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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครังที 41 

บริษทั  ประชาอาภรณ์  จาํกดั (มหาชน) 

ทะเบียนเลขที    

วนัทีประชุม : วนัองัคารที  4 สิงหาคม 2563    เปิดประชุมเวลา 09.00 น. 

สถานทีประชุม : ณ หอ้ง Galaxy ชนั 10  โรงแรมอวานี พลสั ริเวอร์ไซด ์กรุงเทพฯ    

  เลขที 257  ถนนเจริญนคร  แขวงสาํเหร่  เขตธนบุรี  กรุงเทพฯ 10600 

ประธานทปีระชุม : นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั 

เลขานุการทปีระชุม : นางสุวิมล เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั 

ผู้มีสิทธิเข้าประชุม : ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิในการเขา้ร่วมประชุมสามญั 

  ผูถื้อหุน้ประจาํปี 2563 ในวนัที  30  มิถุนายน  2563    

  จาํนวนผูถื้อหุน้รวมทงัสิน 798 ราย   รวมจาํนวนหุน้ทงัสิน 96,000,000 หุน้   

เริมประชุม : จาํนวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะทีเขา้ร่วมประชุมรวมทงัสิน 60 ราย (จาํนวน 37 คน )       

  นบัรวมจาํนวนหุน้ทงัสิน 72,877,104 หุน้  คิดเป็นร้อยละ 75.91 ของจาํนวนหุน้ทงัหมด   

  ครบเป็นองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั  

วาระ 

การประชุม 

จาํนวนผูถื้อหุน้และ

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ทีเขา้ประชุม (คน) 

จาํนวนผูถื้อหุน้และ 

ผูรั้บมอบฉนัทะ 

ทีเขา้ประชุม (ราย) 

จาํนวนหุน้ คิดเป็นร้อยละของ

จาํนวนหุน้ทงัหมด 

วาระที 1-2 37 60 72,877,104 75.91 

วาระที 3-8 38 61 72,915,904 75.95 

  เลขานุการบริษทั  ไดเ้รียนต่อทีประชุมว่า ขอ้บงัคบัของบริษทั  “ ขอ้ 36 ตอ้งมีผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบ

ฉันทะจากผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึงหนึงของจาํนวนผูถื้อหุ้นทงัหมด และตอ้งมีหุ้นนับ

รวมกนัไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3  ของจาํนวนหุน้ทีจาํหน่ายไดท้งัหมด” 

 นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ทีประธานทีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุน้

ทุกท่านเพอืเขา้สู่การประชุมและกล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 41 ซึงการประชุมผูถื้อหุน้ครังนีไดถู้กเลือน

จากวนัพฤหสับดีที 23 เมษายน 2563 เป็นวนัองัคารที 4 สิงหาคม 2563 เนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ

เชือไวรัสโคโรนา Covid-19  และไดแ้นะนาํกรรมการบริษทั  ผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชี ทีเขา้ร่วมประชุม  ดงันี 

กรรมการผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั       

      ประธานกรรมการสรรหา  และ 

      ประธานกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน 

2. นายชยัเลิศ  มนูญผล   รองประธานกรรมการบริษทั และ 

กรรมการบริหารความเสียง  

3. นายวิริทธิพล  ชยัถาวรเสถียร  กรรมการผูจ้ดัการ   

กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 
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4. นางสุนนัท ์  นิยมในธรรม  รองกรรมการผูจ้ดัการ  

กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ   

ผูบ้ริหารสูงสุดทางดา้นบญัชีและการเงิน 

5. นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ  กรรมการสรรหา 

6. นางธีรดา  อาํพนัวงษ ์  กรรมการ 

7. นายขจรศกัดิ วนัรัตนเ์ศรษฐ    กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ    

8. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต  กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริหารความเสียง 

9. นายสนัติ  บางออ้   กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

ประธานกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

10. นางนุชนาถ  ธรรมมโนมยั  กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ 

11. นางช่อทิพ              ปราโมช ณ อยธุยา         กรรมการอิสระ / กรรมการกาํหนดค่าตอบแทน   

กรรมการสรรหา และ กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริษทัทีลาประชุม 

    นายเจริญ                    เจริญวฒันาสุขสม             ลาป่วย  

ผู้บริหารทีเข้าร่วมประชุม 

1. นางศศิวิมล  ขลุ่ยศรีตระกูล  กรรมการบริหาร / รองผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน และ 

      กรรมการบริหารความเสียง 

2. นางสาวนพรัตน ์ อศัวศิริพงศ ์  กรรมการบริหาร / รองผูจ้ดัการฝ่ายบุคคลและธุรการ   

3. นางณฐัชพนัธ์พร สุนทรวเิศษ  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 1 

4. นางกลัยาณี  จนัทรพิกุล  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนจดัซือ 

5. นางพจมาลย ์  อิงคณิสาร  กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนธุรกิจ 2 

6. นางสุวิมล  เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั 

กรรมการบริหารความเสียง / กรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

กรรมการบริหาร และ ผูจ้ดัการส่วนทะเบียนหุน้ 

7. นางสาวสลิลลา ไชยพุฒ   ผูช่้วยผูจ้ดัการส่วนบญัชีและการเงิน 

       ทงันี คณะกรรมการบริษทั มีจาํนวน 12 ท่าน  เขา้ร่วมประชุม 11 ท่าน  คิดเป็นร้อยละ 91.67 

       และ คณะกรรมการชุดยอ่ยเขา้ร่วมประชุมโดยครบถว้น  คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้สอบบัญชีของบริษัท  ทีไดเ้ขา้ร่วมการประชุมในครังนี  ซึงทาํหน้าทีตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ

คะแนน  คือ  นายชยพล  ศุภเศรษฐนนท ์ และ นายเกรียงไกร  โหมดสุวรรณ 

  จากบริษทั สาํนกังานอีวาย จาํกดั 

              นางสุวิมล  เจริญศรีชยั  เลขานุการบริษทั เป็นผูด้าํเนินการแจง้ระเบียบวาระการประชุมและขอ้ปฏิบติั 

การประชุมใหผู้ถื้อหุน้รับทราบ  

บริษทัไดป้ฏิบติัตามหลกัการกาํกบัดูแลกิจการทีดีเกียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุ้นอย่างเป็นธรรมและ

เท่าเทียมกนั ดงันี 
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1. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล  เพือรับ

การพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั ตงัแต่วนัที 1- 30 ธนัวาคม 2562 

        ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเรืองเพือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชือบุคคล เพือรับ

การพิจารณาเลือกตงัเป็นกรรมการบริษทั 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ทีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้ สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระเป็น

ผูรั้บมอบฉนัทะได ้

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้สามารถส่งคาํถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้  

      ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ส่งคาํถามมายงับริษทัเป็นการล่วงหนา้ 

  จากนนัไดแ้จง้ให้ทีประชุมไดท้ราบถึงวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมนี  ให้ถือตามขอ้บงัคบัของ

บริษทัขอ้ 43  คือ ใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง การลงคะแนนใหก้ระทาํโดยเปิดเผยในทุกวาระ  ซึงผูถื้อหุน้สามารถ

ลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ   

 การนบัคะแนนเสียง จะนบัเฉพาะกรณีทีผูถื้อหุน้ลงคะแนนเสียง ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  รวมทงั

คะแนนเสียงตามบตัรเสีย(ถา้มี)  จากนนัจะนาํคะแนนเสียงดงักล่าวมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทงัหมดทีเขา้ร่วม

ประชุมส่วนทีเหลือจะถือเป็นคะแนนเสียงทีเห็นดว้ยในวาระนนั ๆ 

ทงันี  ในกรณีทีผูถื้อหุน้ทาํหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อื้นเขา้ร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความ

ประสงค์ของท่านผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทล่วงหน้า  บริษทัได้บันทึกคะแนนตามความ

ประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

สาํหรับกรณีทีถือเป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัรลงคะแนน  เช่น ลงคะแนนเกิน

กวา่หนึงช่อง หรือ กรณีทีมีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนน โดยไม่ลงชือกาํกบับริเวณทีขีดฆ่า 

และในกรณีทีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  ภายหลงัจากทีไดเ้ริมการประชุมแลว้  ผูถื้อหุ้นมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระทีเหลืออยู่  และบริษทัจะนับรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นทีมาเข้าร่วม

ประชุมระหว่างการประชุม เป็นองคป์ระชุมตงัแต่วาระทีไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพือบนัทึกในรายงานการประชุม

ต่อไป    และบริษทั จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบกรณีทีมีผูถื้อหุน้ และ/หรือ ผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมเพิมเท่านนั 

บริษทันบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode  เพือให้การนบัคะแนนเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ซึงผูถื้อหุ้น

สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกนั  โดยแยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงันี 

1. วาระใด ๆ ยกเวน้วาระเลือกตงักรรมการบริษทั ผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหย้ก

ป้ายคะแนน  เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นพร้อมทงัลงนามในบัตรลงคะแนน  และส่งคืน  

เจา้หนา้ทีทนัที 

2. สาํหรับวาระเลือกตงักรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ทุกท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้

ตังแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตังกรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทังลงนามในบัตร

ลงคะแนน   กรณีผูถื้อหุน้ทีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง  ในการเลือกตงักรรมการบริษทัท่านใดใหย้กป้ายคะแนน  

เจา้หนา้ทีจะนบัคะแนน  และเมือเสร็จสินการลงมติในวาระนี เจา้หนา้ทีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

เพือนบัคะแนน เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง    และเพือให้เป็นไปตามหลกัเกณฑที์สาํนกังาน

คณะกรรมการกาํกบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยก์าํหนดไว ้
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ประธานกรรมการ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่ กรรมการบริษทัในฐานะผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิลงคะแนนเสียง

เห็นชอบตามขอ้เสนอของคณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมการบริษทัใหเ้ป็นไป

ตามทีผูถื้อหุน้ระบุในหนงัสือมอบฉนัทะ 

จากนนัไดม้อบหมายให ้ นายวิริทธิพล  ชยัถาวรเสถียร กรรมการผูจ้ดัการ และนางสุวมิล  เจริญศรีชยั 

เลขานุการบริษทั  เป็นผูด้าํเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 

      วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 40  

                 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมวา่ บริษทัไดจ้ดัทาํรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ครัง

ที 40  เมือวนัองัคารที 23 เมษายน 2562  และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  พร้อมทงัไดเ้ผยแพร่ไวใ้น

เว็บไซด์ของบริษทั ภายใน 14 วนันับแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น  พร้อมไดจ้ดัส่งให้กรมพฒันาธุรกิจการคา้ 

กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาทีกฏหมายกาํหนด และไดจ้ดัส่งสาํเนารายงานการประชุมดงักล่าวให้แก่ผูถื้อ

หุน้พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้  คณะกรรมการมีความเห็นว่าไดบ้นัทึกโดยถูกตอ้งแลว้   

การลงมติ : วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

                    เมือไม่มีขอ้ซกัถาม จึงขอใหที้ประชุมพิจารณารับรอง  

                   มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว ของ

จาํนวนเสียงทงัหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีลงมติ 

( หุน้ เท่ากบั  เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ทีมาร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 60 72,877,104 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 

งดออกเสียง 0 0 0 

บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการ 

  กรรมการผูจ้ัดการ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการ

ดาํเนินงานในรอบปี 2562  บริษทัไดจ้ดัพิมพร์ายละเอียดลงในรายงานประจาํปี 2562    ตามทีไดจ้ดัส่งใหท่้าน          

ผูถื้อหุน้ในรูปแบบ QR Code ซึงอยู่ในหนงัสือนดัประชุมพร้อมเป็นแบบฟอร์มลงทะเบียนทีมี Barcode เป็นการ

ล่วงหนา้แลว้  

  และขอนาํเสนอภาพรวมผลการดาํเนินงาน ซึงมีสาระสาํคญัโดยสรุป ดงันี 

 ณ สินปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์รวม จํานวน 1,650.32 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 20.07  ลา้นบาท  คิดเป็น

ร้อยละ 1.20  เกิดจากการใชเ้ป็นเงินทุนหมุนเวียนในบริษทั 

 สินทรัพย์หมุนเวียน มีจาํนวน 818.77 ลา้นบาท  เพิมขึน จาํนวน 101.50 ลา้นบาท จากเงินลงทุนชวัคราวที

เพมิขึน 

 สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน มีจาํนวน 831.55 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 121.66 ลา้นบาท จากการเปลียนนโยบาย

การลงทุนใน Private Fund จากเงินลงทุนในหลกัทรัพยเ์ผือขาย เป็นการลงทุนในหลกัทรัพยเ์พือคา้ ตามมาตรฐาน

การรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ซึงมีผลบงัคบัใชต้งัแต่วนัที 1 มกราคม  2563 
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 หนสิีนรวม มีจาํนวน  181.82 ล้านบาท  ลดลงจาํนวน 3.34 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.80  เกิดจากการลดลง

ของเจา้หนีการคา้ 

         ส่วนของผู้ถือหุ้น มีจํานวน 1,468.50 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 16.73 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.13  เนืองจากมี

การจ่ายปันผลจากกาํไรสะสม 24 ลา้นบาท ส่วนองคป์ระกอบอืนของส่วนผูถื้อหุน้เพิมขึน 4.25 ลา้นบาท  

         บริษทัมรีายได้จากการขายจาํนวน 696.64 ล้านบาทเพมิขึนจาํนวน 3.01 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 0.43  

          เกิดจากรายไดจ้ากการขายต่างประเทศเพิมขึนจาํนวน  11.36 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 12.58 และมีรายได้

จากการขายในประเทศลดลงจาํนวน 8.35 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 1.38           

         มีรายได้อืนจํานวน 52.05 ล้านบาท ลดลงจาํนวน 151.49 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 74.43 จากการขายเงิน

ลงทุนลดลงจาํนวน 150.02 ลา้นบาท 

         บริษทัมีรายไดร้วมจาํนวน  748.69 ลา้นบาท  ลดลงจาํนวน 148.48  ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 16.55 และมี

ค่าใชจ่้ายทงัสิน 738.80 ลา้นบาท ลดลงจาํนวน 60.82 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 7.61   

         ในปี 2562 บริษทัมีกาํไรสุทธิจาํนวน 3.02 ลา้นบาท    

         ( รายละเอียดเพิมเติมท่านผูถื้อหุน้สามารถดูไดใ้นรายงานประจาํปี 2562 หวัขอ้ “ คาํอธิบายและการวิเคราะห์

ผลการดาํเนินงานฯ” หนา้ 56 – 61) 

สําหรับแนวทางการบริหารจากนมีี 4 ประการ ทสํีาคัญ ดงัต่อไปนี 

ประการที 1 บริษทัจาํเป็นตอ้งปรับตวั ปรับธุรกิจ ทบทวน  ปรับปรุงขบวนการทาํงาน การผลิต  หาประสิทธิภาพ

ดว้ยการออกแบบการทาํงาน  ลดความซาํซอ้น  ปรับทีมงานให้เป็น Multiple Skills รวมถึงการกระชบัการทาํงาน  

เป้าหมาย คือ ประสิทธิภาพ และการพฒันาตน้ทุนต่อหน่วยใหดี้ขึน 

ประการที 2  ตอ้งเน้นการพฒันา Upgrade ฝีมือการผลิต ลงทุนเครืองจกัร  เพิมคุณภาพงาน  เนน้งานออกแบบ  

คิดคน้  คน้ควา้หาสิงใหม่ ๆ ใหก้บัลูกคา้  ติดตามงานผลิตทุกขนัตอนใหแ้ม่นยาํ  เพือรองรับงานทีมีมูลค่ามากขึน  

หรือกลุ่มลูกคา้ใหม่ ๆ ทีสนใจในฝีมือการผลิตของบริษทั 

ประการที 3  รักษาฐานลูกคา้เดิมให้มนัคงและมุ่งหาลูกคา้ใหม่ๆ รวมถึงผลิตภณัฑใ์หม่ ๆ ใหม้ากขึน เพือรองรับ

การผนัผวนของ Order และการเปลียนแปลงของตลาดทงัในประเทศและต่างประเทศ 

ประการที 4  ติดตามตลาดและนาํเสนอสินค้าให้เขา้กบัความสนใจของลูกคา้  รวมถึงการนาํเสนอขายสินคา้ 

Direct to Market ผา่นช่องทาง Online เพอืทดแทนและสร้างยอดขายใหก้บับริษทัต่อไป 

จากสถานการณ์ไม่คาดคิดการแพร่ระบาดครังยิงใหญ่ของเชือไวรัสโคโรนา COVID-19 ทีเกิดขึนทัวโลก รวมถึง

ประเทศไทย ทาํใหห้นา้กากอนามยั (Surgical Mask) ขาดแคลนและมีราคาสูงขึนมาก คุณบุญเกียรติ  โชควฒันา 

ประธานกรรมการ ไดต้ระหนกัถึงสถานการณ์ดงักล่าว จึงมีนโยบายใหผ้ลิตหนา้กากผา้ ภายใตค้วามสามารถของ

บริษทัทีเป็นผูผ้ลิตเสือผา้ เพอืมอบใหแ้ก่พนกังาน / ชุมชนบริเวณทีตงับริษทั / สถานพยาบาล / วดั / โรงเรียน และ

หน่วยงานราชการ และจดัจาํหน่ายใหแ้ก่ประชาชนทวัไป และองคก์รต่าง ๆ   ผลิตภณัฑ ์มีดงันี 

- หนา้กากผา้ Cotton 100%   / หนา้กากผา้สะทอ้นนาํ 

- ชุด PPE- Isolation Gown รุ่น “เราสู”้ สามารถซกัไดถึ้ง 20 ครัง  

        โดย PG ไดเ้ป็นหนึงในผูผ้ลิตให้กบัองค์การเภสัชกรรม ซึงบริษทัไดรั้บการอนุมติัให้เป็นสถาน

ประกอบการผลิตเครืองมือแพทย ์จากสํานกังานคณะกรรมการอาหารและยา  กระทรวงสาธารณสุข (อย.) เมือ

วนัที 30 เมษายน 2563 
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และในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

       -   บริษทัไดต้ระหนกัถึงความสาํคญัในเรืองสุขภาพของพนกังานเป็นหลกั  เพือใหพ้นกังานและครอบครัวมี

ความปลอดภยั /  โดยมีมาตรการรักษาสุขอนามยั  / การเวน้ระยะห่าง / มีมาตรการการคดักรองพนกังานและคู่คา้ที

ผา่นเขา้ออกในพืนทีสาํนกังานและโรงงานทุกสาขา   เพือใหธุ้รกิจสามารถดาํเนินการไดโ้ดยไม่หยุดชะงกัและการ

ดาํเนินการต่าง ๆ เพือป้องกนัการแพร่ระบาดของโรค Covid-19 

สําหรับการพฒันาต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน 

  คณะกรรมการบริษทั ไดต้ระหนกัถึงความสาํคญั และมอบหมายใหด้าํเนินการอยา่งต่อเนือง ดงันี 

- มีนโยบายการบริหารจดัการ “การรับของขวญั” ต่อเนืองเป็นปีที  8 และกาํหนดแนวปฏิบติัอย่างเป็น

รูปธรรม 

- คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ ไดมี้การติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบติัในการต่อตา้นการ

ทุจริตคอร์รัปชนัอยา่งต่อเนือง  

- ดา้นคณะกรรมการบริหารความเสียงไดก้าํหนดใหมี้การรายงานความเสียงในดา้นการทุจริตคอร์รัปชนั

ในทุกไตรมาส  

 โดยมีหน่วยงานตรวจสอบภายในเป็นผูต้รวจประเมินและรายงานต่อคณะกรรมการตรวจสอบ และ

คณะกรรมการบริษทัตามลาํดบั 

         สาํหรับปี 2562 บริษทัไดมี้การขยายแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนักบัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผ่านโครงการ 

“ขยายแนวร่วมต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชนั เพือสร้างมาตรฐานการดาํเนินธุรกิจทีโปร่งใส”  โดยมีคณะกรรมการ

กาํกบัดูแลกิจการและฝ่ายจดัการเป็นผูด้าํเนินการ   

        จากการทีบริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เมือ

วนัที 14 ตุลาคม 2559  โดยมีอายคุราวละ 3 ปี  จึงไดด้าํเนินการยนืต่ออายุใบรับรองการเป็นสมาชิก CAC เมือวนัที 

13 กนัยายน 2562 และไดรั้บการอนุมติัเมือวนัที 4 พฤศจิกายน  2562  

การลงมต ิ : วาระนีเป็นวาระเพือทราบ  ไม่ตอ้งมีการลงมติ 

         ท่านผูถื้อหุน้มีขอ้ซกัถามหรือไม่   

                         เมือไม่มีผูใ้ดซกัถาม   ขอใหที้ประชุมรับทราบ และขอผา่นไปยงัวาระการประชุมต่อไป 

  วาระที 3  พิจารณาอนุมัตงิบการเงนิ สินสุด ณ วนัที 31 ธันวาคม 2562 

   กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อทีประชุมวา่   งบการเงิน ซึงประกอบดว้ย งบแสดงฐานะการเงิน 

งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้  งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบ

งบการเงิน สินสุด ณ วนัที  ธนัวาคม 2562 ไดจ้ดัทาํขึนตามหลกัการบญัชีทีรับรองทวัไป ทีผ่านการตรวจสอบ

และรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต   และไดร้ับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ

บริษทัแลว้  ตามรายละเอียดในรายงานประจาํปี 2562  ซึงไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อหุน้พิจารณาล่วงหนา้แลว้  
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 รายการ จาํนวน (บาท) 

สินทรัพยร์วม 1,650,325,692.26  

หนีสินรวม 181,824,916.26  

ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,468,500,776.00  

รายไดร้วม 748,684,662.40  

กาํไรสุทธิ 3,016,044.85  

กาํไรต่อหุน้   0.03  

การลงมติ : วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

              เมือไม่มีขอ้ซกัถาม  จึงขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั  

    มติทีประชุม ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติังบการเงิน ประจาํปี 2562  

สินสุดวนัที 31 ธนัวาคม 2562  ของจาํนวนเสียงทงัหมด  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีลงมติ 

( หุน้ เท่ากบั  เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ทีมาร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 61 72,915,904 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 

งดออกเสียง 0 0 0 

บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที 4  พิจารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและการงดจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพมิเติม และรับทราบ

การจ่ายเงนิปันผลระหว่างกาล 

          กรรมการผูจ้ดัการ เสนอต่อทีประชุมวา่ งบกาํไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษทั ในปี 2562 มีดงันี 

         กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา              770,176,014.03  บาท 

       กาํไรสุทธิ สาํหรับปี 2562                                     3,016,044.85   บาท          

         รวมเป็นกาํไรทีจะนาํมาจดัสรรทงัสิน              773,192,058.88   บาท 

               คณะกรรมการบริษทัขอเสนอจดัสรรกาํไร ดงันี 

       - พิจารณาการจดัสรรทุนสํารองตามกฎหมาย 

    กรรมการผูจ้ดัการ ไดเ้รียนชีแจงต่อทีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัข้อ 58  “บริษทัต้องจดัสรร

เงินกําไรสุทธิประจําปีไว้เป็นทุนสํารองอย่างน้อยหนึงในยสิีบ(1/20) ของกําไรสุทธิประจําปี หักด้วยยอดขาดทุน

สะสมยกมา  จนกว่าทุนสํารองนันจะมีจํานวนถึงหนงึในสิบ (1/10) ของจาํนวนทุนจดทะเบียนของบริษทั”  

   ในปี 2562  บริษทัไดจ้ดัสรรทุนสาํรองครบร้อยละ 10  ของทุนจดทะเบียน ตามทีกฏหมายกาํหนด 

คือ 9.6 ลา้นบาท  จึงไม่ตงัสาํรองเพิมในปีนี 
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 - พจิารณาการจดัสรรเงนิปันผล 

   บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลในอตัราไม่เกินร้อยละ 50 ของกําไรสุทธิ  โดยพิจารณาถึงผล

ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 

และเนืองจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่งผลใหบ้ริษทัตอ้งเลือน

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 41 เมือวนัพฤหสับดีที 23 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกาํหนด 

ทีประชุมคณะกรรมการบริษทั ครังที 3/2563 เมือวนัพุธที 8  เมษายน  2563 จึงมีมติใหจ่้ายเงินปันผล

ระหวา่งกาล แทนการจ่ายเงนิปันผลประจําปี เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนกบัผูถื้อหุน้จากการเลือนประชุมสามญัผู ้

ถือหุน้ โดยจ่ายเงินปันผลในอตัราหุน้ละ 0.20 บาท เป็นจาํนวนเงิน 19,200,000.00 บาท ซึงเป็นไปตามนโยบายการ

จ่ายเงนิปันผล  

                   โดยจ่ายจากกาํไรสะสมทีบริษทัไดเ้สียภาษีนิติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30     สาํหรับผูถื้อหุน้ทีมี

สิทธิรับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วนักาํหนดรายชือผูถื้อหุน้ทีมีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) วนัศุกร์ที 

24 เมษายน 2563  และไดจ่้ายเงินปันผลระหว่างกาลดงักล่าวแลว้ เมือวนัพฤหสับดีที 7 พฤษภาคม 2563  จึงไม่

เสนอจ่ายเงินปันผลประจาํปี 2562 เพมิเติมอีก 

                 โดยมีขอ้มูลเปรียบเทียบอตัราการจ่ายเงินปันผล ดงันี 

                  รายละเอยีดการจ่ายเงนิปันผล ปี 2562 ปี 2561 

1.  กาํไร(ขาดทุน)สุทธิ                                             (ลา้นบาท) 3.02 96.06 

2.  จาํนวนหุน้                                                         (ลา้นหุน้) 96 96 

3.  เงินปันผลระหว่างกาล                                        (บาท/หุน้) 0.20 - 

4.  เงินปันผลประจาํปี                                             (บาท/หุน้) - 0.25 

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทงัสิน                               (ลา้นบาท) 19.20 24.00 

         ดงันนั บริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือยกไปจาํนวน 753,992,058.88 บาท รายละเอียดดงันี 

รายละเอยีด จาํนวนเงนิ (บาท) 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรยกมา             ( 1 มกราคม 2562) 770,176,014.03 

กาํไรสุทธิ ปี 2562 3,016,044.85 

กาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร 773,192,058.88 

เงินปันผลระหวา่งกาล                         ( 7 พฤษภาคม 2563) 19,200,000.00 

รวมเป็นกาํไรสะสมทียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป 753,992,058.88 

การลงมติ : วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

            ขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

     มตทิปีระชุม ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัใหง้ดจ่ายเงินปันผลสาํหรับปี 2562 

เพิมเติม  และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล  และบริษทัมีกาํไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรรคงเหลือยกไปเป็น

จาํนวน  753,992,058.88 บาท  ของจาํนวนเสียงทงัหมด 

 

 



- 21 - 

 

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีลงมติ 

( หุน้ เท่ากบั  เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ทีมาร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 61 72,915,904 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 

งดออกเสียง 0 0 0 

บตัรเสีย 0 0 0 

 

วาระที 5 พิจารณาเลือกตงักรรมการใหม่แทนกรรมการทต้ีองออกตามวาระ   

       กรรมการผูจ้ดัการ ไดก้ล่าวต่อทีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 21 “ ในการประชุมสามัญ

ประจําปีทุกครังให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวน 1 ใน 3 เป็นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการทีจะออกแบ่งให้

ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได้  ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ทีสุดกับส่วน 1 ใน 3  กรรมการทีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีแรก

และปีทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทันนั  ให้จบัฉลากกันว่าผู้ใดจะออก  ส่วนในปีหลัง ๆ ต่อไปให้กรรมการคนที

อยู่ในตาํแหน่งนานทีสุดนนัเป็นผู้ออกจากตาํแหน่ง กรรมการซึงพ้นจากตาํแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตงัใหม่ได้ ”    

        ปัจจุบนักรรมการบริษทัมีจาํนวน 12 ท่าน ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นครังที 41  มีกรรมการที

ตอ้งออกตามวาระจาํนวน 4  ท่าน ดงันี 

 (1)  นายขจรศกัดิ วนัรัตน์เศรษฐ      กรรมการอิสระ 

 (2)  นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม กรรมการทีเป็นผูบ้ริหาร 

 (3)  นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา กรรมการอิสระ 

 ( )  นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ กรรมการทีไมเ่ป็นผูบ้ริหาร 

                     ทงันีคณะกรรมการสรรหาซึงประกอบดว้ย นายบุญเกียรติ โชควฒันา ประธานกรรมการสรรหา และ

กรรมการอีก  ท่าน คือ นางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ และนางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ไดด้าํเนินการสรรหาบุคคลที

เห็นวา่มีคุณสมบติัเหมาะสม เพือเสนอแต่งตงัเป็นกรรมการ 

 ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดงักล่าว นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยธุยา ซึงเป็นกรรมการทีครบ

วาระในครังนีและถือเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สีย  ไดอ้อกจากหอ้งและงดออกเสียงในการพิจารณาบุคคลผูที้จะคดัเลือกเป็น

กรรมการแทนตนเอง โดยใหน้ายบุญเกียรติ  โชควฒันา และนางสมพร  ติยะวิบูลยศิ์ริ ร่วมกนัพิจารณา 

           ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั  ซึงไม่รวมกรรมการทีไดรั้บการเสนอชือ  เห็นชอบตามที

คณะกรรมการสรรหาไดเ้สนอเลือกตงักรรมการ 4 ท่านเดิม กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหนึง  

เนืองจากเป็นบุคคลทีมีคุณสมบติัทีเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถ

ทีเป็นประโยชน์กบับริษทั  รวมทงับุคคลทีไดรั้บการเสนอชือให้เป็นกรรมการอิสระของบริษทั  สามารถให้

ความเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง  รวมทงัมีคุณสมบติัตามพระราชบญัญติับริษทั

มหาชนจาํกดั พ.ศ.  และขอ้กาํหนดของสาํนกังาน กลต.  ขอ้บงัคบับริษทั  และประกาศทีเกียวขอ้ง  

 ทงันี นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยุธยา ซึงมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระไดด้าํรงตาํแหน่งกรรมการ

มาเป็นระยะเวลามากกว่า  ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยงัคงมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้กาํหนดคุณสมบติักรรมการ

อิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ มีความรู้ ความสามารถ รวมทงัเป็นกรรมการทีไดน้าํประสบการณ์ ความรู้ และ

ความเชียวชาญมาใหข้อ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ในการกาํหนดกลยุทธ์และการดาํเนินงานของบริษทั  รวมทงั

สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑที์เกียวขอ้ง   
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อนึง ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และ ขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 

30 กาํหนดไวว้า่ “ ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับกิจการของ

บริษทั หรือเข้าเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือเป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือ

เป็นกรรมการของบริษทัเอกชน  หรือบริษทัอืนทีประกอบกจิการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขันกับ

กิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อืน  เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทีประชุมผู้ถือหุ้นทราบ

ก่อนทีจะมมีตแิต่งตงั ”   

 ดงันนั ก่อนทีทีประชุมจะลงมติเลือกตงั ขอแจง้ใหที้ประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านทีเสนอ

แต่งตงัในคราวประชุมนีเป็นกรรมการในบริษทัอืน ซึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการ

แข่งขนักบักิจการของบริษทั ดงัรายนามต่อไปนี 

                นางสุนันท์  นิยมในธรรม    ดาํรงตาํแหน่ง  กรรมการ : บริษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต ์จาํกดั 

 : บริษทั แชมป์กบินทร์ จาํกดั 

ทงันีประวติัของบุคคลทงั 4  ท่านทีไดรั้บการเสนอชือให้เขา้ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทั และ

นิยามกรรมการอิสระ  ไดส่้งใหท่้านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุมเป็นการล่วงหนา้แลว้  คณะกรรมการ

บริษทั ขอเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตงักรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล คือ 

 (1)  นายขจรศกัดิ วนัรัตน์เศรษฐ  

 (2)  นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม  

 (3)  นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา  

 ( )  นางธีรดา อาํพนัวงษ ์   

การลงมติ : วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัด้วยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

                          ขอใหที้ประชุมพิจารณาเลือกตงั 

       มติทีประชุม ทีประชุมไดพิ้จารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์เลือกตงักรรมการจาํนวน 4 ท่าน  เข้า

ดาํรงตาํแหน่งกรรมการบริษทัประจาํปี 2563 โดยพิจารณาเลือกตงัเป็นรายบุคคลตามทีเสนอ ของจาํนวนเสียง

ทงัหมด ดงันี 

             ผูถื้อหุน้ทีเขา้ร่วมประชุมและผูรั้บมอบฉนัทะทงัสิน 61 ราย  รวมจาํนวนหุน้ได ้72,915,904 หุน้  

กรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง 

คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ คะแนนเสียง ร้อยละ 

. นายขจรศกัดิ วนัรัตนเ์ศรษฐ 72,915,904 100 0 0 0 0 

. นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม 72,915,904 100 0 0 0 0 

. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา 72,915,894 100 10 0 0 0 

. นางธีรดา อาํพนัวงษ ์ 72,915,904 100 0 0 0 0 
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 ดงันนัคณะกรรมการของบริษทัในปี 2563  มีจาํนวน 12 ท่าน  ดงัรายนามต่อไปนี 

 1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา 2.  นายชยัเลิศ มนูญผล 

 3.  นายวิริทธิพล ชยัถาวรเสถียร 4.  นางสุนนัท ์ นิยมในธรรม          

 5.  นางสมพร ติยะวิบูลยศิ์ริ 6.  นางธีรดา อาํพนัวงษ ์

 7.  นายเจริญ เจริญวฒันาสุขสม 8.  นายขจรศกัดิ วนัรัตน์เศรษฐ 

 9.  พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต 10.นายสนัติ บางออ้ 

 11.นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั 12.นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยธุยา 

โดยมี นายขจรศักด ิ วันรัตน์เศรษฐ พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต    

 นายสันต ิ บางอ้อ นางนุชนาถ ธรรมมโนมยั     

 นางช่อทิพ  ปราโมช ณ อยุธยา เป็นกรรมการอิสระ 

        วาระที 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี 2563 

 กรรมการผูจ้ดัการ ไดแ้จง้ต่อทีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัท

จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอืนใดให้แก่กรรมการ  เว้นแต่จ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนใน

ลักษณะอืนโดยปกติวิสัย ในฐานะทีเป็นกรรมการของบริษัท  ทังนีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที

กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษทั ” 

บริษทัไดเ้สนอ รายละเอียดประกอบ ดงันี 

         ปี 2562 ปี 2561 

ค่าเบียประชุม         934,000 449,000 

ค่าตอบแทนกรรมการ        990,000 850,000 

รวม      1,924,000      1,299,000 

 สําหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามทีคณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทนเสนอ โดย

เห็นสมควรกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 6 ลา้นบาท โดยพิจารณาจากผล

ประกอบการของบริษทั และวงเงินค่าตอบแทนทีไดร้ับอนุมติัจากทีประชุมผูถื้อหุน้และจาํนวนเงินค่าตอบแทนที

จ่ายในปีทีผา่นมา  รวมถึงความเหมาะสมกบัการทาํหนา้ทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะ

เรือง ทงันีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการอืนทีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั และ

เสนอใหจ่้าย ดงันี 

(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริษทัประจาํปี  ( สาํหรับกรรมการบริษทัทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกาํหนด

ค่าตอบแทนเป็นผูพิ้จารณาจดัสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริษทั 

(2)   ค่าเบียประชุม  ปี 2563 ( เฉพาะกรรมการทีเขา้ร่วมประชุม )  
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ในการทําหน้าที ตําแหน่ง จาํนวนเงนิ(บาท) 

คณะกรรมการบริษทั ประธาน 12,000 

กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการตรวจสอบ ประธาน 12,000 

กรรมการ 9,000 

คณะกรรมการกาํหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา   

คณะกรรมการบริหารความเสียง/คณะกรรมการกาํกบัดูแลกิจการ 

ประธาน 10,000 

กรรมการ 8,000 

(3) สาํหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริษทัแต่งตงัขึนนนั กาํหนดใหอ้ยู่ในดุลย

พินิจของคณะกรรมการบริษทัโดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคลอ้งกบัภาระหนา้ทีความรับผิดชอบ 

(4) ค่าตอบแทนอืน   - ไม่มี - 

                   ทงันี ตงัแต่ทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติัและใหใ้ชจ้นกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่าย

ตอ้งไม่เกินวงเงินทีไดรั้บอนุมติัจากทีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

การลงมต ิ: วาระนีตอ้งผา่นมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3) ของจาํนวนเสียงทงัหมด 

                   ของผูถื้อหุน้ซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

        ขอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

 มติทีประชุม ทีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกําหนดค่าตอบแทนแก่

กรรมการบริษทัตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบียประชุมให้เป็นไปตามทีผูถื้อหุน้เสนอต่อทีประชุมในครังนี  

ดว้ยจาํนวนเสียงทงัหมด  ดงันี 

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีลงมติ 

( หุน้ เท่ากบั  เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ทีมาร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 61 72,915,904 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 

งดออกเสียง 0 0 0 

บตัรเสีย 0 0 0 

  วาระที 7  พิจารณาแต่งตงัผู้สอบบญัชี และกาํหนดจํานวนเงนิค่าสอบบัญชี 

                 นายขจรศักดิ  วนัรัตน์เศรษฐ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนต่อทีประชุมว่า ตาม

ขอ้บงัคบัของบริษทั ข้อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดํารงตําแหน่งหน้าทีใด ๆ 

ของบริษัท”  และ ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนัน ให้ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตงัทุกปี  ผู้สอบบัญชีซึงออกไปนันอาจ

ถูกเลือกกลับเข้ามารับตําแหน่งอีกก็ได้”   และข้อ 51  “ผู้สอบบัญชีควรได้รับสินจ้างเท่าใด  ให้ทีประชุมผู้ถือหุ้น

กาํหนด”         

         สําหรับปี 2563  ขอเสนอผู ้สอบบัญชีรายเดิม ซึงคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที

คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยพิจารณาขอ้มูลเปรียบเทียบ  เห็นสมควรใหบ้ริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็น

ผูส้อบบญัชีของบริษทั  มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั สภาวิชาชีพบญัชี และสาํนกังานคณะกรรมการกาํกบั
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หลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ ซึงมีความเชียวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็นทียอมรับโดยทวัไป และมี

ความเป็นอิสระ จึงขอเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตงั 

1. นายชยพล ศุภเศรษฐนนท ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972 

 (เป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั มาเป็นระยะเวลา 5 ปี ตงัแต่ปี 2558)    และ/ หรือ 

2. นางกิงกาญจน ์ อศัวรังสฤษฎ ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496   

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั)   และ/ หรือ 

3. นางสาวรสพร เดชอาคม    ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5659  

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั)   และ/ หรือ 

4. นางสาวสุมนา พนัธ์พงษส์านนท ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั) 

5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014 

 (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลายมือชือในงบการเงินของบริษทั) 

จาก บริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2563 

              และกาํหนดค่าสอบบญัชีประจาํปี 2563 เพิมขึนจากปี 2562 จาํนวน 60,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5 

เนืองจากมีปริมาณงานเพิมขึน จากการเปลียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบบัใหม่ทีนาํมาปรับใชใ้นงบ

การเงินปี 2563    ค่าสอบบญัชี  มีดงันี 

      ปี 2563 (บาท)       ปี 2562 (บาท)  เพมิ/(ลด) % 

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

ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจาํปี   810,000 750,000  

ค่าบริการอนื - ไม่มี - - ไม่มี - - 

              รวมทงัสิน 1,260,000 1,200,000 5.00 

 ทงันี ผูส้อบบญัชีตามรายชือทีเสนอมีความเป็นอิสระ ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / 

ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูที้เกียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อย่างใด  ซึงบริษทัไม่มีบริษทัย่อยและบริษทั

ร่วม  ดงันนัผูส้อบบญัชีจึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษทั 

การลงมติ : วาระนีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซึงมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน            

         ขอเสนอใหที้ประชุมพิจารณาอนุมติั 

   มติทีประชุม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตังผูส้อบบัญชีและ

กาํหนดค่าสอบบญัชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ  ดว้ยจาํนวนเสียงทงัหมด ดงันี  

 จาํนวนราย จาํนวนเสียงทีลงมติ 

( หุน้ เท่ากบั  เสียง) 

ร้อยละของจาํนวนหุน้ทีมาร่วมประชุม 

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

เห็นดว้ย 61 72,915,904 100 

ไม่เห็นดว้ย 0 0 0 

งดออกเสียง 0 0 0 

บตัรเสีย 0 0 0 
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 วาระที  8   พิจารณาเรืองอืน ๆ 

     ประธานไดก้ล่าวขอบคุณท่านผูถื้อหุน้ทีไดส้ละเวลามาร่วมประชุมและไดม้อบความไวว้างใจ

ใหค้ณะกรรมการชุดนีบริหารกิจการของบริษทัต่อไปอีกวาระหนึง   และปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ครังที 41 นี 

  ปิดประชุมเวลา 9.45 น.  

  

 

 (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา)  

  ประธานกรรมการ 


