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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่  40 

บริษัท เอส แอนด์ เจ อินเตอร์เนชั่นแนล เอนเตอร์ไพรส์ จาํกัด (มหาชน) 

 

ณ  ห้องเจ้าพระยา 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์  เลขท่ี  372  ถนนพระราม 3  แขวงบางโคล่  เขตบางคอแหลม  

กรุงเทพมหานคร ในวันอังคารท่ี  23  เมษายน  2562 เวลา 13.00 น.  มีผู้ ถือหุ้ นมาด้วยตนเอง  จํานวน   41 ราย  จํานวน 

26,339,622 หุ้ น  คิดเป็นร้อยละ 17.57  ของจํานวนหุ้ นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัท  ผู้ ถือหุ้ นท่ีมอบฉันทะให้ผู้ อ่ืนเข้า     

ประชมุแทน จํานวน  61 ราย จํานวน 102,249,791 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 68.20 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัท 

รวมผู้ ถือหุ้ นและผู้ รับมอบทัง้สิน้ท่ีเข้าร่วมประชุม  จํานวน 69 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้ น  102 ราย  จํานวนหุ้ น 128,589,413 หุ้ น         

คิดเป็นร้อยละ  85.77 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัท  ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคบัของบริษัท ข้อ 36      

ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจํานวน        

ผู้ ถือหุ้นทัง้หมด และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหนา่ยได้ทัง้หมด  

นายบญุเกียรติ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท เป็นประธานท่ีประชุม กลา่วเปิดประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 40 ใน

นามของคณะกรรมการบริษัท  ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในวนันี ้  และขอต้อนรับทกุทา่น

เข้าสูก่ารประชุม  รวมถึงได้แนะนํากรรมการบริษัท  ผู้บริหาร กรรมการชดุยอ่ย เลขานกุารบริษัท และผู้สอบบญัชี ท่ีเข้าร่วมประชมุใน

วนันี ้ซึง่ประกอบด้วย 

กรรมการบริษัทท่ีเข้าร่วมประชมุ 

 1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษัท  

      ประธานกรรมการสรรหา                    

      และประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน  

2.  นางทิพาภรณ์  โชควฒันา  รองประธานกรรมการบริษัท  

 3.  นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์  กรรมการผู้จดัการ  

       ประธานกรรมการบริหาร 

กรรมการสรรหา และ 

       กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

4.  ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  กรรมการรองผู้จดัการ 

      ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

กรรมการบริหาร และ 

      กรรมการสรรหา  

5. พลเรือเอกอภิชาติ  เพ็งศรีทอง  กรรมการอิสระ และ 

       กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

6. นายอมร  อศัวานนัท์  กรรมการอิสระ และ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ 
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7. นางประดิษฐา  จงวฒันา   กรรมการอิสระ และ 

กรรมการตรวจสอบ  

 8.  นางพิศมยั   จนัทรุเบกษา  กรรมการอิสระ และ 

       กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

 9.  นางแก้วตา  องค์สรณะคม  กรรมการบริษัท 

       กรรมการบริหาร  

       กรรมการสรรหา  

       กรรมการกําหนดคา่ตอบแทน และ 

       กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

10  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี   กรรมการบริษัท  

      ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และ 

กรรมการบริหาร 

11.  นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์  กรรมการบริษัท  

กรรมการบริหาร และ 

กรรมการสรรหา 

12.  นางธีรดา  อําพนัวงษ์  กรรมการบริษัท  

13.  นายสเุทพ  ดา่นศิริวิโรจน์  กรรมการบริษัท 

14.  พลตํารวจเอกสมชาย ประภสัภกัดี  กรรมการอิสระ  

     กรรมการตรวจสอบ และ 

     ประธานกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

กรรมการบริษัทท่ีลาประชมุ เน่ืองจากติดภารกิจ 

1. นายสรุงค์  องค์โฆษิต  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

โดยกรรมการบริษัทท่ีมาร่วมประชมุ  ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ครัง้ท่ี  40  จํานวน  14  ทา่น  คิดเป็นร้อยละ  93.33  

ของกรรมการบริษัททัง้หมด 

ผู้บริหาร 

1.  นายวาฤทธ์ิ  ตรีตราพนัธ์  ผู้บริหารสงูสดุทางด้านบญัชีและการเงิน  

 2.  นางสาวสเุมธ   สรุชาติชยัฤทธ์ิ  ผู้จดัการฝ่ายโรงงาน และ 

กรรมการบริหาร  

 3.  นางทองสขุ  อปุถมัภากลุ  ผู้จดัการฝ่ายธุรกิจในประเทศ 

       กรรมการบริหาร และ กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 4.  นางพชัรา  พงษ์วิจารณ์  ผู้ช่วยผู้จดัการฝ่ายทรัพยากรบคุคล  

กรรมการบริหาร  และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 
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กรรมการชดุยอ่ย 

 1.  นางสธุญัญา  สมุะนา   กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

2.  นางดารณี  อรรจนียกลุ  กรรมการบริหาร และ 

กรรมการบริหารความเสีย่ง 

 3. นางธญันนัท์  ตนัติโกวิท  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 4.  นางสาวทดัทรวง แสงวิเชียร  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 5.  นางสาวเยาวลกัษณ์ โพธินิมิตร์  กรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 

 6.  นางวรวรรณ  ตนัตระเศรษฐี  กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

 7.  นางจริยา  ธรรมวชิราพร    กรรมการบริหาร 

 8.  นางสาวกฤษณรัฐ รัศมีสริุเยนทร์  กรรมการบริหาร 

 เลขานกุารบริษัท 

  นายสมุิตร ขอไพบลูย์   ผู้จดัการสว่นบญัชีการเงิน   

       กรรมการบริหาร และ กรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

ตวัแทนผู้สอบบญัชี และสกัขีพยานการนบัคะแนน  จาก บริษัท  สาํนกังาน ดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั  

นายธีรวฒุ ิ เหลา่นภากลุ   และ 

นายวิทยา รัตนพลแสน 

ดงันัน้ ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการชดุยอ่ย รวมถึงผู้บริหารสงูสดุ

ทางด้านบญัชีและการเงิน และตวัแทนผู้สอบบญัชีของบริษัทได้เข้าร่วมประชมุด้วย 

ต่อจากนัน้ นายบุญเกียรติ  โชควฒันา ประธานฯ มอบหมายให้ นายธีระศักดิ์  วิกิตเศรษฐ์   กรรมการผู้ จัดการ   และ    

นายสมุิตร  ขอไพบลูย์  เลขานกุารบริษัท เป็นผู้ดําเนินการประชมุตามวาระการประชมุตอ่ไป 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้มอบหมายให้ นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท แนะนําผู้ ทําหน้าท่ี

เป็นผู้ตรวจสอบการลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง พร้อมทัง้ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุและวิธีการลงมติตา่งๆ ใน

การประชมุครัง้นี ้

นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า เพ่ือให้การประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นไปอย่างโปร่งใส        

คุณกอบสุข  แสงสวัสดิ์ และ คุณสุพรรณี  เหลืองสถิตย์ ผู้ แทนจาก บริษัท วีระ ลอว์ ออฟฟิส จํากัด ทําหน้าท่ีเป็นผู้ ตรวจสอบ        

การลงคะแนนเสยีงและการนบัคะแนนเสยีง 
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เพ่ือการปฏิบตัิตามนโยบายการกํากับดูแลกิจการท่ีดีของบริษัทเก่ียวกับการดูแลสิทธิของผู้ ถือหุ้น อย่างเป็นธรรมและ     

เทา่เทียมกนันัน้  ในการจดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ บริษัทฯ ได้ปฏิบตัิโดยมีรายละเอียดตา่ง ๆ ดงันี ้

1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือเข้ารับการเลอืกตัง้เป็น

กรรมการบริษัท โดยบริษัทฯ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบผา่นตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและเว็บไซด์ของบริษัท 

ตัง้แตว่นัท่ี 15 พฤศจิกายน – 31 ธันวาคม 2561 นัน้  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระ

การประชมุและ/หรือเสนอช่ือบคุคล เพ่ือเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบริษัท  

2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นจัดส่งคําถามล่วงหน้า สําหรับการประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นผ่านทาง E-mail address : 

sumit_k@snjinter.com หรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังบริษัท ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนังสือบอกกล่าว            

นดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ตามสิง่ท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 8  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่คําถามท่ีลว่งหน้าก่อน

การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมายงับริษัทแตอ่ยา่งใด 

3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับมอบฉันทะ

แทนผู้ ถือหุ้นได้  ซึง่มีข้อมลูโดยสงัเขปตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ตามสิ่งท่ีสง่

มาด้วยลาํดบัท่ี 5 

สาํหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครัง้นีใ้ห้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 43  

คือ  ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย ซึ่งผู้ ถือหุ้ นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วย          

ไม่เห็นด้วย  หรือ งดออกเสียงในแต่ละวาระ  การนับคะแนนจะนับเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนนไม่เห็นด้วย  และ/หรือ          

งดออกเสยีง รวมทัง้คะแนนตามบตัรเสยี(ถ้ามี) จากนัน้จะนําคะแนนเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจํานวนเสยีงทัง้หมดท่ีเข้าร่วมประชุม  

สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสยีงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนเข้าร่วมประชุมและ

ออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ ถือหุ้น  โดยส่งหนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัทลว่งหน้า  บริษัทได้บนัทึกคะแนนตาม

ความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

สาํหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสยี คือ การลงคะแนนเกินกวา่ 1 ช่อง หรือกรณีท่ีมีการขีดฆา่ในบตัรลงคะแนนโดยไมล่ง          

ช่ือกํากบับริเวณท่ีขีดฆา่  

ในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมได้เร่ิมแล้ว ผู้ ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

ตามวาระท่ียังไม่ได้เร่ิมพิจารณา และบริษัทจะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้ นท่ีมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็น            

องค์ประชมุ ตัง้แต่วาระท่ีได้ออกเสยีงลงคะแนนเพ่ือบนัทกึในรายงานการประชมุตอ่ไป  โดยบริษัทจะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในกรณีท่ีมี

ผู้ ถือหุ้นเข้าร่วมประชมุเพ่ิมเทา่นัน้ 

เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทจะนบัคะแนนด้วยระบบ  Barcode  ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะเห็น

ผลคะแนนในแตล่ะวาระบนหน้าจอพร้อมกนั โดยแยกเป็นกรณีตา่ง ๆ ดงันี ้

1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลอืกตัง้กรรมการบริษัท  ผู้ ถือหุ้นท่ีไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ให้ยกปา้ยคะแนน เจ้าหน้าท่ี

จะนบัคะแนน  พร้อมทัง้แจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน ระบคุวามเห็นลงนามในบตัรลงคะแนน  และ

สง่คืนเจ้าหน้าท่ีทนัที 
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2. วาระเลือกตัง้กรรมการบริษัท ผู้ ถือหุ้นทกุทา่น โปรดระบคุวามเห็นเลอืกตัง้กรรมการบริษัทเป็นรายบคุคล พร้อมทัง้ลง

นามในบตัรลงคะแนน  กรณีมีผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่ห็นด้วย หรือ งดออกเสยีงในการเลอืกตัง้กรรมการบริษัททา่นใดให้ยกปา้ย

คะแนน เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนน และเมื่อเสร็จสิน้การลงมติในวาระนี ้เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนผู้ ถือหุ้นทกุทา่น 

กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นขอใช้สทิธิลงคะแนนเสยีงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทกุวาระ  ในกรณีผู้ ถือหุ้น

มอบฉนัทะให้กรรมการ ให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ และในการประชุม หากผู้ ถือหุ้นท่านใดมีข้อซกัถาม ขอให้

ยกมือ และโปรดแนะนําตนเองเพ่ือซกัถามในวาระนัน้ๆ 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ นําท่ีประชมุเข้าสูร่ะเบียบวาระการประชมุ ซึง่ประกอบด้วยวาระทัง้หมด         

8 วาระ ตามลาํดบัดงัตอ่ไปนี ้

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 1 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 1  พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นครัง้ที่  39 เม่ือวันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้ขอให้ท่ีประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 39 

บริษัทฯ ได้มีการจัดทํารายงานการประชุมดงักลา่วภายใน 14 วนันบัแต่วนัประชุมสามญัผู้ ถือหุ้น  ซึ่งได้สง่ให้ตลาดหลกัทรัพย์แห่ง

ประเทศไทยและกระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซด์ของบริษัท 

(www.snjinter.com) และได้จดัสง่สําเนารายงานการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 39 ซึ่งได้ประชุมเมื่อวนัองัคารท่ี 24 เมษายน 2561 

ไปยงัทา่นผู้ ถือหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชุมแล้ว  คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชมุดงักลา่วได้บนัทึกไว้อยา่ง

ถกูต้องแล้ว  

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน  

 มติที่ประชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงลงมติรับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว ด้วยคะแนนเสยีงเป็นเอกฉนัท์ของ

จํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและ  มีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 2 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 2  รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทประจาํปี 2561 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ ได้ชีแ้จงว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัทและผลการดําเนินงานของบริษัท

ในรอบปี 2561 ท่ีผ่านมานัน้ คณะกรรมการได้จดัพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2561 ท่ีได้จดัสง่ไปยงัท่านผู้ ถือหุ้นเป็นการ

ลว่งหน้าในรูปแบบ รหสัคิวอาร์ (QR Code) ตามท่ีปรากฏบนหนงัสอืเชิญประชุมหรือแบบฟอร์มลงทะเบียน พร้อมหนงัสอืบอกกลา่ว

http://www.snjinter.com/
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นดัประชุม คณะกรรมการมีความเห็นวา่ รายงานดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์

และตลาดหลกัทรัพย์(กลต.) และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย โดยสรุปได้ดงันี ้
 

งบการเงนิรวม 
ปี 2561 ปี 2560 การเปลี่ยนแปลง 

(หน่วย : ล้านบาท) (หน่วย : ล้านบาท) ล้านบาท ร้อยละ 

รายได้รวม 5,121 5,182 (61) (1.18) 

คา่ใช้จ่ายรวม 4,743 4,888 (145) (2.97) 

กําไรสาํหรับปีสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 347 274 73 26.64 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 2.32 1.83 0.5 26.78 

 

• รายได้รวม  5,121  ล้านบาท (ประกอบด้วยรายได้จากการขาย 4,813 ล้านบาท รายได้อ่ืน 266 ล้านบาท และสว่น

แบ่งกําไรจากเงินลงทุนในบริษัทร่วม 42 ล้านบาท) ลดลงจากปีก่อน 61 ล้านบาท ส่วนใหญ่มาจากรายได้จาก        

การขาย ท่ีลดลงจากปีก่อน 137 ล้านบาท  เน่ืองจาก  รายได้จากการขายต่างประเทศลดลง  209  ล้านบาท            

คิดเป็นร้อยละ  26.09  จากรายได้จากการขายสินค้าเคร่ืองสําอางในต่างประเทศลดลง  ในขณะท่ีรายได้จาก          

การขายในประเทศเพ่ิมขึน้  73  ล้านบาท   เน่ืองจากบริษัทย่อยได้รับส่วนแบ่งการตลาดในสินค้ากลุ่มบรรจุภณัฑ์

ประเภทอาหารเพ่ิมขึน้ นอกจากนีบ้ริษัทมีกําไรจากการจําหน่ายเงินลงทุน ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของรายได้อ่ืน จํานวน      

87 ล้านบาท 

• คา่ใช้จ่ายรวม 4,743 ล้านบาท ลดลงจากปีกอ่น 145 ล้านบาท โดยสว่นใหญ่ลดลงจาก 

- ต้นทนุขายลดลง 187  ล้านบาท เมื่อเทียบกบัปีก่อนเน่ืองจากอตัราสว่นต้นทนุตอ่ยอดขายลดลงจากปีก่อนร้อยละ 

1.7 เน่ืองจากการบริหารจัดการในเร่ืองต้นทนุอย่างมีประสิทธิภาพ และมีความสามารถทํากําไรได้ดีขึน้สง่ผลให้

อตัรากําไรขัน้ต้นเพ่ิมขึน้  

- ค่าใช้จ่ายบริหารลดลง  12  ล้านบาท   เน่ืองจากค่าใช้จ่ายเก่ียวกับค่าเช่าคลงัสินค้าท่ีลดลงจากการบริหาร       

จัดพืน้ท่ีการใช้งานให้เกิดประโยชน์สูงสดุ ในขณะเดียวกันได้มีการควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยรวมอย่าง

เหมาะสม  

• กําไรสว่นท่ีเป็นของบริษัทใหญ่ 347 ล้านบาท  เพ่ิมขึน้จากปีก่อน  73  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 26 เน่ืองจากอตัรา  

การทํากําไรท่ีเพ่ิมขึน้จากการบริหารต้นทนุ และ บริหารจดัการคา่ใช้จ่ายให้ลดลง ตามท่ีได้กลา่วมาข้างต้น 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการได้รายงานความคืบหน้าด้านการต่อต้านการคอร์รัปชัน่ ภายหลงัจากท่ีบริษัท

ได้รับการรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ต้านการทจุริต เมื่อวนัท่ี 14 ตลุาคม 2559  และบริษัทจะ

ดําเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) ภายในปี 2562 โดยบริษัทได้

ดําเนินการด้านการตอ่ต้านการคอร์รัปชนัอยา่งตอ่เน่ือง ดงันี ้

1. บริษัทได้นํานโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชัน่มาเป็นสว่นหนึง่ในการบริหารงานบคุคล ตัง้แตก่ารสรรหาคดัเลอืกบคุลากร  

การปฐมนิเทศ  การประเมินผลงาน และการกําหนดคา่ตอบแทน 
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2. บริษัทได้ทบทวน แก้ไข ข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่  และหลกัเกณฑ์ปฏิบตัิต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทาง

สาํหรับกรรมการบริษัท ผู้บริหาร และพนกังานทกุคน  ยึดถือปฏิบตัิให้สอดคล้องกับนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน

ของบริษัท และเป็นการปลกูฝังวฒันธรรมองค์กรท่ีจะไมย่อมรับการคอร์รัปชนัทกุรูปแบบทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

3. จัดทําหลกัการกํากับดูแลกิจการท่ีดี (ฉบับปรับปรุงครัง้ท่ี 2) แจกให้กับกรรมการ  ผู้บริหาร พนักงาน  คู่ค้า  และ

เผยแพร่ผา่นเว็บไซต์ของบริษัท 

4. จดัอบรมให้ความรู้  ความเข้าใจเก่ียวกบัการกํากบัดแูลกิจการ  และการต่อต้านการคอร์รัปชัน่  เพ่ือปลกูฝังจิตสํานึก

ให้กบับคุคลากรในองค์กร 

5. มีการสอบทานการปฏิบตัิตามนโยบายตอ่ต้านการคอร์รัปชนัโดยหนว่ยงานตรวจสอบภายใน 

6. สื่อสารและประชาสมัพนัธ์เก่ียวกบันโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน่ และข้อปฏิบตัิตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

ทัง้ภายในบริษัทและบคุคลภายนอก ผา่นช่องทางตา่งๆ เช่น เว็บไซด์ของบริษัท  เอกสารแผน่พบั เป็นต้น 

7. เข้าร่วมกิจกรรมรวมพลงั  วนัตอ่ต้านคอร์รัปชนั 

ในปี 2561 บริษัทไม่พบประเด็นปัญหาข้อบกพร่องท่ีเป็นสาระสําคญัเก่ียวกบัการทจุริตคอร์รัปชนั หรือการดําเนินงานท่ีไม่

สอดคล้องกบักฎหมาย หรือข้อกําหนดท่ีเก่ียวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการดําเนินธุรกิจแตอ่ยา่งใด 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถาม และได้

แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ไมต้่องมีการลงมต ิจึงขอผา่นไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 3 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 3  พิจารณาอนุมัติงบการเงนิ สาํหรับปีสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 

นายสมุิตร  ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท ได้ชีแ้จงว่างบการเงินสําหรับปีสิน้สดุ  ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 ประกอบด้วย    

งบแสดงฐานะทางการเงิน งบกําไรขาดทนุ งบกําไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปลีย่นแปลงสว่นของผู้ ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และ

หมายเหตปุระกอบงบการเงิน ได้จดัทําขึน้โดยถกูต้องตามท่ีควรในสาระสําคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน และ  ได้ผ่าน

การตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัท

แล้ว ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2561 หน้า 118 – 172  สามารถดาวน์โหลดได้จาก รหัสคิวอาร์ (QR Code)        

ท่ีบริษัทได้จดัสง่ไปยงัผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสอืบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว  โดยสรุปสาระสาํคญั ดงันี ้

           (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงนิรวม %  งบการเงนิเฉพาะกิจการ % 

2561 2560 เปลี่ยนแปลง 2561 2560 เปลี่ยนแปลง 

สนิทรัพย์รวม 4,877 5,054 (3.50) 4,032 4,159 (3.05) 

หนีส้นิรวม 992 1,230 (19.35) 830 1,028 (19.26) 

สว่นของผู้ ถือหุ้น 3,885 3,824 1.60 3,202 3,131 2.27 

รายได้จากการขาย 4,813 4,950 (2.77) 3,826 4,064 (5.86) 
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                                         (หนว่ย : ล้านบาท) 

รายการ งบการเงนิรวม %  งบการเงนิเฉพาะกิจการ % 

2561 2560 เปลี่ยนแปลง 2561 2560 เปลี่ยนแปลง 

กําไรสาํหรับปีสว่นท่ี

เป็นของบริษัทใหญ่ 
347 274 26.59 378 325 16.22 

กําไรตอ่หุ้น (บาท) 2.32 1.83 26.78 2.52 2.17 16.13 

นายสมุิตร  ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม  ปรากฏว่าไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัิงบการเงินสาํหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 ด้วยคะแนน

เสยีงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 4 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาํไรและอนุมัติการจ่ายเงนิปันผล 

 นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ รายงานวา่ในปี 2561 บริษัทฯ มีผลการดําเนินงานตามงบการเงิน          

เฉพาะกิจการ ดงันี ้

  กําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรยกมา    1,590,906,088.70 บาท 

  บวก  กําไรสาํหรับปี 2561        377,691,374.14 บาท 

  หกั เงินปันผล (1.20 บาท/หุ้น)      (179,916,993.60) บาท 

  รวม กาํไรที่จะนํามาจัดสรรทัง้สิน้    1,788,680,469.24 บาท 

 คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอจดัสรรกําไร ดงันี ้

 1.  จดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมาย 

  เน่ืองจากบริษัทฯ ได้จดัสรรเงินกําไรไว้เป็นทนุสาํรองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนตามท่ีกฎหมายกําหนดแล้ว 

บริษัทฯจึงขอเสนอไมจ่ดัสรรเงินสาํรองตามกฎหมายในปีนี ้

 2.  เงินปันผล 

  บริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นร้อยละ 20-80 ของกําไรสทุธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการ แต่ทัง้นีข้ึน้อยู่

กบัภาวะเศรษฐกิจและผลการดําเนินงานของบริษัท 
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  ตามมติท่ีประชมุคณะกรรมการบริษัท ครัง้ท่ี 2/2562 เมื่อวนัท่ี 26 กมุภาพนัธ์ 2562 ได้มีมติให้นําเสนอท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

เพ่ืออนมุตัิให้จ่ายเงินปันผลในอตัรา 1.26 บาทตอ่หุ้น เป็นเงิน 188,912,843.28 บาท คิดเป็นร้อยละ 50.02  ของกําไรสําหรับปีตาม

งบการเงินเฉพาะกิจการ โดยจ่ายจากกําไรสะสมท่ียงัไมจ่ดัสรร แบง่ออกเป็น 2 สว่นคือ 

(1)  เงินปันผลในอัตรา 0.62 บาทต่อหุ้น  โดยจ่ายจากกําไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 23  ซึ่งผู้ ถือหุ้ น

ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถเครดติภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลยี่สบิสามสว่นเจ็ดสบิเจ็ด ตามประมวลรัษฎากร 

มาตรา 47 ทวิ 

  (2)  เงินปันผลในอัตรา 0.64 บาทต่อหุ้ น  โดยจ่ายจากกําไรสะสมส่วนท่ีเสียภาษีในอัตราร้อยละ 20 ซึ่งผู้ ถือหุ้ น

ประเภทบคุคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้เทา่กบัเงินปันผลยี่สบิสว่นแปดสบิ ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 

47 ทวิ 

 อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักล่าวสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีกําหนดไว้ของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อ

สภาพคลอ่งของบริษัทฯ ซึง่บริษัทจะยงัคงมีกําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลอืยกไป เป็นจํานวนเงิน  1,599,767,625.96  บาท 

 ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักล่าวให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้น

(Record Date) เพ่ือสทิธิในการรับเงินปันผล ในวนัท่ี 3 พฤษภาคม 2562 และกําหนดจา่ยเงินปันผลในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2562 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนุมัติวาระนีด้้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมด          

ของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 5  ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการบริษัทแทนกรรมการบริษัทที่ต้องออกตามวาระ  

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ  รายงานว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 

และตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 21 กําหนดไว้ว่า “ในการประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็น

จํานวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ใน

สาม กรรมการท่ีจะต้องออกจากตําแหน่งในปีหลงัๆ ต่อไป ให้กรรมการคนท่ีอยู่ในตําแหน่งนานท่ีสดุนัน้เป็นผู้ ออกจากตําแหน่ง  

กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับการเลอืกตัง้ใหมไ่ด้”  
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ปัจจุบนัตําแหนง่กรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหนง่  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นีม้ีกรรมการบริษัทท่ีต้อง

ออกตามวาระจํานวน 5 ทา่น คือ 

1.  นายบญุเกียรต ิ  โชควฒันา ประธานกรรมการบริษัท  ประธานกรรมการสรรหา และ   

     ประธานกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 

2.  นางทิพาภรณ์  โชควฒันา รองประธานกรรมการบริษัท   

3.  ศ.ดร.ภญมาลนิ  องัสรัุงส ี  กรรมการบริษัท  ประธานกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม และ 

กรรมการบริหาร 

4.  นางจิตราภรณ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการบริษัท  กรรมการบริหาร  และกรรมการสรรหา 

5.  นายสรุงค์  องค์โฆษิต กรรมการอิสระ  และกรรมการตรวจสอบ     

ทัง้นี ้นายสรุงค์  องค์โฆษิต ได้แสดงความประสงค์ไมข่อกลบัเข้าดํารงตําแหนง่กรรมการอีกวาระ 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าก่อนการประชุมสามญั   

ผู้ ถือหุ้น ปรากฏวา่ไมม่ีผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด 

คณะกรรมการซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือในครัง้นี ้คือ นายบญุเกียรติ  โชควฒันา และ นางจิตราภรณ์            

วิกิตเศรษฐ์ ซึง่เป็นกรรมการสรรหาไมไ่ด้ร่วมออกเสยีงในคราวการพิจารณาเลอืกตัง้ตนเอง โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตาม

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการบริษัท เห็นว่ากรรมการทัง้ 4 ท่าน ตามรายนามข้างต้น เป็นบคุคลท่ีมีความรู้

ความสามารถเป็นผู้ ท่ีมีพืน้ฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายอาชีพและได้ใช้ประสบการณ์ของท่านเสนอแนะแนวนโยบายแก่

บริษัท ทําให้งานของบริษัทประสบความสําเร็จด้วยดีตลอดมา และได้พิจารณาเลือกตัง้ ผศ.ดร.พงษ์ชัย  อธิคมรัตนกุล แทน          

นายสรุงค์  องค์โฆษิต กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ  ซึ่ง ผศ.ดร.พงษ์ชัย  

อธิคมรัตนกลุ เป็นผู้มีประสบการณ์ ความรู้ ความชํานาญ ด้านการวางแผนกลยทุธ์ และการพฒันาด้านระบบโลจิสติกส์  โดยบคุคล

ท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 5 ท่านนัน้มีคุณสมบัติและไม่มีลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด    

พ.ศ. 2535 และข้อกําหนดของสาํนกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ 

อนึ่ง ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมี

สภาพอยา่งเดียวกนัและเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัท ไม่ว่าจะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแต่จะได้แจ้งให้ท่ี

ประชุมผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแต่งตัง้” ดงันัน้ ขอแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า “กรรมการท่ีเสนอเลือกตัง้ในคราวประชุมนี ้ได้ดํารง

ตําแหน่งเป็นกรรมการในบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกันและแข่งขนักบับริษัท คือ นางทิพาภรณ์  โชควฒันา 

ดํารงตําแหนง่รองประธานกรรมการ บริษัท อินเตอร์เนชัน่แนล แลบบอราทอร่ีส์ จํากดั”  

ทัง้นีป้ระวตัิบุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททัง้ 5 ท่าน พร้อมทัง้นิยามกรรมการอิสระได้

จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสอืเชิญประชมุแล้ว 
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และเน่ืองจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตัง้กรรมการต่างจากวาระอ่ืน ๆ ขอให้ผู้ ถือหุ้ นทุกท่านทัง้ท่ีเห็นด้วย          

ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง  โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่าน  และเมื่อลงคะแนนครบแล้ว ขอให้

สง่บตัรลงคะแนนพร้อมลงนามให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทเพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสยีงลงคะแนนเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล แทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

4 ท่าน และเลือกตัง้กรรมการใหม่ 1 ท่าน แทนกรรมการท่ีครบกําหนดตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

ดงันี ้

1.  นายบญุเกียรต ิ     โชควฒันา  

2.  นางทิพาภรณ์     โชควฒันา 

3.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ องัสรัุงษี 

4.  นางจิตราภรณ์     วิกิตเศรษฐ์ 

5.  ผศ.ดร.พงษ์ชยั  อธิคมรัตนกลุ 

มติที่ประชุม ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ด้วยการ

ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชุม และมีสิทธิออกเสียง โดยลงคะแนนเป็นรายบุคคล

ตามลาํดบั ดงันี ้

1.  นายบญุเกียรต ิ    โชควฒันา        

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ* 100.00 - - - 

2.  นางทิพาภรณ์    โชควฒันา  

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ* 100.00 - - - 

3.  ศ.ดร.ภญ.มาลนิ    องัสรัุงษี   

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ* 100.00 - - - 
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4.  นางจิตราภรณ์    วิกิตเศรษฐ์ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ* 100.00 - - - 

5.  ผศ.ดร.พงษ์ชยั    อธิคมรัตนกลุ 

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ* 100.00 - - - 

หมายเหตุ  *  :  คิดเป็นร้อยละของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุและมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน 

ดงันัน้  กรรมการของบริษัทในปี 2562 มี 15 ทา่น ดงัมีรายนามตอ่ไปนี ้

1. นายบญุเกียรต ิ โชควฒันา 

2. นางทิพาภรณ์  โชควฒันา  

3. นายธีระศกัดิ์    วิกิตเศรษฐ์ 

4. ดร.อตัถกร  กลัน่ความด ี  

5. นางแก้วตา    องค์สรณะคม 

6. ศ.ดร.ภญ.มาลนิ   องัสรัุงษี     

7. นางจิตราภรณ์ วิกิตเศรษฐ์ 

8. นางธีรดา     อําพนัวงษ์ 

9. นายสเุทพ    ดา่นศิริวิโรจน์ 

ตัง้แตล่าํดบัท่ี 10-15 เป็นกรรมการอิสระ จํานวน 6 ทา่น ซึง่เป็นจํานวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัท คิดเป็นร้อยละ 40 

10. พลเรือเอกอภิชาติ เพ็งศรีทอง 

11. นางพิศมยั  จนัทรุเบกษา 

12. นายอมร  อศัวานนัท์ 

13. นางประดิษฐา    จงวฒันา     

14. พลตํารวจเอกสมชาย    ประภสัภกัดี 

15. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ 
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 โดยมคีณะกรรมการตรวจสอบ  ประกอบด้วย  

1. นายอมร  อศัวานนัท์ 

2. นางประดิษฐา    จงวฒันา 

3. พลตํารวจเอกสมชาย   ประภสัภกัดี 

4. ผศ.ดร.พงษ์ชยั อธิคมรัตนกลุ 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 6 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 

วาระที่ 6  พิจารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จัดการ รายงานว่าตามข้อบงัคบัของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือ

ทรัพย์สินอ่ืนใดแก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธ์ิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยั ในฐานะเป็น

กรรมการของบริษัทฯ ซึ่งไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมท่ี

ประชุมสามญัผู้ ถือหุ้นได้อนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการกําหนด

คา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ 

ซึ่งในปี 2561 บริษัทฯ ได้จดัสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 12,709,000 บาท โดยมีรายละเอียด

ดงันี ้

รายละเอียด จาํนวนเงนิ (บาท) 

คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการบริษัท 11,450,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท 756,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ 195,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการสรรหา 76,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน 68,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเสีย่ง 20,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม 72,000 

คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 72,000 

ในปี 2562 คณะกรรรมการบริษัท ได้พิจารณาเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนเสนอ ขอให้ประชุม

พิจารณาอนุมตัิให้บริษัท จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาท เท่ากับปีท่ีผ่านมา ทัง้นีไ้ม่รวมถึง

คา่ตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัท  โดยเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัิอยู่ในกลุม่

ธุรกิจเดียวกนั  รวมถึงอํานาจ  หน้าท่ีและความรับผิดชอบ  โดยขออํานาจให้คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรร

ภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุตัิ   โดยวงเงินนีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุนีอ้นมุตัิจนกวา่จะมีการเปลีย่นแปลงตอ่ไป โดยให้จ่าย ดงันี ้
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1. คา่ตอบแทน 

ค่าตอบแทนประจําปีจ่ายให้กรรมการบริษัททกุคน  โดยให้คณะกรรมการกําหนดค่าตอบแทนไปพิจารณาจัดสรรตาม

หลกัเกณฑ์และผลการปฏิบตัิงาน และเสนอคณะกรรมการบริษัท 

2. คา่เบีย้ประชมุ 

 ปี 2562 (บาท/ครัง้) 

ประธาน กรรมการ 

คณะกรรมการบริษัท                

      คณะกรรมการตรวจสอบ 
12,000 9,000 

คณะกรรมการสรรหา   

      คณะกรรมการกําหนดคา่ตอบแทน      

      คณะกรรมการบริหารความเสีย่ง     

      คณะกรรมการกิจกรรมองค์กรเพ่ือสงัคม   

      คณะกรรมการกํากบัดแูลกิจการ 

10,000 8,000 

สําหรับการจ่ายค่าเบีย้ประชุมทุกประเภท จ่ายเฉพาะกรรมการท่ีเข้าร่วมประชุม  กรณีมีการประชุมในแต่ละเดือน

มากกวา่ 1 ครัง้ คงให้ได้รับเบีย้ประชมุไมเ่กิน 1 ครัง้ 

3. สทิธิประโยชน์อ่ืน  

บริษัทฯ ไมม่ีการจ่ายผลตอบแทนอยา่งอ่ืนหรือสทิธิประโยชน์อยา่งอ่ืนแก่กรรมการ นอกจากท่ีกลา่วข้างต้น 

ทัง้นีใ้ห้ใช้จนกวา่มีการเปลีย่นแปลง โดยคา่ตอบแทนท่ีจ่ายต้องไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัิจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นซกัถาม ปรากฏวา่ไม่มีผู้ ถือหุ้นท่านใดซกัถามและแสดง

ความเห็นเพ่ิมเติม ซึ่งในวาระนีต้้องได้รับมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ของจํานวนเสยีงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมา

ประชมุ จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน  

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัิวาระนีด้้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 7 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุเพ่ิม 
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วาระที่ 7   พิจารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี และกาํหนดจาํนวนเงนิค่าสอบบัญชี 

 นายสมุิตร  ขอไพบลูย์ เลขานกุารบริษัท และผู้จดัการสว่นบญัชีการเงิน รายงานวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 49 “ผู้สอบ

บญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลกูจ้าง หรือ ผู้ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัท” และ ข้อ 50 “ผู้สอบบญัชีนัน้ให้ท่ีประชุม

สามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ทกุปี  ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูแต่งตัง้กลบัเข้ารับตําแหนง่อีกก็ได้” ผู้สอบบญัชีของบริษัท ในปี 2561 คือ 

ผู้สอบบญัชีแหง่ บริษัท สาํนกังานดร.วิรัช แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากดั ตามรายช่ือดงันี ้

1. นายชยักรณ์  อุน่ปิติพงษา  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 3196  
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ในปี 2557 

2. ดร.วิรัช   อภิเมธีธํารง  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 1378 
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตัง้แตปี่ 2554 - 2556 

3. นายอภิรักษ์  อติอนวุรรตน์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 5202  

ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท 

4. ดร.ปรีชา  สวน    ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี 6718  
เป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัท ตัง้แตปี่  2558 – 2560 

 โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบญัชีเป็นเงินทัง้สิน้ 1,505,000.00 บาท สําหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษัท

สอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั คือ คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า จํานวน 61,545.00 บาท 

ในปี 2562 บริษัทมีนโยบายท่ีจะเปลีย่นผู้สอบบญัชี และมบีริษัทสอบบญัชีได้เสนอการให้บริการและคา่สอบบญัชีแก่บริษัท 

ซึง่คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาและคดัเลอืกผู้สอบบญัชี โดยพิจารณาจากคณุสมบตัิตามข้อบงัคบัของบริษัท และสาํนกังาน

คณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ ความเป็นอิสระ  มาตรฐานการทํางาน ผลงานท่ีผ่านมา  ความสามารถในการ

รองรับปริมาณงานท่ีเพ่ิมขึน้  และเปรียบเทียบอัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอ่ืนในระดับเดียวกันแล้ว คณะกรรมการ

ตรวจสอบเห็นว่า บริษัท สํานกังาน อีวาย จํากดั เป็นบริษัทสอบบญัชีท่ีสามารถรองรับปริมาณงานของบริษัทท่ีเพ่ิมขึน้ได้ และมีค่า

สอบบัญชีท่ีเหมาะสม  ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอโดย    

คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นแตง่ตัง้ตามรายช่ือ ดงันี ้

1. นางสายฝน อินทร์แก้ว   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4434 และ/หรือ 

2. นายเติมพงษ์ โอปนพนัธุ์   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  4501 และ/หรือ 

3. นางพนูนารถ เผา่เจริญ     ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขท่ี  5238 

แหง่ บริษัท สาํนกังาน อีวาย จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีประจําปี 2562 ของบริษัท ซึง่ทัง้ 3 ทา่น ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือใน

งบการเงินของบริษัท  

ทัง้นี ้ผู้ สอบบัญชีจาก บริษัท สํานักงาน อีวาย จํากัด  ท่ีได้เสนอให้มีการแต่งตัง้โดยท่ีประชุมสามัญผู้ ถือหุ้ นนัน้เป็น     

ผู้สอบบญัชีสงักัดสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักับผู้สอบบญัชีของบริษัทย่อยด้วย โดยท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัท และบริษัทย่อย มี

ความเป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัท บริษัทย่อย ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักล่าวแต่

อยา่งใด  
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โดยมรีายละเอียดของคา่สอบบญัชี ปี 2562 ดงันี ้

รายละเอียด ปี 2562 (บาท) 

1.  คา่สอบทานงบการเงิน รายไตรมาส 690,000.00 

2.  คา่ตรวจสอบบญัชีประจําปี สิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 980,000.00 

3.  คา่บริการในการสอบทานงานของผู้สอบบญัชีอ่ืน 90,000.00 

4.  คา่ตรวจสอบยอดยกมา (เฉพาะปีแรก) 50,000.00 

รวม 1,810,000.00 
 

นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบคา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยจํานวน 5 บริษัท ประกอบด้วย

คา่สอบบญัชีจํานวน 1,130,000.00 บาท และคา่ตรวจสอบยอดยกมา(เฉพาะปีแรก) 155,000.00 บาท ซึง่คา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็น

การให้บริการสอบบญัชีเท่านัน้ ไม่มีการให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี จํานวนเงินรวม 1,285,000.00 บาท  โดยค่าสอบ

บญัชีของบริษัทยอ่ยในปี 2562 อาจเปลีย่นแปลงตามจํานวนบริษัทยอ่ย และ/หรือ ปริมาณงานท่ีเกิดขึน้จริงระหวา่งปี   

คา่บริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากสาํนกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั มีดงันี ้

รายละเอียด ปี 2562 (บาท) 

1. คา่สงัเกตการณ์ทําลายสนิค้า ตามท่ีเกิดขึน้จริง 

 นายสุมิตร  ขอไพบูลย์ เลขานุการบริษัท และผู้ จัดการส่วนบัญชีการเงิน เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้ นซักถาม ปรากฏว่าไม่ม ี        

ผู้ ถือหุ้นทา่นใดซกัถามและแสดงความเห็นเพ่ิมเติม จึงเสนอให้ท่ีประชมุพิจารณาออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว จึงลงมติอนมุตัิวาระนีด้้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจํานวนเสียงทัง้หมดของ        

ผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุ และมีสทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี ้

 เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย งดออกเสยีง บตัรเสยี 

จํานวนราย 102 - - - 

จํานวนหุ้น 128,589,413 - - - 

คิดเป็นร้อยละ 100.00 - - - 

ก่อนเข้าสูว่าระท่ี 8 ไมม่ีผู้ ถือหุ้นและ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะเข้าร่วมประชมุ 
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วาระที่ 8  พิจารณาเร่ืองอื่นๆ (ถ้ามี) 

 หลงัจากสิน้สดุวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น นายธีระศกัดิ์ วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้น

สอบถามหรือเสนอแนะตอ่ท่ีประชมุ ซึง่ปรากฏวา่มีผู้ ถือหุ้นมีข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม สรุปได้ดงันี ้

นายสําเริง  มนูญผล (ผู้ ถือหุ้น)     ได้กล่าวช่ืนชมคณะกรรมการบริษัทถึงผลการดําเนินงานในปีนี ้และขอให้กิจการมี                 

ความเจริญก้าวหน้า  มีผลประกอบการเติบโตขึน้ทกุปี และจ่ายเงินปันผลให้ผู้ ถือหุ้นเพ่ิมขึน้  

นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ (กรรมการผู้จดัการ)     กลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นท่ีให้ข้อเสนอแนะ 

 เมื่อไม่มีผู้ ถือหุ้นเสนอแนะเพ่ิมเติม นายธีระศกัดิ์  วิกิตเศรษฐ์ กรรมการผู้จดัการ จึงแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่าไม่พบบตัรเสีย

ในการลงคะแนน และได้เรียนเชิญ นายบญุเกียรติ  โชควฒันา ประธานฯ กลา่วปิดการประชมุ 

นายบญุเกียรติ  โชควฒันา ประธานฯ จึงกลา่วขอบคณุทา่นผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 

จากนัน้จึงขอปิดการประชมุ 

 

  ปิดประชมุเวลา  14.00 น. 

 

            บญุเกียรติ  โชควฒันา 
 

                                               (นายบญุเกียรต ิ   โชควฒันา) 

                                                                                 ประธานท่ีประชมุ 

 
 

ผู้บนัทกึรายงานการประชมุ 

        สมุิตร  ขอไพบลูย์ 
 

                (นายสมุิตร  ขอไพบลูย์) 

                                   เลขานกุารบริษัท    


