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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั�งที� 39 
บริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที�  0107537001552  

วนัที�ประชุม : วนัองัคารที�  24  เมษายน  2561    เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 
สถานที�ประชุม : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์หอ้งเจา้พระยา 1  เลขที� 372  ถนนพระราม 3  
  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที�ประชุม : นายบุญเกียรติ   โชควฒันา           ประธานกรรมการบริษทั 
เลขานุการที�ประชุม  : นางสุวมิล         เจริญศรีชยั          เลขานุการบริษทั 
ผู้มสิีทธิเข้าประชุม  : ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุน้ (Record Date) ที�มีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญั 
   ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2561 ในวนัที�  16  มีนาคม  2561    
  จาํนวนผูถื้อหุน้รวมทัKงสิKน 825 ราย   รวมจาํนวนหุน้ทัKงสิKน 96,000,000 หุน้   
เริ�มประชุม : จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะที�เขา้ร่วมประชุมรวมทัKงสิKน 68 ราย (จาํนวน 53 คน )       
  นบัรวมจาํนวนหุน้ทัKงสิKน 73,629,175 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 76.70 ของจาํนวนหุน้ทัKงหมด   
  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

วาระ 
การประชุม 

จาํนวนผูถื้อหุน้และ
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ที�เขา้ประชุม (คน) 

จาํนวนผูถื้อหุน้และ 
ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ที�เขา้ประชุม (ราย) 

จาํนวนหุน้ คิดเป็นร้อยละของ
จาํนวนหุน้ทัKงหมด 

วาระที� 1-2 55 70 73,681,141 76.75 
วาระที� 3-9 56 71 73,726,141 76.80 

 
  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนต่อที�ประชุมวา่ ขอ้บงัคบัของบริษทั  “ ขอ้ 36 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ไม่นอ้ยกวา่ 25 คน หรือไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ�งของจาํนวนผูถื้อหุน้ทัKงหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3  
ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัKงหมด” 
 นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ที�ประธานที�ประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นทุกท่าน
เพื�อเขา้สู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครัK งที� 39 รวมทัKงแนะนาํกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและผูส้อบ
บญัชี ที�เขา้ร่วมประชุม  ดงันีK  
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั       
      ประธานกรรมการสรรหา  และ 
      ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 
2. นายชยัเลิศ  มนูญผล   รองประธานกรรมการบริษทั 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
3. นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผูจ้ดัการ   

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
4. นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม  รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   
ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน 
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5. นางสมพร  ติยะวบูิลยศิ์ริ  กรรมการสรรหา 
6. นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์  กรรมการ 
7. นายวริิทธิT พล  ชยัถาวรเสถียร  กรรมการ 
8. นายขจรศกัดิT  วนัรัตน์เศรษฐ    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ    
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสี�ยง 
10. นายสนัติ  บางออ้   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

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

กรรมการสรรหา และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางศศิวมิล  ขลุ่ยศรีตระกลู  กรรมการบริหาร และ รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวนพรัตน์ อศัวศิริพงศ ์  กรรมการบริหาร/ รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ  และ 
      กรรมการบริหารความเสี�ยง 
3. นายอนุพงศ ์  วชัราภินชยั  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนผลิต 
4. นางณฐัชพนัธ์พร สุนทรวเิศษ  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 1 
5. นางกลัยาณี  จนัทรพิกลุ  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนจดัซืKอ 
6. นางพจมาลย ์  อิงคณิสาร  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 2 
7. นางพรทิพย ์  ตัKงพจน์ทวพีร  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 
8. นางสุวมิล  เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั 

กรรมการบริหารความเสี�ยง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนทะเบียนหุน้ 

       ทัKงนีK  คณะกรรมการบริษทั และ คณะกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมโดยครบถว้น คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ที�ไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในครัK งนีK   ซึ� งทาํหนา้ที�ตรวจสอบการลงคะแนนและการนบัคะแนน  คือ    
นายชยพล         ศุภเศรษฐนนท ์ และ นางสาวมนฤดี        นุ่มประสงค ์

 จากบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั 
              นางสุวมิล  เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการแจง้ระเบียบวาระการประชุมและขอ้ปฏิบติั 
การประชุมใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีเกี�ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียม
กนั ดงันีK  

1. เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเรื�องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื�อบุคคล  เพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตัKงเป็นกรรมการบริษทั ตัKงแต่วนัที� 1- 30 ธนัวาคม 2560 

        ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรื� องเพื�อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื�อบุคคล เพื�อรับการ
พิจารณาเลือกตัKงเป็นกรรมการบริษทั 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที�ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระเป็นผูรั้บมอบ
ฉนัทะได ้

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้  
      ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้ 
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  จากนัKนไดแ้จง้ใหที้�ประชุมไดท้ราบถึงวธีิการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนีK   ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43  
คือ ใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง การลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยในทุกวาระ  ซึ�งผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ   
 การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะกรณีที�ผูถื้อหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  รวมทัKงคะแนน
เสียงตามบตัรเสีย(ถา้มี)  จากนัKนจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมาหักออกจากจาํนวนเสียงทัKงหมดที�เขา้ร่วมประชุมส่วนที�
เหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงที�เห็นดว้ยในวาระนัKน ๆ 

ทัKงนีK   ในกรณีที�ผูถื้อหุน้ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้�นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนงัสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหนา้  บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุ้น
ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

สาํหรับกรณีที�ถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน  เช่น ลงคะแนนเกินกว่า
หนึ�งช่อง หรือ กรณีที�มีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน โดยไม่ลงชื�อกาํกบับริเวณที�ขีดฆ่า 

และในกรณีที�มีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  ภายหลงัจากที�ไดเ้ริ�มการประชุมแลว้  ผูถื้อหุ้นมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนนไดต้ามวาระที�เหลืออยู่  และบริษทัจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นที�มาเขา้ร่วมประชุมระหว่างการ
ประชุม เป็นองคป์ระชุมตัKงแต่วาระที�ไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพื�อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป    และบริษทั จะแจง้
ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกรณีที�มีผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิ�มเท่านัKน 

บริษทันบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode  เพื�อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ซึ�งผูถื้อหุน้สามารถเห็น
คะแนนบนจอพร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันีK  

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตัKงกรรมการบริษทั ผูถื้อหุ้นที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้าย
คะแนน  เจา้หนา้ที�จะนบัคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทัKงลงนามในบตัรลงคะแนน  และส่งคืน  เจา้หนา้ที�ทนัที 

2. สาํหรับวาระเลือกตัKงกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ตัKงแต่
ลงทะเบียนเขา้ประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตัKงกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทัKงลงนามในบตัรลงคะแนน   กรณีผูถื้อ
หุ้นที�ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  ในการเลือกตัKงกรรมการบริษทัท่านใดให้ยกป้ายคะแนน  เจา้หน้าที�จะนับคะแนน  
และเมื�อเสร็จสิKนการลงมติในวาระนีK  เจา้หนา้ที�จะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

เพื�อนับคะแนน เห็นด้วย  ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง    และเพื�อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�สํานักงาน
คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้

ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบ
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัใหเ้ป็นไปตามที�ผูถื้อหุน้
ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

จากนัKนไดม้อบหมายให ้ นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม กรรมการผูจ้ดัการ  เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป 

      วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ครั�งที� 38  
                 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ครัK งที� 38  
เมื�อวนัที� 25 เมษายน 2560  และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พร้อมทัKงไดเ้ผยแพร่ไวใ้นเวบ็ไซด์ของบริษทั 
ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พร้อมไดจ้ดัส่งให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายใน
ระยะเวลาที�กฏหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  
คณะกรรมการมีความเห็นวา่ไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งแลว้   
การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
                    ลงคะแนน 



- 14 - 

   เมื�อไม่มีขอ้ซกัถาม จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณารับรอง  
                   มติที�ประชุม    ที�ประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดงักล่าว  ของจาํนวน
เสียงทัKงหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 70 73,681,141 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที� 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการ 
  กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมวา่ รายงานของคณะกรรมการบริษทัและผลการดาํเนินงานใน
รอบปี 2560  บริษทัไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดลงในรายงานประจาํปี 2560  ตามที�ไดจ้ดัส่งให้ท่าน          ผูถื้อหุ้นพร้อม
หนงัสือนดัประชุมเป็นการล่วงหนา้แลว้  
  และขอนาํเสนอภาพรวมผลการดาํเนินงาน ซึ�งมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงันีK  
 ณ สิ�นปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,778.10 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 59.13  ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 
3.22  จากการบริหารจดัการสินคา้คงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่วน 
 หนี�สินรวมมีจํานวน 240.42 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 105.14 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 30.43  จากเจา้หนีKการคา้และ
เจา้หนีK อื�นลดลง   ซึ�งเป็นการลดลงจากการซืKอวตัถุดิบและซืKอสินคา้ใหเ้หมาะสมกบัการผลิตและการขาย 
       ส่วนของผู้ถือหุ้น มจีาํนวน 1,537.68  ล้านบาท    เพิ�มขึKนจาํนวน 46 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.08  

      -   จากการวดัมูลค่าเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผื�อขายเพิ�มขึKนจาํนวน 61.52 ลา้นบาท  
      -   และมีผลการดาํเนินงานขาดทุนสุทธิ 15.52 ลา้นบาท   
          มีมูลค่าหุน้ตามบญัชีต่อหุน้ 16.02 บาท เพิ�มขึKน 0.48 บาท  คิดเป็นร้อยละ 3.08  

 บริษัทมรีายได้จากการขายจาํนวน  959.83  ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 108.46 ลา้นบาท  คิดเป็นร้อยละ 10.15  
 - เกิดจากรายไดจ้ากการขายในประเทศลดลงจาํนวน  86.28  ลา้นบาท  จากสินคา้ชุดชัKนในและเครื�องหนงัที�ลดลง   
  -  และรายไดจ้ากการขายต่างประเทศลดลงจาํนวน  22.18 ลา้นบาท เนื�องจากลูกคา้ชะลอคาํสั�งซืKอ 
           มีรายได้อื�นจํานวน 113.56 ล้านบาท  เพิ�มขึKนจาํนวน  66.12 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 139.38  มาจากผลกาํไรจาก
การขายเงินลงทุนจาํนวน 60.69 ลา้นบาท 
           บริษัทมรีายได้รวมจาํนวน  1,073.39 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 42.34  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 3.79 
และมีค่าใชจ่้ายทัKงสิKน 1,085.73 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน  109.25 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 9.14   
           ในปี 2560 บริษัทมผีลขาดทุนสุทธิ จาํนวน  15.52  ล้านบาท  ลดลงจากปีก่อน           
          ( รายละเอียดเพิ�มเติมท่านผูถื้อหุน้สามารถดูไดใ้นรายงานประจาํปี 2560) 
สําหรับด้านการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  ตามที�บริษทัไดผ้่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทย ในการต่อตา้นการทุจริต 
เมื�อวนัที� 14 ตุลาคม 2559  
 คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และมอบหมายใหด้าํเนินการอยา่งต่อเนื�อง ดงันีK  

- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดมี้การติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการทุจริต
คอร์รัปชนัอยา่งต่อเนื�อง  
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- ดา้นคณะกรรมการบริหารความเสี�ยงไดก้าํหนดให้มีการรายงานความเสี�ยงในดา้นการทุจริตคอร์รัปชนัในทุก
ไตรมาส  

  โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู ้ตรวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 
  จากการที�ไดส้ร้างใหเ้ป็นวฒันธรรมขององคก์ร  ในปี 2561 บริษทัไดมี้การกาํหนดแผนการอบรมและทบทวน
ใหก้บัพนกังานทั�วทัKงองคก์ร        
นายกติต ิ ประยูรพนัธ์ุรัตน์ (ผู้ถือหุ้น)  
 : เนื�องจากบริษทัมีผลการดาํเนินงานขาดทุน  จะมีแนวทางแกไ้ขอยา่งไร 
กรรมการผู้จดัการ  : บริษทัมีแนวทาง ดงันีK  

- เพิ�มยอดขายจากสินคา้ที�มีมูลค่าเพิ�ม ดว้ยนวตักรรม 
- เพิ�มประสิทธิภาพการผลิต การลงทุนเครื�องจกัรที�มีประสิทธิภาพ (เครื�องจกัร Automation) 
- การลดค่าใชจ่้าย     

การลงมต ิ: วาระนีK เป็นวาระเพื�อทราบ  ไม่ตอ้งมีการลงมติ 
         ท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือไม่   
                           เมื�อไม่มีผูใ้ดซกัถาม   ขอใหที้�ประชุมรับทราบ และขอผา่นไปยงัวาระการประชุมต่อไป 

  วาระที� 3  พจิารณาอนุมตังิบการเงนิ สิ�นสุด ณ วนัที� 31 ธันวาคม 2560 
   กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมวา่   งบการเงิน ซึ�งประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
กาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลี�ยนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน 
สิKนสุด ณ วนัที� 31 ธนัวาคม 2560 ไดจ้ดัทาํขึKนตามหลกัการบญัชีที�รับรองทั�วไป ที�ผา่นการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้  ตาม
รายละเอียดในรายงานประจาํปี 2560  ซึ�งไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้  

 รายการ จาํนวน (บาท) 
สินทรัพยร์วม 1,778,103,120.98  
หนีK สินรวม 240,422,578.73  
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,537,680,542.25  
รายไดร้วม 1,073,390,397.09  
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ (15,517,110.27)  
กาํไร(ขาดทุน)ต่อหุน้   (0.16)  

 
นางศิริพร  ขัตตพงษ์ (อาสาพิทกัษสิ์ทธิ : สมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย) 

-  หน้า 65 ค่าเผื�อการลดมูลค่าสินคา้เหลือ เป็นวงจรอายุของสินคา้และสภาพเศรษฐกิจ ซึ� งเป็นความเสี�ยง
เกี�ยวกบัการลดมูลค่าสินคา้ และการลา้สมยัของสินคา้หรือไม่ 

- หนา้ 83 ลูกหนีK อื�น – กิจการที�ไม่เกี�ยวขอ้งกนั จาํนวน 32,926,000บาท ไม่มีการตัKงค่าเผื�อหนีKสงสยัจะสูญ 
นางสุนันท์  นิยมในธรรม  รองกรรมการผูจ้ดัการ 

- ทางบญัชีมีการคาํนวณค่าเผื�อสินคา้ลา้สมยัตามอายสิุนคา้ 6 เดือน / 1 ปี  เพื�อให้สะทอ้นความเป็นจริงตาม
สภาพของสินคา้ 

- ทางบญัชีจะทาํการบนัทึกค่าเผื�อหนีKสงสยัจะสูญ  กรณีที�ลูกหนีK มีปัญหา 
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การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
              เมื�อไม่มีขอ้ซกัถาม  จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั  
    มติที�ประชุม ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงิน ประจาํปี 2560  สิKนสุด
วนัที� 31 ธนัวาคม 2560  ของจาํนวนเสียงทัKงหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 71 73,726,141 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 วาระที� 4  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 
          กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อที�ประชุมวา่ งบกาํไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษทั ในปี 2560 มีดงันีK  
         กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา             735,716,076.18   บาท 

       กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ สาํหรับปี 2560              (15,517,110.27)   บาท          
         รวมเป็นกาํไรที�จะนาํมาจดัสรรทัKงสิKน             720,198,965.91   บาท 
               คณะกรรมการบริษทัขอเสนอจดัสรรกาํไร ดงันีK  
       - พจิารณาการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 
    กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนชีKแจงต่อที�ประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัข้อ 58  “บริษัทต้องจัดสรรเงิน
กาํไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ�งในยี�สิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  
จนกว่าทุนสํารองนั�นจะมจีาํนวนถึงหนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”  
   ในปี 2560  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ตามที�กฏหมายกาํหนด คือ 9.6 
ลา้นบาท  จึงไม่ตัKงสาํรองเพิ�มในปีนีK  
 - พจิารณาจดัสรรเงนิปันผล 
   บริษทัมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกาํไรสุทธิ  โดยพิจารณาถึงผลประกอบการ
และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
   ตามมติที�ประชุมคณะกรรมการบริษทั ครัK งที� 1/2561  เมื�อวนัที� 26 กุมภาพนัธ์ 2561 มีมติให้นาํเสนอที�
ประชุมผูถื้อหุน้  ใหจ่้ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.23 บาท รวมเป็นจาํนวนเงิน 22,080,000 บาท  
  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมที�บริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30 สาํหรับผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับ
เงินปันผลตามที�ปรากฏรายชื�อ ณ วนักาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัที�          9 พฤษภาคม 
2561  และกาํหนดจ่ายในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561  ซึ� งเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษทั  โดยมีขอ้มูล
เปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงันีK  

                  รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2560 ปี 2559 
1.  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ                                             (ลา้นบาท) (15.52) (75.05) 
2.  จาํนวนหุน้                                                         (ลา้นหุน้) 96 96 
3.  เงินปันผล                                                          (บาท/หุน้) 0.23 - 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัKงสิKน                               (ลา้นบาท) 22.08 - 
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         ดงันัKน บริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือยกไปจาํนวน 698,118,965.91 บาท รายละเอียดดงันีK  

รายละเอยีด จาํนวนเงนิ (บาท) 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา ( 1 มกราคม 2560) 735,716,076.18   
กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2560 (15,517,110.27) 
กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 720,198,965.91 
เงินปันผล  22,080,000.00 
รวมเป็นกาํไรสะสมที�ยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 698,118,965.91 

การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
                   ลงคะแนน 
    ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั 
     มตทิี�ประชุม ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2560ในอตัรา
หุ้นละ 0.23 บาท  เป็นจาํนวนเงิน  22,080,000.00 บาท  โดยจ่ายจากกาํไรสะสมที�บริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ใน
อตัราร้อยละ 30 และกาํหนดจ่ายในวนัที� 18 พฤษภาคม 2561 และบริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือยกไปเป็น
จาํนวน  698,118,965.91 บาท  ของจาํนวนเสียงทัKงหมด 

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 71 73,726,141 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 
วาระที� 5 พจิารณาเลอืกตั�งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   

       กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อที�ประชุมว่า ตามขอ้บังคบัของบริษทั ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญ
ประจาํปีทุกครั�งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถ้าจาํนวนกรรมการที�จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 
ส่วนไม่ได้  กใ็ห้ออกโดยจาํนวนใกล้ที�สุดกบัส่วน 1 ใน 3  กรรมการที�จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนั�น  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ในตําแหน่งนานที�สุดนั�น
เป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง กรรมการซึ�งพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับเลอืกตั�งใหม่ได้ ”    
        ปัจจุบนักรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัK งที� 39  มีกรรมการที�ตอ้งออก
ตามวาระจาํนวน 4  ท่าน ดงันีK  
 (1)  นายบุญเกียรติ โชควฒันา      กรรมการที�ไม่เป็นผูบ้ริหาร 
 (2)  นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม กรรมการที�เป็นผูบ้ริหาร 
 (3)  พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต กรรมการอิสระ 
 (4)  นายสนัติ บางออ้ กรรมการอิสระ 
                     ทัK งนีK คณะกรรมการสรรหาซึ� งประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร  ติยะวบูิลยศิ์ริ และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ไดด้าํเนินการสรรหาบุคคลที�เห็นวา่
มีคุณสมบติัเหมาะสม เพื�อเสนอแต่งตัKงเป็นกรรมการ 
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 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดงักล่าว นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ซึ� งเป็นกรรมการที�ครบวาระใน
ครัK งนีKและถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดอ้อกจากหอ้งและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผูที้�จะคดัเลือกเป็นกรรมการแทน
ตนเอง โดยใหน้างสมพร  ติยะวบูิลยศิ์ริ และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ร่วมกนัพิจารณา 
           ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ซึ� งไม่รวมกรรมการที�ได้รับการเสนอชื�อ  เห็นชอบตามที�
คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอเลือกตัKงกรรมการ 4 ท่านเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึ�ง  เนื�องจาก
เป็นบุคคลที�มีคุณสมบติัที�เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถที�เป็นประโยชน์
กบับริษทั  รวมทัKงบุคคลที�ไดรั้บการเสนอชื�อให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  สามารถให้ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ
และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที� เกี�ยวข้อง  รวมทัK งมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจาํกัด พ.ศ.2535 และ
ขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต.  ขอ้บงัคบับริษทั  และประกาศที�เกี�ยวขอ้ง  
 ทัK งนีK  พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต และ นายสันติ บางออ้ ซึ� งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระไดด้าํรง
ตาํแหน่งกรรมการมาเป็นระยะเวลา 9 ปี ( 3 วาระ) ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของ
บริษทั  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ รวมทัKงเป็นกรรมการที�ไดน้าํประสบการณ์ ความรู้ และความเชี�ยวชาญมา
ให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยทุธ์และการดาํเนินงานของบริษทั  รวมทัKงสามารถให้ความเห็นได้
อยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์�เกี�ยวขอ้ง   

อนึ� ง ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 30 
กาํหนดไวว้า่ “ ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผดิในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของ
บริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื�นที�ประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขันกบักจิการของบริษัท ไม่ว่าจะ
ทาํเพื�อประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้อื�น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมมีตแิต่งตั�ง ”   
 ดงันัKน ก่อนที�ที�ประชุมจะลงมติเลือกตัKง ขอแจง้ให้ที�ประชุมรับทราบวา่ มีกรรมการ 2 ท่านที�เสนอแต่งตัKง
ในคราวประชุมนีK เป็นกรรมการในบริษทัอื�น ซึ� งประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษทั ดงัรายนามต่อไปนีK  
 นายบุญเกยีรต ิ   โชควฒันา และ นายเจริญ  เจริญวฒันาสุขสม 
                      ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการ  : บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั 

       : บริษทั แชมป์กบินทร์ จาํกดั 
ทัKงนีKประวติัของบุคคลทัKง 4  ท่านที�ไดรั้บการเสนอชื�อให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และนิยาม

กรรมการอิสระ  ไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้แลว้  คณะกรรมการบริษทั ขอเสนอ
ที�ประชุมพิจารณาเลือกตัKงกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล คือ 
 (1) นายบุญเกียรติ โชควฒันา  
 (2) นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม   
 (3) พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  
 (4) นายสนัติ บางออ้  
การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง 
                   ลงคะแนน 

  ขอใหที้�ประชุมพิจารณาเลือกตัKง 
          มติที�ประชุม ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตัKงกรรมการจาํนวน 2 ท่าน และดว้ย
คะแนนเสียงขา้งมากจาํนวน 2 ท่าน เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัประจาํปี 2561 โดยพิจารณาเลือกตัKงเป็นรายบุคคล
ตามที�เสนอ ของจาํนวนเสียงทัKงหมด ดงันีK  
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             ผูถื้อหุน้ที�เขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะทัKงสิKน 71 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้73,726,141 หุน้  

กรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 
1. นายบุญเกียรติ     โชควฒันา 73,726,141 100 0 0 0 0 
2. นายเจริญ           เจริญวฒันาสุขสม 73,726,141 100 0 0 0 0 
3. พลเอกโกญจนาท  จุณณะภาต 73,726,131 100 10 0 0 0 
4. นายสนัติ             บางออ้  73,726,131 100 10 0 0 0 

 ดงันัKนคณะกรรมการของบริษทัในปี 2561  มีจาํนวน 12 ท่าน  ดงัรายนามต่อไปนีK  
  1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา       2.  นายชยัเลิศ  มนูญผล 
 3.  นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม  4.  นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม          
 5.  นางสมพร   ติยะวบูิลยศิ์ริ  6.  นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์
 7.  นายวริิทธิT พล ชยัถาวรเสถียร  8.  นายขจรศกัดิT   วนัรัตน์เศรษฐ 
 9.  พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  10.นายสนัติ  บางออ้ 
 11.นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั  12.นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา    
โดยมี      นายขจรศักดิR     วนัรัตน์เศรษฐ     พลเอกโกญจนาท      จุณณะภาต    
              นายสันต ิ บางอ้อ                   นางนุชนาถ               ธรรมมโนมยั     
               นางช่อทพิ  ปราโมช ณ อยุธยา       เป็นกรรมการอิสระ 

        วาระที� 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2561 
 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อที�ประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 32 “ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือ
ทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื�นโดยปกติ
วิสัย ในฐานะที�เป็นกรรมการของบริษัท  ทั�งนี�ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที�กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้างของบริษัท ” 
บริษทัไดเ้สนอ รายละเอียดประกอบ ดงันีK  

 ปี 2560 ปี 2559 

ค่าเบีKยประชุม  583,000 947,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ 850,000 850,000 

รวม      1,433,000      1,797,000 

 สาํหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามที�คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควร
กาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริษทั 
และวงเงินค่าตอบแทนที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมผูถื้อหุ้นและจาํนวนเงินค่าตอบแทนที�จ่ายในปีที�ผ่านมา  รวมถึงความ
เหมาะสมกบัการทาํหนา้ที�และความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื�อง ทัKงนีK ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือ
สวสัดิการอื�นที�กรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั และเสนอใหจ่้าย ดงันีK  

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี  ( สาํหรับกรรมการบริษทัทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกาํหนด
ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 
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(2)   ค่าเบีKยประชุม  ปี 2561 ( เฉพาะกรรมการที�เขา้ร่วมประชุม )  

ในการทาํหน้าที� ตาํแหน่ง จาํนวนเงนิ(บาท) 

คณะกรรมการบริษทั ประธาน 12,000 
กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,000 
กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา   
คณะกรรมการบริหารความเสี�ยง/คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธาน 10,000 

กรรมการ 8,000 

(3) สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอื�นที�คณะกรรมการบริษทัแต่งตัKงขึKนนัKน กาํหนดให้อยูใ่นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ที�ความรับผิดชอบ 

(4) ค่าตอบแทนอื�น   - ไม่มี - 

                   ทัKงนีK  ตัKงแต่ที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติัและให้ใชจ้นกวา่มีการเปลี�ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที�จ่ายตอ้งไม่
เกินวงเงินที�ไดรั้บอนุมติัจากที�ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 
การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทัKงหมด 
                   ของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

        ขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั 
 มตทิี�ประชุม   ที�ประชุมพิจารณาแลว้    มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการบริษทัตามที�คณะกรรมการเสนอ และค่าเบีK ยประชุมให้เป็นไปตามที�ผูถื้อหุ้นเสนอต่อที�ประชุมในครัK งนีK   ดว้ย
จาํนวนเสียงทัKงหมด  ดงันีK  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
 

เห็นดว้ย 71 73,726,141 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 
 วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั�งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 
                 นายขจรศกัดิT   วนัรัตน์เศรษฐ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้รียนต่อที�ประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทั ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดาํรงตาํแหน่งหน้าที�ใด ๆ ของบริษัท”  และ ข้อ 50 
“ผู้สอบบัญชีนั�น ให้ที�ประชุมสามญัผู้ถือหุ้นเลอืกตั�งทุกปี  ผู้สอบบัญชีซึ�งออกไปนั�นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีก
กไ็ด้”   และข้อ 51  “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด  ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นกาํหนด”         
         สาํหรับปี 2561  ขอเสนอผูส้อบบญัชีรายเดิม ซึ� งคณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามที�คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ  โดยพิจารณาขอ้มูลเปรียบเทียบ  เห็นสมควรใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทั  
มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั สภาวชิาชีพบญัชี และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ 
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ซึ� งมีความเชี�ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นที�ยอมรับโดยทั�วไป และมีความเป็นอิสระ จึงขอเสนอให้ที�ประชุม
พิจารณาอนุมติัแต่งตัKง 

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 
 (เป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั มาเป็นระยะเวลา 3 ปี ตัKงแต่ปี 2558)    และ/ หรือ 

2. นางกิ�งกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496   
 (ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั)   และ/ หรือ 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  
 (ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั)   และ/ หรือ 

4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 
 (ยงัไม่เคยเป็นเป็นผูล้งลายมือชื�อในงบการเงินของบริษทั) 

จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2561 
              และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2561 เพิ�มขึKนจากปี 2560 จาํนวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.50 เนื�องจากมี
ปริมาณงานเพิ�มขึKน   ค่าสอบบญัชี   มีดงันีK  

       ปี 2561 (บาท)         ปี 2560 (บาท) 

ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม 450,000 390,000 

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี   700,000 700,000 

ค่าบริการอื�น - ไม่ม ี- - ไม่มี - 

              รวมทัKงสิKน 1,150,000 1,090,000 

 ทัK งนีK  ผูส้อบบัญชีตามรายชื�อที�เสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ หรือผูที้� เกี�ยวขอ้งกับบุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  ซึ� งบริษทัไม่มีบริษทัย่อยและบริษทัร่วม  
ดงันัKนผูส้อบบญัชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 
การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน            
  ขอเสนอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั 
   มตทิี�ประชุม ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตัKงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าสอบ
บญัชี ตามที�คณะกรรมการเสนอ  ดว้ยจาํนวนเสียงทัKงหมด ดงันีK   

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 71 73,726,141 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

วาระที� 8 พจิารณาอนุมตักิารแก้ไขเพิ�มเตมิข้อบังคบัของบริษัท 
                        กรรมการผูจ้ดัการ  ไดเ้สนอต่อที�ประชุมวา่  เพื�อให้สอดคลอ้งกบัการแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จาํกดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที�แกไ้ขเพิ�มเติมตามคาํสั�งหัวหนา้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ          ที� 21/2560 เรื�อง การ
แกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมาย เพื�ออาํนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริษทัตอ้งแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั  ขอ้ 33 
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   ดงันัKน คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอที�ประชุมสามญัผูถื้อหุ้น เพื�ออนุมติัให้บริษทัแกไ้ข
เพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 33  โดยมีรายละเอียด ดงันีK  

ขอ้บงัคบั(เดิม) 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนั

สิKนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั  

          การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั 

          คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร 

           ผูถื้อหุ้นรวมกนันบัจาํนวนหุ้นไดไ้ม่นอ้ยกวา่หนึ�งในห้า (1/5) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายไดท้ัKงหมด  หรือผูถื้อ
หุ้นไม่นอ้ยกวา่ยี�สิบห้า (25) คน ซึ� งมีหุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าหนึ�งในสิบ (1/10) ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้
ทัKงหมด จะเขา้ชื�อกนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัเมื�อใดก็ได ้  แต่ตอ้ง
ระบุเหตุผลในการที�ขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย  ในกรณีเช่นนีKคณะกรรมการตอ้งจดัให้มี
การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหนึ�ง (1)  เดือนนบัแต่วนัไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

   
ขอ้บงัคบั (ใหม่) 

ข้อ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญัประจาํปี ภายในสี� (4) เดือน นบัแต่วนัสิKนสุดของรอบปี

บญัชีของบริษทั      

 การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ใหเ้รียกวา่ การประชุมวสิามญั           

 คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้สุดแต่จะเห็นสมควร 

  ผูถื้อหุน้คนหนึ�งหรือหลายคนซึ�งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของจาํนวนหุน้ที�จาํหน่ายไดท้ัKงหมด จะเขา้ชื�อ

กนัทาํหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวสิามญัเมื�อใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเรื�องและเหตุผลในการที�ขอให้

เรียกประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณีเช่นนีK  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุ้นภายในสี�สิบห้า (45)วัน 

นบัแต่วนัที�ไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 

 ในกรณีที�คณะกรรมการไม่จดัใหมี้การประชุมภายในกาํหนดระยะเวลาตามวรรคสี� ผูถื้อหุ้นทัKงหลายซึ� งเขา้ชื�อกนัหรือผูถื้อหุ้น

คนอื�น ๆ รวมกนัไดจ้าํนวนหุน้ตามที�บงัคบัไวน้ัKน จะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายในสี�สิบหา้ (45) วนันบัแต่วนัครบกาํหนดระยะเวลาตาม

วรรคสี�  ในกรณีเช่นนีK  ใหถื้อวา่เป็นการประชุมผูถื้อหุน้ที�คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผิดชอบค่าใชจ่้ายอนัจาํเป็นที�

เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

 ในกรณีที�ปรากฎว่าการประชุมผูถื้อหุ้นที�เป็นการเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าครัK งใด  จาํนวน ผูถื้อหุ้นซึ� งมาร่วม
ประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุมตามที�กาํหนดไวใ้นขอ้ 36 และขอ้ 37 ผูถื้อหุ้นตามวรรคห้าตอ้งร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค้่าใชจ่้ายที�
เกิดจากการจดัใหมี้การประชุมในครัK งนัKนใหแ้ก่บริษทั 

 ทัKงนีK  ขอมอบอาํนาจใหบุ้คคลที�คณะกรรมการบริษทัมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทั ที�กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอาํนาจแกไ้ขและเพิ�มเติมถอ้ยคาํเพื�อใหเ้ป็นไปตามคาํแนะนาํของนาย
ทะเบียน 
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การลงมต ิ: วาระนีKตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในสี� (3/4) ของจาํนวนเสียงทัKงหมดของ 
      ผูถื้อหุน้ซึ�งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  เมื�อไม่มีขอ้ซกัถาม  จึงขอใหที้�ประชุมพิจารณาอนุมติั  
  มตทิี�ประชุม ที�ประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหแ้กไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 33   ของจาํนวนเสียงทัKงหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงที�ลงมติ 
(1หุน้ เท่ากบั 1 เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ที�มาร่วมประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 71 73,726,141 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 วาระที�  9   พจิารณาเรื�องอื�น ๆ 

       ประธานไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ที�ไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดม้อบความไวว้างใจให้
คณะกรรมการชุดนีKบริหารกิจการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึ�ง   และปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครัK งที� 39 นีK  

 ปิดประชุมเวลา 09.50 น.  

   
  

                                                                                                     (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)  
 ประธานกรรมการ 

                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


