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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นคร้ังที ่40 
บริษทั  ประชาอาภรณ์  จํากดั (มหาชน) 

ทะเบยีนเลขที ่ 0107537001552  

วนัทีป่ระชุม : วนัองัคารท่ี  23  เมษายน  2562    เปิดประชุมเวลา 09.10 น. 
สถานทีป่ระชุม : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์หอ้งเจา้พระยา 1  เลขท่ี 372  ถนนพระราม 3  
  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานทีป่ระชุม : นายบุญเกียรติ   โชควฒันา           ประธานกรรมการบริษทั 
เลขานุการทีป่ระชุม : นางสุวิมล         เจริญศรีชยั          เลขานุการบริษทั 
ผู้มีสิทธิเข้าประชุม  : ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ (Record Date) ท่ีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญั 
   ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2562 ในวนัท่ี  15  มีนาคม  2562    
  จาํนวนผูถื้อหุน้รวมทั้งส้ิน 805 ราย   รวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 96,000,000 หุน้   
เร่ิมประชุม : จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมรวมทั้งส้ิน 52 ราย (จาํนวน 40 คน )       
  นบัรวมจาํนวนหุน้ทั้งส้ิน 70,123,895 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของจาํนวนหุน้ทั้งหมด   
  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

วาระ 
การประชุม 

จาํนวนผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
ท่ีเขา้ประชุม (คน) 

จาํนวนผูถื้อหุน้และ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 
ท่ีเขา้ประชุม (ราย) 

จาํนวนหุน้ คิดเป็นร้อยละของ
จาํนวนหุน้ทั้งหมด 

วาระท่ี 1-8 47 60 70,470,071 73.41 
 เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนต่อท่ีประชุมว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั  “ ขอ้ 36 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ
ฉันทะจากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุ้นนับ
รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3  ของจาํนวนหุน้ท่ีจาํหน่ายไดท้ั้งหมด” 
 นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น
ทุกท่านเพ่ือเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 40 รวมทั้ งแนะนํากรรมการบริษทั  
ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ท่ีเขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั       
      ประธานกรรมการสรรหา  และ 
      ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นายชยัเลิศ  มนูญผล   รองประธานกรรมการบริษทั และ 

กรรมการบริหารความเส่ียง  
3. นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ   

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
4. นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม  รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   
ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน 

5. นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ  กรรมการสรรหา 
6. นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์  กรรมการ 
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7. นายวิริทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร  กรรมการ 
8. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตนเ์ศรษฐ    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ    
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
10. นายสนัติ  บางออ้   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
11. นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
12. นางช่อทิพ              ปราโมช ณ อยธุยา         กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

กรรมการสรรหา และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นางศศิวิมล  ขลุ่ยศรีตระกลู  กรรมการบริหาร และ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวนพรัตน ์ อศัวศิริพงศ ์  กรรมการบริหาร/ รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ  และ 
      กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางณฐัชพนัธ์พร สุนทรวิเศษ  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 1 
4. นางกลัยาณี  จนัทรพิกลุ  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนจดัซ้ือ 
5. นางพจมาลย ์  อิงคณิสาร  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 2 
6. นางสุวิมล  เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั 

กรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนทะเบียนหุน้ 

7. นางสาวสลิลลา  ไชยพฒุ   ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 
       ทั้งน้ี คณะกรรมการบริษทั และ คณะกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมโดยครบถว้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ท่ีได้เขา้ร่วมการประชุมในคร้ังน้ี  ซ่ึงทาํหน้าท่ีตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน  คือ        นายชยพล         ศุภเศรษฐนนท ์ และ นางสาวมนฤดี        นุ่มประสงค ์

 จากบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
              นางสุวิมล  เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการแจง้ระเบียบวาระการประชุมและขอ้ปฏิบติั 
การประชุมใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั ดงัน้ี 

1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล  เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 1- 30 ธนัวาคม 2561 

        ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็น
ผูรั้บมอบฉนัทะได ้

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้  
      ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

  จากนั้นได้แจ้งให้ท่ีประชุมไดท้ราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมน้ี  ให้ถือตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 43  คือ ใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง การลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยในทุกวาระ  ซ่ึงผูถื้อหุน้สามารถ
ลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ   
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 การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะกรณีท่ีผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  รวมทั้ง
คะแนนเสียงตามบตัรเสีย(ถา้มี)  จากนั้นจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมาหักออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วม
ประชุมส่วนท่ีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ 

ทั้งน้ี  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นทาํหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหน้า  บริษทัได้บนัทึกคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

สําหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน  เช่น ลงคะแนน
เกินกวา่หน่ึงช่อง หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน โดยไม่ลงช่ือกาํกบับริเวณท่ีขีดฆ่า 

และในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  ภายหลงัจากท่ีไดเ้ร่ิมการประชุมแลว้  ผูถื้อหุ้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระท่ีเหลืออยู่  และบริษทัจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาเขา้ร่วม
ประชุมระหวา่งการประชุม เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป    และบริษทั จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพ่ิมเท่านั้น 

บริษทันบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode  เพื่อให้การนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ซ่ึงผูถื้อหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้ก
ป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนนและส่งคืน  เจา้หนา้ท่ี
ทนัที 

2. สาํหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้
ตั้ งแต่ลงทะเบียนเขา้ประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้ งกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้ งลงนามในบัตร
ลงคะแนน   กรณีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่านใดให้ยกป้าย
คะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  และเม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระน้ี เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อ
หุน้ทุกท่าน 

เพื่อนบัคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง    และเพื่อให้เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์สาํนกังาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้

ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัใหเ้ป็นไป
ตามท่ีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

จากนั้นไดม้อบหมายให ้ นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

      วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้น คร้ังที ่39  
                 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ัง
ท่ี 39  เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2561  และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พร้อมทั้งไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็
ไซด์ของบริษทั ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามัญผูถื้อหุ้น  พร้อมได้จัดส่งให้กรมพฒันาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกฏหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวใหแ้ก่ผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งแลว้   
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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                    เม่ือไม่มีขอ้ซกัถาม จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง  
                   มติที่ประชุม    ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดงักล่าวของ
จาํนวนเสียงทั้งหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 60 70,470,071 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที ่2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการ 
  กรรมการผูจ้ ัดการ ได้กล่าวต่อท่ีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการ
ดาํเนินงานในรอบปี 2561  บริษทัไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดลงในรายงานประจาํปี 2561 ตามท่ีไดจ้ดัส่งให้ท่าน          
ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซ่ึงอยูใ่นหนงัสือนดัประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนท่ีมี Barcode เป็นการ
ล่วงหนา้แลว้  
  และขอนาํเสนอภาพรวมผลการดาํเนินงาน ซ่ึงมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงัน้ี 
 ณ ส้ินปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,670.40 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 107.71  ลา้นบาท  คิดเป็น
ร้อยละ 6.06  จากการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่วน 
 หนีสิ้นรวมมีจํานวน 185.17 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 55.26 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 22.98  เกิดจากการ
ลดลงของภาษีเงินไดร้อตดับญัชี จาํนวน 30.11 ลา้นบาท และประมาณการสําหรับผลประโยชน์พนกังานลดลง 
23.84 ลา้นบาท 
      ส่วนของผู้ถอืหุ้น มีจํานวน  1,485.23  ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 52.45 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41  
จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือ่ขายลดลงจาํนวน 132.12 ลา้นบาท  
          บริษทัมีรายได้จากการขายจํานวน 693.63 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 266.20 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 27.73  
เกิดจากรายไดจ้ากการขายในประเทศลดลงจาํนวน 149.46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85 เน่ืองจากลูกคา้หลกั
ชะลอคาํสัง่ซ้ือ  และรายไดจ้ากการขายต่างประเทศลดลงจาํนวน  116.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 56.39  เน่ืองจาก
ลูกคา้ยา้ยฐานการผลิต 
         มีรายได้อืน่จํานวน 203.54 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาํนวน 89.98 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 โดยเป็นกาํไรจาก
การขายเงินลงทุน  เพ่ิมข้ึนจาํนวน 90.97 ลา้นบาท 
         บริษัทมีรายได้รวมจํานวน  897.17 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 176.22  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.42 และมี
ค่าใชจ่้ายทั้งส้ิน 799.62 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 286.11 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 26.35   
        ในปี 2561 บริษทัมีกาํไรสุทธิจํานวน 96.06 ล้านบาท เพิม่ขึน้จากปีก่อน มีกาํไรสุทธิต่อหุ้น 1 บาท  
      ( รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผูถื้อหุน้สามารถดูไดใ้นรายงานประจาํปี 2561) 
สําหรับการพฒันาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

  คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และมอบหมายใหด้าํเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 
- มีนโยบายการบริหารจดัการ “การรับของขวญั” ต่อเน่ืองเป็นปีท่ี  4 และกาํหนดแนวปฏิบติัอย่างเป็น

รูปธรรม 
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- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดมี้การติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการ
ทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งต่อเน่ือง  

- ดา้นคณะกรรมการบริหารความเส่ียงไดก้าํหนดให้มีการรายงานความเส่ียงในดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั
ในทุกไตรมาส  

 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 
         ในปี 2561 บริษทัไดมี้การอบรมและทบทวนให้กบัพนกังานทัว่ทั้งองคก์ร  เพื่อสร้างให้เป็นวฒันธรรม
องคก์ร    
         และตามท่ีบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต 
เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559  โดยมีอายคุราวละ 3 ปี  บริษทัจะดาํเนินการยื่นต่ออายใุบรับรองการเป็นสมาชิก CAC 
ภายในปี 2562 น้ี 
นายอนุ  ว่องสารกจิ (ผู้ถอืหุ้น)  
 : ผลประกอบการของบริษทัเป็นกาํไรจากการขายเงินลงทุน จึงมีขอ้ซกัถาม ดงัน้ี 
- รายไดจ้ากการขายในประเทศลดลงจากลูกคา้ชะลอคาํสัง่ซ้ือ  ในปี 2562 จะเป็นอยา่งไร 
- ส่วนของตลาดต่างประเทศลดลงจากลูกคา้ยา้ยฐานการผลิต จะส่งผลกระทบต่อบริษทัมากนอ้ยเพียงใด  
- กรณีขายเงินลงทุน เป็นการขายหุน้ตวัใด  และลดลงเท่าไร   
- จากงบการเงินมีการขายตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนดส่วนหน่ึง  ซ่ึงเขา้ไปอยูใ่นเงินลงทุนชัว่คราว 
- ส่วนหุน้กูท่ี้แปลงสภาพมีการนาํไปขายหรือไม่ 
- ผลประโยชนพ์นกังานลดลง เป็นการลดจาํนวนพนกังานหรือไม่   และมีการลดกาํลงัการผลิตดว้ยหรือไม่ 
- กฎหมายแรงงานใหม่ท่ีจ่ายค่าชดเชยพนกังานเกษียณจาก 300 วนั เป็น 400 วนั มีผลกระทบต่อบริษทัอยา่งไร  
- ในส่วนของสินคา้คงเหลือ และสินคา้ดอ้ยค่ามีการบริหารอยา่งไร 

คุณเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม  กรรมการผู้จัดการ   
- ตามท่ีรายไดจ้ากการขายในประเทศลูกคา้หลกั คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล (ICC) ไดช้ะลอการ

สัง่ซ้ือ จากภาวะเศรษฐกิจการขายในหา้งสรรพสินคา้ลดนอ้ยลง 
- ซ่ึงในปี 2562 ไดร่้วมกบัทาง ICC ทาํการตลาดในช่องทาง TV shopping  และมีการพฒันาสินคา้สาํหรับคน

รุ่นใหม่ 
- ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ลูกคา้เกาหลีไดย้า้ยฐานกลบัไปผลิตท่ีเกาหลี  ซ่ึงบริษทัไดมี้การหาตลาดใหม่

ในอาเซียนและ AEC   บริษทัไดเ้จาะไปยงัตลาดเวียดนาม โดยบริษทัไดใ้ชศ้กัยภาพในดา้นการ Design   จึง
เป็นการใชก้ลยทุธ์การขายในลกัษณะ ODM  ทั้งท่ีตลาดเวียดนามมีค่าแรงตํ่ากว่าไทย  และอีกส่วนท่ีลูกคา้
ตอบรับคือ ในคุณภาพมาตรฐานสากล  ซ่ึงรวมถึงตลาดพม่าและฟิลิปปินส์  และคาดว่าจะดีข้ึนทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ 

- ในส่วนโรงงานไม่ไดป้รับลดพนกังาน  และดา้นกาํลงัการผลิตมีเครือข่ายในการรองรับ Order 

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม  ผู้บริหารสูงสุดด้านบญัชีและการเงนิ 
- ปี 2561 บริษทัมีการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื่อขาย (หุน้ PB) ส่วนหน่ึงจาํนวน 7.50 ลา้นบาทโดยการ

ทาํ Tender Offer   
- และมีการลดมูลค่าราคาตลาด MTM ประมาณ 170 ลา้นบาท ซ่ึงมีทั้งการขายหุ้นและการลดมูลค่าจึงมี

ผลต่างเพียงเลก็นอ้ย 
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- เงินลงทุนระยะยาวมีทั้งหุ้นกูแ้ละหุ้นนอกตลาด  และมีการโอนเงินลงทุนในตราสารหน้ีท่ีครบกาํหนด      
ไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หุน้กู)้ไปสินทรัพยห์มุนเวียนเงินลงทุนชัว่คราว 

- ตราสารหน้ีมีการแปลงหุน้กู ้SPI ซ่ึงอยูใ่นตราสารหน้ีปรับมาเป็นตราสารทุน และไม่ไดข้าย 
- ในปลายปี 2561 ไดมี้การคาํนวณผลประโยชนพ์นกังานใหม่เน่ืองจากมีจาํนวนพนกังานลดลง  และบริษทัมี

การเตรียมความพร้อมสาํหรับกฎหมายแรงงานฉบบัใหม่  
- ดา้นกฏหมายแรงงานฉบบัใหม่ท่ีประกาศใชก้บัพนกังานเกษียณอาย ุ ซ่ึงบริษทัตอ้งจ่ายชดเชยจากเดิม 300 

วนั เป็น 400 วนั  มีผลกระทบประมาณ 1 ลา้นบาท และจะบนัทึกบญัชีในเดือน พฤษภาคม 2562 
- ในปี 2561 สินคา้คงเหลือลดลงจาํนวน 50 ลา้นบาท จากการบริหารสินคา้โดย aging ตามอายแุละปรับลด

มูลค่าสินคา้ลา้สมยัตามมาตรฐานการบญัชี 

การลงมต ิ : วาระน้ีเป็นวาระเพ่ือทราบ  ไม่ตอ้งมีการลงมติ 
         ท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือไม่   
                         เม่ือไม่มีผูใ้ดซกัถาม   ขอใหท่ี้ประชุมรับทราบ และขอผา่นไปยงัวาระการประชุมต่อไป 

  วาระที ่3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม 2561 
   กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า   งบการเงิน ซ่ึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน 
งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ไดจ้ดัทาํข้ึนตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป ท่ีผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษทัแลว้  ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2561  ซ่ึงไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้  

 รายการ จํานวน (บาท) 
สินทรัพยร์วม 1,670,397,192.94  
หน้ีสินรวม 185,166,653.81  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,485,230,539.13  
รายไดร้วม 897,174,195.21  
กาํไรสุทธิ 96,057,048.12  
กาํไรต่อหุน้   1.00  

นายอนุ  ว่องสารกจิ 
- ในปี 2562 มีมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 15 เร่ิมใช ้1 มกราคม 2562 น้ี  ถา้มีการขายแบบ OEM การ

ส่งมอบใหลู้กคา้   มีผลกระทบต่องบการเงินหรือไม่ เพราะจะทาํใหก้ารรับรู้รายไดเ้ปล่ียนไป 
- ในปี 2563 จะมีมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16 เก่ียวกบัเร่ืองการเช่า บริษทัมีท่ีดินเอง หรือเป็นการ

เช่ามากนอ้ยเพียงใด เพราะจะมีผลกบัการรับรู้รายไดข้องบริษทั 
นางสุนันท์  นิยมในธรรม 
- บริษทับนัทึกบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  เม่ือส่งมอบสินคา้จะเปิดบิลทนัที  
- สําหรับมาตรฐานการบญัชีใหม่ทั้ง 2 ฉบบั ทางผูส้อบบญัชีไดใ้ห้บริษทัเตรียมความพร้อมไวแ้ลว้ตั้งแต่          

ปี 2561 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
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              เม่ือไม่มีขอ้ซกัถาม  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั  
    มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงิน ประจาํปี 2561  
ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 60 70,470,071 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที ่4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 
          กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อท่ีประชุมวา่ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ในปี 2561 มีดงัน้ี 
         กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา              698,118,965.91   บาท 

       กาํไรสุทธิ สาํหรับปี 2561                                  96,057,048.12   บาท          
         รวมเป็นกาํไรท่ีจะนาํมาจดัสรรทั้งส้ิน              794,176,014.03   บาท 
               คณะกรรมการบริษทัขอเสนอจดัสรรกาํไร ดงัน้ี 
       - พจิารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
    กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัข้อ 58  “บริษทัต้องจัดสรร
เงินกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองอย่างน้อยหน่ึงในยี่สิบ(1/20) ของกาํไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา  จนกว่าทุนสํารองน้ันจะมีจํานวนถงึหน่ึงในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบยีนของบริษทั”  
   ในปี 2561  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสํารองครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ตามท่ีกฏหมายกาํหนด 
คือ 9.6 ลา้นบาท  จึงไม่ตั้งสาํรองเพิ่มในปีน้ี 
 - พจิารณาจดัสรรเงนิปันผล 
   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ  โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
   ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั คร้ังท่ี 1/2562  เม่ือวนัท่ี 26 กุมภาพนัธ์ 2562 มีมติใหน้าํเสนอ
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้  ใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.25 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 24,000,000 บาท  
  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีบริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30 สําหรับผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักาํหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัท่ี          
8 พฤษภาคม 2562  และกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของ
บริษทั  โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

                  รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1.  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ                                             (ลา้นบาท) 96.06 (15.52) 
2.  จาํนวนหุน้                                                         (ลา้นหุน้) 96 96 
3.  เงินปันผล                                                          (บาท/หุน้) 0.25 0.23 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งส้ิน                               (ลา้นบาท) 24.00 22.08 

         ดงันั้น บริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือยกไปจาํนวน 770,176,014.03 บาท รายละเอียดดงัน้ี 
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รายละเอยีด จํานวนเงนิ (บาท) 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา ( 1 มกราคม 2561) 698,118,965.91   
กาํไรสุทธิ ปี 2561 96,057,048.12 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 794,176,014.03 
เงินปันผล  24,000,000.00 
รวมเป็นกาํไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 770,176,014.03 

นายอนุ  ว่องสารกจิ 
 เงินปันผลปีน้ีบริษทัจ่ายจากกาํไรสะสมจากส่วนใดบา้ง 
นางสุนันท์  นิยมในธรรม 
 บริษทัจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทต่อหุน้ จากกาํไรสะสมท่ีบริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 
30 ทั้งจาํนวน  สาํหรับกาํไรของปี 2561 บริษทัเสียภาษีนิติบุคลในอตัราร้อยละ 20 จึงไม่ไดน้าํมาใช ้ 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
            ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
     มตทิีป่ระชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหจ่้ายเงินปันผลสาํหรับปี 2561ใน
อตัราหุน้ละ 0.25 บาท  เป็นจาํนวนเงิน  24,000,000.00 บาท  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมท่ีบริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคล
ไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30 และกาํหนดจ่ายในวนัท่ี 17 พฤษภาคม 2562 และบริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร
คงเหลือยกไปเป็นจาํนวน  770,176,014.03 บาท  ของจาํนวนเสียงทั้งหมด 

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 60 70,470,071 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

วาระที ่5 พจิารณาเลอืกตั้งกรรมการใหม่แทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ   
       กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญ
ประจําปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการที่จะออกแบ่งให้
ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจํานวนใกล้ที่สุดกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการที่จะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบริษัทน้ัน  ให้จับฉลากกนัว่าผู้ใดจะออก  ส่วนในปีหลงั ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที่
อยู่ในตาํแหน่งนานทีสุ่ดน้ันเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง กรรมการซ่ึงพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับเลอืกตั้งใหม่ได้ ”    
        ปัจจุบนักรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 40  มีกรรมการท่ี
ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4  ท่าน ดงัน้ี 
 (1)  นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ      กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 (2)  นายชยัเลิศ มนูญผล กรรมการท่ีไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 (3)  นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการอิสระ 
 (4)  นายวิริทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร กรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหาร 
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                     ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาซ่ึงประกอบดว้ย นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ไดด้าํเนินการสรรหาบุคคลท่ี
เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพ่ือเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ 
 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดงักล่าว นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ ซ่ึงเป็นกรรมการท่ีครบวาระ
ในคร้ังน้ีและถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดอ้อกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผูท่ี้จะคดัเลือกเป็น
กรรมการแทนตนเอง โดยใหน้ายบุญเกียรติ  โชควฒันา และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ร่วมกนัพิจารณา 
           ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ  เห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  
เน่ืองจากเป็นบุคคลท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถ
ท่ีเป็นประโยชน์กบับริษทั  รวมทั้งบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  สามารถให้
ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  รวมทั้งมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจาํกดั พ.ศ.2535 และขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต.  ขอ้บงัคบับริษทั  และประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง  
 ทั้งน้ี นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั ซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการมา
เป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกวา่ 3 วาระ) ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระ
ของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั้งเป็นกรรมการท่ีไดน้าํประสบการณ์ ความรู้ และความ
เช่ียวชาญมาให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์และการดาํเนินงานของบริษทั  รวมทั้ง
สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง   

อน่ึง ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 
30 กาํหนดไวว้่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกบักจิการของ
บริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากดัความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากดั หรือ
เป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษัทอืน่ที่ประกอบกจิการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขันกบั
กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื่น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนทีจ่ะมีมตแิต่งตั้ง ”   
 ดงันั้น ก่อนท่ีท่ีประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจง้ให้ท่ีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านท่ีเสนอ
แต่งตั้งในคราวประชุมน้ีเป็นกรรมการในบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั ดงัรายนามต่อไปน้ี 
                นายชัยเลศิ  มนูญผล    ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการ :  บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั 
   :  บริษทั แชมป์กบินทร์ จาํกดั 

ทั้งน้ีประวติัของบุคคลทั้ง 4  ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และ
นิยามกรรมการอิสระ  ไดส่้งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้แลว้  คณะกรรมการ
บริษทั ขอเสนอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 (1)  นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ      
 (2)  นายชยัเลิศ มนูญผล  
 (3)  นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั  
 (4)  นายวิริทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร  
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
                          ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง 
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          มติที่ประชุม ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทเ์ลือกตั้งกรรมการจาํนวน 4 ท่าน  เขา้
ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัประจาํปี 2562 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็นรายบุคคลตามท่ีเสนอ ของจาํนวนเสียง
ทั้งหมด ดงัน้ี 
             ผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะทั้งส้ิน 60 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้70,470,071 หุน้  

กรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 
1. นางสมพร       ติยะวิบูลยศิ์ริ 70,470,071 100 0 0 0 0 
2. นายชยัเลิศ     มนูญผล 70,470,071 100 0 0 0 0 
3. นางนุชนาถ     ธรรมมโนมยั 70,470,071 100 10 0 0 0 
4. นายวิริทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร  70,470,071 100 10 0 0 0 

 ดงันั้นคณะกรรมการของบริษทัในปี 2562  มีจาํนวน 12 ท่าน  ดงัรายนามต่อไปน้ี 
  1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา       2.  นายชยัเลิศ  มนูญผล 
 3.  นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม  4.  นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม          
 5.  นางสมพร    ติยะวิบูลยศิ์ริ  6.  นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์
 7.  นายวิริทธ์ิพล ชยัถาวรเสถียร  8.  นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตนเ์ศรษฐ 
 9.  พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  10.นายสนัติ  บางออ้ 
 11.นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั  12.นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา    
โดยมี     นายขจรศักดิ์ วนัรัตน์เศรษฐ     พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต   นายสันต ิ บางอ้อ 
 นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย นางช่อทพิ ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ 

        วาระที ่6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจําปี 2562 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 “ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นโดยปกติวิสัย ในฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท  ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ” 
 บริษทัไดเ้สนอ รายละเอียดประกอบ ดงัน้ี 

         ปี 2561 ปี 2560 
ค่าเบ้ียประชุม         449,000 583,000 
ค่าตอบแทนกรรมการ        850,000 850,000 
รวม      1,299,000        1,433,000 

 สําหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษทั และวงเงินค่าตอบแทนท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้และจาํนวนเงินค่าตอบแทนท่ี
จ่ายในปีท่ีผา่นมา  รวมถึงความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ท่ีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะ
เร่ือง ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั และ
เสนอใหจ่้าย ดงัน้ี 
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี  ( สาํหรับกรรมการบริษทัทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

(2)   ค่าเบ้ียประชุม  ปี 2562 ( เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุม )  

ในการทําหน้าท่ี ตําแหน่ง จํานวนเงนิ(บาท) 

คณะกรรมการบริษทั ประธาน 12,000 
กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,000 
กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา   
คณะกรรมการบริหารความเส่ียง/คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธาน 10,000 
กรรมการ 8,000 

(3) สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น กาํหนดใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบ 

(4) ค่าตอบแทนอ่ืน   - ไม่มี - 
                   ทั้งน้ี ตั้งแต่ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนท่ีจ่าย
ตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
นายอนุ  ว่องสารกจิ   : ค่าตอบแทนลดลงเน่ืองจากสาเหตุใด 
นางสุนันท์  นิยมในธรรม : เน่ืองจากกรรมการท่ีเป็นผูบ้ริหารของดรับทั้งค่าเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนประจาํปี  
จากการท่ีบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน 
การลงมต ิ: วาระน้ีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทั้งหมด 
                   ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

        ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
มติที่ประชุม  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้    มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการกาํหนดค่าตอบแทนแก่กรรมการ

บริษทัตามท่ีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบ้ียประชุมให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นเสนอต่อท่ีประชุมในคร้ังน้ี  ดว้ย
จาํนวนเสียงทั้งหมด  ดงัน้ี 

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 60 70,470,071 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 วาระที ่7  พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชี และกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบญัชี 
                 นายขจรศักด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อท่ีประชุมว่า ตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าที่ใด ๆ 
ของบริษัท”  และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีน้ัน ให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลอืกตั้งทุกปี  ผู้สอบบัญชีซ่ึงออกไปน้ันอาจ
ถูกเลอืกกลบัเข้ามารับตําแหน่งอกีกไ็ด้”   และข้อ 51  “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด  ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้น
กาํหนด”         
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         สําหรับปี 2562  ขอเสนอผูส้อบบัญชีรายเดิม ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยพิจารณาขอ้มูลเปรียบเทียบ  เห็นสมควรใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น
ผูส้อบบญัชีของบริษทั  มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั สภาวิชาชีพบญัชี และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซ่ึงมีความเช่ียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป และมี
ความเป็นอิสระ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง 

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
 (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558)    และ/ หรือ 

2. นางก่ิงกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496   
 (ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)   และ/ หรือ 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  
 (ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)   และ/ หรือ 

4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 
 (ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั) 

จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562 
              และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2562 เพิ่มข้ึนจากปี 2561 จาํนวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 
เน่ืองจากมีปริมาณงานเพิ่มข้ึน จากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ท่ีนาํมาปรับใชใ้นงบ
การเงินปี 2562    ค่าสอบบญัชี  มีดงัน้ี 

      ปี 2562 (บาท)       ปี 2561 (บาท)  เพิ่ม/(ลด) % 
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม 450,000 450,000 - 
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี   750,000 700,000  
ค่าบริการอ่ืน - ไม่มี - - ไม่มี - - 
              รวมทั้งส้ิน 1,200,000 1,150,000 4.35 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด  ซ่ึงบริษทัไม่มีบริษทัยอ่ยและบริษทั
ร่วม  ดงันั้นผูส้อบบญัชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
การลงมติ : วาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน            
         ขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั 
   มติที่ประชุม ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ งผูส้อบบัญชีและ
กาํหนดค่าสอบบญัชี ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ  ดว้ยจาํนวนเสียงทั้งหมด ดงัน้ี  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงท่ีลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ท่ีมาร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 60 70,470,071 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 
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 วาระที ่ 8   พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 
      ผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามเพ่ิมเติม ดงัน้ี 
นายอนุ  ว่องสารกจิ : 
 ในปี 2562 บริษทัมีการวางแผนการทาํงานอยา่งไร  เพื่อไม่ใหเ้กิดผลขาดทุน 
นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม : 
 สาํหรับปี 2562 บริษทัมีการทาํการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งดา้น Textile และ Garment โดยการ
พฒันานวตักรรมเพื่อใหมี้จุดแตกต่าง และบริหารตน้ทุนสินคา้ ในปี 2561 ไดมี้การพฒันา ดงัน้ี 

- ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พฒันาเส้ือผา้ฉลากเบอร์ 5  
- ร่วมกบั PTTGC พฒันาเส้นดา้ย Recycle มาผลิตเป็นสินคา้ ภายใตโ้ครงการ Up Cycling the Ocean 
- ดา้นตน้ทุนสินคา้ ดาํเนินการหา  Sourcing วตัถุดิบท่ีมีราคาถูกลง แต่คุณภาพเท่าเดิม 
- ดา้นค่าแรง  ไดป้รับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  โดยมีการเสริมเคร่ืองจกัรอตัโนมติัเขา้ไปในการผลิต 
- ในปี 2562 จะมีการลงทุนเพิ่มดา้นเคร่ืองจกัรอตัโนมติั  เพื่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
- มีการบริหารสินคา้คงเหลืออยา่งต่อเน่ือง 
- และในส่วนกลาง มีการกระชบัการใชค้นใหมี้ประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

  ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุ้นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไวว้างใจให้
คณะกรรมการชุดน้ีบริหารกิจการของบริษทัต่อไปอีกวาระหน่ึง   และปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 40 น้ี 

 ปิดประชุมเวลา 10.00 น.  

  

                                                                                             (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)  
  ประธานกรรมการ 


