รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครังที 41
บริษทั ประชาอาภรณ์ จํากัด (มหาชน)
ทะเบียนเลขที
วันทีประชุม
สถานทีประชุม

: วันอังคารที 4 สิ งหาคม 2563 เปิ ดประชุมเวลา 09.00 น.
: ณ ห้อง Galaxy ชัน 10 โรงแรมอวานี พลัส ริ เวอร์ไซด์ กรุ งเทพฯ
เลขที 257 ถนนเจริ ญนคร แขวงสําเหร่ เขตธนบุรี กรุ งเทพฯ 10600
ประธานทีประชุม : นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั
เลขานุการทีประชุม : นางสุ วิมล
เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั
ผู้มีสิทธิเข้ าประชุม : ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ (Record Date) ทีมีสิทธิ ในการเข้าร่ วมประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ ประจําปี 2563 ในวันที 30 มิถุนายน 2563
จํานวนผูถ้ ือหุน้ รวมทังสิ น 798 ราย รวมจํานวนหุน้ ทังสิ น 96,000,000 หุน้
เริมประชุม
: จํานวนผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะทีเข้าร่ วมประชุมรวมทังสิ น 60 ราย (จํานวน 37 คน )
นับรวมจํานวนหุ น้ ทังสิ น 72,877,104 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 75.91 ของจํานวนหุน้ ทังหมด
ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั
วาระ
การประชุม
วาระที 1-2
วาระที 3-8

จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (คน)
37
38

จํานวนผูถ้ ือหุน้ และ
ผูร้ ับมอบฉันทะ
ทีเข้าประชุม (ราย)
60
61

จํานวนหุน้

คิดเป็ นร้อยละของ
จํานวนหุน้ ทังหมด

72,877,104
72,915,904

75.91
75.95

เลขานุการบริ ษทั ได้เรี ยนต่อทีประชุ มว่า ข้อบังคับของบริ ษทั “ ข้อ 36 ต้องมีผถู ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบ
ฉันทะจากผูถ้ ือหุ ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่ น้อยกว่ากึ งหนึ งของจํานวนผูถ้ ือหุ ้นทังหมด และต้องมีหุ้นนับ
รวมกันไม่นอ้ ยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุน้ ทีจําหน่ายได้ทงหมด”
ั
นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั ทําหน้าทีประธานทีประชุม กล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุ น้
ทุกท่านเพือเข้าสู่ การประชุมและกล่าวเปิ ดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41 ซึ งการประชุมผูถ้ ือหุ น้ ครังนี ได้ถูกเลือน
จากวันพฤหัสบดีที 23 เมษายน 2563 เป็ นวันอังคารที 4 สิ งหาคม 2563 เนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของ
เชือไวรัสโคโรนา Covid-19 และได้แนะนํากรรมการบริ ษทั ผูบ้ ริ หารและผูส้ อบบัญชี ทีเข้าร่ วมประชุม ดังนี
กรรมการผู้เข้ าร่ วมประชุม
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั
ประธานกรรมการสรรหา และ
ประธานกรรมการกําหนดค่าตอบแทน
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
รองประธานกรรมการบริ ษทั และ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
3. นายวิริทธิ พล
ชัยถาวรเสถียร
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
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4. นางสุ นนั ท์

นิยมในธรรม

5. นางสมพร
6. นางธี รดา
7. นายขจรศักดิ
8. พลเอกโกญจนาท
9. นายสันติ

ติยะวิบูลย์ศิริ
อําพันวงษ์
วันรัตน์เศรษฐ
จุณณะภาต
บางอ้อ

10. นางนุชนาถ
11. นางช่อทิพ

ธรรมมโนมัย
ปราโมช ณ อยุธยา

กรรมการบริษทั ทีลาประชุ ม
นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุขสม
ผู้บริหารทีเข้ าร่ วมประชุม
1. นางศศิวิมล
ขลุ่ยศรี ตระกูล
2. นางสาวนพรัตน์
3. นางณัฐชพันธ์พร
4. นางกัลยาณี
5. นางพจมาลย์
6. นางสุ วิมล

อัศวศิริพงศ์
สุนทรวิเศษ
จันทรพิกุล
อิงคณิ สาร
เจริ ญศรี ชยั

7. นางสาวสลิลลา

ไชยพุฒ

รองกรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการกําหนดค่าตอบแทน/ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ผูบ้ ริ หารสู งสุดทางด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และ ประธานกรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการอิสระ และ กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ / กรรมการกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา และ กรรมการกํากับดูแลกิจการ
ลาป่ วย
กรรมการบริ หาร / รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบัญชีและการเงิน และ
กรรมการบริ หารความเสี ยง
กรรมการบริ หาร / รองผูจ้ ดั การฝ่ ายบุคคลและธุรการ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนธุรกิจ 1
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนจัดซื อ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนธุรกิจ 2
เลขานุการบริ ษทั
กรรมการบริ หารความเสี ยง / กรรมการกํากับดูแลกิจการ
กรรมการบริ หาร และ ผูจ้ ดั การส่ วนทะเบียนหุน้
ผูช้ ่วยผูจ้ ดั การส่ วนบัญชีและการเงิน

ทังนี คณะกรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน เข้าร่ วมประชุม 11 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 91.67
และ คณะกรรมการชุดย่อยเข้าร่ วมประชุมโดยครบถ้วน คิดเป็ นร้อยละ 100
ผู้สอบบั ญชี ของบริ ษัท ที ได้เ ข้า ร่ ว มการประชุ ม ในครั งนี ซึ งทําหน้า ที ตรวจสอบการลงคะแนนและการนับ
คะแนน คือ นายชยพล ศุภเศรษฐนนท์ และ นายเกรี ยงไกร โหมดสุ วรรณ
จากบริ ษทั สํานักงานอีวาย จํากัด
นางสุวิมล เจริ ญศรี ชยั เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการแจ้งระเบียบวาระการประชุมและข้อปฏิบตั ิ
การประชุมให้ผถู้ ือหุน้ รับทราบ
บริ ษทั ได้ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการทีดี เกี ยวกับการดูแลสิ ทธิ ของผูถ้ ือหุ ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี
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1. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ื อหุ น้ เสนอเรื องเพือบรรจุ เป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคล เพือรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั ตังแต่วนั ที 1- 30 ธันวาคม 2562
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื องเพือบรรจุเป็ นวาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื อบุคคล เพือรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็ นกรรมการบริ ษทั
2. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ น้ ที ไม่สามารถเข้าร่ วมประชุมได้ สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็ น
ผูร้ ับมอบฉันทะได้
3. เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สามารถส่งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ น้ ส่งคําถามมายังบริ ษทั เป็ นการล่วงหน้า
จากนันได้แจ้งให้ทีประชุ มได้ทราบถึงวิธีการลงมติ ต่า ง ๆ ในการประชุ มนี ให้ถือตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง การลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผยในทุกวาระ ซึ งผูถ้ ือหุ น้ สามารถ
ลงคะแนนเสี ยง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ
การนับคะแนนเสี ยง จะนับเฉพาะกรณี ทีผูถ้ ือหุ น้ ลงคะแนนเสี ยง ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง รวมทัง
คะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย(ถ้ามี) จากนันจะนําคะแนนเสี ยงดังกล่าวมาหักออกจากจํานวนเสี ยงทังหมดที เข้าร่ วม
ประชุมส่ วนทีเหลือจะถือเป็ นคะแนนเสี ยงทีเห็นด้วยในวาระนัน ๆ
ทังนี ในกรณี ทีผูถ้ ือหุ น้ ทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ืนเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความ
ประสงค์ข องท่า นผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ ง หนังสื อมอบฉันทะให้บ ริ ษ ัทล่ว งหน้า บริ ษทั ได้บ ันทึ กคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สําหรับกรณี ทีถือเป็ นบัตรเสี ย หมายถึง กรณี แสดงเจตนาไม่ชดั เจนในบัตรลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเกิน
กว่าหนึงช่อง หรื อ กรณี ทีมีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชือกํากับบริ เวณทีขีดฆ่า
และในกรณี ทีมีผูถ้ ือหุ ้นมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม ภายหลังจากที ได้เริ มการประชุ มแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นมี
สิ ท ธิ ออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามวาระที เหลืออยู่ และบริ ษ ทั จะนับ รวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ื อหุ ้น ที มาเข้าร่ วม
ประชุมระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตังแต่วาระทีได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพือบันทึ กในรายงานการประชุม
ต่อไป และบริ ษทั จะแจ้งให้ผถู ้ ือหุน้ ทราบกรณี ทีมีผถู ้ ือหุน้ และ/หรื อ ผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิมเท่านัน
บริ ษทั นับคะแนนด้วยระบบ Barcode เพือให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ซึ งผูถ้ ือหุ ้น
สามารถเห็นคะแนนบนจอพร้อมกัน โดยแยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ให้ยก
ป้ า ยคะแนน เจ้า หน้า ที จะนับ คะแนน โปรดระบุ ความเห็ น พร้ อ มทังลงนามในบัตรลงคะแนน และส่ งคื น
เจ้าหน้าทีทันที
2. สําหรับวาระเลือกตังกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านจะได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว
ตังแต่ ลงทะเบี ย นเข้า ประชุ ม โปรดระบุ ค วามเห็ น เลื อ กตังกรรมการเป็ นรายบุ ค คลพร้ อ มทังลงนามในบัต ร
ลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุน้ ทีไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตังกรรมการบริ ษทั ท่านใดให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าทีจะนับคะแนน และเมือเสร็ จสิ นการลงมติในวาระนี เจ้าหน้าทีจะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
เพือนับคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสี ยง และเพือให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีสํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์กาํ หนดไว้
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ประธานกรรมการ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิ ลงคะแนนเสี ยง
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไป
ตามทีผูถ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
จากนันได้มอบหมายให้ นายวิริทธิพล ชัยถาวรเสถียร กรรมการผูจ้ ดั การ และนางสุ วมิ ล เจริ ญศรี ชยั
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูด้ าํ เนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครังที 40
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อทีประชุมว่า บริ ษทั ได้จดั ทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครัง
ที 40 เมือวันอังคารที 23 เมษายน 2562 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทังได้เผยแพร่ ไว้ใน
เว็บไซด์ของบริ ษ ทั ภายใน 14 วันนับแต่ วนั ประชุ มสามัญ ผูถ้ ือหุ ้น พร้ อมได้จดั ส่ งให้กรมพัฒนาธุ รกิ จการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาทีกฏหมายกําหนด และได้จดั ส่ งสําเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ผถู ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้องแล้ว
การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด ้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิท ธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณารับรอง
มติ ทีประชุ ม ที ประชุ มพิ จ ารณาแล้ว มีม ติ เ ป็ นเอกฉันท์รับ รองรายงานการประชุ มดังกล่าว ของ
จํานวนเสี ยงทังหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

60
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสี ยง)
72,877,104
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 2 รั บทราบรายงานของคณะกรรมการ
กรรมการผูจ้ ัด การ ได้ก ล่ า วต่ อที ประชุ ม ว่ า รายงานของคณะกรรมการบริ ษ ัท และผลการ
ดําเนินงานในรอบปี 2562 บริ ษทั ได้จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2562 ตามทีได้จดั ส่ งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ ในรู ปแบบ QR Code ซึ งอยู่ในหนังสื อนัดประชุมพร้อมเป็ นแบบฟอร์ มลงทะเบียนทีมี Barcode เป็ นการ
ล่วงหน้าแล้ว
และขอนําเสนอภาพรวมผลการดําเนินงาน ซึ งมีสาระสําคัญโดยสรุ ป ดังนี
ณ สิ นปี 2562 บริษัทมีสินทรัพย์ รวม จํานวน 1,650.32 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 20.07 ล้านบาท คิดเป็ น
ร้อยละ 1.20 เกิดจากการใช้เป็ นเงินทุนหมุนเวียนในบริ ษทั
สิ นทรัพย์ หมุนเวียน มีจาํ นวน 818.77 ล้านบาท เพิมขึน จํานวน 101.50 ล้านบาท จากเงินลงทุนชัวคราวที
เพิมขึน
สิ นทรั พย์ ไม่ หมุนเวียน มีจาํ นวน 831.55 ล้านบาท ลดลงจํานวน 121.66 ล้านบาท จากการเปลียนนโยบาย
การลงทุนใน Private Fund จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์เผือขาย เป็ นการลงทุนในหลักทรัพย์เพือค้า ตามมาตรฐาน
การรายงานทางการเงินฉบับใหม่ซึงมีผลบังคับใช้ตงแต่
ั วนั ที 1 มกราคม 2563
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หนีสิ นรวม มีจาํ นวน 181.82 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 3.34 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.80 เกิ ดจากการลดลง
ของเจ้าหนีการค้า
ส่ วนของผู้ถือหุ้น มีจํานวน 1,468.50 ล้านบาท ลดลงจํานวน 16.73 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.13 เนืองจากมี
การจ่ายปั นผลจากกําไรสะสม 24 ล้านบาท ส่ วนองค์ประกอบอืนของส่ วนผูถ้ ือหุ น้ เพิมขึน 4.25 ล้านบาท
บริษทั มีรายได้ จากการขายจํานวน 696.64 ล้ านบาทเพิมขึนจํานวน 3.01 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 0.43
เกิ ดจากรายได้จากการขายต่างประเทศเพิมขึนจํานวน 11.36 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 12.58 และมีรายได้
จากการขายในประเทศลดลงจํานวน 8.35 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 1.38
มีรายได้ อืนจํานวน 52.05 ล้ านบาท ลดลงจํานวน 151.49 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 74.43 จากการขายเงิ น
ลงทุนลดลงจํานวน 150.02 ล้านบาท
บริ ษทั มีรายได้รวมจํานวน 748.69 ล้านบาท ลดลงจํานวน 148.48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 16.55 และมี
ค่าใช้จ่ายทังสิ น 738.80 ล้านบาท ลดลงจํานวน 60.82 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 7.61
ในปี 2562 บริ ษทั มีกาํ ไรสุทธิจาํ นวน 3.02 ล้านบาท
( รายละเอียดเพิมเติมท่านผูถ้ ือหุ น้ สามารถดูได้ในรายงานประจําปี 2562 หัวข้อ “ คําอธิบายและการวิเคราะห์
ผลการดําเนินงานฯ” หน้า 56 – 61)
สํ าหรับแนวทางการบริหารจากนีมี 4 ประการ ทีสํ าคัญ ดังต่ อไปนี
ประการที 1 บริ ษทั จําเป็ นต้องปรับตัว ปรับธุรกิจ ทบทวน ปรับปรุ งขบวนการทํางาน การผลิต หาประสิ ทธิ ภาพ
ด้วยการออกแบบการทํางาน ลดความซําซ้อน ปรับทีมงานให้เป็ น Multiple Skills รวมถึงการกระชับการทํางาน
เป้ าหมาย คือ ประสิ ทธิภาพ และการพัฒนาต้นทุนต่อหน่วยให้ดีขึน
ประการที 2 ต้องเน้นการพัฒนา Upgrade ฝี มือการผลิ ต ลงทุนเครื องจักร เพิมคุณภาพงาน เน้นงานออกแบบ
คิดค้น ค้นคว้าหาสิ งใหม่ ๆ ให้กบั ลูกค้า ติดตามงานผลิตทุกขันตอนให้แม่นยํา เพือรองรับงานทีมีมูลค่ามากขึน
หรื อกลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ ทีสนใจในฝี มือการผลิตของบริ ษทั
่งหาลูกค้าใหม่ๆ รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ให้มากขึน เพือรองรับ
ประการที 3 รักษาฐานลูกค้าเดิมให้มนคงและมุ
ั
การผันผวนของ Order และการเปลียนแปลงของตลาดทังในประเทศและต่างประเทศ
ประการที 4 ติ ดตามตลาดและนําเสนอสิ นค้าให้เ ข้ากับความสนใจของลูกค้า รวมถึงการนํา เสนอขายสิ นค้า
Direct to Market ผ่านช่องทาง Online เพือทดแทนและสร้างยอดขายให้กบั บริ ษทั ต่อไป
จากสถานการณ์ ไม่ คาดคิดการแพร่ ระบาดครังยิงใหญ่ ของเชื อไวรั สโคโรนา COVID-19 ทีเกิดขึนทัวโลก รวมถึง
ประเทศไทย ทําให้หน้ากากอนามัย (Surgical Mask) ขาดแคลนและมีราคาสู งขึนมาก คุณบุญเกียรติ โชควัฒนา
ประธานกรรมการ ได้ตระหนักถึงสถานการณ์ดงั กล่าว จึงมีนโยบายให้ผลิตหน้ากากผ้า ภายใต้ความสามารถของ
บริ ษทั ทีเป็ นผูผ้ ลิตเสื อผ้า เพือมอบให้แก่พนักงาน / ชุมชนบริ เวณทีตังบริ ษทั / สถานพยาบาล / วัด / โรงเรี ยน และ
หน่วยงานราชการ และจัดจําหน่ายให้แก่ประชาชนทัวไป และองค์กรต่าง ๆ ผลิตภัณฑ์ มีดงั นี
- หน้ากากผ้า Cotton 100% / หน้ากากผ้าสะท้อนนํา
- ชุด PPE- Isolation Gown รุ่ น “เราสู ”้ สามารถซักได้ถึง 20 ครัง
โดย PG ได้เป็ นหนึ งในผูผ้ ลิต ให้กบั องค์การเภสัชกรรม ซึ งบริ ษทั ได้รับ การอนุมตั ิ ให้เป็ นสถาน
ประกอบการผลิตเครื องมือแพทย์ จากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุ ข (อย.) เมือ
วันที 30 เมษายน 2563
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และในสถานการณ์ การแพร่ ระบาดของโรค Covid-19
- บริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญในเรื องสุ ขภาพของพนักงานเป็ นหลัก เพือให้พนักงานและครอบครัวมี
ความปลอดภัย / โดยมีมาตรการรักษาสุขอนามัย / การเว้นระยะห่าง / มีมาตรการการคัดกรองพนักงานและคู่คา้ ที
ผ่านเข้าออกในพืนทีสํานักงานและโรงงานทุกสาขา เพือให้ธุรกิจสามารถดําเนินการได้โดยไม่หยุดชะงักและการ
ดําเนินการต่าง ๆ เพือป้ องกันการแพร่ ระบาดของโรค Covid-19
สํ าหรับการพัฒนาต่ อต้านการทุจริตคอร์ รัปชัน
คณะกรรมการบริ ษทั ได้ตระหนักถึงความสําคัญ และมอบหมายให้ดาํ เนิ นการอย่างต่อเนือง ดังนี
- มีนโยบายการบริ หารจัดการ “การรับของขวัญ” ต่อเนื องเป็ นปี ที 8 และกํา หนดแนวปฏิบตั ิอย่างเป็ น
รู ปธรรม
- คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ ได้มีการติดตามและทบทวน นโยบายและแนวปฏิบตั ิ ในการต่อต้านการ
ทุจริ ตคอร์รัปชันอย่างต่อเนือง
- ด้านคณะกรรมการบริ หารความเสี ยงได้กาํ หนดให้มีการรายงานความเสี ยงในด้านการทุจริ ตคอร์ รัปชัน
ในทุกไตรมาส
โดยมี ห น่ วยงานตรวจสอบภายในเป็ นผูต้ รวจประเมิ น และรายงานต่ อคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษทั ตามลําดับ
สําหรับปี 2562 บริ ษทั ได้มีการขยายแนวร่ วมต่อต้านการทุจริ ตคอร์ รัปชันกับผูม้ ีส่วนได้เสี ย ผ่านโครงการ
“ขยายแนวร่ วมต่อต้านการทุจริ ตคอร์รัปชัน เพือสร้างมาตรฐานการดําเนินธุรกิจทีโปร่ งใส” โดยมีคณะกรรมการ
กํากับดูแลกิจการและฝ่ ายจัดการเป็ นผูด้ าํ เนินการ
จากการทีบริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต เมือ
วันที 14 ตุลาคม 2559 โดยมีอายุคราวละ 3 ปี จึงได้ดาํ เนินการยืนต่ออายุใบรับรองการเป็ นสมาชิก CAC เมือวันที
13 กันยายน 2562 และได้รับการอนุมตั ิเมือวันที 4 พฤศจิกายน 2562
การลงมติ : วาระนีเป็ นวาระเพือทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ
ท่านผูถ้ ือหุ น้ มีขอ้ ซักถามหรื อไม่
เมือไม่มีผใู ้ ดซักถาม ขอให้ทีประชุมรับทราบ และขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
วาระที 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สินสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2562
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า งบการเงิ น ซึ งประกอบด้วย งบแสดงฐานะการเงิ น
งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลียนแปลงในส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบ
งบการเงิน สิ นสุ ด ณ วันที ธันวาคม 2562 ได้จดั ทําขึนตามหลักการบัญชีทีรับรองทัวไป ทีผ่านการตรวจสอบ
และรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดในรายงานประจําปี 2562 ซึงได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
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รายการ

จํานวน (บาท)
1,650,325,692.26
181,824,916.26
1,468,500,776.00
748,684,662.40
3,016,044.85
0.03

สิ นทรัพย์รวม
หนีสิ นรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
รายได้รวม
กําไรสุ ทธิ
กําไรต่อหุน้

การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิด ว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
เมือไม่มีขอ้ ซักถาม จึงขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทีประชุ ม ที ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติ เป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิ งบการเงิ น ประจําปี 2562
สิ นสุ ดวันที 31 ธันวาคม 2562 ของจํานวนเสี ยงทังหมด
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

61
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสี ยง)
72,915,904
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการงดจ่ ายเงินปั นผลประจําปี 2562 เพิมเติม และรั บทราบ
การจ่ ายเงินปันผลระหว่างกาล
กรรมการผูจ้ ดั การ เสนอต่อทีประชุมว่า งบกําไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จของบริ ษทั ในปี 2562 มีดงั นี
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
770,176,014.03 บาท
กําไรสุ ทธิ สําหรับปี 2562
3,016,044.85 บาท
รวมเป็ นกําไรทีจะนํามาจัดสรรทังสิ น
773,192,058.88 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอจัดสรรกําไร ดังนี
- พิจารณาการจัดสรรทุนสํารองตามกฎหมาย
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เรี ยนชีแจงต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 58 “บริ ษทั ต้องจัดสรร
เงินกําไรสุ ทธิประจําปี ไว้ เป็ นทุนสํ ารองอย่ างน้ อยหนึงในยีสิ บ(1/20) ของกําไรสุ ทธิประจําปี หักด้ วยยอดขาดทุน
สะสมยกมา จนกว่ าทุนสํารองนันจะมีจํานวนถึงหนึงในสิ บ (1/10) ของจํานวนทุนจดทะเบียนของบริษทั ”
ในปี 2562 บริ ษทั ได้จดั สรรทุนสํารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบี ยน ตามที กฏหมายกําหนด
คือ 9.6 ล้านบาท จึงไม่ตงสํ
ั ารองเพิมในปี นี
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- พิจารณาการจัดสรรเงินปันผล
บริ ษ ัท มี น โยบายจ่ า ยเงิ น ปั น ผลในอัต ราไม่ เ กิ น ร้ อ ยละ 50 ของกํา ไรสุ ท ธิ โดยพิ จ ารณาถึ ง ผล
ประกอบการและภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
และเนืองจากสถานการณ์การแพร่ ระบาดของเชือไวรัสโคโรนา (Covid-19) ส่ งผลให้บริ ษทั ต้องเลือน
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41 เมือวันพฤหัสบดีที 23 เมษายน 2563 ออกไปโดยไม่มีกาํ หนด
ทีประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ครังที 3/2563 เมือวันพุธที 8 เมษายน 2563 จึงมีมติ ให้จ่ายเงินปันผล
ระหว่างกาล แทนการจ่ ายเงินปันผลประจําปี เพือลดผลกระทบทีอาจเกิดขึนกับผูถ้ ือหุ น้ จากการเลือนประชุ มสามัญผู ้
ถือหุน้ โดยจ่ายเงินปันผลในอัตราหุน้ ละ 0.20 บาท เป็ นจํานวนเงิน 19,200,000.00 บาท ซึงเป็ นไปตามนโยบายการ
จ่ ายเงินปันผล
โดยจ่ายจากกําไรสะสมทีบริ ษทั ได้เสี ยภาษีนิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 สําหรับผูถ้ ือหุ น้ ทีมี
สิ ทธิรับเงินปันผลตามทีปรากฏรายชือ ณ วันกําหนดรายชือผูถ้ ือหุน้ ทีมีสิทธิ รับเงิ นปั นผล (Record Date) วันศุกร์ ที
24 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลดังกล่าวแล้ว เมือวันพฤหัสบดี ที 7 พฤษภาคม 2563 จึ งไม่
เสนอจ่ายเงินปันผลประจําปี 2562 เพิมเติมอีก
โดยมีขอ้ มูลเปรี ยบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผล ดังนี
รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล
ปี 2562
ปี 2561
1. กําไร(ขาดทุน)สุทธิ
(ล้านบาท)
3.02
96.06
2. จํานวนหุน้
(ล้านหุน้ )
96
96
3. เงินปันผลระหว่างกาล
(บาท/หุน้ )
0.20
4. เงินปันผลประจําปี
(บาท/หุน้ )
0.25
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทังสิ น
(ล้านบาท)
19.20
24.00
ดังนัน บริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปจํานวน 753,992,058.88 บาท รายละเอียดดังนี
รายละเอียด
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรยกมา
( 1 มกราคม 2562)
กําไรสุทธิ ปี 2562
กําไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
เงินปันผลระหว่างกาล
( 7 พฤษภาคม 2563)
รวมเป็ นกําไรสะสมทียังไม่ได้จดั สรรยกไป

จํานวนเงิน (บาท)
770,176,014.03
3,016,044.85
773,192,058.88
19,200,000.00
753,992,058.88

การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติ อนุ มตั ิด ว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติทประชุ
ี
ม ทีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้งดจ่ายเงินปั นผลสําหรับปี 2562
เพิมเติม และรับทราบการจ่ายเงินปั นผลระหว่างกาล และบริ ษทั มีกาํ ไรสะสมยังไม่ได้จดั สรรคงเหลือยกไปเป็ น
จํานวน 753,992,058.88 บาท ของจํานวนเสี ยงทังหมด
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จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

61
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสี ยง)
72,915,904
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 5 พิจารณาเลือกตังกรรมการใหม่ แทนกรรมการทีต้ องออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อทีประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 21 “ ในการประชุมสามัญ
ประจําปี ทุกครังให้ กรรมการออกจากตําแหน่ งเป็ นจํานวน 1 ใน 3 เป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการทีจะออกแบ่ งให้
ตรงเป็ น 3 ส่ วนไม่ ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ทีสุ ดกับส่ วน 1 ใน 3 กรรมการทีจะต้ องออกจากตําแหน่ งในปี แรก
และปี ทีสองภายหลังจดทะเบียนบริษทั นัน ให้ จบั ฉลากกันว่ าผู้ใดจะออก ส่ วนในปี หลัง ๆ ต่ อไปให้ กรรมการคนที
อยู่ในตําแหน่ งนานทีสุ ดนันเป็ นผู้ออกจากตําแหน่ ง กรรมการซึงพ้นจากตําแหน่ งแล้วอาจได้ รับเลือกตังใหม่ ได้ ”
ปัจจุบนั กรรมการบริ ษทั มีจาํ นวน 12 ท่าน ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครังที 41 มีกรรมการที
ต้องออกตามวาระจํานวน 4 ท่าน ดังนี
(1) นายขจรศักดิ
วันรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ
(2) นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
กรรมการทีเป็ นผูบ้ ริ หาร
(3) นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา กรรมการอิสระ
( ) นางธี รดา
อําพันวงษ์
กรรมการทีไม่เป็ นผูบ้ ริ หาร
ทังนีคณะกรรมการสรรหาซึงประกอบด้วย นายบุญเกียรติ โชควัฒนา ประธานกรรมการสรรหา และ
กรรมการอีก ท่าน คือ นางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ และนางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ได้ดาํ เนินการสรรหาบุคคลที
เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสม เพือเสนอแต่งตังเป็ นกรรมการ
ในการประชุมคณะกรรมการสรรหาดังกล่าว นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึงเป็ นกรรมการทีครบ
วาระในครังนีและถือเป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้ออกจากห้องและงดออกเสี ยงในการพิจารณาบุคคลผูท้ ีจะคัดเลือกเป็ น
กรรมการแทนตนเอง โดยให้นายบุญเกียรติ โชควัฒนา และนางสมพร ติยะวิบูลย์ศิริ ร่ วมกันพิจารณา
ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ งไม่รวมกรรมการทีได้รับการเสนอชื อ เห็นชอบตามที
คณะกรรมการสรรหาได้เสนอเลือกตังกรรมการ 4 ท่านเดิ ม กลับเข้าดํารงตําแหน่ งกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ ง
เนืองจากเป็ นบุคคลทีมีคุณสมบัติทีเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริ ษทั มีประสบการณ์ และมีความสามารถ
ที เป็ นประโยชน์กบั บริ ษทั รวมทังบุค คลที ได้รับการเสนอชื อให้เป็ นกรรมการอิสระของบริ ษทั สามารถให้
ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง รวมทังมีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติบริ ษทั
มหาชนจํากัด พ.ศ. และข้อกําหนดของสํานักงาน กลต. ข้อบังคับบริ ษทั และประกาศทีเกียวข้อง
ทังนี นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา ซึ งมีคุณสมบัติเป็ นกรรมการอิสระได้ดาํ รงตําแหน่งกรรมการ
มาเป็ นระยะเวลามากกว่า ปี (มากกว่า 3 วาระ) ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกําหนดคุณสมบัติกรรมการ
อิสระของบริ ษทั เป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ มีความรู ้ ความสามารถ รวมทังเป็ นกรรมการทีได้นาํ ประสบการณ์ ความรู ้ และ
ความเชียวชาญมาให้ขอ้ เสนอแนะอันเป็ นประโยชน์ในการกําหนดกลยุทธ์และการดําเนิ นงานของบริ ษทั รวมทัง
สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ทีเกียวข้อง
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อนึ ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และ ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
30 กําหนดไว้วา่ “ ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับกิจการของ
บริษทั หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่ วนในห้ างหุ้นส่ วนสามัญหรื อเป็ นหุ้ นส่ วนไม่ จํากัดความรั บผิดในห้ างหุ้นส่ วนจํากัด หรื อ
เป็ นกรรมการของบริษทั เอกชน หรื อบริษทั อืนทีประกอบกิจการอันมีสภาพอย่ างเดียวกัน และเป็ นการแข่ งขันกับ
กิจการของบริ ษัท ไม่ ว่าจะทําเพื อประโยชน์ ตน หรื อประโยชน์ ผ้ ูอืน เว้ นแต่ จะได้ แจ้ งให้ ทีประชุ มผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนทีจะมีมติแต่ งตัง ”
ดังนัน ก่อนทีทีประชุมจะลงมติ เลือกตัง ขอแจ้งให้ทีประชุมรับทราบว่า มีกรรมการ 1 ท่านทีเสนอ
แต่ งตังในคราวประชุ มนี เป็ นกรรมการในบริ ษทั อื น ซึ งประกอบกิ จการอันมี สภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ดังรายนามต่อไปนี
นางสุ นันท์ นิยมในธรรม ดํารงตําแหน่ง กรรมการ : บริ ษทั ไทยสปอร์ตการ์เมนต์ จํากัด
: บริ ษทั แชมป์ กบินทร์ จํากัด
ทังนี ประวัติของบุคคลทัง 4 ท่านทีได้รับการเสนอชื อให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั และ
นิยามกรรมการอิสระ ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ ้นพร้อมกับหนังสื อเชิ ญประชุ มเป็ นการล่วงหน้าแล้ว คณะกรรมการ
บริ ษทั ขอเสนอทีประชุมพิจารณาเลือกตังกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล คือ
(1) นายขจรศักดิ
วันรัตน์เศรษฐ
(2) นางสุนนั ท์
นิยมในธรรม
(3) นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
( ) นางธี รดา
อําพันวงษ์
การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติ อนุมตั ิ ด ้วยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ื อหุ ้นซึ งมาประชุ มและมีสิท ธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาเลือกตัง
มติทีประชุ ม ที ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์เลื อกตังกรรมการจํานวน 4 ท่าน เข้า
ดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ประจําปี 2563 โดยพิ จารณาเลื อกตังเป็ นรายบุ คคลตามที เสนอ ของจํานวนเสี ยง
ทังหมด ดังนี
ผูถ้ ือหุน้ ทีเข้าร่ วมประชุมและผูร้ ับมอบฉันทะทังสิ น 61 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ 72,915,904 หุน้
กรรมการ

เห็นด้ วย
คะแนนเสี ยง
. นายขจรศักดิ วันรัตน์เศรษฐ
72,915,904
. นางสุ นนั ท์ นิยมในธรรม
72,915,904
. นางช่อทิพ ปราโมช ณ อยุธยา 72,915,894
. นางธี รดา อําพันวงษ์
72,915,904

ไม่เห็นด้ วย
งดออกเสี ยง
ร้ อยละ คะแนนเสี ยง ร้ อยละ คะแนนเสี ยง ร้ อยละ
100
0
0
0
0
100
0
0
0
0
100
10
0
0
0
100
0
0
0
0
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ดังนันคณะกรรมการของบริ ษทั ในปี 2563 มีจาํ นวน 12 ท่าน ดังรายนามต่อไปนี
1. นายบุญเกียรติ
โชควัฒนา
2. นายชัยเลิศ
มนูญผล
3. นายวิริทธิ พล
ชัยถาวรเสถียร
4. นางสุนนั ท์
นิ ยมในธรรม
5. นางสมพร
ติยะวิบูลย์ศิริ
6. นางธี รดา
อําพันวงษ์
7. นายเจริ ญ
เจริ ญวัฒนาสุ ขสม
8. นายขจรศักดิ
วันรัตน์เศรษฐ
9. พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
10.นายสันติ
บางอ้อ
11.นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
12.นางช่อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
โดยมี นายขจรศักดิ
วันรัตน์ เศรษฐ
พลเอกโกญจนาท จุณณะภาต
นายสั นติ
บางอ้อ
นางนุชนาถ
ธรรมมโนมัย
นางช่ อทิพ
ปราโมช ณ อยุธยา
เป็ นกรรมการอิสระ
วาระที 6 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษทั ประจําปี 2563
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แจ้งต่อที ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 32 “ห้ ามมิให้ บริ ษัท
จ่ ายเงินหรื อทรั พย์ สินอืนใดให้ แก่ กรรมการ เว้ นแต่ จ่ายเป็ นค่ าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ ตอบแทนใน
ลักษณะอื นโดยปกติ วิ สั ย ในฐานะที เป็ นกรรมการของบริ ษั ท ทั งนีไม่ ร วมถึ งค่ าตอบแทนหรื อ สวั ส ดิก ารที
กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริษทั ”
บริ ษทั ได้เสนอ รายละเอียดประกอบ ดังนี
ปี 2562
934,000
990,000
1,924,000

ค่าเบียประชุม
ค่าตอบแทนกรรมการ
รวม

ปี 2561
449,000
850,000
1,299,000

สํา หรั บปี 2563 คณะกรรมการบริ ษทั เห็น ชอบตามที คณะกรรมการกํา หนดค่ าตอบแทนเสนอ โดย
เห็ นสมควรกํา หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ในวงเงิ นรวมไม่เกิ นปี ละ 6 ล้า นบาท โดยพิ จารณาจากผล
ประกอบการของบริ ษทั และวงเงิ นค่าตอบแทนทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมผูถ้ ือหุ น้ และจํานวนเงินค่าตอบแทนที
จ่ายในปี ทีผ่านมา รวมถึงความเหมาะสมกับการทําหน้าทีและความรับผิดชอบของกรรมการและกรรมการเฉพาะ
เรื อง ทังนีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอืนทีกรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั และ
เสนอให้จ่าย ดังนี
(1) ค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั ประจําปี ( สําหรับกรรมการบริ ษทั ทุกท่าน ) โดยคณะกรรมการกําหนด
ค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ ิจารณาจัดสรรและเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษทั
(2) ค่าเบียประชุม ปี 2563 ( เฉพาะกรรมการทีเข้าร่ วมประชุม )
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ในการทําหน้ าที
คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทน / คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการบริ หารความเสี ยง/คณะกรรมการกํากับดูแลกิจการ

ตําแหน่ ง
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน

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

กรรมการ

8,000

(3) สําหรับค่าตอบแทนกรรมการชุดย่อยอืนทีคณะกรรมการบริ ษทั แต่งตังขึนนัน กําหนดให้อยู่ในดุลย
พินิจของคณะกรรมการบริ ษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าทีความรับผิดชอบ
(4) ค่าตอบแทนอืน - ไม่มี ทังนี ตังแต่ทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ อนุมตั ิและให้ใช้จนกว่ามีการเปลียนแปลง โดยค่าตอบแทนทีจ่าย
ต้องไม่เกินวงเงินทีได้รับอนุมตั ิจากทีประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
การลงมติ : วาระนีต้องผ่านมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสาม (2/3) ของจํานวนเสี ยงทังหมด
ของผูถ้ ือหุน้ ซึงมาประชุมและมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
ขอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที ประชุ ม ที ประชุ ม พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉัน ท์อ นุ ม ัติ ก ารกํา หนดค่ า ตอบแทนแก่
กรรมการบริ ษทั ตามทีคณะกรรมการเสนอ และค่าเบียประชุมให้เป็ นไปตามทีผูถ้ ือหุ น้ เสนอต่อทีประชุมในครังนี
ด้วยจํานวนเสี ยงทังหมด ดังนี
จํานวนราย
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง
บัตรเสี ย

61
0
0
0

จํานวนเสี ยงทีลงมติ
( หุน้ เท่ากับ เสี ยง)
72,915,904
0
0
0

ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
100
0
0
0

วาระที 7 พิจารณาแต่ งตังผู้สอบบัญชี และกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
นายขจรศักดิ วัน รั ต น์ เ ศรษฐ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เ รี ย นต่ อที ประชุ ม ว่า ตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้ อ 49 “ผู้สอบบัญชี ต้องไม่ เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อผู้ดํารงตําแหน่ งหน้ าทีใด ๆ
ของบริษัท” และ ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีนัน ให้ ทีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุกปี ผู้สอบบัญชีซึงออกไปนันอาจ
ถูกเลือกกลับเข้ ามารับตําแหน่ งอีกก็ได้ ” และข้ อ 51 “ผู้สอบบัญชีควรได้ รับสิ นจ้ างเท่ าใด ให้ ทีประชุมผู้ถือหุ้น
กําหนด”
สํา หรั บ ปี 2563 ขอเสนอผู ้ส อบบัญ ชี ร ายเดิ ม ซึ งคณะกรรมการบริ ษัท เห็ น ชอบตามที
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณาข้อมูลเปรี ยบเทียบ เห็นสมควรให้บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ น
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั สภาวิชาชี พบัญชี และสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ซึ งมีความเชี ยวชาญ มีมาตรฐานการตรวจสอบเป็ นที ยอมรับโดยทัวไป และมี
ความเป็ นอิสระ จึงขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตัง
1. นายชยพล
ศุภเศรษฐนนท์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3972
(เป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั มาเป็ นระยะเวลา 5 ปี ตังแต่ปี 2558) และ/ หรื อ
2. นางกิงกาญจน์ อัศวรังสฤษฎ์
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4496
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
3. นางสาวรสพร เดชอาคม
ผูส้ อบบัญชี รับอนุญาตเลขทะเบียน 5659
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั ) และ/ หรื อ
4. นางสาวสุมนา พันธ์พงษ์สานนท์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5872
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
5. นางสาวเกิดศิริ กาญจนประกาศิต ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 6014
(ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชือในงบการเงินของบริ ษทั )
จาก บริ ษทั สํานักงาน อีวาย จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ประจําปี 2563
และกําหนดค่ า สอบบัญชี ประจําปี 2563 เพิมขึ นจากปี 2562 จํานวน 60,000 บาท คิ ด เป็ นร้อยละ 5
เนืองจากมีปริ มาณงานเพิมขึน จากการเปลียนแปลงมาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับใหม่ทีนํา มาปรับใช้ในงบ
การเงินปี 2563 ค่าสอบบัญชี มีดงั นี
ปี 2562 (บาท) เพิม/(ลด) %
ปี 2563 (บาท)
ค่าสอบทานงบการเงิน ไตรมาส 1, 2 และ 3 รวม
450,000
450,000
ค่าตรวจสอบงบการเงิน ประจําปี
750,000
810,000
ค่าบริ การอืน
- ไม่มี - ไม่ มี รวมทังสิ น
1,200,000
5.00
1,260,000
ทังนี ผูส้ อบบัญชีตามรายชือทีเสนอมีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ีเกี ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ซึ งบริ ษทั ไม่มีบริ ษทั ย่อยและบริ ษทั
ร่ วม ดังนันผูส้ อบบัญชีจึงมีความเป็ นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริ ษทั
การลงมติ : วาระนี ต้องผ่านมติ อนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงข้างมากของผูถ้ ือหุ ้นซึ งมาประชุ มและมี สิทธิ ออกเสี ยง
ลงคะแนน
ขอเสนอให้ทีประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
มติที ประชุ ม ที ประชุ ม ได้พิ จ ารณาแล้ว มี ม ติ เ ป็ นเอกฉั น ท์อ นุ ม ัติ แ ต่ ง ตังผู ส้ อบบัญ ชี แ ละ
กําหนดค่าสอบบัญชี ตามทีคณะกรรมการเสนอ ด้วยจํานวนเสี ยงทังหมด ดังนี
จํานวนราย
จํานวนเสี ยงทีลงมติ
ร้อยละของจํานวนหุน้ ทีมาร่ วมประชุม
( หุน้ เท่ากับ เสี ยง)
และมีสิทธิ ออกเสี ยงลงคะแนน
เห็นด้วย
61
72,915,904
100
ไม่เห็นด้วย
0
0
0
งดออกเสี ยง
0
0
0
บัตรเสี ย
0
0
0
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วาระที 8 พิจารณาเรื องอืน ๆ
ประธานได้กล่าวขอบคุณท่านผูถ้ ือหุ น้ ทีได้สละเวลามาร่ วมประชุมและได้มอบความไว้วางใจ
ให้คณะกรรมการชุดนีบริ หารกิจการของบริ ษทั ต่อไปอีกวาระหนึง และปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครังที 41 นี
ปิ ดประชุมเวลา 9.45 น.

(นายบุญเกียรติ โชควัฒนา)
ประธานกรรมการ
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