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ผู้สอบบัญชี  

นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ุล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั 
 

เลขานุการบริษทั/เลขาที่ประชุม   
               นายดุษิต   จงสุทธนามณี         
     
 

นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ประจ าปี 2561 โดยการเร่ิมสรุปองค์ประชุมให้ท่ีประชุมทราบโดยมีผูถื้อหุ้นเข้าร่วมประชุมทั้ งท่ีมาด้วยตนเองและ                       
ท่ีมอบฉนัทะจ านวนทั้งส้ิน  35 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 250,127,804 หุ้น ซ่ึงแบ่งเป็นมาดว้ยเองจ านวน 139,071,679 หุ้น           
และรับมอบฉันทะจ านวน 111,056,125 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 55.49% ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จ านวน 
450,784,829 หุน้ ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระ 

 

 ประธานฯ ได้ให้ นางสุนันทา เตียสุวรรณ์ - กรรมการบริษัท ช้ีแจงวิธีด าเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง 
ดงัน้ี 
 

 การนับคะแนนเสียง 
 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ                          
งดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ ยกมือเพ่ือให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัด าเนินการจดัเก็บ     
ใบลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และน ามาหกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ยกเวน้ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากวาระจะเกบ็ใบลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
              ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน ซ่ึงจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ  
             ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
 

 การออกเสียงลงคะแนน 
        การประชุมคร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 11 วาระ โดยในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

1) วาระท่ี 1 และวาระท่ี 3 ไม่มีการนบัคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
2) วาระท่ี 2 และวาระท่ี 6  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ถา้มี

คะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
3) วาระท่ี 4 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี บริษทัไดก้ าหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการดว้ยวิธี 

One share: one vote ซ่ึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 18 ดงัเอกสารประชุมในหนา้ท่ี 39 
4) ส าหรับวาระท่ี 5 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระน้ี จ านวน 34,222,115 เสียง 
5) วาระท่ี 7  ถึงวาระท่ี 10  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา

ประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
6) วาระท่ี 11 มติรับวาระหากมีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือพิจารณา 
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              เหตุผลของการมีวาระท่ี 11 เน่ืองดว้ยมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก              
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ดจึ้งมีวาระท่ี11ไวร้องรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 
 

           ทั้งน้ีก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และ หลงัการประชุมส้ินสุดวาระท่ี 11 ผูถื้อหุ้นสามารถรวบรวมและส่ง           
บตัรลงคะแนนทั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานของการประชุมในคร้ังน้ี 
 

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเกีย่วกบัผลการด าเนินงานปี 2561 
         

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมทราบถึงปัจจยัเส่ียงท่ีเกิดสงครามการคา้ระหว่างสหรัฐอเมริกาซ่ึงเป็นผูบ้ริโภค                  
รายใหญ่ของโลก และจีนซ่ึงเป็นผูผ้ลิตรายใหญ่ของโลกเช่นกนั ส่งผลใหเ้กิดการชะลอตวัของ เศรษฐกิจโลกอย่างหลีกเล่ียง
มิได ้ซ่ึงสะทอ้นผา่นผูป้ระกอบการทัว่โลกชะลอการผลิต และการลงทุนจนท าใหธ้นาคารโลก  (World Bank) ปรับลดการ
เติบโตทางเศรษฐกิจโลก (GDP) ลดลง อีกทั้งมีความเส่ียงเพ่ิมเติมจากปัญหาการแยกตวัของ สหราชอาณาจกัรจากกลุ่ม
ประเทศยุโรป (BREXIT) ซ่ึงยงัไม่มีแนวทางแกปั้ญหาท่ีชดัเจนจนส่งผลต่อความไม่แน่นอนของความสัมพนัธ์ทางการคา้
ในกลุ่มยุโรป รวมทั้งค่าเงินท่ีอ่อนค่าลงอย่างรวดเร็วของประเทศท่ีมีพ้ืนฐานเศรษฐกิจท่ีอ่อนแอ ท าใหจ้ าเป็นตอ้งปรับข้ึน
อตัราดอกเบ้ียเพ่ือลดกระแสเงินสดท่ีไหลออก (Fund Flow) ยิ่งเป็นผลกระทบเพ่ิมข้ึน 

จากสภาพแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีความทา้ทาย ทั้งทางดา้นนโยบายการเมืองระดบัโลก (Geopolitical) ซ่ึงอาจ
น าไปสู่สงครามการคา้ (Trade War) และพฤติกรรมผูบ้ริโภคท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากการผสมผสานใน
หลากหลายรุ่น จนกระทัง่ถึงการเปล่ียนแปลงเทคโนโลยีอย่างกา้วกระโดด (Disruptive Technology) ท าใหก้ารประกอบ
ธุรกิจจ าเป็นต้องมีการปรับเปล่ียนตวัเองให้ ทันต่อเหตุการณ์นั้นจึงเป็นท่ีมาของการปรับโครงสร้างธุรกิจ (Business 
Restructure) ของกลุ่มบริษทั แพรนดา้ฯ ซ่ึงมีรายละเอียดอยา่งยอ่ดงัน้ี   

 

1) การพฒันาฐานการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Production Recovery) นบัตั้งแต่การขายตรง
ให้กบัลูกคา้มากยิ่งข้ึน จนกระทัง่ถึงการผลิตท่ีรวดเร็วและควบคุมการสูญเสียในการผลิต อีกทั้งการใช้
เทคโนโลยีท่ีทนัสมยัควบคู่กบัแรงงานฝีมือท่ีผสมกลมกลืนกนั    

2) การสร้างฐานการจดัจ าหน่ายท่ีเขม้แข็ง (Distribution Consolidation) มุ่งเนน้การขายในรูปแบบทงาน
ร่วมกบั E-Commerce Partner หรือคู่คา้ E-Commerce 

3) การขยายฐานการคา้ปลีก (Retail Expansion) ดว้ยการขยายตลาดคา้ปลีกในประเทศและต่างประเทศโดยใช้
แบรนดสิ์นคา้ของตนเอง (Owned Brands) ผ่านช่องทางการคา้สมยัใหม่ (Modern Trade) และการคา้แบบ
ดั้งเดิม (Traditional Trade)   
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การด าเนินการในคร้ังน้ีจะท าให้การลดบทบาทของบริษทัจดัจ าหน่ายลง ซ่ึงจะส่งผลในการท าธุรกรรมการคา้
ระหว่างฐานการผลิตกบัลูกคา้ (DIRECT FROM FACTORY TO CUSTOMERS) มากยิ่งข้ึน ท าให้คาดว่าผลการ
ด าเนินงานในอนาคตจะปรับตวัดีข้ึน เน่ืองจากความสามารถในการขายจะเพ่ิมข้ึน ในขณะท่ีค่าใชจ่้ายมีแนวโนม้จะลดลง
อยา่งต่อเน่ือง      
 

 โครงสร้างธุรกจิ 
ฐานการผลิต (Production)  ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต 

(Economies of Scale) ส่งผลให้ตน้ทุนในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจาย     ความเส่ียง
ทางดา้นการผลิตเพ่ือใหค้รอบคลุมแทบทุกระดบัราคาสินคา้ โดยกลุ่มบริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม 
และอินโดนีเซีย ปัจจุบนับริษทัฯ มีก าลงัการผลิตประมาณ 4 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑ์ท่ี
สามารถตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ไดอ้ย่างครอบคลุม โดยมีสัดส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 50 ของยอดขายรวม  
และมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ร้อยละ 17 มีการปรับโครงสร้างธุรกิจใหแ้ข่งขนัไดม้ากข้ึน โดยในปี 2561 มีรายไดจ้ากการขาย 
1,402 ลา้นบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 9  

 

ฐานการจัดจ าหน่าย (Distribution) บริษทัฯ มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายใน
ต่างประเทศ เพ่ือกระจายความเส่ียงทางการตลาด และการขยายตลาดในเวลาเดียวกนั โดยปัจจุบนับริษทัฯ  มีตวัแทน             
จดัจ าหน่ายรายใหญ่กระจายตามภูมิภาคท่ีส าคญัทัว่โลก ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา องักฤษ เยอรมนี ฝร่ังเศส อิตาลี 
สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษทัย่อยท่ีเป็นพ้ืนฐานการจดัจ าหน่ายทั้งส้ินใน 4 ประเทศ ไดแ้ก่ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
องักฤษ ฝร่ังเศส และอินเดีย โดยมีสดัส่วนรายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 17 ของยอดขายรวม และมีอตัราก าไรขั้นตน้อยู่ท่ีร้อยละ 29  
มีการปรับโครงสร้างโดยการปิดบริษทัย่อย ลดค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของบริษทัย่อยในต่างประเทศ โดยในปี 2561              
มีรายไดจ้ากการขาย 476 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 30 เน่ืองจากการลดค่าใชจ่้ายในการด าเนินงานใน
บริษทัยอ่ยในประเทศ 

 

ฐานการค้าปลกี (Retail) บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก  ซ่ึงรวมถึงร้านคา้
ปลีกของบริษทัเอง และการจดัจ าหน่ายผา่นระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภค
เคร่ืองประดบัโดยตรง ปัจจุบนัมี 4 บริษทั ในประเทศไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และองักฤษ (E-Commerce) โดยมีสัดส่วน
รายไดคิ้ดเป็นร้อยละ 33 ของยอดขายรวม  และมีอตัราก าไรขั้นตน้อยูท่ี่ ร้อยละ 42 โดยในปี 2561 มีรายไดจ้ากการขาย 916 
ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปีก่อน คิดเป็นร้อยละ 3.4 เน่ืองจากเศรษฐกิจในประเทศค่อนขา้งชะลอตวั และยอดขายของบริษทั
ยอ่ยในต่างประเทศลดลง แต่มีรายไดจ้ากการขายท่ีเพ่ิมข้ึนจากการขายผา่นออนไลนม์ากข้ึนของบริษทัยอ่ยในต่างประเทศ 
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 ผลการด าเนินงานเปรียบเทียบระหว่างปี 2561 กบั 2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      

  
 

    กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 2,794 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงร้อยละ 4.1  มีอตัราก าไรขั้นตน้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 
28.44 มาอยู่ท่ีร้อยละ 31.54 เป็นผลมาจากการปรับปรุงอตัราก าไรขั้นตน้จากของฐานการผลิต และอตัราก าไรขั้นตน้ของ
ฐานการจดัจ าหน่ายท่ีปรับตวัดีข้ึน  
  

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารลดลง ส่งผลให้บริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 23 ลา้นบาท                   
ซ่ึงปี2560  มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานจ านวน 122 ลา้นบาท  
  

ค่าใชจ่้ายทางการเงินลดลงเน่ืองจากบริษทัฯ มีการช าระหน้ี ส่งผลใหมี้ดอกเบ้ียจ่ายลดลง 
 

               กลุ่มบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเพ่ิมข้ึน จากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบัปีก่อน โดยมี       
ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 62 ลา้นบาท ซ่ึงส่วนใหญ่เป็นขาดทุนท่ียงัไม่เกิดข้ึนจริง  
 

               รายการอ่ืน เพ่ิมข้ึน 328 ลา้นบาท เป็นผลจากก าไรจากการขายท่ีดิน จ านวน 335 ลา้นบาท             
             

กลุ่มบริษทัฯ มีผลก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษัทฯ 168 ล้านบาท ซ่ึงเพ่ิมข้ึนเม่ือเทียบกับปีก่อน                      
ท่ีมีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ จ านวน 161 ลา้นบาท 
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 งบแสดงฐานะการเงนิ 
 

   

งบแสดงฐานะการเงนิ 
2561 2560 เพิม่ขึน้ / (ลดลง) 

ล้านบาท % ล้านบาท % ล้านบาท % 

สินทรัพย ์ 4,054 100% 4,217 100% (163) (3.9%) 

หน้ีสิน 1,774 44% 2,188 52% (414) (18.9%) 

ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,280 56% 2,029 48% 251 12.4% 
 

 กลุ่มบริษทัฯ มีสินทรัพย ์4,054 ลา้นบาท ซ่ึงลดลงจากปี 2560 จ านวน 163 ลา้นบาท เน่ืองจากการท่ีการบริหาร
สินคา้คงเหลือท่ีมีประสิทธิภาพมากข้ึน   
              
  หน้ีสินมีจ านวน 1,774 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อนจ านวน 414 ลา้นบาท จากการจ่ายคืนหน้ีระยะยาวใหแ้ก่สถาบนั
ทางการเงิน  
 

 ส่วนของผูถื้อหุน้มีจ านวน 2,280 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปี 2560 จ านวน 251 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ก าไรสุทธิ
ในปี 2561 จ านวน 168 ลา้นบาท และหุน้เพ่ิมทุนจากการแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญั  
 

 โดยสรุปบริษทัฯ ยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง  โดยพิจารณาไดจ้ากหน้ีสินต่อทุน (Debt to Equity) เพียง              
0.78 เท่า 
 
 

 งบกระแสเงนิสดของกลุ่มบริษทัฯ 

 
หน่วย : ล้านบาท 

 
มกราคม – ธันวาคม 

 
2561 2560 

กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงาน 229.72 11.54 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 324.56 43.57 
กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน (432.05) (309.69) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 56.59 17.24 
กระแสเงินสดสุทธิ 178.82 (237.34) 

 
         กระแสเงินสดจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 178.82  ลา้นบาท ดีข้ึน           
เป็นผลจากบริษทัสามารถบริหารและจดัการทรัพยากรทั้งดา้นลกูหน้ีการคา้และสินคา้คงเหลือไดดี้ข้ึน 
          

 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุนสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 324.56 ล้านบาท           
โดยสาเหตุหลกัมาจากเงินสดรับจากการขายสินทรัพยท่ี์ถือไวเ้พ่ือขาย 
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 กระแสเงินสดจ่ายจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 จ านวน 432.05 ลา้นบาท  
สาเหตุจากการช าระคืนเงินกูย้ืมระยะยาว จ านวน 451.82 ลา้นบาท และตัว๋แลกเงิน จ านวน 280 ลา้นบาท อย่างไรก็ตาม          
ในระหว่างปีมีเงินสดรับจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพจ านวน 100   ลา้นบาท รวมทั้งเงินสดรับจากการขายหุ้นสามญั              
ซ้ือคืนจ านวน 43.48 ลา้นบาท บริษทัฯยงัคงช าระคืนเงินกูย้ืมระยะสั้นหรือตัว๋แลกเงินตามเวลาท่ีก าหนด 
 

 

 ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่จะมผีลต่อฐานะการเงินหรือการด าเนินงานในอนาคต 

 อตัราแลกเปล่ียน หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนด์สเตอริง ยงัคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเน่ือง           

จะส่งผลให้บริษทัฯ อาจมียอดขายลดลง (เพ่ิมข้ึน) และมีผลขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนอย่างมีนัยส าคญัต่อ              

ก าไรสุทธิ  

 ราคาวตัถุดิบทองค าและเน้ือเงินเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีสัดส่วนอย่างมีนยัส าคญัต่อตน้ทุนสินคา้ ดงันั้นหากราคาทองค า

และเน้ือเงินมีความผนัผวนสูง (ต ่า) หรือมีการปรับราคาข้ึน (ลง) อย่างรวดเร็ว  จะส่งผลต่อการชะลอ (เพ่ิม) ค าสั่งซ้ือ    

รายละเอียดอ่ืนๆปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ในหวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของฝ่ายจดัการ” (หนา้ 145-155)   
 

 การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต  

คณะกรรมการบริษทั มีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าคู่มือมาตรการต่อต้านการ
คอร์รัปชัน่ไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และมีการอบรมกรรมการ ผูบ้ริหาร พนกังาน พร้อมลงนามรับทราบและยึดถือปฏิบติั 
และไดแ้สดงเจตนารมณ์เขา้เป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงเม่ือวนัท่ี 9 มีนาคม 2560     
บริษทัฯ ไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นทุจริต ซ่ึงสะทอ้นถึงการเป็น           
บริษทัฯ ท่ีด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสัตย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม โดยการรับรองจะครบก าหนดในวนัท่ี                       
9มีนาคม 2563 
 

 การด าเนินการที่ส าคัญของบริษทัฯ ประจ าปี 2561 มดีังนี ้
1) ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพ 2 คร้ัง ในเดือนมี.ค. และเม.ย. จ านวนรวม 100 ลา้นบาท ผูถื้อหุน้กู ้ใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นหุน้ 

จ านวน 48 ลา้นบาท คิดเป็นจ านวนหุน้สามญั 19,277,126 หุน้(ณ วนัท่ี 18 มี.ค. 2562) 
2)  ขายท่ีดินในเดือนพฤษภาคม 2561 มูลค่าขาย 443.0 ลา้นบาท มีก าไรจากการขายท่ีดิน จ านวน 334.6 ลา้นบาท และ

ช าระคืนหน้ีเงินกูย้ืมระยะยาวจ านวน 310 ลา้นบาท  ส่วนท่ีเหลือเป็นทุนหมุนเวียนของกิจการ 
 3)  บริษทัยอ่ย ในประเทศจีน ช าระบญัชีเสร็จ  

 

  
ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทัเก่ียวกบัผลการด าเนินงานปี 2561 
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วาระที่ 2      พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2561 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2561 
    

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการน าส่งส าเนางบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน               
ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชี   ท่ีรับรองทัว่ไปโดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฎในหนา้ท่ี 
163-238 ของรายงานประจ าปี 2561 ท่ีไดแ้จกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน พร้อมทั้งไดส้รุปขอ้มูลงบแสดงฐานะการเงิน และ              
งบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ในหนงัสือเชิญประชุมวาระท่ี 2  และไดร้ายงานใหผู้ถื้อหุน้ไดท้ราบถึงเหตุผลการเปล่ียนแปลง
เรียบร้อยแลว้ในวาระท่ี 1 จึงน าเสนอภาพรวมต่อผูถื้อหุน้ดงัน้ี 

หน่วย : ลา้นบาท  
    

งบแสดงฐานะการเงนิ 2561 2560 
สินทรัพย ์ 4,054 4,217 

หน้ีสิน 1,774 2,188 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 2,280 2,029 

 
 

งบก าไรขาดทุน งบการเงินรวม 

 2561 2560 

รายไดจ้ากการขาย 2,794 2,913 

ตน้ทุนขาย 1,913 2,084 
ก าไรขั้นตน้ 881 829 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 905 951 
ก าไร(ขาดทุน) จากการด าเนินงาน (23) (122) 
ก าไร (ขาดทุน) จากอตัราแลกเปล่ียน (62) (15) 
รายการอ่ืน 367 39 
รายได ้(ค่าใชจ่้าย) ภาษีเงินได ้ (73) 2 
ส่วนท่ีเป็นของผูมี้ส่วนไดเ้สียท่ีไม่มีอ านาจควบคุมบริษทัยอ่ย 30 19 
ก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 168 (161) 
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มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ จากที่มกีารปิดบริษทัย่อยในประเทศจนีมกีารปิดที่อืน่อกีหรือไม่ 

ตอบโดย 
คุณดุษิต  จงสุทธนามณี 

     บริษทัย่อยท่ีจีนมีการปิดและช าระบญัชีเสร็จส้ินไปแลว้ ส่วนบริษทัย่อย Pranda & 
Kroll  ในประเทศเยอรมนีอยูร่ะหวา่งการช าระบญัชี 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

ที่ดนิที่รอขายน้ัน ด าเนินการถึงขั้นตอนใด 

ตอบโดย  
คุณสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 
 

ท่ีดินของบริษทัฯ มีขนาดแปลงใหญ่ ประมาณ 12 ไร่ ซ่ึงตอนน้ีก็มีการประกาศขาย
เพ่ือท่ีจะเปล่ียนท่ีดินเป็นเงินสดเพ่ือเพ่ิมสภาพคล่องให้กบับริษทัฯ  ตอนน้ีอยู่ระหว่าง
การด าเนินการ 

ราคาของท่ีดินมีการปรับตวัข้ึนพอสมควร จากท่ีดินท่ีบริษทัฯ ขายไปแลว้ในปี 
2561 ซ่ึงมีก าไรกว่า 300 ล้านบาท ซ่ึงประสบความส าเร็จเพราะได้ในราคาท่ีดี           
ส่วนท่ีดินท่ีรอการขายนั้นใหเ้ป็นไปตามราคาตลาด ถึงแมอ้ยู่ระหว่างด าเนินการมาแลว้ 
3 ปี แต่ในระหวา่ง 3 ปีท่ีผา่นมานั้นไม่สามารถขายไดโ้ดยง่าย เน่ืองจากเป็นแปลงใหญ่ 
และจ านวนเงินสูง ซ่ึงคนท่ีจะมาซ้ือมาท าโครงการตอ้งใชเ้งินทุนสูงพอสมควร โดยท่ี
ผ่านมาบริเวณถนนบางนา-ตราด มีการก่อสร้างต่างๆ เช่น มีโครงการ EEC และ AEC 
มีการขยายการก่อสร้างต่างๆ เช่น คอนโดมิเนียม ห้างสรรพสินคา้ ส่งผลให้ท่ีดินมี
มูลค่าสูงข้ึน จึงมีการพิจาณาราคาท่ีเหมาะสมให้คุ ้มค่า ซ่ึงในขณะเดียวกันการ
ด าเนินงานของธุรกิจก็ก าลงัฟ้ืนตวัข้ึนและมีแนวโน้มท่ีดี  จึงยงัไม่เร่งท่ีจะตอ้งขาย
ออกไปในราคาตอนน้ี 
 

ตอบโดย 
คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์   

บริษทัฯ ไดมี้การขายท่ีดินไปแลว้ 1 แปลง จึงท าให้ฐานะทางการเงินของบริษทัฯ 
ยงัคงแข็งแกร่ง ซ่ึงท่ีดินอยู่ระหว่างรอขายนั้นตั้งอยู่บริเวณท าเลทอง  และผูเ้ช่ียวชาญ
จากญ่ีปุ่นแถลงใหรั้ฐบาลแลว้เช่ือวา่พ้ืนท่ีส่ีแยกบางนาน้ีควรมีการสร้างรถไฟฟ้าอีกสาย
ตรงไปสนามบินสุวรรณภูมิ ซ่ึงจะท าให้ท่ีดินบริเวณน้ียิ่งมีราคาสูงข้ึน ดงันั้นบริษทัฯ 
จึงพิจารณาถึงความคุม้ค่าท่ีจะเกิดจากการขายให้มากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของ      
ผูถื้อหุน้ 

 
คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

กรรมการบริบริหารมีอยู่ 6 ท่าน ถามว่าใคร คือ ประธานกรรมการบริหารหรือ
ผู้บริหารที่รับผดิชอบ เร่ือง งบก าไรขาดทุน และเงนิปันผลคือใคร 

ตอบโดย 
คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์   

     คุณปราณี คุณประเสริฐ เป็นประธานกรรมการบริหารกลุ่ม  
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คุณพรีพงศ์  พชัรรุ่งเลศิ  
 
 
 

   ขอช่ืนชมคณะกรรมการชุดน้ีครับเพราะว่าเห็นตั้งแต่ปี 2559 แลว้ว่าปัญหาใหญ่โต
มากบริษัท แพรนด้า จิวเวลร่ี เป็นบริษัทอัญมณีในประเทศไทยท่ีเรียกว่า 1 ใน 5               
ของประเทศไทยตอ้งยอมรับวา่เม่ือ2-3 ปี ท างานหนกัมากโดยเฉพาะปลายปี 2560 และ             
ตน้ปี 2561 ท่ีมีปัญหาเร่ืองตัว๋ BE เกิดข้ึนและแกปั้ญหาดว้ย Convertible Bond ซ่ึงตอ้ง
ขอบคุณครับจนมีหนา้ปกของ Annual report เล่มน้ีท่ีมีช่ือว่า Turning Point จุดเปล่ียน
เกิดข้ึน ซ่ึงตอ้งยอมรับครับวา่จะถึงจุดเปล่ียนจริงหรือไม่ซ่ึงผมมีค าถามดงัน้ี 
Tax Shield ขาดทุนสะสมตั้งแต่ปี 2559 มาน้ันมกีารใช้หมดแล้วหรือยงั 

ตอบโดย 
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

จากท่ีเห็นผลขาดทุนต่อเน่ืองมานั้น ส าหรับการเสียภาษีนั้นพิจารณาจากงบการเงิน
เฉพาะกิจการ ซ่ึงหากบริษทัฯ มีก าไรนั้นจะแบ่งเป็นก าไรจากการส่งเสิรมการลงทุน        
(BOI) ซ่ึงไดรั้บยกเวน้เสียภาษี และก าไรจาก NON BOI จะตอ้งเสียภาษี  

อีกประเด็นหน่ึงก็คือ Tax Shield ท่ีไดรั้บจากการขาดทุนสะสมนั้นเป็นเร่ืองผล
ขาดทุนจากการปิดบริษทัย่อยในประเทศจีน ซ่ึงหากจะน ามาใชป้ระโยชน์ได้บริษทัฯ
ตอ้งมีการช าระบัญชีเสร็จส้ินก่อน  อย่างท่ีเห็นกรณีท่ีเกิดข้ึนเดือนพฤษภาคมของ            
ปี 2561  บริษทัฯ ไดมี้การช าระบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศจีนไดช้ าระบญัชีเสร็จ
ส้ิน และเป็นช่วงเวลาเดียวกนัคือ ช่วงไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 บริษทัฯ มีก าไรจากการขาย
ท่ีดินติดถนนซอยลาซาล ท าให้ภาระทางภาษีของบริษทัฯ ลดลง และถดัไปท่ีจะมี
ผลประโยชน์ทางภาษีท่ีไดรั้บเม่ือมีการช าระบญัชีของบริษทัย่อยในประเทศเยอรมนี
เสร็จส้ิน  

คุณพรีพงศ์  พชัรรุ่งเลศิ  
 

รายงานประจ าปี หน้า 197 ที่กล่าวถึง  Pranda  Jewelry Private Limited น้ัน
อยากทราบว่าท าไมถึงต้องออกหุ้นกู้แปลงสภาพ  

ตอบโดย 
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

 Pranda Jewelry Private Limited เป็นช่ือของบริษทัย่อยท่ีประเทศอินเดีย  ปัจจุบนั
บริษทัฯ สัดส่วนถือหุ้นตามกฎหมาย 51% และ joint venture partner ช่ือ Gunjan 
Jewelry Private Limited ถือหุน้ 49% ซ่ึงบริษทัฯ น้ีเป็นฐานจดัจ าหน่าย ซ่ึงขายสินคา้ท่ี
ผลิตโดยบริษทัฯ เป็นหลกัเกือบทั้งหมด จึงท าใหมี้การ Financing โดยใชเ้งินกูแ้ปลง
สภาพ 
 

คุณพรีพงศ์  พชัรรุ่งเลศิ  
 

 ในอีก 5 ปีข้างหน้าสัดส่วนของผู้ถือหุ้น Pranda  Jewelry Private Limited จะ
เพิม่ขึน้หรือไม่? 

ตอบโดย 
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

จากการคาดการณ์แผนทางธุรกิจน่าจะเป็นสดัส่วนเท่าเดิม 

คุณพรีพงศ์ พชัรรุ่งเลศิ  
 

หุ้นกู้แปลงสภาพ ที่บริษทัฯ ออกและเสนอขายปี 2561 นีม้อีตัราดอกเบีย้เท่าไหร่ 

ตอบโดย 
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู  

   อตัราดอกเบ้ียอยูท่ี่ 1 % ต่อปี 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

          หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 108,000 หุน้ 
 

วาระที่ 3     รับทราบงดจ่ายเงนิปันผลประจ าปี 2561 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่ส าหรับปี 2561 บริษทัฯ งดจ่ายเงินปันผล ซ่ึงเงินปันผลพิจารณาจากผลก าไรของ
งบการเงินเฉพาะกิจการ ซ่ึงมีก าไรส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุ้นของบริษทัฯ  จ านวน 48 ลา้นบาท แต่ดว้ยบริษทัฯ มีแผนท่ีจะ
เติบโตและมีความจ าเป็นท่ีจะส ารองเงินไวเ้พ่ือขยายกิจการ    
 

 ข้อมูลงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษทั  

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2561 2560 2561 2560 
รายไดร้วม  3,173 2,951 2,440 2,285 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  168 (161) 48 (419) 
ก า ไ ร ส่ ว น ท่ี เ ป็ น ข อ ง ผู ้ ถื อ หุ้ น ข อ ง บ ริ ษัท ฯ               
ต่อหุน้ (บาท/หุน้)  

0.4013 (0.4044) 0.1157 (1.0509) 
 

 

 ท่ีประชุมรับทราบงดจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2561 
 
 

วาระที่ 4 พจิารณาอนุมตัิเลอืกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องตามวาระแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และเพิม่รายช่ือ
กรรมการผู้มอี านาจลงลายมอืช่ือแทนบริษทั  
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณวีระชยั  ตนัติกุล ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน  ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณวีระชัย  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19. ในหน้าท่ี 28 ของเอกสารประกอบ
พิจารณาวาระก าหนดใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนาน
ท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ โดยผูถื้อหุ้นสามารถแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้รับต าแหน่งต่ออีกก็ได ้
ดงันั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของบริษทัท่ีมีอยู่ 9 คน คือ 3 คน ท่ีจะตอ้งพน้ต าแหน่งตามวาระในการประชุมสามญั           
ผูถื้อหุน้ประจ าปีทุกปี จึงตอ้งเสนอต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระซ่ึงกรรมการ
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ท่ีตอ้งออกตามวาระ คือ  1) คุณปรีดา เตียสุวรรณ์  2) คุณประพีร์ สรไกรกิตกลู  3) คุณพิทยา  เตียสุวรรณ์ และเสนอแต่งตั้ง
กรรมการเขา้ใหม่ คุณเดชา นนัทนเจริญกลุ 
     

ทั้งน้ีคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้
ว่า กรรมการมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์                
ในธุรกิจท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน              
ตามเอกสารประกอบพิจารณา หน้าท่ี 9-12  และบริษทัฯ ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศ                 
ไปยงัตลาดหลกัทรัพย์ฯ เก่ียวกับการให้ผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัในช่วงเดือน            
ตุลาคม-ธันวาคม โดยผ่าน Website ของบริษทัส าหรับปีน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับเลือกตั้ ง               
เป็นกรรมการบริษทั คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษทัให้ผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมติั 
โดยมีกรรมการรายเดิมทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 

 
 

ซ่ึงการเพ่ิมรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั มีดงัน้ี 
 

เดิม   นางสุนันทา  เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกูล ลงลายมือช่ือร่วมกับนายปราโมทย ์              
เตียสุวรรณ์ หรือ นางปราณี  คุณประเสริฐ  หรือ นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ รวมเป็นสองคนพร้อมประทบัตราส าคญัของ
บริษทั 

 
ใหม่   นางสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ หรือ นางประพีร์ สรไกรกิติกลู  หรือนางปราณี คุณประเสริฐ ลงลายมือช่ือ

ร่วมกบันายปราโมทย ์  เตียสุวรรณ์ หรือ  นางสาวพิทยา  เตียสุวรรณ์ หรือนายเดชา นนัทนเจริญกุล รวมเป็นสองคนพร้อม
ประทบัตราส าคญัของบริษทั 
   

มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์  คุณเดชา  นันทเจริญกลุ ท างานกบับริษทัฯ มากีปี่ 

ตอบโดย 
คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์ 

คุณเดชา นนัทเจริญกลุ ท างานอยูก่บับริษทัฯ มากวา่ 30 ปี 

   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการรายเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงดงัน้ี 

 

1) คุณปรีดา  เตยีสุวรรณ์ 
เห็นดว้ย 220,341,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.05 
ไม่เห็นดว้ย 28,925,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.56 
งดออกเสียง 968,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.39 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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2) คุณประพร์ี สรไกรกติกิลู 
เห็นดว้ย 220,341,644 เสียง คิดเป็นร้อยละ 88.05 
ไม่เห็นดว้ย 28,925,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 11.56 
งดออกเสียง 968,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.39 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

3) คุณพทิยา  เตยีสุวรรณ์ 
เห็นดว้ย 249,267,509   เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 
ไม่เห็นดว้ย 0    เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 968,295    เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.39 
บตัรเสีย 0        เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804    เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของการแต่งตั้งกรรมการเขา้ใหม่                             

(คุณเดชา นนัทนเจริญกุล)  และเพ่ิมรายช่ือกรรมการผูมี้อ  านาจลงลายมือช่ือแทนบริษทั ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 249,267,509 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.61 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 968,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.39 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
วาระที่ 5      พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2561 
 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายให้คุณวีระชัย  ตนัติกุล ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน ช้ีแจง
รายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณวีระชยั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากผลประกอบการของ
บริษทัฯ และความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรรมการในแต่ละท่าน
เป็นเกณฑใ์นการพิจารณาดว้ยวงเงินขออนุมติัประจ าปี 2562 ไม่เกิน 12.0 ลา้นบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการบริษทั             
ในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารและผูบ้ริหาร
ของปี 2561 ดงัรายละเอียดในหนา้ท่ี 22 ของเอกสารประกอบการประชุม 
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ส าหรับวาระน้ี การนับคะแนนเสียง  ไดแ้ยกคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไวใ้นส่วนไม่มีสิทธิ                 

ออกเสียง โดยมีจ านวนการถือหุ้นทั้งส้ิน 34,222,115  เสียง และไม่นบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนบัคะแนนเสียง 
โดยวาระน้ีตอ้งผ่านมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม              
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจ านวนหุน้ของผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33 
 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 186,119,529 เสียง คิดเป็นร้อยละ 86.16 
ไม่เห็นดว้ย 29,925,865 เสียง คิดเป็นร้อยละ 13.39 
งดออกเสียง 968,295 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.45 
บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 216,013,689 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่มีสิทธิออกเสียง 34,222,115 เสียง   

 
 

วาระที่ 6    พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทน   
 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณวีระชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละอียด 
 

คุณวีระชัย  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้กระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
ส าหรับปี 2562  และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง                   
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ือนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4523 หรือ นายฉัตรชัย เกษมศรี –ธนาวฒัน์  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั ส านักงาน              
อีวาย จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 โดย 

โดยคณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นวา่บริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั มีเครือข่ายครอบคลุมเป็นท่ียอมรับ
ในหลายประเทศ ซ่ึงจะท าใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัอยู่ในระดบัสากล และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี
เป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.14 ลา้นบาท และค่าบริการอ่ืนรวมจ านวนเงินไม่เกิน  0.47  ลา้นบาท รวมทั้งส้ินเป็นจ านวนเงิน              
ไม่เกิน 3.61 ลา้นบาท ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และผูส้อบบญัชี ทั้ง 3 รายขา้งตน้รวมถึงบริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั                       
ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการ ท่ีอาจก่อให้เกิดความขัดแยง้ทางผลประโยชน์กับบริษทัแต่อย่างใด ดังรายละเอียด                    
ในหนา้ท่ี 23 ของเอกสารประกอบการประชุม 
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มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้

 
 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

 บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มีหน้าที่หรือมีส่วนดูแลตรวจสอบบัญชีในประเทศ
อนิเดยี และประเทศอนิโดนีเซีย ด้วยหรือไม่ หรือตรวจสอบเฉพาะในประเทศไทย 

ตอบโดย  
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

บริษทัย่อยในต่างประเทศไม่ไดรั้บการตวจสอบโดย บริษทั ส านักงาน อีวาย จ ากดั            
แต่ดว้ยมาตรฐานบญัชี บริษทั ส านกังาน อีวาย เป็นผูต้รวจสอบงบการเงินรวม จะตอ้ง
ตอ้งดูแลการตรวจสอบงบการเงินของผูส้อบบญัชีอ่ืนดว้ย  

 
โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 
 

 
วาระที่ 7 พจิารณาอนุมตักิารออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู้ลงทุนโดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement)  
จ านวนไม่เกนิ 115 ล้านบาท 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม 

คุณดุษิต ไดช้ี้แจงต่อท่ีประชุมว่าเน่ืองดว้ยประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 วนัท่ี 29 มกราคม 
2561 มีมติอนุมติัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ผูล้งทุนโดยเฉพาะเจาะจง (Private Placement) จ านวน          
ไม่เกิน 500  ลา้นบาท ใหแ้ก่กองทุน Advance Opportunities Fund I และบริษทัไดด้ าเนินการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลง
สภาพตามมติดงักล่าวไปแลว้จ านวน 100 ลา้นบาท ยงัคงเหลือวงเงินหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกไดอี้กจ านวน 400 ลา้นบาท 
อยา่งไรกดี็  ตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี ทจ. 17/2561 เร่ืองการขออนุญาตและการอนุญาตใหเ้สนอขายตรา
สารหน้ีท่ีออกใหม่ บริษทัมีระยะเวลาด าเนินการออกหุน้ออกหุน้กูแ้ปลงสภาพในวงจ ากดัดงักล่าว 1 ปี นบัแต่วนัท่ีท่ีประชุม
ผูถื้อหุ้นมีมติให้บริษทัออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพระยะเวลา 1 ปีนบัแต่วนัท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้นของบริษทั คร้ังท่ี 1/2561 
วนัท่ี 29 มกราคม 2561 มีมติใหอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวไดค้รบก าหนดเม่ือวนัท่ี 29 มกราคม 2562 ท่ีผ่านมา โดยยงัมี
วงเงินหุน้กูท่ี้ยงัไม่ไดอ้อกจ านวน 400 ลา้นบาท ส าหรับปีน้ีบริษทัฯ มีความตอ้งการใชเ้งินเพ่ือน ามาใชใ้นการจดัซ้ือวตัถุดิบ
หรือด าเนินการธุรกิจหรือช าระคืนหน้ีเดิมอยูอี่กจ านวน 115 ลา้นบาท จึงยงัมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งออกหุน้กูเ้พ่ิมเติมจ านวน 
115 ลา้นบาท ดงันั้น เพ่ือใหบ้ริษทัสามารถออกและเสนอขายหุน้กูใ้นวเงิน 115 ลา้นบาทได ้บริษทัจึงตอ้งด าเนินการขอมติ
จากท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้ในวงเงิน 115 ล้านบาท ให้แก่ กองทุน Advance 
Opportunities Fund I โดยเฉพาะเจาะจงตามท่ีกล่าวขา้งตน้ เพ่ือใหเ้ป็นไปตามประกาศคณะกรรมการก ากบัตลาดทุนท่ี             
ทจ. 17/2561 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 
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1. ข้อมูลเกีย่วกบั Advance Opportunity Fund I  
กองทุน Advance Opportunities Fund I เป็นกองทุนเปิด (Open-ended Fund) ซ่ึงเป็นบริษทัจ ากดัความรับ

ผิดท่ีไดรั้บยกเวน้ของหมู่เกาะเคยแ์มน กองทุน Advance Opportunities Fund I ถูกจดัโครงสร้างใหเ้ป็นกองทุนรวมท่ีอยู่
ภายใตก้ารก ากบัของหน่วยงานท่ีมีอ านาจก ากบัดูแลเร่ืองการเงินของ Monetary Authority ของหมู่เกาะเคยแ์มน กองทุน 
Advance Opportunities Fund I มีวตัถุประสงคก์ารลงทุนระยะปานกลางถึงระยะยาว โดยลงทุนผ่านตราสารทางการเงิน 
เพ่ือใหก้ารสนบัสนุนทางการเงินในระดบัเลก็และกลาง และ บริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย ์ กลยุทธ์การลงทุนของ 
กองทุน Advance Opportunities Fund I คือ การจดัหาแหล่งเงินทุนใหแ้ก่บริษทัต่างๆ เพ่ือเป็นเงินทุนหมุนเวียน การขยาย
ธุรกิจ การควบรวมกิจการ การครอบง ากิจการแบบยอ้นกลบั การจดัการตามวตัถุประสงค ์การปรับโครงสร้างหน้ี การซ้ือ
และขายหลกัทรัพยใ์นต่างตลาดเวลาเดียวกนั โดยหลกัทรัพยท่ี์เป็นทั้งหลกัทรัพยป์ระเภทหน้ีและประเภททุน 

บริษทั แอด็วานซ์ แคปปิตอล พาร์ทเนอร์ส จ ากดั (Advance Capital Partners Assets Management Private 
Limited) (“ACPAM”) ผูจ้ดัการกองทุนของ Advance Opportunities Fund I เป็นบริษทัท่ีจดัตั้งข้ึนในประเทศสิงคโ์ปร์ และ 
ข้ึนทะเบียนเป็นบริษทัจดัการกองทุนกบั Monetary Authority of Singapore  ACPAM ไดรั้บการแต่งตั้งจากกองทุน 
Advance Opportunities Fund I ใหเ้ป็นผูจ้ดัการลงทุนท่ีมีดุลยพินิจท่ีจะจดัการ ดูแล คดัเลือก และ ประเมินการลงทุนทุก
ประเภทของกองทุน Advance Opportunities Fund I  

กองทุน Advance Opportunities Fund I และ ACP ไม่เป็นบุคคลท่ีเก่ียวโยงกนัตามประกาศคณะกรรมการ
ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เร่ือง การเปิดเผยขอ้มลูและการปฏิบติัการของบริษทัจดทะเบียนในรายการท่ีเก่ียวโยงกนั 
พ.ศ. 2546 รายการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าวจึงไม่เขา้ข่ายถือวา่เป็นรายการท่ีเก่ียวโยงกนั   

นอกจากน้ี รายการออกหุน้กูแ้ปลงสภาพดงักล่าว มิไดก้ระทบโครงสร้างการจดัการของบริษทั เน่ืองจาก
กองทุน Advance Opportunities Fund I มิไดเ้ขา้มามีส่วนร่วมในการบริหารงานของบริษทั และมิไดส่้งตวัแทนมาเป็น
กรรมการของบริษทั   
 

2. รายละเอยีดเกีย่วกบัหุ้นกู้แปลงสภาพที่จะออกให้แก่ Advance Opportunities Fund I 
หุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีออกให้แก่ กองทุน Advance Opportunity Fund I มีจ านวนไม่เกิน 115 ลา้นบาท 

แบ่งเป็นหลายๆ ชุดยอ่ย  
สรุปสาระส าคญัของขอ้ก าหนดและเง่ือนไขและผลกระทบจากการออกหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ กองทุน 

Advance Opportunity Fund I ปรากฏตามเอกสารประกอบวาระท่ี 7 
นอกจากน้ี คุณดุษิต ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาและอนุมัติให้ประธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ี                       

ประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 
(1) ใหบ้ริษทัออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพไดจ้ านวนไม่เกิน 115 ลา้นบาท โดยเฉพาะเจาะจงใหแ้ก่

กองทุน Advance Opportunity Fund I 
(2)  ใหป้ระธานกรรมการบริหารหรือบุคคลท่ีประธานกรรมการบริหารก าหนด มีอ านาจดงัต่อไปน้ี 

(2.1) การก าหนดรายละเอียดและเง่ือนไขอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุน้กูแ้ปลงสภาพ 
เช่น การก าหนดช่ือ ลกัษณะการขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพ จ านวนหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกและ
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เสนอขายในแต่ละคราว อายุ ระยะเวลาไถ่ถอนและการไถ่ถอนก่อนก าหนด อตัราดอกเบ้ีย 
วิธีการช าระเงินตน้และดอกเบ้ีย วิธีการจดัสรรและรายละเอียดการเสนอขายเป็นตน้ 

(2.2) ก าหนดเง่ือนไขต่างๆ ของหุน้กูแ้ปลงสภาพท่ีจะออกใหแ้ก่ กองทุน Advance Opportunity Fund 
I นอกเหนือจากสาระส าคญัของหุ้นกูแ้ปลงสภาพท่ีน าเสนอ และปรับเปล่ียนขอ้ก าหนดและ
เง่ือนไขท่ีไดน้ าเสนอไดต้ามสมควร หากการปรับเปล่ียนดงักล่าวเป็นประโยชน์แก่บริษทัหรือ
ตามความจ าเป็นเพ่ือให้การออกหุ้นกู้แปลงสภาพส าเร็จลุล่วง และเป็นไปตามกฎหมายท่ี
เก่ียวขอ้ง 

(2.3) การลงนามในเอกสารและสัญญาต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งและมีอ านาจในการด าเนินการใดๆ ตามท่ี
จ าเป็นและเก่ียวเน่ืองกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพในคร้ังน้ี รวมถึงการน าหุ้นกู้
แปลงสภาพดงักล่าวไปจดทะเบียนเป็นหลกัทรัพยจ์ดทะเบียนกบัตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย หรือ สมาคมตลาดตราสารหน้ีไทย (The Thai Bond Market Association) หรือ ตลาดรอง
อ่ืนๆ 

(2.4) การลงนามและยื่นค าขออนุญาต ค าขอผ่อนผนัต่างๆ การรายงานผลการขาย การเปิดเผย
สารสนเทศ และ เอกสารอ่ืนใด ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการออกและเสนอขายหุ้นกูแ้ปลงสภาพให้แก่ 
กองทุน Advance Opportunity Fund I เพ่ือยื่นต่อหน่วยราชการหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง รวม
ตลอดจนให้มีอ านาจในการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็นและสมควรเก่ียวกับการด าเนินการ
ดงักล่าวขา้งตน้ทุกประการ 

 
ประธานฯ ไดส้อบถามท่ีประชุมวา่มีขอ้ซกัถามหรือไม่ มีผูถื้อหุน้ซกัถาม ดงัน้ี 

มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
 
 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของกองทุน Advance Opportunity Fund I คือ ใคร  

ตอบโดย  
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

ไม่ทราบผูถื้อหุ้นรายใหญ่ของกองทุน Advance Opportunity Fund I ได ้เน่ืองดว้ย
กองทุนน้ีเป็นกองทุนท่ีจดทะเบียนท่ีหมู่เกาะเคยแ์มน และขอ้มูลผูถื้อหุ้นของกองทุน
เป็นขอ้มลูท่ีไม่ไดเ้ปิดเผย 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

กองทุน Advance Opportunity Fund I ไม่ไดเ้ขา้มามีส่วนไดเ้สียหรือเขา้มาร่วม
บริหารใช่หรือไม่ กองทุนน้ีไม่ไดมี้วตัถุประสงคใ์นการซ้ือหุน้กูแ้ปลงสภาพของบริษทั 
เพ่ือใชสิ้ทธิแปลงสภาพเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ของบริษทัและสามารถเขา้บริหารงานของ
บริษทัไดใ้ช่หรือไม่ มีความเส่ียงท่ีเหตุการณ์ดงักล่าวจะเกิดข้ึนหรือไม่ 

ตอบโดย  
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

เหตุการณ์ดังกล่าวก็มีความเป็นไปได้ แต่ถา้พิจารณาจากวตัถุประสงค์ของกองทุน 
Advance Opportunities Fund I และจาก 1 ปี ท่ีผ่านมาท่ีบริษทัไดอ้อกหุน้กูแ้ปลงสภาพ
ใหก้บักองทุนไปแลว้ และกองทุนไดข้อใชสิ้ทธิแปลงสภาพหุน้กูเ้ป็นหุน้สามญัแลว้นั้น 
ปรากฏว่ากองทุน Advance Opportunities Fund I ไดด้ าเนินการขายหุน้สามญัดงักล่าว 
จึงแสดงใหเ้ห็นไดว้า่กองทุน Advance Opportunities Fund I มิไดมี้วตัถุประสงคท่ี์จะเขา้
มาซ้ือหุน้ของบริษทัฯ เพ่ือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ ของบริษทัครับ 
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คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
กล่าวเพิม่เตมิ 

ผมเพียงช้ีแจงเพ่ือให้ทางบริษทัระวงัส าหรับความเส่ียงท่ีจะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว            
เป็นเพียงการเสนอแนะเท่านั้น และจากการท่ีกองทุน Advance Opportunities Fund I ได้
เขา้มาซ้ือหุ้นกูแ้ปลงสภาพและด าเนินการแปลงสภาพเป็นหุน้สามญัแลว้ ราคาหุ้นของ
บริษทักล็ดลงมาเร่ือยๆ จึงเป็นกงัวลวา่จะเกิดเหตุการณ์ตามท่ีกล่าวขา้งตน้หรือไม่ 

คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 
ช้ีแจงเพ่ิมเติม 

ในส่วนของราคาหุน้ของบริษทันั้น บริษทัไม่สามารถช้ีแจงได ้เพราะอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษัท  แต่จากการ ท่ีบ ริษัทได้ศึกษาข้อมูลของกองทุน Advance 
Opportunities Fund I แลว้ มีวตัถุประสงคใ์นการท าก าไรเท่านั้น และช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า 
วตัถุประสงคก์ารขออนุมติัวาระน้ี เพ่ือเป็นการต่ออายุของมติท่ีประชุมวิสามญัผูถื้อหุ้น
ของบริษัท ท่ีอนุมัติให้บริษัทออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู ้ลงทุน                 
โดย เฉพาะเจาะจง (Private Placement) เม่ือปีท่ีแลว้เท่านั้นครับ 

คุณสมชาย  ปัดภัย จากการรายงานผลการด าเนินงานของบริษัท และงบแสดงฐานะการเงินงบก าไร
ขาดทุนส าหรับปี 2561 แล้ว แสดงให้เห็นว่าบริษัทไม่มีความจ าเป็นต้องออกหุ้นกู้แปลง
สภาพตามวาระนี ้เพือ่น ามาใช้ในการด าเนินธุรกจิใช่หรือไม่ 

ตอบโดย  
คุณชนตัถ ์ สรไกรกิติกลู 

สาเหตุท่ีต้องขออนุมัติการออกและเสนอขายหุ้นกู้แปลงสภาพให้แก่ผู ้ลงทุนโดย 
เฉพาะเจาะจงตามวาระน้ีนั้น เน่ืองจาก เพ่ือให้บริษทัฯ มีแหล่งเงินทุนส ารองท่ีสามารถ
น ามาใช ้เผื่อบริษทัมีความจ าเป็นตอ้งใชเ้งินทุนในการด าเนินธุรกิจในปี 2562  

 
                 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้            
ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 219,658,104 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.78 

ไม่เห็นดว้ย        30,537,700 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.20 

งดออกเสียง 40,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.02 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

           
วาระที่ 8     พจิารณาอนุมัตแิก้ไขข้อ 4 ข้อ 26 และ ข้อ 34 ของข้อบังคับบริษทัฯ 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
 

คุณดุษิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าเพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการปฏิบติังานของนายทะเบียนหลกัทรัพย ์ซ่ึงจะตอ้งระบุ
ไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 4  และเพ่ือให้สอดคลอ้งกบัพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ตามท่ีหัวหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ฉบบัท่ี 74/2557 เร่ือง การประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ ท่ีก าหนดใหก้ารประชุมคณะกรรมการสามารถ
จดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้และค าช้ีแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ ลงวนัท่ี 23 กนัยายน 2559 เร่ืองการประชุม
ผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ของบริษทัมหาชนจ ากดั จะตอ้งก าหนดเร่ืองดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทัฯ จึงจะตอ้งแกไ้ขและ
เพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 26  และตามท่ีหัวหนา้  คณะรักษาความสงบแห่งชาติไดมี้ค าสั่งท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ข
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เพ่ิมเติมกฎหมายเพ่ืออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ให้แกไ้ขมาตรา 100 ของพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 จึงจะตอ้งแกไ้ขและเพ่ิมเติมขอ้บงัคบับริษทั ขอ้ 34   
 

 

ข้อบังคับปัจจุบัน ข้อบังคับที่เสนอแก้ไข 
ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น 
ใบหุ้นของบริษทัทุกใบจะตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ยสอง
คนลงหรือพิมพล์ายมือช่ือ  แต่กรรมการจะมอบอ านาจ
ให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งช่ือ หรือพิมพล์ายมือช่ือแทนกไ็ด ้

ขอ้ 4. หุ้นของบริษทัเป็นหุ้นสามญัชนิดระบุช่ือผูถื้อหุ้น 
ใบหุ้นของบริษทัทุกใบจะตอ้งมีกรรมการอย่างนอ้ยสอง
คนลงหรือพิมพล์ายมือช่ือ  แต่กรรมการจะมอบอ านาจ
ให้นายทะเบียนหุ้น ตามกฎหมายว่าดว้ยหลกัทรัพยแ์ละ
ตลาดหลกัทรัพยล์งช่ือ หรือพิมพล์ายมือช่ือแทนกไ็ด ้
        ในกรณีท่ีบริษทัฯ มอบหมายใหบ้ริษทั ศูนยรั์บฝาก
หลกัทรัพย์ (ประเทศไทย) จ ากดั เป็นนายทะเบียนหุ้น
ของบริษทัฯ วิธีปฏิบติัท่ีเก่ียวกบังานทะเบียนของบริษทัฯ 
ใหเ้ป็นไปตามท่ีนายทะเบียนหุน้ก าหนด 
 

ขอ้ 26.    ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้ งหมดจึงจะเ ป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีได้ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม 
       การวินิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อ
เสียงขา้งมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใดไม่
มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาด 

ขอ้  26.    ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่า ก่ึงหน่ึงของจ านวนกรรมการ
ทั้ งหมดจึงจะเ ป็นองค์ประชุม ในกรณี ท่ีประธาน
กรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าท่ีได้ ถา้มีรองประธานกรรมการให้รองประธาน
กรรมการเป็นประธานกรรมการถ้าไม่มีรองประธาน
กรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้า ท่ีได้ให้
กรรมการซ่ึงมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็น
ประธานท่ีประชุม      
     การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมคณะกรรมการ ใหถื้อ
เสียงข้างมากโดยกรรมการคนหน่ึงมีหน่ึงเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซ่ึงมีส่วนไดเ้สียในเร่ืองใด
ไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนั้น ถา้คะแนนเสียง
เท่ากนัให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีกหน่ึง
เสียงเป็นเสียงช้ีขาดการประชุมคณะกรรมการบริษัท
หรือการประชุมคณะกรรมการชุดย่อยของบริษทั อาจ
ก าหนดใหจ้ดัการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได ้โดย
การประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ต้องปฏิบัติตาม
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฏหมายก าหนดไวใ้นเร่ือง
นั้นๆ ดว้ย 
 

ขอ้ 34.    คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 34 .   คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้



หน้า 20 จาก 23  

เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีบริษทั 
      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้
เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกการ
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุ้นซ่ึงมีหุ้นนับรวมกันไม่
นอ้ยกว่า  1 ใน 5 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด  
หรือผูถื้อหุ้นไม่นอ้ยกว่า 25 คน  ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไม่
นอ้ยกว่า 1 ใน 10 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
ไดเ้ขา้ช่ือกันท าหนังสือโดยระบุเหตุผลในการท่ีขอให้
เรียกประชุมไวโ้ดยชัดเจน ขอให้คณะกรรมการเรียก
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญัในกรณีท่ีผูถื้อหุน้
ร้องขอ คณะกรรมการตอ้งจดัการประชุมภายใน 1 เดือน 
นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
 

เป็นการประชุมสามญัประจ าปี ภายใน 4 เดือน นบัแต่วนั
ส้ินสุดรอบปีบญัชีบริษทั 
      การประชุมผูถื้อหุ้นคราวอ่ืนนอกจากวรรคหน่ึง ให้
เรียกวา่ “การประชุมวิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกการ
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมวิสามญั เม่ือใดก็ไดสุ้ดแต่
จะเห็นสมควร หรือเม่ือผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึง
มีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่าร้อยละ 10 ของจ านวนหุน้
ท่ีจ าหน่ายได้ทั้ งหมด จะเข้าช่ือกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู ้ถือหุ้นเป็นการประชุม
วิสามญัเม่ือใดก็ได ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและเหตุผลในการท่ี
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย 
ในกรณีเช่นน้ี คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การประชุมผูถื้อ
หุน้ภายใน 45 วนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้ 
          ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุม
ภายในก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ผูถื้อหุน้ทั้งหลาย 
ซ่ึงเขา้ช่ือกนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืน ๆ รวมกนัไดจ้ านวนหุ้น
ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้นจะเรียกประชุมเองก็ไดภ้ายใน 45 วนั
นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสอง ในกรณี
เช่นน้ี ให้ถือว่าเป็นการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีคณะกรรมการ
เรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน
จ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัใหมี้การประชุมและอ านวยความ
สะดวกตามสมควร 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุ้นท่ีเป็น
การเรียกประชุมเพราะผูถื้อหุ้นตามวรรคสามคร้ังใด
จ านวนผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองคป์ระชุม
ตามท่ีก าหนดไวใ้นข้อ 36 ผูถื้อหุ้นตามวรรคสามต้อง
ร่วมกนัรับผิดชอบชดใชค่้าใชจ่้ายท่ีเกิดจากการจดัให้มี
การประชุมในคร้ังนั้นใหแ้ก่บริษทั 
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                     ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

      
 

วาระที่ 9     พจิารณาอนุมตักิารเพิม่วตัถุประสงค์ของบริษทัฯ ข้อ 22 ข้อ 23 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าการเพ่ิมวตัถุประสงคข์อ้ 22 เพ่ือใหค้รอบคลุมกิจการท่ีจะด าเนินการเพ่ิมเติมใน
การเป็นตวัแทนจ าหน่าย จดัหา จดัซ้ืออุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และเน็ตเวิร์ค ซอฟแวร์ระบบ รวมถึงอุปกรณ์ต่อพ่วง และอ่ืนๆ 
ให้กบับริษทัฯ และบริษทัฯ  ในเครือ และการเพ่ิมวตัถุประสงค์ขอ้ 23 เพ่ือประกอบการต่ออายุใบอนุญาตจดัตั้งสถานท่ี
จ าหน่ายอาหารหรือสถานท่ีสะสมอาหาร  ซ่ึงการจ าหน่ายอาหารนั้น บริษทัฯ เป็นผูจ้ดัหาผูข้ายอาหาร เพ่ือขายใหอ้าหาร
ใหแ้ก่พนกังานของบริษทัฯ  ส าหรับวตัถุประสงคข์อ้ 23 โดยรายละเอียของวตุัประสงคท์ั้ง 2 ขอ้ ดงัน้ี 

 
 

วตัถุประสงค์ ข้อ 22  
“เป็นตวัแทนจดัจ าหน่าย คอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ค อุปกรณ์เน็ตเวิร์ค  อุปกรณ์เซิร์ฟเวอร์ ซอฟแวร์ประยุกต ์

ซอฟแวร์ระบบ อุปกรณ์บนัทึกขอ้มูล โทรศพัทมื์อถือ แท็บเลท็ อุปกรณ์ต่อพ่วงคอมพิวเตอร์และอ่ืนๆ ใหก้บับริษทัฯ และ
บริษทัในเครือ” 

 

วตัถุประสงค์ข้อ 23 
 “ประกอบกิจการคา้ อาหารสด อาหารแหง้ อาหารส าเร็จรูป เคร่ืองกระป๋องเคร่ืองปรุงรสอาหาร รวมตลอดถึง

การจดัตั้งร้านจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองด่ืม ผกั ผลไม ้และเคร่ืองบริโภค” 
  

 ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

       



หน้า 22 จาก 23  

วาระที่ 10    พจิารณาอนุมตัแิก้ไขเพิม่เตมิหนังสือบริคณห์สนธิของบริษทั ข้อ 3. เพือ่ให้สอดคล้องกบัการเพิม่วัตถุประสงค์
ของบริษทัฯ 

 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหส้อดคลอ้งกบัการเพ่ิมวตัถุประสงคข์องบริษทัดงัท่ีไดเ้สนอใหท่ี้ประชุม   
ผูถื้อหุน้พิจารณาในวาระท่ี 9 นั้น บริษทัฯ จึงตอ้งแกไ้ขเพ่ิมเติมหนงัสือบริคณห์สนธิของบริษทั ขอ้ 3. โดยใหใ้ชข้อ้ความ
ต่อไปน้ีแทนทั้งน้ี ให้บุคคลท่ีคณะกรรมการมอบหมายในการจดทะเบียนแกไ้ขหนงัสือบริคณห์สนธิท่ีกรมพฒันาธุรกิจ
การคา้ กระทรวงพาณิชย ์มีอ  านาจแกไ้ขและเพ่ิมเติมถอ้ยค าเพ่ือใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ของนายทะเบียน 

 

                                 เดิม               “ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 21 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
                  แกไ้ขเป็น    “ ขอ้ 3. วตัถุประสงคข์องบริษทัมีจ านวน 23 ขอ้ รายละเอียดตามแบบ บมจ. 002 ท่ีแนบ” 
 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้
ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 250,235,804 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

              
        

 

วาระที่ 11     พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้าม)ี 
 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบวาระอ่ืนว่าคณะกรรมการบริษทัไดใ้ห้ความส าคญัในการจัด
ประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ จึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้เป็น
การล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธนัวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษทัฯ  อย่างไม่เป็นทางการ ก่อนท่ีผูถื้อหุน้
จะจดัท าเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการบริษทัในภายหลงั และหลงัจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุน้เสนอโดยมี
มติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบพร้อมเหตุผลผา่น Website ของบริษทัฯ และผ่านช่องทางเผยแพร่
ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนการประชุม และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม  

 

ทั้ งน้ีในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี 2561 น้ีไม่มีผูถื้อหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัทเป็น                     
การล่วงหน้าแต่อย่างใด เวน้แต่ จะมีผูถื้อหุ้นเสนอตามข้อก าหนดกฎหมายตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากัด             
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ก าหนดว่า “ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนดัประชุมอีกก็ได”้ จึงมีวาระท่ี 11 ไวร้องรับตาม
กฎหมายท่ีก าหนด  

 




