รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง ที 40
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที 0107537001552
: วันอังคารที 23 เมษายน 2562 เปิ ดประชุมเวลา 09.10 น.
: โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ ไซด์ ห้ องเจ้ าพระยา 1 เลขที 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
ประธานทีประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษัท
เลขานุการทีประชุม : นางสุวิมล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษัท
ผู้มีสิทธิเข้ าประชุม : ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้น (Record Date) ทีมีสิทธิในการเข้ าร่ วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นประจําปี 2562 ในวันที 15 มีนาคม 2562
จํานวนผู้ถือหุ้นรวมทังสิ
H Hน 805 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
H Hน 96,000,000 หุ้น
เริมประชุม
: จํานวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะทีเข้ าร่ วมประชุมรวมทังสิ
H Hน 52 ราย (จํานวน 40 คน )
นับรวมจํานวนหุ้นทังสิ
H Hน 70,123,895 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 73.05 ของจํานวนหุ้นทังหมด
H
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัท

วันทีประชุม
สถานทีประชุม

วาระ
การประชุม
วาระที 1-8

จํานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ
ทีเข้ าประชุม (คน)
47

จํานวนผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะ
ทีเข้ าประชุม (ราย)
60

จํานวนหุ้น

คิดเป็ นร้ อยละของ
จํานวนหุ้นทังหมด
H

70,470,071

73.41

เลขานุการบริ ษัท ได้ เรี ยนต่อทีประชุมว่า ข้ อบังคับของบริ ษัท “ ข้ อ 36 ต้ องมีผ้ ูถือหุ้นและผู้รับมอบ
ฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
H
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกัน
ไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นทีจําหน่ายได้ ทงหมด”
ัH
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าทีประธานทีประชุม กล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้น
ทุก ท่ านเพื อเข้ าสู่ก ารประชุม และกล่าวเปิ ดประชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น ครั งH ที 40 รวมทังH แนะนํ ากรรมการบริ ษั ท
ผู้บริ หารและผู้สอบบัญชี ทีเข้ าร่ วมประชุม ดังนี H
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
รองประธานกรรมการบริ ษัท และ
กรรมการบริ หารความเสียง
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
ประธานกรรมการบริ หารและกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หารความเสียง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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4. นางสุนนั ท์

นิยมในธรรม

5. นางสมพร
6. นางธีรดา
7. นายวิริทธิSพล
8. นายขจรศักดิS
9. พลเอกโกญจนาท
10. นายสันติ

ติยะวิบลู ย์ศิริ
อําพันวงษ์
ชัยถาวรเสถียร
วันรัตน์เศรษฐ
จุณณะภาต
บางอ้ อ

11. นางนุชนาถ
12. นางช่อทิพ

ธรรมมโนมัย
ปราโมช ณ อยุธยา

รองกรรมการผู้จดั การ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผู้บริ หารสูงสุดทางด้ านบัญชีและการเงิน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสียง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ

ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางศศิวิมล
ขลุย่ ศรี ตระกูล
2. นางสาวนพรัตน์
อัศวศิริพงศ์

กรรมการบริ หาร และ รองผู้จดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ หาร/ รองผู้จดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ และ
กรรมการบริ หารความเสียง
3. นางณัฐชพันธ์พร
สุนทรวิเศษ
กรรมการบริ หาร และ ผู้จดั การส่วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี
จันทรพิกลุ
กรรมการบริ หาร และ ผู้จดั การส่วนจัดซื Hอ
5. นางพจมาลย์
อิงคณิสาร
กรรมการบริ หาร และ ผู้จดั การส่วนธุรกิจ 2
6. นางสุวิมล
เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษัท
กรรมการบริ หารความเสียง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร และ ผู้จดั การส่วนทะเบียนหุ้น
7. นางสาวสลิลลา
ไชยพุฒ
ผู้ช่วยผู้จดั การส่วนบัญชีและการเงิน
ทังนี
H H คณะกรรมการบริ ษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้ าร่ วมประชุมโดยครบถ้ วน คิดเป็ นร้ อยละ 100
ผู้สอบบัญชีของบริ ษัท ที ได้ เข้ าร่ วมการประชุมในครั งH นี H ซึงทํ าหน้ าที ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์ และ นางสาวมนฤดี นุ่มประสงค์
จากบริ ษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษัท เป็ นผู้ดําเนินการแจ้ งระเบียบวาระการประชุมและข้ อปฏิบตั ิ
การประชุมให้ ผ้ ถู ือหุ้นรับทราบ
บริ ษัทได้ ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี H
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคล เพือรั บ
การพิจารณาเลือกตังเป็
H นกรรมการบริ ษัท ตังแต่
H วนั ที 1- 30 ธันวาคม 2561
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ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชือบุคคล เพือรั บ
การพิจารณาเลือกตังเป็
H นกรรมการบริ ษัท
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถือหุ้นทีไม่สามารถเข้ าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็ น
ผู้รับมอบฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถส่งคําถามมายังบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นส่งคําถามมายังบริ ษัทเป็ นการล่วงหน้ า
จากนันได้
H แจ้ งให้ ทีประชุมได้ ทราบถึงวิธีการลงมติตา่ ง ๆ ในการประชุมนี H ให้ ถือตามข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 43 คือ ให้ นับ 1 หุ้นเป็ น 1 เสียง การลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึงผู้ถือหุ้นสามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง ในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีทีผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง รวมทังH
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ ามี) จากนันจะนํ
H าคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
H
เข้ าร่ วม
ประชุมส่วนทีเหลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้ วยในวาระนันH ๆ
ทังนี
H H ในกรณีทีผู้ถือหุ้นทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ ูอืนเข้ าร่ วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้ บริ ษัทล่วงหน้ า บริ ษัทได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์
ของผู้ถือหุ้นไว้ ในระบบประมวลผลเรี ยบร้ อยแล้ ว
สําหรับกรณีทีถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึงช่อง หรื อ กรณีทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่า
และในกรณีทีมีผ้ ูถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม ภายหลังจากทีได้ เริ มการประชุมแล้ ว ผู้ถือหุ้นมี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระที เหลืออยู่ และบริ ษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นที มาเข้ าร่ วม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตังแต่
H วาระทีได้ ออกเสียงลงคะแนน เพือบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริ ษัท จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบกรณีทีมีผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อ ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมเพิมเท่านันH
บริ ษัทนับคะแนนด้ วยระบบ Barcode เพือให้ การนับคะแนนเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย ซึงผู้ถือหุ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้ อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีตา่ ง ๆ ดังนี H
1. วาระใด ๆ ยกเว้ นวาระเลือกตังกรรมการบริ
H
ษัท ผู้ถือหุ้นทีไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ให้
ยกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้ อมทังH ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน
เจ้ าหน้ าทีทันที
2. สําหรับวาระเลือกตังกรรมการบริ
H
ษัท ผู้ถือหุ้นทุกท่านจะได้ รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ ว
ตังH แต่ล งทะเบี ย นเข้ าประชุ ม โปรดระบุค วามเห็ น เลื อ กตังH กรรมการเป็ นรายบุ ค คลพร้ อมทังH ลงนามในบัต ร
ลงคะแนน กรณี ผ้ ูถือหุ้นที ไม่เห็นด้ วย หรื อ งดออกเสียง ในการเลือ กตังH กรรมการบริ ษัทท่านใดให้ ยกป้าย
คะแนน เจ้ าหน้ าทีจะนับคะแนน และเมือเสร็ จสิ Hนการลงมติในวาระนี H เจ้ าหน้ าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือ
หุ้นทุกท่าน
เพือนับคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย และงดออกเสียง และเพือให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กําหนดไว้

หน้า 3/ 14

ประธานกรรมการ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า กรรมการบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้ สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ ษัททุกวาระ ในกรณีผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการบริ ษัทให้ เป็ นไป
ตามทีผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
จากนันได้
H มอบหมายให้ นายเจริ ญ เจริ ญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมต่อไป
วาระที 1 พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง ที 39
กรรมการผู้จดั การ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า บริ ษัทได้ จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังH
ที 39 เมือวันที 24 เมษายน 2561 และได้ ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทังได้
H เผยแพร่ ไว้ ในเว็บ
ไซด์ ข องบริ ษัท ภายใน 14 วัน นับ แต่ วัน ประชุ ม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น พร้ อมได้ จัด ส่ ง ให้ ก รมพัฒ นาธุ ร กิ จ การค้ า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด และได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้ แก่ผ้ ูถือ
หุ้นพร้ อมหนังสือเชิญประชุมแล้ ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้ บนั ทึกโดยถูกต้ องแล้ ว
การลงมติ : วาระนี Hต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เมือไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณารับรอง
มติท ปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ของจํานวนเสียงทังหมด
H

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

60
0
0
0

70,470,071
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 2 รั บทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัด การ ได้ ก ล่าวต่ อ ที ประชุม ว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท และผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2561 บริ ษัทได้ จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2561 ตามทีได้ จดั ส่งให้ ท่าน
ผู้ถือหุ้นในรู ปแบบ QR Code ซึงอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้ อมเป็ นแบบฟอร์ มลงทะเบียนทีมี Barcode เป็ นการ
ล่วงหน้ าแล้ ว
และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึงมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี H
ณ สิน ปี 2561 บริ ษัทมีสินทรั พย์ รวม จํานวน 1,670.40 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 107.71 ล้ านบาท
คิดเป็ นร้ อยละ 6.06 จากการบริ หารจัดการสินค้ าคงเหลือลดลง และมีการขายเงินลงทุนบางส่วน
หนีส ินรวมมีจํานวน 185.17 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 55.26 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 22.98 เกิดจาก
การลดลงของภาษี เงินได้ รอตัดบัญชี จํานวน 30.11 ล้ านบาท และประมาณการสําหรั บผลประโยชน์ พนักงาน
ลดลง 23.84 ล้ านบาท
ส่ วนของผู้ถือหุ้น มีจาํ นวน 1,485.23 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 52.45 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 3.41
จากการวัดมูลค่าเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขายลดลงจํานวน 132.12 ล้ านบาท
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บริษัทมีรายได้ จากการขายจํานวน 693.63 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 266.20 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
27.73 เกิดจากรายได้ จากการขายในประเทศลดลงจํานวน 149.46 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 19.85 เนืองจาก
ลูกค้ าหลักชะลอคําสังซื Hอ และรายได้ จากการขายต่างประเทศลดลงจํานวน 116.73 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ
56.39 เนืองจากลูกค้ าย้ ายฐานการผลิต
มีรายได้ อ ืนจํานวน 203.54 ล้ านบาท เพิมขึ Hนจํานวน 89.98 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 79.23 โดยเป็ น
กําไรจากการขายเงินลงทุน เพิมขึ Hนจํานวน 90.97 ล้ านบาท
บริษัทมีรายได้ รวมจํานวน 897.17 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 176.22 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 16.42
และมีคา่ ใช้ จ่ายทังสิ
H Hน 799.62 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 286.11 ล้ านบาท คิดเป็ นร้ อยละ 26.35
ในปี 2561 บริษัทมีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 96.06 ล้ านบาท เพิมขึน จากปี ก่ อน มีกาํ ไรสุทธิต่อหุ้น 1 บาท
( รายละเอียดเพิมเติมท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูได้ ในรายงานประจําปี 2561)
สําหรั บการพัฒนาต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษัท ได้ ตระหนักถึงความสําคัญ และมอบหมายให้ ดําเนินการอย่างต่อเนือง ดังนี H
- มีนโยบายการบริ หารจัดการ “การรับของขวัญ” ต่อเนืองเป็ นปี ที 4 และกําหนดแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้ มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบัติในการต่อต้ าน
การทุจริ ตคอร์ รัปชันอย่างต่อเนือง
- ด้ านคณะกรรมการบริ หารความเสียงได้ กําหนดให้ มีการรายงานความเสียงในด้ านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ในทุกไตรมาส
โดยมี หน่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผู้ต รวจประเมิน และรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทตามลําดับ
ในปี 2561 บริ ษัทได้ มีการอบรมและทบทวนให้ กับพนักงานทัวทังH องค์ กร เพือสร้ างให้ เป็ นวัฒนธรรม
องค์กร
และตามทีบริ ษัทได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต
เมือวันที 14 ตุลาคม 2559 โดยมีอายุคราวละ 3 ปี บริ ษัทจะดําเนิ นการยืนต่ออายุใบรั บรองการเป็ นสมาชิ ก
CAC ภายในปี 2562 นี H
นายอนุ ว่ องสารกิจ (ผู้ถือหุ้น)
: ผลประกอบการของบริ ษัทเป็ นกําไรจากการขายเงินลงทุน จึงมีข้อซักถาม ดังนี H
- รายได้ จากการขายในประเทศลดลงจากลูกค้ าชะลอคําสังซื Hอ ในปี 2562 จะเป็ นอย่างไร
- ส่วนของตลาดต่างประเทศลดลงจากลูกค้ าย้ ายฐานการผลิต จะส่งผลกระทบต่อบริ ษัทมากน้ อยเพียงใด
- กรณีขายเงินลงทุน เป็ นการขายหุ้นตัวใด และลดลงเท่าไร
- จากงบการเงินมีการขายตราสารหนี Hทีครบกําหนดส่วนหนึง ซึงเข้ าไปอยู่ในเงินลงทุนชัวคราว
- ส่วนหุ้นกู้ทีแปลงสภาพมีการนําไปขายหรื อไม่
- ผลประโยชน์พนักงานลดลง เป็ นการลดจํานวนพนักงานหรื อไม่ และมีการลดกําลังการผลิตด้ วยหรื อไม่
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- กฎหมายแรงงานใหม่ทีจ่ายค่าชดเชยพนักงานเกษี ยณจาก 300 วัน เป็ น 400 วัน มีผลกระทบต่อบริ ษัท
อย่างไร
- ในส่วนของสินค้ าคงเหลือ และสินค้ าด้ อยค่ามีการบริ หารอย่างไร
คุณเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม กรรมการผู้จัดการ
- ตามทีรายได้ จากการขายในประเทศลูกค้ าหลัก คือ บมจ. ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์ เนชันแนล (ICC) ได้ ชะลอการ
สังซื Hอ จากภาวะเศรษฐกิจการขายในห้ างสรรพสินค้ าลดน้ อยลง
- ซึงในปี 2562 ได้ ร่วมกับทาง ICC ทําการตลาดในช่องทาง TV shopping และมีการพัฒนาสินค้ าสําหรับ
คนรุ่ นใหม่
- ในส่วนของตลาดต่างประเทศ ลูกค้ าเกาหลีได้ ย้ายฐานกลับไปผลิตทีเกาหลี ซึงบริ ษัทได้ มีการหาตลาด
ใหม่ในอาเซียนและ AEC บริ ษัทได้ เจาะไปยังตลาดเวียดนาม โดยบริ ษัท ได้ ใช้ ศัก ยภาพในด้ านการ
Design จึงเป็ นการใช้ กลยุทธ์ การขายในลักษณะ ODM ทังที
H ตลาดเวียดนามมีค่าแรงตํากว่าไทย และ
อีกส่วนทีลูกค้ าตอบรับคือ ในคุณภาพมาตรฐานสากล ซึงรวมถึงตลาดพม่าและฟิ ลิปปิ นส์ และคาดว่าจะ
ดีขึ Hนทังตลาดในประเทศและต่
H
างประเทศ
- ในส่วนโรงงานไม่ได้ ปรับลดพนักงาน และด้ านกําลังการผลิตมีเครื อข่ายในการรองรับ Order
คุณสุนันท์ นิยมในธรรม ผู้บริหารสูงสุด้านบัญชีและการเงิน
- ปี 2561 บริ ษัทมีการขายเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย (หุ้น PB) ส่วนหนึงจํานวน 7.50 ล้ านบาทโดย
การทํา Tender Offer
- และมีการลดมูลค่าราคาตลาด MTM ประมาณ 170 ล้ านบาท ซึงมีทงการขายหุ
ัH
้ นและการลดมูลค่าจึงมี
ผลต่างเพียงเล็กน้ อย
- เงินลงทุนระยะยาวมีทงหุ
ั H ้ นกู้และหุ้นนอกตลาด และมีการโอนเงินลงทุนในตราสารหนี Hทีครบกําหนดไถ่
ถอนภายใน 1 ปี (หุ้นกู้)ไปสินทรัพย์หมุนเวียนเงินลงทุนชัวคราว
- ตราสารหนี Hมีการแปลงหุ้นกู้ SPI ซึงอยู่ในตราสารหนี Hปรับมาเป็ นตราสารทุน และไม่ได้ ขาย
- ในปลายปี 2561 ได้ มีการคํานวณผลประโยชน์พนักงานใหม่เนืองจากมีจํานวนพนักงานลดลง และบริ ษัท
มีการเตรี ยมความพร้ อมสําหรับกฎหมายแรงงานฉบับใหม่
- ด้ านกฏหมายแรงงานฉบับใหม่ทีประกาศใช้ กับพนักงานเกษี ยณอายุ ซึงบริ ษัทต้ องจ่ายชดเชยจากเดิม
300 วัน เป็ น 400 วัน มีผลกระทบประมาณ 1 ล้ านบาท และจะบันทึกบัญชีในเดือน พฤษภาคม 2562
- ในปี 2561 สินค้ าคงเหลือลดลงจํานวน 50 ล้ านบาท จากการบริ หารสินค้ าโดย aging ตามอายุและปรับ
ลดมูลค่าสินค้ าล้ าสมัยตามมาตรฐานการบัญชี
การลงมติ : วาระนี Hเป็ นวาระเพือทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ
ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อไม่
เมือไม่มีผ้ ใู ดซักถาม ขอให้ ทีประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
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วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิน สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อทีประชุมว่า งบการเงิน ซึงประกอบด้ วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สิ Hนสุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2561 ได้ จดั ทําขึ Hนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ทีผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษัทแล้ ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2561 ซึงได้ จดั ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นพิจารณาล่วงหน้ าแล้ ว
รายการ

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

สินทรัพย์รวม
หนี Hสินรวม
ส่วนของผู้ถือหุ้น
รายได้ รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุ้น

นายอนุ ว่ องสารกิจ
- ในปี 2562 มีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 15 เริ มใช้ 1 มกราคม 2562 นี H ถ้ ามีการขายแบบ OEM
การส่งมอบให้ ลกู ค้ า มีผลกระทบต่องบการเงินหรื อไม่ เพราะจะทําให้ การรับรู้ รายได้ เปลียนไป
- ในปี 2563 จะมีมาตรฐานการบัญชีฉบับใหม่ TFRS 16 เกียวกับเรื องการเช่า บริ ษัทมีทีดินเอง หรื อเป็ น
การเช่ามากน้ อยเพียงใด เพราะจะมีผลกับการรับรู้ รายได้ ของบริ ษัท
นางสุนันท์ นิยมในธรรม
- บริ ษัทบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชี เมือส่งมอบสินค้ าจะเปิ ดบิลทันที
- สําหรับมาตรฐานการบัญชีใหม่ทงั H 2 ฉบับ ทางผู้สอบบัญชีได้ ให้ บริ ษัทเตรี ยมความพร้ อมไว้ แล้ วตังแต่
H ปี
2561
การลงมติ : วาระนี Hต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เมือไม่มีข้อซักถาม จึงขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท ปี ระชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2561
สิ Hนสุดวันที 31 ธันวาคม 2561 ของจํานวนเสียงทังหมด
H

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

60
0
0
0

70,470,071
0
0
0

100
0
0
0
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วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปั นผล
กรรมการผู้จดั การ เสนอต่อทีประชุมว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษัท ในปี 2561 มีดงั นี H
กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรยกมา
698,118,965.91 บาท
กําไรสุทธิ สําหรับปี 2561
96,057,048.12 บาท
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังสิ
H Hน
794,176,014.03 บาท
คณะกรรมการบริ ษัทขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี H
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผู้จดั การ ได้ เรี ยนชีแH จงต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทข้ อ 58 “บริ ษัทต้ อง
จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํารองอย่ างน้ อยหนึงในยีสิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้ วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่ าทุนสํารองนัน จะมีจํานวนถึงหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจด
ทะเบียนของบริษัท”
ในปี 2561 บริ ษัทได้ จดั สรรทุนสํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามทีกฏหมายกําหนด
คือ 9.6 ล้ านบาท จึงไม่ตงสํ
ั H ารองเพิมในปี นี H
- พิจารณาจัดสรรเงินปั นผล
บริ ษัท มี น โยบายจ่ ายเงิ น ปั นผลในอัต ราไม่เ กิ นร้ อยละ 50 ของกํ าไรสุท ธิ โดยพิ จ ารณาถึง ผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริ ษัท ครั งH ที 1/2562 เมือวันที 26 กุมภาพันธ์ 2562 มีมติให้
นําเสนอทีประชุมผู้ถือหุ้น ให้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 24,000,000 บาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษัทได้ เสียภาษี นิติบุคคลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 30 สําหรับผู้ถือหุ้นทีมี
สิทธิรับเงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผู้ถือหุ้นทีมีสิทธิรับเงินปั นผล (Record Date) วันที
8 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจ่ายในวันที 17 พฤษภาคม 2562 ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงินปั นผล
ของบริ ษัท โดยมีข้อมูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล ดังนี H
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดการจ่ ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุ้น
เงินปั นผล
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
H Hน

(ล้ านบาท)
(ล้ านหุ้น)
(บาท/หุ้น)
(ล้ านบาท)

ปี 2561
96.06
96
0.25
24.00

ปี 2560
(15.52)
96
0.23
22.08

ดังนันH บริ ษัทมีกําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรคงเหลือยกไปจํานวน 770,176,014.03 บาท รายละเอียดดังนี H
รายละเอียด
กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรยกมา ( 1 มกราคม 2561)
กําไรสุทธิ ปี 2561
กําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรร
เงินปั นผล
รวมเป็ นกําไรสะสมทียังไม่ได้ จดั สรรยกไป

จํานวนเงิน (บาท)
698,118,965.91
96,057,048.12
794,176,014.03
24,000,000.00
770,176,014.03
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นายอนุ ว่ องสารกิจ
เงินปั นผลปี นี Hบริ ษัทจ่ายจากกําไรสะสมจากส่วนใดบ้ าง
นางสุนันท์ นิยมในธรรม
บริ ษัทจ่ายเงินปั นผล 0.25 บาทต่อหุ้น จากกําไรสะสมทีบริ ษัทได้ เสียภาษี นิติบคุ คลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ
30 ทังจํ
H านวน สําหรับกําไรของปี 2561 บริ ษัทเสียภาษี นิติบคุ ลในอัตราร้ อยละ 20 จึงไม่ได้ นํามาใช้
การลงมติ : วาระนี Hต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท ปี ระชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2561
ในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท เป็ นจํานวนเงิน 24,000,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษัทได้ เสียภาษี นิติ
บุคคลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 30 และกําหนดจ่ายในวันที 17 พฤษภาคม 2562 และบริ ษัทมีกําไรสะสมยังไม่ได้
จัดสรรคงเหลือยกไปเป็ นจํานวน 770,176,014.03 บาท ของจํานวนเสียงทังหมด
H

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

60
0
0
0

70,470,071
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง กรรมการใหม่ แทนกรรมการทีต้องออกตามวาระ
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 21 “ ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครั ง ให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการ
ทีจะออกแบ่ งให้ ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ท ีสุดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการที
จะต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรกและปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริ ษัทนัน ให้ จับฉลากกันว่ าผู้ใดจะ
ออก ส่ ว นในปี หลั ง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนทีอยู่ ในตําแหน่ งนานทีสุ ดนั น เป็ นผู้ ออกจากตํา แหน่ ง
กรรมการซึงพ้ นจากตําแหน่ งแล้ วอาจได้ รับเลือกตัง ใหม่ ได้ ”
ปั จจุบนั กรรมการบริ ษัทมีจํานวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังH ที 40 มีกรรมการที
ต้ องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี H
(1) นางสมพร
ติยะวิบลู ย์ศิริ
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
กรรมการทีไม่เป็ นผู้บริ หาร
(3) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
กรรมการอิสระ
(4) นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร
กรรมการทีเป็ นผู้บริ หาร
ทังนี
H คH ณะกรรมการสรรหาซึงประกอบด้ วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอีก 2 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ ดําเนินการสรรหา
บุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือเสนอแต่งตังเป็
H นกรรมการ
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ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางสมพร ติยะวิบลู ย์ศิริ ซึงเป็ นกรรมการทีครบวาระ
ในครั งH นี Hและถือเป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย ได้ ออกจากห้ องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผู้ทีจะคัดเลือกเป็ น
กรรมการแทนตนเอง โดยให้ นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ร่ วมกันพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษัท ซึงไม่รวมกรรมการทีได้ รับการเสนอชือ เห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาได้ เสนอเลือกตังกรรมการ
H
4 ท่านเดิม กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง
เนื องจากเป็ นบุค คลที มีคุณ สมบัติ ที เหมาะสมกับ การประกอบธุ ร กิ จ ของบริ ษัท มีป ระสบการณ์ และมี
ความสามารถที เป็ นประโยชน์ กับบริ ษัท รวมทังH บุคคลที ได้ รับการเสนอชื อให้ เป็ นกรรมการอิ สระของบริ ษัท
สามารถให้ ค วามเห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ นอิ ส ระและเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที เกี ยวข้ อ ง รวมทังH มี คุณ สมบัติ ต าม
พระราชบัญญัติบริ ษัท มหาชนจํ ากัด พ.ศ.2535 และข้ อกํ าหนดของสํานักงาน กลต. ข้ อบังคับ บริ ษัท และ
ประกาศทีเกียวข้ อง
ทังนี
H H นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย ซึงมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้ ดํารงตําแหน่งกรรมการมา
เป็ นระยะเวลามากกว่า 9 ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริ ษัท เป็ นผู้ทรงคุณวุฒิ มีความรู้ ความสามารถ รวมทังH เป็ นกรรมการทีได้ นําประสบการณ์ ความรู้
และความเชียวชาญมาให้ ข้อเสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ ในการกําหนดกลยุทธ์ และการดําเนินงานของบริ ษัท
รวมทังสามารถให้
H
ความเห็นได้ อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้ อง
อนึง ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้ อบังคับของบริ ษัท
ข้ อ 30 กําหนดไว้ ว่า “ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขัน
กับกิจการของบริษัท หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ้นส่ วนไม่ จํากัดความรั บผิดใน
ห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอืนทีประกอบกิจการอันมี สภาพ
อย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของบริ ษัท ไม่ ว่าจะทําเพือประโยชน์ ตน หรื อประโยชน์
ผู้อ ืน เว้ นแต่ จะได้ แจ้ งให้ ท ปี ระชุมผู้ถือหุ้นทราบก่ อนทีจะมีมติแต่ งตัง ”
ดังนันH ก่อนทีทีประชุมจะลงมติเลือกตังH ขอแจ้ งให้ ทีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านทีเสนอ
แต่งตังH ในคราวประชุมนี เH ป็ นกรรมการในบริ ษัทอืน ซึงประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษัท ดังรายนามต่อไปนี H
นายชัยเลิศ มนูญผล ดํารงตําแหน่ง กรรมการ : บริ ษัท ไทยสปอร์ ตการ์ เมนต์ จํากัด
: บริ ษัท แชมป์กบินทร์ จํากัด
ทังนี
H ปH ระวัติของบุคคลทังH 4 ท่านทีได้ รับการเสนอชือให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัท และ
นิยามกรรมการอิสระ ได้ ส่งให้ ท่านผู้ถือหุ้นพร้ อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้ าแล้ ว คณะกรรมการ
บริ ษัท ขอเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ
H
ษัทเป็ นรายบุคคล คือ
(1) นางสมพร
ติยะวิบลู ย์ศิริ
(2) นายชัยเลิศ
มนูญผล
(3) นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
(4) นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร
การลงมติ : วาระนี Hต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ ทีประชุมพิจารณาเลือกตังH
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มติท ีประชุม ทีประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์ เลือกตังH กรรมการจํ านวน 4 ท่าน
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทประจําปี 2562 โดยพิจารณาเลือกตังเป็
H นรายบุคคลตามทีเสนอ ของจํานวน
เสียงทังหมด
H
ดังนี H
ผู้ถือหุ้นทีเข้ าร่ วมประชุมและผู้รับมอบฉันทะทังสิ
H Hน 60 ราย รวมจํานวนหุ้นได้ 70,470,071 หุ้น
กรรมการ
1. นางสมพร

ติยะวิบลู ย์ศิริ

2. นายชัยเลิศ มนูญผล
3. นางนุชนาถ ธรรมมโนมัย
4. นายวิริทธิSพล ชัยถาวรเสถียร

เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ คะแนนเสียง ร้ อยละ

70,470,071
70,470,071
70,470,071
70,470,071

100
100
100
100

0
0
10
10

0
0
0
0

0
0
0
0

0
0
0
0

ดังนันคณะกรรมการของบริ
H
ษัทในปี 2562 มีจํานวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี H
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
4. นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
5. นางสมพร
ติยะวิบลู ย์ศิริ
6. นางธีรดา
อําพันวงษ์
7. นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร
8. นายขจรศักดิS
วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
10.นายสันติ
บางอ้ อ
11.นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
12.นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
โดยมี นายขจรศักดิR วันรั ตน์ เศรษฐ
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
นายสันติ
บางอ้ อ
นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
นางช่ อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
เป็ นกรรมการอิสระ
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2562
กรรมการผู้จัดการ ได้ แจ้ งต่อทีประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัท ข้ อ 32 “ห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ ายเงินหรื อทรั พย์ สินอืนใดให้ แก่ กรรมการ เว้ นแต่ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติวิสัย ในฐานะทีเป็ นกรรมการของบริ ษัท ทัง นีไ ม่ รวมถึงค่ าตอบแทน
หรื อสวัสดิการทีกรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัท ”
บริ ษัทได้ เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี H
ค่าเบี Hยประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2561
449,000
850,000
1,299,000

ปี 2560
583,000
850,000
1,433,000

สําหรั บปี 2562 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบตามที คณะกรรมการกํ าหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทในวงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้ านบาท โดยพิ จารณาจากผล
ประกอบการของบริ ษัท และวงเงินค่าตอบแทนทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมผู้ถือหุ้นและจํานวนเงินค่าตอบแทนที
จ่ายในปี ที ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทํ าหน้ าที และความรั บผิ ดชอบของกรรมการและกรรมการ
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เฉพาะเรื อง ทังนี
H Hไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอืนทีกรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริ ษัท
และเสนอให้ จ่าย ดังนี H
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัทประจําปี ( สําหรับกรรมการบริ ษัททุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผู้พิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัท
(2) ค่าเบี Hยประชุม ปี 2562 ( เฉพาะกรรมการทีเข้ าร่ วมประชุม )
ในการทําหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ หารความเสียง/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 ษัทแต่งตังขึ
H HนนันH กําหนดให้ อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ ษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้ องกับภาระหน้ าทีความรับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี ทังนี
H H ตังแต่
H ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิและให้ ใช้ จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่าย
ต้ องไม่เกินวงเงินทีได้ รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
นายอนุ ว่ องสารกิจ
: ค่าตอบแทนลดลงเนืองจากสาเหตุใด
นางสุนันท์ นิยมในธรรม
: เนืองจากกรรมการทีเป็ นผู้บริ หารของดรับทังค่
H าเบี Hยประชุมและค่าตอบแทนประจําปี จากการทีบริ ษัทมี
ผลการดําเนินงานขาดทุน
การลงมติ : วาระนี Hต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังหมด
H
ของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติท ปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษัทตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบี Hยประชุมให้ เป็ นไปตามทีผู้ถือหุ้นเสนอต่อทีประชุมในครังH นี H
ด้ วยจํานวนเสียงทังหมด
H
ดังนี H

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม

60
0
0
0

70,470,071
0
0
0

100
0
0
0
หน้า 12/ 14

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตัง ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
นายขจรศัก ดิS วันรั ต น์ เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ เรี ย นต่อ ที ประชุมว่า ตาม
ข้ อบัง คับของบริ ษัท ข้ อ 49 “ผู้ สอบบั ญชีต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนั กงาน ลู กจ้ าง หรื อผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง
หน้ าทีใด ๆ ของบริ ษัท” และ ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีนัน ให้ ท ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตัง ทุกปี ผู้สอบ
บัญชีซ ึงออกไปนัน อาจถูกเลือกกลับเข้ ามารั บตําแหน่ งอีกก็ได้ ” และข้ อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับ
สินจ้ างเท่ าใด ให้ ท ปี ระชุมผู้ถือหุ้นกําหนด”
สํ า หรั บ ปี 2562 ขอเสนอผู้ ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ซึงคณะกรรมการบริ ษั ท เห็ น ชอบตามที
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้ อมูลเปรี ยบเทียบ เห็นสมควรให้ บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัท มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับของบริ ษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์ ซึงมีความเชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรั บโดยทัวไป
และมีความเป็ นอิสระ จึงขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังH
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัท มาเป็ นระยะเวลา 4 ปี ตังแต่
H ปี 2558) และ/ หรื อ
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัท) และ/ หรื อ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัท) และ/ หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์ สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นเป็ นผู้ลงลายมือชือในงบการเงินของบริ ษัท)
จาก บริ ษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทประจําปี 2562
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2562 เพิมขึ Hนจากปี 2561 จํานวน 50,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 4.35
เนืองจากมีปริ มาณงานเพิมขึ Hน จากการเปลียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีนํามาปรับใช้ ในงบ
การเงินปี 2562 ค่าสอบบัญชี มีดงั นี H
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริ การอืน
รวมทังสิ
H Hน

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

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

ทังนี
H H ผู้สอบบัญชีตามรายชือทีเสนอมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่วนได้ เสียกับบริ ษัท /
ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ทีเกียวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึงบริ ษัทไม่มีบริ ษัทย่อยและบริ ษัท
ร่ วม ดังนันผู
H ้ สอบบัญชีจงึ มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษัท
การลงมติ : วาระนี Hต้ องผ่านมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึงมาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ขอเสนอให้ ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
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มติท ี ป ระชุ ม ที ประชุ ม ได้ พิ จ ารณาแล้ ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์ อ นุ มัติ แ ต่ง ตังH ผู้ ส อบบัญ ชี แ ละ
กําหนดค่าสอบบัญชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้ วยจํานวนเสียงทังหมด
H
ดังนี H
จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(1หุ้น เท่ากับ 1 เสียง)

ร้ อยละของจํานวนหุ้นทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

60
0
0
0

70,470,071
0
0
0

100
0
0
0

เห็นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

วาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ
ผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามเพิมเติม ดังนี H
นายอนุ ว่ องสารกิจ
ในปี 2562 บริ ษัทมีการวางแผนการทํางานอย่างไร เพือไม่ให้ เกิดผลขาดทุน
นายเจริญ เจริญวัฒนาสุขสม
สําหรับปี 2562 บริ ษัทมีการทําการตลาดทังในและต่
H
างประเทศ ทังด้
H าน Textile และ Garment โดยการ
พัฒนานวัตกรรมเพือให้ มีจดุ แตกต่าง และบริ หารต้ นทุนสินค้ า ในปี 2561 ได้ มีการพัฒนา ดังนี H
- ร่ วมกับการไฟฟ้าฝ่ ายผลิต พัฒนาเสื Hอผ้ าฉลากเบอร์ 5
- ร่ วมกับ PTTGC พัฒนาเส้ นด้ าย Recycle มาผลิตเป็ นสินค้ า ภายใต้ โครงการ Upcycling the Ocean
- ด้ านต้ นทุนสินค้ า ดําเนินการหา Sourcing วัตถุดิบทีมีราคาถูกลง แต่คณ
ุ ภาพเท่าเดิม
- ด้ านค่าแรง ได้ ปรับปรุ งประสิทธิภาพการผลิต โดยมีการเสริ มเครื องจักรอัตโนมัติเข้ าไปในการผลิต
- ในปี 2562 จะมีการลงทุนเพิมด้ านเครื องจักรอัตโนมัติ เพือเป็ นการเพิมประสิทธิภาพการผลิต
- มีการบริ หารสินค้ าคงเหลืออย่างต่อเนือง
- และในส่วนกลาง มีการกระชับการใช้ คนให้ มีประสิทธิภาพเพิมมากขึ Hน
ประธานได้ ก ล่าวขอบคุณ ท่ านผู้ถือ หุ้นที ได้ ส ละเวลามาร่ วมประชุม และได้ ม อบความไว้ วางใจให้
คณะกรรมการชุดนี Hบริ หารกิจการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึง และปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังH ที 40 นี H
ปิ ดประชุมเวลา 10.00 น.
บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
ผู้บนั ทึกการประชุม
สุวิมล เจริ ญศรี ชยั
(นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั )
เลขานุการบริ ษัท
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