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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจําปี ���� 

ของ 

บริษัท สาลี#อุตสาหกรรม จํากัด (มหาชน) 
 

เวลาและสถานที# 

ประชุมเมื�อวนัที�  �� เมษายน ���� 

เวลา   ��.�� – ��.�� น. 

ณ   หอ้งประชุมใหญ่ บริษทั สาลี�อุตสาหกรรม จาํกดั (มหาชน) เลขที� �2 หมู่ �� ต.คลองสี�  
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ����� 
 

กรรมการที#เข้าร่วมประชุม 

1. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช ประธานกรรมการ/กรรมการตรวจสอบ 
2. นายไพฑูรย ์ เลิศเพญ็เมธา  กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ / 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
3. นายพฒันา  อศัวนิเวศน์  กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ / 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
4. นายสาทิส  ตตัวธร   รองประธานกรรมการ/ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการผูจ้ดัการ (รักษาการ) 
5. นายสุชาติ จิวะพรทิพย ์  กรรมการ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นางพิมพา  จิวะพรทิพย ์  กรรมการ 
7. นายเลอพงศ ์ วงศท์วีพิพฒัน์  กรรมการ 
8. นายสุพจน์  สุนทรินคะ  กรรมการ / เลขานุการบริษทั 

 
กรรมการที#ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

 - 
ตวัแทนผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (บริษทัสํานักงาน อ ีวาย จาํกดั) 

1. คุณสุมาลี  รีวราบณัฑิต 
2. คุณภทัริน  เตียวสุวรรณ 

 
ผู้บริหารที#เข้าร่วมประชุม 

นางสาวศิริวรรณ  ปัญจมทุม  ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
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เริ#มการประชุม 

 คุณอชิรญา ระเบียบนาวีนุรักษ ์ ไดรั้บมอบหมายใหท้าํหนา้ที�เป็นพิธีกรเพื�อดาํเนินการประชุม  
พิธีกรแนะนํารายชื�อคณะกรรมการที� เข้าร่วมประชุมจํานวน 2 ท่าน ซึ� งคิดเป็น ���% ของ

คณะกรรมการบริษทั และแนะนําคณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 
รวมทัLงผูบ้ริหารและผูส้อบบญัชีของบริษทั ตามลาํดบั 
 พิธีกรไดชี้Lแจงวา่ ตามนโยบายการกาํกบัดูแลกิจการที�ดีของบริษทัฯ เกี�ยวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั บริษทัฯ ไดก้าํหนดเงื�อนไข หลกัเกณฑ ์และวิธีปฏิบติั ในการเขา้ร่วมประชุม 
การมอบฉนัทะ และการออกเสียงลงคะแนนแทนไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร และไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้พร้อมสาํเนา
ขอ้บงัคบัหมวดที� 4 เรื�องการประชุมผูถื้อหุน้แนบไปกบัหนงัสือเชิญประชุมแลว้  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ครัL งนีL  บริษทัฯ ขอเรียนชีLแจงเกี�ยวกบัวิธีการดาํเนินการประชุม และขัLนตอนการลงคะแนนเสียงของผูถื้อหุน้ใน
แต่วาระ ดงันีL  

1. ผูถื้อหุน้ที�มาประชุมดว้ยตนเอง และผูรั้บมอบฉนัทะที�ไดรั้บมอบฉนัทะใหอ้อกเสียงในที�ประชุม แต่ละ

ท่านจะไดรั้บบตัรลงคะแนนตอนลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม  สาํหรับผูรั้บมอบฉันทะที�ผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลง

มติไวช้ัดเจนแลว้ว่า เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในหนังสือมอบฉันทะแลว้จะไม่ไดรั้บแจกบตัร

ลงคะแนนอีก 

2. การประชุมจะพิจารณาเรื�องตามลาํดบัระเบียบวาระในหนงัสือเชิญประชุม   โดยจะนาํเสนอขอ้มูลใน

แต่ละวาระ และเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นซักถามก่อน แลว้จึงให้มีการลงมติสําหรับวาระนัLน ๆ   กรณีที�ผูถื้อหุ้น

หรือผูรั้บมอบฉันทะตอ้งการซักถามหรือแสดงความเห็น กรุณายกมือขึLนและขอให้ท่านแจง้ชื�อและนามสกุล  

และในกรณีที�ท่านเป็นผูรั้บมอบฉันทะ กรุณาแจง้ชื�อผูถื้อหุน้ที�ท่านรับมอบฉันทะมา ใหที้�ประชุมรับทราบดว้ย

ทุกครัL ง 

3. ภายหลงัที�ท่านไดรั้บทราบรายละเอียดในแต่ละวาระแลว้ ยกเวน้วาระที� 2 ซึ� งเป็นวาระเสนอให้ที�

ประชุมรับทราบ ซึ�งไม่ตอ้งลงคะแนน    สาํหรับผูถื้อหุน้ท่านใดที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียงในวาระใด ขอให้

ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนที�ไดรั้บจากเจา้หนา้ที�ตอนลงทะเบียน และส่งใหก้บัเจา้หนา้ที�ของบริษทั   ทัLงนีL  เพื�อ

ความสะดวกและรวดเร็วในการนบัคะแนน เจา้หนา้ที�ของบริษทัจะจดัเก็บเฉพาะบตัรลงคะแนนของผูถื้อหุน้ที�

ลงคะแนนไม่เห็นดว้ย และงดออกเสียง  โดยผูถื้อหุ้นท่านใดที�ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ขอให้ยกมือขึLน 

เพื�อใหเ้จา้หนา้ที�จดัเก็บบตัรลงคะแนนตามลาํดบั     สาํหรับวาระที� 6 เรื�องพิจารณาอนุมติัการแต่งตัLงกรรมการ

แทนกรรมการที�พน้ตาํแหน่งตามวาระ  บริษทัจะเก็บบตัรลงคะแนนผูถื้อหุน้ทุกท่าน และจะจดับตัรลงคะแนน

ตามรายชื�อกรรมการที�ไดรั้บการเสนอชื�อเป็นรายบุคคล 

4. ผูถื้อหุน้ทุกท่านมีคะแนนเสียงหนึ� งเสียงต่อหนึ� งหุน้  ผูถื้อหุน้ท่านใดที�มีส่วนไดเ้สียเป็นพิเศษในวาระ

ใดจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในวาระนัLน ๆ 

5. ในวาระการนบัคะแนนเสียงใหถื้อคะแนนเสียงมากของผูถื้อหุน้ซึ� งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

ยกเวน้วาระที� � (แกไ้ขขอ้บงัคบั) ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า � ใน � ของจาํนวนเสียงทัLงหมด

ของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม และวาระที� 7 (ค่าตอบแทนกรรมการ) ตอ้งไดรั้บอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 

ใน 3 ของจาํนวนเสียงทัLงหมดของผูถื้อหุน้ที�มาประชุม    
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6. การรวบรวมผลคะแนน  บริษทัฯ จะนาํคะแนนเสียงที�ไม่เห็นดว้ย งดออกเสียง รวมทัLงคะแนนเสียงตาม

บตัรเสีย (ถา้มี) หกัออกจากจาํนวนเสียงทัLงหมดที�เขา้ร่วมประชุม  ส่วนที�เหลือถือเป็นคะแนนเสียงที�ประชุมเห็น

ดว้ยในวาระนัLน ๆ   

 กรณีที�จะถือวา่เป็นบตัรเสีย หมายถึง กรณีที�ผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉันทะแสดงเจตนาไม่ชดัเจนในบตัร
ลงคะแนน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกวา่ 1 ช่องในบตัรลงคะแนน หรือมีการแยกการลงคะแนนเสียง (ยกเวน้กรณี       
คสัโตเดียน) หรือ กรณีที�มีการแกไ้ขการลงคะแนนในบตัรลงคะแนนโดยไม่ลงลายมือชื�อกาํกบั 

     ทัLงนีL  ในกรณีที�ไม่มีผูใ้ดแสดงความเห็นคดัคา้น หรือแสดงความเห็นเป็นอย่างอื�น ให้ถือว่าที�ประชุม
เห็นชอบ หรืออนุมติัเป็นเอกฉันท ์   หากบริษทัไดมี้การแจง้มติและคะแนนเสียงต่อที�ประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ไม่
สามารถออกเสียงยอ้นหลงัในวาระก่อนได ้  ทัLงนีL  เพื�อมิให้เป็นการเสียเวลาระหว่างที�รอการนับคะแนนเสียง
บริษทัฯ จะสรุปผลการนบัคะแนนในวาระถดัไป 

7. เพื�อเป็นการใหผู้ถื้อหุน้รายย่อยมีสิทธิเสนอระเบียบวาระการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นและบุคคลเพื�อรับ

การพิจารณาเลือกตัLงเป็นกรรมการบริษทั  ระหว่างวนัที� 1� พฤศจิกายน 2561  ถึงวนัที� �� ธนัวาคม 2561   โดย

เมื�อครบกาํหนดเวลาแลว้  ปรากฎว่าไม่มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอวาระเพิ�มเติมในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และ

รายชื�อผูท้รงคุณวฒิุเพื�อรับเลือกตัLงเป็นกรรมการของบริษทั 

เพื�อใหก้ารนบัคะแนนเป็นไปอยา่งโปร่งใส พิธีกรขออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้จาํนวน � ท่าน เพื�อเป็น 

ตวัแทนผูถื้อหุน้เขา้ร่วมสังเกตการณ์และเป็นสักขีพยานในการตรวจนบัคะแนนในวาระต่าง ๆ โดยตวัแทนทัLง

สองท่าน ไดแ้ก่  คุณจารุมาส รุจิธรรม และคุณดวงพร กลิ�นหอม  

พิธีกรไดแ้ถลงต่อที�ประชุมวา่ มีผูเ้ขา้ร่วมประชุม ณ เวลานีL  ดงันีL  

 ผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจาํนวน �� ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้���,2��,�2� หุน้  
 โดยการมอบฉนัทะจาํนวน �� ราย นบัจาํนวนหุน้ได ้2��,���,�VW หุน้  
 รวมมีผูถื้อหุน้เขา้ร่วมประชุม �2 ราย รวมจาํนวนหุน้ �,��V,�W�,��W หุน้ คิดเป็นร้อยละ ��.�� ของ

หุน้ที�ชาํระแลว้ซึ�งมีจาํนวนทัLงสิLน �,���,�2�,��2 หุน้ 
        ซึ� งถือวา่ครบองคป์ระชุมตามขอ้บงัคบัของบริษทั   

  ประธานฯ ไดก้ล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และทาํการเปิดประชุมสามญัผูถื้อหุ้นประจาํปี ���� และขอให้
พิธีกรดาํเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่าง ๆ ดงัต่อไปนีL  
 

วาระที# -  พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจาํปี ���- 
 พิธีกร ไดแ้ถลงว่า ด้วยคณะกรรมการบริษทัฯ มีมติเสนอให้ที�ประชุมพิจารณารับรองรายงานการ
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจาํปี ����  ซึ� งประชุมเมื�อวนัที� �� เมษายน ���� ซึ� งไดจ้ดัส่งให้กบัผูถื้อหุ้นทุกราย
พร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้และไดข้อใหที้�ประชุมรับรองรายงานการประชุมดงักล่าว ตามรายงานที�เสนอ 

 ไม่มีผูถื้อหุน้ในหอ้งประชุมทกัทว้งหรือขอใหแ้กไ้ขรายงานการประชุมเป็นอยา่งอื�น 

โดยในวาระนี�มผีู้ รับมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ!มอีก # ท่าน สรุปข้อมลูการเข้าร่วมประชุม ดังนี� 
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจาํนวน )# ราย นับจาํนวนหุ้นได้ )+#,-+),+-. หุ้น  
 โดยการมอบฉันทะจาํนวน #- ราย นับจาํนวนหุ้นได้ -+#,-)#,.0# หุ้น  
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 รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม +) ราย รวมจาํนวนหุ้น ),..1,220,23# หุ้น  
 หุ้นของบริษัทที!จาํหน่ายได้แล้วมจีาํนวนทั�งสิ�น ),+3.,0-0,.2- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 22.31 ของหุ้น

ทั�งหมด 

ที�ประชุมไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉันทใ์หรั้บรองรายงานการประชุมดงักล่าวตามที�เสนอ โดยมีผู ้
ถือหุน้ออกเสียง ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,��V,���,��� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 
 

วาระที# �  รับทราบรายงานผลดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยประจาํปี ���- 
 เลขานุการบริษทั  ไดร้ายงานผลการดาํเนินงานของบริษทัและบริษทัย่อยในรอบปี ���� เพื�อให้ที�
ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัดงักล่าว ทัLงนีL  รายละเอียดผลการดาํเนินงานไดป้รากฎในรายงาน
ประจาํปี ���� ซึ�งไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกรายพร้อมหนงัสือเชิญประชุมแลว้ 

งบการเงินรวมของบริษทัและบริษทัย่อย 

- สินทรัพยร์วมของบริษทัและบริษทัย่อย เพิ�มขึLนจาก 2,010 ลา้นบาท ณ 31 ธ.ค. 2560  เป็น 
2,054 ลา้นบาท ณ 31 ธ.ค. 2561 คิดเป็นอตัราลดลงร้อยละ 2 

- หนีL สินรวมของบริษทัและบริษทัย่อยมีจาํนวน 404 ลา้นบาท ณ 31 ธ.ค. 2561 ซึ� งเพิ�มขึLนจาก
จาํนวน 364 ลา้นบาท ณ 31 ธ.ค. 2560 คิดเป็นอตัราเพิ�มขึLนร้อยละ 11 เนื�องจากเจา้หนีLการคา้ที�
เพิ�มขึLนและเงินกูย้ืมระยะยาวที�เพิ�มขึLนจากการก่อสร้างอาคารคลงัสินคา้แห่งใหม่ และทาํให้
อตัราส่วนหนีL สินต่อทุน (D/E Ratio) ของกลุ่มบริษทัเพิ�มขึLนจาก 0.22 เท่า ณ 31 ธ.ค. 2560 
เป็น 0.24 เท่า ณ 31 ธ.ค. 2561 

งบดุล 31 ธ.ค. 61 

(ล้านบาท) 

% ของ 

สินทรัพย์รวม 

31 ธ.ค. 60 

(ล้านบาท) 

% ของ 

สินทรัพย์รวม 

% 

เปลี#ยนแปลง 

สินทรัพยห์มุนเวียน 955 46 1,030 51 (7) 
สินทรัพยร์วม 2,054 100 2,010 100 2 
หนีL สินหมุนเวียน 274 13 228 11 20 
หนีL สินรวม 404 20 364 18 11 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,650 80 1,646 82 - 

 
- รายไดร้วมของบริษทัและบริษทัย่อยในปี ���� มีจาํนวน �,��� ลา้นบาท ซึ� งใกลเ้คียงกับ

จาํนวน 1,396 ลา้นบาท ในปี 2560 หรือคิดเป็นอตัราเพิ�มขึLนเพียงประมาณร้อยละ � อย่างไรก็
ตาม กลุ่มบริษทัมีกาํไรสุทธิรวม ��.V� ลา้นบาท ในปี ���� ซึ� งลดลงประมาณร้อยละ �� เมื�อ
เทียบกบั ��.�� ลา้นบาท ในปี ���� ซึ� งสาเหตุหลกัที�กาํไรสุทธิของกลุ่มบริษทัลดลงดงักล่าว 
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เนื�องมาจากอตัราส่วนตน้ทุนขายที�เพิ�มขึLนจากร้อยละ V� ในปี ���� เป็นร้อยละ V� ในปี ����
จากการแข่งขนัดา้นราคาที�สูงขึLน  

งบกาํไรขาดทุน ปี 2561 

(ล้านบาท) 

% ของ 

รายได้จากการ

ขาย 

ปี 2560 

(ล้านบาท) 

% ของ 

รายได้จากการ

ขาย 

% 

เปลี#ยนแปลง 

รายไดจ้ากการขาย 1,397 100 1,380 100 1 
รายไดร้วม 1,413 101 1,396 101 1 
ตน้ทุนขาย 1,063 76 1,021 74 4 
ค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร 302 22 296 21 2 
กาํไรก่อนดอกเบีLยและภาษี 48 3 79 6 (39) 
กาํไรสุทธิ 24.76 2 35.61 3 (30) 

และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือไม่    

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ที�ประชุมรับทราบผลการดาํเนินงานของบริษทัในรอบปี ���� 
 

วาระที# ; พิจารณาอนุมัติและรับรองงบดุล บัญชีกําไรขาดทุนและรายงานของผู้สอบบัญชีของบริษัท 

สิ<นสุด ณ วนัที# ;- ธันวาคม ���- 
 พิธีกร ไดแ้ถลงว่า ตามขอ้บงัคบัขอ้ �� ที�กาํหนดใหค้ณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การทาํงบดุล และบญัชี
กาํไรขาดทุน ณ วนัสิLนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั เสนอต่อที�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมสามญัประจาํปี 
เพื�อพิจารณาอนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุน บดันีL  บริษทัฯ ไดจ้ดัทาํงบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทั
สาํหรับรอบระยะเวลาบญัชีสิLนสุด ณ วนัที� �� ธันวาคม ����โดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาตของบริษทั คือบริษทั
สาํนกังาน อีวาย จาํกดั ไดใ้หค้วามเห็นรับรองงบการเงินดงักล่าว โดยไม่มีเงื�อนไขในการรับรองแต่อย่างใด ซึ� ง
ไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ ทัLงนีL  โดยไดส่้งมาพร้อมกบั
หนงัสือเชิญประชุมแลว้ ปรากฎตามรายงานประจาํปี ���� หนา้ ��� ถึง ��� 

และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือไม่    

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม 

โดยในวาระนี�มผีู้ รับมอบอาํนาจจากผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเพิ!มอีก 3 ท่าน สรุปข้อมลูการเข้าร่วมประชุม ดังนี� 
 ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองจาํนวน )# ราย นับจาํนวนหุ้นได้ )+#,-+),+-. หุ้น  
 โดยการมอบฉันทะจาํนวน 0. ราย นับจาํนวนหุ้นได้ --),1+2,9)+ หุ้น  
 รวมมผีู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุม +# ราย รวมจาํนวนหุ้น ),.#+,2.-,09+ หุ้น  
 หุ้นของบริษัทที!จาํหน่ายได้แล้วมจีาํนวนทั�งสิ�น ),+3.,0-0,.2- หุ้น คิดเป็นร้อยละ 2-.)) ของหุ้น

ทั�งหมด 
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 ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบดุลและบญัชีกาํไรขาดทุนของบริษทั และรายงาน
ของผูส้อบบญัชี สิLนสุด ณ วนัที� �� ธนัวาคม ���� ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียง 
ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 
 

วาระที# =  พจิารณาอนุมตักิารจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี ���- และการจ่ายเงินปันผล 
พิธีกร ไดแ้ถลงว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ไดมี้มติเสนอที�ประชุมพิจารณาจดัสรรกาํไร โดยจ่ายเงิน   

ปันผลจากผลการดาํเนินงานปี ���� (� ม.ค. – �� ธ.ค.) และจากกาํไรสะสม ในอตัราหุ้นละ �.�� บาท (หนึ� ง
สตางค)์ รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัLงสิLน ��,���,2��.�2 บาท 

โดยกาํหนดรายชื�อผูถื้อหุ้นที�มีสิทธิรับเงินปันผลในวนัที� � พฤษภาคม ���� (Record Date) และ
กาํหนดจ่ายเงินปันผลดงักล่าวในวนัที� �� พฤษภาคม ���� 

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  

โดยที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการจดัสรรกาํไรสุทธิประจาํปี 2561  
และการจ่ายเงินปันผล ตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียง ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 

 
วาระที# �  พจิารณาอนุมตัแิก้ไขข้อบังคับของบริษทั  
               พิธีกร แถลงวา่ เพื�อปรับปรุงขอ้บงัคบัของบริษทัฯ ใหส้อดคลอ้งกบัประกาศคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ ที� V�/���V เรื�อง การประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ฉบบัลงวนัที� �V มิถุนายน ���V  ประกอบกบัคาํ
ชีLแจงกรมพฒันาธุรกิจการคา้ เรื�อง การประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ของหา้งหุน้ส่วนจาํกดั บริษทัจาํกดั บริษทั
มหาชนจาํกดั สมาคมการคา้ และหอการคา้ ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที� V�/���V เรื�อง การ
ประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ ฉบบัลงวนัที� �� กนัยายน ���W ซึ�งกาํหนดใหบ้ริษทัมหาชนจาํกดัที�ประสงคจ์ะ
ประชุมผา่นสื�ออิเลก็ทรอนิกส์ จะตอ้งมีการกาํหนดเรื�องดงักล่าวไวใ้นขอ้บงัคบัของบริษทั ซึ� งตรงกบัขอ้บงัคบั
ของบริษทั  “หมวดที� � คณะกรรมการ” ขอ้ ��  
และคาํสั�งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ  ที� 21/2560  เรื�อง การแกไ้ขเพิ�มเติมกฎหมายเพื�ออาํนวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจ ไดแ้กไ้ขเพิ�มเติมพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจาํกดั พ.ศ.���� มาตรา ��� เรื�องการ
ใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เรียกประชุมวิสามญัผูถื้อหุน้ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั  “ หมวดที� � การประชุมผูถื้อหุน้” ขอ้ ��   
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ซึ� งกาํหนดตามกฎหมายเดิมไม่มีผลใช้บงัคบัต่อไปเนื�องจากขดักับกฎหมายดงักล่าว  รวมถึงแก้ไข
ปรับปรุงขอ้บงัคบัของบริษทัในส่วนที�เกี�ยวกบัการประชุมคณะกรรมการใหส้มบูรณ์ยิ�งขึLน โดยมีสาระสาํคญัของ
การเสนอแกไ้ขเพิ�มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ดงันีL  

ลาํดบั ข้อบังคับบริษทัฯ ฉบับปัจจุบัน ข้อบังคับที#เสนอให้แก้ไข 

1 หมวดที# 3 คณะกรรมการ 

 ข้อ 21  ในการประชุมคณะกรรมการ ต้องมี
กรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�งหนึ� งของจาํนวน
กรรมการทัLงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม ในกรณีที�
ประธานกรรมการไม่อยู่ ในที� ประชุมหรือไม่
สามารถปฏิบติัหนา้ที�ได ้ถา้มีรองประธานกรรมการ 
ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถา้ไม่มีรอง
ประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบติัหนา้ที�
ได้ ให้กรรมการซึ� งมาประชุมเลือกกรรมการคน
หนึ�งเป็นประธานในที�ประชุม 

หมวดที# 3 คณะกรรมการ 
ข้อ 21  ในการประชุมคณะกรรมการ ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่กึ�ง
หนึ�งของจาํนวนกรรมการทัLงหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม  
       ประธานกรรมการทําหน้าที#เป็นประธานในที#ประชุมทุกคราว ในกรณีที#

ประธานกรรมการไม่อยู่ในที#ประชุม หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที#ได้ ถ้ามีรอง

ประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการปฏิบัติหน้าที#แทน แต่ถ้าไม่มีรอง

ประธานกรรมการ หรือมีแต่รองประธานกรรมการไม่อยู่ในที#ประชุม หรือไม่

สามารถปฏิบัตหิน้าที#ได้ ให้กรรมการซึ#งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ#งเป็น

ประธานในที#ประชุม 

       กรรมการคนหนึ�งมีเสียงหนึ�งเสียงในการ
ลงคะแนน เวน้แต่กรรมการซึ�งมีส่วนไดเ้สียในเรื�อง
ใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื�องนัLน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนัใหป้ระธานในที�ประชุมออก
เสียงเพิ�มขึLนอีกเสียงหนึ�งเป็นเสียงชีLขาด 

     การวนิิจฉยัชีLขาดของที�ประชุมใหถื้อเสียงขา้ง
มาก 

 

 

       ในการประชุมคณะกรรมการแต่ละครั<ง ประธานในที#ประชุมจะกาํหนดให้

กรรมการของบริษัทเข้าร่วมประชุมและดาํเนินการใด ๆ ในการประชุมดงักล่าว

ผ่านสื#ออเิลก็ทรอนิกส์กไ็ด้ โดยที#กรรมการอย่างน้อยหนึ#งในสามขององค์

ประชุมต้องอยู่ในที#ประชุมแห่งเดยีวกนั และกรรมการทั<งหมดที#เข้าร่วม

ประชุมต้องอยู่ในประเทศไทยขณะที#มกีารประชุม 

       การประชุมผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์ตามวรรคสามต้องมีกระบวนการรักษา

ความมั#นคงปลอดภัยด้านสารสนเทศ โดยให้มกีารบันทกึเสียงหรือทั<งเสียงและ

ภาพแล้วแต่กรณี ของกรรมการทุกรายในที#ประชุมตลอดระยะเวลาที#มีการ

ประชุม รวมทั<งข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ที#เกิดจากบันทึกดังกล่าว และมี

ระบบควบคุมการประชุมเป็นไปตามกฎหมายที#เกี#ยวข้อง 

         กรรมการบริษัทซึ#งเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการผ่านสื#ออิเล็กทรอนิกส์

ด้วยวิธีการและเป็นไปตามเงื#อนไขที#กล่าวมาข้างต้น ถือว่าเป็นการเข้าร่วม

ประชุมอนัสามารถนับเป็นองค์ประชุมได้ และถือว่าการประชุมคณะกรรมการ

ผ่านสื# ออิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวมีผลเช่นเดียวกับการประชุมตามวิธีการที#

บัญญัตไิว้ในกฎหมายและข้อบังคบัฉบับนี< 

         การวินิจฉัยชี<ขาดของที#ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ#งมี

เสียงหนึ#งเสียงในการลงคะแนน เว้นแต่กรรมการซึ#งมีส่วนได้เสียในเรื#องใดไม่

มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื#องนั<น ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที#

ประชุมออกเสียงเพิ#มขึ<นอกีเสียงหนึ#งเป็นเสียงชี<ขาด          

2 หมวดที# 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 25  คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อ
หุ้นเป็นการประชุมสามญัประจาํปีภายใน � เดือน

นบัแต่วนัสิLนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 

หมวดที# 4 การประชุมผู้ถือหุ้น 

 ข้อ 25 คณะกรรมการตอ้งจดัให้มีการประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุมสามญั
ประจาํปีภายใน � เดือนนบัแต่วนัสิLนสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั 
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     การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ 
ให้เรียกว่า การประชุมวิสามัญ คณะกรรมการจะ
เรียกประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญัเมื�อใดก็ได้สุดแต่จะ
เห็นสมควร หรือผูถื้อหุ้นรวมกนันับจาํนวนหุ้นได้
ไม่น้อยกว่า � ใน � ของจาํนวนหุ้นที�จาํหน่ายได้

ทัL งหมด หรือผูถื้อหุ้นไม่น้อยกว่า �� คน ซึ� งมีหุ้น

นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ � ใน�� ของจาํนวนหุ้นที�

จาํหน่ายไดท้ัL งหมด จะเขา้ชื�อกันทาํหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุ้นเป็นการประชุม
วิสามัญเมื�อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการที�
ขอให้เรียกประชุมไวใ้ห้ชดัเจนในหนังสือดงักล่าว
ดว้ย ในกรณีนีL ให้คณะกรรมการจดัประชุมผูถื้อหุ้น
ภายใน � เดือนนับแต่วนัที�ไดรั้บหนังสือจากผูถื้อ

หุน้ 

 

        การประชุมผูถื้อหุน้คราวอื�นนอกจากที�กล่าวแลว้ ให้เรียกวา่ “การประชุม
วิสามญั” คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุ้นวิสามญัเมื�อใดก็ไดสุ้ดแต่จะ
เห็นสมควร   
        ผู้ถือหุ้นคนหนึ#งหรือหลายคนซึ#งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า   ร้อยละ 

��  ของจํานวนหุ้นที#จําหน่ายได้ทั< งหมด จะเข้าชื# อกันทําหนังสือขอให้

คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื#อใดก็ได้ แต่ต้อง

ระบุเรื#องและเหตุผลในการที#ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าว

ด้วย ในกรณีเช่นนี< คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน �� 

วนันับแต่วนัที#ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

        ในกรณีที#คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกําหนดระยะเวลา

ตามวรรคสาม ผู้ถือหุ้นทั<งหลายซึ#งเข้าชื#อกันหรือผู้ถือหุ้นคน อื#น ๆ รวมกันได้

จํานวนหุ้นตามที#บังคับไว้นั<นจะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายใน �� วันนับแต่วัน

ครบกําหนดระยะเวลาตามวรรคสาม ในกรณีเช่นนี< ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้

ถือหุ้นที#คณะกรรมการเรียกประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอัน

จาํเป็นที#เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมและอาํนวยความสะดวกตามสมควร 

       ในกรณีที#ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที#เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือ

หุ้นตามวรรคสี#ครั< งใด จํานวนผู้ถือหุ้นซึ#งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์

ประชุมตามที#กําหนดไว้ในข้อ 28  ผู้ถือหุ้นตามวรรคสี#ต้องร่วมกันรับผดิชอบ

ชดใช้ค่าใช้จ่ายที#เกดิจากการจดัให้มกีารประชุมในครั<งนั<นให้แก่บริษัท 

                ทัLงนีL  ขอแกไ้ขคาํผิดของร่างขอ้บงัคบัซึ�งอยูใ่นจดหมายเชิญประชุมที�ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถื้อหุน้ ที�เสนอ
ขอแกไ้ขหมวดที� 4 การประชุมผูถื้อหุน้ ขอ้ 25  ในวรรคที� � จากถอ้ยคาํที�ระบุวา่  “ที�กาํหนดไวใ้นมาตรา ���”  
เป็น “ที�กาํหนดไวใ้นขอ้ �2”  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็นเพิ�มเติม  

โดยที�ประชุมผูถื้อหุ้นไดพิ้จารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัการแก้ไขขอ้บงัคบัของบริษทั ตามที�
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียง ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 

 
วาระที# �  พจิารณาเลือกตั<งกรรมการแทนกรรมการที#ออกตามวาระ 

 พิธีกร แถลงวา่ ตามขอ้บงัคบัของบริษทั ขอ้ 13 ไดร้ะบุวา่ 
 “ในการประชุมสามญัประจาํปีทุกครัL งใหค้ณะกรรมการออกจากตาํแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จาํนวนกรรมการที�
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ไดก้็ใหอ้อกโดยจาํนวนใกลที้�สุดกบัส่วน 1 ใน 3  
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 กรรมการที�จะตอ้งออกจากตาํแหน่งในปีแรกและปีที�สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันัLน ใหใ้ชวิ้ธีจบั
สลากกนัวา่ผูใ้ดจะออกส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดนัLนเป็นผูอ้อกจากตาํแหน่ง
กรรมการที�ออกตามวาระนัLนอาจถูกเลือกเขา้มาดาํรงตาํแหน่งใหม่ก็ได”้ 

ทัLงนีL  จาํนวนกรรมการที�อยูใ่นตาํแหน่งนานที�สุดและตอ้งออกตามวาระโดยมีจาํนวนใกลเ้คียงกบัส่วน  
สาํหรับจาํนวนกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระที�ใกลที้�สุดกบั 1 ใน 3 ของจาํนวนกรรมการทัLงหมด คือ จาํนวน 3 
ท่าน อนัไดแ้ก่ 
 1.  พลอากาศเอกบุรีรัตน์  รัตนวานิช  ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ 
 2.  นายพฒันา  อศัวนิเวศน์   กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ / ประธาน 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน  
 3.  นายเลอพงศ ์ วงศท์วีพิพฒัน์  กรรมการ 

ทัLงนีL  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดเ้สนอรายชื�อบุคคลที�จะดาํรงตาํแหน่งกรรมการมายงับริษทัตาม
ระยะเวลาที�กาํหนด (15 พ.ย. – 25 ธ.ค. 2561) ซึ� งปรากฏวา่ ไม่มีผูถื้อหุน้เสนอรายชื�อบุคคลมาเพื�อพิจารณา 
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนไดเ้ห็นชอบและเสนอใหค้ณะกรรมการเสนอต่อที�ประชุมผูถื้อ
หุ้นพิจารณาเลือกตัLงกรรมการที�ตอ้งออกตามวาระทัLง � ท่าน กลบัเขา้ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� ง เนื�องจากมี
คุณสมบติัเหมาะสมและมีการทุ่มเทในการทาํงานให้แก่บริษทัเสมอมา ทัLงนีL  ประวติัโดยย่อและผลงานของ
กรรมการทัLง 3 ท่าน ปรากฎอยูใ่นเอกสารแนบจดหมายเชิญประชุมในครัL งนีLแลว้ 

และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือไม่    

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
 โดยที�ประชุมพิจารณาแต่งตัLงกรรมการแทนกรรมการที�ออกตามวาระเป็นรายบุคคล ทัLงนีL  กรรมการทัLง 
� ท่าน ไม่ไดอ้ยูใ่นหอ้งประชุมระหวา่งการพิจารณา และไดแ้สดงความประสงคที์�จะงดออกเสียงของตนเองใน
วาระที�ตนเองไดรั้บการเสนอชื�อเป็นกรรมการ 
 มีผูถื้อหุน้ออกเสียงลงคะแนนเป็นรายบุคคล ดงันีL  

1. พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช  :  มีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัเลือกตัLงเป็นประธานกรรมการ 
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 

2. นายพัฒนา  อัศวนิเวศน์  :  มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเลือกตัLงเป็นกรรมการอิสระ กรรมการ
ตรวจสอบ และประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 
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3. นายเลอพงศ์  วงศ์ทวพีพิฒัน์  :  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัเลือกตัLงเป็นกรรมการ ดงันีL  
เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 

ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติัเลือกตัLงกรรมการที�ออกตามวาระทัLง � ท่าน กลบัเขา้
ดาํรงตาํแหน่งอีกวาระหนึ� งตามที�คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ และแต่งตัLงให ้พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช 
เป็นประธานกรรมการและกรรมการตรวจสอบอีกวาระหนึ� ง และแต่งตัLงนายพฒันา อศัวนิเวศน์ เป็นกรรมการ
ตรวจสอบและประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน อีกวาระหนึ�งดว้ย    
 
วาระที# M  พจิารณาอนุมตัค่ิาตอบแทนกรรมการ 

 พิธีกร ได้แถลงให้ที�ประชุมทราบว่า ด้วยคณะกรรมการบริษัทฯ ได้เสนอให้พิจารณากําหนด
ค่าตอบแทนกรรมการและกรรมการชุดยอ่ยต่าง ๆ ประจาํปี ���� ซึ�งเป็นอตัราเดิมที�ใชใ้นปี ���� ดงันีL  

องค์ประกอบค่าตอบแทน ปี ���� 

คณะกรรมการบริษัท  

- ค่าเบีLยประชุม 

 

ประธานกรรมการ           =     ��,���  บาท/ครัL ง 

กรรมการ                        =     ��,���  บาท/ครัL ง 

               รวมทัLงคณะไม่เกินปีละ  �,���,���  บาท 

- ค่าบาํเหน็จ                รวมทัLงคณะไม่เกินปีละ �,���,��� บาท 

ทั�งนี � ค่าบาํเหนจ็กรรมการให้อยู่ในอาํนาจของคณะกรรมการในการพิจารณา
จัดสรรต่อไป 

- สิทธิประโยชน์อื�นๆ ไม่มี 

คณะกรรมการตรวจสอบ  

- ค่าเบีLยประชุม 

 

ประธานกรรมการตรวจสอบ      =  ��,��� บาท/ครัL ง 

กรรมการตรวจสอบ                    =  ��,��� บาท/ครัL ง 
               รวมทัLงคณะไม่เกินปีละ  ���,��� บาท 

- สิทธิประโยชน์อื�นๆ ไม่มี 

คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

- ค่าเบีLยประชุม 

 

 

ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน          =    1�,��� บาท/ครัL ง 

กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน                          =   ��,��� บาท/ครัL ง 
               รวมทัLงคณะไม่เกินปีละ  ���,��� บาท  

- สิทธิประโยชน์อื�นๆ ไม่มี 

และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือไม่   

 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  
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ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติักาํหนดค่าตอบแทนกรรมการประจาํปี ���� ตามที�
คณะกรรมการบริษทัฯ เสนอ โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียง ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 
 

วาระที# N  พจิารณาแต่งตั<งผู้สอบบัญชีและกาํหนดค่าสอบบัญชีประจาํปี ���� 
พิธีกร ไดแ้ถลงวา่ ตามขอ้บงัคบัขอ้ �� กาํหนดใหที้�ประชุมผูถื้อหุน้ในการประชุมประจาํปีแต่งตัLง 

ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซึ� งคณะกรรมการบริษทั ไดพิ้จารณาเห็นสมควรแต่งตัLง 
�. นางสาวสุมาลี  รีวราบณัฑิต ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 3970 และ/หรือ 
�. นายกฤษดา  เลิศวนา ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 4958  และ/หรือ  
�. นางพูนนารถ  เผา่เจริญ  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขที� 5238   
บริษทัสาํนกังาน อีวาย จาํกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัประจาํปี 2562 เนื�องจากผลงานการตรวจสอบ

บญัชีที�มีคุณภาพและเป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัยงัไม่ครบ 5 ปีโดยกาํหนดค่าตรวจสอบบญัชี (รวมสอบทานงบ
การเงินรายไตรมาส) เป็นจาํนวนเงินไม่เกิน 1,370,000 บาท ซึ� งเป็นอตัราเดียวกนักบัปี ���� ทัLงนีL  ค่าสอบบญัชี
ดงักล่าวไดผ้า่นการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษทัแลว้ 

และไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะสอบถามหรือไม่  

ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น  

ที�ประชุมพิจารณาและมีมติเป็นเอกฉันทอ์นุมติัแต่งตัLงผูส้อบบญัชีและกาํหนดค่าตอบแทนของผูส้อบ
บญัชีประจาํปี 2562 ตามที�คณะกรรมการเสนอ  โดยมีผูถื้อหุน้ออกเสียง ดงันีL  

เห็นดว้ย   �,���,��2,�W� เสียง คิดเป็น ���% 
ไม่เห็นดว้ย  - เสียง - 
งดออกเสียง  - เสียง - 
บตัรเสีย   - เสียง - 

 
วาระที# O  พจิารณาเรื#องอื#น ๆ 

 
 ไม่มีกิจการอื�นใดที�จะพิจารณา  

พิธีกร ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดตอ้งการสอบถามขอ้มูลเพิ�มเติมหรือไม่ 

นายสากล สุขวาณิชวชัิย ตวัแทนของสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทยไดส้อบถามขอ้มูล ดงันีL  
1. กลยทุธ์ของบริษทัที�จะสร้างการเติบโตของกาํไรของบริษทัในปี ���� 

นายสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดชี้Lแจงวา่ กาํไรของกลุ่มบริษทัฯ แบ่งเป็น 
� ธุรกิจ คือ  
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 ธุรกิจรับจา้งผลิตชิLนส่วนพลาสติกสาํหรับสินคา้ดา้นยานยนต ์อิเลก็ทรอนิกส์ และสินคา้
อุปโภคบริโภคใหก้บัผูผ้ลิตสินคา้ตน้แบบ (OEM)  

 ธุรกิจฉลากสินคา้สาํหรับอุปโภคบริโภคต่าง ๆ คือ บริษทั สาลี� พริLนทติ์Lง จาํกดั (มหาชน) 
 ธุรกิจผลิตและจาํหน่ายสินคา้พลาสติกประเภทของใชใ้นครัวเรือนผ่านโมเดิร์นเทรด คือ 

บริษทั เพชรสยาม (ประเทศไทย) จาํกดั และบริษทั บงกชแกว้ (ประเทศไทย) จาํกดั 
สาํหรับปี ���� ที�ผา่นมา ทัLง � ธุรกิจมีรายไดใ้กลเ้คียงกนัประมาณ �� – �2% ของรายได ้

รวมของกลุ่มบริษทั แต่เนื�องจากมีการแข่งขนัค่อนขา้งสูง จึงตอ้งมีการลดราคาลงเพื�อต่อสู้กบั
คู่แข่ง จึงทาํใหก้าํไรสุทธิของแต่ละธุรกิจลดลง ในขณะที�รายไดข้องกลุ่มบริษทัไม่ไดล้ดลง  
        สําหรับนโยบายของกลุ่มบริษทัฯ พยายามหาช่องทางใหม่ๆเพื�อขยายธุรกิจเดิม เช่น 
ธุรกิจผลิตชิLนส่วนพลาสติก ไดมี้การหาธุรกิจอื�น ๆ เช่น ดา้นเครื�องมือแพทย ์สินคา้ที�เกิดจาก
งานวิจยัใหม่ๆ   ธุรกิจผลิตฉลากสินคา้นาํเทคโนโลยีใหม่ ๆ เพื�อความทนัสมยั การหาสินคา้
ใหม่ ๆ เพิ�มเพื�อส่งขายผา่นโมเดิร์นเทรดใหม้ากขึLน เช่น บริษทั บงกชแกว้ (ประเทศไทย)  ซึ� ง
เป็นธุรกิจขายชุดสงัฆทาน จะเพิ�มการส่งขายสินคา้อื�น ๆ  เช่น เทียน เป็นตน้ 

2. สอบถามความคืบหนา้การเขา้ร่วมโครงการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชั�นของบริษทัฯ  
คุณสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดชี้L แจงว่า คณะกรรมการบริษทัฯ ได้
พิจารณาและประกาศเป็นนโยบายของบริษทัโดยแจง้ใหก้บัพนกังานทุกคนไดรั้บทราบและปฏิบติั
อยู่แลว้ ซึ� งบริษทัฯ อยู่ระหว่างการศึกษาขอ้มูลเพื�อเพิ�มความเขา้ใจสําหรับการเขา้ร่วมโครงการ
ดงักล่าว 

 นายสมชาย ตั<งวงศ์สามารถ ผูถื้อหุน้ ไดส้อบถามขอ้มูลเพิ�มเติม ดงันีL  
1. ในสภาวะเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบนั ขอทราบปัจจยับวกและลบที�จะส่งผลกระทบต่อการ

เจริญเติบโตของธุรกิจของบริษทัฯ ในปี ���� นีL ไดบ้า้ง 
นายสุพจน์ สุนทรินคะ กรรมการและเลขานุการบริษทั ไดชี้Lแจงว่า  ปัจจยัลบคือภาวะเศรษฐกิจที�
ตลาดยงัคงมีการแข่งขนัค่อนขา้งรุนแรง บริษทัฯ จึงไดข้ยายธุรกิจดา้นอื�น ๆ ใหห้ลากหลายมาก
ยิ�งขึLน เช่น ดา้นงานวิจยัต่าง ๆ  และเนื�องจากบริษทัฯ มีคอนเนคชั�นที�ดีกบัโมเดิร์นเทรด จึงไดเ้พิ�ม
ช่องทางเพิ�มยอดขายโดยการหาสินคา้ใหม่ ๆ เพื�อส่งป้อนโมเดิร์นเทรดใหม้ากขึLนดว้ย  

   
 ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดสอบถามเพิ�มเติม ประธานฯ จึงกล่าวปิดประชุม เวลา ��.�� น. 
 
 
      

พลอากาศเอกบุรีรัตน์ รัตนวานิช 
ประธานกรรมการ / ประธานที�ประชุม 

 
 

นายสุพจน์  สุนทรินคะ 
เลขานุการบริษทั 


