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รายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2562 

 

บริษัท ซนัสวีท จ ำกดั (มหำชน) (“บริษัท”) ไดจ้ดัใหม้ีกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 เมื่อวนัท่ี 

22 เมษำยน 2562 เวลำ 13.00 น. ณ ศูนยป์ระชุมนำนำชำติคุม้ค ำ เชียงใหม่ เลขท่ี 139 หมู่ท่ี 4 ต ำบลหนองป่ำครัง่ 

อ ำเภอเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ 

  นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เลขำนุกำรบริษัท ท ำหน้ำท่ีเป็นผูด้ ำเนินกำรประชุม กล่ำวตอ้นรับผูถื้อหุน้และ

ผูเ้ขำ้ร่วมประชุม และแนะน ำกรรมกำรบริษัท ผูบ้ริหำร ผูส้อบบัญชี ท่ีปรึกษำกฎหมำย และท่ีปรึกษำทำงกำรเงิน 

ตำมล ำดบั ดงัต่อไปน้ี 

คณะกรรมการบริษทั 

1.  นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร/ กรรมกำรอิสระ 

2.  นำยพิชยั  คชมิตร รองประธำนกรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ/ 

กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง/ 

กรรมกำรอิสระ 

3.  นำงสำวมรกต  กิตติคุณชยั รองประธำนกรรมกำร/ รองประธำนกรรมกำรบริหำร 

4. นำยวรพงศ ์ นันทำภิวฒัน์ ป ร ะ ธ ำ น ก ร ร ม ก ำ ร ส ร ร ห ำ แ ล ะ พิ จ ำ ร ณ ำ ค่ ำ ต อ บ แ ท น / 

กรรมกำรตรวจสอบ/ กรรมกำรอิสระ 

5.  นำยองอำจ  กิตติคุณชยั กรรมกำร / ประธำนกรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน/ ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร 

6.  นำงจิรำพร  กิตติคุณชยั กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร/ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

7.  นำงศุรำภรณ ์ ประสำทงำมเลิศ กรรมกำร/ กรรมกำรบริหำร 

8. นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำร/ กรรมกำรตรวจสอบ/กรรมกำรอิสระ 

9.  นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

ผูบ้ริหาร 

1.  นำยวีระ นพวฒันำกำร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน 

2.  นำยโกวิทย ์ สิทธิยศ ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยขำยและกำรตลำด 

ผูส้อบบญัชี 

1. นำยวิเชียร กิ่งมนตรี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

2. นำยปฏญิญำ  ว่องไว บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

ที่ปรึกษากฎหมาย 

1. นำยชำติพร  บำรมี  บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

2. นำงสำวศรญัญำ ศิรินิติกรณ ์ บริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

ที่ปรึกษาทางการเงิน 

1. นำยสุทธิพล ภุมรินทร ์ บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 

2. นำยปณิธำน อคัรศรีประไพ บริษัทหลกัทรพัย ์เคที ซีมิโก ้จ ำกดั 
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 นำงสำวสุนทรี มูลเมำ เลขำนุกำรบริษัท รำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำบริษัทไดเ้ชิญประชุมผูถื้อหุน้และ 

แจง้ขอ้มูลเกี่ยวกับกำรประชุมในครั้งน้ีใหผู้ถื้อหุน้รับทรำบ 3 ช่องทำง โดยกำรส่งหนังสือเชิญประชุมไปยงัผูถื้อหุน้ 

ทำงไปรษณีย ์ประกำศโฆษณำทำงหนังสือพิมพ ์และแจง้รำยละเอียดกำรประชุมบนเว็บไซตข์องบริษัท จำกน้ัน ไดเ้ชิญ

อำสำสมคัรผูถื้อหุน้ 2 ท่ำน คือ นำงอญัชลี แกว้เขียว  และ  นำงศศิธร แกว้ธิ เป็นพยำนในกำรตรวจสอบกำร 

นับคะแนนเสียง เพื่อใหเ้กิดควำมโปร่งใสในกำรนับคะแนนเสียง และได้รำยงำนใหท่ี้ประชุมทรำบถึงวิธีกำรออกเสียง

ลงคะแนนและกำรนับคะแนนเสียง ดงัต่อไปน้ี 

 

วิธีการออกเสียงลงคะแนนและการนบัคะแนนเสียง 

1. ตำมขอ้บังคบัของบริษัท ขอ้ 40 ก ำหนดว่ำ ในกำรออกเสียงลงคะแนน ใหผู้ถื้อหุน้มีคะแนนเสียงเท่ำจ ำนวนหุน้ท่ี 

ตนถืออยูโ่ดยถือว่ำ 1 หุน้ มี 1 เสียง  

2. กำรลงมติในแต่ละวำระใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนน และยกมือขึ้ น 

เพื่อใหเ้จำ้หน้ำท่ีของบริษัทเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน ำไปหกัจำกคะแนนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม ส่วนท่ี

เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงเห็นดว้ยในวำระน้ัน ๆ ส ำหรับผูถื้อหุน้ท่ีออกเสียงเห็นดว้ยขอใหล้งคะแนนเสียง 

ในบตัรลงคะแนนเพื่อใหเ้จำ้หน้ำท่ีเก็บบตัรลงคะแนนภำยหลงัเสร็จสิ้ นกำรประชุม 

3. กรณีผูถื้อหุน้มอบฉนัทะโดยลงคะแนนเสียงในแต่ละวำระในหนังสือมอบฉนัทะแลว้ บริษัทจะไม่แจกบตัรลงคะแนน

ใหผู้ร้บัมอบฉนัทะ เน่ืองจำกบริษัทไดบ้นัทึกคะแนนเสียงตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้แลว้ 

4. จ ำนวนผูถื้อหุน้และผูร้ับมอบฉันทะ และคะแนนเสียงในแต่ละวำระอำจไม่เท่ำกัน เน่ืองจำกอำจมีผูถื้อหุน้หรือ  

ผูร้บัมอบฉนัทะมำประชุมเพิ่มเติม 

5. มติของท่ีประชุม ในกรณีปกติ ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียง

ลงคะแนน ยกเวน้วำระท่ี 6 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 2 ใน 3 ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของ 

ผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม และวำระท่ี 8 ตอ้งผ่ำนกำรอนุมัติดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำ 3 ใน 4 ของจ ำนวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้ตอ้งกำรสอบถำม ขอใหย้กมือขึ้ น เมื่อประธำนอนุญำตแลว้ ขอใหแ้จง้ช่ือ นำมสกุล และแจง้ว่ำเป็น 

ผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมดว้ยตนเองหรือผูร้บัมอบฉนัทะ 

 

 และไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมรบัทรำบว่ำเพื่อเสริมสรำ้ง กำรก ำกบัดูแลกิจกำรท่ีดีในเร่ืองสิทธิและควำมเท่ำเทียม

กนัของผูถื้อหุน้ บริษัทไดป้ระกำศใหสิ้ทธิผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขำ้รบักำรเลือกตั้งเป็นกรรมกำรและกำรใหสิ้ทธิผู ้

ถือหุน้เสนอวำระเพื่อบรรจุเป็นวำระในกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 โดยผ่ำนไปยงั ตลำดหลกัทรพัยแ์ห่ง

ประเทศไทย และในเว็บไซตข์องบริษัทตั้งแต่วนัท่ี 16 ตุลำคม 2561 โดยใหร้ะยะเวลำผูถื้อหุน้เสนอรำยช่ือกรรมกำร

และวำระไดจ้นถึงวนัท่ี 28 ธนัวำคม 2561   ซ่ึงพบว่ำไม่มีผูใ้ดขอเสนอช่ือบุคคลหรือวำระเพื่อบรรจุเป็น วำระในกำร

ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้แต่อย่ำงใด ดงัน้ันบริษัทจึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำวำระต่ำงๆ ตำมท่ีไดแ้จง้ไปตำมหนังสือ

เชิญประชุม 

 นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ ประธำนกรรมกำร เป็นประธำนท่ีประชุม ไดก้ล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบ

ฉนัทะท่ีเขำ้ร่วมประชุมและมอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรบริษัทแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำมีผูถื้อหุน้เขำ้ร่วมประชุมดว้ยตนเอง

จ ำนวน 43  รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้306,116,500 หุน้ และผูร้ับมอบฉันทะจ ำนวน1,088 รำย รวมจ ำนวนหุน้ได ้

20,021,400 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้ทั้งท่ีมำดว้ยตนเองและผูร้ับมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งส้ินจ ำนวน 1,131 รำย 
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รวมจ ำนวนหุน้ได ้326,137,900 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 75.8460 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมด 430,000,000 

หุน้ ครบเป็นองค์ประชุมตำมขอ้บังคบัของบริษัท จึงขอเปิดกำรประชุมเพื่อพิจำรณำเร่ืองต่ำง ๆ ตำมระเบียบวำระ

ดงัต่อไปน้ี 

 

วาระที่ 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ  าปี 2561 

ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ บริษัทไดจ้ดัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้

ประจ ำปี 2561 เมื่อวันท่ี 23 เมษำยน 2561 ส ำเนำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ปรำกฏใน

หนังสือเชิญประชุมหน้ำ 9-20 ท่ีไดจ้ดัส่งใหผู้ถื้อหุน้แลว้  

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติั

ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 326,459,100 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ: ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 1 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 3 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 1 เท่ำกบั 1,134 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 326,459,100 หุน้ 

 

วาระที่ 2 พิจารณารบัทราบผลการด าเนินงานของบริษทัประจ  าปี 2561 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี  

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ ปี 2561 เป็นปีแห่งกำรเตรียม

ควำมพรอ้มภำยในบริษัททุกส่วนงำนไม่ว่ำกำรน ำเงินท่ีไดจ้ำกกำรระดมทุนไปติดตั้งเคร่ืองจกัรเพื่อเพิ่มก ำลงักำรผลิต 

กำรน ำเทคโนโลยีมำใชใ้นภำคกำรเกษตรเพื่อใหว้ตัถุดิบผลผลิตต่อไร่สูงขึ้ นและมีวตัถุดิบอย่ำงสม ำ่เสมอ สอดรบักบั

ก ำลงักำรผลิตท่ีมำกขึ้ นรวมถึงกำรบริหำรใหต้น้ทุนทำงกำรเงินลดลง ผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 ของบริษัทและบริษัท

ยอ่ย มีดงัน้ี 

1. รำยไดร้วมในปี 2561 เท่ำกบั 1,838 ลำ้นบำท เพิ่มขึ้ น 151 ลำ้นบำทหรือคิดเป็น 9% เมื่อเทียบกบั

ช่วงเดียวกนัของปีก่อน 

 2. ก ำไรสุทธิในปี 2561 เท่ำกบั 56 ลำ้นบำท ลดลง 61 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น 52% เมื่อเทียบกบัช่วง

เดียวกนัของปีก่อน แมว้่ำบริษัทและบริษัทย่อยมีปริมำณกำรขำยในปี 2561 เพิ่มขึ้ น 9,273 ตนัหรือคิดเป็น 21% 

เมื่อเทียบกบัของปีก่อน อยำ่งไรก็ตำมเน่ืองจำกค่ำเงินบำทแขง็ค่ำขึ้ นส่งผลต่อกำรรบัรูร้ำยได ้ก ำไรขั้นตน้และอตัรำกำร

ท ำก ำไรขัน้ตน้ลดลง 

 ส ำหรบัปัจจยัท่ีส่งผลกระทบต่อกำรด ำเนินงำนของปี 2561 ไดแ้ก ่
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 1. รำยไดจ้ำกกำรขำยขำ้วโพดหวำนแปรรูปและผลิตภณัฑแ์ปรรูปทำงกำรเกษตรอื่น ๆเพิ่มขึ้ นเน่ืองจำกมี

ค ำสัง่ซ้ือเพิ่มของลูกคำ้เดิม และค ำสัง่ซ้ือจำกลูกคำ้ใหม่โดยเฉพำะสินคำ้ขำ้วโพดหวำนบรรจุกระป๋องและบรรจุถุง

สุญญำกำศ ในเขตทวีปเอเชียและยุโรป 

 2. รำยไดจ้ำกกำรขำยอื่นเพิ่มขึ้ น 14 ลำ้นบำทหรือ 16 % เน่ืองจำกบริษัทมีกำรส่งเสริมกำรปลูกขำ้วโพด

หวำนเพิ่มขึ้ นเพื่อรองรบัตำมแผนกำรผลิต จึงมีกำรขำยเมล็ดพนัธุใ์หก้บัเกษตรกรผูป้ลูกเพิ่มมำกขึ้ นและมีรำยไดจ้ำก

เปลือกซงัเพิ่มตำมเช่นกนั 

 3. บริษัทมีรำยไดอ้ื่นลดลง 32 ลำ้นบำท เน่ืองจำกในปี 2561 สภำวะอตัรำค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำขึ้ นท ำให้

บริษัทมีขำดทุนจำกอตัรำแลกเปล่ียนสุทธิเท่ำกบั 8 ลำ้นบำท 

 4. ต้นทุนขำยและอัตรำก ำไรขั้นต้น ถึงแม้ว่ำบริษัทได้มีกำรติดตั้งเค ร่ืองจักรให้ใช้งำนได้อย่ำงมี

ประสิทธิภำพและบริหำรจดักำรดำ้นกำรส่งเสริมวตุัดิบอยำ่งสม ำ่เสมอเป็นผลใหต้น้ทุนกำรผลิตต่อหน่วยเร่ิมลดลงบำ้ง

แต่อยำ่งไรก็ตำมก ำไรขัน้ตน้ลดลงเท่ำกบั  47 ลำ้นบำท หรือลดลงคิดเป็น 15 % เมื่อเทียบกบัปีท่ีแลว้โดยสำเหตุหลกั

เกิดจำกสภำวะอตัรำค่ำเงินบำทท่ีแขง็ค่ำขึ้ นอยำ่งต่อเน่ือง และมีรำยไดต่้อหน่วยท่ีลดลงเล็กน้อย 

 5. ค่ำใชจ้่ำยในกำรบริหำร ลดลงเท่ำกบั 11 ลำ้นบำท คิดเป็น 13% เมื่อเปรียบเทียบกบัปีท่ีแลว้เน่ืองจำก 

ค่ำท่ีปรึกษำหรือค่ำบริกำรอื่นในกำรเขำ้ตลำดหลกัทรพัยล์ดลง 

 6. ตน้ทุนทำงกำรเงินลดลงเท่ำกบั 22 ลำ้นบำท คิดเป็น 87 % เมื่อเปรียบเทียบกบังบประจ ำปีของปีท่ี

แลว้เกิดจำกบริษัทน ำเงินท่ีไดร้บัจำก IPO ส่วนหน่ึงช ำระคืนเงินกูจ้ำกสถำบนัทำงกำรเงิน ประกอบกบัมีกำรใชเ้งินทุน

หมุนเวียนภำยในมำกขึ้ นจึงลดกำรใชว้งเงินกูย้มืระยะสั้นจำกสถำบนักำรเงินลง ส่งผลใหต้น้ทุนทำงกำรเงินลดลงอยำ่งมี

นัยส ำคญั 

 7. อตัรำส่วนสภำพคล่องลดลง จำกปีก่อนคือ ปี 2560 จ ำนวน 3.57 เท่ำ ปี 2561 จ ำนวน 1.71 เท่ำ

เน่ืองมำจำกบริษัทมีกำรใชว้ตัถุดิบ ภำชนะบรรจุ และปัจจยักำรผลิตท่ีสูงขึ้ นจำกกำรท่ีบริษัทมีกำรผลิตช่วงไตรมำสท่ี 4 

เพิ่มขึ้ นเมื่อเทียบกบัปีก่อนจึงท ำใหม้ีเจำ้หน้ีกำรคำ้ดงักล่ำวสูงขึ้ น 

 นอกจำกน้ีบริษัทใหค้วำมส ำคญัแก่กำรต่อตำ้นกำรทุจริตคอรร์ปัชัน่เป็นอยำ่งมำก โดยมีแนวทำงปฏิบติัให้

กรรมกำร ผูบ้ริหำรและพนักงำน ตอ้งไม่เรียกรอ้ง รับเงิน ผลประโยชน์ หรือส่ิงของท่ีไม่สมควร เกินปกติวิสัยจำก

ผูเ้กี่ยวขอ้งในกิจกำรของบริษัท รวมถึงไม่จ่ำยเงินตำมท่ีถูกเรียกรอ้ง เสนอจะใหเ้งิน หรือผลประโยชน์ ส่ิงของ ใหก้บั

บุคคล/นิติบุคคลท่ีร่วมท ำธุรกิจดว้ย หรือหน่วยรำชกำรท่ีเกี่ยวขอ้ง ไม่ว่ำจะเป็นกำรด ำเนินกำรโดยตรงหรือโดยออ้ม 

เพื่อใหม้ีกำรตอบแทนปฏิบติัท่ีเอื้ อประโยชน์ต่อกนั เวน้แต่เป็นกรณีท่ีใหห้รือรบัตำมจำรีตประเพณี หรือตำมเทศกำล

ของแต่ละทอ้งถ่ิน และตำมท่ีสมควร 

 

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  

ผูถื้อหุน้ช่ือนำยธำนินทร ์งำมวิทยำพงศ ์มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมดงัน้ี 

 1.รำยไดส่้วนใหญ่ของบริษัทมำจำกกำรรบัจำ้งผลิตใช่หรือไม่ และก ำไรต่อหน่วยของสินคำ้รบัจำ้งผลิตและ

แบรนดข์องตนเองอยำ่งใดสูงกว่ำ 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำ ก่อนหน้ำน้ีในช่วงเวลำ 5 ปีท่ีผ่ำนมำทำง

บริษัทไดร้บัผลิตตำมค ำสัง่ลูกคำ้เป็นส่วนใหญ่แต่หลงัจำกน้ันบริษัทเร่ิมชูนโยบำยสรำ้งแบรนดข์องตนเองซ่ึงในปีท่ีผ่ำนมำ

สดัส่วนรบัจำ้งผลิตต่อแบรนดข์องตนเองเท่ำกบั 80:20 โดยเร่ิมขึ้ นจำกรอ้ยละ 0 จนถึงรอ้ยละ 20 โดยใหข้อ้มูลเพิ่มเติม

ว่ำในหลำยๆ ประเทศบริษัทเร่ิมใชแ้บรนดข์องตนเองและในประเทศท่ีส ำคญั ๆ บริษัทไดจ้ดทะเบียนเคร่ืองหมำยกำรคำ้

(แบรนด ์KC)ไวแ้ลว้ซ่ึงมีค่ำใชจ้่ำยในแต่ละประเทศประมำณ 500,000 บำท โดยบริษัทไดด้ ำเนินกำรจดทะเบียนไวแ้ลว้

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมนโยบำยกำรสรำ้งแบรนดข์องตนเอง 
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 ส่วนกำรขำยในประเทศท่ีลูกคำ้ไดน้ ำสินคำ้เขำ้หำ้งสรรพสินคำ้โดยปกติลูกคำ้มกัจะใชแ้บรนดข์องลูกคำ้เอง 

เมื่อเรำเร่ิมเข็มแข็งขึ้ นจึงเร่ิมใชแ้บรนดข์องตนเอง จะเห็นไดว้่ำในระยะเวลำ 2 – 3 ปีท่ีผ่ำนมำเร่ิมจำกรอ้ยละ 1-2 จน

ปัจจุบนัถึงรอ้ยละ 20 แลว้ และในอนำคตบริษัทมีควำมตั้งใจว่ำจะด ำเนินกำรใหถึ้งรอ้ยละ 30  

 ส ำหรบัก ำไรต่อหน่วยของสินคำ้แบรนดข์องตนเองท่ีขำยปลีกในประเทศจะสูงกว่ำสินคำ้ท่ีรบัจำ้งผลิต 

 

 2.บริษัทจะด ำเนินกำรอยำ่งไรใหร้ำยไดท่ี้เพิ่มขึ้ นสมัพนัธก์บักำรเพิ่มของก ำไร 

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำ จำกรำยไดปี้ 2561ท่ีสูงขึ้ นกว่ำปีท่ีผ่ำนมำ

เน่ืองจำกบริษัทมีควำมสำมำรถในกำรผลิตท่ีสูงขึ้ นจำกกำรท่ีติดตั้งเคร่ืองจกัร แต่เน่ืองจำกค่ำเงินบำทท่ีแข็งค่ำเกินไปจำก

ปี 2560 โดยอตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 33- 34 บำทต่อ 1 เหรียญสหรัฐ ส่วนในปี 2561อตัรำแลกเปล่ียนประมำณ 

31 บำทกว่ำต่อ 1 เหรียญสหรฐั ซ่ึงส่ิงท่ีทำงบริษัทไดด้ ำเนินกำรคือส่งสญัญำณไปยงัภำครฐัใหช่้วยรกัษำเสถียรภำพของ

ค่ำเงินบำท ในขณะเดียวกนับริษัทไดด้ ำเนินกำรป้องกนัควำมเส่ียงโดยท ำสญัญำซ้ือขำยเงินตรำต่ำงประเทศล่วงหน้ำ (FX 

Forward Contract) รอ้ยละ 70 ของค ำสัง่ซ้ือ 

 นำยธำนินทร์ งำมวิทยำพงศ์ จึงไดส้อบถำมเพิ่มเติมประเด็นเร่ืองค่ำเงินบำทว่ำบริษัทไม่สำมำรถแกไ้ข

ประเด็นน้ีไดจ้ึงตอ้งปล่อยใหเ้ป็นไปตำมสภำวะค่ำเงินบำทของประเทศใช่หรือไม ่

  

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำบริษัทไดห้ำแนวทำงโดยเร่ิมเปล่ียนกำรขำย

ดว้ยสกุลเงินเหรียญสหรฐัไปเป็นเงินสกุลอื่นท่ีไม่มีควำมผันผวนมำกในขณะน้ีเช่น เงินเยน ยูโร หรือแมแ้ต่เงินบำท แต่

อยำ่งไรก็ตำมเงินบำทกย็งัไม่มีเสถียรภำพมำกนัก จึงกระจำยควำมเส่ียงไปยงัเงินสกุลเยนและยโูรบำ้ง 

 

 3.สัดส่วนยอดซ้ือวตัถุดิบและบรรจุภณัฑท่ี์แสดงไวใ้นรำยงำนประจ ำปีแสดงว่ำตน้ทุนบรรจุภณัฑแ์พงกว่ำ

ขำ้วโพดใช่หรือไม ่

 นำยองอำจ กิตติคุณชัย ประธำนเจำ้หน้ำท่ีบริหำร ไดช้ี้แจงว่ำ บรรจุภัณฑเ์ป็นตน้ทุนท่ีแพงท่ีสุดส ำหรับ

ธุรกิจของบริษัทซ่ึงเมื่อเทียบกนักบัวตัถุดิบเป็นสัดส่วนประมำณ 35 % ส่วนบรรจุภณัฑ์(กระป๋อง ถุง กล่อง ฉลำก)

ประมำณ 40% ของตน้ทุนรวม บริษัทจึงใหค้วำมส ำคญัใน 2 ส่วนน้ีเป็นอย่ำงมำกโดย 1. ใหม้ีวตัถุดิบเขำ้สู่กระบวนกำร

ผลิตอยำ่งสม ำ่เสมอ 2. ภำชนะบรรจุ กระป๋อง ถึงแมว้่ำปัจจุบนับริษัทไดซ้ื้อต ำ่กว่ำรำคำเฉล่ียในตลำด ส่วนหน่ึงเป็นเร่ือง

ของบริษัทผูผ้ลิตกระป๋องเกี่ยวกบักำรน ำเขำ้เหล็กซ่ึงในประเทศไทยควบคุมไม่ได ้ในช่วง 2-3 ปีท่ีผ่ำนมำค่ำเงินบำทแข็ง

จึงยงัไม่มีกำรขึ้ นรำคำของค่ำบรรจุภณัฑ ์แต่อยำ่งไรก็ตำมบริษัทก็มีกำรควบคุมติดตำมอยำ่งใกลชิ้ดอยูต่ลอดเวลำ  

  

ประธำนฯ มอบหมำยใหเ้ลขำนุกำรแจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำ วำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ จึงไม่มีกำรลงคะแนนเสียง  

  

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมตัิงบการเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ที่ผ่านการตรวจสอบจาก

ผูส้อบบญัชีแลว้ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ งบกำรเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 

31 ธนัวำคม 2561 ซ่ึงผ่ำนกำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ มีรำยละเอียดตำมท่ีปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 

หน้ำ 141-212 ท่ีไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุมแลว้ โดยงบกำรเงินดงักล่ำวไดผ่้ำนกำรพิจำรณำของ

คณะกรรมกำรตรวจสอบและคณะกรรมกำรบริษัทแลว้ 
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 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติงบกำรเงินรอบปีบัญชีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำน 

กำรตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติังบกำรเงินรอบปีบญัชีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2561 ท่ีผ่ำนกำร

ตรวจสอบจำกผูส้อบบญัชีแลว้ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 326,892,534 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 3 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 8 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 3 เท่ำกบั 1,142 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 326,892,534 หุน้ 

 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมตัิการจดัสรรก าไรสุทธิเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจา่ยเงินปันผล ส าหรบัผล

การด าเนินงานประจ  าปี 2561 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ จำกผลกำรด ำเนินงำนในปี 2561 

บริษัทมีก ำไรสุทธิตำมงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรจ ำนวน 56,661,551 บำท เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 51. ซ่ึงก ำหนดใหบ้ริษัทตอ้งจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปีส่วนหน่ึง

ไวเ้ป็นทุนส ำรองไม่น้อยกว่ำรอ้ยละหำ้ (5) ของก ำไรสุทธิประจ ำปี  หกัดว้ยยอดเงินขำดทุนสะสมยกมำ (ถำ้มี) จนกว่ำ

ทุนส ำรองน้ีจะมีจ ำนวนไม่น้อยกว่ำรอ้ยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรเป็นทุนส ำรอง

ตำมกฎหมำยจ ำนวน 2,900,000 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 5.12 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 จำกงบกำรเงินเฉพำะ

กิจกำร ซ่ึงเป็นจ ำนวนท่ีครบถว้นตำมเกณฑท่ี์กฎหมำยก ำหนด  

      ตำมท่ีบริษัทมีนโยบำยจ่ำยเงินปันผลไม่น้อยกว่ำรอ้ยละ 50 ของก ำไรสุทธิหลงัหกัภำษีและส ำรองต่ำง ๆ 

ทุกประเภทตำมกฎหมำย บริษัทจึงเห็นสมควรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นเงินปันผลในอตัรำหุน้ละ 0.10 บำท เป็นเงิน

จ ำนวน 43,000,000 บำท คิดเป็นรอ้ยละ 79.98 ของก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 หลังหกัทุนส ำรองตำมกฎหมำย  

(งบกำรเงินเฉพำะกิจกำร) โดยเงินปันผลดงักล่ำวจ่ำยจำกก ำไรสุทธิท่ีไดร้บัยกเวน้ภำษีจำกสิทธิประโยชน์ส่งเสริมกำร

ลงทุน (BOI) จึงไม่สำมำรถเครดิตภำษีได ้

 ทั้งน้ีบริษัทไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล เมื่อวนัท่ี 6 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.05 บำท เป็นเงิน

จ ำนวน 21,500,000 ลำ้นบำท ส ำหรบัผลประกอบกำรระหว่ำงวนัท่ี 1 มกรำคม 2561 ถึง 30 กนัยำยน 2561  

และบริษัทจะจ่ำยเงินปันผลเพิ่มเติมส ำหรบัผลประกอบกำรของบริษัท จนถึงวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 ในอตัรำหุน้ละ 

0.05 บำท เป็นจ ำนวน 21,500,000 ลำ้นบำท โดยก ำหนดรำยช่ือผูถื้อหุน้ท่ีมีสิทธิรบัเงินปันผล (Record Date) ใน

วนัท่ี 2 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผลในวนัท่ี  17 พฤษภำคม 2562 

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิเป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำย และกำรจ่ำยเงินปันผล 
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ส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนประจ ำปี 2561 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำ

ประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรจดัสรรก ำไรสุทธิประจ ำปี 2561 ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

 

เห็นดว้ย 326,902,534 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 4 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 4 เท่ำกบั 1,143 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด326,902,534 หุน้ 

 

วาระที่ 5 พิจารณาแตง่ตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยวรพงศ์ นันทำภิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ         

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 18. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำร

ตอ้งออกจำกต ำแหน่งอย่ำงน้อยจ ำนวนหน่ึงในสำม (1/3) และกรรมกำรซ่ึงพน้จำกต ำแหน่งในวำระน้ีอำจไดร้บัเลือกกลับ

เขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกก็ไดใ้นกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ประจ ำปี 2562 คณะกรรมกำรไดท้ ำกำรจบัสลำกแลว้ มีกรรมกำรท่ี

ตอ้งออกตำมวำระจ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

1) นำยองอำจ   กิตติคุณชยั กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำร/  

     กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 

2) นำยอนุชำ  ด ำรงมณี กรรมกำรอิสระ/ กรรมกำรตรวจสอบ 

3) นำยชยัยศ  สนัติวงษ์ กรรมกำร/ ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

จำกน้ัน กรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระทั้ง 3 ท่ำน ไดอ้อกจำกหอ้งประชุมชัว่ครำว เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ ้

ถือหุน้สอบถำมและออกเสียงลงคะแนนไดอ้ยำ่งอิสระ   

คณะกรรมกำรบริษัทซ่ึงไม่รวมกรรมกำรท่ีมีส่วนไดเ้สียพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและ

พิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกตำมวำระทั้ง 3 

ท่ำน กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึง เน่ืองจำกไดพ้ิจำรณำประวติัและประสบกำรณ์ของกรรมกำรท่ีพน้จำก

ต ำแหน่งตำมวำระแล้ว เห็นว่ำกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนเป็นผูท่ี้มีคุณสมบัติครบถ้วน ไม่มีลักษณะต้องหำ้มแต่งตั้งใหเ้ป็น

กรรมกำรตำมกฎหมำย และไดป้ฏิบติัหน้ำท่ีดว้ยควำมระมดัระวงั ทั้งน้ี ขอ้มูลของกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระและ

ไดร้บักำรเสนอช่ือเขำ้ด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึง ปรำกฏอยูใ่นหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 21 - 23 

 

จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  
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ในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำงสำวศรินทรทิ์พย ์ชวพนัธุ ์มำประชุมดว้ยตนเอง สอบถำมดงัน้ี  

  ขอทรำบหลักเกณฑ์ในกำรคัดเลือกกรรมกำร ว่ำท ำไมจึงเลือกสรรกลับมำด ำรงต ำแหน่งตำมเดิม 

กระบวนกำรเลือกสรรเป็นอยำ่งไร มีผูส้มคัรหรือมีท่ำนอื่นท่ีเลือกไวห้รือไม่ 

 

นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงเร่ืองหลกัเกณฑว์่ำ

ทำงตลำดหลกัทรพัยไ์ดก้ ำหนดคุณสมบติัและบทบำทของกรรมกำรไวเ้ช่นนำยอนุชำ ด ำรงมณี ซ่ึงเป็นกรรมกำรอิสระ

และเป็นผูม้ีควำมรูป้ระสบกำรด้ำนบญัชีจึงไดร้บักำรเลือกสรรมำตั้งแต่ตน้ ส่วนในกำรประชุมในครั้งน้ีบริษัทก็ไดเ้ปิด

โอกำสใหผู้ถื้อหุน้เสนอรำยช่ือบุคคลท่ีเหมำะสมเขำ้มำเพื่อเขำ้รับกำรคดัเลือกเป็นกรรมกำรของบริษัท  แต่ไม่มีผูใ้ด

เสนอรำยช่ือเขำ้มำแต่อยำ่งใด จึงเสนอใหก้ลบัเขำ้มำด ำรงต ำแหน่งอีกวำระหน่ึงเน่ืองจำกท่ีผ่ำนมำกรรมกำรก็ไดป้ฎิบติั

หน้ำท่ีไดเ้ป็นอยำ่งดี 

 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้สอบถำมเพิ่มเติม 

 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระ

ประจ ำปี 2562 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

โดยพิจำรณำแต่งตั้งเป็นรำยบุคคล  

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งกรรมกำรท่ีพน้จำกต ำแหน่งตำมวำระประจ ำปี 2562 จ ำนวน  

3 ท่ำน คือ 1) นำยองอำจ กิตติคุณชัย 2) นำยอนุชำ ด ำรงมณี 3) นำยชัยยศ สันติวงษ์ กลับเขำ้ด ำรงต ำแหน่ง

กรรมกำรอีกวำระหน่ึง ตำมท่ีเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

5.1 นำยองอำจ กิตติคุณชยั 

 

เห็นดว้ย 326,954,934 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

  หมายเหต ุ: ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5.1 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 2 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5.1 เท่ำกบั 1,145 รำย มีจ ำนวนหุน้

รวมทั้งหมด 326,954,934 หุน้ 

 

5.2 นำยอนุชำ ด ำรงมณี 

 

เห็นดว้ย 326,962,634 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 
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 หมายเหต ุ: ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5.2 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5.2 เท่ำกบั 1,146 รำย มีจ ำนวนหุน้

รวมทั้งหมด 326,962,634 หุน้ 

 

5.3 นำยชยัยศ สนัติวงษ์ 

เห็นดว้ย 327,209,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 5.3 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุมฯ เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 5.3 เท่ำกบั 1,147 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 327,209,334 หุน้ 

 

 ประธำนฯ เชิญกรรมกำรทั้ง 3 ท่ำนท่ีไดร้บักำรแต่งตั้งกลบัมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหน่ึงกลบัเขำ้

หอ้งประชุม 

 

วาระที่ 6 พิจารณาอนุมตัิการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ  าปี 2562 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน

เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยวรพงศ์ นันทำภิวัฒน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ 

เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 32. ซ่ึงก ำหนดใหก้รรมกำรมี

สิทธิไดร้บัค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวลั เบ้ียประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น 

ตำมขอ้บงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจำรณำ  

 คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทนเสนอ ซ่ึงได้

พิจำรณำถึงควำมเหมำะสมของกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรใหส้อดคลอ้งกับภำระหน้ำท่ี ควำมรับผิดชอบท่ีไดร้ับ

มอบหมำย และเทียบเคียงกับธุรกิจประเภทและขนำดใกลเ้คียงกบับริษัท จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจำรณำ

อนุมติักำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 เท่ำกบัปีท่ีผ่ำนมำโดยไม่มีผลประโยชน์อื่น ดงัน้ี  

 

ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมปี 2562 

คณะกรรมกำรบริษัท  

 - ประธำนกรรมกำรบริษัท 65,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริษัท 30,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรตรวจสอบ  

 - ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรตรวจสอบ 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน  

 - ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำ

ค่ำตอบแทน 

20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 
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ต าแหน่ง ค่าเบ้ียประชุมปี 2562 

 - กรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง  

 - ประธำนกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

คณะกรรมกำรบริหำร  

 - ประธำนกรรมกำรบริหำร 20,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

 - กรรมกำรบริหำร 15,000 บำท/ท่ำน/ครั้ง 

  

 หมายเหต ุ:  

 กรรมกำรท่ีมีส่วนร่วมในกำรบริหำรจดักำร กำรด ำเนินธุรกิจของบริษัทท่ีไดร้ับรำยไดป้ระจ ำ
จำกบริษัท จะไม่มีสิทธิไดร้บัค่ำเบ้ียประชุม 

 ก ำหนดเบ้ียประชุมกรรมกำร ประจ ำปี 2562 เป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำท 

 

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี  

 

 ในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำงสำวศรินทรทิ์พย ์ชวพนัธุ ์มำประชุมดว้ยตนเองสอบถำมดงัน้ี 

 1.ค่ำตอบแทนท่ีปรำกฏในตำรำงคือต่อครั้งต่อคนใช่หรือไม่  

 2.มีกำรประชุมก่ีครั้งต่อปี และใชเ้วลำในกำรประชุมนำนเท่ำไหร่ 

 3.กรรมกำรแต่ละท่ำนต้องใช้เวลำหำขอ้มูลก่อนมำประชุมหรือไม่ หรือเป็นเงินประจ ำท่ีจะไดร้ับใน

ต ำแหน่งอยูแ่ลว้ และขอใหพ้ิจำรณำว่ำอตัรำค่ำตอบแทนดงักล่ำวสูงไปหรือไม่ 

 

 นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงว่ำค่ำตอบแทนท่ีก ำหนด

คืออตัรำต่อครั้งกำรประชุมต่อคน โดยมีกำรประชุม 4 ครั้งต่อปี ใชเ้วลำในกำรหำรือและประชุมท่ีบริษัทประมำณ 1 วนั และ

ค่ำตอบแทนน้ีคือค่ำเบ้ียประชุมโดยไม่มีค่ำตอบแทนอื่นซ่ึงจะไดร้บัเมื่อมำประชุมตำมท่ีบริษัทก ำหนดไว ้โดยกรรมกำรแต่ละ

ท่ำนตอ้งมำใหค้วำมเห็น ขอ้เสนอแนะต่ำงๆ ตำมบทบำทและหน้ำท่ี ทั้งน้ีค่ำตอบแทนน้ีอำ้งอิงจำกผลส ำรวจเทียบเคียงกบั

ธุรกิจประเภทและขนำดใกลเ้คียงกบับริษัท 

  

 ในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำยวีรชยั ตนัอำรีย ์มำประชุมดว้ยตนเองไดส้อบถำมเพิ่มเติมว่ำ 

 เบ้ียประชุมกรรมกำรเป็นจ ำนวนรวมไม่เกิน 3,000,000 บำทถำ้ประชุมปีละ 4 ครั้ง แสดงว่ำประชุมประมำณ

ครั้งละ 700,000 บำท และสอบถำมว่ำมีกรรมกำรกี่ท่ำน ใชเ้วลำในกำรประชุมเท่ำไหร่ ถำ้หำกกรรมกำร 5 ท่ำนแสดงว่ำได้

ค่ำเบ้ียประชุมคนละแสนกว่ำบำทใช่หรือไม่  

 นำยวรพงศ ์นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงว่ำกำรประชุมก ำหนดไว ้

4 ครั้งโดยระยะเวลำท่ีกรรมกำรใชท่ี้บริษัทประมำณ 7 – 8 ชัว่โมงเพื่อสอบถำมและพิจำรณำวำระต่ำง ๆ  

 เลขำนุกำรบริษัท ไดใ้หข้อ้มูลผูถื้อหุน้เพิ่มเติมว่ำบริษัทมีกรรมกำรบริษัท 9 ท่ำน หำกกรรมกำรท่ำนใดมี

รำยไดป้ระจ ำอยูแ่ลว้จะไม่ไดร้บัค่ำเบ้ียประชุม ดงัน้ีบริษัทมีกรรมกำรท่ีจะไดร้บัเบ้ียประชุมคือ 5 ท่ำน 

 นำยวีระ นพวัฒนำกร ผูอ้ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน ไดช้ี้แจงเพิ่มเติมว่ำ กรรมกำรท่ีมีสิทธิไดร้ับเบ้ีย

ประชุมจะไดร้บัเบ้ียต่อครั้งตำมอตัรำท่ีแสดงไวใ้นสไลด ์(ตำรำงค่ำตอบแทนกรรมกำรปี 2562 ตำมจดหมำยเชิญประชุม)
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เช่น หำกอตัรำเบ้ียประชุมครั้งละ 30,000 บำท มำประชุม 1 ครั้งก็ไดร้ับ 30,000 บำท หำกมำประชุม 4 ครั้งก็ไดร้ับ 4 

ครั้ง คูณ 30,000 บำท ไม่ไดห้มำยควำมว่ำ น ำ 3,000,000 ลำ้นบำทมำหำรดว้ยจ ำนวน 4 ครั้งต่อปี อย่ำงไรก็ตำมอำจมี

ประชุมมำกกว่ำ 4 ครั้งก็เป็นได ้ทั้งน้ีก็จะไดร้บัตำมอตัรำท่ีระบุไวต้ำมจ ำนวนครั้งท่ีมำประชุมแต่ไม่เกิน 3,000,000 บำท

ต่อปี 

 

 และในวำระน้ีมีผูถื้อหุน้ช่ือนำงศรีสวำท ประสิทธ์ิวรเวทย ์มำประชุมดว้ยตนเอง ไดเ้สนอใหท่ี้ประชุมลด

ค่ำใชจ้่ำยลงในภำวะเช่นน้ี 

 นำยวรพงศ์ นันทำภิวฒัน์ ประธำนกรรมกำรสรรหำและพิจำรณำค่ำตอบแทน ไดช้ี้แจงว่ำคณะกรรมกำรได้

ศึกษำและเทียบเคียงกบับริษัทต่ำง ๆ มำแลว้และไดพ้ิจำรณำควำมเหมำะสมแลว้และบริษัทก็ไม่ไดป้ระสบผลขำดทุนถึงแม้

ผลตอบแทนจะต ำ่กว่ำเป้ำหมำยท่ีวำงไวไ้ปบำ้ง จึงไดก้ ำหนดและเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทไดพ้ิจำรณำคงค่ำตอบแทนไว้

ตำมท่ีไดน้ ำเสนอต่อท่ีประชุม  

 

 เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถำมเพิ่มเติม ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทน

กรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำม (2/3) ของจ ำนวน

เสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุม 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมัติกำรก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมท่ีเสนอ ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 327,209,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวน 

 

วาระที่ 7 พิจารณาแตง่ตั้งผูส้อบบญัชีประจ  าปี 2562 และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ  าปี 2562 

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยพิชยั คชมิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ เป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

 นำยพิชยั คชมิตร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เพื่อใหเ้ป็นไปตำมพระรำชบญัญติับริษัท

มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบับริษัทขอ้ 55 ซ่ึงก ำหนดใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้สำมญัประจ ำปีแต่งตั้งผูส้อบบัญชีและ

ก ำหนดค่ำตอบแทนในกำรสอบบญัชีของบริษัททุกปี  

 คณะกรรมกำรตรวจสอบไดเ้สนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั 

เป็นผูส้อบบัญชีประจ ำปี 2562 เน่ืองจำกมีมำตรฐำนกำรท ำงำนท่ีดี ปฏิบัติหน้ำท่ีดว้ยควำมรับผิดชอบ และมีควำมเป็น

อิสระในกำรท ำงำน คณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำแลว้เห็นชอบตำมท่ีคณะกรรมกำรตรวจสอบเสนอ จึงเสนอใหท่ี้ประชุม 

ผูถื้อหุน้พิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562

ดงัน้ี  

 1) นำยวิเชียร กิ่งมนตรี   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 3977 หรือ 

 2) นำยประสิทธ์ิ เยือ่งศรีกุล  ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4174 หรือ 

 3) นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ   ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขท่ี 11251  
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และก ำหนดค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท เท่ำกับปีก่อน และ

รบัทรำบค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทย่อยจ ำนวน 200,000 บำท ทั้งน้ี บริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำส์คูเปอรส์ 

เอบีเอเอส จ ำกดั และผูส้อบบญัชีตำมรำยช่ือท่ีเสนอขำ้งตน้ไม่มีควำมสมัพนัธห์รือส่วนไดเ้สียกบับริษัท บริษัทย่อย ผูบ้ริหำร 

ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท่ี้เกี่ยวขอ้งกบับุคคลดงักล่ำวแต่อยำ่งใด  

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำแต่งตั้งผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีประจ ำปี 2562 โดย

วำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซ่ึงมำประชุมและออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติัแต่งตั้งนำยวิเชียร กิ่งมนตรี ผูส้อบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3977 

หรือ นำยประสิทธ์ิ เยื่องศรีกุล ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำตเลขท่ี 4174 หรือ นำยสง่ำ โชคนิติสวสัด์ิ ผูส้อบบัญชีรบัอนุญำต

เลขท่ี 11251 จำกบริษัท ไพรซ้วอเตอรเ์ฮำสค์ูเปอรส์ เอบีเอเอส จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำ

สอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของบริษัทเป็นจ ำนวน 2,600,000 บำท และรับทรำบค่ำสอบบัญชีประจ ำปี 2562 ของ

บริษัทยอ่ยจ ำนวน 200,000 บำท ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 327,209,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

บตัรเสีย - เสียง ไมน่ ำมำค ำนวณ 

 

วาระที่ 8  พิจารณาอนุมตัิการแกไ้ขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถปุระสงค)์  

 ประธำนฯ มอบหมำยให ้นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำรเป็นผูร้ำยงำนในวำระน้ี 

นำยองอำจ กิตติคุณชยั ประธำนกรรมกำรบริหำร แจง้ต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองดว้ยบริษัทฯ ไดเ้ห็นถึงโอกำส

และช่องทำงในกำรท ำธุรกิจท่ีหลำกหลำยขึ้ น คณะกรรมกำรบริษัท จึงขอเสนอเพิ่มวตัถุประสงคข์องบริษัท จ ำนวน 5 

ขอ้ จำกเดิม 36 ขอ้เป็น 41 ขอ้เพื่อใหค้รอบคลุมและรองรบักำรท ำธุรกิจในอนำคต รำยละเอียดในรำยงำนกำรประชุม

ผูถื้อหุน้หน้ำท่ี 7 โดยแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ดงัน้ี 

 

วตัถปุระสงคท์ี่เพิ่มเติมของบรษิทั 

(37) ประกอบกิจกำรคำ้ปลีกประเภทรำ้นสะดวกซ้ือ มินิมำร์ท ซ่ึงมีทั้งรูปแบบท่ีประกอบกำรเองและ

ขยำยสำขำดว้ยระบบแฟรนไชส ์

(38) ก่อสรำ้งและด ำเนินกิจกำรรำ้นคำ้ หำ้งสรรพสินคำ้ ซูเปอร์มำร์เก็ต รำ้นสะดวกซ้ือ มินิมำร์ท 

สถำนท่ีเก็บสินคำ้ของบริษัท ทั้งท่ีเป็นผลิตภณัฑอ์ำหำรและไม่ใช่ผลิตภณัฑอ์ำหำรเพื่อกำรจ ำหน่ำยส่งและ

ปลีก 

(39) ประกอบกิจกำรดำ้นกำรขยำยธุรกิจแฟรนไชส ์กำรขำยธุรกิจแฟรนไชส ์รวมทั้งกำรดูแลธุรกิจแฟ

รนไชส์และกิจกำรท่ีเกี่ยวขอ้งกับธุรกิจแฟรนไชส์ทุกชนิดทุกประเภท กำรเปิดรำ้นคำ้ในธุรกิจดำ้นต่ำง ๆ 

ตำมท่ีก ำหนดไวใ้นวตัถุประสงคข์องบริษัทเขำ้ไปในย่ำนธุรกิจ หำ้งสรรพสินคำ้ ซูเปอรม์ำรเ์ก็ต รำ้นสะดวก

ซ้ือ มินิมำรท์ ศูนยก์ำรคำ้ รำ้นคำ้ย่อย สถำนีรถไฟฟ้ำ สถำนีขนส่งต่ำง ๆ และสถำนท่ีท่ีประกอบธุรกิจต่ำง 

ๆ ทุกชนิด 

(40) ประกอบกิจกำรคำ้ผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกสต์ำมรำยกำรสินคำ้ท่ีไดร้ะบุไวใ้นวตัถุประสงคข์องบริษัท 
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วตัถปุระสงคท์ี่เพิ่มเติมของบรษิทั 

(41) ประกอบกิจกำรใหบ้ริกำรรบัช ำระค่ำสินคำ้และค่ำบริกำรทุกประเภท รวมถึงสำธำรณูปโภค บตัร

เครดิต สินเช่ือ ลีสซ่ิง รวมทั้งบริกำรเติมเงินในบตัรทุกประเภท 

 

 จำกน้ันประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกับวำระน้ี เมื่อไม่มีผู ้ใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงเสนอใหท่ี้ประชุมพิจำรณำอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษัท โดยวำระน้ีตอ้งผ่ำนกำรอนุมติัดว้ย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู ้ถือหุน้ซ่ึงมำประชุมและมีสิทธิออกเสียง

ลงคะแนน 

มติที่ประชุม ท่ีประชุมมีมติอนุมติักำรแกไ้ขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหส์นธิ ขอ้ 3. (วตัถุประสงค)์ ตำมท่ี

เสนอ ดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย 327,239,334 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ 100 

ไม่เห็นดว้ย - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  - 

งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ - 

บตัรเสีย - เสียง ไม่น ำมำค ำนวน 

 

 หมายเหตุ : ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 8 มีผูถื้อหุน้ท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม เพิ่มอีกจ ำนวน 1 รำย ท ำใหม้ี

จ ำนวนผูถื้อหุน้ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 8 เท่ำกบั 1,148 รำย มีจ ำนวนหุน้รวม

ทั้งหมด 327,239,334 หุน้ 

 

วาระที่ 9 เรื่องอ่ืน ๆ (ถา้มี) 

 ประธำนฯ แจง้ใหท่ี้ประชุมทรำบว่ำ พระรำชบัญญติับริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 105 วรรค

สอง ก ำหนดว่ำ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นับรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่ำ 1 ใน 3 ของจ ำนวนหุน้ท่ีจ ำหน่ำยไดท้ั้งหมดจะขอใหท่ี้ประชุม

พิจำรณำเร่ืองอื่นนอกจำกท่ีก ำหนดไวใ้นหนังสือเชิญนัดประชุมอีกก็ได ้คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรบรรจุวำระน้ี

เพื่อเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซ่ึงประสงค์จะใหม้ีกำรพิจำรณำเร่ืองอื่น ๆ นอกเหนือจำกท่ีคณะกรรมกำรบริษัทก ำหนด 

ในกำรประชุมครั้งน้ี  

 ประธำนฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำมประเด็นท่ีเกี่ยวขอ้งกบัวำระน้ี เมื่อไม่มีผูใ้ดสอบถำม ประธำนฯ 

จึงกล่ำวขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่ำนท่ีมำเขำ้ร่วมประชุม และปิดกำรประชุม 

 

 ปิดประชุมเวลำ 14.00 น. 

 

 

 

  (นำยไกรฤทธ์ิ บุณยเกียรติ) 

 ประธำนท่ีประชุม 


