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ผู้สอบบญัชี  
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ืออนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 3844 แห่งบริษทั สาํนกังาน อีวาย จาํกดั 

 

เลขานุการบริษทั/เลขาทีป่ระชุม   
               นายดุษิต   จงสุทธนามณี         
     
 

นายปรีดา  เตียสุวรรณ์ ประธานกรรมการบริษทั ทาํหนา้ท่ีประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้น      
ประจาํปี 2562 โดยการเร่ิมสรุปองค์ประชุมให้ท่ีประชุมทราบโดยมีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วมประชุมทั้ งท่ีมาด้วยตนเองและ                     
ท่ีมอบฉนัทะจาํนวนทั้งส้ิน  36 ราย รวมเป็นจาํนวนหุน้ 253,418,380 หุน้ ซ่ึงแบ่งเป็นมาดว้ยเองจาํนวน 147,678,497 หุ้น           
และรับมอบฉันทะจาํนวน 105,751,021 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 52.07% ของจาํนวนหุ้นท่ีจาํหน่ายได้ทั้งหมด จาํนวน 
486,709,618 หุ้น ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 36 จึงขอเปิดประชุมเพ่ือพิจารณาเร่ืองต่างๆ ตามระเบียบ
วาระ 

 

        ประธานฯ ได้ให้นายดุษติ  จงสุทธนามณ ี– เลขานุการบริษทั ช้ีแจงวิธีดาํเนินการประชุมและการลงคะแนนเสียง ดงัน้ี 
 

 การนับคะแนนเสียง 
 ผูถื้อหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหน่ึงเสียงต่อหน่ึงหุ้น ซ่ึงสามารถลงคะแนนเสียง เห็นชอบ ไม่เห็นชอบ หรือ                     
งดออกเสียงในการลงมติของแต่ละวาระและประธานแจง้ให้ผูถื้อหุ้น ยกมือเพื่อให้เจา้หนา้ท่ีของบริษทัดาํเนินการจดัเก็บ     
ใบลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ท่านท่ีไม่เห็นชอบ หรืองดออกเสียง และนาํมาหกัออกจากจาํนวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ร่วมประชุม 
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเห็นดว้ยในวาระนั้นๆ ยกเวน้ วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ี
ตอ้งออกจากวาระจะเกบ็ใบลงคะแนนทั้งท่ีเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง 
              สาํหรับผูถื้อหุน้ท่ีไม่ยกมือ ไม่ตอ้งส่งบตัรลงคะแนน ซ่ึงจะถือวา่ผูถื้อหุน้ท่านนั้นลงมติเห็นชอบในวาระนั้นๆ  
             ในกรณีท่ีไม่มีผูใ้ดไม่เห็นชอบ และงดออกเสียงในวาระใดๆ ใหถื้อวา่ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบเป็นเอกฉนัท ์  
 

 การออกเสียงลงคะแนน 
        การประชุมคร้ังน้ี มีวาระทั้งส้ิน 8 วาระ โดยในแต่ละวาระจะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

1) วาระท่ี 1 ไม่มีการนบัคะแนนเสียงเน่ืองจากเป็นวาระเพ่ือทราบ 
2) วาระท่ี 2 ,วาระท่ี 3 และวาระท่ี 6  จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ถา้มีคะแนนเสียงเท่ากนั ใหป้ระธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  
3) วาระท่ี 4 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงขา้งมาก ทั้งน้ี บริษทัไดก้าํหนดให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการดว้ยวิธี 

One share: one vote ซ่ึงปฏิบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ท่ี 18 ดงัเอกสารประชุมในหนา้ท่ี 39 
4) สาํหรับวาระท่ี 5 จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่ 2 ใน 3 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม

และไม่รวมคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สียพิเศษในวาระน้ี จาํนวน 36,235,050  เสียง 
5) วาระท่ี 7   จะตอ้งไดรั้บคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 3 ใน 4 ของจาํนวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม และมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน 
6) วาระท่ี 8 มติรับวาระหากมีผูถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพื่อพิจารณา 
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                เหตุผลของการมีวาระท่ี 8 เน่ืองดว้ยมาตรา 105 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงมี
หุ้นนับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจาก              
ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือนดัประชุมอีกกไ็ดจึ้งมีวาระท่ี 8ไวร้องรับตามกฎหมายท่ีก าหนด 
 

           ทั้งน้ีก่อนลงมติในแต่ละวาระจะเปิดโอกาสใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมซักถามหรือแสดงความเห็นในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัวาระนั้นๆตามความเหมาะสมโดยขอให้ผูถื้อหุ้นท่ีตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็นกรุณาแจง้ช่ือ-นามสกุลให้ท่ี
ประชุมทราบก่อนซักถามหรือแสดงความเห็น และ หลงัการประชุมส้ินสุดวาระท่ี 8 ผูถื้อหุ้นสามารถรวบรวมและส่ง           
บตัรลงคะแนนทั้งหมดใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีเพ่ือเกบ็ไวเ้ป็นหลกัฐานของการประชุมในคร้ังน้ี 
 

 

วาระที่ 1 รับทราบรายงานประจ าปี 2562  ของคณะกรรมการบริษทั 
         

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

 โครงสร้างธุรกจิ  
 

  ฐานการผลิต 
     ผลิตเคร่ืองประดบัอญัมณีท่ีมีประสิทธิภาพในดา้นการประหยดัขนาดการผลิต (Economies of Scale) ส่งผล

ใหต้น้ทุนในการผลิตสินคา้เหมาะสมกบัคุณภาพของสินคา้ และไดก้ระจายความเส่ียงทางดา้นการผลิตเพ่ือใหค้รอบคลุม
แทบทุกระดบัราคาสินคา้ โดยกลุ่ม บริษทัฯ มีโรงงานใน 3 ประเทศ ไดแ้ก่ ไทย เวียดนาม และอินโดนีเซีย ปัจจุบนับริษทัฯ 
มีก าลงัการผลิตประมาณ 4 ลา้นช้ินต่อปี อีกทั้งมีศูนยอ์อกแบบและพฒันาผลิตภณัฑท่ี์สามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ไดอ้ยา่งครอบคลุม 

 

  ฐานการจดัจ าหน่าย 
       บริษทัฯ มีบริษทัจดัจ าหน่ายท่ีเป็นของตนเอง และตวัแทนจ าหน่ายในต่างประเทศ เพ่ือมุ่งเน้นตอบสนอง

ความตอ้งการของลูกคา้และขยายตลาดในเวลาเดียวกนั โดยปัจจุบนั บริษทัฯ มีตวัแทนจดัจ าหน่ายรายใหญ่กระจายตาม
ภูมิภาคท่ีส าคญัทัว่โลก ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา องักฤษ  ฝร่ังเศส อิตาลี สเปน ญ่ีปุ่น และอินเดีย โดยมีบริษทัยอ่ยท่ีเป็นพ้ืนฐาน
การจดัจ าหน่ายทั้งส้ิน ใน 2 ประเทศ ไดแ้ก่ สหรัฐอเมริกา และอินเดีย 

 

 ฐานการคา้ปลีก 
 

บริษทัฯ มีบริษทัยอ่ยท่ีมีความเช่ียวชาญในการบริหารจดัการคา้ปลีก ซ่ึงรวมถึงร้านคา้ปลีกของบริษทัเอง และ
การจดัจ าหน่ายผ่านระบบแฟรนไชส์ครอบคลุมเอเชียและตะวนัออกกลาง เพ่ือเขา้ถึงกลุ่มผูบ้ริโภคเคร่ืองประดบัโดยตรง 
ปัจจุบนัมี 4 บริษทั ในไทย อินโดนีเซีย เวียดนาม และ องักฤษ  (E-commerce) 
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ผลการด าเนินงาน 
 

    งบก าไร (ขาดทุน) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าไร (ขาดทุน) จากการด าเนินงานปกต ิ
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  งบก าไร (ขาดทุน) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ก าไรจากการด าเนินงานปกต ิ
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 อตัราส่วนหนีสิ้นต่อทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 กระแสเงนิสดสุทธิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การด าเนินการที่ส าคัญของบริษทัฯ ประจ าปี 2562 

 

- Pranda Trading (Shenzhen) Limited ช าระบญัชีเสร็จส้ิน  เม่ือวนัท่ี 25 ตุลาคม 2562 
 

ปัจจยัหรือเหตุการณ์ที่จะมผีลต่อฐานะการเงนิหรือการด าเนินงานในอนาคต 

• อตัราแลกเปล่ียน 
หากเงินบาทต่อดอลล่าร์สหรัฐ ยูโร และปอนดส์เตอริง ยงัคงแข็ง (อ่อน) ค่าอย่างต่อเน่ืองจะส่งผลให้บริษทัฯ อาจมี
ยอดขายลดลง (เพ่ิมข้ึน) และมีผลขาดทุน (ก าไร) จากอตัราแลกเปล่ียนอยา่งมีนยัส าคญัต่อก าไรสุทธิ  
• ราคาวตัถุดิบ 
ทองค าและเน้ือเงินเป็นวตัถุดิบ ท่ีมีสัดส่วนอย่างมีนยัส าคญัต่อตน้ทุนสินคา้ ดงันั้นหากราคาทองค าและเน้ือเงินมี
ความผนัผวนสูง (ต ่า) หรือมีการปรับราคาข้ึน (ลง) อยา่งรวดเร็ว  จะส่งผลต่อการชะลอ (เพ่ิม) ค าสัง่ซ้ือ  
      รายละเอียดอ่ืนๆ ปรากฏตามรายงานประจ าปี 2562 ในหวัขอ้ “การวิเคราะห์และค าอธิบายของ ฝ่ายจดัการ” (หนา้ 
148-158) 
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การด าเนินการด้านการต่อต้านการทุจริต  

      คณะกรรมการบริษัท มีนโยบายในการด าเนินการต่อต้านการทุจริต โดยได้จัดท าคู่ มือมาตรการต่อต้าน                
การคอร์รัปชั่นไว้เป็นลายลักษณ์อักษร และมีการอบรมกรรมการ ผู ้บริหาร พนักงาน พร้อมลงนามรับทราบ                       
และ ยึดถือปฏิบติั และไดแ้สดงเจตนารมณ์เข้าเป็นแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต เม่ือวนัท่ี               
9 มีนาคม 2560  และบริษทัฯไดรั้บการรับรองต่ออายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยเม่ือวนัท่ี                
7 กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมา (โดยการรับรองดงักล่าวจะมีอายุ 3 ปี นับจากวนัท่ีมีมติให้การรับรอง) ซ่ึงสะทอ้นถึง                  
การเป็นบริษทัฯ ท่ีด าเนินธุรกิจดว้ยความโปร่งใส ซ่ือสตัย ์สุจริต ต่อผูมี้ส่วนไดเ้สียทุกกลุ่ม 

 

สรุปที่ประชุม  รับทราบรายงานประจ าปี 2562  ของคณะกรรมการบริษทั 
 

 
วาระที่ 2      พจิารณาอนุมตังิบแสดงฐานะการเงนิ งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 
    

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือใหเ้ป็นไปตามกฎหมายในการน าส่งส าเนางบดุล และบญัชีก าไรขาดทุน                
ท่ีผูส้อบบญัชีไดต้รวจสอบและท่ีประชุมกรรมการบริษทัไดอ้นุมติัแลว้ ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท างบการเงินตามมาตรฐานการ
บญัชีท่ีรับรองทัว่ไปโดยไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ เรียบร้อยแลว้ รายละเอียดปรากฎในหน้าท่ี             
160-242 ของรายงานประจ าปี 2562 ท่ีไดแ้จกให้แก่ผูถื้อหุ้นทุกท่าน ซ่ึงในปี 2562 บริษทัฯ มีฐานะการเงิน และผลการ
ด าเนินงานดงัน้ี 

  
 
 

 งบแสดงฐานะการเงนิ 

 

 

 

              
 
 

บริษทัฯ มีสินทรัพยร์วมทั้งส้ิน 4,018 ลา้นบาท ลดลงจากปีก่อน 36 ลา้นบาท หรือลดลง ร้อยละ 0.9 โดยสาเหตุ
หลกัมาจากสินคา้คงเหลือท่ีลดลงจากประสิทธิภาพในการบริหารสินคา้คงเหลือของกลุ่มบริษทั 

           บริษทัฯ มีหน้ีสินรวมทั้งส้ิน 1,874 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึนจากปีก่อนจ านวน 100 ลา้นบาท เน่ืองจากบริษทัฯ ไดรั้บ
วงเงินเพ่ิมเติม และการตั้ งส ารองผลประโยชน์ระยะยาวของพนักงานตามท่ีกฎหมายก าหนดส่งผลให้หน้ีสินต่อทุน             
(Debt to Equity) อยูใ่นระดบั 0.87 เท่า ซ่ึงยงัคงมีฐานะทางการเงินท่ีมัน่คง    
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 งบก าไรขาดทุน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลุ่มบริษทัฯ มีรายไดจ้ากการขาย 2,984.76 ลา้นบาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีมีรายไดจ้ากการขายอยู่ท่ี 2,793.85                
ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราการเพ่ิมข้ึนร้อยละ 6.83 โดยมีผลมาจากยอดขายในฐานการผลิตเพ่ิมข้ึน 36% ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 
64% ของยอดขายโดยรวมสืบเน่ืองจากการปรับแผนงาน ส่งผลใหล้กูคา้ปรับการสัง่สินคา้ตรงมาท่ีฐานการผลิต  

ในขณะท่ียอดขายในฐานการจดัจ าหน่าย ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 7% ของยอดขายโดยรวมมียอดขายลดลง 58% เม่ือ
เทียบกับปีก่อน ส่วนหน่ึงมาจากสภาพเศรษฐกิจโลกท่ีปรับตัวลดลง เม่ือเปรียบเทียบยอดขายของปีก่อนท่ียงัไม่ได ้                      
มีผลกระทบจากเลิกกิจการบริษทัย่อยท่ีประเทศเยอรมนีในปลายไตรมาสท่ี 1 ปี 2561 และเร่ิมแผนการลดขนาดธุรกิจ
บริษทัย่อยท่ีประเทศสหรัฐอเมริกาในไตรมาสท่ี 2 ปี 2561 และบริษทัย่อยท่ีประเทศฝร่ังเศสในไตรมาสท่ี 2 ปี 2562 เพ่ือ
ปรับลดฐานกิจการท่ีไม่สร้างก าไร 

ทั้งน้ี อตัราก าไรขั้นตน้ของฐานการจดัจ าหน่ายโดยปกติจะสูงกว่าอตัราก าไรขั้นตน้ของฐานการผลิต แต่เน่ืองจาก
การปรับแผนงานในระหว่างปี เป็นสาเหตุท าให้ยอดขายจากฐานการจดัจ าหน่ายลดลง จึงส่งผลให้อตัราก าไรขั้นตน้รวม
ลดลง 

 

ส าหรับฐานการคา้ปลีก ซ่ึงคิดเป็นสัดส่วน 29% ของยอดขายโดยรวม มียอดขายลดลง 5%  จากปีก่อนจากสภาวะ
ตลาดในประเทศไทยชะลอตวัในการใชจ่้ายกบักลุ่มสินคา้เคร่ืองประดบักลุ่มบริษทัฯ จึงไดมี้การเร่ิมปรับแผนกลยุทธ์ของ
ฐานการคา้ปลีก เพ่ือช่วยใหก้ลุ่มลูกคา้สามารถไดรั้บบริการทั้ง 3 แบรนด ์PRIMA GOLD, PRIMA DIAMOND, PRIMA 
ART ภายใตก้ารดูแลของแบรนด ์“PRIMA” เป็นร้านคา้ Fine Jewelry แบบครบวงจร และขยายฐานลูกคา้ในประเทศ และ
ขยายฐานลกูคา้ในประเทศ ในไตรมาสท่ี 3 ปี 2562 ท่ีผา่นมา จึงส่งผลใหมี้ยอดขายเพ่ิมข้ึนในไตรมาสท่ี 4  

 
จึงท าใหภ้าพรวมในปี 2562 มีอตัราก าไรขั้นตน้ 783.50 ลา้นบาท หรือคิดเป็นอตัราก าไรขั้นตน้ท่ี 26.25% ในขณะท่ี

ปีก่อนอยู่ท่ี 31.54% อย่างไรก็ตามอตัราก าไรขั้นตน้ปี 2562 จะอยู่ท่ี 27.88% หากไม่รวมผลกระทบจากค่าใช้จ่ายเกิดข้ึน
เพียงคร้ังเดียวท่ีรวมอยูใ่นตน้ทุนขาย                
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ส าหรับปี 2562 น้ี มีค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 940.50 ลา้นบาท เน่ืองจากมีรายการค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว
รวมอยู ่110.02 ลา้นบาท แบ่งเป็นค่าใชจ่้ายส ารองผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังานส่วนท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบัการผลิต 28.77 
ลา้นบาท และค่าใช้จ่ายท่ีเก่ียวข้องกบัการปรับลดฐานกิจการท่ีไม่สร้างก าไรในประเทศฝร่ังเศส เป็นขาดทุนจากการ
จ าหน่ายสิทธิการเช่า 11.27  ลา้นบาท และค่าใชจ่้ายในการปรับลดฐานการจดัจ าหน่าย 69.98  ลา้นบาท 

 

ผลจากการแข็งค่าของเงินบาทเม่ือเทียบกบังวดเดียวกนัของปีก่อนท าใหบ้ริษทัฯ มีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียน
เพ่ิมข้ึน โดยมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยูท่ี่ 73.46 ลา้นบาท หรือขาดทุนเพ่ิมข้ึนร้อยละ 19.08 ในขณะท่ีงวดเดียวกนั
ของปีก่อนมีผลขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนอยูเ่พียง 61.69 ลา้นบาท ซ่ึงผลขาดทุนเกือบทั้งหมดเป็นรายการท่ีไม่เกิดข้ึนจริง 
(Unrealized Loss) และมีผลกระทบจากค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนคร้ังเดียว (One-Time Expenses) ประกอบดว้ยค่าใชจ่้ายส ารอง
ผลประโยชนร์ะยะยาวของพนกังาน ขาดทุนจากการจ าหน่ายสิทธิการเช่า และค่าใชจ่้ายในการปรับลดฐานการจดัจ าหน่าย 
ท าใหบ้ริษทัฯ กย็งัมีผลขาดทุนส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้บริษทัฯ 241.41 ลา้นบาท 
 

 

 งบกระแสเงินสด 

 

งบกระแสเงินสด 31 ธันวาคม 2562 31 ธันวาคม 2561 

กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การด าเนินงาน 51.71 229.72 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การลงทุน (20.27) 324.56 
กระแสเงินสดจาก (ใชไ้ปใน) การจดัหาเงิน 25.81 (425.64) 
ผลต่างจากการแปลงค่างบการเงิน 94.66 50.18 
กระแสเงินสดสุทธิ 150.90 178.82 

 
 

บริษทัฯ มีกระแสเงินสดรับสุทธิจากกิจกรรมด าเนินงานส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน               
51 ลา้นบาท ลดลงเป็นผลจากการท่ีบริษทัฯ มีผลขาดทุนจากการด าเนินงานหลงัจากปรับกระทบยอดรายการท่ีไม่ใช่
เงินสด 24 ลา้นบาท ทั้งน้ีสาเหตุหลกัมาจากบริษทัฯ มีสินคา้คงเหลือลดลง 116 ลา้นบาท และการเพ่ิมข้ึนของเจา้หน้ี
การคา้และเจา้หน้ีอ่ืน 52 ลา้นบาท และไดมี้การจ่ายค่าใชจ่้ายใหพ้นกังานท่ีเกษียณอายขุองบริษทัฯ 16 ลา้นบาท 

กระแสเงินสดใช้ไปจากกิจกรรมการลงทุนสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน                         
(20) ลา้นบาท โดยสาเหตุหลกัมาจากมาจากเงินสดจ่ายซ้ือสินทรัพยถ์าวร เพ่ือใชใ้นการด าเนินงานของกลุ่มบริษทัฯ 

กระแสเงินสดรับจากกิจกรรมจดัหาเงินสุทธิส าหรับปี ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธันวาคม 2562 จ านวน 26 ลา้นบาท 
สาเหตุจากการช าระคืนเงินกู้ยืมระยะสั้ นและตั๋วแลกเงิน รวมถึงการช าระเงินกู้ยืมระยะยาวตามก าหนดช าระ                 
อยา่งไรกต็ามในระหวา่งปี บริษทัฯ มีเงินสดรับจากการออกหุน้สามญัตามใบส าคญัแสดงสิทธิ 

จากทั้งกิจกรรมด าเนินงาน ลงทุน และจดัหาเงิน กลุ่มบริษทัฯ มีเงินสดสุทธิประจ าปี 2562 เพ่ิมข้ึนจ านวน 151 
ลา้นบาท และเม่ือรวมกบัเงินสดตน้งวด 397 ลา้นบาท ท าใหมี้เงินสด ณ วนัส้ินงวด เท่ากบั 548 ลา้นบาท 

 
 
 

หน่วย : ล้านบาท 
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มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
 

คุณศิริพร  ขัตตพงษ์  ท าไมสินค้าคงเหลอืลดลง   

ตอบโดย 
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

บริษทัฯ พยายามระบายสินคา้คงเหลือ เพ่ือสร้างสภาพคล่องใหก้บับริษทัฯ 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์   บริษทัฯ ยงัมคีวามต้องการขายที่ดนิหรือไม่?  
ควรจะท าการติดตั้งป้ายประกาศขายที่ดินอย่างเห็นได้ชัดเพื่อให้สามารถขายที่ดินได้
และน าเงนิที่ได้จากการขายที่ดินมาเป็นทุนในการใช้บริหารกิจการบริษัทแทนการกู้ยืม
เงนิจากธนาคารซ่ึงท าให้เสียดอกเบีย้ 

ตอบโดย 
คุณสุนนัทา  เตียสุวรรณ์ 

บริษทัฯ ยงัมีความตอ้งการท่ีจะขายท่ีดิน  แต่ท่ีดินน้ีมีขนาดแปลงใหญ่ เน้ือท่ีประมาณ 
12 ไร่  ซ่ึงมีมูลค่าเกินหน่ึงพนัลา้นบาท จึงท าใหบ้ริษทัฯ ตอ้งพิจารณาถึงความคุม้ค่าท่ี
จะเกิดจากการขายให้มากท่ีสุด เพ่ือประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ ค านึงถึงประโยชน์
สูงสุดของผูถื้อหุน้ทุกท่าน 

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย 252,754,794 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.73 

ไม่เห็นดว้ย 674,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.27 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ                      0.00 
รวม 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

          หมายเหตุ  :  ในวาระน้ี มีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมเพ่ิมข้ึนจ านวน 11,038 หุน้ 
 

สรุปที่ประชุม  มีมติอนุมติังบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนส าหรับปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 
 

วาระที ่3      พจิารณาอนุมัติการจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมของบริษัทโดยใช้ก าไรสุทธิ ประจ าปี 2555  
 

 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมดงัน้ี 
 

ข้อมูลงบก าไรขาดทุน (บางส่วน) ของบริษทั  

รายการ (หน่วย : ล้านบาท) 
งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกจิการ 

2562 2561 2562 2561 
รายไดร้วม  3,029      3,173 2,531 2,440 
ก าไร(ขาดทุน) ส่วนท่ีเป็นของผูถื้อหุน้ของบริษทัฯ  (241) 168        (508) 48 
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)  

     (0.5178) 0.3890 (1.0899) 0.1122 
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เ น่ื องด้ว ยในปี  2 562  บ ริษัทฯ  มีผลขาด ทุนจากงบการ เ งิน เฉพาะ กิจการจ านวน  508  ล้านบาท                            

คณะกรรมการบริษทั  จึงพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากก าไรสะสมโดยใชก้ าไรสุทธิประจ าปี 2555  ในอตัราหุน้ละ 0.10 
บาท รวมเป็นเงิน 48.67 ลา้นบาท ซ่ึงจ่ายจากก าไรสุทธิส่วนท่ีได้รับการส่งสริมการลงทุนท่ีได้รับยกเวน้ภาษีเงินได ้                     
นิติบุคคลทั้งจ านวนใหแ้ก่ ผูถื้อหุน้ โดยก าหนดรายช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 16 มีนาคม 2563 และก าหนด               
วนัจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  11 สิงหาคม 2563  

 
ทั้งน้ีคุณวีระชยั  ตนัติกุล กรรมการอิสระ  ไดก้ล่าวต่อท่ีประชุมว่าการพิจารณาอนุมติัจ่ายเงินปันผลจากก าไร

สะสมโดยใชก้ าไรสุทธิประจ าปี 2555  นั้นเป็นการพิจารณาก่อนจะมีวิกฤตการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19)  
เกิดข้ึน ต่อมาดว้ยสถานการณ์โรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) เกิดข้ึน ส่งผลกระทบต่อบริษทัฯ ซ่ึงไดมี้หยุด
ประกอบกิจการเป็นการชัว่คราวบางส่วน และไม่อาจคาดเดาไดว้่าการแพร่ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-
19) จะส้ินสุดลงเม่ือไหร่ จึงเห็นวา่ควรเกบ็ก าไรสะสมท่ีมีอยูน้ี่เอาไวก่้อนเพ่ือรักษาสภาพคล่องของบริษทัฯ และใชใ้นกรณี
จ าเป็นมากกวา่จึงขอใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาใหบ้ริษทัฯ ไม่จ่ายเงินปันผล   
 

            ประธานท่ีประชุม กล่าวเพ่ิมเติมว่า เพ่ือใหบ้ริษทัฯ รักษาสภาพคล่องใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจและมีเงินทุน
หมุนเวียนในกิจการโดยไม่ตอ้งกูย้ืมจากธนาคารพาณิชยน์ั้น เราจึงควรเก็บเงินไวก่้อน แต่ทั้งน้ีหากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคระบาดไวรัสโคโรนา (COVID-19) ดีข้ึนหรือส้ินสุดลงทางบริษทัฯ จะพิจารณาจ่ายเงินปันผลอีกคร้ัง  
       

มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
 

คุณสมชาย ปัดภัย 
  

จะต้องลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้อย่างไร จึงจะได้รับเงินปันผล (เห็นด้วย หรือไม่เห็น
ด้วย) และสัดส่วนคะแนนจะต้องได้เท่าไหร่จงึจะเป็นการอนุมตัจ่ิายเงินปันผล 

ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

หากตอ้งการไดรั้บเงินปันผลใหล้งคะแนนเห็นดว้ยในวาระท่ี 3 น้ี 
สดัส่วนของคะแนนเสียงท่ีจะไดรั้บการอนุมติัการจ่ายเงินปันผล คือ มากกวา่ร้อยละ 50 

คุณสุริยนต์ จติราภัณฑ์  จากมติคณะกรรมการบริษัท มีมติให้อนุมัติการจ่ายเงินปันผลแล้วท าไมการประชุม
สามญัผู้ถือหุ้นท่านกลบัไม่เห็นด้วยกบัการอนุมตัจ่ิายเงนิปันผล 

ตอบโดย 
คุณสุนนัทา  เตียสุวรรณ์   

เจตนาเดิม คณะกรรมการบริษทั ไดมี้มติใหเ้สนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุน้ในการพิจารณา
อนุมติัจ่ายเงินปันผลให้กับผูถื้อหุ้นในราคา 0.10 บาท จากก าไรสะสมของบริษทั                 
โดยใช้ก าไรสุทธิประจ าปี 2555 โดยบริษทัฯ ได้แจ้งมติคณะกรรมการบริษทั ต่อ                 
ตลาดหลกัทรัพย์ฯ เม่ือ 28กุมภาพนัธ์ 2563 ท่ีผ่านมา ซ่ึงช่วงเวลานั้นสถาณการณ์                  
การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ยงัไม่วิกฤตและ
บริษทัฯ ยงัสามารถบริหารกระแสเงินสดได ้ แต่ต่อมาช่วงปลายเดือนมีนาคม – จนถึง
เดือนมิถุนายนท่ีผ่านมา การแพร่ระบาดของโรคดงักล่าวเป็นไปอย่างแพร่หลายส่งผล
กระทบต่อเศรษฐกิจและบริษทั ดงันั้นจึงท าให้ผูถื้อหุ้นรายใหญ่ตอ้งการให้บริษทัฯ 
รักษาสภาพคล่องใหเ้พียงพอต่อการด าเนินธุรกิจต่อไป 
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คุณสุริยนต์ จิตราภณัฑ์ การจะจ่ายเงินปันผลตามกําหนดเดิมถ้าหากมีการอนุมัติจ่ายจะได้รับเงินช่วงเดือน
สิงหาคม  แต่ถ้าหากบริษัทฯ ต้องการเก็บกระแสเงินสดไว้ใช้ในกิจการก่อนช่วงนี ้  
ควรอนุมัติจ่ายแต่เลื่อนเวลาการจ่ายจากเดิมเดือนสิงหาคมออกไปเป็นเดือนกันยายน
หรือตุลาคมได้หรือไม่ 

ตอบโดย  
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

 การจ่ายเงินปันผลตอ้งจ่ายหลงัจากวนัท่ีมีการอนุมติัภายใน 1 เดือน นับแต่วนัท่ี   
ท่ีประชุมผูถื้อหุน้ลงมติ 

นายสุกฤตย์  สุรบถโสภณ  
 

บริษัทฯ  ไ ด้แ จ้งวันกํ าหนดสิทธิ เพื่อ รับ เงิน ปันผล  ซ่ึ งขึ้น เค ร่ืองหมาย  XD   
ไว้อย่างชัดเจนแล้วน้ัน ผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตามกําหนดวันดังกล่าวก็คาดหวังจะได้รับ   
เงินปันผลตามที่กําหนด แต่พอมาประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันนี้กลับไม่เห็นด้วยจะให้
จ่ายเงินปันผล ผมคิดว่าบริษัทฯ อาจจะถูกผู้ถือหุ้นฟ้องร้องได้ซ่ึงมันอาจทําให้บริษัท
ของท่านเสียช่ือเสียงได้ 

ตอบโดย 
คุณดุษิต จงสุทธนามณี 

ขอช้ีแจงออกเป็น 2 กรณีดงัน้ี 
        1. ในฐานะกรรมการบริษทั ท่านคณะกรรมการบริษทัมีหน้าท่ีกาํหนดวาระการ
ประชุมและลงมติเห็นด้วยให้นําเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นประจําปี 2562 
พิจารณาอนุมติั 
        2. ในฐานะผู ้ถือหุ้น  ท่านคณะกรรมการบริษัทท่ีท่านถือหุ้นของบริษัทนั้ น   
ท่านก็ใช้สิทธิของท่านในการลงมติตามท่ีท่านเห็นสมควร ซ่ึงการอนุมติัข้ึนอยู่กับ   
ผลการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ท่ีมาร่วมประชุมทุกท่าน 
 

        ดงันั้นการท่ีบริษทัฯ แจ้งสารสนเทศ และกาํหนดวนัจ่ายปันผลชัดเจนแลว้นั้น   
ก็ตาม  ทั้ ง น้ี เ ม่ือมีการลงคะแนนเสียงไม่เห็นด้วยให้อนุมัติการจ่ายเ งินปันผล   
มติท่ีประชุมก็ต้องเป็นไปตามผลคะแนนท่ีได้  จึงไม่ได้เป็นการทาํผิดต่อกฎหมาย 
พระราชบญัญติัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพยใ์ดๆ 

ตอบโดย 
คุณปรีดา  เตียสุวรรณ์ 

หากบริษทัฯ มีผลประกอบการท่ีดีและกระแสเงินสดเพียงพอ คณะกรรมการบริษทัจะ
มีการจดัประชุมอีกคร้ังเพ่ือพิจารณาการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล แต่ทั้งน้ีขอให้ผ่าน
ช่วงเดือนสิงหาคมน้ีไปก่อน เพื่อดูวา่ออเดอร์ท่ีจะเขา้มาจะมากนอ้ยเพียงใด  

 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติไม่อนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 
เห็นดว้ย   70,437,030 เสียง คิดเป็นร้อยละ         27.79 
ไม่เห็นดว้ย          182,992,488 เสียง คิดเป็นร้อยละ         72.21 
งดออกเสียง       0                เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00 
บตัรเสีย                      0                เสียง คิดเป็นร้อยละ           0.00 
รวม              253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00 
 

สรุปทีป่ระชุม  มีมติไม่อนุมติัการจ่ายเงินปันผลจากกาํไรสะสมโดยใชก้าํไรสุทธิประจาํปี 2555                   
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วาระที่ 4   พจิารณาอนุมตักิารเสนอช่ือกรรมการที่ครบก าหนดออกตามวาระกลบัเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอกีวาระหนึ่ง 
  

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย  ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดค่าตอบแทน                 
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุมวา่    
 

ดว้ยขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ขอ้ 19. ในหนา้ท่ี 29 ของเอกสารประกอบพิจารณาวาระก าหนดใหก้รรมการออก
จากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด โดยกรรมการคนท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสุดเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการ 
โดยผูถื้อหุน้สามารถแต่งตั้งกรรมการท่ีครบวาระกลบัเขา้รับต าแหน่งต่ออีกก็ได ้ดงันั้น 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมดของ
บริษทัท่ีมีอยู่ 10 คน คือ 3 คน ท่ีจะตอ้งพน้ต าแหน่งตามวาระ ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปีทุกปี จึงตอ้งเสนอ               
ต่อผูถื้อหุน้เพ่ือพิจารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระซ่ึงกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระคือ   

 

1) คุณสุนนัทา  เตียสุวรรณ์  2) คุณปราณี คุณประเสริฐ  3) คุณจ านงค ์ วฒันเกส      
     

คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนซ่ึงไม่รวมกรรมการท่านท่ีมีส่วนไดเ้สียไดพิ้จารณาแลว้ว่า
กรรมการมีคุณสมบติัครบถว้นตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั และมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ในธุรกิจ
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานของบริษทั ซ่ึงมีประวติัโดยสังเขปของกรรมการท่ีครบก าหนดวาระทั้ง 3 ท่าน ตามเอกสาร
ประกอบพิจารณา หน้าท่ี 10 - 13 และบริษทัฯ ค านึงถึงสิทธิของผูถื้อหุ้นทุกราย โดยได้แจ้งสารสนเทศไปยงัตลาด
หลกัทรัพยฯ์ เก่ียวกบัการใหผู้ถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั ในช่วงเดือนตุลาคม-ธันวาคม 
โดยผ่าน Website ของบริษทัฯ ส าหรับปีน้ีไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเขา้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 
คณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน จึงเสนอกรรมการบริษทัใหผู้ถื้อหุน้พิจารณาอนุมติัโดยมีกรรมการรายเดิม
ทั้ง 3 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระหน่ึง 
   

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากของกรรมการรายเดิมกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอีกวาระ
หน่ึงดงัน้ี 

 

1) สุนันทา  เตยีสุวรรณ์ 
เห็นดว้ย 222,225,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.69 
ไม่เห็นดว้ย 31,204,183 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.31 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
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2) คุณปราณี คุณประเสริฐ   
 
เห็นดว้ย 222,225,335 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.69 
ไม่เห็นดว้ย 30,529,459 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.05 
งดออกเสียง 674,724 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.26 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 

3) คุณจ านงค์  วฒันเกส 
เห็นดว้ย 222,392,669 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.75 
ไม่เห็นดว้ย 31,036,849 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.25 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0     เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 

 
สรุปที่ประชุม   มีมติอนุมติัการเสนอช่ือกรรมการทั้ง 3 คน ท่ีครบก าหนดออกตามวาระกลบัเขา้ด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง   
 
วาระที่ 5      พจิารณาอนุมตักิ าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2563 
 

 

ประธานฯ ได้มอบหมายให้คุณวีระชัย  ตันติกุล ประธานกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน                   
ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณวีระชยั ช้ีแจงต่อท่ีประชุมวา่คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามหลกัเกณฑก์ารพิจารณาก าหนดค่าตอบแทน
ของกรรมการบริษทั โดยการเสนอของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ซ่ึงพิจารณาจากผลประกอบการ                 
ของบริษทัฯ และความเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ี ความรับผิดชอบ ผลงานและผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจากกรรมการในแต่ละ
ท่านเป็นเกณฑใ์นการพิจารณาดว้ยวงเงินขออนุมติัประจ าปี 2563 ไม่เกิน 12.0 ลา้นบาท ไม่รวมค่าตอบแทนกรรมการ
บริษทัในฐานะกรรมการบริหาร ทั้งน้ีไดแ้นบรายงานค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการบริหารและ
ผูบ้ริหารของปี 2562  ดงัรายละเอียดในหนา้ท่ี 16 ของเอกสารประกอบการประชุม 

 
 

ส าหรับวาระน้ี การนบัคะแนนเสียง ไดแ้ยกคะแนนเสียงของกรรมการผูมี้ส่วนไดเ้สีย ไวใ้นส่วนไม่มีสิทธิ                 
ออกเสียง โดยมีจ านวนการถือหุน้ทั้งส้ิน 36,235,050 เสียง และไม่นบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงในการนบัคะแนนเสียง โดย
วาระน้ีต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม              
ตาม พ.ร.บ. มหาชน มาตรา 90 และไม่รวมจ านวนหุน้ของผูไ้ม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนเสียง ตามมาตรา 33 
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ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้น
ซ่ึงมาประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 176,030,935 เสียง คิดเป็นร้อยละ 81.05 
ไม่เห็นดว้ย 41,163,533 เสียง คิดเป็นร้อยละ 18.95 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 217,194,468 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่มีสิทธิออกเสียง  36,235,050 เสียง   

 

วาระที่ 6    พจิารณาอนุมตัแิต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจ าปี 2563 และก าหนดค่าตอบแทน   
 

ประธานฯ ขอใหคุ้ณวีระชยั ตนัติกลุ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผูช้ี้แจงรายละอียด 
 

คุณวีระชัย  ช้ีแจงต่อท่ีประชุมว่าคณะกรรมการตรวจสอบไดมี้กระบวนการพิจารณาคดัเลือกผูส้อบบญัชี
ส าหรับปี 2563 และได้เสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาน าเสนอต่อท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นเ พ่ือพิจารณาแต่งตั้ ง                   
นางสาวศิราภรณ์  เอ้ือนนัตก์ลุ ผูส้อบบญัชี รับอนุญาตเลขท่ี 3844 หรือ นางชลรส สนัติอศัวราภรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขท่ี 4523 หรือ นายฉตัรชยั เกษมศรีธนาวฒัน์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตทะเบียนเลขท่ี 5813 แห่งบริษทั ส านกังาน อีวาย 
จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ประจ าปี 2563  คณะกรรมการตรวจสอบมีความเห็นว่าบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั                  
มีเครือข่ายครอบคลุม เป็นท่ียอมรับในหลายประเทศ ซ่ึงจะท าใหม้าตรฐานการตรวจสอบบญัชีของบริษทัอยู่ในระดบัสากล 
และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปีเป็นจ านวนเงินไม่เกิน 3.40 ลา้นบาท  ซ่ึงมีความสมเหตุสมผล และผูส้อบบญีัทั้ง 3 ราย
ขา้งตน้รวมถึงบริษทั ส านกังาน อีวาย จ ากดั ไม่มีความสัมพนัธ์หรือรายการท่ีอาจก่อใหเ้กิดความขดัแยง้ทางผลประโยชน์
กบับริษทัแต่อยา่งใดดงัรายละเอียดในหนา้ท่ี 17 ของเอกสารประกอบการประชุม                 

 

มผีู้ถือหุ้นสอบถามดงันี ้
 
 

คุณสุเมธ  วฒันรังสรรค์ 
 

ท าไมผูส้อบบญัชีถึงตอ้งเป็น บริษทั ส านกังาน อีวาย และค่าสอบบญัชีในแต่ปีถือว่า
ราคาค่อนขา้งสูง 

ตอบโดย  
คุณวีระชยั  ตนัติกลุ 

จะรับไวพิ้จารณา 

 

โดยท่ีประชุมผูถื้อหุน้ไดมี้มติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ดงัน้ี 
 

เห็นดว้ย 222,433,919 เสียง คิดเป็นร้อยละ 87.77 

ไม่เห็นดว้ย 30,995,599 เสียง คิดเป็นร้อยละ 12.23 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 

รวม 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 

 



หน้า 16 จาก 18  

 

วาระที่ 7   พจิารณาอนุมตัิแก้ไขข้อ 35 และข้อ 36 ของข้อบังคับบริษทัฯ 
    

                 ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม   
   

คุณดุษิต ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบว่าเน่ืองดว้ยเม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2563 ท่ีผ่านมาไดมี้การประกาศใชบ้งัคบั                 
พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์โดยให้ยกเลิกประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบบัท่ี 
74/2557 เร่ืองการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ทั้งน้ีเพ่ือให้ขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เป็นไปตามขอ้ก าหนดของพระราช
ก าหนดฉบบัใหม่ดงักล่าวจึงขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองการแกไ้ขขอ้บงัคบัของบริษทัฯ เร่ืองการประชุมผ่านส่ือ
อิเลก็ทรอนิกส์ในการประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือรองรับ การจดัประชุมในอนาคต บริษทัฯ จึงขอแกไ้ขขอ้บงัคบั ขอ้ 35 และ 36 
รายละเอียดดงัน้ี 

 

     ข้อ 35.ในการเ รียกประชุมผู ้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่าน                    

ส่ืออิเล็กทรอนิกส์นั้นให้คณะกรรมการจดัท าเป็นหนงัสือนัดประชุม สถานท่ี วนั เวลา ระเบียบ วาระการประชุม และ                   

เร่ืองท่ีจะเสนอต่อท่ีประชุมพร้อมดว้ยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุใหช้ดัเจนว่าเป็นเร่ืองท่ีเสนอเพ่ือทราบ เพ่ืออนุมติั 

หรือเพ่ือพิจารณา แลว้แต่กรณี รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเร่ืองดงักล่าว และจดัส่งใหผู้ถื้อหุน้ทราบไม่นอ้ยกว่า 

7 วนั ก่อนวนัประชุมโดยโฆษณาวนับอกกล่าวนดัประชุมในหนงัสือพิมพติ์ดต่อกนั 3 วนั ก่อนวนัประชุมไม่นอ้ยกว่า 3 วนั      

ทั้ งน้ีหากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพ่ือจัดให้มีการประชุมผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได ้             

โดยจะตอ้งจดัส่งและลงโฆษณาทางหนงัสือพิมพต์ามระยะเวลาท่ีก าหนดขา้งตน้ 

  ให้คณะกรรมการเป็นผูก้  าหนด วนั เวลา และสถานท่ีประชุมผูถื้อหุ้นซ่ึงสถานท่ีท่ีจะใชเ้ป็นท่ีประชุมผูถื้อหุ้นนั้น

ตอ้งอยู่ในท้องท่ีอนัเป็นท่ีตั้ งของส านักงานใหญ่ หรือส านักงานสาขา  หรือจังหวดัใกลเ้คียงกับท่ีตั้ งส านักงานใหญ่                   

และส านกังานสาขา หรือจงัหวดัอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการเห็นวา่เหมาะสม 
 

          ขอ้ 36. ในการประชุมผูถื้อหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมดว้ยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่าน ส่ืออิเล็กทรอนิกส์                 

ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้ (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกวา่ 25 คน และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 

1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้  (ถา้มี) มาประชุมไม่นอ้ยกว่า

ก่ึงหน่ึงของจ านวนผูถื้อหุ้นทั้งหมด และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด            

ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุน้นอ้ยกวา่ 25 คน จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ในกรณีท่ีมีการประชุมผา่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ การด าเนินการจะตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามท่ีกฎหมาย

ก าหนด 

 

 

 



หน้า 17 จาก 18  

 

ในกรณีท่ีปรากฏว่าการประชุมผูถื้อหุน้คร้ังใดเม่ือล่วงเวลานบัไปแลว้ถึง 1 ชัว่โมง จ านวนผูถื้อหุ้นซ่ึงมาเขา้ร่วม

ประชุม ไม่ครบองค์ประชุมตามท่ีก าหนดไว ้หากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นไดเ้รียกนดัประชุมเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให ้             

การประชุมเป็นอันระงับไปหากว่าการประชุมผูถื้อหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะเพราะผูถื้อหุ้นร้องขอให้

คณะกรรมการนดัประชุมใหม่ และใหส่้งหนงัสือนดัประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ไม่นอ้ยกว่า 7 วนั ก่อนวนัประชุม ในการประชุม

คร้ังหลงัน้ีไม่บงัคบัวา่จะตอ้งครบองคป์ระชุม 

ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงมากกวา่ 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและไม่มีสิทธิออกเสียง ดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
บตัรเสีย 0       เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.00 
รวม 253,429,518 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
     

วาระที่ 8     พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ (ถ้ามี) 
 
 

ประธานฯ ไดม้อบหมายใหคุ้ณดุษิต จงสุทธนามณี  ช้ีแจงรายละเอียดต่อท่ีประชุม    
 

คุณดุษิต ช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงระเบียบวาระอ่ืนว่าคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความส าคัญในการ                  
จดัประชุมผูถื้อหุน้ รวมถึงสิทธิและความเท่าเทียมกนัของผูถื้อหุน้ จึงก าหนดใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอวาระการประชุมผูถื้อหุน้               
เป็นการล่วงหนา้ในช่วงวนัท่ี 1 ตุลาคม – 31 ธันวาคม โดยผ่านทาง Website ของบริษทัฯ อย่างไม่เป็นทางการก่อนท่ี                  
ผูถื้อหุ้นจะจดัท าเป็นหนงัสือถึงคณะกรรมการบริษทัในภายหลงั และหลงัจากท่ีคณะกรรมการพิจารณาเร่ืองท่ีผูถื้อหุ้น
เสนอ โดยมีมติไม่บรรจุเป็นวาระการประชุม จะแจง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบพร้อมเหตุผลผ่าน Website ของบริษทัฯ และ                  
ผา่นช่องทางเผยแพร่ของตลาดหลกัทรัพยฯ์ ก่อนการประชุม และแจง้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้อีกคร้ังในวนัประชุม  

 

ทั้ ง น้ีในการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นประจ าปี  2562 น้ีไม่มีผู ้ถือหุ้นส่งวาระการประชุมมายังบริษัท                        
เป็นการล่วงหนา้แต่อย่างใด เวน้แต่ จะมีผูถื้อหุ้นเสนอตามขอ้ก าหนดกฎหมายตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั             
พ.ศ. 2535 มาตรา 105 ก าหนดว่า “ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกว่า 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 
จะขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีก าหนดไวใ้นหนังสือนัดประชุมอีกก็ได”้ จึงมีวาระท่ี 8 ไวร้องรับตาม
กฎหมายท่ีก าหนด  
 
 
 
 
 
 






