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(ส าเนา) 
บริษทั  ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชัน่แนล  จ  ากดั (มหาชน) 

รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  54  ปี พ.ศ. 2562 
ณ  22  เมษายน  2562 

 
          การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  54  ปี พ.ศ. 2562  ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา  2  ชั้น  3  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด ์   
เลขท่ี  372   ถนนพระราม  3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  กรุงเทพมหานคร   
 
         เร่ิมประชุมเวลา 13:00 น. 
 มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม  ดงัน้ี 
 ก. กรรมการบริษทัท่ีเขา้ร่วมประชุม  จ  านวน  10  คน    
 1. นายบุญเกียรติ   โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั และประธานกรรมการบริหาร 
 2. นายธรรมรัตน์   โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร 
 3. ดร. ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4. นายอมร   อศัวานนัท ์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5. นายนพพร  พงษเ์วช กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 6. นายมนู   ลีลานุวฒัน์ กรรมการ 
       7. นายสมพล  ชยัสิริโรจน์ กรรมการ 
      8. นางกอบสุข  แสงสวสัด์ิ กรรมการ 
      9. นางสาวมญัชุสา  ธีรพงษพ์ิพฒัน์ กรรมการ 
      10. ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร กรรมการ 
                             กรรมการบริษทัท่ีลาการประชุม   เน่ืองจากติดภารกิจท่ีต่างประเทศ  2  คน คือ 
 1. นางดวงพร  สุจริตานุวตั กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 2. รศ.ดร.เสรี  วงษม์ณฑา กรรมการอิสระ 
                             ผูท่ี้ไดรั้บการเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการใหม่   
                               1.  นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล   
 ข.  ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย   เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน   
  คณะกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด  ประกอบดว้ย 

ล ำดบัที่ คณะกรรมกำรชุดย่อย จ ำนวนกรรมกำร                ประธำน 
      1 คณะกรรมการตรวจสอบ               4 ดร. ธีระพงษ ์     วกิิตเศรษฐ 
      2 คณะกรรมการสรรหา               5 นายบุณยสิทธ์ิ    โชควฒันา 
      3 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน               3 นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 
      4 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง               7 นายอมร             อศัวานนัท ์
      5 คณะกรรมการธรรมาภิบาล               4 นายนพพร          พงษเ์วช 
      6 คณะกรรมการบริหาร             10 นายบุญเกียรติ    โชควฒันา 
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 ค. คณะกรรมการบริหาร  ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน รวมทั้งฝ่ายจดัการ เขา้ร่วมประชุม ดงัน้ี                                                                                               
 1. นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ประธานกรรมการบริหาร และ CEO 
 2.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา           กรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 3.   นายณัฐพฒัน์  เพช็รรัตนาภรณ์ ผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีการเงินและ CFO 
 4. นายคณิศร  สุยะนนัทน์                  ผูอ้  านวยการฝ่าย  A   ดูแลสินคา้เคร่ืองหนงั  NATURALIZER 
 5.  นางกิตยาภรณ์  ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย  D   ดูแลสินคา้  DAKS  และ  GUY  LAROCHE  
 6.  นางบุษบง  ม่ิงขวญัยนื ผูอ้  านวยการฝ่าย  H   ดูแลสินคา้เคร่ืองส าอาง BSC COSMETOLOGY 
 7.  นายวริิทธ์ิพล  ชยัถาวรเสถียร ผูอ้  านวยการฝ่าย   I    ดูแลสินคา้ LACOSTE 
                          8.  นางนงลกัษณ์  เตชะบุญเอนก ผูอ้  านวยการฝ่าย  M, O  ดูแลสินคา้ชุดชั้นในสตรี  BSC, 
                                                                                       ผลิตภณัฑท์  าความสะอาดและถนอมผา้  ESSENCE 
                      9.  นายประณต  เวสารัชวทิย ์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  R   ดูแล  HIS & HER  SHOPS  และ 
   สมาชิก His & Her Plus Point   
                      10.  ดร. เพญ็นภา  ธนสารศิลป์ ผูอ้  านวยการฝ่าย  V   ดูแลสินคา้  MASS 
  11. นายฐิติภูมิ  โชควฒันา ผูอ้  านวยการฝ่าย X   ดูแล  แคต็ตาลอ็ค  ShopSmart   
  12.  นายไพโรจน์  หิรัญวงศส์วา่ง ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการขาย 
  13. นางพิธชา  ภู่สุนทรศรี กรรมการบริหารความเส่ียง 
  14. นางสาวเยาวลกัษณ์  นามกรณ์ กรรมการบริหารความเส่ียง 
                    ง. ท่ีปรึกษากฎหมาย   -  ร่วมเป็นสักขีพยานและดูแลใหก้ารประชุมผูถื้อหุ้นเป็นไปอยา่งโปร่งใส  ถูกตอ้งตามกฎหมาย 
และขอ้บงัคบัของบริษทั   พร้อมร่วมตรวจสอบการลงคะแนนเสียง  และนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   
                             1.    นายวรีะ   เอ้ืออารักษ ์      บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ากดั   
                             2.    นางสาวสุพรรณี   เหลืองสถิตย ์    บริษทั  วรีะ ลอว ์ออฟฟิส   จ  ากดั 

                        จ.      ผูส้อบบญัชี             -   ร่วมสังเกตการณ์การนบัคะแนน 
 - นายเอกสิทธ์ิ ชูธรรมสถิตย ์          ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195 
                                                            จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย  สอบบญัชี  จ  ากดั 

 ฉ. ผูถื้อหุน้ที่เขา้ประชุม  
  จ านวนผูถื้อหุน้ ณ  วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ ท่ีมีสิทธิเขา้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ (14  มีนาคม  2562) รวมทั้งส้ิน 2,083 ราย  

รวมจ านวนหุน้ท่ีถือทั้งส้ิน  290,633,730  หุน้    
  ณ  เวลาท่ีเปิดประชุม  13:00 น. มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  83  คน  141  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน  

237,713,963  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  81.79  
  และในระหวา่งประชุมมีผูถื้อหุน้ลงทะเบียนเพ่ิมเติม   รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะท่ีเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน   

87  คน  146  ราย  รวมจ านวนหุน้ทั้งส้ิน 237,801,041   หุน้  คิดเป็นร้อยละ  81.82    
  จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม 

  -  มาดว้ยตนเอง     55    ราย จ านวน      29,387,653   หุน้   =  10.11%   
  -  รับมอบฉนัทะ   91    ราย จ านวน    208,413,388   หุน้   =  71.71%   

 นางดวงฤดี  มิลินทางกูร   เลขานุการบริษทั  แจง้การนบัองคป์ระชุมและผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  1. เม่ือเร่ิมประชุมมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  83  คน  141  ราย  รวมจ านวนหุน้   

    237,713,963  หุน้   คิดเป็นร้อยละ  81.79   ครบเป็นองคป์ระชุม 
 2.    จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่มีสิทธิเขา้ร่วมประชุม  -ไม่มี - 
 3.    จ านวนผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉันทะท่ีไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  -ไม่มี -  
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     นายบุญเกียรติ   โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั   ท  าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม  กล่าวเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้          
คร้ังท่ี 54  ปี พ.ศ. 2562  
 ก่อนเร่ิมประชุม   ประธานท่ีประชุมกล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีสละเวลามาเขา้ร่วมประชุม   และแนะน ากรรมการบริษทั   
ประธานคณะกรรมการและกรรมการชุดยอ่ย  6  ชุด   ผูบ้ริหารระดบัสูงของบริษทั   ผูบ้ริหารสูงสุดดา้นการเงิน  ฝ่ายจดัการ  ท่ีปรึกษา
กฎหมาย   และผูส้อบบญัชี  
 และแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบวา่ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  54  ปี พ.ศ. 2562  น้ี   บริษทัฯไดเ้ปิดโอกาส 
ใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  โดยจดัท า 
เป็นหนงัสือส่งถึงคุณดวงฤดี  มิลินทางกูร  เลขานุการบริษทั  ตั้งแต่วนัท่ี 1 - 30  ธนัวาคม  2561  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอวาระประชุม 
และ/หรือ เสนอบุคคลเพ่ือเขา้รับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั   
 และไดม้อบหมายใหน้างดวงฤดี  มิลินทางกูร เลขานุการบริษทั ช่วยตรวจสอบเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ก่อนการประชุม  
และไดผ้ลสรุปวา่ไม่มีปัญหาโตแ้ยง้ในเอกสารหลกัฐานของผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
 หลงัจากนั้น  เลขานุการบริษทัช้ีแจงใหผู้ถื้อหุน้ทราบถึงขอ้ก าหนดของ ก.ล.ต.  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  
เก่ียวกบัขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้ของบริษทัจดทะเบียน  ดงัน้ี 

1. ผูถื้อหุน้มีสิทธิซกัถามและแสดงความคิดเห็นไดทุ้กวาระ 
  หากเป็นค าถามท่ีนอกเหนือจากวาระ   ขอใหผู้ถื้อหุน้ถามในวาระท่ี  8  เร่ืองอ่ืนๆ 
 2. วธีิการลงคะแนนเสียงและนบัคะแนนเสียง  
                  2.1 ใหถื้อตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 43  “ในการออกเสียงลงคะแนนใหน้บั 1 หุน้เป็น 1 เสียง” 

 2.2 การลงคะแนนเสียงใหก้ระท าโดยเปิดเผยทุกวาระ 
                                        ท่านผูถื้อหุน้จะไดรั้บบตัรลงคะแนน และป้ายคะแนน  จากโต๊ะลงทะเบียนดา้นหนา้หอ้งประชุม  การลงคะแนนเสียง

ใชว้ธีิชูป้ายคะแนนเสียง   ผูถื้อหุน้สามารถลงคะแนนเสียง  เห็นดว้ย  ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง   
การนบัคะแนน  จะน าคะแนนเสียงเฉพาะไม่เห็นดว้ย  และหรืองดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย  (ถา้ม)ี 
มาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ  
ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย  คือ  การลงคะแนนเสียงเกินกวา่หน่ึงช่อง  หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าในบตัรลงคะแนน  
โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 

 2.3 กรณีท่านผูถื้อหุน้ท าหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ่ื้นเขา้ร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคข์อง        
ผูถื้อหุน้  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะใหบ้ริษทัล่วงหนา้  บริษทัฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตามความประสงคข์องผูถื้อหุน้    
ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้ 

 3. เพ่ือใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  สะดวก และโปร่งใส   บริษทัฯ จะนบัคะแนนดว้ยระบบ Barcode   
  ผูถื้อหุน้จะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหนา้จอพร้อมกนั 

 3.1 ในทุกๆ วาระ   ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการ  
                                         ผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย  หรือ งดออกเสียง  ใหชู้ป้ายคะแนน   เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  พร้อมแจกบตัรลงคะแนน   
  โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน  และระบุความเห็น  พร้อมทั้งลงนาม   เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัที    

 3.2 วาระเลือกตั้งกรรมการ      
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล   พร้อมทั้งลงนามในบตัรลงคะแนน    
กรณีท่านผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ใหชู้ป้ายคะแนน  เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  
เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน  หลงัจบวาระน้ี 

                4.  ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้มาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้   ผูถื้อหุน้มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน       
ไดต้ามวาระท่ีไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา   และบริษทัฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ที่มาร่วมประชุมระหวา่งการประชุม  
เป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน  เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป 
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 คณะกรรมการบริษทั ขอใชสิ้ทธิในฐานะผูถื้อหุน้ ลงคะแนนเห็นชอบดว้ยทุกวาระ ในกรณีท่ีไดรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้อื่น    
ใหเ้ป็นไปตามหนงัสือมอบฉนัทะ  
 ประธานท่ีประชุมมอบวาระการประชุมใหน้ายธรรมรัตน์  โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   
เป็นผูด้  าเนินการต่อไป 
 และเพื่อใหเ้ป็นไปตามเกณฑข์อง  ก.ล.ต.   “ขอ้พึงปฏิบติัส าหรับการจดัประชุมผูถื้อหุน้”    ก่อนข้ึนวาระใหม่ทุกคร้ัง    
แผนกลงทะเบียนผูถื้อหุน้จะตรวจสอบจ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุมใหม่ทุกคร้ัง  โดยแจง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้รับทราบ 
 

                   ก่อนเขา้วาระ 1      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่   3      3             84,578  
รวมสะสม  86 144    237,798,541 290,633,730 

  เทียบ % 81.82 100 
  

 วาระท่ี 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  53  ปี พ.ศ. 2561  เม่ือวนัที่  23  เมษายน 2561 

  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   บริษทัฯ ไดส่้งส าเนารายงาน 

การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ คร้ังท่ี  53  ปี พ.ศ.  2561   เม่ือวนัที่  23  เมษายน 2561  ใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญ

ประชุมแลว้  รายงานน้ีไดบ้นัทึกขอ้เทจ็จริง  ครบถว้น  ถูกตอ้งตามท่ีประชุม และจดัท ารายงานการประชุมดงักล่าวภายใน 14 วนั นบัแต่ 

วนัประชุม   จดัส่งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และกระทรวงพาณิชย ์  ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด   พร้อมทั้งเผยแพร่

ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  (http://www.icc.co.th )  หากไม่มีขอ้สงสัยอนัใด  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรอง 

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม    แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 

ท่านใดซกัถาม 

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว   ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์  ของ

จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 

  - เห็นชอบดว้ย          144        237,798,541 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย              0                          0 0 

  - งดออกเสียง              0                          0 0 

  - บตัรเสีย              0                          0 0 

  ก่อนเขา้วาระ 2      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่              0     0                       0  

รวมสะสม            86               144      237,798,541 290,633,730 

  เทียบ % 81.82 100 
  

  

 

 

 

 

http://www.icc.co.th/
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 วาระท่ี 2  รับทราบรายงานประจ าปีของคณะกรรมการและผลการด าเนินงานในปี  2561   ซ่ึงไดจ้ดัท าไวใ้น                            

รายงานประจ าปี  2561 

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่   รายงานประจ าปีของ 

คณะกรรมการ และผลการด าเนินงานในปี 2561  ไดจ้ดัท ารายละเอียดไวใ้นรายงานประจ าปี  2561   โดยจดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของ    

ก.ล.ต.  ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และสากลนิยม ซ่ึงครบถว้น  ถูกตอ้ง  ตามขอ้เทจ็จริง  ตามท่ีไดส่้งใหผู้ถื้อหุน้ไวล่้วงหนา้ 

ในรูปแบบ QR Code ท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุม  (แบบลงทะเบียน) พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม และบริษทัฯ   

ไดเ้ผยแพร่ไวใ้น website ของบริษทัแลว้ 

 ผลการด าเนินงานในปี 2561  สรุปสาระส าคญั ดงัน้ี 
งบกำรเงินรวม 

รำยกำร 2561 2560 เพิม่ขึน้ (ลดลง) % 

รายไดจ้ากการขาย 12,349,628,163 12,446,980,013 (97,351,850) (0.78) 

ก าไรขั้นตน้ 4,510,751,822 4,584,053,736 (73,301,914) (1.60) 

รายไดอ่ื้นๆ 978,628,210 1,010,607,134 (31,978,924) (3.16) 

ค่าใชจ่้าย 4,529,061,876 4,689,913,638 (160,851,762) (3.43) 

ส่วนแบ่งก าไร(ขาดทุน) 
จากเงินลงทุนในบริษทัร่วม 

48,547,572 28,730,424 19,817,148 68.98 

ภาษีเงินได ้ 74,847,945 86,489,074 (11,641,129) (13.46) 

ก าไรสุทธิ 934,017,783 846,988,582 87,029,201 10.28 
  

 1.   รายไดจ้ากการขายลดลง 97.35 ลา้นบาท คิดเป็น 0.78 %  เน่ืองจาก 
  - ผูบ้ริโภคมีพฤติกรรมเลือกซ้ือสินคา้ท่ีหา้งสรรพสินคา้ลดลง 
  - การขายสินคา้ผา่นช่องทาง ONLINE เพ่ิมมากข้ึนทุกปี   แต่มีผูป้ระกอบการใหม่ รายยอ่ยท่ีเขา้มาขาย 

ในช่องทางน้ีมากข้ึน เพราะขยายตวัไดง่้ายและรวดเร็ว   โดยมีตน้ทุนการตลาดท่ีต ่า 
  -   การแข่งขนัดา้นราคาจากผูป้ระกอบการรายใหม่ท่ีใชร้าคาถูก ตอบสนองลูกคา้ 
  - การแข่งขนักบัแบรนดสิ์นคา้ชั้นน าจากต่างประเทศ  ยงัคงมีอยูอ่ยา่งต่อเน่ือง 
       2.   ก าไรขั้นตน้ลดลง 73.30 ลา้นบาท  คิดเป็น 1.60 % จากสภาวะเศรษฐกิจท่ีมีการแข่งขนัสูงข้ึน  จึงจ าเป็นตอ้ง

จดักิจกรรมส่งเสริมการขายเพ่ิมมากข้ึน  
  3.   รายไดอ่ื้น ลดลง 31.98 ลา้นบาท คิดเป็น 3.16 % เน่ืองจากก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุนและทรัพยสิ์นลดลง 

116.19  ลา้นบาท  แต่บริษทัฯ ไดรั้บความร่วมมือในการบริหาร  Supply Chain  ท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน โดย
ไดรั้บค่าชดเชยส่งเสริมการขายและการตลาดจากผูผ้ลิต กอปรกบัมีเงินปันผลรับ  เพ่ิมข้ึนรวม 84.21 ลา้นบาท 

                           4.   ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร ลดลง 160.85 ลา้นบาท คิดเป็น 3.43 % เน่ืองจากการบริหารจดัการ พฒันา
ศกัยภาพ  และเพ่ิมประสิทธิภาพดา้นทรัพยากรบุคคล และประสิทธิภาพการท าการตลาดอยา่งต่อเน่ือง 

            จากการด าเนินการตามท่ีกล่าวมาขา้งตน้ ส่งผลใหบ้ริษทัฯ มีก าไรสุทธิ เพ่ิมข้ึน 87.03 ลา้นบาท คิดเป็น 10.28 % 
 และสามารถดูรายละเอียดต่างๆ เพ่ิมเติมไดใ้นรายงานประจ าปี  2561  ของบริษทั 
 ความคืบหนา้ดา้นต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   
 จากการท่ี บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต เม่ือ
วนัที่  14  ตุลาคม  2559   บริษทัฯ ไดด้  าเนินการอยา่งต่อเน่ือง  ดงัน้ี 
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 1. จดัท าหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี  ฉบบัปรับปรุงใหม่  แจกใหก้บักรรมการ  ผูบ้ริหาร พนกังาน และ 
คู่คา้ และเผยแพร่ผา่นเวบ็ไซตข์องบริษทั  
 2. จดัอบรมใหค้วามรู้ ความเขา้ใจเก่ียวกบัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี และการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่  เพ่ือปลูกฝัง
จิตส านึกใหก้บัคนในองคก์ร พร้อมมีการวดัผลการทดสอบ ผา่นระบบออนไลน์ของบริษทั  โดยมีผูผ้า่นการประเมิน 100 % 
 3. ส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชัน่   และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้น 
การคอร์รัปชัน่ ใหก้บัผูมี้ส่วนไดเ้สีย ผา่นช่องทางต่างๆ เช่น ภาพพกัหนา้จอคอมพิวเตอร์  โปสเตอร์  เวบ็ไซตข์องบริษทั  เอกสารแผน่พบั   
เป็นตน้ 
 4. เขา้ร่วมกิจกรรมรวมพลงั วนัต่อตา้นคอร์รัปชัน่ 
                          5.   ด าเนินการยืน่ต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562 

 ในปี 2561  บริษทัฯ ยงัคงด าเนินตามนโยบายต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน่อยา่งมปีระสิทธิภาพ   และไม่มี 

ขอ้ร้องเรียนหรือการแจง้เบาะแสการทุจริตคอร์รัปชัน่จากผูมี้ส่วนไดเ้สียกลุ่มต่างๆ     

 หากมีขอ้สงสัยประการใด   ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  

 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 

ท่านใดซกัถาม 

  ก่อนเขา้วาระ 3      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่     0     0  0  

รวมสะสม           86  144  237,798,541 290,633,730 

  เทียบ % 81.82 100 
  

 วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 
   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางบการเงินและรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยจดัท าข้ึนตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน   ซ่ึงผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดต้รวจสอบและ
รับรองความถูกตอ้ง  และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการบริษทัแลว้   รายละเอียดงบการเงินดูจาก
รายงานประจ าปี 2561  หนา้ 126  ถึงหนา้ 186   ซ่ึงสามารถดาวโหลดไดจ้าก  QR Code  ท่ีปรากฏบนหนงัสือเชิญประชุม   ตามท่ีไดส่้งให้ 
ผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวเชิญประชุม  หากมีขอ้สงสัยประการใด  ขอเชิญถามเพ่ิมเติมได ้  เม่ือไม่มีผูใ้ดสงสัย  ขอใหท่ี้ประชุม
อนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชี 
                                   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 

  ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติังบการเงินและรายงานของผูส้อบบญัชีดงักล่าว  ดว้ยคะแนนเสียง 

เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย 144       237,798,541 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                        0 0 
  - งดออกเสียง    0                        0 0 

  - บตัรเสีย    0                        0 0 
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  ก่อนเขา้วาระ 4      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่             1    2  2,500  
รวมสะสม           87  146  237,801,041 290,633,730 
  เทียบ % 81.82 100 

 

   วาระท่ี 4    พิจารณาอนุมติัการจดัสรรก าไร 
   4.1 จ่ายเงินปันผลประจ าปี  2561 
        กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร    เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามมติท่ีประชุม
กรรมการบริษทัคร้ังท่ี  10/2561   เม่ือวนัที่  22  กุมภาพนัธ์  2562   ก าหนดใหน้ าเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ในการจ่ายเงินปันผล
ประจ าปี  2561 ส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วนัท่ี  1  มกราคม ถึงวนัที่  31  ธนัวาคม  2561  ในอตัราหุน้ละ  1.21  บาท   ตามนโยบาย
การจ่ายเงินปันผล  บริษทัฯ ก าหนดมาตรฐานการจ่ายไว ้ 20%  ของราคา Par ต่อหุน้ ในปี  2561  บริษทัฯ มีก าไรสุทธิ  920,474,545.- บาท  
เห็นสมควรจ่ายเงินปันผลในอตัรา  1.21  บาทต่อหุน้  ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมีรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล   เป็น
วนัที่  3  พฤษภาคม  2562 จ  านวน  290,633,730  หุน้  เป็นเงิน  351,666,813.30  บาท   โดยจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินได้
นิติบุคคลในอตัราร้อยละ 30  ท  าให ้ Payout  ratio  มีอตัรา 0.38 เท่า   เท่ากบั  121%  ของราคา Par ต่อหุน้  ซ่ึงเป็นไปตามนโยบายการ
จ่ายเงินปันผลของบริษทั  และก าหนดจ่ายในวนัท่ี  21 พฤษภาคม  2562 
               ขอ้มูลการจ่ายเงินปันผล ดงัน้ี 

รำยกำร หน่วยนับ 
ปี 2561 ปี 2560 % 

จ่ำย 21 พ.ค. 62 
(ปีที่เสนอ) 

จ่ำย 22 พ.ค. 61 
(ปีที่แล้ว) 

61/60 

1.  ก าไรสุทธิ    บาท      920,474,545.00      798,378,686.00          115.29 
2.  จ านวนหุน้    หุน้      290,633,730      290,633,730          100.00 
3.  เงินปันผลจ่ายต่อหุน้    บาท                        1.21                        1.10          110.00 
4.  จ านวนเงินปันผลจ่าย    บาท      351,666,813.30      319,697,103.00          110.00 
5.  Payout ratio    เท่า                        0.38                        0.40            95.00 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลดงักล่าว 
   กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้
ท่านใดซกัถาม     
                               ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบอนุมติัจ่ายเงินปันผลประจ าปี  2561   ตามท่ีคณะกรรมการบริษทั 
เสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย         146    237,801,041                      100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย             0                      0                               0 
  - งดออกเสียง             0                      0                               0 
  - บตัรเสีย             0                      0                               0 
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 4.2 จดัสรรเงินส ารองตามกฎหมาย 
                                      กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 6  
เร่ือง เงินปันผลและเงินส ารอง ขอ้ 58.  “บริษทัตอ้งจดัสรรเงินก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองอยา่งนอ้ยหน่ึงในยีสิ่บ (1/20) ของ 
ก าไรสุทธิประจ าปีหกัดว้ยยอดขาดทุนสะสมยกมา  จนกวา่ทุนส ารองนั้นจะมีจ านวนถึงหน่ึงในสิบ  (1/10)  ของจ านวนทุนจดทะเบียนของ
บริษทั”   ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561   บริษทัฯ มีทุนจดทะเบียน 500,000,000.- บาท  มีทุนจดทะเบียนเรียกช าระแลว้  290,633,730.- บาท   
และมีเงินส ารองตามกฎหมาย  50,000,000.- บาท  ซ่ึงเท่ากบั 10%  ของทุนจดทะเบียน   คณะกรรมการบริษทั  เห็นสมควรไม่จดัสรร 
เงินส ารองตามกฎหมายเพ่ิม   เน่ืองจากไดส้ ารองไวค้รบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทัแลว้  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั    
 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร เปิดโอกาสให้ผูถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   146    237,801,041 100.00 

  - ไม่เห็นดว้ย               0                           0 0 
  - งดออกเสียง               0                           0 0 
  - บตัรเสีย               0                           0 0 

 

 4.3 จดัสรรเงินส ารองทัว่ไป 
     กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  ช้ีแจงวา่   ในปีน้ีคณะกรรมการบริษทั  ขอเสนอ 

ใหจ้ดัสรรเงินส ารองทัว่ไป  เท่ากบั 10% ของก าไรสุทธิ ประจ าปี  2561  เป็นเงิน 92,047,454.50 บาท  เพื่อใหบ้ริษทัฯ มีฐานเงินส ารอง
ทัว่ไปท่ีแขง็แกร่ง  ด ารงความมัน่คงแก่กิจการ  เพ่ิม   Shareowner’s Wealth    จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติั  
  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้   ต่างเห็นชอบอนุมติัตามท่ีคณะกรรมการบริษทัเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
เป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย   146    237,801,041 100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย               0                           0         0 
  - งดออกเสียง               0                           0         0 
  - บตัรเสีย               0                           0         0 

  ก่อนเขา้วาระ 5      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

 เขา้ใหม่             0                   0                      0  
  รวมสะสม           87     146  237,801,041 290,633,730 
  เทียบ % 81.82 100 
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 วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระ   
                                 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั    
หมวดท่ี  3  เร่ืองคณะกรรมการ  ขอ้ 21.   “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง  ใหก้รรมการออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสาม 
(1/3)  เป็นอตัรา  ถา้จ  านวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงเป็นสาม (3) ส่วนไม่ได ้  ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม (1/3)   
กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหจ้บัฉลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก   ส่วนปีหลงัๆ  
ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยูใ่นต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง กรรมการซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได”้  
ปัจจุบนักรรมการบริษทั  ท่ีไดรั้บการแต่งตั้งมีจ  านวน 12  คน   ตามขอ้บงัคบัจะตอ้งออกตามวาระ  4  คน  ประกอบดว้ย  
 1.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการและรองประธานกรรมการบริหาร 
 2.  ดร.ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ   กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ 
 3.  นางสาวมญัชุสา ธีรพงษพ์ิพฒัน์ กรรมการ 
 4.  รศ.ดร.เสรี   วงษม์ณฑา กรรมการอิสระ 
 ทั้งน้ี รศ.ดร.เสรี   วงษม์ณฑา    มีความประสงคไ์ม่ขอเป็นกรรมการอีกวาระหน่ึง   เน่ืองจากติดภารกิจ  
 ในการสรรหา  บริษทัฯ ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมเขา้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ-
บริษทั  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี  54  ปี  พ.ศ.  2562  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเขา้รับการพิจารณา  
 คณะกรรมการสรรหา  จึงด าเนินการสรรหากรรมการเป็นรายบุคคล   ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการสรรหากรรมการ  
โดยพิจารณาจากผูท้รงคุณวฒิุ   มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์   มีประวติัการท างานท่ีไม่ด่างพร้อย  ไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตาม
กฎหมายและขอ้บงัคบัของบริษทั  มีภาวะผูน้ า วสัิยทศัน์กวา้งไกล  รวมทั้งมีคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนมีทศันคติท่ีดีต่อองคก์ร  สามารถ
อุทิศเวลาใหไ้ดอ้ยา่งเพียงพอ  อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั  นอกจากน้ียงัค านึงถึงความหลากหลายในโครงสร้างของ
คณะกรรมการ  (Board  Diversity)  โดยจดัท าตารางความรู้ความช านาญ  (Board Skills Matrix)  เพ่ือก าหนดคุณสมบติัของกรรมการท่ี 
ตอ้งสรรหา  พิจารณาจากทกัษะจ าเป็นที่ยงัขาด   เพือ่ใหค้ณะกรรมการบริษทัมีความรู้และความเช่ียวชาญจากหลายสาขาอาชีพ  มีคุณสมบติั
เหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั  คุณสมบติัท่ีตอบสนองความตอ้งการของต าแหน่งท่ีวา่งลง  สอดคลอ้งกบัองคป์ระกอบ  และ
โครงสร้างของกรรมการตามกลยทุธ์ทางธุรกิจ  เพ่ือใหเ้กิดความต่อเน่ืองในการด าเนินธุรกิจของบริษทั  รวมทั้งไดพิ้จารณารายช่ือกรรมการ
ในท าเนียบกรรมการอาชีพของสมาคมส่งเสริมสถาบนักรรมการบริษทัไทย  และไดพิ้จารณาความเป็นอิสระของกรรมการอิสระในเร่ืองของ
ประสิทธิภาพในการปฏิบติัหนา้ท่ี  รวมถึงสามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ  และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  มีกระบวนการท่ี
โปร่งใส  สร้างความมัน่ใจใหก้บัผูถื้อหุน้  จึงเห็นสมควรเสนอใหแ้ต่งตั้งกรรมการทั้ง  3  ท่าน   ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารง
ต าแหน่งกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  และเสนอใหเ้ลือกตั้ง  นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล  เป็นกรรมการบริษทั  แทน  รศ.ดร.เสรี  วงษม์ณฑา   
เน่ืองจากเป็นผูท้รงคุณวฒิุ   มีความรู้ ความสามารถ และมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั พระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535    ก.ล.ต.   และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย 
 คณะกรรมการบริษทั  ซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนไดเ้สีย  พิจารณาและกลัน่กรองคุณสมบติัตามความเห็นของ
คณะกรรมการสรรหาเป็นรายบุคคล    เห็นวา่กรรมการทั้ง 3 ท่าน   มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบัของบริษทั  พระราชบญัญติับริษทั
มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535    ก.ล.ต.   และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้  ความสามารถ  มีประสบการณ์  
และคุณสมบติัเหมาะสมกบัการประกอบธุรกิจของบริษทั   อีกทั้งท  าคุณประโยชน์ใหก้บับริษทัมาโดยตลอด  และท่านท่ีไดรั้บการเสนอ 
ช่ือเป็นกรรมการอิสระ สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง  ส่วนท่านท่ีเป็นกรรมการชุดยอ่ย 
ไดป้ฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการชุดยอ่ยเป็นอยา่งดี    เห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้แต่งตั้งกรรมการทั้ง  3  ท่าน  
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทั  และบริหารงานในปี 2562  อีกวาระหน่ึง   และพิจารณาเลือกตั้ง   
นางชยัลดา  ตนัติเวชกุล  เป็นกรรมการบริษทั  แทน  รศ.ดร.เสรี  วงษม์ณฑา    กรรมการบริษทัท่ีครบวาระ และไม่ขอเป็นกรรมการต่อ   
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 ทั้งน้ี  ดร. ธีระพงษ ์ วกิิตเศรษฐ  กรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่งเกินกว่า  9  ปีต่อเน่ืองกนั   ยงัคงมีคุณสมบติั 
ครบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั  เป็นผูท้รงคุณวฒิุ  มีความรู้  ความสามารถ  ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษทั 
ตอ้งการ และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ีในฐานะกรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี  สามารถใหค้วามเห็นไดอ้ยา่งเป็นอิสระ และเป็นไปตาม 
หลกัเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้ง    (ขอ้มูลเก่ียวกบับุคคลท่ีเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการ โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 3)       
ทั้งน้ี  บริษทัฯ ไดก้ าหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษทั  ตามขอ้ก าหนดของคณะกรรมการก ากบัตลาดทุน   
(รายละเอียดเก่ียวกบันิยามกรรมการอิสระ  โปรดพิจารณาจากเอกสารแนบ 4) 
 และตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 86  ระบุวา่ "หา้มมิใหก้รรมการประกอบกิจการอนัมี
สภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั หรือเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือ เป็นหุน้ส่วนไม่จ ากดัความรับผดิ
ในหา้งหุน้ส่วนจ ากดั หรือ  เป็นกรรมการของบริษทัเอกชน หรือบริษทัอ่ืนที่ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบั 
กิจการของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้ทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตั้ง" ดงันั้นจึงขอแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบถึงการประกอบกิจการ
ของกรรมการรวมทุกท่านท่ีไดรั้บการแต่งตั้งตามวรรคก่อนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั 
ดงัรายละเอียด  

    1.   บริษทั  โอ ซี ซี  จ  ากดั (มหาชน) 

    2.   บริษทั  อินทนิลเชียงใหม่  จ  ากดั 

    3.  บริษทั  แคน จ ากดั 

    4.   บริษทั  อีสเทิร์น ไอ.ซี.ซี.  จ  ากดั 

    5.   บริษทั  ซนั แอนด ์แซนด ์ จ  ากดั 

    6.   บริษทั  อินเตอร์เซา้ท ์ จ  ากดั 

    7.   บริษทั  โคราชวฒันา  จ  ากดั 

    8.  บริษทั  ปากน ้าโพวฒันา  จ  ากดั 

    9.   บริษทั  มหาราชพฤกษ ์ จ  ากดั 

   10.   บริษทั  เบทเตอร์เวย ์(ประเทศไทย)  จ  ากดั 

   11.   International Commercial Coordination (HK) Limited 

   12.   บริษทั ชิเซโด ้โปรเฟสชัน่แนล (ไทยแลนด)์  จ  ากดั 

   13.   บริษทั  ซูรูฮะ (ประเทศไทย)  จ  ากดั 

   14.   บริษทั  ซนัร้อยแปด จ ากดั 

   15.   บริษทั  เพนส์ มาร์เก็ตต้ิง แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ จ  ากดั 

   16.   Canchana International  Co., Ltd. 

   17.   บริษทั  สหพฒันพิบูล  จ  ากดั (มหาชน) 

   18.   บริษทั ดบัเบิ้ลยบีูที  จ  ากดั    

   19.   บริษทั  เซนติเมนทลั (ประเทศไทย)  จ  ากดั 

 

จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาและเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการซ่ึงออกตามวาระเป็นรายบุคคล   ดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ของจ านวน
เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล  ดงัน้ี 
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ช่ือกรรมกำร ประเภทกรรมกำร เห็นด้วย (เสียง) 
                   (%) 

 ไม่เห็นด้วย (เสียง)                              
                      (%) 

 งดออกเสียง (เสียง)                               
                       (%) 

  บัตรเสีย (เสียง)                         
                  (%) 

1. นายธรรมรัตน์   โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ
และรองประธาน-
กรรมการบริหาร 

235,048,541 
(98.84) 

2,752,500   
( 1.16 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

2. ดร.ธีระพงษ ์  วกิิตเศรษฐ กรรมการอิสระ 237,801,031 
(100.00) 

10   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

3. นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์
   

กรรมการ 235,048,541 
(98.84) 

2,752,500   
(1.16) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

4. นางชยัลดา   ตนัติเวชกุล กรรมการ 237,801,041 
(100.00) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

0   
( 0 ) 

 
 สรุปผลการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่ีเขา้บริหารงานในปี  2562  มี 12 ท่าน ดงัน้ี 
   1.   นายบุญเกียรติ   โชควฒันา        
   2.   นายธรรมรัตน์     โชควฒันา 
   3.   ดร.ธีระพงษ ์         วกิิตเศรษฐ (กรรมการอิสระ)    
   4.   นายอมร  อศัวานนัท ์ (กรรมการอิสระ)  
   5.  นายนพพร พงษเ์วช (กรรมการอิสระ)   
   6.   นางดวงพร สุจริตานุวตั (กรรมการอิสระ)   
   7.   นายมนู                ลีลานุวฒัน์ 
   8.   นายสมพล ชยัสิริโรจน์ 
   9.   นางสาวมญัชุสา          ธีรพงษพ์ิพฒัน์      
  10.   นางกอบสุข           แสงสวสัด์ิ      
  11.   ดร.สุรัตน์ วงศรั์ตนภสัสร 
  12.   นางชยัลดา   ตนัติเวชกุล   (กรรมการใหม่) 
                   โดยก าหนดอ านาจกรรมการไวด้งัน้ี   กรรมการสองในเจด็คนลงลายมือช่ือร่วมกนั  และประทบัตราส าคญัของบริษทั  
กรรมการลงลายมือช่ือประกอบดว้ย 
                      1.  นายบุญเกียรติ  โชควฒันา 2.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
 3.  นายมนู ลีลานุวฒัน์ 4.  นายสมพล ชยัสิริโรจน์  
                     5.  นางสาวมญัชุสา   ธีรพงษพ์ิพฒัน์   6.  นางกอบสุข   แสงสวสัด์ิ 
                     7.  ดร.สุรัตน์   วงศรั์ตนภสัสร    
 

 ก่อนเขา้วาระ 6      
จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 

เขา้ใหม่   0     0                   0  
รวมสะสม           87 146  237,801,041 290,633,730 
  เทียบ % 81.82 100 
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  วาระท่ี 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 
                       กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เรียนต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบัของบริษทั   
หมวดท่ี  3  เร่ือง คณะกรรมการขอ้  32.  “หา้มมิใหบ้ริษทัฯ จ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จ่ายเป็นค่าตอบแทน 
ตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน  โดยปกติวสัิยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั  เช่น  เงินเดือน  เบ้ียประชุม   
เบ้ียเล้ียง  เบ้ียประกนั   บ  าเหน็จ   เงินอุดหนุน   เงินรางวลั   ค่ารักษาพยาบาล   ค่าน ้ามนั   ค่าพาหนะ   ความในวรรคตน้   ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั”    
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนไดพิ้จารณาค่าตอบแทนกรรมการ  โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของ
บริษทั  ปัจจยัท่ีอาจมีผลกระทบกบับริษทั  หรือสภาวะเศรษฐกิจโดยรวม  ผลการประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  และ
กลัน่กรองอยา่งละเอียดถึงความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีความรับผดิชอบของกรรมการ  และเปรียบเทียบอา้งอิงจากอุตสาหกรรมประเภท
เดียวกนั ในขนาดใกลเ้คียงกนั  เห็นสมควรก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัท่ีปฏิบติังานมาดว้ยความอุตสาหะ ในวงเงินท่ีเท่ากบัปีท่ี
แลว้ในจ านวนไม่เกิน 20,000,000.- บาทต่อปี   (ซ่ึงเป็นอตัราท่ีใชม้าตั้งแต่ปี  2545)   และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี
กรรมการชุดต่างๆ  ดว้ย   ทั้งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการไดรั้บในฐานะพนกังานหรือลูกจา้งของบริษทั  การจดัสรร
เงินดงักล่าวใหอ้ยูใ่นความรับผดิชอบของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   และใหมี้ผลใชต่้อไปทุกปีจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง   
และเสนอใหจ่้ายค่าตอบแทนในการท าหนา้ท่ี  ดงัน้ี  
       1.    ในการท าหนา้ท่ีกรรมการบริษทั   
  - ค่าตอบแทนประจ าปี  (เงินบ าเหน็จ) จ่ายใหก้รรมการบริษทัทุกคน 
  - เบ้ียประชุม  จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม   
   -   ประธานกรรมการบริษทั    10,000.- บาท/คร้ัง 
   -   กรรมการบริษทั  คนละ     8,000.-   บาท/คร้ัง 
 2. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการตรวจสอบ   
  - เบ้ียประชุม  จ่ายเฉพาะกรรมการตรวจสอบท่ีเขา้ประชุม 
  -   ประธานกรรมการ   10,000.-  บาท/คร้ัง 
  -   กรรมการ  คนละ     8,000.-   บาท/คร้ัง 
 3. ในการท าหนา้ท่ีกรรมการสรรหา  กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   กรรมการบริหารความเส่ียง   
    และกรรมการธรรมาภิบาล  จ่ายเป็นเบ้ียประชุม  เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม คนละ  8,000.- บาท/คร้ัง 
 ทั้งน้ีตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ 
 

 ค่าตอบแทนกรรมการเปรียบเทียบ                                                                                                           (หน่วย : บาท) 
 

องค์ประกอบค่ำตอบแทน 
 

 
หลกัเกณฑ์กำรจ่ำย 

 

ปี 2561 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 60 - เม.ย. 61) 

ปี 2560 
(อำยุปีกรรมกำรต้ังแต่ 
เม.ย. 59 - เม.ย. 60) 

เงินบ าเหน็จ    กรรมการทุกคน             6,250,000             7,700,000 
เบ้ียประชุม  
(รวมคณะกรรมการชุดยอ่ย) 

  กรรมการท่ีเขา้ประชุม             1,960,000             2,128,000 

ค่าต าแหน่ง   เฉพาะประธานกรรมการ       - ไม่มี -             - ไม่มี - 
สิทธิประโยชน์อ่ืนๆ        - ไม่มี -       - ไม่มี - 
                                            รวม           8,210,000           9,828,000 

โดยค่าตอบแทนกรรมการเป็นรายบุคคลในปี  2561  ปรากฏอยูใ่นรายงานประจ าปี  2561  หนา้  71  
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จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัวงเงินค่าตอบแทนกรรมการเท่ากบัปีท่ีแลว้ในวงเงินไม่เกิน  20,000,000.- บาท/ปี 
 กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม   แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ 
ท่านใดซกัถาม 
 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  ต่างเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย          146      237,801,041                                  100.00 
  - ไม่เห็นดว้ย              0              0                                           0 
  - งดออกเสียง              0              0                                            0 
  - บตัรเสีย              0              0                                            0 

  
  ก่อนเขา้วาระ 7      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่   0     0                       0  
รวมสะสม           87 146  237,801,041 290,633,730 
  เทียบ % 81.82 100 

 
 วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชี 
  ประธานกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อท่ีประชุมวา่   ตามขอ้บงัคบัของบริษทั หมวดท่ี 4  เร่ืองการประชุมผูถื้อหุน้ 
  ขอ้ 44. (5)  ก าหนดใหแ้ต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทั 
 ขอ้ 49.   ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลูกจา้งหรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั   

 ขอ้ 50.   ผูส้อบบญัชีนั้น  ใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี  ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับ
ต าแหน่งอีกก็ได ้

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  53  ปี พ.ศ.  2561  ก าหนดใหน้ายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ และ/หรือ  นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส   
และ/หรือ  นางสาวนภาพร  สาธิตธรรมพร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195   และ/หรือ  4439  และ/หรือ  7494   จาก  บริษทั  เคพีเอม็จี 
ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2561   โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  เป็นเงิน  2,300,000.-  บาท   
ส าหรับปี  2562    คณะกรรมการตรวจสอบ  ไดพ้ิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี   โดยพิจารณาจากประสบการณ์   มาตรฐานการตรวจสอบ
เป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  ประสิทธิภาพในการท างาน  ความเช่ียวชาญในการสอบบญัชี   มีความเป็นอิสระ  รวมทั้งปริมาณงานและอตัรา 
ค่าสอบบญัชีของบริษทัจดทะเบียนในระดบัเดียวกนั  มีคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  สภาวชิาชีพบญัชี  ส านกังานคณะกรรมการ-
ก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์  และตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย   เห็นควรเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  ดงัน้ี   
   1.  นายเอกสิทธ์ิ     ชูธรรมสถิตย ์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4195 
   (เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั  ตั้งแต่ปี  2560)  
           และ/หรือ  2.   นางสาวนิตยา      เชษฐโชติรส     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439 
   (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
           และ/หรือ  3.   นายธนิต  โอสถาเลิศ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155 
         (ยงัไม่เคยลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั)  
จากบริษทั  เคพีเอม็จี  ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2562  เป็นวาระท่ี 3  โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึง 
มีอ  านาจตรวจสอบและลงนามในงบการเงินของบริษทั  และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี   ดงัน้ี 
 



 
  14 

 
 

 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย  1 
 

              (หน่วย : บาท) 
 
 

ปี 2562 
(ปีที่เสนอ) 

ปี 2561 
(ปีทีแ่ล้ว) 

% 
62/61 

ค่าสอบบญัชีประจ าปี 
    

         2,075,000          1,910,000 108.64 
ค่าสอบทานรายไตรมาส            405,000 

     (135,000*3) 
           390,000 
     (130,000*3) 

103.85 

รวม          2,480,000          2,300,000 107.83 
ค่าบริการอ่ืน ๆ    -ไม่มี-   -ไม่มี- -ไม่มี- 

 

ค่าสอบบญัชีท่ีเพ่ิมข้ึน  เน่ืองจากปริมาณงานเพ่ิมข้ึนจากการเปล่ียนแปลงมาตรฐานการสอบบญัชี   
             และเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมรับทราบจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัยอ่ย  ส าหรับปี 2562  
 

บริษัทย่อย 
 

ช่ือผู้สอบบัญชี /  
ส ำนักงำนสอบบัญชี 

ปี 2562 
 (บำท) 

ปี 2561 
 (บำท) 

1. Amis Du Monde SARL 
     

JYM Consultant   44,296 
(1,200 Euro) 

  46,880 
(1,200 Euro) 

2. Canchana  International V Chartered Accountants Co.,Ltd 80,575 
(2,500 USD) 

111,365 
(3,500 USD) 

3. บจ. ดบัเบิ้ลย ูบี อาร์ อี 
     

  นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์
บจ. เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี 

270,000 270,000 

4. บจ. ไหมทอง 
     

นางสุปรียา  แสงอุดมเลิศ 
ส านกังานธรรมการยก์ารบญัชี 

140,000 130,000 

                                        รวม 534,871 558,245 
 

โดยบริษทั Amis Du Monde SARL,  บริษทั ไหมทอง จ ากดั  และ Canchana  International  Co., Ltd.  ไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียว 
กบับริษทั   เน่ืองจาก     -   Amis Du Monde SARL  อยูร่ะหวา่งด าเนินการปิดกิจการจึงยงัตอ้งใชผู้ส้อบบญัชีรายเดิม 

     -  บริษทั  ไหมทอง  จ  ากดั  สามารถต่อรองค่าสอบบญัชีกบัผูส้อบบญัชีรายเดิมไดถู้กกวา่รายอ่ืน 
     -   Canchana  International  Co.,Ltd. เป็นบริษทัอยูใ่นต่างประเทศ  และสามารถต่อรองค่าสอบบญัชีได ้
                    ต  ่ากวา่ปีท่ีแลว้ 

 และบริษทัฯ มีบริษทัร่วม  7  บริษทั ซ่ึงบริษทั รักษาความปลอดภยั ไทยซีคอม จ ากดั  ใชผู้ส้อบบญัชีราย
เดียวกบับริษทั   
 ถึงแมว้า่บริษทัยอ่ย  และบริษทัร่วมบางแห่งไม่ไดใ้ชผู้ส้อบบญัชีรายเดียวกบับริษทั  แต่บริษทัฯ มีวธีิการดูแล  
และติดตามใหแ้ต่ละบริษทัสามารถจดัท างบการเงินไดท้นัตามก าหนดเวลา    
 ทั้งน้ีผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอมานั้น ไม่มีความสัมพนัธ์ หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั  บริษทัยอ่ย  ผูบ้ริหาร  
ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งไร  จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบ และแสดงความเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทั  จึงขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชี  และก าหนดค่าสอบบญัชีดงักล่าว 

                                  กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร  เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถาม  แต่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใด

ซกัถาม 
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 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้  เห็นชอบให ้นายเอกสิทธ์ิ  ชูธรรมสถิตย ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 4195  และ/หรือ 
นางสาวนิตยา  เชษฐโชติรส  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี  4439  และ/หรือ นายธนิต  โอสถาเลิศ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขท่ี 5155  จาก
บริษทั  เคพีเอม็จี ภูมิไชย สอบบญัชี  จ  ากดั   เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2562   และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีปี  2562   ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์ ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน 
 

คะแนนเสียง ราย หุน้ เทียบ% ของจ านวนหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 
  - เห็นชอบดว้ย      146    237,801,041  100 
  - ไม่เห็นดว้ย    0                      0      0 
  - งดออกเสียง    0                      0      0 
  - บตัรเสีย    0                      0      0 

  
 ก่อนเขา้วาระ 8      

จ านวนผูเ้ขา้ร่วมประชุม คน ราย หุน้ จ านวนหุน้รวม 
เขา้ใหม่    0      0                      0   
รวมสะสม        87  146 237,801,041 290,633,730 
  เทียบ % 81.82 100 

 
 วาระท่ี 8  พิจารณาเร่ืองอ่ืน ๆ  
  ในวาระน้ี  มีผูถื้อหุน้สอบถาม 
คุณสุรวนิย ์ แสวงดี   ผูถื้อหุน้   สอบถาม 

 : - จากผลการด าเนินงานของบริษทัในปี  2561  รายไดจ้ากการขายลดลงจากปี  2560  ซ่ึงเกิดจากการขายสินคา้
ในช่องทางออนไลน ์ บริษทัฯ ยงัจะมีการขายสินคา้ในช่องทางออนไลนห์รือไม่  หรือมีวธีิการท่ีจะแข่งขนัใน
ช่องทางการขายสินคา้ออนไลน์  เพ่ือเพ่ิมยอดขายในช่องทางน้ี 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ช้ีแจง 
 : - รายไดจ้ากการขายของบริษทัลดลง ไม่ไดเ้กิดจากยอดขายในช่องทางออนไลน์  เพียงแต่ช่องทางการขาย

ออนไลน์เป็นช่องทางใหม่ท่ีบริษทัฯ ใหค้วามส าคญั   ถึงแมว้า่เป็นช่องทางการขายใหม่  แต่มีผูเ้ล่นใน
ช่องทางน้ีมาก ทั้งผูเ้ล่นรายเก่าและรายใหม่   จึงเป็นช่องทางท่ีมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง  อาจท าใหย้อดขาย 

                                              ในช่องทางออนไลน์ยงัไม่ส่งผลกบัยอดขายภาพรวมของบริษทั 
คุณสุรวนิย ์ แสวงดี   ผูถื้อหุน้   สอบถามเพ่ิมเติม 

 : - ถา้การขายสินคา้ในช่องทางออนไลน์  มีผูเ้ล่นหลายราย  ซ่ึงส่งผลกระทบกบับริษทั  ท  าใหย้อดขายของบริษทั
ลดลง  จะสามารถแกไ้ข พฒันา เพ่ิมความสามารถในการขายสินคา้ในช่องทางออนไลน์  เพ่ือแข่งขนักบั
คู่แข่งในตลาดไดห้รือไม่ 
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กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ช้ีแจง 

 : - บริษทัฯ มีการพฒันา ปรับปรุง วธีิการ เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการขายในช่องทางออนไลนอ์ยู ่                             

ตลอดเวลา  และมีสินคา้หลายกลุ่มท่ีสามารถท ายอดขายเติบโตในช่องทางออนไลน์   แต่สินคา้กลุ่มเส้ือผา้ 

                                              ของบริษทัส่วนใหญ่ยอดขายยงัอยูใ่นช่องทางการขายเดิม   บริษทัฯ เลง็เห็นวา่รูปแบบและสินคา้ท่ีขายใน                                    

ช่องทางออนไลน์ในปัจจุบนั  ตอบสนองลูกคา้ในช่องทางออนไลน์ของบริษทัยงัไม่มาก  จึงอยูร่ะหวา่ง                                  

พฒันารูปแบบการขาย และออกแบบสินคา้เฉพาะส าหรับขายในช่องทางออนไลน์  
คุณสุรวนิย ์ แสวงดี  ผูถื้อหุน้   สอบถามเพ่ิมเติม 

 : - ขอทราบสาเหตุท่ีท าให้ค่าใชจ่้ายต่างๆ ลดลง   ส่งผลใหบ้ริษทัมีก าไรเพ่ิมข้ึน 

กรรมการผูอ้  านวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร   ช้ีแจง 

 : - บริษทัฯ มีการพฒันาระบบ  Supply Chain   ซ่ึงท่ีผา่นมา อาจมีค่าใชจ่้ายท่ีซ ้ าซอ้นกนั  แต่หลงัจากท่ีบริษทัฯ 

                                              มีการพฒันา ปรับโครงสร้าง และทิศทางการผลิต  จากเดิม  ผลิตสินคา้ตามก าลงัการผลิต เป็น ผลิตสินคา้ตาม

ความตอ้งการของผูบ้ริโภค   พร้อมมีการพฒันาและปรับปรุงอีกหลายๆ ดา้น  จึงส่งผลท าใหค่้าใชจ่้ายต่างๆ 

ลดลง 
 

 เม่ือไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองข้ึนพิจารณา  
 ประธานจึงกล่าวขอบคุณกรรมการผูอ้  านวยการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  เลขานุการบริษทั  และขอบคุณ 
ท่านผูถื้อหุน้ทุกท่าน  ท่ีกรุณาเสียสละเวลามาร่วมประชุมวนัน้ี   เม่ือไม่มีกิจการอ่ืนประธานจึงกล่าวปิดการประชุม  และเชิญท่านผูถื้อหุน้
ร่วมรับประทานกาแฟ  น ้าชา  และขนมวา่งพร้อมกนั 
 
 
 

    เลิกประชุมเวลา  13:53  น.  
 
 
          บุญเกียรติ  โชควฒันา 

    (นายบุญเกียรติ  โชควฒันา) 
                                                                                                                                                  ประธานท่ีประชุม 
 
     ดวงฤดี  มิลินทางกูร 
(นางดวงฤดี  มิลินทางกูร) 
      เลขานุการบริษทั 
 
 
     ธรรมรัตน์  โชควฒันา          สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร 
(นายธรรมรัตน์  โชควฒันา)  (ดร.สุรัตน์  วงศรั์ตนภสัสร)              
                                       กรรมการ    


