รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 39
บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที 0107537001552
วันทีป ระชุม
สถานทีป ระชุม
ประธานทีป ระชุม
เลขานุการทีป ระชุม
ผู้มสี ิทธิเข้ าประชุม

เริมประชุม

วาระ
การประชุม
วาระที 1-2
วาระที 3-9

: วันอังคารที 24 เมษายน 2561 เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
: โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1 เลขที 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
: นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
: นางสุวมิ ล เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
: ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2561 ในวันที 16 มีนาคม 2561
จํานวนผูถ้ ือหุน้ รวมทัKงสิKน 825 ราย รวมจํานวนหุน้ ทัKงสิKน 96,000,000 หุน้
: จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทีเข้าร่ วมประชุมรวมทัKงสิKน 68 ราย (จํานวน 53 คน )
นับรวมจํานวนหุน้ ทัKงสิKน 73,629,175 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 76.70 ของจํานวนหุน้ ทัKงหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (คน)
55
56

จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (ราย)
70
71

จํานวนหุน้

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทัKงหมด

73,681,141
73,726,141

76.75
76.80

เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนต่อทีประชุมว่า ข้อบังคับของบริ ษทั “ ข้อ 36 ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผู ้
ถือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทัKงหมด และต้องมีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3
ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทK งั หมด”
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีประธานทีประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ ้นทุกท่าน
เพือเข้าสู่ การประชุมและกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครัKงที 39 รวมทัKงแนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบ
บัญชี ทีเข้าร่ วมประชุม ดังนีK
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
รองประธานกรรมการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
4. นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริ หารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
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5. นางสมพร
6. นางธีรดา
7. นายวิริทธิTพล
8. นายขจรศักดิT
9. พลเอกโกญจนาท
10. นายสันติ

ติยะวิบูลย์ศิริ
อําพันวงษ์
ชัยถาวรเสถียร
วันรัตน์เศรษฐ
จุณณะภาต
บางอ้อ

11. นางนุชนาถ
12. นางช่อทิพ

ธรรมมโนมัย
ปราโมช ณ อยุธยา

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

ผู้บริหารทีเ ข้ าร่ วมประชุม
1. นางศศิวมิ ล
ขลุ่ยศรี ตระกูล
2. นางสาวนพรัตน์ อัศวศิริพงศ์

กรรมการบริ หาร และ รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร/ รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ และ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
3. นายอนุพงศ์
วัชราภินชัย
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนผลิต
4. นางณัฐชพันธ์พร
สุนทรวิเศษ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 1
5. นางกัลยาณี
จันทรพิกลุ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนจัดซืKอ
6. นางพจมาลย์
อิงคณิ สาร
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 2
7. นางพรทิพย์
ตัKงพจน์ทวีพร
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ
8. นางสุวมิ ล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่วนทะเบียนหุน้
ทัKงนีK คณะกรรมการบริ ษทั และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่ วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที ได้เข้าร่ วมการประชุมในครัKงนีK ซึ งทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนและการนับคะแนน คือ
นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นางสาวมนฤดี นุ่มประสงค์
จากบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด
นางสุวมิ ล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบตั ิ
การประชุมให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม
กัน ดังนีK
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุ เป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคล เพือรับการ
พิจารณาเลือกตัKงเป็ นกรรมการบริ ษทั ตัKงแต่วนั ที 1- 30 ธันวาคม 2560
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ื อหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื อบุ คคล เพือรับการ
พิจารณาเลือกตัKงเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ นผูร้ ับมอบ
ฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุน้ ส่งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
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จากนัKนได้แจ้งให้ทีประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนีK ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43
คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง การลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึงผูถ้ ือหุน้ สามารถลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหุ ้นลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมทัKงคะแนน
เสี ยงตามบัตรเสี ย(ถ้ามี) จากนัKนจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทัKงหมดที เข้าร่ วมประชุมส่ วนที
เหลือจะถือเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนัKน ๆ
ทัKงนีK ในกรณี ทีผถู ้ ือหุน้ ทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น
ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับกรณี ทีถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี แสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกินกว่า
หนึงช่อง หรื อ กรณี ทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่า
และในกรณี ทีมีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ภายหลังจากทีได้เริ มการประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ ออก
เสี ยงลงคะแนนได้ตามวาระที เหลืออยู่ และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นทีมาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการ
ประชุม เป็ นองค์ประชุมตัKงแต่วาระทีได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพือบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป และบริ ษทั จะแจ้ง
ให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกรณี ทีมีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเท่านัKน
บริ ษทั นับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึงผูถ้ ือหุน้ สามารถเห็น
คะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนีK
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตัKงกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยกป้ าย
คะแนน เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทัKงลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าทีทนั ที
2. สําหรับวาระเลือกตัKงกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้วตัKงแต่
ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตัKงกรรมการเป็ นรายบุคคลพร้อมทัKงลงนามในบัตรลงคะแนน กรณี ผูถ้ ือ
หุ ้นที ไม่เห็ นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตัKงกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ ายคะแนน เจ้าหน้าที จะนับคะแนน
และเมือเสร็ จสิKนการลงมติในวาระนีK เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
เพื อ นับ คะแนน เห็ น ด้ว ย ไม่ เ ห็ น ด้ว ย และงดออกเสี ย ง และเพื อ ให้เ ป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ที สํา นัก งาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสี ยงเห็นชอบ
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามทีผถู ้ ือหุน้
ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
จากนัKนได้มอบหมายให้ นายเจริ ญ เจริ ญวัฒนาสุขสม กรรมการผูจ้ ดั การ เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบ
วาระการประชุมต่อไป
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 38
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครัKงที 38
เมือวันที 25 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทัKงได้เผยแพร่ ไว้ในเว็บไซด์ของบริ ษทั
ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น พร้อมได้จดั ส่ งให้กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายใน
ระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด และได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว
คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
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เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณารับรอง
มติทีประชุ ม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของจํานวน
เสี ยงทัKงหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

70
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
73,681,141
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนิ นงานใน
รอบปี 2560 บริ ษทั ได้จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2560 ตามทีได้จดั ส่ งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ ้นพร้อม
หนังสื อนัดประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนีK
ณ สินปี 2560 บริษัทมีสินทรัพย์ รวม จํานวน 1,778.10 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 59.13 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ
3.22 จากการบริ หารจัดการสิ นค้าคงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่วน
หนีส ิ นรวมมีจํานวน 240.42 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 105.14 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 30.43 จากเจ้าหนีK การค้าและ
เจ้าหนีKอืนลดลง ซึงเป็ นการลดลงจากการซืKอวัตถุดิบและซืKอสิ นค้าให้เหมาะสมกับการผลิตและการขาย
ส่ วนของผู้ถือหุ้น มีจาํ นวน 1,537.68 ล้ านบาท เพิมขึKนจํานวน 46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.08
- จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายเพิมขึKนจํานวน 61.52 ล้านบาท
- และมีผลการดําเนินงานขาดทุนสุทธิ 15.52 ล้านบาท
มีมูลค่าหุน้ ตามบัญชีต่อหุน้ 16.02 บาท เพิมขึKน 0.48 บาท คิดเป็ นร้อยละ 3.08
บริษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน 959.83 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 108.46 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 10.15
- เกิดจากรายได้จากการขายในประเทศลดลงจํานวน 86.28 ล้านบาท จากสิ นค้าชุดชัKนในและเครื องหนังทีลดลง
- และรายได้จากการขายต่างประเทศลดลงจํานวน 22.18 ล้านบาท เนืองจากลูกค้าชะลอคําสัง ซืKอ
มีรายได้ อืนจํานวน 113.56 ล้ านบาท เพิมขึKนจํานวน 66.12 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 139.38 มาจากผลกําไรจาก
การขายเงินลงทุนจํานวน 60.69 ล้านบาท
บริษัทมีรายได้ รวมจํานวน 1,073.39 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 42.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 3.79
และมีค่าใช้จ่ายทัKงสิKน 1,085.73 ล้านบาท ลดลงจํานวน 109.25 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 9.14
ในปี 2560 บริษัทมีผลขาดทุนสุ ทธิ จํานวน 15.52 ล้ านบาท ลดลงจากปี ก่ อน
( รายละเอียดเพิมเติมท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถดูได้ในรายงานประจําปี 2560)
สําหรับด้ านการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
ตามทีบริ ษทั ได้ผ่านการรับรองจากคณะกรรมการแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทย ในการต่อต้านการทุจริ ต
เมือวันที 14 ตุลาคม 2559
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และมอบหมายให้ดาํ เนินการอย่างต่อเนือง ดังนีK
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบตั ิในการต่อต้านการทุจริ ต
คอร์รัปชันอย่างต่อเนือง
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- ด้านคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงได้กาํ หนดให้มีการรายงานความเสี ยงในด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันในทุก
ไตรมาส
โดยมี ห น่ ว ยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู ้ต รวจประเมิ น และรายงานต่ อ คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
จากการทีได้สร้างให้เป็ นวัฒนธรรมขององค์กร ในปี 2561 บริ ษทั ได้มีการกําหนดแผนการอบรมและทบทวน
ให้กบั พนักงานทัว ทัKงองค์กร
นายกิตติ ประยูรพันธุ์รัตน์ (ผู้ถือหุ้น)
: เนืองจากบริ ษทั มีผลการดําเนินงานขาดทุน จะมีแนวทางแก้ไขอย่างไร
กรรมการผู้จดั การ : บริ ษทั มีแนวทาง ดังนีK
- เพิมยอดขายจากสิ นค้าทีมีมูลค่าเพิม ด้วยนวัตกรรม
- เพิมประสิ ทธิภาพการผลิต การลงทุนเครื องจักรทีมีประสิ ทธิภาพ (เครื องจักร Automation)
- การลดค่าใช้จ่าย
การลงมติ : วาระนีKเป็ นวาระเพือทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรื อไม่
เมือไม่มีผใู ้ ดซักถาม ขอให้ทีประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า งบการเงิน ซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน งบ
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
สิKนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2560 ได้จดั ทําขึKนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัว ไป ทีผา่ นการตรวจสอบและรับรองโดย
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตาม
รายละเอียดในรายงานประจําปี 2560 ซึงได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
รายการ

จํานวน (บาท)
1,778,103,120.98
240,422,578.73
1,537,680,542.25
1,073,390,397.09
(15,517,110.27)
(0.16)

สิ นทรัพย์รวม
หนีKสินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
กําไร(ขาดทุน)ต่อหุน้

นางศิริพร ขัตตพงษ์ (อาสาพิทกั ษ์สิทธิ : สมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทย)
- หน้า 65 ค่าเผือการลดมูลค่าสิ นค้าเหลือ เป็ นวงจรอายุของสิ นค้าและสภาพเศรษฐกิ จ ซึ งเป็ นความเสี ยง
เกียวกับการลดมูลค่าสิ นค้า และการล้าสมัยของสิ นค้าหรื อไม่
- หน้า 83 ลูกหนีKอืน – กิจการทีไม่เกียวข้องกัน จํานวน 32,926,000บาท ไม่มีการตัKงค่าเผือหนีKสงสัยจะสูญ
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม รองกรรมการผูจ้ ดั การ
- ทางบัญชีมีการคํานวณค่าเผือสิ นค้าล้าสมัยตามอายุสินค้า 6 เดือน / 1 ปี เพือให้สะท้อนความเป็ นจริ งตาม
สภาพของสิ นค้า
- ทางบัญชีจะทําการบันทึกค่าเผือหนีKสงสัยจะสูญ กรณี ทีลูกหนีKมีปัญหา
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การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทีประชุ ม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิงบการเงิน ประจําปี 2560 สิK นสุ ด
วันที 31 ธันวาคม 2560 ของจํานวนเสี ยงทัKงหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

71
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
73,726,141
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผล
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อทีประชุมว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ในปี 2560 มีดงั นีK
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
735,716,076.18 บาท
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ สําหรับปี 2560
(15,517,110.27) บาท
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทัKงสิKน
720,198,965.91 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนีK
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชีKแจงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 58 “บริษัทต้ องจัดสรรเงิน
กําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองอย่ างน้ อยหนึงในยีสิบ(1/20) ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา
จนกว่ าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึงหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษัท”
ในปี 2560 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามทีกฏหมายกําหนด คือ 9.6
ล้านบาท จึงไม่ตK งั สํารองเพิมในปี นีK
- พิจารณาจัดสรรเงินปันผล
บริ ษทั มีนโยบายจ่ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุ ทธิ โดยพิจารณาถึงผลประกอบการ
และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครัKงที 1/2561 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้นาํ เสนอที
ประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.23 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 22,080,000 บาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 สําหรับผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับ
เงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุ ้นทีมีสิทธิ รับเงินปั นผล (Record Date) วันที
9 พฤษภาคม
2561 และกําหนดจ่ายในวันที 18 พฤษภาคม 2561 ซึ งเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิ นปั นผลของบริ ษทั โดยมีขอ้ มูล
เปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล ดังนีK
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุน้
เงินปั นผล
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทัKงสิKน

(ล้านบาท)
(ล้านหุน้ )
(บาท/หุน้ )
(ล้านบาท)
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ปี 2560
(15.52)
96
0.23
22.08

ปี 2559
(75.05)
96
-

ดังนัKน บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปจํานวน 698,118,965.91 บาท รายละเอียดดังนีK
รายละเอียด
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา ( 1 มกราคม 2560)
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2560
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
เงินปั นผล
รวมเป็ นกําไรสะสมทียงั ไม่ได้จดั สรรยกไป

จํานวนเงิน (บาท)
735,716,076.18
(15,517,110.27)
720,198,965.91
22,080,000.00
698,118,965.91

การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2560ในอัตรา
หุ ้นละ 0.23 บาท เป็ นจํานวนเงิน 22,080,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคลไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 30 และกําหนดจ่ายในวันที 18 พฤษภาคม 2561 และบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปเป็ น
จํานวน 698,118,965.91 บาท ของจํานวนเสี ยงทัKงหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

71
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
73,726,141
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 21 “ ในการประชุ มสามัญ
ประจําปี ทุกครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจ ะออกแบ่ งให้ ตรงเป็ น 3
ส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทสี ุ ดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการทีจ ะต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีส องภายหลัง
จดทะเบียนบริษัทนัน ให้ จับฉลากกันว่ าผู้ใดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ในตําแหน่ งนานทีสุดนัน
เป็ นผู้ออกจากตําแหน่ ง กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่ ได้ ”
ปั จจุบนั กรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัKงที 39 มีกรรมการทีตอ้ งออก
ตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนีK
(1) นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
(2) นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
(3) พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
กรรมการอิสระ
(4) นายสันติ
บางอ้อ
กรรมการอิสระ
ทัKงนีK คณะกรรมการสรรหาซึ งประกอบด้วย นายบุ ญเกี ยรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดาํ เนิ นการสรรหาบุคคลทีเห็นว่า
มีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอแต่งตัKงเป็ นกรรมการ
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ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึ งเป็ นกรรมการทีครบวาระใน
ครัKงนีKและถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องและงดออกเสี ยงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ีจะคัดเลือกเป็ นกรรมการแทน
ตนเอง โดยให้นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่ วมกันพิจารณา
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ ง ไม่ ร วมกรรมการที ไ ด้รั บ การเสนอชื อ เห็ น ชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตัKงกรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ ง เนื องจาก
เป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถทีเป็ นประโยชน์
กับบริ ษทั รวมทัKงบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระ
และเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที เกี ย วข้อง รวมทัKงมี คุณ สมบัติต ามพระราชบัญ ญัติ บริ ษทั มหาชนจํา กัด พ.ศ.2535 และ
ข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
ทัKงนีK พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และ นายสันติ บางอ้อ ซึ งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิ สระได้ดาํ รง
ตําแหน่งกรรมการมาเป็ นระยะเวลา 9 ปี ( 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
บริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทัKงเป็ นกรรมการทีได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชียวชาญมา
ให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทัKงสามารถให้ความเห็นได้
อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
อนึ ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 30
กําหนดไว้วา่ “ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท หรือ
เข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรือเป็ นหุ้นส่ วนไม่ จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของ
บริษัทเอกชน หรือบริษัทอืน ทีป ระกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ ว่าจะ
ทําเพือ ประโยชน์ ตน หรือประโยชน์ ผู้อนื เว้ นแต่ จะได้ แจ้ งให้ ทปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่ อนทีจ ะมีมติแต่ งตัง ”
ดังนัKน ก่อนทีทีประชุมจะลงมติเลือกตัKง ขอแจ้งให้ทีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 2 ท่านทีเสนอแต่งตัKง
ในคราวประชุมนีK เป็ นกรรมการในบริ ษทั อืน ซึ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนีK
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และ นายเจริญ เจริญวัฒนาสุ ขสม
ดํารงตําแหน่ง กรรมการ : บริ ษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด
: บริ ษทั แชมป์ กบินทร์ จํากัด
ทัKงนีK ประวัติของบุคคลทัKง 4 ท่านที ได้รับการเสนอชื อให้เข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั และนิ ยาม
กรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสื อเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอ
ทีประชุมพิจารณาเลือกตัKงกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
(1) นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
(2) นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
(3) พลเอกโกญจนาท
จุณณะภาต
(4) นายสันติ
บางอ้อ
การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตัKง
มติทีประชุ ม ที ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตัKงกรรมการจํานวน 2 ท่าน และด้วย
คะแนนเสี ยงข้างมากจํานวน 2 ท่าน เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2561 โดยพิจารณาเลือกตัKงเป็ นรายบุคคล
ตามทีเสนอ ของจํานวนเสี ยงทัKงหมด ดังนีK
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ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทัKงสิKน 71 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ 73,726,141 หุน้
กรรมการ
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
3. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
4. นายสันติ
บางอ้อ

เห็นด้ วย
คะแนนเสียง
73,726,141
73,726,141
73,726,131
73,726,131

ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
10
0
0
0
100
10
0
0
0

ดังนัKนคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2561 มีจาํ นวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนีK
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนนั ท์
5. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธีรดา
7. นายวิริทธิTพล
ชัยถาวรเสถียร
8. นายขจรศักดิT
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
10.นายสันติ
11.นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
12.นางช่อทิพ
โดยมี นายขจรศักดิR วันรัตน์ เศรษฐ
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
นายสันติ
บางอ้ อ
นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
นางช่ อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา เป็ นกรรมการอิสระ

มนูญผล
นิยมในธรรม
อําพันวงษ์
วันรัตน์เศรษฐ
บางอ้อ
ปราโมช ณ อยุธยา

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2561
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 “ห้ ามมิให้ บริษัทจ่ ายเงินหรือ
ทรัพย์ สินอืนใดให้ แก่ กรรมการ เว้ นแต่ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติ
วิสัย ในฐานะทีเป็ นกรรมการของบริ ษัท ทังนีไม่ รวมถึงค่ าตอบแทนหรือสวัสดิการทีกรรมการได้ รับในฐานะพนักงาน
หรือลูกจ้ างของบริษัท ”
บริ ษทั ได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนีK
ปี 2560
583,000
850,000
1,433,000

ค่าเบีKยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2559
947,000
850,000
1,797,000

สําหรับปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดยเห็นสมควร
กําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในวงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผลประกอบการของบริ ษทั
และวงเงินค่าตอบแทนที ได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ ้นและจํานวนเงิ นค่าตอบแทนทีจ่ายในปี ทีผ่านมา รวมถึงความ
เหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะเรื อง ทัKงนีK ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อ
สวัสดิการอืนทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่าย ดังนีK
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี ( สําหรับกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
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(2) ค่าเบีKยประชุม ปี 2561 ( เฉพาะกรรมการทีเข้าร่ วมประชุม )
ในการทําหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง/คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

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

กรรมการ

8,000

(3) สําหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตัKงขึKนนัKน กําหนดให้อยูใ่ นดุลยพินิจ
ของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี ทัKงนีK ตัKงแต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่ายต้องไม่
เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทัKงหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม
ที ป ระชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์อ นุ ม ัติก ารกําหนดค่า ตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบีKยประชุมให้เป็ นไปตามที ผูถ้ ือหุ ้นเสนอต่อที ประชุมในครัKงนีK ด้วย
จํานวนเสี ยงทัKงหมด ดังนีK
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

71
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
73,726,141
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
100
0
0
0

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
นายขจรศักดิT วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรี ยนต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้ อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรือผู้ดาํ รงตําแหน่ งหน้ าทีใ ด ๆ ของบริษัท” และ ข้ อ 50
“ผู้สอบบัญชีนัน ให้ ทปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุกปี ผู้สอบบัญชีซึงออกไปนันอาจถูกเลือกกลับเข้ ามารับตําแหน่ งอีก
ก็ได้ ” และข้ อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับสินจ้ างเท่ าใด ให้ ทปี ระชุมผู้ถือหุ้นกําหนด”
สําหรับปี 2561 ขอเสนอผูส้ อบบัญชีรายเดิ ม ซึ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบตามที คณะกรรมการ
ตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรี ยบเทียบ เห็นสมควรให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั
มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
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ซึ งมีความเชี ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที ยอมรับโดยทัว ไป และมี ความเป็ นอิสระ จึ งขอเสนอให้ทีประชุ ม
พิจารณาอนุมตั ิแต่งตัKง
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 3 ปี ตัKงแต่ปี 2558) และ/ หรื อ
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
จาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2561
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2561 เพิมขึKนจากปี 2560 จํานวน 60,000 บาท คิดเป็ นร้อยละ 5.50 เนื องจากมี
ปริ มาณงานเพิมขึKน ค่าสอบบัญชี มีดงั นีK
ปี 2560 (บาท)
ปี 2561 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
390,000
450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
700,000
700,000
ค่าบริ การอืน
- ไม่มี - ไม่ มี รวมทัKงสิKน
1,090,000
1,150,000
ทัKงนีK ผูส้ อบบัญชี ตามรายชื อที เสนอมีความเป็ นอิ สระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่ หรื อผูท้ ี เกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ งบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั ร่ วม
ดังนัKนผูส้ อบบัญชีจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตัKงผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่าสอบ
บัญชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยจํานวนเสี ยงทัKงหมด ดังนีK
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

71
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
73,726,141
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 8 พิจารณาอนุมตั กิ ารแก้ ไขเพิม เติมข้ อบังคับของบริษัท
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เสนอต่อทีประชุมว่า เพือให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชน
จํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ทีแก้ไขเพิมเติมตามคําสังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่ งชาติ
ที 21/2560 เรื อง การ
แก้ไขเพิมเติมกฎหมาย เพืออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ บริ ษทั ต้องแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33
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ดังนัKน คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นสมควรเสนอที ประชุมสามัญผูถ้ ื อหุ ้น เพืออนุ มตั ิให้บริ ษทั แก้ไข
เพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 โดยมีรายละเอียด ดังนีK
ข้อบังคับ(เดิม)
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นเป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั
สิKนสุดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุ ้นรวมกันนับจํานวนหุ ้นได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในห้า (1/5) ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้ทK งั หมด หรื อผูถ้ ือ
หุ ้นไม่นอ้ ยกว่ายีสิบห้า (25) คน ซึ งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ งในสิ บ (1/10) ของจํานวนหุ ้นทีจาํ หน่ายได้
ทัKงหมด จะเข้าชือกันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ ง
ระบุเหตุผลในการทีขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนีK คณะกรรมการต้องจัดให้มี
การประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึง (1) เดือนนับแต่วนั ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับ (ใหม่)
ข้ อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญประจําปี ภายในสี (4) เดือน นับแต่วนั สิK นสุ ดของรอบปี
บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอืนนอกจากทีกล่าวแล้ว ให้เรี ยกว่า การประชุมวิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึงหรื อหลายคนซึงมีหุน้ นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ าร้ อยละสิบ (10) ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทK งั หมด จะเข้าชือ
กันทําหนังสื อขอให้คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมือใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื องและเหตุผลในการทีขอให้
เรี ยกประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี เช่นนีK คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุ ้นภายในสี สิบห้ า (45)วัน
นับแต่วนั ทีได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ทีคณะกรรมการไม่จดั ให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลาตามวรรคสี ผูถ้ ือหุ ้นทัKงหลายซึ งเข้าชือกันหรื อผูถ้ ือหุ ้น
คนอืน ๆ รวมกันได้จาํ นวนหุน้ ตามทีบงั คับไว้นK นั จะเรี ยกประชุมเองก็ได้ภายในสี สิบห้า (45) วันนับแต่วนั ครบกําหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี ในกรณี เช่นนีK ให้ถือว่าเป็ นการประชุมผูถ้ ือหุน้ ทีคณะกรรมการเรี ยกประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจําเป็ นที
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอํานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ทีปรากฎว่าการประชุมผูถ้ ือหุ ้นทีเป็ นการเรี ยกประชุมเพราะผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคห้าครัKงใด จํานวน ผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาร่ วม
ประชุมไม่ครบเป็ นองค์ประชุมตามทีกาํ หนดไว้ในข้อ 36 และข้อ 37 ผูถ้ ือหุ ้นตามวรรคห้าต้องร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที
เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครัKงนัKนให้แก่บริ ษทั
ทัKงนีK ขอมอบอํานาจให้บุคคลทีคณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ทีกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ มีอาํ นาจแก้ไขและเพิมเติมถ้อยคําเพือให้เป็ นไปตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียน
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การลงมติ : วาระนีKตอ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี (3/4) ของจํานวนเสี ยงทัKงหมดของ
ผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้แก้ไขเพิมเติมข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 33 ของจํานวนเสี ยงทัKงหมด
จํานวนราย
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
(1หุน้ เท่ากับ 1 เสี ยง)
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
71
73,726,141
100
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
0
บัตรเสี ย
0
0
0
วาระที 9 พิจารณาเรืองอืน ๆ
ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทีได้สละเวลามาร่ วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการชุดนีKบริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัKงที 39 นีK
ปิ ดประชุมเวลา 09.50 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
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