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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 52 

 

บริษัท  ไทยวาโก ้ จ ากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 51 

เมื่อวนัจันทร์ที ่3 สิงหาคม 2563 
 
ประชุม ณ ห้อง Moon ชั้น 10 โรงแรมอวาน ี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เลขที่ 257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่  

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  

                     เริม่ประชุมเวลา 10.00 นาฬิกา 

  เมื่อได้เวลานัดประชุม  นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ เลขานกุารบริษัท ได้แจง้ต่อที่ประชมุวา่ ขณะนี้เวลา 10.00 
นาฬิกา เป็นการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51  ของ บริษัท ไทยวาโก้ จ ากัด (มหาชน)  มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุด้วยตนเอง 
จ านวน 22 ราย จ านวน 3,698,447 หุ้น และผู้ถือหุ้นท่ีมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน  47 ราย จ านวน 102,106,603 หุ้น รวม
เป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจ านวน 37 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 69 ราย ถือหุ้นรวมกันท้ังส้ิน  105,805,050 หุน้ 
คิดเป็นร้อยละ  88.17 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ ซึง่มจี านวนท้ังหมด 120,000,000 หุ้น  ครบเป็น 
องค์ประชมุ  ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชมุผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชมุ 
ไม่น้อยกวา่ 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึง่หน่ึงของจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุ้น
ที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชมุ” 

 ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิในการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51 (Record Date) ในวันศกุร ์
ที่ 26 มิถุนายน 2563  มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 1,089 ราย รวมเป็นจ านวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมนู  ลีลานุวัฒน ์
ประธานกรรมการบริษัท ท าหน้าที่ประธานที่ประชุม 

 นายมนู ลีลานุวฒัน์ ประธานท่ีประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกทา่นเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และกล่าวเปดิ
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที ่  51  ประจ าปี 2563  จากนั้นประธานท่ีประชุมมอบหมายให้นายบุญดี  อ านวยสกุล   
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมต่อไป 

 ก่อนเริ่มการประชุมตามวาระ  นายบุญดี  อ านวยสกุล  ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการ  ได้แนะน า
กรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ผู้บริหาร  ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุม
ในครั้งนี้  ดังนี้ 

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    10   ท่าน  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
  2.  นายบุญด ี อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท        
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 
  

สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
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  3.   นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา กรรมการบรษิัท 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     กรรมการบริหาร 
  4.   นางสาวการุณี สุหร่าย   กรรมการบรษิัท 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     กรรมการบริหาร 
  5.   นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท 
      กรรมการธรรมาภิบาล 
   กรรมการบริหาร  

   ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
                 6. ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
                 7. นางพรรณี วรวุฒจิงสถติ กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
                   8.  นายพูลศักดิ ์ บุญช ู กรรมการอิสระ  
      กรรมการตรวจสอบ 

    กรรมการบริหารความเส่ียง 
                      9.  นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ 
       ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                 10. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชมุ  เนื่องจากติดภารกิจที่ตา่งประเทศ  5   ท่าน  คือ 

  1. นายโยชคิาตะ   ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  
  2. นายฮิโรโนบุ    ยาสึฮาระ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายทาคุยะ   มิอุระ กรรมการบรษิัท 
       กรรมการรองผู้จัดการ 
  4. นายคาซฮึิโระ   ชิบาฮาระ กรรมการบรษิัท 
   5. นายมซิึรุ  เซคกิุจ ิ กรรมการบรษิัท 

 เลขานุการบริษัท   

 นางสาวชมา สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท 

 กรรมการบริหารและผู้บริหารท่านอื่นที่เข้าร่วมการประชุม   7   ท่าน   คือ 

 1. นายสุวิทย์  วงศ์เจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Uniform & Workwear  
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 2. นางนงลักษณ์  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
       ผู้อ านวยการส านักกรรมการผู้จัดการ 
 3. นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการ Human Science Research Center 
 4. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท์  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Wienna 
 5. นายเมธา         สุภากร  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายเทคโนโลยีการผลิต 
 6. นายพจเดช         เกตุกระทึก  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่ายผลิตภัณฑ์ Children Wear 
 7. ดร.สุคนธรัชฎ์  นิติสิริสกุล  กรรมการบริหาร 
      ผู้อ านวยการฝ่าย Merchandising 1    

 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุมเพื่อ
ท าหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในคร้ังนี้  1  ท่าน คือ 

 นายมนูญ มนูสุข 

 ดังนั้นในการประชมุสามัญผู้ถอืหุ้นครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน   ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดดา้นบัญชีและการเงิน  และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้ารว่มประชุมด้วยตามที่ไดแ้นะน า 

 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งท าหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบความถูกต้องของคะแนนเสียงและเป็นสักขีพยานใน
การตรวจนับคะแนนเสียงในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังนี้ 

 นางสาวเกวลี สนิทไชย 

 ซึ่งเป็นผู้สอบบัญชี จากบรษิัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั และนั่งร่วมกับเจ้าหน้าที่ของ
บริษัทฯ ที่ท าหน้าที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ   

 จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบรษิัท ชีแ้จงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางสาวชมา  สังข์รังสรรค์ เลขานุการบริษัท ไดช้ี้แจงรายละเอียดว่าการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2563 บริษัทฯ 
ได้ปฏิบัติตามหลักการก ากับดแูลกิจการท่ีดีเกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเทา่เทียมกัน  ดังนี้ 
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ตั้งแต่วันท่ี 1 - 30 ธันวาคม 2562 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และเผยแพร่
บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ ก าหนดแล้ว ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชมุ และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ  

 2. เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นจดัส่งค าถามล่วงหน้า ส าหรับการประชมุสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทาง  e-mail หรือไปรษณยี์
ลงทะเบียนมายงับริษัทฯ ตามที่ได้แจ้งไว้ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ผลปรากฏว่าไมม่ีผู้ถือหุ้นส่งค าถามลว่งหน้าก่อน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายงับริษัทฯ 

 3.  เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้ารว่มประชุม สามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้รับมอบฉันทะได้ 
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 ส าหรับวิธีการลงมตติ่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถ้ือตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นับหนึ่งหุ้นเป็นหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหก้ระท าโดยเปิดเผย ซึง่ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้วย ไมเ่ห็นดว้ย หรืองดออก
เสียงในแต่ละวาระ  การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนนไมเ่ห็นด้วย  และ/หรืองดออกเสียงเทา่นั้น   
จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าว รวมทัง้คะแนนเสียงตามบตัรเสีย (ถ้าม)ี หักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่มาร่วมประชมุ   
ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวาระน้ันๆ  ทั้งนี้ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นมารว่มประชมุ
และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษัทฯ ล่วงหน้านั้น บริษัทฯ ได้บันทึก
คะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบัตรเสีย คอื การลงคะแนนเสยีงเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีท่ีมกีารขดีฆ่าในบัตรลงคะแนน
โดยไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆา่นั้น 

 และในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนร่วมประชมุภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไม่ได้เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นท่ีมาร่วมประชมุระหว่างการประชุม
เป็นองค์ประชุม ตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอ่ไป  โดยบริษัทฯ จะแจง้ให้ผู้ถือหุ้นทราบ
ในกรณีท่ีมีผู้ถือหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มเทา่นั้น 

 เพื่อให้การนับคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดว้ยระบบ Barcode ซึ่ง
ผู้เข้าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน   

 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็นกรณตี่างๆ ดังนี้ 
 1. วาระใดๆ ยกเวน้วาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน  

เจ้าหน้าที่จะนับคะแนนพร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั้ง
ลงนาม และส่งคืนเจา้หน้าที่ทันที 

 2. วาระเลือกตั้งกรรมการ  ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็นเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคลพร้อมทั้ง 
ลงนามในบัตรลงคะแนนซึ่งอยู่ดา้นขวาของปา้ยคะแนน กรณีมีผู้ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้ง
กรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระน้ี เจ้าหน้าทีจ่ะ
เก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทกุท่าน  

 กรรมการบรษิัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดว้ยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ  ใน
กรณีที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนงัสือมอบฉันทะ และหากผู้ถือหุ้น
ท่านใดมีข้อซกัถามขอให้เขียนค าถามลงในกระดาษค าถามและส่งให้เจา้หน้าที่ของบริษัทฯ 

 ต่อจากนั้น นายบุญดี อ านวยสกุล ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ เริ่มด าเนนิการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจ้ัดส่งให้ท่านผู้ถือหุ้น ดงันี้ 

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2562 

              ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ ได้มีการจัดท ารายงานการประชุม
ภายใน 14 วันนับแต่วันประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ได้ส่งใหแ้ก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนด พร้อมทั้งได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจ้ัดส่งส าเนารายงานการประชุม
วิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2562 ซึง่ได้ประชุมเมื่อวันท่ี 16 ธันวาคม 2562 ให้แก่ทา่นผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้ว
นั้น คณะกรรมการบรษิัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดงักล่าว ได้บันทึกขึ้นไว้อยา่งถกูต้องแล้ว 
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 ขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2562 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว  จึงลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักล่าว ด้วยคะแนนเสียงเป็น 
เอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี้ 
 เห็นด้วย 105,805,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย        - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
 งดออกเสียง       - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -  
 บัตรเสีย          - เสียง คิดเป็นร้อยละ     -   

วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการประจ าปี 2562 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผล
การด าเนินงานของบริษัทฯ  ในรอบปี  2562      ได้ปรากฏในรายงานประจ าปี  2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจง้ 
การประชุม   โดยมีรายละเอียดทีส่ าคัญ 3 เรื่องดังนี ้

1. ผลการด าเนินงานและฐานะการเงิน 

 ผลการด าเนินงานตามงบการเงินรวมในปี 2562 บริษัทฯ และบริษัทย่อยมียอดขาย 4,881 ล้านบาท 
เพิ่มขึ้น 275 ล้านบาท คิดเป็น 5.97%    โดยเกิดจากรายได้จากการขายสินค้าในประเทศเพิ่มขึ้นจากปกี่อน  273  ล้านบาทหรือ
เท่ากับ  8.14%  ส าหรับรายได้จากการขายสินค้าตา่งประเทศเพิม่ขึ้น 1 ล้านบาท คิดเป็น  0.14%   

    ในปี 2562 บริษัทฯ มีก าไรสุทธิ  336 ล้านบาท  ลดลง  20  ล้านบาท เท่ากับ 5.53%  โดยมีก าไรสุทธ ิ
ต่อหุ้น 2.80 บาท  

 ฐานะการเงนิของบริษทัฯ 
 บริษัทฯ มีสินทรัพย์รวม ณ ส้ินปี 2562  เท่ากับ 7,468  ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 198 ล้านบาท เท่ากับ 
2.72% โดยเป็นสินทรัพย์หมุนเวยีนเท่ากับ  3,596  ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 830 ล้านบาท ส่วนใหญ่เป็นการเพิ่มขึ้นของ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนชั่วคราว สินค้าคงเหลือ และสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนที่จัดประเภทเป็นสินทรัพย์ที่ถือไว้
เพื่อขาย ส าหรับสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนเท่ากับ  3,872 ล้านบาท  ลดลง 633 ล้านบาท  ซึ่งเกิดจากการจ าหน่ายที่ดิน  และปรับปรุง
เงินลงทุนในหลักทรัพย์เผ่ือขายลดลงตามราคาตลาด 

 ณ ส้ินปี 2562 บริษัทฯ มีหนี้สินรวม 1,710 ล้านบาท  เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 250 ล้านบาท เท่ากับ 17.16% 
ซึ่งส่วนใหญ่เกดิจากประมาณการสินค้ารับคืน 131 ล้านบาท  และประมาณการหนี้สินส าหรับผลประโยชน์พนักงาน 188  
ล้านบาท 

 ส่วนของผู้ถือหุ้น ณ ส้ินปี 2562 เท่ากับ 5,758 ล้านบาท ลดลง 53 ล้านบาท หรือ 0.91%  บริษัทฯ จึงมี
มูลค่าตามบัญชีต่อหุ้น ณ ส้ินปี 2562 เท่ากับ 47.99 บาท ลดลง 0.44 บาทต่อหุ้น 

2. ผลิตภัณฑ์สนิคา้ของบริษัทฯ 

  ในปี 2562 บริษัทฯ ได้ออกสินคา้ Collection ใหม่ที่มคีวามโดดเด่นทางด้านนวัตกรรม เช่น Smart Size… 
บรา Gen ใหม,่   Wacoal Motionwear,  New Travel Bra  

 3. การด าเนินงานด้านการก ากับดูแลกิจการ บริษัทฯ ใหค้วามส าคัญและมุง่มั่นทีจ่ะปรับปรุงพัฒนาอยา่ง
ต่อเนื่อง เพื่อยกระดับมาตรฐานการก ากับดูแลกจิการ และให้การด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
มีประสิทธิภาพ และเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน 
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  ส าหรับความคืบหน้าเกี่ยวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน ในปี 2562 บริษัทฯ ได้รับการับรองต่อ
อายุการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต  (CAC)  และบริษัทฯ ยังคงมุ่งมั่นด าเนินการเกีย่วกับ
การต่อตา้นทุจรติคอร์รัปชันอยา่งต่อเนื่อง ดงันี้ 

1) คณะกรรมการบริษัททบทวนนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกีย่วข้องเป็นประจ าทุกป ี
2) ประเมินความเส่ียงด้านคอร์รัปชนั พร้อมทั้งก าหนดมาตรการควบคุมดูแลเพื่อป้องกันและตดิตาม รวมถงึ

การประเมินผลการปฏิบัติตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน 
3) ส่ือสารและประชาสัมพันธ์นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องให้กับคู่ค้าทาง

ธุรกิจ และบุคคลภายนอก รวมถงึก าหนดให้บรษิัทย่อยและบริษัทร่วมน านโยบายและระเบียบปฏิบัติไปเป็นหลักปฏิบัติในการ
ด าเนินธุรกิจ เพื่อร่วมกันสร้างวฒันธรรมองค์กรในการปฏิเสธคอร์รปัชัน 

4) อบรมเรื่องการต่อต้านการคอร์รัปชันให้กับกรรมการบรษิัท ผู้บริหาร พนักงานทุกระดับ ตลอดจนจดั
ปฐมนิเทศให้กับพนักงานใหม ่

5) ร่วมกจิกรรมในงาน “รวมพลังอาสาสู้โกง” ในวันต่อตา้นคอร์รัปชัน 

โดยในปี 2562 บริษัทฯ ไม่พบเหตุการณ์คอร์รัปชันจากการตรวจสอบของคณะท างานด้านต่อต้านการ 
คอร์รัปชันแต่อยา่งใด 

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชมุวา่เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระ
เพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป 

วาระที่  3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินประจ าปี สิ้นสดุวนัที่ 31 ธันวาคม 2562 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า  บริษัทฯ ไดจ้ัดท างบการเงิน  ณ วันส้ินสุด
รอบปีบัญชีของบริษัทฯ ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตของ บริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั  และได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว  โดยมรีายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ในรูปแบบ QR Code ที่ปรากฏบนแบบแจ้ง
การประชุม  

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
ประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 

 มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว  จึงลงมติอนุมตัิงบการเงินประจ าปี ส้ินสุดวันท่ี 31 ธันวาคม 2562 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
 เหน็ด้วย 105,805,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00 
 ไม่เห็นด้วย    - เสียง คิดเป็นร้อยละ           -  
 งดออกเสียง    - เสียง คิดเป็นร้อยละ           -  
 บัตรเสีย     - เสียง คิดเป็นร้อยละ           -  
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วาระที่  4   พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรและรับทราบการจ่ายเงินปนัผลระหว่างกาล 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่
สม่ าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมูลคา่ที่ตราไว้) แต่ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ับผลการด าเนินงานของบรษิัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลัก 

 ในปี  2562  ตามงบการเงินเฉพาะกิจการ บริษัทฯ ม ี
 ก าไรสะสมยังไมจ่ัดสรรยกมา 3,802,790,320.01  บาท 
 บวก  ก าไรสุทธิประจ าปี 2562 368,263,823.06  บาท 
 รวม  ก าไรท่ีจะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น 4,171,054,143.07  บาท 

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ที่ 2/2563 เมื่อวันท่ี 12 มิถุนายน 2563 ได้พิจารณาผลการด าเนินงาน รวมทัง้
สภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้วเห็นควรเสนอจดัสรรก าไร ดังนี้ 

1. เสนอตั้งส ารอง 
   เนื่องจากทุนส ารองตามกฎหมาย ได้ส ารองครบร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบยีนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอให้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทั่วไปร้อยละ 5 ของก าไรสุทธิ เป็นจ านวนเงิน  18,413,191.15 บาท 

2.  รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 
  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ส่งผลให้บริษัทฯ ไดเ้ล่ือนการจดั
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ครั้งที่ 51 ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา ดงันั้นเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ถือหุ้น ที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 10/2562 เมื่อวันท่ี 7 เมษายน 2563 จึงได้มมีติอนุมตัิการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาลแทนการจ่ายเงิน
ปันผลประจ าปี โดยบริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลส าหรับผลการด าเนินงานตั้งแต่วันท่ี 1 มกราคม ถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 
2562 ในอัตราหุ้นละ 1.90 บาท จากจ านวนหุ้นท้ังหมด 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงินท้ังส้ิน  228 ล้านบาท โดยจา่ยจากก าไรสะสมที่
เสียภาษเีงินได้นิติบคุคลไว้แล้ว ดงันี้ 

  -  จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 0.20 บาท  ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษทัฯ  จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 30 
  -  จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 1.70 บาท  ซึ่งเป็นเงินปันผลที่บริษทัฯ  จ่ายจากก าไรสะสมที่เสียภาษีไว้แล้วใน
อัตราร้อยละ 25 

  ซึ่งผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้  

  ทั้งนี้การจ่ายเงินปันผลดังกล่าวได้จ่ายให้ผู้ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนด
รายชื่อผู้ถือหุ้นทีม่ีสิทธิรับเงินปันผลในวันอังคารท่ี 21 เมษายน 2563 และได้จ่ายเงินปันผลในวันอังคารท่ี  5  พฤษภาคม  2563  
ซึ่งคณะกรรมการบริษัทไม่เสนอจา่ยเงินปันผลประจ าปี 2562 เพิ่มอีก 

  อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าว เป็นไปตามนโยบายการจา่ยเงนิปันผลที่บริษัทฯ ได้ก าหนดไว้ และไม่ส่งผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ จะยังคงมกี าไรสะสมยังไม่ไดจ้ัดสรรคงเหลือยกไป เป็นจ านวนเงิน  
3,924,640,951.92  บาท  

 ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่
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                    เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ที่ประชมุพิจารณาอนุมตักิารจดัสรรก าไร
และรับทราบการจา่ยเงินปันผลระหว่างกาล 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุไดพ้ิจารณาแล้ว จงึลงมติอนุมัตใิห้จัดสรรก าไรเป็นทุนส ารองทัว่ไป จ านวนเงิน 
18,413,191.15 บาท   และรับทราบการจ่ายเงินปันผลระหวา่งกาลในอัตราหุ้นละ 1.90  บาท    จ านวนเงิน 228,000,000 บาท 
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้
 เห็นด้วย 105,805,050 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไม่เห็นด้วย        - เสียง คิดเป็นร้อยละ           -  

งดออกเสียง      - เสียง คิดเป็นร้อยละ           -  
 บัตรเสีย          -  เสียง คิดเป็นร้อยละ           - 

 ก่อนเริ่มการประชุมวาระท่ี 5 เลขานุการบริษัทไดแ้จ้งต่อท่ีประชมุว่า ขณะนีม้ีผู้มารว่มประชมุเพิม่ 1 คน เป็น
จ านวนผู้ถือหุ้น 1 ราย  ซึ่งถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะมาร่วมประชุมทัง้ส้ิน 38 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 70 
ราย รวมจ านวนหุ้นท้ังส้ิน 105,805,150 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 88.17 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้วของบริษัทฯ 

วาระที่  5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบรษิทัมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการออก
จากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้
ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้วอาจได้รบัเลือกตั้งใหม่ได้” 

ปัจจุบันต าแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจ านวน  15 ต าแหน่ง  ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 51  มี
กรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน  5  คน   ดังนี้ 
 1. นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  

2.  นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ รองประธานกรรมการบรษิัท    
3.  นายบุญด ี อ านวยสกุล กรรมการบรษิัท    

กรรมการสรรหา  
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  
กรรมการธรรมภิบาล และ 
ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ 

4. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์ กรรมการบรษิัท 
กรรมการธรรมาภิบาล  
กรรมการบริหาร และ 
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 

5. นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ และ 
ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุน้เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัทล่วงหน้าก่อนการ
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้น ปรากฏวา่ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการแต่อยา่งใด 
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คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้พิจารณาและกลั่นกรองคุณสมบตัิของบคุคลท่ีได้รับการ
เสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการเป็นรายบคุคล ตามหลักเกณฑ์และกระบวนการในการสรรหากรรมการของบริษัทฯ แล้วเห็น
ว่าบุคคลท่ีได้รับการเสนอชื่อเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการดงักล่าวมีคุณสมบัติทีเ่หมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ มี
ประสบการณ์ และมีความสามารถที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ จึงมีมตเิห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควร
เสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จ านวน  5  คน กลับเข้า
ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึ่ง    คือ 

 1. นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต 
 2. นายฮิโรโนบุ ยาสึอาระ  
 3. นายบุญด ี อ านวยสกุล 
 4. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์
 5. นายกฤช ฟอลเล็ต 

ทั้งนี้ นายกฤช  ฟอลเล็ต กรรมการอิสระซึ่งด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทมา 8 ปี และเมื่อรวมระยะเวลาทีจ่ะด ารง
ต าแหน่งจนครบวาระน้ีแล้วจะมวีาระการด ารงต าแหน่งเกินกวา่ 9 ปีต่อเนื่องกันนั้น เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และมี
ประสบการณ์ในดา้นท่ีบริษัทฯ ตอ้งการ ตลอดจนให้ค าแนะน าที่เป็นประโยชน์ รวมถงึได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระเป็น
อย่างดี สามารถใหค้วามเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีเ่กี่ยวข้อง 

อนึ่งตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบุว่า 
“ห้ามมใิห้กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกัน และเป็นการแขง่ขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขา้เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือเป็นหุ้นส่วนไม่จ ากัดความรับผิดในห้างหุน้ส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยา่งเดียวกัน และเป็นการแขง่ขันกับกิจการของบรษิัทฯ  ไม่ว่าจะท าเพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์
ผู้อื่น เว้นแต่จะไดแ้จ้งให้ที่ประชมุผู้ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมมีติแต่งตั้ง” 

ดังนั้นก่อนที่ท่ีประชมุจะลงมตเิลือกตั้ง ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า มี
กรรมการบางทา่นท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในคราวประชุมนีเ้ป็นกรรมการของบริษัทอื่นท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดยีวกัน และ
เป็นการแขง่ขันกับกิจการของบรษิัทฯ  ดังนี ้
 - นายบุญด ี อ านวยสกุล  ด ารงต าแหน่งกรรมการ  
      บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จ ากัด 

ด ารงต าแหน่งกรรมการ 
Pattaya Myanmar Co., Ltd. 

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อใหเ้ข้าด ารงต าแหน่งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ
ทั้ง  5 คน  พร้อมทั้งนิยามกรรมการอิสระ ได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นล่วงหน้าพร้อมหนังสือเชิญประชมุแล้ว 

และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ีต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านท้ังเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และเมื่อลงคะแนนครบท้ัง  5  คนแล้ว  ขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กับเจา้หน้าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

ขอให้ท่ีประชุมพจิารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ เป็น
รายบุคคล ดงันี ้ 

1. นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต 
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2. นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ 
3. นายบุญด ี อ านวยสกุล 
4. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์
5. นายกฤช ฟอลเล็ต 

มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแล้ว จงึลงมตอินุมัตเิลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ  
ด้วยการลงคะแนนเสียงเปน็รายบุคคลตามล าดบั ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดว้ย ไม่เหน็ดว้ย งดออกเสียง บัตรเสีย 

จ านวนเสียง ร้อยละ* จ านวนเสียง  ร้อยละ* จ านวนเสียง ร้อยละ*   จ านวนเสียง ร้อยละ* 

1. นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต 105,805,150 100.0000 - - - - - - 

2. นายฮิโรโนบุ  ยาสึฮาระ 105,805,150 100.0000 - - - - - - 

3. นายบุญดี    อ านวยสกุล 105,805,150 100.0000 - - - - - - 

4. นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์  105,805,150 100.0000 - - - - - - 

5. นายกฤช ฟอลเล็ต 105,804,150 99.9991 1,000 0.0009 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ดังนั้น คณะกรรมการบรษิัท  ปี  2563  จ านวน  15  คน  มีดังนี้ 
1.  นายโยชคิาตะ ซุกาโมโต 

 2.  นายมน ู ลีลานุวัฒน์  
 3.  นายฮิโรโนบุ ยาสึฮาระ 
 4. นายบุญด ี อ านวยสกุล 
 5.  นายทาคุยะ มิอุระ 
 6.  นายธรรมรัตน ์ โชควัฒนา 
 7.  นางสาวการุณี   สุหร่าย  
 8.  นางอรอนงค ์ แสงพุ่มพงษ ์  
 9.  นายคาซฮึิโระ    ชิบาฮาระ 
  10.  นายมซิึรุ เซคกิุจ ิ
  11.  ดร.กุลภัทรา สิโรดม   
  12.  นางพรรณี   วรวุฒจิงสถติ  
  13.  นายกฤช ฟอลเล็ต   
  14.  นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี
  15.  นายพูลศักดิ ์ บุญช ู

ทั้งนี้บริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจ านวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบรษิัทท้ังคณะ  โดยมีจ านวน   5  คน  
จากทัง้หมด  15  คน  คือ 

1. ดร.กุลภัทรา   สิโรดม 
 2.  นางพรรณี   วรวุฒจิงสถติ  
 3.  นายกฤช ฟอลเล็ต  
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 4. นางสาววราภรณ์ กุลสวัสดิ์ภักด ี
 5.  นายพูลศักดิ ์  บุญช ู

วาระที่  6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่า ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 32  
“ห้ามมใิห้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เวน้แต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนใน
ลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็นกรรมการของบรษิัทฯ ทั้งนี้ไม่รวมถึงคา่ตอบแทนหรือสวัสดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะ
พนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ”    ซึ่งเดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นไดอ้นุมัติวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกินปีละ  20,000,000  
บาท     โดยมอบหมายใหค้ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงนิท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัติ ซึ่งในปี 2562 
บริษัทฯ ได้จัดสรรวงเงินดงักล่าวให้แก่กรรมการ เป็นจ านวนเงินท้ังส้ิน 13,054,000 บาท   โดยจ่ายเป็นคา่เบี้ยประชุม 2,204,000 
บาท และค่าตอบแทนประจ าปี 10,850,000 บาท 

 ในปี 2563 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาตามหลักเกณฑ์การก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการ โดย
พิจารณาจากผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท อ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเติบโตและผลการ
ด าเนินงานของบริษัทฯ สภาพคลอ่งทางธุรกิจ  ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อบริษัทฯ หรือภาวะเศรษฐกิจโดยรวม และผลการปฏิบัติ
หน้าที่ของกรรมการแต่ละคน รวมถึงวงเงินคา่ตอบแทนที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายใน
ปีท่ีผ่านมาและเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจเดียวกัน  

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ  ดงันี้  

 1.  ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั  

  1.1  ค่าตอบแทนประจ าปี  :  จ่ายให้กรรมการทุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณา 
      ค่าตอบแทน น าไปพิจารณาจัดสรร 

 1.2  ค่าเบี้ยประชุม :  จ่ายเฉพาะผู้ท่ีเขา้ประชมุ ดังนี ้

      ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท 12,000  บาท/ ครั้ง 10,000  บาท/ ครั้ง 

 1.3  ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์อืน่ๆ    :  - ไม่มี - 

2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชดุย่อย ซึ่งได้แก่ คณะกรรมการตรวจสอบ  คณะกรรมการสรรหา  
คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล รวมถึงคณะกรรมการชดุ
ย่อยอื่นที่อาจได้รับการแต่งตัง้โดยคณะกรรมการบริษัท ตามความจ าเป็นและเหมาะสมในอนาคตด้วย ซึ่งจา่ยคา่ตอบแทนใน
รูปแบบของค่าเบี้ยประชุม โดยจา่ยเฉพาะผู้ที่เข้าประชุม และไม่มกีารจา่ยคา่ตอบแทนและสิทธิประโยชน์อื่น  

รายละเอียดการจ่ายคา่เบี้ยประชมุ   ดังนี้ 

      ประธาน กรรมการ 

1. ค่าเบี้ยประชุม 
    คณะกรรมการตรวจสอบ 
คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน     

10,000  บาท/ ครั้ง 

 

 

8,000  บาท/ ครั้ง 
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      ประธาน กรรมการ 
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  
คณะกรรมการธรรมาภิบาล 

2. ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส 
   (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

 
 

60,000  บาท/ ครั้ง 

 

 

30,000  บาท/ ครั้ง 

ทั้งนีก้ารพิจารณาหลักเกณฑ์ค่าตอบแทนดังกล่าวขา้งต้นต้องได้รับการอนุมัตจิากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และไม่เกินวงเงินท่ีได้รับอนุมัตจิากที่ประชุมผู้ถือหุ้น 

คณะกรรมการบริษัทได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามทีค่ณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ เนื่องจาก
ค่าตอบแทนดังกลา่วมีความเหมาะสม สอดคล้องกับอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ การเตบิโตและผลการด าเนินงานของ
บริษัทฯ  และมีหลักเกณฑเ์ทียบเคียงไดก้ับบริษัทอื่นที่อยูใ่นกลุ่มธรุกิจเดยีวกัน  จึงขอให้ท่ีประชุมพิจารณาอนมุัตใิห้บริษัทฯ จา่ย
ค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไมเ่กินปีละ 20,000,000 บาท เท่ากับปีท่ีผ่านมา ทั้งนี้ไม่รวมถงึคา่ตอบแทนหรือ
สวัสดิการอื่นที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัทฯ โดยขออ านาจให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
น าไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินท่ีผู้ถือหุ้นอนุมัติ โดยวงเงินนี้ให้มีผลตั้งแต่วันท่ีที่ประชมุนี้อนมุัติจนกว่าจะมกีารเปล่ียนแปลง
ต่อไป  

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จัดการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนุมัตกิ าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึง่มาประชุม 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึลงมติอนุมตัิให้บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ภายในวงเงินท่ี
เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุ ดังนี้  

เห็นด้วย   105,805,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  
งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  
บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ  -  

จากนั้นประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการ มอบหมายให ้ ดร.กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการ
ตรวจสอบ เป็นผู้ด าเนินการประชมุในวาระถดัไป 

วาระที่  7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

ดร.กุลภัทรา  สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งต่อที่ประชุมวา่  ตามข้อบงัคับของบริษัทฯ ข้อ 49  “ผู้สอบ
บัญชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ  พนักงาน  ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ”   และ  ข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่
ประชุมสามัญผูถ้ือหุ้นเลือกตัง้ทุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ันจะถกูเลือกกลับเขา้รับต าแหน่งอีกก็ได้”   

ในปี 2563 คณะกรรมการบรษิทัเห็นสมควรเสนอต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่า
สอบบัญชีตามทีค่ณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ได้พิจารณาจากผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในปีที่ผ่านมา ความรู ้
ความสามารถ มาตรฐานการท างาน ความเข้าใจในธุรกิจของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และมคีวามเป็นอิสระในการปฏิบัติหน้าที ่
ตลอดจนมคีุณสมบัติครบถ้วนตามข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
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1. นายมนูญ  มนูสุข ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน 4292 และ/หรือ 
2. นายชูพงษ์   สุรชุติกาล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  4325 และ/หรือ 
3. นางสาวกรทอง    เหลืองวิไล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบยีน  7210 

 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทูช้ โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดย นายมนญู  มนูสุข  
ได้เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 4 ปี คือ ในปี 2559 - 2562   ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยัง
ไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ 

ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มกีารแต่งตัง้โดยที่ประชมุสามัญผู้ถือหุ้นนั้น เป็นผู้สอบบัญชีสังกดัส านักงานสอบ
บัญชีเดยีวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยดว้ย โดยที่ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็นอิสระ ไม่มี
ความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวขอ้งกับบุคคลดังกลา่วแต่อยา่งใด 
โดยบริษัทฯ ได้แนบข้อมูลเกีย่วกับประสบการณ์การท างานและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชีแต่ละราย จัดส่งให้ผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้าพร้อมหนงัสือเชิญประชมุแล้ว 

โดยจ านวนเงินค่าสอบบัญชีส าหรับปี 2563 มีความเหมาะสมกับขอบเขตการสอบบัญชี  ซึ่งมีรายละเอียดคา่สอบ
บัญชี ดังนี ้

หน่วย : บาท 

ค่าสอบบัญช ี ปี 2563 ปี  2562 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินเฉพาะกจิการประจ าปีและประจ าไตรมาส   1,540,000 1,500,000 

 ค่าสอบบัญชีงบการเงินรวมประจ าปีและประจ าไตรมาส   431,000 400,000 

 ค่าตรวจสอบและรับรองคา่ลิขสิทธิ์ 25,000 25,000 

 ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 150,000 150,000 

รวมทั้งสิน้ 2,146,000 2,075,000 

อนึ่งขอแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า มติที่ประชุมคณะกรรมการบรษิัท ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันท่ี 11 พฤษภาคม 2563 
ได้ให้ความเห็นชอบแตง่ตัง้บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จ ากดั โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชีตามรายชื่อขา้งต้น ท า
หน้าที่สอบทานงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 โดยมีค่าสอบบัญชีจ านวน 295,000 บาท ซึ่งเป็นการปฏิบัตติามประกาศ
คณะกรรมการก ากับตลาดทุนท่ี ทจ. 28/2563 เรื่อง การจดัท าและส่งงบการเงินไตรมาสที่ 1 ปี 2563 ของบริษัทที่ไม่สามารถจดั
ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจ าปี เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย จ านวน 5 บริษัท ซึ่งคา่
สอบบัญชีดังกลา่วเป็นการให้บรกิารสอบบัญชีเทา่นั้น ไม่มีการให้บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็นจ านวนเงินรวม 
3,017,000 บาท รวมเป็นค่าตรวจสอบบัญชีของบรษิัทฯ และบริษทัย่อยรวมทัง้ส้ิน 5,163,000 บาท  

ทั้งนี้บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอื่นให้แก่ส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชี
สังกัด บุคคลหรือกจิการท่ีเกี่ยวขอ้งกับผู้สอบบัญชี และส านักงานสอบบัญชีที่ผู้สอบบัญชีสังกัด 

ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

เมื่อไม่มีข้อซักถาม ประธานกรรมการตรวจสอบขอให้ท่ีประชุมพจิารณาอนมุัติแต่งตัง้ผู้สอบบัญช ี และก าหนดค่า
สอบบัญชีของบริษัทฯ 
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หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครัง้ที่ 52 

 

มติที่ประชุม  ที่ประชมุได้พิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัตใิห้แต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 
ตามทีค่ณะกรรมการเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี ้   

เห็นด้วย   105,805,150 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
ไม่เห็นด้วย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
บัตรเสีย  - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอืน่ๆ  (ถ้ามี) 

 หลังจากสิ้นสุดวาระการประชมุสามัญผู้ถือหุ้น ประธานกรรมการบริหารและกรรมการผู้จดัการไดเ้ปิดโอกาสให้ผู้
ถือหุ้นสอบถามหรือน าเสนอต่อท่ีประชุม ซึ่งผู้ถือหุ้นจ านวน 1 ราย  มีค าถาม สรุปรายละเอียดที่ส าคญัได้ดังนี้  

นางอรทัย  ทองมอีาคม  (ผู้รับมอบฉันทะจาก นางมาลี  พนูศักดิ์อดุมสิน)  
 จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ได้ส่งผลกระทบต่อการด าเนินงานท้ังฝ่ายการตลาดและฝ่าย
การผลิตของบริษัทฯ อย่างไร และคณะกรรมการบริษัทมีแผนจัดการอย่างไร 

นายบุญดี   อ านวยสกุล    
 สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ยังคงลุกลามต่อเนื่อง และส่งผลกระทบในวงกวา้ง ส าหรับ
ยอดขายของบรษิัทฯ ก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกัน บริษัทฯ จึงปรับเปล่ียนวิธีการท างานไม่ว่าจะเป็นการเน้นการขายทาง
ออนไลน์มากขึ้น การปรับกลยุทธ์ทางการตลาดใหเ้หมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน การปรับลดก าลังการผลิตลง รวมทั้งบริษัทฯ 
จะ Set Zero ใหม่ ลดคา่ใช้จา่ยทีไ่ม่จ าเป็น และลดขนาดองค์กร (Downsizing) ท าให้เกิดความกระชับคล่องตวัขึ้น 

 เมื่อไม่มีทา่นผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอืน่เพิ่มเติม ประธานกรรมการบรหิารและกรรมการผู้จัดการจงึได้เรียนเชิญประธาน
ที่ประชุมกล่าวปิดการประชมุ 

 ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมวา่ ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกทา่นที่ได้มอบความ
ไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึ่ง 

 เมื่อไม่มกีิจการท่ีจะหารือกันในทีป่ระชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิดการประชมุ 
 

ปิดประชุมเวลา 10.55 นาฬิกา 

 
 

 (นายมน ู   ลีลานุวัฒน์) 
ประธานท่ีประชุม 

 ผู้บันทึก 
       

(นางสาวชมา  สังข์รังสรรค)์  
       เลขานุการบริษัท 


