขอเสนอที่จใหบริษัทฯ แตงต้ังบุคคลเปนกรรมการหรือไม  
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ประธานฯ เรียนชี้แจงวาบริษัทฯ มีความม่ันใจและเหตุผลที่บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด เขาลงทุนในเบื้องตน 

เนื่องจากสนใจในธุรกิจของบริษัทฯ อีกทั้ง หุนของบริษัทฯ เปนหลักทรัพยจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย โดยใน

เบื้องตน บริษัท เดอะมอลล กรุป จํากัด ไมมีการเสนอบุคคลเขาเปนกรรมการบริษัทฯ แตอยางใด 

มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว มีมติเปนเอกฉันทอนุมัติการจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนใหมเปนจํานวนไมเกิน 46,750,000 

หุน มูลคาที่ตราไวหุนละ 1 บาท ใหแกบุคคลในวงจํากัด (Private Placement) ไดแก คือ บริษัท เดอะมอลล กรุป 

จํากัด ในราคาเสนอขายหุนละ 3.85 บาท รวมเปนมูลคาทั้งส้ิน 179,987,500 บาท เพื่อนําเงินที่ไดรับจากการ

ออกและจัดสรรหุนสามัญเพิ่มทุนดังกลาว ไปใชเปนเงินทุนหมุนเวียนในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัท

ยอย รวมทั้งชําระคืนหนี้บางสวนใหแกสถาบันทางการเงิน  

เห็นดวย 256,673,767 เสียง คิดเปนรอยละ 100 

ไมเห็นดวย 0 เสียง คิดเปนรอยละ    - 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเปนรอยละ   - 

วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ (ถามี)  

 - ไมมี – 

นายธารา ชลปราณี ผูถือหุนที่มาประชุมดวยตนเอง สอบถามวาสวนแบงการตลาดของธุรกิจ Jeffer และธุรกิจ 

Wall Street English เปนอยางไร 

ประธานฯ ตอบวาสวนแบงการตลาดของธุรกิจ Jeffer อยูที่ประมาณ 12% โดยคูแขงที่มีกลุมลูกคาเดียวกัน ไดแก 

ซานตาเฟ สวน Sizzler จะมีราคาตอหัวที่สูงกวาธุรกิจของบริษัทฯ ดานสวนแบงการตลาดของธุรกิจ Wall Street 

English อยูที่ประมาณ 35% 

เม่ือไมมีผูถือหุนทานใดมีคําถามหรือขอเสนอแนะเพิ่มเติม  

ประธานฯ จึงกลาวขอบคุณทุกทานที่สละเวลาเขารวมประชุมพรอมทั้งขอปดการประชุม 

เลิกประชุมเวลา 15.10 น. 

 

 

   ลงชื่อ    ประธานในที่ประชุม 

       (นายแมทธิว กิจโอธาน) 

 

 ลงชื่อ                เลขานุการบริษัท 

      (นางอังคณีย ฤกษศิริสุข) 
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