รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร
สหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจวิทยุการบินแหงประเทศไทย (สรร.ว.ท.) ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๕/๒๕๕๘
วันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘
ณ หองประชุม สรร.ว.ท. อาคารโทรคม บริษัทฯ
กรรมการฯ เขาประชุม
๑. นายปริญญา
๒. นายสุกิจ
๓. พันจาอากาศเอกธนู
๔. พันจาอากาศเอกไชยันต
๕. นายวีรยุทธ
๖. นางสาวโอริสา
๗. นายสังขสิทธิ์
๘. นายอํานวย
๙. นางกษมพร
๑๐. นายวิเชียร
๑๑. นายเมธี
๑๒. วาที่รอยตรี ชาย
๑๓. นางอัจฉริยา
๑๔. นายเอกศักดิ์
๑๕. นายเรืองรัตน
๑๖. นายกิตติกร
๑๗. นายปติ
๑๘. นางสาววรรณา
๑๙. นางสาวณฐินี
๒๐. นายสพล
กรรมการฯ ไมเขาประชุม
๑. นายชูพงษ
๒. นายกิตติพันธ
๓. นายกันต
๔. นางภคมน
๕. นายสุดเขตร
๖. นายรัตตัญู
๗. นายนิรุธ

เทียนทอง
กลิ่นหอม
รัตนสุภาพันธุ
ชางแรงการ
วีรการณ
เชี่ยวเกษม
ประสมทอง
สุขสวัสดิ์
สวัสดิชัย
ทวีคุณ
คําแหง
ชินะไพโรจน
เบญจพร
โพธิ์ทอง
แสงทอง
ศรีมวง
อุนทรัพย
พรหมจันทร
วิบูลยศิลป
สิงหดารา

ประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
รองประธานฯ
นายทะเบียนฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการ
เลขานุการฯ

การฟุง
นิวัฒนบรรหาร
ทีฆนันทพร
จิรภัทรดิลก
เวียงสี
กลิ่นพิกุล
พุทธสถิตย

รองประธานฯ
เหรัญญิกฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ
กรรมการฯ

ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ
ติดภารกิจ บริษัทฯ

~๒~

ผูรวมประชุม

ไมมี

มีกรรมการฯ เขาประชุม ๒๐ คน ครบองคประชุมฯ ตามขอบังคับฯ
นายสพล สิงหดารา เลขานุการ สรร.ว.ท. ทําหนาที่จดรายงานการประชุม และนายปริญญา เทียนทอง
ประธาน สรร.ว.ท. ทําหนาที่ประธานที่ประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๑๕ น.
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องประธาน/กรรมการ/ผูเขารวมประชุม/แจงเพื่อทราบ
๑.๑ ประธานแจงเพื่อทราบ
ไมมี
๑.๒ กรรมการแจงเพื่อทราบ
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๒ รับรองรายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ประธานฯ
เสนอที่ ป ระชุ ม เพื่ อ พิ จ ารณารั บ รองรายงานประชุ ม คณะกรรมการบริ ห าร สรร.ว.ท. ชุ ด ที่ ๖
ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ ใหที่ประชุมพิจารณาเพื่อรับรอง
ที่ประชุม
มีมติแกไขและรับรอง รายงานประชุมคณะกรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ชุดที่ ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘
ตามที่แกไข
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ระเบียบวาระที่ ๓ เตรียมขอมูลประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๑๗๓)
๓.๑ เรื่อง ทบทวนติดตามงานการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ (๑๗๓)
นายสุดเขตรฯ
ไมมี
๓.๒ เรื่อง นําเขาการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ครั้งที่ ๗/๒๕๕๘ (๑๗๔)
เลขานุการฯ เรื่อง รองทุกขผลกระทบจากการปรับโครงสรางเงินเดือน
นายวิเชียร ขาวมาก สมาชิก สรร.ว.ท. ตําแหนง นายชางระบบไฟฟา สังกัด ศญ.บภ ๑.
รองทุกขผลกระทบเรื่องโครงสรางเงินเดือนที่ปรับใหม ทําใหตําแหนงนายชางระบบไฟฟานั้น ถูกปรับ
ลดลง เดิมอยูในระดับเงินเดือนเทากับ วิศวกรไฟฟาระบบอาวุโส และอัตราเงินเดือนผูรองทุกขนั้นสูง
กวาโครงสราง บริษัทฯ จึงกําหนดใหสมาชิกผูรองทุกขนี้ อยูในสถานะเงินเดือนเต็มขั้นแตเงินเดือนสูง
กวาเพดาในโครงสราง โดยบริษัทฯ ไดแจงตอวาตําแหนงนี้เปนตําแหนงพิเศษเมื่อผูรองทุกขเกษียณไปก็
จะยกเลิกตําแหนงนี้ไป แตจากการปรับโครงสรางเงินเดือนปจจุบันผูรองก็ไดปฏิบัติหนาที่เหมือนเดิม ซึ่ง
ปฏิบัติหนาที่นี้มาแลวกวา ๗ ป ประกอบกับไดปรับวุฒิระดับ ปวส. สาขาวิชาไฟฟากําลัง ตรงตามสาย
งานทุกประการ จึงขอรองทุกขใหบริษัทฯ พิจารณาปรับตําแหนงของผูรองใหเปนวิศวกรระบบศูนย
ประกอบการอาวุโส (ภูมิภาค) ตามโครงสรางใหม_
ที่ประชุม
มีมตินําเรื่องรองทุกขนี้ เขาหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของ
ลูกจาง
เลขานุการฯ เรื่อง รองทุกขเพื่อขอทราบเสนทางสายอาชีพของพนักงานกลุมงาน BOBCAT
สมาชิ ก สรร.ว.ท. จํานวน ๖ ทานไดรว มกัน ทําหนังสือรองทุกขเพื่อขอทราบแนวทางการ
บริหารบุคคลเกี่ยวกับเสนทางสายอาชีพ พนักงานบริหารเครื่อขายการปฏิบัติการจราจรทางอากาศ ใน
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~๓~

ที่ประชุม
เลขานุการฯ

กลุม BOBCAT ซึ่งปฏิบัติหนาที่นี้มาตั้งแตเริ่มกอตั้งแตปจจุบันยังไมมีความชัดเจนวาอนาคตบริษัทฯ จะ
มีแนวทางพัฒนาสายอาชีพอยางไร
มีมตินําเรื่องรองทุกขนี้ เขาหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพื่อแกปญหาตามคํารองทุกขของ
ลูกจาง
เรื่อง บริษัทฯ ควรมีหองละหมาดสําหรับพนักงาน
ตามที่ไดมีการหรือใน คกส. ประมาณชวงตนป ๒๕๕๕ ไดปรึกษาเรื่องความจําเปนหรือไม
ที่บริษัทฯ จะจัดใหมีหองละหมาดในสถานประกอบการสําหรับพนักงาน ณ ทุงมหาเมฆ โดยในขณะนั้น
ได ขอสรุ ป ตรงที่ บริ ษัท ฯ เห็ น ความจํ าเปน ว าควรมีห องละหมาดให กับ พนัก งาน จึ งจัดให ชั่ว คราว
ณ หองพักอาคารงามดูพลี แตตอมาหองดังกลาวถูกยกเลิกไป ขณะนี้จึงตองการหารือกับบริษัทฯ อีก
ครัง้ เพื่อทบทวนความจําเปนของหองละหมาดในสถานประกอบการแหงนี้
มีมตินําเรื่องรองทุกขนี้ เขาหารือ คกส. ในวาระปรึกษาหารือเพื่อใหความเห็นปรัปรุงประสิทธิภาพ
ในการดําเนินงานฯ
14 6

ที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔ รายงานแผนงาน การดําเนินการ และผลการดําเนินการยุทธศาสตร
๔.๑ ยุทธศาสตรดานสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ
นางกษมพรฯ ๔.๑.๑ เรื่อง นําเสนอกรณีมีคําสั่งของ ปปช. ใหองคกรตนสังกัดลงโทษ
กรณี ท่ี ปปช. ได มี คํ าสั่ ง ให องค ก ร หรื อ หน ว ยงานต น สั ง กั ด ของพนั ก งานที่ โ ดนกล า วหา
ใหลงโทษพนักงานนั้น องคกรตองดําเนินการตามคําสั่ง ปปช. ลงโทษทางวินัยตอไป แตพนักงานฯ อาจ
ร อ งทุ ก ข ไ ด เช น ภายใน ๙๐ วั น ร อ งทุ ก ข ไ ปที่ ศ าลปกครอง หรื อ ร อ งทุ ก ข ไ ปยั ง ศาลแรงงาน
ซึ่งรายละเอียดเรื่องนี้ยังไมไดศึกษาใหชัดเจนวามีแนวทางรองทุกขไดอยางไรบาง
ที่ประชุม
มีมติใหนางกษมพรฯ ศึกษาแนวทางการรองทุกข และนําเสนอในการประชุมคราวหนา
นายเรืองรัตนฯ ๔.๑.๒ เรื่อง นําเสนอการเติบโตสายอาชีพของวิศวกรภูมิภาค
ได นํา เสนอรายละเอี ยดเปน เอกสารผลการศึกษาการเติบโตสายอาชีพของวิศวกรภูมิภ าค
เพื่อใหที่ประชุมพิจารณานําเสนอเขาเปนวาระในการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธในครั้งหนา
ที่ประชุม
มีมติใหนางกษมพรฯ เปนหัวหนาชุดในการพิจารณารายละเอียดที่คณะทํางานชุดนี้ศึกษามา และ
ให ทํา หนั งสื อนํ า เสนอเข า เป น วาระในการประชุมคณะกรรมการกิจ การสัมพัน ธเ ดือนมิถุน ายน
๒๕๕๘ ตอไป
๔.๒ ยุทธศาสตรดานการพัฒนาองคกรและการศึกษา
พ.อ.อ.ไชยยันตฯ
ขอนําเสนอเปลี่ยนผูรับผิดชอบ เนื่องจากติดภารกิจในงานประจํา
ที่ประชุม
รับทราบ และจะไดพิจารณาผูที่เหมาะสมตอไป
๔.๓ ยุทธศาสตรดานประชาสัมพันธ
พ.อ.อ.ธนูฯ
ขอนําเสนอเปลี่ยนผูรับผิดชอบ เนื่องจากติดภารกิจในงานประจํา
ที่ประชุม
รับทราบ และจะไดพิจารณาผูที่เหมาะสมตอไป
๔.๔ ยุทธศาสตรดานวิเทศสัมพันธและกิจกรรม
เลขานุการฯ เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ ITF-Thailand
๑. กํา หนดประชุ มฯ ประจํ า เดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ชว งบาย
ณ ขสมก. คลองเตย
๒. มี กํ า หนดจั ด สั ม มนาผู จั ด ตั้ ง สาขาด า นการบิ น ในระหว า งวั น ที่ ๗ – ๑๒ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๘
ณ ประเทศบังคลาเทศ แตเรื่องนี้ไมไดแจงให สรร.ว.ท. ทราบ และไดแจงสงผูแทนไปเรียบรอย
แลว
1 5 1

1 5 4
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~๔~

ที่ประชุม

มีมติใหทําหนังสือสอบถามสาเหตุที่ไมไดแจงให สรร.ว.ท. สงผูแทนเขาสัมมนาฯ ในครั้งนี้ พรอมนี้
ใหชะลอการตอสมาชิกของ ITF ไวกอน (คาตอสมาชิกจํานวน ๒๐,๐๐๐ บาท)
เลขานุการฯ เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ สรส.
๑. สรร.ว.ท. ได ป ระสานงานใหบ ริษั ทฯ สนั บ สนุน กอลฟ ๑ ทีม จํ านวน ๓๐,๐๐๐ บาท และค า
ประชาสัมพันธ จํานวน ๕,๐๐๐ บาท ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ สนามกอลฟอยุธยาคันทรี
คลับ
๒. นโยบายชวงนี้ของ สรส. จะเคลื่อนไหวตอตานแนวคิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ
ที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการฯ เรื่อง การเขารวมกิจกรรมของ สพร.ท
สรร.ว.ท. เปนเจาภาพในการจัดประชุมเดื อนพฤษภาคม ๒๕๕๘ ในวันที่ ๒๑ พฤษภาคม
๒๕๕๘ ณ บริษัทฯ มีประเด็นที่นาสนใจคือ มีการเคลื่อนไหวกรณีผลักดันใหรัฐวิสาหกิจเขาเปนสมาชิก
ประกันสังคมใน พรบ. ประกันสังคมฉบับใหม แตเรื่องนี้ สรร.วท. ยังไมเห็นดวย เนื่องจากกระทบกับ
ภาระของสมาชิกและอาจเปนการถูกรอนสิทธิ์สวัสดิการได
ที่ประชุม
รับทราบ
๔.๕ ยุทธศาสตรดานสตรี
นางสาวโอริสาฯ
กําหนดกิจกรรมชวนเพื่อนเขาวัด ในระหวางวันที่ ๑๖ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๘ จํานวน ๔ วัน
ณ วัดญาณเวศกวัน กลุมเปาหมายประมาณ ๒๐ คน และขออนุมัติเงินเพื่อจัดกิจกรรมนี้ ๓,๐๐๐ บาท
ประธานฯ
กรณีเปนกิจกรรมของ สรร.ว.ท. ตองทําหนังสือถึงบริษัทฯ เพื่อขออนุมัติตามขอตกลงไดแค ๒
วัน แตหากใชการขออนุมัติลาไปปฏิบัติธรรมตามระเบียบบริษัทฯ จะไดวันลามากกวา ใหพิจารณาใน
ประเด็นนี้ดวย
ที่ประชุม
รับทราบ และอนุมัติงบสนับสนุน ๓,๐๐๐ บาท ตามเสนอ
๔.๖ ภูมิภาค ภาคเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศล.บภ ๒.
นายเอกศักดิ์ฯ
จั ด สั ม มนาสมาชิ ก ศล.บภ ๒. ในวั น ที่ ๗ – ๘ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หั ว หิ น จั ง หวั ด
ประจวบคีรีขันธ เปนไปดวยความเรียบรอยดี และกรรมการสาขาฯ ไดเยี่ยมคาราวะ ผศล.บภ ๒. ใน
วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘
นายวิเชียรฯ เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศช.บภ ๒.
บิดาของนายวีรชาติฯ กรรมการสาขาฯ ไดเสียชีวิต ขอเชิญชวนรวมทําบุญในครั้งนี้
ที่ประชุม
มีรับทราบ และใหเบิกคาพวงหรีดตอไป
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศน.บภ ๑.
ไมมี
๔.๗ ภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศบ.บภ ๒.
ไมมี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศอ.บภ ๒.
ไมมี
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศม.บภ ๒.
ไมมี
๔.๘ ภูมิภาค ภาคใต
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศญ.บภ ๑.
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~๕~

นายวีรยุทธฯ

ไดดําเนินการสงมอบสนามเด็กเลน ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ บานนาทองสุข จังหวัด
สงขลา ไดจัดงานหารายไดเพื่อสนับสนุนสนามเด็กเลนครั้งนี้เปน จํานวน ๒๕๐,๐๐๐ บาท
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศภ.บภ ๑.
นายอํานวยฯ
ไดนําคณะกรรมการสาขาฯ เขาพบ ผศภ.บภ ๑. เรียบรอยแลว
เรื่อง การดําเนินการของสาขา ศร.บภ ๑.
นายปติฯ
บิดาของนางสาวณันทภัส สามารถ กรรมการสาขา เสียชีวิต สาขาสงหรีดเคารพศพ
ที่ประชุม
รับทราบ และใหเบิกคาพวงหรีดตอไป
๔.๙ สํานักเลขานุการ
นางอัจฉริยาฯ ๔.๙.๑ เรื่อง แจงชื่อผูสังเกตการณการประชุมคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
ขอชื่อกรรมการผูสังเกตการณการประชุมฯ ประจําเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๘
- ศล.บภ ๒. คือ นายเอกศักดิ์ฯ
- ศบ.บภ ๒. คือ นางวรรณาฯ
- ศช.บภ ๒ ศอ.บภ ๒ ศม.บภ ๒. ศญ.บภ ๑. ศภ.บภ ๑. ศร.บภ ๑. คือ กรรมการภูมิภาคสังกัด
ศูนยฯ
- ศน.บภ ๑. รอแจงจากประธานสาขาฯ
สํานักเลขานุการจะนําเสนอหนังสือแจง บค.ทบ. ภายในตนเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘
ที่ประชุม
รับทราบ
เลขานุการฯ ๔.๙.๒ เรื่อง ประชุมใหญสามัญประจําป ๒๕๕๘
ขอนําเสนอชวงประชุมใหญ คือ ตนกันยายน ๒๕๕๘ และเสนอคณะทํางานในการดําเนินการ
พรอมทั้งเห็นควรทดลองการเลือกตั้งระบบใหมดวย
196

198

203

211

ที่ประชุม

มีมติดังนี้
๑. ให เ ลขานุ การฯ และนายทะเบี ยนฯ พิ จ ารณาหัวขอการสัมมนาที่เ กี่ยวของกับการเลือกตั้ ง
แบบใหม
๒. ใหพ.อ.อ. ไชยันตฯ หรือ ผูที่ไดรับมอบหมาย คิดหัวขออบรมการการสาขาชุดใหม
เลขานุการฯ ๔.๙.๓ เรื่อง จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอรใหม
ขออนุมัติจัดซื้ อเครื่องคอมพิวเตอรใหม ทดแทนของเดิมที่ ชํารุดซอมไมได เพื่อใชในภารกิ จ
สรร.ว.ท.
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติจัดซื้อคอมพิวเตอรใหม ในงบประมาณ ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน) โดย
มอบหมายใหเลขานุการฯ เปนผูดําเนินการตอไป
เลขานุการฯ ๔.๙.๔ เรื่อง การพิจารณาคางานของเจาหนาที่ สรร.ว.ท.
จะขอนําเสนอการพิจารณาคางานของเจาหนาที่ สรร.ว.ท. พรอมทั้งการประเมินผล โดยจะสง
ใหกรรมการฯ ภายในเดือนนี้
ที่ประชุม
รับทราบ
ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา
๕.๑ อนุมัติสมาชิกสมัครใหม/ลาออก
นายสังขสิทธิ์ฯ
ไมมี
๕.๒ รับรองฐานะการเงินประจําเดือน
ประธาน
ขอเลื่อนไปกอน ในครั้งหนาใหเสนอของเดือน กุมภาพันธ – พฤษภาคม ๒๕๕๘
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
2 1 6
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~๖~

๕.๓ เรื่องรองทุกขของสมาชิก
ไมมี
ระเบียบวาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ
ประธานฯ
๖.๑ เรื่อง กรรมการบริหาร สรร.ว.ท. ขอลาออก
ขอนําเสนอหนังสือลาออกจากเปนกรรมการบริหารฯ ของนายวันชัยฯ ตอที่ประชุม ซึ่งตองทํา
หนังสือแจงนายทะเบียนตามขอบังคับ พรอมนี้ตองคัดเลือกผูแทนกรรมการฯ มาเปนคณะกรรมการ
กิจการสัมพันธฝายลูกจาง และคณะกรรมการจัดการสวัสดิการ แทนนายวันชัยฯ ดวย จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาดวย
- ที่ประชุมนําเสนอผูแทนคณะกรรมการกิจการสัมพันธจากผูที่ไดคะแนนสํารองอันดับ ๑ ในคราวที่
เลือกคณะกรรมการกิจการสัมพันธครั้งลาสุด คือ นายวีรยุทธฯ
- ที่ประชุมนําเสนอเลือกตั้งผูแทนเพื่อเปนคณะกรรมการจัดการสวัสดิการของบริษัทฯ โดยขอให
กรรมการฯ พิจารณาทางลับ ซึ่งมีผูสมัคร ๒ คน คือ นายกิตติกรฯ และวาที่ ร.ต.ชายฯ ทั้งนี้ผลการ
เลือกตั้งทางลับ คือ นายกิตติกรฯ ไดรับ ๑๑ คะแนน และวาที่ ร.ต.ชายฯ ไดรับ ๘ คะแนน
ที่ประชุม
มีมติอนุมัติดังนี้
๑. อนุมัติใหสํานักเลขานุการดําเนินการตามขั้นตอนแจงการลาออกของนายวันชัยฯ ตอไป
๒. อนุมัติใหนายวีรยุทธฯ เปนกรรมการกิจการสัมพันธแทนนายวันชัยฯ
๓. อนุมัติใหนายกิตติกรฯ เปนกรรมการจัดการสวัสดิการแทนนายวันชัยฯ
เลขานุการฯ ๖.๒ เรื่อง ธง สรร.ว.ท.
ขอสงมอบธงใหกรรมการสาขาทั่วประเทศ เพื่อใชในภารกิจของ สรร.ว.ท. ตอไป โดยให
กรรมการภูมิภาครับแทนดวย
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
ประธานฯ
๖.๓ เรื่อง พรบ. คุณสมบัติฯ
พรบ.คุณสมบัตฯิ แกไขผาน สนช. วาระ ๓ แลว รอประกาศในระบบราชกิจจาฯ ตอไป
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
ประธานฯ ๖.๔ เรื่อง สัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ
แจงความคืบหนาในการประสานงานจัดสัมมนาคณะกรรมการกิจการสัมพันธ ไดวางแผนเปน
๒ ชวง คือ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๘ หรือ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ แตปรากฏวาบริษัทฯ แจงขอ
เลื่อนออกไปกอน โดยยังไมมีกําหนด
ที่ประชุมฯ
รับทราบ
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เลิกประชุมเวลา ๑๒.๒๐ น.

(นายปริญญา เทียนทอง)
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(นายสพล สิงหดารา)
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