รายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้นครั้งที่ 40
บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552
: วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 เปิ ดประชุมเวลา 09.10 น.
: โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
ประธานทีป่ ระชุ ม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
เลขานุการทีป่ ระชุ ม : นางสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
ผู้มีสิทธิเข้ าประชุ ม : ณ วันกําหนดรายชื่อผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2562 ในวันที่ 15 มีนาคม 2562
จํานวนผูถ้ ือหุน้ รวมทั้งสิ้ น 805 ราย รวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 96,000,000 หุน้
เริ่มประชุ ม
: จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมรวมทั้งสิ้ น 52 ราย (จํานวน 40 คน )
นับรวมจํานวนหุน้ ทั้งสิ้ น 70,123,895 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 73.05 ของจํานวนหุน้ ทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
จํานวนหุน้
คิดเป็ นร้อยละของ
การประชุม
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
จํานวนหุน้ ทั้งหมด
ที่เข้าประชุม (คน)
ที่เข้าประชุม (ราย)
วาระที่ 1-8
47
60
70,470,071
73.41
เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริ ษทั “ ข้อ 36 ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ที่จาํ หน่ายได้ท้ งั หมด”
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้น
ทุ ก ท่ า นเพื่ อ เข้า สู่ ก ารประชุ ม และกล่ า วเปิ ดประชุ ม สามัญผูถ้ ื อ หุ ้น ครั้ งที่ 40 รวมทั้ง แนะนํา กรรมการบริ ษ ทั
ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
รองประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุ ขสม ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
4. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริ หารสู งสุ ดทางด้านบัญชีและการเงิน
5. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการสรรหา
6. นางธีรดา
อําพันวงษ์
กรรมการ
วันทีป่ ระชุ ม
สถานทีป่ ระชุ ม
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7. นายวิริทธิ์พล
8. นายขจรศักดิ์
9. พลเอกโกญจนาท
10. นายสันติ

ชัยถาวรเสถียร
วันรัตน์เศรษฐ
จุณณะภาต
บางอ้อ

11. นางนุชนาถ
12. นางช่อทิพ

ธรรมมโนมัย
ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ผู้บริหารทีเ่ ข้ าร่ วมประชุ ม
1. นางศศิวิมล
ขลุ่ยศรี ตระกูล
2. นางสาวนพรัตน์
อัศวศิริพงศ์

กรรมการบริ หาร และ รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร/ รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
3. นางณัฐชพันธ์พร
สุ นทรวิเศษ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี
จันทรพิกลุ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนจัดซื้อ
5. นางพจมาลย์
อิงคณิ สาร
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนธุรกิจ 2
6. นางสุ วิมล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนทะเบียนหุน้
7. นางสาวสลิลลา
ไชยพุฒ
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนบัญชีและการเงิน
ทั้งนี้ คณะกรรมการบริ ษทั และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่ วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผู้ สอบบัญชี ของบริ ษัท ที่ ได้เข้าร่ วมการประชุ มในครั้ งนี้ ซึ่ งทําหน้าที่ ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นางสาวมนฤดี นุ่มประสงค์
จากบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด
นางสุ วิมล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบตั ิ
การประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1- 30 ธันวาคม 2561
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่ งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่ งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุ มได้ทราบถึ งวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุ มนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุ น้ เป็ น 1 เสี ยง การลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ
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การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมทั้ง
คะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย(ถ้ามี) จากนั้นจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทั้งหมดที่เข้าร่ วม
ประชุมส่ วนที่เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่ านผูถ้ ื อหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่ วงหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึ กคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับกรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี แสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อ กรณี ที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกํากับบริ เวณที่ขีดฆ่า
และในกรณี ที่มีผูถ้ ือหุ ้นมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่ มการประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นมี
สิ ทธิ อ อกเสี ยงลงคะแนนได้ตามวาระที่ เหลื ออยู่ และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้นที่ มาเข้าร่ ว ม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกรณี ที่มีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเท่านั้น
บริ ษทั นับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยก
ป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนและส่ งคืน เจ้าหน้าที่
ทันที
2. สําหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว
ตั้ง แต่ ล งทะเบี ย นเข้า ประชุ ม โปรดระบุ ค วามเห็ น เลื อ กตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ ค คลพร้ อ มทั้ง ลงนามในบัต ร
ลงคะแนน กรณี ผูถ้ ื อ หุ ้นที่ ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็ จสิ้ นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือ
หุน้ ทุกท่าน
เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และเพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่สาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามที่ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริ ญ เจริ ญวัฒนาสุ ขสม กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุ มสามัญผู้ถอื หุ้น ครั้งที่ 39
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้ง
ที่ 39 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้อมทั้งได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บ
ไซด์ข องบริ ษ ทั ภายใน 14 วัน นับ แต่ ว นั ประชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้น พร้ อ มได้จัด ส่ ง ให้ ก รมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฏหมายกําหนด และได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
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เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุ ม ที่ ประชุ มพิจารณาแล้ว มี มติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุ มดังกล่ าวของ
จํานวนเสี ยงทั้งหมด
จํานวนราย
จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่มาร่ วมประชุม
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
60
70,470,071
100
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
0
บัตรเสี ย
0
0
0
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผูจ้ ัด การ ได้ก ล่ า วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ า รายงานของคณะกรรมการบริ ษ ทั และผลการ
ดําเนิ นงานในรอบปี 2561 บริ ษทั ได้จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2561 ตามที่ได้จดั ส่ งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบ QR Code ซึ่ งอยูใ่ นหนังสื อนัดประชุมพร้อมเป็ นแบบฟอร์ มลงทะเบียนที่มี Barcode เป็ นการ
ล่วงหน้าแล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึ่งมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี้
ณ สิ้นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์ รวม จํานวน 1,670.40 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 107.71 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 6.06 จากการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่ วน
หนีส้ ิ นรวมมีจํานวน 185.17 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 55.26 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 22.98 เกิดจากการ
ลดลงของภาษีเงินได้รอตัดบัญชี จํานวน 30.11 ล้านบาท และประมาณการสําหรับผลประโยชน์พนักงานลดลง
23.84 ล้านบาท
ส่ วนของผู้ถอื หุ้น มีจํานวน 1,485.23 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 52.45 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.41
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือ่ ขายลดลงจํานวน 132.12 ล้านบาท
บริษทั มีรายได้ จากการขายจํานวน 693.63 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 266.20 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 27.73
เกิดจากรายได้จากการขายในประเทศลดลงจํานวน 149.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 19.85 เนื่องจากลูกค้าหลัก
ชะลอคําสัง่ ซื้อ และรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจํานวน 116.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 56.39 เนื่องจาก
ลูกค้าย้ายฐานการผลิต
มีรายได้ อนื่ จํานวน 203.54 ล้ านบาท เพิ่มขึ้นจํานวน 89.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 79.23 โดยเป็ นกําไรจาก
การขายเงินลงทุน เพิ่มขึ้นจํานวน 90.97 ล้านบาท
บริษัทมีรายได้ รวมจํานวน 897.17 ล้านบาท ลดลงจํานวน 176.22 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.42 และมี
ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้ น 799.62 ล้านบาท ลดลงจํานวน 286.11 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 26.35
ในปี 2561 บริษทั มีกาํ ไรสุ ทธิจํานวน 96.06 ล้ านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่ อน มีกาํ ไรสุ ทธิต่อหุ้น 1 บาท
( รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถดูได้ในรายงานประจําปี 2561)
สํ าหรับการพัฒนาต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และมอบหมายให้ดาํ เนินการอย่างต่อเนื่อง ดังนี้
- มีนโยบายการบริ หารจัดการ “การรับของขวัญ” ต่อเนื่ องเป็ นปี ที่ 4 และกําหนดแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
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- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันอย่างต่อเนื่อง
- ด้านคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงได้กาํ หนดให้มีการรายงานความเสี่ ยงในด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ในทุกไตรมาส
โดยมี หน่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจประเมิ น และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
ในปี 2561 บริ ษทั ได้มีการอบรมและทบทวนให้กบั พนักงานทัว่ ทั้งองค์กร เพื่อสร้ างให้เป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
และตามที่บริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิ กแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 โดยมีอายุคราวละ 3 ปี บริ ษทั จะดําเนิ นการยื่นต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC
ภายในปี 2562 นี้
นายอนุ ว่ องสารกิจ (ผู้ถอื หุ้น)
: ผลประกอบการของบริ ษทั เป็ นกําไรจากการขายเงินลงทุน จึงมีขอ้ ซักถาม ดังนี้
- รายได้จากการขายในประเทศลดลงจากลูกค้าชะลอคําสัง่ ซื้อ ในปี 2562 จะเป็ นอย่างไร
- ส่ วนของตลาดต่างประเทศลดลงจากลูกค้าย้ายฐานการผลิต จะส่ งผลกระทบต่อบริ ษทั มากน้อยเพียงใด
- กรณี ขายเงินลงทุน เป็ นการขายหุน้ ตัวใด และลดลงเท่าไร
- จากงบการเงินมีการขายตราสารหนี้ที่ครบกําหนดส่ วนหนึ่ง ซึ่งเข้าไปอยูใ่ นเงินลงทุนชัว่ คราว
- ส่ วนหุน้ กูท้ ี่แปลงสภาพมีการนําไปขายหรื อไม่
- ผลประโยชน์พนักงานลดลง เป็ นการลดจํานวนพนักงานหรื อไม่ และมีการลดกําลังการผลิตด้วยหรื อไม่
- กฎหมายแรงงานใหม่ที่จ่ายค่าชดเชยพนักงานเกษียณจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน มีผลกระทบต่อบริ ษทั อย่างไร
- ในส่ วนของสิ นค้าคงเหลือ และสิ นค้าด้อยค่ามีการบริ หารอย่างไร
คุณเจริญ เจริญวัฒนาสุ ขสม กรรมการผู้จัดการ
- ตามที่รายได้จากการขายในประเทศลูกค้าหลัก คือ บมจ. ไอ.ซี .ซี . อินเตอร์ เนชัน่ แนล (ICC) ได้ชะลอการ
สัง่ ซื้อ จากภาวะเศรษฐกิจการขายในห้างสรรพสิ นค้าลดน้อยลง
- ซึ่งในปี 2562 ได้ร่วมกับทาง ICC ทําการตลาดในช่องทาง TV shopping และมีการพัฒนาสิ นค้าสําหรับคน
รุ่ นใหม่
- ในส่ วนของตลาดต่างประเทศ ลูกค้าเกาหลีได้ยา้ ยฐานกลับไปผลิตที่เกาหลี ซึ่งบริ ษทั ได้มีการหาตลาดใหม่
ในอาเซียนและ AEC บริ ษทั ได้เจาะไปยังตลาดเวียดนาม โดยบริ ษทั ได้ใช้ศกั ยภาพในด้านการ Design จึง
เป็ นการใช้กลยุทธ์การขายในลักษณะ ODM ทั้งที่ตลาดเวียดนามมีค่าแรงตํ่ากว่าไทย และอีกส่ วนที่ลูกค้า
ตอบรับคือ ในคุณภาพมาตรฐานสากล ซึ่ งรวมถึงตลาดพม่าและฟิ ลิปปิ นส์ และคาดว่าจะดีข้ ึนทั้งตลาดใน
ประเทศและต่างประเทศ
- ในส่ วนโรงงานไม่ได้ปรับลดพนักงาน และด้านกําลังการผลิตมีเครื อข่ายในการรองรับ Order
คุณสุ นันท์ นิยมในธรรม ผู้บริหารสู งสุ ดด้ านบัญชีและการเงิน
- ปี 2561 บริ ษทั มีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย (หุ น้ PB) ส่ วนหนึ่งจํานวน 7.50 ล้านบาทโดยการ
ทํา Tender Offer
- และมีการลดมูลค่าราคาตลาด MTM ประมาณ 170 ล้านบาท ซึ่ งมีท้ งั การขายหุ ้นและการลดมูลค่าจึงมี
ผลต่างเพียงเล็กน้อย
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- เงิ นลงทุนระยะยาวมีท้ งั หุ ้นกูแ้ ละหุ ้นนอกตลาด และมีการโอนเงิ นลงทุนในตราสารหนี้ ที่ครบกําหนด
ไถ่ถอนภายใน 1 ปี (หุน้ กู)้ ไปสิ นทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุนชัว่ คราว
- ตราสารหนี้มีการแปลงหุน้ กู้ SPI ซึ่งอยูใ่ นตราสารหนี้ปรับมาเป็ นตราสารทุน และไม่ได้ขาย
- ในปลายปี 2561 ได้มีการคํานวณผลประโยชน์พนักงานใหม่เนื่องจากมีจาํ นวนพนักงานลดลง และบริ ษทั มี
การเตรี ยมความพร้อมสําหรับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
- ด้านกฏหมายแรงงานฉบับใหม่ที่ประกาศใช้กบั พนักงานเกษียณอายุ ซึ่ งบริ ษทั ต้องจ่ายชดเชยจากเดิม 300
วัน เป็ น 400 วัน มีผลกระทบประมาณ 1 ล้านบาท และจะบันทึกบัญชีในเดือน พฤษภาคม 2562
- ในปี 2561 สิ นค้าคงเหลือลดลงจํานวน 50 ล้านบาท จากการบริ หารสิ นค้าโดย aging ตามอายุและปรับลด
มูลค่าสิ นค้าล้าสมัยตามมาตรฐานการบัญชี
การลงมติ : วาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผใู ้ ดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ได้จดั ทําขึ้นตามหลักการบัญชี ที่รับรองทัว่ ไป ที่ผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ซึ่งได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
รายการ

จํานวน (บาท)
1,670,397,192.94
185,166,653.81
1,485,230,539.13
897,174,195.21
96,057,048.12
1.00

สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุน้

นายอนุ ว่ องสารกิจ
- ในปี 2562 มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 15 เริ่ มใช้ 1 มกราคม 2562 นี้ ถ้ามีการขายแบบ OEM การ
ส่ งมอบให้ลูกค้า มีผลกระทบต่องบการเงินหรื อไม่ เพราะจะทําให้การรับรู ้รายได้เปลี่ยนไป
- ในปี 2563 จะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 เกี่ยวกับเรื่ องการเช่า บริ ษทั มีที่ดินเอง หรื อเป็ นการ
เช่ามากน้อยเพียงใด เพราะจะมีผลกับการรับรู ้รายได้ของบริ ษทั
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม
- บริ ษทั บันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เมื่อส่ งมอบสิ นค้าจะเปิ ดบิลทันที
- สําหรับมาตรฐานการบัญชี ใหม่ท้ งั 2 ฉบับ ทางผูส้ อบบัญชี ได้ให้บริ ษทั เตรี ยมความพร้ อมไว้แล้วตั้งแต่
ปี 2561
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
-18-

เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2561
สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

60
0
0
0

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
70,470,071
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผล
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ในปี 2561 มีดงั นี้
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
698,118,965.91 บาท
กําไรสุ ทธิ สําหรับปี 2561
96,057,048.12 บาท
รวมเป็ นกําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้ น
794,176,014.03 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํ ารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 58 “บริษทั ต้ องจัดสรร
เงินกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองอย่ างน้ อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา จนกว่ าทุนสํ ารองนั้นจะมีจํานวนถึงหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษทั ”
ในปี 2561 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฏหมายกําหนด
คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ต้ งั สํารองเพิ่มในปี นี้
- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
บริ ษ ัท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของกํา ไรสุ ท ธิ โดยพิ จ ารณาถึ ง ผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้นาํ เสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้จ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.25 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 24,000,000 บาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่บริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกําหนดรายชื่ อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) วันที่
8 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของ
บริ ษทั โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไร(ขาดทุน)สุ ทธิ
จํานวนหุน้
เงินปันผล
รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น

(ล้านบาท)
(ล้านหุน้ )
(บาท/หุน้ )
(ล้านบาท)

ปี 2561
96.06
96
0.25
24.00

ปี 2560
(15.52)
96
0.23
22.08

ดังนั้น บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปจํานวน 770,176,014.03 บาท รายละเอียดดังนี้
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รายละเอียด
จํานวนเงิน (บาท)
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา ( 1 มกราคม 2561)
698,118,965.91
กําไรสุ ทธิ ปี 2561
96,057,048.12
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
794,176,014.03
เงินปันผล
24,000,000.00
รวมเป็ นกําไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป
770,176,014.03
นายอนุ ว่ องสารกิจ
เงินปันผลปี นี้บริ ษทั จ่ายจากกําไรสะสมจากส่ วนใดบ้าง
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม
บริ ษทั จ่ายเงินปั นผล 0.25 บาทต่อหุ น้ จากกําไรสะสมที่บริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ
30 ทั้งจํานวน สําหรับกําไรของปี 2561 บริ ษทั เสี ยภาษีนิติบุคลในอัตราร้อยละ 20 จึงไม่ได้นาํ มาใช้
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี่ ระชุ ม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2561ใน
อัตราหุน้ ละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 24,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมที่บริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคล
ไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 และกําหนดจ่ายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 และบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
คงเหลือยกไปเป็ นจํานวน 770,176,014.03 บาท ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
จํานวนราย
จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่มาร่ วมประชุม
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
60
70,470,071
100
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
0
บัตรเสี ย
0
0
0
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีต่ ้ องออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 21 “ ในการประชุ มสามัญ
ประจําปี ทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะออกแบ่ งให้
ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จับฉลากกันว่ าผู้ใดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนที่
อยู่ในตําแหน่ งนานทีส่ ุ ดนั้นเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ ง กรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่ งแล้ วอาจได้ รับเลือกตั้งใหม่ ได้ ”
ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 40 มีกรรมการที่
ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1) นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(3) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
กรรมการอิสระ
(4) นายวิริทธิ์พล
ชัยถาวรเสถียร
กรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หาร
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ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหาซึ่งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดาํ เนินการสรรหาบุคคลที่
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ครบวาระ
ในครั้ งนี้ และถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องและงดออกเสี ยงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ี่จะคัดเลือกเป็ น
กรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่ วมกันพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ ง
เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถ
ที่เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศที่เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ นางนุ ชนาถ ธรรมมโนมัย ซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้ดาํ รงตําแหน่ งกรรมการมา
เป็ นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ
ของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทั้งเป็ นกรรมการที่ได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และความ
เชี่ ยวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทั้ง
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
30 กําหนดไว้ว่า “ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือเป็ นหุ้นส่ วนไม่ จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรือ
เป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรือบริษัทอืน่ ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับ
กิจการของบริ ษัท ไม่ ว่าจะทําเพื่อประโยชน์ ตน หรื อประโยชน์ ผู้อื่น เว้ นแต่ จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้นทราบ
ก่ อนทีจ่ ะมีมติแต่ งตั้ง ”
ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่เสนอ
แต่งตั้งในคราวประชุ มนี้ เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่ น ซึ่ งประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนี้
นายชัยเลิศ มนูญผล ดํารงตําแหน่ง กรรมการ : บริ ษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด
: บริ ษทั แชมป์ กบินทร์ จํากัด
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และ
นิ ยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ
บริ ษทั ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
(1) นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
(3) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
(4) นายวิริทธิ์พล
ชัยถาวรเสถียร
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุ มตั ิด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ่ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
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มติที่ประชุ ม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจํานวน 4 ท่าน เข้า
ดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2562 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็ นรายบุคคลตามที่เสนอ ของจํานวนเสี ยง
ทั้งหมด ดังนี้
ผูถ้ ือหุน้ ที่เข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทั้งสิ้ น 60 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ 70,470,071 หุน้
กรรมการ
1. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ
2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
4. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร

เห็นด้ วย
คะแนนเสี ยง
70,470,071
70,470,071
70,470,071
70,470,071

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
ร้ อยละ คะแนนเสี ยง ร้ อยละ คะแนนเสี ยง ร้ อยละ
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
10
0
0
0
100
10
0
0
0

ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2562 มีจาํ นวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุ ขสม
4. นางสุ นนั ท์
นิยมในธรรม
5. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา
อําพันวงษ์
7. นายวิริทธิ์พล
ชัยถาวรเสถียร
8. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
10.นายสันติ
บางอ้อ
11.นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
12.นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
โดยมี นายขจรศักดิ์ วันรัตน์ เศรษฐ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
นายสั นติ บางอ้ อ
นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นางช่ อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา เป็ นกรรมการอิสระ
วาระที่ 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2562
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 “ห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ ายเงินหรื อทรั พย์ สินอื่นใดให้ แก่ กรรมการ เว้ นแต่ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลัก ษณะอื่น โดยปกติ วิสั ย ในฐานะที่เ ป็ นกรรมการของบริ ษัท ทั้ง นี้ไ ม่ ร วมถึง ค่ า ตอบแทนหรื อ สวัส ดิก ารที่
กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้ างของบริษทั ”
บริ ษทั ได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้
ปี 2560
ปี 2561
ค่าเบี้ยประชุม
583,000
449,000
ค่าตอบแทนกรรมการ
850,000
850,000
รวม
1,433,000
1,299,000
สําหรั บปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบตามที่คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
เห็ นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในวงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริ ษทั และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนที่
จ่ายในปี ที่ผา่ นมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าที่และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะ
เรื่ อง ทั้งนี้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั และ
เสนอให้จ่าย ดังนี้
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี ( สําหรับกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(2) ค่าเบี้ยประชุม ปี 2562 ( เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม )
ในการทําหน้ าที่
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง/คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

จํานวนเงิน(บาท)
12,000
9,000
12,000
9,000
10,000
8,000

(3) สําหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กําหนดให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
นายอนุ ว่ องสารกิจ
: ค่าตอบแทนลดลงเนื่องจากสาเหตุใด
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม : เนื่องจากกรรมการที่เป็ นผูบ้ ริ หารของดรับทั้งค่าเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนประจําปี
จากการที่บริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุน
การลงมติ : วาระนี้ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทั้งหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุ ม ที่ประชุ มพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการกําหนดค่าตอบแทนแก่ กรรมการ
บริ ษทั ตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุ มให้เป็ นไปตามที่ผูถ้ ื อหุ ้นเสนอต่อที่ประชุ มในครั้ งนี้ ด้วย
จํานวนเสี ยงทั้งหมด ดังนี้
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

60
0
0
0

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
70,470,071
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
นายขจรศัก ดิ์ วัน รั ต น์ เ ศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เ รี ย นต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่า ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 49 “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่ งหน้ าที่ใด ๆ
ของบริษัท” และ ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีน้ัน ให้ ที่ประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจ
ถูกเลือกกลับเข้ ามารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ” และข้ อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับสิ นจ้ างเท่ าใด ให้ ที่ประชุ มผู้ถือหุ้น
กําหนด”
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สํา หรั บปี 2562
ขอเสนอผูส้ อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษ ทั เห็ น ชอบตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรี ยบเทียบ เห็นสมควรให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีความเชี่ ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และมี
ความเป็ นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตั้งแต่ปี 2558) และ/ หรื อ
2. นางกิ่งกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
4. นางสาวสุ มนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั )
จาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2562
และกําหนดค่าสอบบัญชี ประจําปี 2562 เพิ่มขึ้นจากปี 2561 จํานวน 50,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 4.35
เนื่ องจากมีปริ มาณงานเพิ่มขึ้น จากการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ที่นาํ มาปรับใช้ในงบ
การเงินปี 2562 ค่าสอบบัญชี มีดงั นี้
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอื่น
รวมทั้งสิ้ น

ปี 2562 (บาท)
450,000
750,000
- ไม่ มี 1,200,000

ปี 2561 (บาท) เพิ่ม/(ลด) %
450,000
700,000
- ไม่มี 1,150,000
4.35

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม ดังนั้นผูส้ อบบัญชีจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนี้ ตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติ ที่ ป ระชุ ม ที่ ป ระชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตั้ง ผูส้ อบบัญ ชี แ ละ
กําหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจํานวนเสี ยงทั้งหมด ดังนี้
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

60
0
0
0

จํานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
70,470,071
0
0
0
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ร้อยละของจํานวนหุน้ ที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอืน่ ๆ
ผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามเพิ่มเติม ดังนี้
นายอนุ ว่ องสารกิจ :
ในปี 2562 บริ ษทั มีการวางแผนการทํางานอย่างไร เพื่อไม่ให้เกิดผลขาดทุน
นายเจริญ เจริญวัฒนาสุ ขสม :
สําหรับปี 2562 บริ ษทั มีการทําการตลาดทั้งในและต่างประเทศ ทั้งด้าน Textile และ Garment โดยการ
พัฒนานวัตกรรมเพื่อให้มีจุดแตกต่าง และบริ หารต้นทุนสิ นค้า ในปี 2561 ได้มีการพัฒนา ดังนี้
- ร่ วมกับการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิต พัฒนาเสื้ อผ้าฉลากเบอร์ 5
- ร่ วมกับ PTTGC พัฒนาเส้นด้าย Recycle มาผลิตเป็ นสิ นค้า ภายใต้โครงการ Up Cycling the Ocean
- ด้านต้นทุนสิ นค้า ดําเนินการหา Sourcing วัตถุดิบที่มีราคาถูกลง แต่คุณภาพเท่าเดิม
- ด้านค่าแรง ได้ปรับปรุ งประสิ ทธิภาพการผลิต โดยมีการเสริ มเครื่ องจักรอัตโนมัติเข้าไปในการผลิต
- ในปี 2562 จะมีการลงทุนเพิ่มด้านเครื่ องจักรอัตโนมัติ เพื่อเป็ นการเพิ่มประสิ ทธิภาพการผลิต
- มีการบริ หารสิ นค้าคงเหลืออย่างต่อเนื่อง
- และในส่ วนกลาง มีการกระชับการใช้คนให้มีประสิ ทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ประธานได้ก ล่ าวขอบคุ ณ ท่ านผูถ้ ื อหุ ้น ที่ ได้สละเวลามาร่ วมประชุ มและได้มอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการชุดนี้บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 40 นี้
ปิ ดประชุมเวลา 10.00 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
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