รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 37
บริษัท ประชาอาภรณ์ จากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที่ 0107537001552
: วันอังคารที่ 26 เมษายน 2559 เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
: โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
ประธานที่ประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
เลขานุการที่ประชุม : นางสุวิมล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
ผู้มีสิทธิเข้ าประชุม : ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ประจาปี 2559 ในวันที่ 17 มีนาคม 2559 และให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของ
พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ในวันที่ 18 มีนาคม 2559
จานวนผูถ้ ือหุ้นรวมทั้งสิ้ น 1,041 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้ น 96,000,000 หุ้น
เริ่มประชุม
: จานวนผูถ้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะที่เข้าร่ วมประชุมรวมทั้งสิ้ น 98 ราย (จานวน 76 คน )
นับรวมจานวนหุ้นทั้งสิ้ น 73,683,794 หุ้น คิดเป็ นร้อยละ 76.75 ของจานวนหุ้นทั้งหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

วาระ
การประชุม
วาระที่ 1-4
วาระที่ 5-6
วาระที่ 7-8

จานวนผูถ้ ือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าประชุม (คน)
76
77
78

จานวนผูถ้ ือหุ้นและ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ที่เข้าประชุม (ราย)
98
99
100

จานวนหุ้น

คิดเป็ นร้อยละของ
จานวนหุ้นทั้งหมด

73,683,794
73,683,795
73,695,795

76.75
76.75
76.77

เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า ข้อบังคับของบริ ษทั “ข้อ 36 ต้องมีผถู้ ือหุ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ้นไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนผูถ้ ือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ท้งั หมด”
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทาหน้าที่ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ้น
ทุกท่านเพื่อเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 37
รวมทั้งแนะนากรรมการบริ ษทั
ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ที่เข้าร่ วมประชุม ดังนี้
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกาหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
รองประธานกรรมการบริ ษทั
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3. นายเจริ ญ

เจริ ญวัฒนาสุขสม

4. นางสุนนั ท์

นิยมในธรรม

5. นางสมพร
6. นางธีรดา
7. นายอมร
8. พลเอกโกญจนาท
9. นางนุชนาถ
10. นายสันติ

ติยะวิบูลย์ศิริ
อาพันวงษ์
อัศวานันท์
จุณณะภาต
ธรรมมโนมัย
บางอ้อ

11. นางช่อทิพ

ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการที่ไม่ ได้ เข้ าร่ วมประชุม
นางสาวพิสมัย
ชุนมนุ
ผู้บริหารที่เข้ าร่ วมประชุม
1. นางสาวอรวรรณ
ธัมมะรักขิต
2. นางศศิวิมล
ขลุ่ยศรี ตระกูล
3. นางสาวนพรัตน์
อัศวศิริพงศ์

ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการกากับดูแลกิจการ
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกาหนดค่าตอบแทน / กรรมการกากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสี่ ยง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ
กรรมการสรรหา และ กรรมการกาหนดค่าตอบแทน

กรรมการ ติดภารกิจ

กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การฝ่ ายธุรกิจ
กรรมการบริ หาร และ รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร
รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ และ
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง
4. นายอนุพงศ์
วัชราภินชัย
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนผลิต
5. นายแสงสว่าง
จงประสบโชคชัย
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ
6. นางพรทิพย์
ตั้งพจน์ทวีพร
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ
7. นางณัฐชพันธ์พร
สุนทรวิเศษ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 1
8. นายสุวฒั น์
พาณิ ชเลิศ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนผลิต
9. นายธารง
ปุญญะวัฒนะ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนผลิต
10. นางกัลยาณี
จันทรพิกุล
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนจัดซื้ อ
11. นางพจมาลย์
อิงคณิ สาร
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 2
12. นางสุวิมล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี่ ยง / กรรมการกากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนทะเบียนหุ้น
ทั้งนี้ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่ วมประชุมโดยครบถ้วน
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ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที่ได้เข้าร่ วมการประชุมในครั้งนี้ ซึ่ งทาหน้าที่ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ จากบริ ษทั สานักงานอีวาย จากัด
นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อ
ปฏิบตั ิการประชุมให้ผถู้ ือหุ้นรับทราบ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีเกี่ยวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี้
1. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1- 30 ธันวาคม 2558
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคล เพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุ้นสามารถส่งคาถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุ้นส่งคาถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
จากนั้นได้แจ้งให้ที่ประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุ้นเป็ น 1 เสี ยง การลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึ่ งผูถ้ ือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะกรณี ที่ผูถ้ ือหุ้นลงคะแนนเสี ยง ไม่เ ห็นด้วย และงดออกเสี ยงเท่านั้น
จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าวมาหักออกจากจ านวนเสี ยงทั้ง หมดที่ เข้าร่ ว มประชุมส่ ว นที่เ หลื อ จะถื อเป็ น
คะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู้ ือหุ้นทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู้ ื่นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถ้ ื อ หุ้น โดยส่ ง หนัง สื อ มอบฉันทะให้บริ ษทั ล่ว งหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึ กคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
และในกรณี ที่มีผถู้ ือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ภายหลังจากที่ได้เริ่ มการประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ้นมี
สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนได้ตามวาระที่เ หลื อ อยู่ และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ย งของผูถ้ ื อหุ้นที่ มาเข้าร่ ว ม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู้ ือหุ้นทราบกรณี ที่มีผถู้ ือหุ้น และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ่มเท่านั้น
บริ ษทั นับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ่ งผูถ้ ือหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยก
ป้ ายคะแนน เจ้า หน้า ที่ จ ะนับ คะแนน โปรดระบุ ความเห็ นพร้ อ มทั้ง ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่ ง คื น
เจ้าหน้าที่ทนั ที
2. สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ว
ตั้ง แต่ล งทะเบี ย นเข้า ประชุ ม โปรดระบุค วามเห็ น เลื อ กตั้ง กรรมการเป็ นรายบุ คคลพร้ อ มทั้ง ลงนามในบัต ร
ลงคะแนน กรณี ผูถ้ ื อ หุ้นที่ ไม่เ ห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลื อกตั้ง กรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ย กป้ าย
หน้า 3/ 15

คะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็ จสิ้ นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนผูถ้ ือหุ้นทุก
ท่าน
เพื่อนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และเพื่อให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาหนดไว้
ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ผถู้ ือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามที่ผถู้ ือหุ้นระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
จากนั้นได้มอบหมายให้ นายเจริ ญ เจริ ญวัฒนาสุ ขสม กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าเนิ นการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 36
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้ง ต่อ ที่ประชุมว่า บริ ษทั ได้จ ัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ้น
ครั้งที่ 36 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2558 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทย พร้ อมทั้งได้เผยแพร่ ไว้ใน
เว็บไซด์ของบริ ษทั ภายใน 14 วันนับแต่ว นั ประชุมสามัญผูถ้ ือ หุ้น พร้ อ มได้จ ัดส่ งให้กรมพัฒนาธุร กิ จ การค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที่กฏหมายกาหนด และได้จดั ส่ งสาเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู้ ือ
หุ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรอง
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ของจานวนเสี ยงทั้งหมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนราย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุ ้นที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

98
0
0

73,683,794
0
0

100
0
0

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผูจ้ ัดการ ได้ก ล่า วต่ อ ที่ ประชุ มว่ า รายงานของคณะกรรมการบริ ษ ัท และผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2558 บริ ษทั ได้จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจาปี 2558 ตามที่ได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือ
หุ้นพร้อมหนังสื อนัดประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว
และขอนาเสนอภาพรวมผลการดาเนินงาน ซึ่ งมีสาระสาคัญโดยสรุ ป ดังนี้
ณ สิ้นปี 2558 บริษัทมีสินทรัพย์ รวม จานวน 1,694.75 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 9.58 จาก
การลดลงของยอดลูกหนี้ และสิ นค้าคงคลัง ลดลงจากการบริ หารให้เหมาะสมกับยอดขาย และการปรับมูลค่า
ยุติธรรมเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย
หนี้สินรวมมีจานวน 224.29 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่อนร้ อยละ 29.78 จากยอดเจ้าหนี้ ลดลง ซึ่ งเป็ น
การลดลงจากการซื้ อวัตถุดิบให้เหมาะสมกับการผลิตและการขาย
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ส่ วนของผู้ถือหุ้น มีจานวน 1,470.46 ล้ านบาท ลดลงจานวน 84.39 ล้านบาท จากการจ่ายเงิ นปั นผล
ประจาปี 2557 จานวน 35.52 ล้านบาท และเงินปันผลระหว่างกาลปี 2558 จานวน 67.20 ล้านบาท รวมถึงการวัด
มูลค่าเงิ นลงทุนในหลักทรัพย์เผื่อขาย บริ ษทั จึ งมีมูล ค่าหุ้นตามบัญชีต่อหุ้น 15.32 บาท ลดลง 0.88 บาทต่อหุ้น
เทียบปี ก่อน
บริษัทมีรายได้ จากการขายจานวน 966.84 ล้ านบาท ลดลงร้อยละ 18.42 เกิดจากยอดขายในประเทศ
ลดลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดาเนิ นธุรกิ จของเครื่ องหมายการค้า Lacoste และภาวะเศรษฐกิ จที่
ชะลอตัวทาให้ปริ มาณคาสัง่ ซื้ อลดลง
และมีกาไรสุ ทธิ จานวน 13.54 ล้ านบาท ลดลงร้อยละ 77.12 เทียบปี ก่อน เกิ ดจากการขายสิ นค้าที่มี
กาไรลดลง
ในปี 2559 บริ ษทั ได้มีการเพิ่มผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ซึ่ งประกอบด้วย ชุดชั้นในชาย ชุดกีฬา รวมถึงชุด
ปั่นจักรยาน ซึ่ งเป็ นที่นิยมกันในปัจจุบนั และเครื่ องหนัง
เพื่อเป็ นช่องทางในการเพิ่มยอดขายทั้งในและ
ต่างประเทศ ( รายละเอียดเพิ่มเติมท่านผูถ้ ือหุ้นสามารถดูได้ในรายงานประจาปี 2558)
ด้ านการต่อต้านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ในปี 2557 - บริ ษทั ได้เข้าร่ วมประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริ ต
- ปรับปรุ งนโยบายการกากับดูแลกิจการ
- จัดสัมมนาให้กบั กรรมการและผูบ้ ริ หารและขยายผลไปยังผูม้ ีส่วนได้เสี ย
ในปี 2558 - ได้จดั ทานโยบายต่อต้านการทุจริ ตและแนวปฏิบตั ิ
และได้กาหนดเป็ นวาระของคณะทางานบริ หารความเสี่ ยงทุกหน่วยงาน
โดยมีการรายงานต่อคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงทุกรายไตรมาส
ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อ ยทุก คณะ ผูบ้ ริ หาร และพนัก งาน ได้ตระหนัก ถึ ง
ความสาคัญและได้มีส่วนร่ วมในการร่ วมต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ โดยยึดมัน่ ในปรัชญาการทางานของท่าน
ดร.เทียม โชควัฒนา มาโดยตลอด “ ซื่ อสัตย์ ยุติธรรม”
ทั้ง นี้ ในปี 2559 บริ ษทั ได้ดาเนิ นการจัดท า “ข้อ ปฏิ บ ตั ิ ตามนโยบายต่อ ต้านการคอร์ รั ปชัน่ ” และ
ระเบียบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุเป้ าหมายในการยื่นเข้าสู่กระบวนการรับรองในปี นี้
นายพงศ์ พพิ ฒ
ั น์ วานิชวงศ์ (อาสาพิทกั ษ์สิทธิ : สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย)
: ขอให้ช่วยอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับข้อมูลดังนี้ จากการที่ยอดขายลดลง 20% และกาไรสุทธิ
ลดลงประมาณ 80% แต่ในส่วนต้นทุนขายไม่ได้เพิ่มมากขึ้น
นายเจริญ เจริญวัฒนาสุ ข กรรมการผูจ้ ดั การ
: จากการเปลี่ยนแปลงนโยบายการดาเนิ นธุรกิ จของ Lacoste ในครึ่ งปี หลังบริ ษทั จึ งไม่มี
ยอดขายในส่วนของสิ นค้า Lacoste ส่งผลให้กาไรลดลง
นายอนุ ว่องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)
: ขอสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับลิขสิ ทธิ์ Lacoste ที่หมดไป / ทาไมจึ งไม่ต่อ และจะส่ งผล
ต่อธุรกิจอย่างไร / สิ นค้าเก่า Lacoste ยังขายได้หรื อไม่

หน้า 5/ 15

กรรมการผู้จดั การ : เนื่องจากเป็ นนโยบายของบริ ษทั แม่ Lacoste ซึ่ งยกเลิกลิขสิ ทธิ์ การผลิตทัว่ โลก โดยได้
เปลี่ยนแปลงเป็ นนโยบายในการจัดหา บริ ษทั ฯ ได้หา Product ใหม่มาทดแทน คือ Felix
Buhler รวมถึงได้มีผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาทดแทน ตามที่ได้เรี ยนให้ทราบข้างต้น
: โรงงานไม่มีสิทธิ์ ในการขายสิ นค้า Lacoste แล้ว แต่บริ ษทั ขายยังมีลิ ขสิ ทธิ์ ในการจัด
จาหน่าย ทั้งนี้บริ ษทั ฯ สามารถ Apply เป็ น Supplier ของ Lacosteได้ตามนโยบายการจัดหา
นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอให้อธิบายเกี่ยวกับมูลค่าสิ นค้าคงเหลือที่ลดลง
: มาตรการกระตุน้ เศรษฐกิจปลายปี ส่งผลต่อยอดขายของบริ ษทั มากน้อยเท่าไร
กรรมการผู้จดั การ : ในส่วนของ Inventory ประกอบด้วย วัตถุดิบ งานระหว่างทา และสิ นค้าสาเร็ จรู ป บริ ษทั
มีการบริ หารจัดการให้เหมาะสม มี การระบายสต๊อกโดยนาวัตถุดิบที่ไม่ได้ใช้มาผลิ ตเป็ น
สิ นค้าเพื่อขายและขายวัตถุดิบออกไปด้วย
: ปลายปี ที่แล้วเป็ นระยะสั้นที่ทางรัฐบาลท าขึ้น ส่ งผลช่ว งระยะเวลาเดีย ว ในช่วงต้นปี นี้
รัฐบาลก็ใช้นโยบายในการส่งเสริ มก็ลดลง ซึ่ งไม่มีผลมากนัก
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั
: สาหรั บ ด้า นโรงงานไม่ ค่อ ยส่ ง ผลเท่ าไร แต่ จ ะได้ที่ บริ ษัท ฝ่ ายขายบ้าง และในช่ว ง
สงกรานต์ไม่ค่อยส่งผล เพราะรัฐบาลกาหนดเป็ นของกินส่วนใหญ่
ท่านผูถ้ ือหุ้นมีขอ้ ซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีผใู้ ดซักถาม ขอให้ที่ประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงิน ซึ่ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุ
ประกอบงบการเงิน สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 ได้จดั ทาขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ที่ผา่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจาปี 2558 ซึ่ งได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ้นพิจารณาล่วงหน้า
แล้ว
รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุ้น
รายได้รวม
กาไรสุทธิ
กาไรต่อหุ้น

จานวน (บาท)
1,694,754,410
224,289,894
1,470,464,516
1,016,060,838
13,536,403
0.14
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นายอนุ ว่องสารกิจ : เงินลงทุนชัว่ คราว ปี ที่แล้วมีการลงทุนเพิ่มในส่วนไหนมากน้อยเพียงใด จากรายงานปี ที่
แล้ว
เงินลงทุนชัว่ คราวค่อนข้างน้อยและลดลงมาก
: ปี ที่แล้วมีการซื้ อกองทุนมากขึ้นหรื อน้อยลง ผลติดลบเท่ากับมีการซื้ อมากขึ้น
: ปี นี้มีโอกาสจะใช้เงินลงทุนหรื อไม่
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผูจ้ ดั การ
: การลงทุนเป็ นการบริ หารการเงิน บางส่วนเป็ นเงินลงทุนชัว่ คราวเรื่ องกองทุน อาจมีการ
โยกถ้ามีโอกาสที่จะลงทุนหรื อบริ หารการเงินให้ได้ผลตอบแทนที่สูง
: เมื่อ Inventory ลดลง จะนาเงินไปลงทุนซื้ อกองทุน เป็ นกองทุนตราสารหนี้ระยะสั้น
: สาหรับโอกาสการลงทุนในปี นี้ตอ้ งดูจงั หวะความเหมาะสม
เมื่อไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน ประจาปี 2558
สิ้ นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2558 ของจานวนเสี ยงทั้งหมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนราย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุ ้นที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

98
0
0

73,683,794
0
0

100
0
0

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อที่ประชุมว่า งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ในปี 2558 มีดงั นี้
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
797,229,347.10 บาท
กาไรสุทธิ สาหรับปี 2558
13,536,402.90 บาท
รวมเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้ น
810,765,750.00 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอจัดสรรกาไร ดังนี้
- พิจารณาการจัดสรรทุนสารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจงต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 58 “บริษัทต้องจัดสรร
เงินกาไรสุ ทธิประจาปี ไว้เป็ นทุนสารองอย่ างน้ อยหนึ่งในยี่สิบ(1/20) ของกาไรสุ ทธิประจาปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา จนกว่าทุนสารองนั้นจะมีจานวนถึงหนึ่งในสิ บ (1/10) ของจานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”
ในปี 2558 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามที่กฏหมายกาหนด
คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ต้งั สารองเพิ่มในปี นี้
- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาไรสุทธิ
โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
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ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครั้งที่ 1/2559 เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มีมติให้นาเสนอ
ที่ประชุมผูถ้ ือหุ้น ให้จดั สรรกาไรจากผลการดาเนินงานประจาปี 2558 โดยจ่ายเงินปันผลประจาปี รวมในอัตรา
หุ้นละ 0.70 บาท
ทั้งนี้บริ ษทั ได้มีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากผลการดาเนินงานงวด 9 เดือน ระหว่างวันที่ 1
มกราคม – 30 กันยายน 2558 ให้แก่ผถู้ ือหุ้น ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท รวมเป็ นเงิน 67,200,000 บาท คิดเป็ นร้อย
ละ 496.44 ของกาไรสุทธิ โดยจ่ายจากกาไรสุทธิและกาไรสะสมจากกิจการที่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน (BOI)
จากบัตรส่งเสริ มการลงทุนเลขที่ 1446 (2)/2550 ซึ่ งจะหมดอายุในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2559 ซึ่ งได้จ่ายให้ผถู้ ือหุ้น
ไปแล้ว เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ซึ่ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ดังนั้นจึงไม่ มีเงินปัน
ผลงวดสุ ดท้ ายสาหรับปี 2558
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี้

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กาไรสุ ทธิ
2. จานวนหุ ้น
3. เงินปันผล
เงินปันผลระหว่างกาลต่อหุ ้น
เงินปันผลงวดสุ ดท้าย
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้ น
5. สัดส่ วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกาไรสุ ทธิ

(ล้านบาท)
(ล้านหุ ้น)
(บาท/หุ ้น)
(บาท/หุ ้น)
(บาท/หุ ้น)
(ล้านบาท)
(%)

ปี 2558
13.54
96
0.70
0.70
67.20
496.44

ปี 2557
59.16
96
0.37
0.37
35.52
60.04

ดังนั้น บริ ษทั มีกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปจานวน 810,765,750.00 บาท รายละเอียดดังนี้
รายละเอียด
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา ( 1 มกราคม 2558)
หัก : เงินปันผลระหว่างกาล ปี 2558
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
กาไรสุทธิ ปี 2558
รวมเป็ นกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป

จานวนเงิน (บาท)
864,429,347.10
67,200,000.00
797,229,347.10
13,536,402.90
810,765,750.00

นายอนุ ว่องสารกิจ : ขอสอบถามเกี่ยวกับส่วนของ BOI ที่หมดในปี นี้ และบริ ษทั มีแผนจะดาเนินการต่ออย่างไร
: ปี หน้าถ้าไม่มี BOI จะทาให้กาไรลดลงมากน้อยเพียงใด
: บริ ษทั มีแผนจะนาเข้าหรื อซื้ อเครื่ องจักรในส่วนที่ตอ้ งใช้ BOI หรื อไม่
กรรมการผู้จดั การ : BOI ในส่ ว นที่ ย กเว้น ภาษี 100% หมดลงแล้ว จะเหลื อ ส่ ว นที่ ย กเว้นภาษี 50% อี ก 5 ปี
สาหรั บโรงงานที่ ก บิ นทร์ บุรี และยัง ไม่มีแผนขอใหม่ เนื่ อ งจาก BOI มีการปรับเปลี่ ยน
หลักเกณฑ์ในเรื่ องการลงทุนอยู่ ผลประโยชน์ในส่วน BOI ทาให้ผถู้ ือหุ้นไม่ตอ้ งเสี ยภาษี
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นายพงศ์ พพิ ฒ
ั น์ วานิชวงศ์ : ขอทราบถึงเหตุผลการจ่ายปันผลปี นี้ เนื่องจากปี 2558 มีกาไรน้อยกว่าปี 2557
แต่จ่ายเงินปันผล 0.70 บาทต่อหุ้น มากกว่าปี 2557 ซึ่ งในฐานะผูถ้ ือหุ้นก็รู้สึกดี
กรรมการผู้จดั การ : เนื่องจากโรงงานที่กบินทร์ บุรีได้รับสิ ทธิประโยชน์จาก BOI ซึ่ งจะหมดอายุในเดือน
กุมภาพันธ์ 2559 คณะกรรมการบริ ษทั จึงมีมติอนุมตั ิให้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลจากกาไร
สะสมของส่วนที่เป็ น BOI แก่ผถู้ ือหุ้น
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิ ให้จ่ายเงินปันผลรวมประจาปี 2558
ในอัตราหุ้นละ 0.70 บาท เป็ นจานวนเงิน 67,200,000.00 บาท โดยได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วเมื่อวันที่
11 ธันวาคม 2558 จึงไม่มีเงินปันผลงวดสุดท้ายสาหรับปี 2558 และบริ ษทั มีกาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือ
ยกไปเป็ นจานวน 810,765,750.00 บาท ของจานวนเสี ยงทั้งหมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนราย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุ ้นที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

98
0
0

73,683,794
0
0

100
0
0

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการใหม่ แทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 21 “ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้ กรรมการออกจากตาแหน่ งเป็ นจานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจานวนกรรมการที่จะออก แบ่ งให้
ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจานวนใกล้ ที่สุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที่จะต้ องออกจากตาแหน่ งในปี แรก
และปี ที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้ จบั ฉลากกันว่าผู้ใดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนที่
อยู่ในตาแหน่ งนานที่สุดนั้นเป็ นผู้ออกจากตาแหน่ ง กรรมการซึ่งพ้นจากตาแหน่ งแล้ วอาจได้ รับเลือกตั้งใหม่ ได้ ”
ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั มีจานวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 36 มีกรรมการที่
ต้องออกตามวาระจานวน 4 ท่าน ดังนี้
(1) นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(3) นางสาวพิสมัย
ชุนมนุ
กรรมการที่ไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(4) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
กรรมการอิสระ
โดยนางสาวพิสมัย ชุนมนุ แสดงความประสงค์ไม่ขอรับตาแหน่งอีก
ทั้งนี้คณะกรรมการสรรหา ซึ่ งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรร
หา และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดาเนินการสรรหา
บุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพื่อเสนอแต่งตั้งเป็ นกรรมการ
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ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ ซึ่ งเป็ นกรรมการที่ครบ
วาระในครั้งนี้และถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องและงดออกเสี ยงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ี่จะคัดเลือก
เป็ นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่ วมกันพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการที่ได้รับการเสนอชื่อ เห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั้งกรรมการ 3 ท่านเดิม และกรรมการใหม่ 1 ท่าน คือ
(1) นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
(เดิม)
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
(เดิม)
(3) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
(เดิม)
(4) นายวิริทธิ์พล
ชัยถาวรเสถียร
(ใหม่)
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 เนื่องจากเป็ นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ และได้ใช้
ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริ ษทั ทาให้งานของบริ ษทั ประสบความสาเร็ จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมี
คุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้อกาหนดของสานักงาน กลต. และข้อบังคับ
บริ ษทั ตามประกาศที่เกี่ยวข้องและข้อบังคับบริ ษทั
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
30 กาหนดไว้ว่า “ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของ
บริษัท หรือเข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือเป็ นหุ้นส่ วนไม่ จากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่ วนจากัด หรือ
เป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับ
กิจการของบริษัท ไม่ ว่าจะทาเพือ่ ประโยชน์ ตน หรือประโยชน์ ผ้อู ื่น เว้นแต่จะได้ แจ้งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่ อนที่จะมีมติแต่งตั้ง ”
ดังนั้น ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านที่
เสนอแต่งตั้งในคราวประชุมนี้เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนี้
นางสมพร
ติยะวิบูลย์ ศิริ ดารงตาแหน่ง กรรมการ
- บริ ษทั แชมป์ เอช จากัด
- บริ ษทั ไทยสปอร์ ตการ์ เมนต์ จากัด
- บริ ษทั ไหมทอง จากัด
นายชัยเลิศ
มนูญผล
ดารงตาแหน่ง กรรมการ
- บริ ษทั แชมป์ เอช จากัด
- บริ ษทั แชมป์ กบินทร์ จากัด
- บริ ษทั ไทยสปอร์ ตการ์ เมนต์ จากัด
ทั้งนี้ ประวัติของบุคคลทั้ง 4 ท่านที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั และนิ ยาม
กรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ้นพร้ อมกับหนังสื อเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั
ขอเสนอที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
(1) นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
หน้า 10/ 15

(3) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
(4) นายวิริทธิ์พล
ชัยถาวรเสถียร
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกตั้ง
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตั้งกรรมการจานวน 3 ท่าน และ
ด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากจานวน 1 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ประจาปี 2559 โดยพิจารณาเลือกตั้งเป็ น
รายบุคคลตามที่เสนอ ของจานวนเสี ยงทั้งหมด ดังนี้
ผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทั้งสิ้น 99 ราย รวมจานวนหุ้นได้ 73,683,795 หุ้น
กรรมการ
เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
คะแนนเสี ยง ร้ อยละ คะแนนเสี ยง ร้ อยละ คะแนนเสี ยง ร้ อยละ
1. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
73,683,795 100
0
0
0
0
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
73,683,795 100
0
0
0
0
3. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
73,683,785 100
10
0
0
0
4. นายวิริทธิ์พล ชัยถาวรเสถียร
73,683,795 100
0
0
0
0
ดังนั้นคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2559 มีจานวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี้
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
5. นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา
อาพันวงษ์
7.
นายอมร
อัศวานันท์
8. นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
9. นางช่อ
ทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
10. พลเอกโกญจนาท
จุณณะภาต
11. นาย
สันติ
บางอ้อ
12. นายวิริทธิ์พล
ชัยถาวรเสถียร
โดยมี นายอมร อัศวานันท์
นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
นางช่ อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และ นายสั นติ บางอ้ อ เป็ นกรรมการอิสระ
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจาปี 2559
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 “ห้ ามมิให้ บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์ สินอื่นใดให้ แก่ กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นโดยปกติวสิ ั ย ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริษัท
ทั้งนี้ไม่ รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”
บริ ษทั ได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี้
ปี 2557
ปี 2558
ค่าเบี้ยประชุม
858,000
1,012,000
ค่าตอบแทนกรรมการ
2,300,000
1,600,000
รวม
3,158,000
2,612,000
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควรกาหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในวงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
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และวงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ้นและจานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา รวมถึง
ความเหมาะสมกับ การท าหน้าที่ และความรั บผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื่ อง ทั้งนี้ ไม่รวมถึ ง
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่าย ดังนี้
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาปี ( สาหรับกรรมการบริษัททุกท่ าน ) โดยคณะกรรมการกาหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พจิ ารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ค่าเบีย้ ประชุม ปี 2559 ( เฉพาะกรรมการที่เข้าร่ วมประชุม )
จานวนเงิน
ในการทาหน้ าที่
ตาแหน่ ง
(บาท)
คณะกรรมการบริ ษทั
ประธาน
12,000
กรรมการ
9,000
คณะกรรมการตรวจสอบ
ประธาน
12,000
กรรมการ
9,000
คณะกรรมการกาหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
ประธาน
10,000
คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยง / คณะกรรมการกากับดูแล
กรรมการ
8,000
กิจการ
(3) สาหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กาหนดให้อยูใ่ นดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความ
รับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอื่น - ไม่มี ทั้งนี้ ตั้งแต่ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นอนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่จ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น
ขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกาหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ตามที่คณะกรรมการเสนอ และค่าเบี้ยประชุมให้เป็ นไปตามที่ผถู้ ือหุ้นเสนอต่อที่ประชุมในครั้งนี้
ด้วยจานวนเสี ยงทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนราย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุ ้นที่มาร่ วมประชุม

99
0
0

73,683,795
0
0

100
0
0

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
นายอมร อัศวานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรี ยนต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้ อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนั กงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดารงตาแหน่ งหน้ าที่ใด ๆ ของบริษัท ”
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และ ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีน้ ัน ให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้ นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นอาจถูกเลือกกลับ
เข้ ามารับตาแหน่ งอีกก็ได้ ” และข้ อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับสิ นจ้างเท่ าใด ให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกาหนด”
สาหรับปี 2559
ขอเสนอผูส้ อบบัญชีรายเดิม ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรี ยบเทียบ เห็นสมควรให้บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชีพบัญชี และสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ่ งมีความเชี่ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที่ยอมรับโดยทัว่ ไป และมี
ความเป็ นอิสระ จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตั้ง
1. นายชยพล
2. นางกิ่งกาญจน์
3. นางสาวรสพร
4. นางสาวสุมนา
จาก บริ ษทั สานักงาน อีวาย จากัด

ศุภเศรษฐนนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 และ/หรื อ
อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496 และ/หรื อ
เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659 และ/หรื อ
พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจาปี 2559

และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปี 2559 ทั้งนี้ได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงานและอัตราค่า
สอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชี ดังนี้

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาปี
รวมทั้งสิ้ น

ปี 2559 (บาท)
360,000
590,000
950,000

ปี 2558 (บาท)
360,000
590,000
950,000

พร้อมได้เรี ยนให้ผถู้ ือหุ้นทราบว่า นอกจากค่าสอบบัญชียงั มีค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจาก
สานักงานสอบบัญชีที่ผสู้ อบบัญชีสงั กัด ดังนี้
ประเภทงานบริการอื่น
ค่าตรวจสอบ BOI
รวม

ปี 2559 (บาท)

ปี 2558 (บาท)

50,000

50,000

50,000

50,000

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ่ งบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม ดังนั้นผูส้ อบบัญชีจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
นายอนุ ว่องสารกิจ : กล่าวขอบคุณที่ EY ไม่เพิ่มค่าสอบบัญชี / ปี นี้มีการเพิ่มมาตรฐานการบัญชีหรื อไม่ / ใน
ส่วนของ BOI ปี นี้ที่เหลือ 50% งานน้อยลงแต่คิดค่าใช้จ่ายเท่าเดิมใช่หรื อไม่
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม : บริ ษทั ทาตามมาตรฐานการบัญชีใหม่ และในส่วน BOI ที่เป็ น 50% มีระยะเวลา 5 ปี
งานยังเท่าเดิม ซึ่ งมีค่าบริ การ 50,000 บาท ในการตรวจสอบจานวน 1 ฉบับ
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ขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตั้งผูส้ อบบัญชีและ
กาหนดค่าสอบบัญชี ตามที่คณะกรรมการเสนอ ด้วยจานวนเสี ยงทั้งหมด ดังนี้

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

จานวนราย

จานวนเสี ยงที่ลงมติ
(1หุ ้น เท่ากับ 1 เสี ยง)

ร้อยละของจานวนหุ ้นที่มาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน

100
0
0

73,695,795
0
0

100
0
0

วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
นายอนุ ว่องสารกิจ
: ขอให้ช่วยวิเคราะห์เศรษฐกิจปี นี้ / บริ ษทั มีการวางแผนงานหรื อกลยุทธ์ในการทาธุรกิจอย่างไร และมี
แนวโน้มจะทาอย่างไรให้บริ ษทั ดีข้ ึนและจะโตขึ้นอย่างไร
: มีแผนการอะไรพิเศษที่จะไปกระตุน้ รายได้ เช่น การลดราคา หรื องานของสหพัฒน์
: สิ นค้าตัวไหนที่จะหามาทดแทน Lacoste มีการตั้งเป้ าอย่างไร
: การเข้าสู่ AEC จะมีแผนขยายไปประเทศเพื่อนบ้าน CLMV อย่างไร
: Capacity ตอนนี้มีมากน้อยเพียงใด /ลดลงหรื อเพิ่มขึ้นเท่าไร
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชี้แจง ดังนี้
: เศรษฐกิจปี นี้ทรง ๆ ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ตัวผูบ้ ริ หารที่จะพัฒนาตัวเอง และพัฒนางานให้มากขึ้น แข็งแรงขึ้น
เพื่อจะได้มาซึ่ ง Order ให้มากขึ้น ตอนนี้เราก็ทาเต็มที่อยู่ เชื่อว่าปี นี้น่าจะดีข้ ึนกว่าปี ที่แล้ว ซึ่ งไม่เกี่ยวกับเรื่ องที่
Lacoste ยกเลิกไป โดยบริ ษทั ยังมีความตั้งใจที่จะไปเอา Order Lacoste กลับมา
: การลดราคาเป็ นปกติที่ตอ้ งทาอยูแ่ ล้ว กรณี ที่มีสินค้าเหลือมาก ๆ ไม่ใช่เรื่ องพิเศษ แต่ความเป็ นพิเศษ คือ
การมีความตั้งใจมาก ๆ ในการหา Order ให้มากขึ้น
: Lacoste เป็ นสิ นค้าตัวใหญ่ ตัวที่จะมาทดแทนไม่ใช่มีง่าย เราเป็ นบริ ษทั ผลิต ต้องมุ่งหา Order จากบริ ษทั
อื่นๆ ในโลกที่เขาสนใจจะมาผลิต
: สาหรับโรงงานต้อง Fill Capacity ในประเทศไทยให้เต็ม สร้างประสิ ทธิภาพให้กบั โรงงานเรา ราคาต้อง
ไม่แพงเกินไป ลูกค้าจะได้ไม่ไปซื้ อกับประเทศอื่น จึงไม่ใช่เงื่อนไขที่จะไปเปิ ดโรงงานในต่างประเทศ ซึ่ งทาง
บริ ษทั ขายก็ให้ความสนใจและได้ไปบุกเบิกเพื่อนาสิ นค้าจากประเทศไทยไปจาหน่ายในต่างประเทศ
: ส่วนด้าน Capacity ของเรายังไม่เต็มใช้ประมาณ 80% เราต้องมุ่งหา Order ควรทาให้ได้ 90% กว่า
นายพงศ์ พพิ ฒ
ั น์ วานิชวงศ์
: จากที่เห็นบริ ษทั Garment นโยบายส่วนใหญ่ไปแสวงหาแรงงานราคาถูก แต่เรายังยืนหยัดที่จะตั้ง
โรงงานในไทย มีมุมมองอย่างไร
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
: ถ้าโรงงานเรายังมี Capacity เหลือ ไม่ควรไปเปิ ดในประเทศอื่นเพื่อหาแรงงานถูก ควรเพิ่มประสิ ทธิภาพ
โรงงานในประเทศไทยมากว่า บางคนอาจไม่มีศกั ยภาพหรื อความสามารถเพิ่มประสิ ทธิภาพ จึงมุ่งหาแรงงาน
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ราคาถูก ซึ่ งตอนนี้มีแรงงานต่างชาติในไทยถึงประมาณ 30 % และจ่ายค่าแรงเท่าคนไทย
Capacity ให้มากขึ้นและเพิ่มประสิ ทธิภาพให้ดีข้ ึนก็จะสามารถเพิ่มในส่วนของกาไรด้วย

เราควรมุ่งเน้น

กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนถามท่านผูถ้ ือหุ้นว่ามีเรื่ องอื่นใดที่จะเสนอเพื่อพิจารณาหรื อไม่ และเมื่อไม่
มีผใู้ ดเสนอเรื่ องอื่น กรรมการผูจ้ ดั การจึงได้มอบวาระให้แก่ท่านประธานฯ เพื่อกล่าวปิ ดประชุมต่อไป
ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ้นที่ได้สละเวลามาร่ วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการชุดนี้บริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึ่ง
โดยจะบริ หารจัดการตามหลักการกากับดูแล
กิจการที่ดีอย่างเคร่ งครัด และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครั้งที่ 37 นี้
ปิ ดประชุมเวลา 09.55 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
(นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษทั
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