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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั�งที� 40 
บริษัท  ประชาอาภรณ์  จาํกัด (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที�  0107537001552  

วันที�ประชุม : วนัองัคารที  23  เมษายน  2562    เปิดประชมุเวลา 09.10 น. 
สถานที�ประชุม : โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ ห้องเจ้าพระยา 1  เลขที 372  ถนนพระราม 3  
  แขวงบางโคล ่ เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร 
ประธานที�ประชุม : นายบญุเกียรติ   โชควฒันา           ประธานกรรมการบริษัท 
เลขานุการที�ประชุม : นางสวิุมล         เจริญศรีชยั          เลขานกุารบริษัท 
ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชมุสามญั 
   ผู้ ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวนัที  15  มีนาคม  2562    
  จํานวนผู้ ถือหุ้นรวมทั Hงสิ Hน 805 ราย   รวมจํานวนหุ้นทั Hงสิ Hน 96,000,000 หุ้น   
เริ�มประชุม : จํานวนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะทีเข้าร่วมประชมุรวมทั Hงสิ Hน 52 ราย (จํานวน 40 คน )       
  นบัรวมจํานวนหุ้นทั Hงสิ Hน 70,123,895 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 73.05 ของจํานวนหุ้นทั Hงหมด   
  ครบเป็นองค์ประชมุตามข้อบงัคบัของบริษัท  

วาระ 
การประชมุ 

จํานวนผู้ ถือหุ้นและ
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ทีเข้าประชมุ (คน) 

จํานวนผู้ ถือหุ้นและ 
ผู้ รับมอบฉนัทะ 

ทีเข้าประชมุ (ราย) 

จํานวนหุ้น คิดเป็นร้อยละของ
จํานวนหุ้นทั Hงหมด 

วาระที 1-8 47 60 70,470,071 73.41 
 
  เลขานุการบริษัท  ได้เรียนต่อทีประชุมว่า ข้อบงัคบัของบริษัท  “ ข้อ 36 ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบ
ฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึงหนึงของจํานวนผู้ ถือหุ้นทั Hงหมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนั
ไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3  ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ทั Hงหมด” 
 นายบญุเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีประธานทีประชุม กล่าวต้อนรับผู้ ถือหุ้น
ทุกท่านเพือเข้าสู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นครั Hงที 40 รวมทั Hงแนะนํากรรมการบริษัท  
ผู้บริหารและผู้สอบบญัชี ทีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี H 
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 
1. นายบญุเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท       
      ประธานกรรมการสรรหา  และ 
      ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 
2. นายชยัเลิศ  มนญูผล   รองประธานกรรมการบริษัท และ 

กรรมการบริหารความเสียง  
3. นายเจริญ  เจริญวฒันาสขุสม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ   

กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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4. นางสนุนัท์  นิยมในธรรม  รองกรรมการผู้จดัการ  
กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน/ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ   
ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน 

5. นางสมพร  ติยะวิบลูย์ศิริ  กรรมการสรรหา 
6. นางธีรดา  อําพนัวงษ์  กรรมการ 
7. นายวิริทธิSพล  ชยัถาวรเสถียร  กรรมการ 
8. นายขจรศกัดิS วนัรัตน์เศรษฐ    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ    
9. พลเอกโกญจนาท จณุณะภาต  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 
10. นายสนัติ  บางอ้อ   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
11. นางนชุนาถ  ธรรมมโนมยั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 
12. นางช่อทิพ              ปราโมช ณ อยธุยา         กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน   

กรรมการสรรหา และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
ผู้บริหารที�เข้าร่วมประชุม 
1. นางศศิวิมล  ขลุย่ศรีตระกลู  กรรมการบริหาร และ รองผู้จดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวนพรัตน์ อศัวศิริพงศ์  กรรมการบริหาร/ รองผู้จดัการฝ่ายบคุคลและธุรการ  และ 
      กรรมการบริหารความเสียง 
3. นางณฐัชพนัธ์พร สนุทรวิเศษ  กรรมการบริหาร และ ผู้จดัการสว่นธุรกิจ 1 
4. นางกลัยาณี  จนัทรพิกลุ  กรรมการบริหาร และ ผู้จดัการสว่นจดัซื Hอ 
5. นางพจมาลย์  อิงคณิสาร  กรรมการบริหาร และ ผู้จดัการสว่นธุรกิจ 2 
6. นางสวิุมล  เจริญศรีชยั  เลขานกุารบริษัท 

กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
กรรมการบริหาร และ ผู้จดัการสว่นทะเบียนหุ้น 

7. นางสาวสลิลลา ไชยพฒุ   ผู้ช่วยผู้จดัการสว่นบญัชีและการเงิน 
       ทั Hงนี H คณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชดุย่อยเข้าร่วมประชมุโดยครบถ้วน คิดเป็นร้อยละ 100 
ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ทีได้เข้าร่วมการประชุมในครั Hงนี H  ซึงทําหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน  คือ        นายชยพล         ศภุเศรษฐนนท์  และ นางสาวมนฤดี        นุ่มประสงค์ 

 จากบริษัท สํานกังานอีวาย จํากดั 
              นางสวิุมล  เจริญศรีชยั  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ ดําเนินการแจ้งระเบียบวาระการประชมุและข้อปฏิบติั 
การประชมุให้ผู้ ถือหุ้นรับทราบ  

บริษัทได้ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการทีดีเกียวกบัการดแูลสิทธิของผู้ ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั ดงันี H 

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล  เพือรับ
การพิจารณาเลือกตั Hงเป็นกรรมการบริษัท ตั Hงแตว่นัที 1- 30 ธนัวาคม 2561 
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        ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล เพือรับ
การพิจารณาเลือกตั Hงเป็นกรรมการบริษัท 

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้  สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็น
ผู้ รับมอบฉนัทะได้ 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสามารถสง่คําถามมายงับริษัทเป็นการลว่งหน้า  
      ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นสง่คําถามมายงับริษัทเป็นการลว่งหน้า 

  จากนั Hนได้แจ้งให้ทีประชมุได้ทราบถงึวิธีการลงมติตา่ง ๆ ในการประชมุนี H  ให้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัท
ข้อ 43  คือ ให้นับ 1 หุ้นเป็น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผยในทุกวาระ  ซึงผู้ ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียง  เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแตล่ะวาระ   
 การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะกรณีทีผู้ ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง  รวมทั Hง
คะแนนเสียงตามบตัรเสีย(ถ้ามี)  จากนั Hนจะนําคะแนนเสียงดงักล่าวมาหกัออกจากจํานวนเสียงทั Hงหมดทีเข้าร่วม
ประชมุสว่นทีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนั Hน ๆ 

ทั Hงนี H  ในกรณีทีผู้ ถือหุ้นทําหนงัสือมอบฉันทะให้ผู้ อืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น  โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัทลว่งหน้า  บริษัทได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

สําหรับกรณีทีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบตัรลงคะแนน  เช่น ลงคะแนน
เกินกวา่หนึงช่อง หรือ กรณีทีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน โดยไมล่งชือกํากบับริเวณทีขีดฆ่า 

และในกรณีทีมีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  ภายหลงัจากทีได้เริมการประชุมแล้ว  ผู้ ถือหุ้นมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระทีเหลืออยู่  และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นทีมาเข้าร่วม
ประชมุระหวา่งการประชมุ เป็นองค์ประชมุตั Hงแตว่าระทีได้ออกเสียงลงคะแนน  เพือบนัทึกในรายงานการประชุม
ตอ่ไป    และบริษัท จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบกรณีทีมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือ ผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพิมเท่านั Hน 

บริษัทนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode  เพือให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ซึงผู้ ถือหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี H 

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั Hงกรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้
ยกป้ายคะแนน  เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทั Hงลงนามในบัตรลงคะแนน  และส่งคืน  
เจ้าหน้าทีทนัที 

2. สําหรับวาระเลือกตั Hงกรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นทุกท่านจะได้รับบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว
ตั Hงแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั Hงกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั Hงลงนามในบัตร
ลงคะแนน   กรณีผู้ ถือหุ้ นทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง  ในการเลือกตั Hงกรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้าย
คะแนน  เจ้าหน้าทีจะนบัคะแนน  และเมือเสร็จสิ Hนการลงมติในวาระนี H เจ้าหน้าทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือ
หุ้นทกุท่าน 

เพือนบัคะแนน เห็นด้วย  ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง    และเพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีสํานกังาน
คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์กําหนดไว้ 
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ประธานกรรมการ ได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้น ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททกุวาระ ในกรณีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัทให้เป็นไป
ตามทีผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ 

จากนั Hนได้มอบหมายให้ นายเจริญ  เจริญวฒันาสขุสม กรรมการผู้จดัการ  เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตาม
ระเบียบวาระการประชมุตอ่ไป 

      วาระที� 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั�งที� 39  
                 กรรมการผู้จดัการ ได้แจ้งตอ่ทีประชมุวา่ บริษัทได้จดัทํารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครั Hง
ที 39  เมือวนัที 24 เมษายน 2561  และได้ส่งให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศไทย  พร้อมทั Hงได้เผยแพร่ไว้ในเว็บ
ไซด์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ น  พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า 
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด และได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุดงักลา่วให้แก่ผู้ ถือ
หุ้นพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว  คณะกรรมการมีความเห็นวา่ได้บนัทกึโดยถกูต้องแล้ว   
การลงมติ : วาระนี Hต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

                    เมือไมมี่ข้อซกัถาม จงึขอให้ทีประชมุพิจารณารับรอง  
                   มตทิี�ประชุม    ทีประชมุพิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว  
ของจํานวนเสียงทั Hงหมด  

 จํานวนราย จํานวนเสยีงทีลงมติ 
(1หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 60 70,470,071 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที� 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการ 
  กรรมการผู้ จัดการ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2561  บริษัทได้จดัพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2561    ตามทีได้จดัส่งให้ท่าน          
ผู้ ถือหุ้นในรูปแบบ QR Code ซึงอยู่ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี Barcode เป็นการ
ลว่งหน้าแล้ว  
  และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึงมีสาระสําคญัโดยสรุป ดงันี H 
 ณ สิ �นปี 2561 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,670.40 ล้านบาท  ลดลงจํานวน 107.71  ล้านบาท  
คิดเป็นร้อยละ 6.06  จากการบริหารจดัการสินค้าคงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทนุบางสว่น 
 หนี �สินรวมมีจํานวน 185.17 ล้านบาท  ลดลงจํานวน 55.26 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 22.98  เกิดจาก
การลดลงของภาษีเงินได้รอตดับญัชี จํานวน 30.11 ล้านบาท และประมาณการสําหรับผลประโยชน์พนกังาน
ลดลง 23.84 ล้านบาท 
      ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจาํนวน  1,485.23  ล้านบาท  ลดลงจํานวน 52.45 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 3.41  
จากการวดัมลูคา่เงินลงทนุในหลกัทรัพย์เผือขายลดลงจํานวน 132.12 ล้านบาท  
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          บริษัทมีรายได้จากการขายจาํนวน 693.63 ล้านบาท ลดลงจํานวน 266.20 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
27.73  เกิดจากรายได้จากการขายในประเทศลดลงจํานวน 149.46 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 19.85   เนืองจาก
ลกูค้าหลกัชะลอคําสังซื Hอ  และรายได้จากการขายตา่งประเทศลดลงจํานวน  116.73 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 
56.39  เนืองจากลกูค้าย้ายฐานการผลิต 

         มีรายได้อื�นจาํนวน 203.54 ล้านบาท เพิมขึ Hนจํานวน 89.98 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 79.23 โดยเป็น
กําไรจากการขายเงินลงทนุ  เพิมขึ Hนจํานวน 90.97 ล้านบาท 
         บริษัทมีรายได้รวมจาํนวน  897.17 ล้านบาท  ลดลงจํานวน 176.22  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 16.42 
และมีคา่ใช้จ่ายทั Hงสิ Hน 799.62 ล้านบาท ลดลงจํานวน 286.11 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26.35   
        ในปี 2561 บริษัทมีกาํไรสุทธิจาํนวน 96.06 ล้านบาท เพิ�มขึ �นจากปีก่อน มีกาํไรสุทธิต่อหุ้น 1 บาท  
      ( รายละเอียดเพิมเติมท่านผู้ ถือหุ้นสามารถดไูด้ในรายงานประจําปี 2561) 

สําหรับการพัฒนาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 
  คณะกรรมการบริษัท ได้ตระหนกัถงึความสําคญั และมอบหมายให้ดําเนินการอย่างตอ่เนือง ดงันี H 

- มีนโยบายการบริหารจดัการ “การรับของขวญั” ตอ่เนืองเป็นปีที  4 และกําหนดแนวปฏิบติัอย่างเป็น
รูปธรรม 

- คณะกรรมการกํากบัดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้าน
การทจุริตคอร์รัปชนัอย่างตอ่เนือง  

- ด้านคณะกรรมการบริหารความเสียงได้กําหนดให้มีการรายงานความเสียงในด้านการทุจริตคอร์รัปชนั
ในทกุไตรมาส  

 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผู้ ตรวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทตามลําดบั 
         ในปี 2561 บริษัทได้มีการอบรมและทบทวนให้กับพนักงานทัวทั Hงองค์กร  เพือสร้างให้เป็นวฒันธรรม
องค์กร    
         และตามทีบริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต 
เมือวันที 14 ตุลาคม 2559  โดยมีอายุคราวละ 3 ปี  บริษัทจะดําเนินการยืนต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก 
CAC ภายในปี 2562 นี H 

นายอนุ  ว่องสารกจิ (ผู้ถือหุ้น)  
 : ผลประกอบการของบริษัทเป็นกําไรจากการขายเงินลงทนุ จงึมีข้อซกัถาม ดงันี H 

- รายได้จากการขายในประเทศลดลงจากลกูค้าชะลอคําสังซื Hอ  ในปี 2562 จะเป็นอย่างไร 
- สว่นของตลาดตา่งประเทศลดลงจากลกูค้าย้ายฐานการผลิต จะสง่ผลกระทบตอ่บริษัทมากน้อยเพียงใด  
- กรณีขายเงินลงทนุ เป็นการขายหุ้นตวัใด  และลดลงเท่าไร   
- จากงบการเงินมีการขายตราสารหนี Hทีครบกําหนดสว่นหนึง  ซึงเข้าไปอยู่ในเงินลงทนุชัวคราว 
- สว่นหุ้นกู้ ทีแปลงสภาพมีการนําไปขายหรือไม ่
- ผลประโยชน์พนกังานลดลง เป็นการลดจํานวนพนกังานหรือไม ่  และมีการลดกําลงัการผลิตด้วยหรือไม ่



หนา้ 6/ 14 

- กฎหมายแรงงานใหม่ทีจ่ายค่าชดเชยพนกังานเกษียณจาก 300 วนั เป็น 400 วนั มีผลกระทบต่อบริษัท
อย่างไร  

- ในสว่นของสินค้าคงเหลือ และสินค้าด้อยคา่มีการบริหารอย่างไร 

คุณเจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม  กรรมการผู้จัดการ   
- ตามทีรายได้จากการขายในประเทศลกูค้าหลกั คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชันแนล (ICC) ได้ชะลอการ

สังซื Hอ จากภาวะเศรษฐกิจการขายในห้างสรรพสินค้าลดน้อยลง 
- ซึงในปี 2562 ได้ร่วมกบัทาง ICC ทําการตลาดในช่องทาง TV shopping  และมีการพฒันาสินค้าสําหรับ

คนรุ่นใหม ่
- ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ลกูค้าเกาหลีได้ย้ายฐานกลบัไปผลิตทีเกาหลี  ซึงบริษัทได้มีการหาตลาด

ใหม่ในอาเซียนและ AEC   บริษัทได้เจาะไปยังตลาดเวียดนาม โดยบริษัทได้ใช้ศักยภาพในด้านการ 
Design   จงึเป็นการใช้กลยุทธ์การขายในลกัษณะ ODM  ทั Hงทีตลาดเวียดนามมีค่าแรงตํากว่าไทย  และ
อีกสว่นทีลกูค้าตอบรับคือ ในคณุภาพมาตรฐานสากล  ซึงรวมถงึตลาดพมา่และฟิลิปปินส์  และคาดว่าจะ
ดีขึ Hนทั Hงตลาดในประเทศและตา่งประเทศ 

- ในสว่นโรงงานไมไ่ด้ปรับลดพนกังาน  และด้านกําลงัการผลิตมีเครือข่ายในการรองรับ Order 

คุณสุนันท์  นิยมในธรรม  ผู้บริหารสูงสุด้านบัญชีและการเงนิ 
- ปี 2561 บริษัทมีการขายเงินลงทุนในหลกัทรัพย์เผือขาย (หุ้น PB) ส่วนหนึงจํานวน 7.50 ล้านบาทโดย

การทํา Tender Offer   
- และมีการลดมลูค่าราคาตลาด MTM ประมาณ 170 ล้านบาท ซึงมีทั Hงการขายหุ้นและการลดมลูค่าจึงมี

ผลตา่งเพียงเลก็น้อย 
- เงินลงทุนระยะยาวมีทั Hงหุ้นกู้ และหุ้นนอกตลาด  และมีการโอนเงินลงทุนในตราสารหนี Hทีครบกําหนดไถ่

ถอนภายใน 1 ปี (หุ้นกู้ )ไปสินทรัพย์หมนุเวียนเงินลงทนุชัวคราว 
- ตราสารหนี Hมีการแปลงหุ้นกู้  SPI ซึงอยู่ในตราสารหนี Hปรับมาเป็นตราสารทนุ และไมไ่ด้ขาย 
- ในปลายปี 2561 ได้มีการคํานวณผลประโยชน์พนกังานใหมเ่นืองจากมีจํานวนพนกังานลดลง  และบริษัท

มีการเตรียมความพร้อมสําหรับกฎหมายแรงงานฉบบัใหม ่ 
- ด้านกฏหมายแรงงานฉบับใหม่ทีประกาศใช้กับพนกังานเกษียณอายุ  ซึงบริษัทต้องจ่ายชดเชยจากเดิม 

300 วนั เป็น 400 วนั  มีผลกระทบประมาณ 1 ล้านบาท และจะบนัทกึบญัชีในเดือน พฤษภาคม 2562 
- ในปี 2561 สินค้าคงเหลือลดลงจํานวน 50 ล้านบาท จากการบริหารสินค้าโดย aging ตามอายุและปรับ

ลดมลูคา่สินค้าล้าสมยัตามมาตรฐานการบญัชี 

การลงมต ิ : วาระนี Hเป็นวาระเพือทราบ  ไมต้่องมีการลงมติ 
         ท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่  
                         เมือไมมี่ผู้ ใดซกัถาม   ขอให้ทีประชมุรับทราบ และขอผ่านไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป 
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  วาระที� 3  พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สิ �นสุด ณ วันที� 31 ธันวาคม 2561 
   กรรมการผู้จดัการ ได้กลา่วตอ่ทีประชมุวา่   งบการเงิน ซึงประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน 
งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในสว่นของผู้ ถือหุ้น  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตปุระกอบ
งบการเงิน สิ Hนสดุ ณ วนัที 31 ธนัวาคม 2561 ได้จดัทําขึ Hนตามหลกัการบญัชีทีรับรองทัวไป ทีผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต   และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว  ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561  ซึงได้จดัสง่ให้ท่านผู้ ถือหุ้นพิจารณาลว่งหน้าแล้ว  

 รายการ จาํนวน (บาท) 
สินทรัพย์รวม 1,670,397,192.94  
หนี Hสินรวม 185,166,653.81  
สว่นของผู้ ถือหุ้น 1,485,230,539.13  
รายได้รวม 897,174,195.21  
กําไรสทุธิ 96,057,048.12  
กําไรตอ่หุ้น   1.00  

 
นายอนุ  ว่องสารกจิ 

- ในปี 2562 มีมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 15 เริมใช้ 1 มกราคม 2562 นี H  ถ้ามีการขายแบบ OEM 
การสง่มอบให้ลกูค้า   มีผลกระทบตอ่งบการเงินหรือไม ่เพราะจะทําให้การรับรู้รายได้เปลียนไป 

- ในปี 2563 จะมีมาตรฐานการบญัชีฉบบัใหม่ TFRS 16 เกียวกบัเรืองการเช่า บริษัทมีทีดินเอง หรือเป็น
การเช่ามากน้อยเพียงใด เพราะจะมีผลกบัการรับรู้รายได้ของบริษัท 

นางสุนันท์  นิยมในธรรม 
- บริษัทบนัทกึบญัชีตามมาตรฐานการบญัชี  เมือสง่มอบสินค้าจะเปิดบิลทนัที  
- สําหรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ทั Hง 2 ฉบบั ทางผู้สอบบญัชีได้ให้บริษัทเตรียมความพร้อมไว้แล้วตั Hงแต่ปี 

2561  
การลงมติ : วาระนี Hต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

              เมือไมมี่ข้อซกัถาม  จงึขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุติั  
    มตทิี�ประชุม ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว  มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบการเงิน ประจําปี 2561  
สิ Hนสดุวนัที 31 ธนัวาคม 2561  ของจํานวนเสียงทั Hงหมด  

 จํานวนราย จํานวนเสยีงทีลงมติ 
(1หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 60 70,470,071 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 
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 วาระที� 4  พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการจ่ายเงนิปันผล 
          กรรมการผู้จดัการ เสนอตอ่ทีประชมุวา่ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2561 มีดงันี H 
         กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรยกมา              698,118,965.91   บาท 

       กําไรสทุธิ สําหรับปี 2561                                  96,057,048.12   บาท          
         รวมเป็นกําไรทีจะนํามาจดัสรรทั Hงสิ Hน              794,176,014.03   บาท 
               คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจดัสรรกําไร ดงันี H 
       - พจิารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

    กรรมการผู้ จดัการ ได้เรียนชี Hแจงต่อทีประชุมว่า  ตามข้อบังคบัของบริษัทข้อ 58  “บริษัทต้อง
จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึ�งในยี�สิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา  จนกว่าทุนสํารองนั�นจะมีจํานวนถึงหนึ�งในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจด
ทะเบียนของบริษัท”  
   ในปี 2561  บริษัทได้จดัสรรทุนสํารองครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ตามทีกฏหมายกําหนด 
คือ 9.6 ล้านบาท  จงึไมต่ั Hงสํารองเพิมในปีนี H 
 - พจิารณาจัดสรรเงนิปันผล 
   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ  โดยพิจารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 
   ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั Hงที 1/2562  เมือวนัที 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้
นําเสนอทีประชมุผู้ ถือหุ้น  ให้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็นจํานวนเงิน 24,000,000 บาท  
  โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริษัทได้เสียภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 30 สําหรับผู้ ถือหุ้นทีมี
สิทธิรับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักําหนดรายชือผู้ ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัที          
8 พฤษภาคม 2562  และกําหนดจ่ายในวนัที 17 พฤษภาคม 2562  ซึงเป็นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปันผล
ของบริษัท  โดยมีข้อมลูเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงันี H 

                  รายละเอียดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2561 ปี 2560 
1.  กําไร(ขาดทนุ)สทุธิ                                             (ล้านบาท) 96.06 (15.52) 
2.  จํานวนหุ้น                                                         (ล้านหุ้น) 96 96 
3.  เงินปันผล                                                          (บาท/หุ้น) 0.25 0.23 
4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั Hงสิ Hน                               (ล้านบาท) 24.00 22.08 

         ดงันั Hน บริษัทมีกําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลือยกไปจํานวน 770,176,014.03 บาท รายละเอียดดงันี H 

รายละเอียด จาํนวนเงนิ (บาท) 
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรยกมา ( 1 มกราคม 2561) 698,118,965.91   
กําไรสทุธิ ปี 2561 96,057,048.12 
กําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรร 794,176,014.03 
เงินปันผล  24,000,000.00 
รวมเป็นกําไรสะสมทียงัไมไ่ด้จดัสรรยกไป 770,176,014.03 
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นายอนุ  ว่องสารกจิ 
 เงินปันผลปีนี Hบริษัทจ่ายจากกําไรสะสมจากสว่นใดบ้าง 

นางสุนันท์  นิยมในธรรม 
 บริษัทจ่ายเงินปันผล 0.25 บาทตอ่หุ้น จากกําไรสะสมทีบริษัทได้เสียภาษีนิติบคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 
30 ทั Hงจํานวน  สําหรับกําไรของปี 2561 บริษัทเสียภาษีนิติบคุลในอตัราร้อยละ 20 จงึไมไ่ด้นํามาใช้  

การลงมติ : วาระนี Hต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

            ขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุติั 
     มตทิี�ประชุม ทีประชมุได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัให้จ่ายเงินปันผลสําหรับปี 2561
ในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท  เป็นจํานวนเงิน  24,000,000.00 บาท  โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริษัทได้เสียภาษีนิติ
บุคคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 30 และกําหนดจ่ายในวนัที 17 พฤษภาคม 2562 และบริษัทมีกําไรสะสมยงัไม่ได้
จดัสรรคงเหลือยกไปเป็นจํานวน  770,176,014.03 บาท  ของจํานวนเสียงทั Hงหมด 

 จํานวนราย จํานวนเสยีงทีลงมติ 
(1หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 60 70,470,071 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 
วาระที� 5 พจิารณาเลือกตั �งกรรมการใหม่แทนกรรมการที�ต้องออกตามวาระ   

       กรรมการผู้จดัการ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า ตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 21 “ ในการประชุม
สามัญประจาํปีทุกครั�งให้กรรมการออกจากตาํแหน่งเป็นจาํนวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจาํนวนกรรมการ
ที�จะออกแบ่งให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ที�สุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการที�
จะต้องออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั�น  ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก  ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที�อยู่ ในตําแหน่งนานที� สุดนั�นเป็นผู้ออกจากตําแหน่ง 
กรรมการซึ�งพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั �งใหม่ได้ ”    
        ปัจจบุนักรรมการบริษัทมีจํานวน 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครั Hงที 40  มีกรรมการที
ต้องออกตามวาระจํานวน 4  ท่าน ดงันี H 
 (1)  นางสมพร ติยะวิบลูย์ศิริ      กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 (2)  นายชยัเลิศ มนญูผล กรรมการทีไมเ่ป็นผู้บริหาร 
 (3)  นางนชุนาถ ธรรมมโนมยั กรรมการอิสระ 
 (4)  นายวิริทธิSพล ชยัถาวรเสถียร กรรมการทีเป็นผู้บริหาร 
                     ทั Hงนี Hคณะกรรมการสรรหาซึงประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา 
และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร  ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดําเนินการสรรหา
บคุคลทีเห็นวา่มีคณุสมบติัเหมาะสม เพือเสนอแตง่ตั Hงเป็นกรรมการ 
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 ในการประชมุคณะกรรมการสรรหาดงักลา่ว นางสมพร  ติยะวิบลูย์ศิริ ซึงเป็นกรรมการทีครบวาระ
ในครั Hงนี Hและถือเป็นผู้ มีส่วนได้เสีย  ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ ทีจะคดัเลือกเป็น
กรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบญุเกียรติ  โชควฒันา และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ร่วมกนัพิจารณา 
           ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท  ซึงไม่รวมกรรมการทีได้รับการเสนอชือ  เห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตั Hงกรรมการ 4 ท่านเดิม กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง  
เนืองจากเป็นบุคคลทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท มีประสบการณ์ และมี
ความสามารถทีเป็นประโยชน์กับบริษัท  รวมทั Hงบุคคลทีได้รับการเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษัท  
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง  รวมทั Hงมีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.2535 และข้อกําหนดของสํานักงาน กลต.  ข้อบังคับบริษัท  และ
ประกาศทีเกียวข้อง  
 ทั Hงนี H นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั ซึงมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระได้ดํารงตําแหน่งกรรมการมา
เป็นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคณุสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดคุณสมบติักรรมการ
อิสระของบริษัท  เป็นผู้ทรงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ รวมทั Hงเป็นกรรมการทีได้นําประสบการณ์ ความรู้ 
และความเชียวชาญมาให้ข้อเสนอแนะอันเป็นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนินงานของบริษัท  
รวมทั Hงสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีเกียวข้อง   

อนึง ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และ ข้อบงัคบัของบริษัท 
ข้อ 30 กําหนดไว้ว่า “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกจิการของบริษัท หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน  หรือบริษัทอื�นที�ประกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพื�อประโยชน์ตน หรือประโยชน์
ผู้อื�น  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที�จะมีมตแิต่งตั �ง ”   
 ดงันั Hน ก่อนทีทีประชุมจะลงมติเลือกตั Hง ขอแจ้งให้ทีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านทีเสนอ
แต่งตั Hงในคราวประชุมนี Hเป็นกรรมการในบริษัทอืน ซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษัท ดงัรายนามตอ่ไปนี H 
                นายชัยเลิศ  มนูญผล    ดํารงตําแหน่ง  กรรมการ   :  บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากดั 

                                                :  บริษัท แชมป์กบินทร์ จํากดั 
ทั Hงนี Hประวติัของบุคคลทั Hง 4  ท่านทีได้รับการเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และ

นิยามกรรมการอิสระ  ได้ส่งให้ท่านผู้ ถือหุ้นพร้อมกับหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหน้าแล้ว  คณะกรรมการ
บริษัท ขอเสนอทีประชมุพิจารณาเลือกตั Hงกรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล คือ 
 (1)  นางสมพร ติยะวิบลูย์ศิริ      
 (2)  นายชยัเลิศ มนญูผล  
 (3)  นางนชุนาถ ธรรมมโนมยั  
 (4)  นายวิริทธิSพล ชยัถาวรเสถียร  
การลงมติ : วาระนี Hต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

                          ขอให้ทีประชมุพิจารณาเลือกตั Hง 
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          มติที�ประชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตั Hงกรรมการจํานวน 4 ท่าน  
เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทประจําปี 2562 โดยพิจารณาเลือกตั Hงเป็นรายบุคคลตามทีเสนอ ของจํานวน
เสียงทั Hงหมด ดงันี H 
             ผู้ ถือหุ้นทีเข้าร่วมประชมุและผู้ รับมอบฉนัทะทั Hงสิ Hน 60 ราย  รวมจํานวนหุ้นได้ 70,470,071 หุ้น  

กรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 
คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

1. นางสมพร       ติยะวิบลูย์ศิริ 70,470,071 100 0 0 0 0 
2. นายชยัเลศิ     มนญูผล 70,470,071 100 0 0 0 0 
3. นางนชุนาถ     ธรรมมโนมยั 70,470,071 100 10 0 0 0 
4. นายวิริทธิSพล  ชยัถาวรเสถียร  70,470,071 100 10 0 0 0 

 ดงันั Hนคณะกรรมการของบริษัทในปี 2562  มีจํานวน 12 ท่าน  ดงัรายนามตอ่ไปนี H 
  1.  นายบญุเกียรติ  โชควฒันา       2.  นายชยัเลิศ  มนญูผล 
 3.  นายเจริญ  เจริญวฒันาสขุสม 4.  นางสนุนัท์  นิยมในธรรม          
 5.  นางสมพร   ติยะวิบลูย์ศิริ  6.  นางธีรดา  อําพนัวงษ์ 
 7.  นายวิริทธิSพล ชยัถาวรเสถียร  8.  นายขจรศกัดิS  วนัรัตน์เศรษฐ 
 9.  พลเอกโกญจนาท จณุณะภาต  10.นายสนัติ  บางอ้อ 
 11.นางนชุนาถ ธรรมมโนมยั  12.นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา    
โดยมี      นายขจรศักดิR     วันรัตน์เศรษฐ     พลเอกโกญจนาท      จุณณะภาต    
             นายสันต ิ         บางอ้อ                   นางนุชนาถ              ธรรมมโนมัย     
                นางช่อทพิ     ปราโมช ณ อยุธยา       เป็นกรรมการอิสระ 

        วาระที� 6  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจาํปี 2562 
 กรรมการผู้ จัดการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื�นใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอื�นโดยปกติวิสัย ในฐานะที�เป็นกรรมการของบริษัท  ทั �งนี �ไม่รวมถึงค่าตอบแทน
หรือสวัสดกิารที�กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ” 
บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดงันี H 

         ปี 2561 ปี 2560 
คา่เบี Hยประชมุ         449,000 583,000 
คา่ตอบแทนกรรมการ        850,000 850,000 
รวม      1,299,000      1,433,000 

 สําหรับปี 2562 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามทีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ล้านบาท โดยพิจารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนทีได้รับอนุมติัจากทีประชุมผู้ ถือหุ้นและจํานวนเงินค่าตอบแทนที
จ่ายในปีทีผ่านมา  รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการ
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เฉพาะเรือง ทั Hงนี Hไมร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการอืนทีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท 
และเสนอให้จ่าย ดงันี H 

(1) คา่ตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี  ( สําหรับกรรมการบริษัททกุท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
คา่ตอบแทนเป็นผู้ พิจารณาจดัสรรและเสนอตอ่คณะกรรมการบริษัท 

(2)   คา่เบี Hยประชมุ  ปี 2562 ( เฉพาะกรรมการทีเข้าร่วมประชมุ )  

ในการทาํหน้าที� ตาํแหน่ง จาํนวนเงนิ(บาท) 

คณะกรรมการบริษัท ประธาน 12,000 
กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,000 
กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา   
คณะกรรมการบริหารความเสียง/คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ประธาน 10,000 

กรรมการ 8,000 

(3) สําหรับคา่ตอบแทนกรรมการชดุย่อยอืนทีคณะกรรมการบริษัทแตง่ตั Hงขึ Hนนั Hน กําหนดให้อยู่ในดลุย
พินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกบัภาระหน้าทีความรับผิดชอบ 

(4) คา่ตอบแทนอืน   - ไมมี่ - 
                   ทั Hงนี H ตั Hงแตที่ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นอนมุติัและให้ใช้จนกวา่มีการเปลียนแปลง โดยคา่ตอบแทนทีจ่าย
ต้องไมเ่กินวงเงินทีได้รับอนมุติัจากทีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น 
นายอนุ  ว่องสารกจิ   
 : คา่ตอบแทนลดลงเนืองจากสาเหตใุด 
นางสุนันท์  นิยมในธรรม 
 : เนืองจากกรรมการทีเป็นผู้บริหารของดรับทั Hงคา่เบี Hยประชมุและคา่ตอบแทนประจําปี  จากการทีบริษัทมี
ผลการดําเนินงานขาดทนุ 
การลงมต ิ: วาระนี Hต้องผ่านมติอนมุติัด้วยคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทั Hงหมด 
                   ของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

        ขอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุติั 
 มตทิี�ประชุม   ทีประชมุพิจารณาแล้ว    มีมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัการกําหนดคา่ตอบแทนแก่

กรรมการบริษัทตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบี Hยประชุมให้เป็นไปตามทีผู้ ถือหุ้นเสนอต่อทีประชุมในครั Hงนี H  
ด้วยจํานวนเสียงทั Hงหมด  ดงันี H 

 จํานวนราย จํานวนเสยีงทีลงมติ 
(1หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชมุ 
 

เห็นด้วย 60 70,470,071 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 



หนา้ 13/ 14 

 วาระที� 7  พจิารณาแต่งตั �งผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

                 นายขจรศักดิS  วันรัตน์เศรษฐ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อทีประชุมว่า ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่ง
หน้าที�ใด ๆ ของบริษัท”  และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั�น ให้ที�ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั �งทุกปี  ผู้สอบ
บัญชีซึ�งออกไปนั�นอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้”   และข้อ 51  “ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
สินจ้างเท่าใด  ให้ที�ประชุมผู้ถือหุ้นกาํหนด”         
         สําหรับปี 2562  ขอเสนอผู้ สอบบัญชีรายเดิม ซึงคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยพิจารณาข้อมลูเปรียบเทียบ  เห็นสมควรให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท  มีคณุสมบติัตามข้อบงัคบัของบริษัท สภาวิชาชีพบญัชี และสํานกังานคณะกรรมการ
กํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์  ซึงมีความเชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นทียอมรับโดยทัวไป 
และมีความเป็นอิสระ จงึขอเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตั Hง 

1. นายชยพล ศภุเศรษฐนนท์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3972 
 (เป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท มาเป็นระยะเวลา 4 ปี ตั Hงแตปี่ 2558)    และ/ หรือ 

2. นางกิงกาญจน์ อศัวรังสฤษฎ์    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 4496   
 (ยงัไมเ่คยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท)   และ/ หรือ 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5659  
 (ยงัไมเ่คยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท)   และ/ หรือ 

4. นางสาวสมุนา พนัธ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 5872 
 (ยงัไมเ่คยเป็นเป็นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริษัท) 

จาก บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั  เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทประจําปี 2562 
              และกําหนดคา่สอบบญัชีประจําปี 2562 เพิมขึ Hนจากปี 2561 จํานวน 50,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.35 
เนืองจากมีปริมาณงานเพิมขึ Hน จากการเปลียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีนํามาปรับใช้ในงบ
การเงินปี 2562    คา่สอบบญัชี  มีดงันี H 

      ปี 2562 (บาท)      ปี 2561 (บาท)  เพิม/(ลด) % 
คา่สอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม 450,000 450,000 - 
คา่ตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี   750,000 700,000  
คา่บริการอืน - ไม่มี - - ไมมี่ - - 
              รวมทั Hงสิ Hน 1,200,000 1,150,000 4.35 

 ทั Hงนี H ผู้สอบบญัชีตามรายชือทีเสนอมีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือสว่นได้เสียกบับริษัท / 
ผู้บริหาร / ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ทีเกียวข้องกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  ซึงบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัท
ร่วม  ดงันั Hนผู้สอบบญัชีจงึมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นตอ่งบการเงินของบริษัท 
การลงมติ : วาระนี Hต้องผา่นมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ ถือหุ้นซึงมาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน            

         ขอเสนอให้ทีประชมุพิจารณาอนมุติั 



หนา้ 14/ 14 

   มติที�ประชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั Hงผู้ สอบบัญชีและ
กําหนดคา่สอบบญัชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ  ด้วยจํานวนเสียงทั Hงหมด ดงันี H  

 จํานวนราย จํานวนเสยีงทีลงมติ 
(1หุ้น เทา่กบั 1 เสยีง) 

ร้อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชมุ 
และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

เห็นด้วย 60 70,470,071 100 
ไมเ่ห็นด้วย 0 0 0 
งดออกเสียง 0 0 0 
บตัรเสีย 0 0 0 

 วาระที�  8   พจิารณาเรื�องอื�น ๆ 
      ผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามเพิมเติม ดงันี H 
นายอนุ  ว่องสารกจิ 
 ในปี 2562 บริษัทมีการวางแผนการทํางานอย่างไร  เพือไมใ่ห้เกิดผลขาดทนุ 
นายเจริญ  เจริญวัฒนาสุขสม 
 สําหรับปี 2562 บริษัทมีการทําการตลาดทั Hงในและตา่งประเทศ ทั Hงด้าน Textile และ Garment โดยการ
พฒันานวตักรรมเพือให้มีจดุแตกตา่ง และบริหารต้นทนุสินค้า ในปี 2561 ได้มีการพฒันา ดงันี H 

- ร่วมกบัการไฟฟ้าฝ่ายผลิต พฒันาเสื Hอผ้าฉลากเบอร์ 5  
- ร่วมกบั PTTGC พฒันาเส้นด้าย Recycle มาผลิตเป็นสินค้า ภายใต้โครงการ Upcycling the Ocean 
- ด้านต้นทนุสินค้า ดําเนินการหา  Sourcing วตัถดิุบทีมีราคาถกูลง แตค่ณุภาพเท่าเดิม 
- ด้านคา่แรง  ได้ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต  โดยมีการเสริมเครืองจกัรอตัโนมติัเข้าไปในการผลิต 
- ในปี 2562 จะมีการลงทนุเพิมด้านเครืองจกัรอตัโนมติั  เพือเป็นการเพิมประสิทธิภาพการผลิต 
- มีการบริหารสินค้าคงเหลืออย่างตอ่เนือง 
- และในสว่นกลาง มีการกระชบัการใช้คนให้มีประสิทธิภาพเพิมมากขึ Hน 

  ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผู้ ถือหุ้ นทีได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจให้
คณะกรรมการชดุนี Hบริหารกิจการของบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง   และปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครั Hงที 40 นี H 

 ปิดประชมุเวลา 10.00 น.  

 บญุเกียรติ  โชควฒันา 

                                                                                            (นายบญุเกียรติ  โชควฒันา)  
  ประธานกรรมการ 

                  ผู้บนัทกึการประชมุ  

 สวิุมล  เจริญศรีชยั  

               (นางสวิุมล  เจริญศรีชยั)  
                   เลขานกุารบริษัท  


