รายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที 42
บริษัท ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที ,-,./0.,,-//1
วันทีป ระชุม
สถานทีป ระชุม

: วันอังคารที 27 เมษายน 2564 เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
: ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพฯ 10120
ประธานทีป ระชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท
เลขานุการทีป ระชุม : นางสุวิมล
เจริญศรีชยั
เลขานุการบริษัท
ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิในการเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2564 ในวันศุกร์ที 12 มีนาคม 2564
จํานวนผูถ้ ือหุน้ รวมทังJ สินJ 784 ราย รวมจํานวนหุน้ ทังJ สินJ 96,000,000 หุน้
เริมประชุม
: จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเข้าร่วมประชุมรวมทังJ สินJ 62 ราย (จํานวน 35 คน )
นับรวมจํานวนหุน้ ทังJ สินJ 71,530,205 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 74.51 ของจํานวนหุน้ ทังJ หมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท
วาระ
การประชุม
วาระที 1-4
วาระที 5-7
วาระที 8

จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (คน)
35
36
38

จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ บั มอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (ราย)
62
63
65

จํานวนหุน้

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทังJ หมด

71,530,205
71,530,206
71,551,306

74.51
74.51
74.53

เลขานุการบริษัท ได้เรียนต่อทีประชุมว่า ข้อบังคับของบริษัท “ ข้อ 36 ต้องมีผถู้ ือหุน้ และผูร้ บั มอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรือไม่นอ้ ยกว่ากึงหนึงของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทังJ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกัน
ไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจาํ หน่ายได้ทงัJ หมด”
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าทีประธานทีประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้
ทุกท่ า นเพื อเข้า สู่การประชุ มและกล่า วเปิ ดประชุ มสามัญผู้ถือหุ้นครัJงที 42 พร้อมแนะนํา กรรมการบริ ษัท
ผูบ้ ริหารและผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่วมประชุม ดังนี J
กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
รองประธานกรรมการบริษัท และ
กรรมการบริหารความเสียง
3. นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร
กรรมการผูจ้ ดั การ / กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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4. นางสุนนั ท์

นิยมในธรรม

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

ติยะวิบลู ย์ศิริ
อําพันวงษ์
ชัยถาวรเสถียร
วันรัตน์เศรษฐ
จุณณะภาต
บางอ้อ

11. นางนุชนาถ
12. นางช่อทิพ

ธรรมมโนมัย
ปราโมช ณ อยุธยา

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริหารสูงสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสียง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา

ผู้บริหารทีเ ข้าร่วมประชุม
1. นางศศิวิมล
ขลุย่ ศรีตระกูล

กรรมการบริหาร / รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และ
กรรมการบริหารความเสียง
2. นางสาวนพรัตน์
อัศวศิริพงศ์
กรรมการบริหาร / รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
3. นางณัฐชพันธ์พร
สุนทรวิเศษ
กรรมการบริหาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 1
4. นางกัลยาณี
จันทรพิกลุ
กรรมการบริหาร และ ผูจ้ ดั การส่วนจัดซือJ
5. นางพจมาลย์
อิงคณิสาร
กรรมการบริหาร และ ผูจ้ ดั การส่วนธุรกิจ 2
6. นางสุวิมล
เจริญศรีชยั
เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริหาร และ ผูจ้ ดั การส่วนทะเบียนหุน้
7. นางสาวสลิลลา
ไชยพุฒ
กรรมการบริหาร และ ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่วนบัญชีและการเงิน
และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผู้สอบบัญชีของบริษัท ที ได้เข้าร่วมการประชุมในครังJ นี J ซึงทําหน้าที ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นายเกรียงไกร โหมดสุวรรณ จากบริษัท สํานักงานอีวาย จํากัด
นางสุวิมล เจริญศรีชยั เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าํ เนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบตั ิ
การประชุมให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
บริษัทได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดีเกียวกับการดูแลสิทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี J
1. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล เพือรับ
การพิจารณาเลือกตังJ เป็ นกรรมการบริษัท ตังJ แต่วนั ที 1- 30 ธันวาคม 2563
ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุน้ เสนอเรืองเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล เพือรับ
การพิจารณาเลือกตังJ เป็ นกรรมการบริษัท
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2. เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ บั มอบฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามมายังบริษัทเป็ นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผถู้ ือหุน้ ส่งคําถามมายังบริษัทเป็ นการล่วงหน้า
จากนันJ ได้แจ้งให้ทีประชุมได้ทราบถึงวิธีการลงมติตา่ ง ๆ ในการประชุมนี J ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 43 คือ ให้นับ 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึงผูถ้ ือหุน้ สามารถ
ลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสียง จะนับเฉพาะกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง รวมทังJ
คะแนนเสียงตามบัตรเสีย(ถ้ามี) จากนันJ จะนําคะแนนเสียงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสียงทังJ หมดทีเข้าร่วม
ประชุมส่วนทีเหลือจะถือเป็ นคะแนนเสียงทีเห็นด้วยในวาระนันJ ๆ
ทังJ นี J ในกรณีทีผูถ้ ือหุน้ ทําหนังสือมอบฉันทะให้ผูอ้ ืนเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ของท่านผูถ้ ือหุน้ โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า บริษัทได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์
ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
สําหรับกรณีทีถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชัดเจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนน
เกินกว่าหนึงช่อง หรือ กรณีทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชือกํากับบริเวณทีขีดฆ่า
และในกรณีทีมีผูถ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากทีได้เริมการประชุมแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มี
สิทธิ ออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที เหลืออยู่ และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถ้ ื อหุน้ ที มาเข้าร่วม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตังJ แต่วาระทีได้ออกเสียงลงคะแนน เพือบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริษัท จะแจ้งให้ผถู้ ือหุน้ ทราบกรณีทีมีผถู้ ือหุน้ และ/หรือ ผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิมเท่านันJ
บริษัทนับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อย ซึงผูถ้ ือหุน้
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณีตา่ ง ๆ ดังนี J
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตังJ กรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกป้าย
คะแนน เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทังJ ลงนามในบัตรลงคะแนน และส่งคืน เจ้าหน้าที
ทันที
2. สําหรับวาระเลือกตังJ กรรมการบริษัท ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านจะได้รบั บัตรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตังJ แต่
ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตังJ กรรมการเป็ นรายบุคคลพร้อมทังJ ลงนามในบัตรลงคะแนน
กรณีผถู้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในการเลือกตังJ กรรมการบริษัทท่านใดให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที
จะนับคะแนน และเมือเสร็จสินJ การลงมติในวาระนี J เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
เพือนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง และเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสาํ นักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า กรรมการบริษัทในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีผถู้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริษัทให้เป็ นไป
ตามทีผถู้ ือหุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
จากนันJ ได้มอบหมายให้ นายวิริทธิSพล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผูจ้ ดั การ และนางสุวิมล เจริญศรีชยั
เลขานุการบริษัท เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
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วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุน้ ครังที 41
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริษัทได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังJ
ที 41 เมือวันอังคารที 4 สิงหาคม 2563 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทังJ ได้เผยแพร่ไว้
ในเว็บไซด์ของบริษัท ภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ พร้อมได้จัดส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด และได้จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนีตJ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณารับรอง
มติทปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมดังกล่าว
ของจํานวนเสียงทังJ หมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(\หุน้ เท่ากับ \ เสียง)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

62
0
0
0

71,530,205
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่ อที ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษัทและผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2563 บริษัทได้จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2563 ตามทีได้จดั ส่งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ QR Code ซึงอยู่ในหนังสือนัดประชุมพร้อมเป็ นแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี Barcode เป็ นการ
ล่วงหน้าแล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึง มีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี J
ณ สิน ปี 2563 บริษัทมีสินทรัพย์รวมจํานวน \,`ab.cd ล้านบาท ลดลง a\.eb ล้านบาท คิดเป็ นร้อย
ละ d.f\ จากตราสารหนีทJ ีครบกําหนดไถ่ถอนในปี นีแJ ละนํามาใช้หมุนเวียนในกิจการ และจากการตีราคามูลค่า
ยุติธรรมเงินลงทุนในตลาด
สินทรัพย์หมุนเวียน มีจาํ นวน gcb.\` ล้านบาท เพิมขึนJ \e.fg ล้านบาท จากตราสารหนีทJ ีครบกําหนด
ไถ่ถอนภายใน 1 ปี
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจาํ นวน a`e.eg ล้านบาท ลดลง g\.da ล้านบาท จากตราสารหนีทJ ีครบ
กําหนดไถ่ถอนในปี นีJ และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงินลงทุนในตลาด
หนีส ินรวม มีจาํ นวน 1,,.., ล้านบาท เพิมขึนJ \g.gg ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ \e.fg จากบริษัทฯ รับรู ้
หนีสJ ินตามสัญญาเช่า เพือให้เป็ นไปตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที 16 มีผลบังคับใช้ปี 2563
ส่วนของผู้ถอื หุน้ มีจาํ นวน -,0.?./@ ล้านบาท ลดลง gb.bh ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ h.\f จากผล
ขาดทุน dd.ea ล้านบาท มีการจ่ายปั นผลจากกําไรสะสม \b.ce ล้านบาท และจากการตีราคามูลค่ายุติธรรมเงิน
ลงทุนในตลาด
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บริษัทมีรายได้จากการขาย จํานวน `dg.db ล้านบาท ลดลง \dg.\` ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ c\.ca
โดยแบ่งเป็ นการขายในประเทศลดลง \f\.db ล้านบาท และการขายต่างประเทศ ลดลง 16.66 ล้านบาท จาก
สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือJ ไวรัส Covid-19
รายได้อนื จํานวน @0.11 ล้านบาท ลดลง 8.83 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.97 จากดอกเบียJ รับ และเงิน
ปั นผลรับลดลง
บริษัทมีรายได้รวมจํานวน 591.71 ล้านบาท ลดลง 156.98 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 20.97 และมี
ค่าใช้จ่ายทังJ สินJ 633.76 ล้านบาท ลดลง 105.04 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 14.22
ในปี 2563 บริษัทขาดทุนสุทธิ จํานวน @@.,. ล้านบาท คิดเป็ นขาดทุนสุทธิต่อหุน้ ,.@C บาท
(รายละเอียดเพิมเติมท่านผูถ้ ือหุน้ สามารถดูได้ในรายงานประจําปี 2563 หัวข้อ “ คําอธิบายและการวิเคราะห์ผลการ
ดําเนินงานและฐานะการเงิน ” หน้า 54 – 59 และในแบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี (แบบ `h-\) หน้า \af-\ag)
สําหรับแนวทางในการบริหารงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือ ไวรัส COVID-19 บริษัทได้
ปรับตัวทางธุรกิจในด้านต่างๆ และมีนโยบายสําคัญต่างๆ อาทิเช่น
- การปรับโครงสร้างองค์กรให้กระชับ และมีความเชือมโยงถึงกันในทุกด้าน ขณะเดียวกันก็สง่ เสริมให้
ทีมงานมีความสามารถในการทํางาน แบบ Multi Skills
- การปรับปรุ งพัฒนาประสิ ทธิ ภาพและรักษาสมดุลของขบวนการการผลิ ต มี การวางแผนการ
UPGRADE ฝี มือ เน้นการออกแบบ คิดค้น ค้นคว้าหาสิงใหม่ ๆ ให้กบั ลูกค้า เพือรองรับงานทีมีมลู ค่าสูงขึนJ
- การบริหารจัดการทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์ทางรายได้รวมถึงการบริหารต้นทุน วัตถุดิบ และการ
บริหารค่าใช้จ่ายให้มีความคุม้ ค่า
- การให้ความสําคัญกับการทํางานใกล้ชิดมากยิงขึนJ กับลูกค้าของบริษัท เพือการพัฒนาสินค้าให้มี
ความแม่นยํากับความต้องการของตลาด
ในปี ทีผ่านมาบริษัทได้เล็งเห็นความสําคัญของการเข้าร่วมกับองค์การเภสัชกรรม ในการขออนุญาต
ผลิตสิงทอทางการแพทย์ ทังJ หน้ากากอนามัย และชุด PPE (Isolation Gown) จากสํานักงานคณะกรรมการ
อาหารและยา หรือ อย. จากคุณสมบัติทางด้านการผลิตเสือJ ผ้า และได้รบั อนุญาตให้ดาํ เนินการผลิต ตังJ แต่
วันที 30 เมษายน 2563 เป็ นต้นไป
บริษัทฯ ยังมีนโยบายสําคัญอีกประการหนึง คือ การมีส่วนร่วมช่วยลดภาวะโลกร้อน และมีการเข้า
ร่วมกับพันธมิตรทางธุรกิจ เพือคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ที สามารถนําขวดพลาสติกมาเป็ นวัตถุดิบในการผลิต
เสือJ ผ้ารีไซเคิล ซึง เราใช้ขวดพลาสติกประมาณ 10 – 15 ขวด เพือให้ได้เสือJ \ ตัว
สุดท้ายนี J ทางบริษัทมีนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และแนวปฏิบตั ิไว้ในจริยธรรมการดําเนินธุรกิจ
ให้กบั กรรมการ ผูบ้ ริหาร ตลอดจนพนักงานและทีมงาน เพือส่งเสริมให้ทุกคนปฏิบตั ิงานด้วยความซือสัตย์ สุจริต
โดยได้รบั การติดตามนโยบายจากคณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ และคณะกรรมการบริหารความเสียง โดยมี
หน่วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษัท
ตามลําดับ
การลงมติ : วาระนีเJ ป็ นวาระเพือทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ท่านผูถ้ ือหุน้ มีขอ้ ซักถามหรือไม่
เมือไม่มีผใู้ ดซักถาม ขอให้ทีประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
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วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิน สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า งบการเงิน ซึง ประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิน
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สินJ สุด ณ วันที 31 ธันวาคม 2563 ได้จดั ทําขึนJ ตามหลักการบัญชีทีรบั รองทัวไป ทีผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาต และได้รบั ความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริษัทแล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2563 ซึง ได้จดั ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนีสJ ินรวม
ส่วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กําไรสุทธิ
กําไรต่อหุน้

จํานวน (บาท)
1,579,238,076
200,701,751
1,378,536,325
591,711,129
(44,074,596)
(0.46)

การลงมติ : วาระนีตJ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบการเงิน ประจําปี 2563
สินJ สุดวันที 31 ธันวาคม 2563 ของจํานวนเสียงทังJ หมด

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(\หุน้ เท่ากับ \ เสียง)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

62
0
0
0

71,530,205
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรเงินกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อทีประชุมว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัท ในปี 2563 มีดงั นี J
รายละเอียด
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
( 1 มกราคม 2563)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีกาํ หนดให้วดั มูลค่ายยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2563
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังJ สินJ

จํานวนเงิน (บาท)
753,992,058.88
2,044,300.00
24,519,000.62
(44,074,597.27)
736,480,762.23
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คณะกรรมการบริษัทขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี J
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรียนชีแJ จงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 58 “บริษัทต้อง
จัดสรรเงินกําไรสุทธิประจําปี ไว้เป็ นทุนสํารองอย่างน้อยหนึงในยีสิบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หัก
ด้วยยอดขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจาํ นวนถึงหนึงในสิบ (1/10) ของจํานวนทุนจด
ทะเบียนของบริษัท”
ในปี 2563 บริษัทได้จดั สรรทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตามทีกฏหมายกําหนด
คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตงัJ สํารองเพิมในปี นีJ
- พิจารณาการจัดสรรเงินปั นผล
บริ ษัทมี นโยบายจ่ ายเงิ นปั นผลในอัตราไม่เกิ นร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ โดยพิ จารณาถึงผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ตามมติทีประชุมคณะกรรมการบริษัท ครังJ ที 1/2564 เมือวันจันทร์ที 22 กุมภาพันธ์ 2564 มีมติให้
นําเสนอทีประชุมผูถ้ ือหุน้ ให้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท รวมเป็ นจํานวนเงิน 9,600,000 บาท
โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริษัทได้เสียภาษี นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 สําหรับผูถ้ ือหุน้ ทีมี
สิทธิรบั เงินปั นผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิรบั เงินปั นผล (Record Date) วันพุธที
12 พฤษภาคม 2564 และกําหนดจ่ายในวันอังคารที 25 พฤษภาคม 2564 ซึงเป็ นไปตามนโยบายการจ่ายเงิน
ปั นผลของบริษัท โดยมีขอ้ มูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปั นผล ดังนี J
1.
2.
3.
4.

รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
จํานวนหุน้
เงินปั นผลระหว่างกาล ( 7 พฤษภาคม 2563)
เงินปั นผลประจําปี
รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังJ สินJ

(ล้านบาท)
(ล้านหุน้ )
(บาท/หุน้ )
(บาท/หุน้ )
(ล้านบาท)

ปี 2563
(44.07)
96
0.10
9.60

ปี 2562
3.02
96
0.20
19.20

ดังนันJ บริษัทมีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปจํานวน 753,992,058.88 บาท รายละเอียดดังนี J
รายละเอียด
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
( 1 มกราคม 2563)
กําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุนทีกาํ หนดให้วดั มูลค่ายยุติธรรมผ่าน
กําไรขาดทุนเบ็ดเสร็จอืน
กําไรจากการประมาณการตามหลักคณิตศาสตร์ประกันภัย
กําไร(ขาดทุน)สุทธิ ปี 2563
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังJ สินJ
เงินปั นผล ปี 2563
กําไรสะสมยังไม่ได้จัดสรรยกไป

จํานวนเงิน (บาท)
753,992,058.88
2,044,300.00
24,519,000.62
(44,074,597.27)
736,480,762.23
(9,600,000.00)
726,880,762.23

การลงมติ : วาระนีตJ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
หน้า 7/ 13

ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้จ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2563
ในอัตราหุน้ ละ 0.10 บาท เป็ นจํานวนเงิน 9,600,000.00 บาท โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริษัทได้เสียภาษี นิติ
บุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 20 และกําหนดจ่ายในวันอังคารที 25 พฤษภาคม 2564 และบริษัทมีกาํ ไรสะสมยัง
ไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปเป็ นจํานวน 726,880,762.23 บาท ของจํานวนเสียงทังJ หมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

62
0
0
0

จํานวนเสียงทีลงมติ
(\หุน้ เท่ากับ \ เสียง)
71,530,205
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 5 พิจารณาเลือกตัง กรรมการใหม่แทนกรรมการทีต ้องออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 21 “ ในการประชุม
สามัญประจําปี ทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการ
ทีจ ะออกแบ่งให้ตรงเป็ น 3 ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทสี ุ ดกับส่วน 1 ใน 3 กรรมการที
จะต้องออกจากตําแหน่งในปี แรกและปี ทีส องภายหลังจดทะเบียนบริษัทนัน ให้จับฉลากกันว่าผู้ใดจะ
ออก ส่ ว นในปี หลั ง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนทีอยู่ ในตําแหน่ งนานทีสุ ดนั นเป็ นผู้ ออกจากตํา แหน่ ง
กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง ใหม่ได้ ”
ปั จจุบนั กรรมการบริษัทมีจาํ นวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังJ ที 42 มีกรรมการที
ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี J
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริหาร
2. พลเอกโกญจนาท
จุณณะภาต
กรรมการอิสระ
3. นายสันติ
บางอ้อ
กรรมการอิสระ
4. นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร
กรรมการเป็ นผูบ้ ริหาร
ทังJ นีคJ ณะกรรมการสรรหาซึงประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา
และกรรมการอีก 3 ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร ได้ดาํ เนินการสรรหาบุคคลทีเห็นว่ามีคณ
ุ สมบัติเหมาะสม เพือเสนอแต่งตังJ เป็ นกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ซึงเป็ นกรรมการทีครบ
วาระในครังJ นีแJ ละถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย ได้ออกจากห้องและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ีจะคัดเลือก
เป็ นกรรมการแทนตนเอง โดยให้นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา และ นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร ร่วมกันพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท ซึงไม่รวมกรรมการทีได้รบั การเสนอชือ เห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตังJ กรรมการ 4 ท่านเดิม กลับเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง
เนื องจากเป็ นบุคคลที มีคุณสมบัติที เหมาะสมกับการประกอบธุ รกิ จของบริ ษัท มีประสบการณ์ และมี
หน้า 8/ 13

ความสามารถที เป็ นประโยชน์กับบริษัท รวมทัJงบุคคลที ได้รับการเสนอชื อให้เป็ นกรรมการอิ สระของบริษัท
สามารถให้ความเห็ นได้อย่ า งเป็ นอิ สระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที เกี ยวข้อง รวมทัJงมี คุณ สมบั ติตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.c`f` และข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. ข้อบังคับบริษัท และ
ประกาศทีเกียวข้อง
ทังJ นี J พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต และ นายสันติ บางอ้อ ซึง มีคณ
ุ สมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้
ดํารงตําแหน่งกรรมการมาเป็ นระยะเวลามากกว่า b ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตาม
ข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริษัท เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทังJ เป็ นกรรมการที
ได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และความเชียวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และ
การดําเนินงานของบริษัท รวมทังJ สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
อนึง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริษัท
ข้อ 30 กําหนดไว้วา่ “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท หรือเข้าเป็ นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือเป็ นหุน้ ส่วนไม่จาํ กัดความรับผิดใน
ห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอืน ทีป ระกอบกิจการอันมีสภาพ
อย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพือ ประโยชน์ตน หรือประโยชน์
ผู้อนื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทปี ระชุมผู้ถอื หุน้ ทราบก่อนทีจ ะมีมติแต่งตัง ”
ดังนันJ ก่อนทีทีประชุมจะลงมติเลือกตังJ ขอแจ้งให้ทีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านทีเสนอ
แต่งตังJ ในคราวประชุมนีเJ ป็ นกรรมการในบริษัทอืน ซึง ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังรายนามต่อไปนี J
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ดํารงตําแหน่ง กรรมการ : บริษัท ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด
: บริษัท แชมป์กบินทร์ จํากัด
: บริษัท ไหมทอง จํากัด
ทังJ นีปJ ระวัติของบุคคลทังJ 4 ท่านทีได้รบั การเสนอชือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท และ
นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือเชิญประชุมเป็ นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ
บริษัท ขอเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตังJ กรรมการบริษัทเป็ นรายบุคคล คือ
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
3. นายสันติ
บางอ้อ
4. นางกิตยาภรณ์
ชัยถาวรเสถียร
การลงมติ : วาระนีตJ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

ขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตังJ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลือกตังJ กรรมการจํานวน 4 ท่าน เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทประจําปี 2564 โดยพิจารณาเลือกตังJ เป็ นรายบุคคลตามทีเสนอ ของจํานวนเสียง
ทังJ หมด ดังนี J
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ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่วมประชุมและผูร้ บั มอบฉันทะทังJ สินJ 63 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ 71,530,206 หุน้
กรรมการ

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ
\. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
71,530,206 100
0
0
0
0
10
c. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
71,530,196 100
0
0
0
10
f. นายสันติ
บางอ้อ
71,530,196 100
0
0
0
d. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร 71,530,206 100
0
0
0
0

ดังนันJ คณะกรรมการของบริษัทในปี 2564 มีจาํ นวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี J
1. นายบุญเกียรติ โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นายวิริทธิSพล
ชัยถาวรเสถียร
4. นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
5. นางสมพร
ติยะวิบลู ย์ศิริ
6. นางธีรดา
อําพันวงษ์
7. นางกิตยาภรณ์ ชัยถาวรเสถียร
8. นายขจรศักดิS
วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
10.นายสันติ
บางอ้อ
11.นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
12.นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
โดยมี

นายขจรศักดิZ
นายสันติ
นางช่อทิพ

วันรัตน์เศรษฐ
บางอ้อ
ปราโมช ณ อยุธยา

พลเอกโกญจนาท
นางนุชนาถ
เป็ นกรรมการอิสระ

จุณณะภาต
ธรรมมโนมัย

วาระที 6 พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี 2564
กรรมการผูจ้ ัดการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท
จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์
ตอบแทนในลักษณะอืนโดยปกติวิสัย ในฐานะทีเ ป็ นกรรมการของบริษัท ทังนีไ ม่รวมถึงค่าตอบแทน
หรือสวัสดิการทีก รรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท ”
บริษัทได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี J
ค่าเบียJ ประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2563
1,272,000
400,000
1,672,000

ปี 2562
765,000
990,000
1,755,000

สําหรับปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย
เห็นสมควรกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัทในวงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้านบาท โดยพิ จารณาจากผล
ประกอบการของบริษัท และวงเงินค่าตอบแทนทีได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุน้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนที
จ่ายในปี ที ผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าที และความรับผิ ดชอบของกรรมการและกรรมการ
เฉพาะเรือง ทังJ นีไJ ม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการอืนทีกรรมการได้รบั ในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
และเสนอให้จ่าย ดังนี J
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(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทประจําปี ( สําหรับกรรมการบริษัททุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
(2) ค่าเบียJ ประชุม ปี 2564 ( เฉพาะกรรมการทีเข้าร่วมประชุม )
ในการทําหน้าที
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริหารความเสียง/คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

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

กรรมการ

8,000

(3) สําหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริษัทแต่งตังJ ขึนJ นันJ กําหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริษัทโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี ทังJ นี J ตังJ แต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินทีได้รบั อนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ : วาระนีตJ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสียงทังJ หมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการกําหนดค่าตอบแทนแก่
กรรมการบริษัทตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบียJ ประชุมให้เป็ นไปตามทีผูถ้ ือหุน้ เสนอต่อทีประชุมในครังJ นี J
ด้วยจํานวนเสียงทังJ หมด ดังนี J

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

จํานวนราย

จํานวนเสียงทีลงมติ
(\หุน้ เท่ากับ \ เสียง)

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน

63
0
0
0

71,530,206
0
0
0

100
0
0
0

วาระที 7 พิจารณาแต่งตัง ผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี
นายขจรศักดิS วันรัตน์เศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อที ประชุมว่า ตาม
ข้อบังคับของบริษัท ข้ อ 49 “ผู้ สอบบั ญชีต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนั กงาน ลู กจ้าง หรื อผู้ ดํา รงตํา แหน่ ง
หน้าทีใ ด ๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนัน ให้ทปี ระชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุกปี ผู้สอบ
บัญชีซึงออกไปนันอาจถูกเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้” และข้อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้รับ
สินจ้างเท่าใด ให้ทปี ระชุมผู้ถอื หุน้ กําหนด”
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สํา หรับปี 2564 ขอเสนอผู้สอบบัญชี รายเดิ ม ซึงคณะกรรมการบริ ษัทเห็ นชอบตามที
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรียบเทียบ เห็นสมควรให้บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด
เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัท มีคณ
ุ สมบัติตามข้อบังคับของบริษัท สภาวิชาชีพบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการ
กํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึงมีความเชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นทียอมรับโดยทัวไป
และมีความเป็ นอิสระ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังJ
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัท มาเป็ นระยะเวลา 6 ปี ตังJ แต่ปี 2558) และ/ หรือ
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัท) และ/ หรือ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัท)
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรบั อนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริษัท)
จาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษัทประจําปี 2564
และกําหนดค่าสอบบัญชีประจําปี 2564 ดังนี J
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
ค่าบริการอืน
รวมทังJ สินJ

ปี 2564 (บาท)
450,000
810,000
- ไม่มี 1,260,000

ปี 2563 (บาท)
450,000
810,000
- ไม่มี 1,260,000

ทังJ นี J ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรือส่วนได้เสียกับบริษัท /
ผูบ้ ริหาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรือผูท้ ีเกียวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึงบริษัทไม่มีบริษัทย่อยและบริษัทร่วม
ดังนันJ ผูส้ อบบัญชีจงึ มีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท
การลงมติ : วาระนีตJ อ้ งผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ ือหุน้ ซึง มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทปี ระชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิแต่งตังJ ผูส้ อบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยจํานวนเสียงทังJ หมด ดังนี J
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

63
0
0
0

จํานวนเสียงทีลงมติ
(\หุน้ เท่ากับ \ เสียง)
71,530,206
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่วมประชุม
และมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
100
0
0
0
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วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ
ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทีได้สละเวลามาร่วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจ
ให้คณะกรรมการชุดนีบJ ริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังJ ที 42 นี J
ปิ ดประชุมเวลา 9.45 น.
บุญเกียรติ โชควัฒนา
(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการบริษัท
ผูบ้ นั ทึกการประชุม
สุวิมล เจริญศรีชยั
(นางสุวิมล เจริญศรีชยั )
เลขานุการบริษัท
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