
 

 

    

 

           

    รายงานการประชุมสามญัผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 

วนัเวลาและสถานทีป่ระชุม 
 ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี  26 เมษายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00 น. ณ ห้องเทียร่า  ชั้น 3  โรงแรมเมเปิล เลขท่ี 9                  
ถนนศรีนครินทร์ แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10250 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน     ประธานคณะกรรมการ 
2. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายจีเซียง  ไล่    กรรมการ 
4. นายซือลุ๋น กวั     กรรมการ 
5. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 
6. นายววิฒัน์ วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 
7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ     กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
กรรมการทีล่าประชุม 
รศ. ดร. รุธิร์  พนมยงค ์   ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม 
1. นายนิธีพงษ ์ เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   เลขานุการบริษทั 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม  
นายเชิดสกลุ อน้มงคล    หุน้ส่วนบริษทั  บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั  
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุม 
นางพรรณวดี เทพวงศ ์    ส านกังาน พายพั ข าอาจ ทนายความ 
ก่อนเร่ิมการประชุม เวลา  14.00  น.  
 นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการบริษทั ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้นและเปิด
การประชุม โดยมอบหมายให ้นางสาวขวญัชนก วฒิุกลุ เป็นผูช่้วยประธานฯในการด าเนินการประชุม และ นางสาวออ้มจนัทร์
แป้นทอง  เป็นเลขานุการท่ีประชุม   
 นางสาวขวญัชนก วุฒิกุล ปฏิบติัหน้าท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม ได้กล่าวตอ้นรับผูถื้อหุ้น และ แจง้การปฏิบติัตาม
นโยบายการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัน้ี  
 1.เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง
เป็นกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศไวใ้น
เวบ็ไซตข์องบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562  ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือ
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
 2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการ

ตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้มูลโดยสงัเขปตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี  



 

 

    

 

 

  3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค าถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยใหส่้งค าถามมายงั

ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือใหส้ามารถตอบค าถามใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยประกาศไวใ้น

หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ  www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม 

   ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  น้ี มีวาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 วาระ ดงัมีรายละเอียดตามหนงัสือ

เชิญประชุมท่ีไดน้ าเสนอต่อผูถื้อหุน้  ล าดบัต่อไปขอแจง้วธีิการลงคะแนนและนบัเสียงลงคะแนน ดงัน้ี  

  1. จ านวนหุน้ 1 หุน้นบัเป็น 1 เสียง ในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ

ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน

เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยจะเก็บทั้งหมดหลงัจบการประชุม  

  2. เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ี ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหท่้านยกมือข้ึน จะมี

เจา้หนา้ท่ีของ CPL เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน เพ่ือน าบตัรไปนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน 

  3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชุมเสร็จส้ิน ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนใหก้บั

เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพ่ือท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการตดัจ านวนหุน้ของผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีมาดว้ยตนเอง หรือ

โดยการมอบฉนัทะออกจากองคป์ระชุม 

  4. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี ถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็น บัตรเสีย 

1. บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่หน่ึงช่อง  

2. บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสียงโดยแสดงเจตนาขดักนั  

3. บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั  

4. บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสียงเกินกวา่เสียงท่ีมีอยู ่  

  5. บริษทัฯ ใชร้ะบบบาร์โคด้ในการนบัคะแนนเสียง โดยการนบัผลรวมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษทัฯ จะ

นบัคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นดว้ยและงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีเขา้ประชุม และถือวา่คะแนนท่ีเหลือเป็น

คะแนนท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ ซ่ึงเม่ือรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทั้งหมดของวาระนั้น ๆ ท่ี

หนา้จอของหอ้งประชุมและจะแจง้สรุปมติของวาระนั้นเป็นล าดบัต่อไป  

 อยา่งไรก็ตามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท่ี้ประชุมด าเนินการ

พิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้

จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 

การซักถาม    1.ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้ร่วมซกัถามประเดน็ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้นๆ ตาม

ความเหมาะสม ผูใ้ดประสงคจ์ะซกัถามท่ีประชุมฯ ใหย้กมือเหนือศีรษะ เม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหก้ล่าวแสดง

ตน ดงัน้ี 
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        -ช่ือ-นามสกลุ 

- สถานะเป็นผูถื้อหุน้ / หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
- และสอบถามในเน้ือหาตามวาระนั้นๆ 

         2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยูห่รือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยู่
นั้น ขอความกรุณาน าไปสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อ
หุน้ใหค้วามเห็นหรือสอบถามอยา่งกระชบัและงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้
รายอ่ืนไดใ้ชสิ้ทธ์ิในการซกัถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัอยา่งทัว่ถึง 
ในการออกเสียงลงคะแนน 

       1. ผูถื้อหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยใหน้บั 1 เสียง ต่อ 1 หุน้ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย
ตนเองและผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็น
ดว้ย ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศ
และแต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงใชใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนน
เสียงในแต่ละวาระได ้

     2. ในการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรืองดออกเสียงหรือไม่ และขอใหท้ าเคร่ืองหมาย “ไม่เห็นดว้ย” หรือ 
“งดออกเสียง” ในบตัรลงคะแนนและใหย้กมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดยการนบั
คะแนนเสียงในวาระเหล่าน้ี จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด และส่วน
ท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ีขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก่้อนและ
ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

       3. ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น  เพื่อใหบ้ริษทัฯ ได้
ปฏิบติัตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบ
ฉนัทะซ่ึงถือบตัรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนนเสียงส าหรับกรรมการแต่
ละท่านแยกกนัเป็นรายบุคคล บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั จะ
ถือวา่เป็นบตัรเสีย ดงันั้น หากท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและเซ็นช่ือก ากบั  
 นางสาวขวญัชนก วุฒิกุล กล่าวแนะน าประธาน, กรรมการบริษทั และคณะกรรมการชุดยอ่ย ผูบ้ริหาร,ผูส้อบบญัชี 
และท่ีปรึกษากฎหมาย  เพ่ือความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงในท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ท่ีประชุมไดข้อตวัแทนอาสาสมคัรจากผู ้
ถือหุน้ 2 ราย เพื่อท าหนา้ท่ีเป็นตวัแทนอิสระจากผูถื้อหุน้เขา้ร่วมสงัเกตการณ์และเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนน แต่ไม่มีท่าน
ใดเสนอช่ือ  
 นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง เลขานุการท่ีประชุม   ปฏิบติัหนา้ท่ีด าเนินการประชุม   แถลงกล่าวเปิดประชุม 
การประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 มีผูถื้อหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 33 ราย จ านวน 157,978,466 หุน้ ผูรั้บมอบฉนัทะ 17 
ราย จ านวน 213,965,408 หุน้ รวมผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม 50 ราย จ านวน 371,943,874 หุน้ คิดเป็น 84.56 % ของหุน้ท่ีจ าหน่าย 
ได ้ทั้งหมดของบริษทั เป็นอนัครบองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
ของบริษทัก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 
ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั   
 



 

 

    

 

 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561  
ประธาน ฯ  มอบหมายให ้เลขานุการท่ีประชุมแถลงต่อท่ีประชุมวา่   ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู ้
ถือหุ้นประจ าปี 2561 ไดป้ระชุมเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2561  ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดัท าเสร็จส้ินภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุม
สามญัผูถื้อหุน้ และไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ 
ตามส าเนาท่ีส่งให้ท่านผูถื้อหุ้นพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชุม โดยคณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นวา่ไดมี้การบนัทึกรายงานไว้
อยา่งถูกตอ้งแลว้ ผูถื้อหุน้ควรมีมติรับรองรายงานการประชุมสามญัสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ตามท่ีเสนอ  
เลขานุการท่ีประชุม  ไดเ้ชิญผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถามเก่ียวกบัวาระน้ี  
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ เลขานุการท่ีประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญั
ผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561  
มตทิีป่ระชุม     รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2561 ซ่ึงประชุมเม่ือวนัท่ี  26 เมษายน  2561  ดว้ยคะแนน
เสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม  คะแนนเสียงดงัน้ี     
   เห็นดว้ย     371,943,874       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2561 ของคณะกรรมการบริษัทฯ 
ประธานฯ มอบหมายให ้คุณนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ  ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน ดงัน้ี 
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2561  โดยมีหวัขอ้ดงัน้ี งบแสดงฐานะการเงิน,  งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และ ความเห็นของ
ผูส้อบบญัชี   
นายนธีิพงษ์ เตชะมนตรีกลุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ ขอช้ีแจงผลการด าเนินงานโดยแบ่งการช้ีแจงเป็น 3 ส่วน
ดว้ยกนัคือ 1. การเพ่ิมข้ึนลดลงของงบแสดงฐานะการเงิน , การอธิบายผลการด าเนินงานผา่นงบการเงินและ สรุปผลการ
ตรวจสอบของผูส้อบบญัชี  

1. ดา้นสินทรัพยเ์พ่ิมข้ึน จาก 2,067 ลา้นบาท เป็น 2,819  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  752 ลา้นบาท โดยมีสาระส าคญัมาจาก เงินสด
และรายการเทียบเท่าเงินสด 21 ลา้นบาท,ลูกหน้ีการคา้ 449 ลา้นบาท, สินคา้คงเหลือ 107 ลา้นบาท,สินทรัพย ์173 ลา้นบาท และ
ขออธิบายเพ่ิมเติม ส าหรับลูกหน้ีการคา้ท่ีเพ่ิมข้ึน ปัจจุบนัไดรั้บการช าระเงินมาคร่ึงหน่ึงแลว้ ท่ียงัเหลืออยูเ่ป็นหน้ีท่ียงัไม่ครบ
ก าหนดช าระ  ส่วนของสินคา้คงเหลือท่ีเพ่ิมข้ึนเน่ืองจากฝ่ายบริหารมองวา่ ราคาหนงัปัจจุบนัอยูใ่นระดบัต ่าจึงซ้ือหนงัดิบมาเพ่ือ
ท าการฟอกใชเ้องและจะจ าหน่ายในอนาคต และเคมีภณัฑท่ี์เพ่ิมข้ึนเพ่ือส ารองใชส้ าหรับฟอกหนงัววัและหนงัหมู 
ดา้นหน้ีสินเพ่ิมข้ึนจาก 992 ลา้นบาท เป็น 1,734  ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน  742 ลา้นบาท มาจาก หน้ีสินทางการเงิน 551 ลา้นบาท, 
เจา้หน้ีการคา้ 137 ลา้นบาท,เงินกูย้มืระยะยาว 46 ลา้นบาท และ ผลประโยชน์พนกังานเพ่ิมข้ึน 6 ลา้นบาท  ส าหรับหน้ีสินทาง
การเงิน จ านวน 551 ลา้นบาท ปัจจุบนัเม่ือไดรั้บการช าระหน้ีจากลูกหน้ี บริษทัฯ น าเงินไปช าระหน้ีแลว้บางส่วน เพ่ือลดภาระ
ดอกเบ้ีย  

2. ผลการด าเนินงานผา่นงบก าไรขาดทุน ปีท่ีผา่นมาเป็นปีท่ีทา้ทายส าหรับผูบ้ริหาร เน่ืองจากปัจจยัต่าง ๆ ทัว่โลก ไม่วา่
จะเป็น เร่ืองค่าเงินบาท,การเมืองในประเทศ แรงกดดนัจากภาวะตลาดโลก บริษทัฯ สามารถท าผลงานไดน่้าพอใจในระดบัหน่ึง  
กล่าวคือ สามารถท ารายไดเ้พ่ิมสูงข้ึน จาก 2,276 ลา้นบาท เป็น 2,898 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 622 ลา้นบาท หรือ 27%  ก าไรขั้นตน้
เพ่ิมข้ึน 273 ลา้นบาท เพ่ิมข้ึน 194 %   ถึงแมว้า่ก าไรสุทธิจะไม่เพ่ิมข้ึนจะไม่มากเม่ือเทียบกบัรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ แต่ก็ถือเป็น 



 

 

    

 

 
สญัญาณท่ีดี เม่ือบริษทัฯ พลิกจากขาดทุน 103 ลา้นบาท เป็นก าไร 12 ลา้นบาท ส าหรับการเปรียบเทียบ 3 ปียอ้นหลงั  จะเห็นวา่
ในปี 2018 บริษทัฯ ท าผลงานไดดี้ข้ึนเม่ือเทียบกบั 2 ปีท่ีผา่นมา ไม่วา่จะเป็นดา้นรายไดแ้ละก าไรขั้นตน้ โดยแบ่งสดัส่วนการขาย
ออกเป็นประเภทคือ หนงัส าเร็จรูป ,อุปกรณ์นิรภยั และการรับจา้งฟอกหนงั  

3. ส าหรับตวัเลขท่ีกล่าวขา้งตน้ ไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีและไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มีเง่ือนไข โดยมีเร่ือง 
Key Audit Mater เร่ืองมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงก็เป็นตามมาตรฐานบญัชี  
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  ขอรายงานความคืบหนา้ของการปฏิบติัตามนโยบาย
เก่ียวกบัการต่อตา้นทุจริตคอร์รัปชัน่และพฒันาการจากปีท่ีผา่นมาดงัน้ี  
 ในปี 2561  บริษทั ไดจ้ดัน านโยบายต่อตา้นทุจริต ประจ าปี 2561  ซ่ึงเป็นไปตามคู่มือการก ากบัดูแลกิจการฉบบัล่าสุด 
ท่ีมีการเปล่ียนแปลงแกไ้ข  โดยไดเ้ปิดเผยนโยบายดงักล่าวไวใ้นรายงานประจ าปี พร้อมทั้งประกาศให ้กรรมการ ผูบ้ริหารและ
พนกังานบริษทัยดึถือปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด   และอยูร่ะหวา่งจดัท าแบบประเมินตนเองเก่ียวกบัมาตรการต่อตา้นการคอร์รัปชัน่ 
 ผลส ารวจการก ากบัดูแลกจิการบริษัทจดทะเบียนปี 2561   การส ารวจตามโครงการส ารวจการก ากบัดูแลกิจการบริษทั
จดทะเบียนประจ าปี 2561 (Corporate Governance Report of Thai Listed Company 2018 : CGR2018) ท่ีสถาบนักรรมการ
บริษทัไทยท าการส ารวจจากบริษทัจดทะเบียนทั้งหมด CPL ไดรั้บคะแนนประเมินท่ี 74% โดยค่าเฉล่ียบริษทัจดทะเบียนโดย
รวมอยูท่ี่ 81% 
 ผลส ารวจโครงการประเมนิคุณภาพ การจดัประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561     จากสมาคมส่งเสริมผูล้งทุนไทย 
บริษทัฯ ไดรั้บคะแนนประเมินท่ี 90 - 99 % . ค่าเฉล่ียอยูท่ี่ 93 %      
 หมายเหตุ  วาระน้ีเป็นวาระแจง้เพ่ือทราบจึงไม่มีการลงมติ 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2561 
ประธานฯ  มอบหมายให ้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั ก าหนดให้บริษทั
ตอ้งจดัท างบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ รอบปีบญัชีท่ีผ่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีแลว้ และเสนอให้ท่ีประชุม ผูถื้อหุ้น
อนุมติั   คณะกรรมการเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน  ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2561 ซ่ึงได้
ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลยูดับเบ้ิลยู พีจ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาของ
คณะกรรมการตรวจสอบแลว้  รายละเอียดปรากฏตามรายงานประจ าปี  
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ เลขานุการท่ีประชุม  ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี 2561 
มตทิีป่ระชุม    อนุมติังบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีประจ าปี 2561  ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดงัน้ี   
     เห็นดว้ย     372,436,324       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

   (วาระน้ีมีผูถื้อหุน้เพ่ิม จ านวน 2 ราย   จ านวน  492,450 หุน้)       
วาระที ่4  พจิารณาอนุมตัจิดัสรรก าไรและจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  บริษทัฯ มีนโยบายท่ีจะจ่ายเงินปันผลโดยพิจารณาจากงบ
การเงินของบริษทัฯ ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 60 ของก าไรสุทธิประจ าปีหลงัหกัภาษีเงินไดนิ้ติบุคคล เงินส ารองตามกฎหมาย ทั้งน้ีการ
จ่ายเงินปันผลดงักล่าวอาจเปล่ียนแปลงไดข้ึ้นอยูก่บัผลประกอบการ แผนการขยายธุรกิจ สภาพคล่อง ความจ าเป็นและความ 



 

 

    

 

 
เหมาะสมอ่ืน ๆ ในอนาคต โดยบริษทัฯ จะให้อ านาจคณะกรรมการของบริษทัฯ ในการพิจารณา คณะกรรมการบริษทัฯ  
เห็นสมควรใหจ้ดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 598,848.94 บาท และให้จ่ายเงินปันผลให้กบัผู ้
ถือหุ้นในอตัราหุ้นละ 0.02  บาท เป็นจ านวนเงินรวม  8,796,885.68 บาท ให้กบัผูถื้อหุ้นตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนด
รายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บ เงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
นายวรวุฒิ กฤตยิานิธิ ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :  การจ่ายเงินปันผลมาจากก าไรสุทธิ เม่ือดูยอดขายและ
ตน้ทุนซ่ึงเม่ือเทียบอตัราแลว้ถือวา่นอ้ยมาก อยากทราบวา่ ทางบริษทัมีนโยบายหรือวธีิแกไ้ขใหต้น้ทุนลดลงอยา่งไรบา้ง  
นายสุวชัชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ  เน่ืองจากท่ีผ่านมา หุ้นของบริษทัฯถือวา่เป็นหุ้นปันผล ซ่ึงบริษทัฯ จ่ายปันผลใน
อตัราท่ีสูงมาตลอด ยกเวน้ช่วง 2 ปีท่ีผ่านมา บริษทัฯมีผลขาดทุนจึงเปล่ียนวิธีการจ่ายโดยการออกหุ้นปันผลและเงินสด  เพ่ือ
ตอบแทนผูถื้อหุน้  ซ่ึงแมว้า่จะไดก้ าไรไม่มากนกั คณะกรรมการพิจารณาจึงจ่ายในอตัราตามท่ีก าหนดไว ้  ส าหรับการพยายาม
ลดตน้ทุนก็อยูใ่นแผนการด าเนินงานของบริษทั เพ่ือท่ีจะให้มีก าไรมากข้ึน และมีผลประกอบการดีข้ึนเพ่ือตอบแทนให้กบัผูถื้อ
หุน้ใหไ้ดม้ากท่ีสุด  
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
มตทิีป่ระชุม   อนุมติัพิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปีไวเ้ป็นทุนส ารองตามกฎหมาย จ านวน 598,848.94 บาท และให้
จ่ายเงินปันผลใหก้บัผูถื้อหุน้ในอตัราหุน้ละ 0.02  บาท เป็นจ านวนเงินรวม  8,796,885.68 บาท ใหก้บัผูถื้อหุน้ตามท่ีปรากฏ
รายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บ เงินปันผล (Record Date) วนัท่ี 13 มีนาคม 2562 และก าหนดจ่ายปันผลในวนัท่ี 21 
พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย     372,436,324       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ -     

วาระที ่ 5  พจิารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบั
บริษทัฯ ขอ้ท่ี 13 ก าหนดไวว้า่ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปีแรกและปีท่ี
สองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ให้ใชว้ิธีจบัสลากกนัว่าผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปให้กรรมการคนท่ีอยูต่  าแหน่งนาน
ท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได้ ดังนั้ นในปี 2562 
กรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3  ท่าน ประกอบดว้ย  

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1.  นายซือลุ๋น  กวั  กรรมการ,รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร  
2.  นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน               กรรมการ,รองประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ  กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

ตามท่ีไดแ้จง้ให้ทราบแลว้วา่ บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัและแจง้ประกาศผ่านเวบ็ไซด์ของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่ง
ประเทศไทย เรียนเชิญผูถื้อหุ้นเสนอช่ือบุคคล ผูมี้คุณสมบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบุคคลเพื่อเขา้รับ
การคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 16 พฤศจิกายน 2561 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2562 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นรายใด
เสนอช่ือบุคคลใดมายงับริษทั 



 

 

    

 

 
 ส าหรับวาระน้ีเพ่ือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี แต่งตั้งกรรมการ 
ขอเชิญกรรมการท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา
และแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระจนกวา่จะมีการลงมติในวาระน้ีค่ะ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ    โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุ้นลงมติเลือกตั้งให้กรรมการทั้ง 3 
ท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระให้กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง  กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ กลบัเขา้เป็นกรรมการของ
บริษทั ทั้ ง 3 ท่านไดแ้สดงความประสงค์ ของดออกเสียงลงมติในวาระน้ี  และขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็น
รายบุคคล  
 เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
มตทิีป่ระชุม    การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน  3 ราย ดงัน้ี 
 5.1     นายซือลุ๋น กวั    ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท์ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี  

 เห็นดว้ย            367,121,844 เสียง คิดเป็นร้อยละ       100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ            - 
 งดออกเสียง       5,366,980 เสียง ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 บตัรเสีย   - เสียง      - 
(นายซือลุ๋น กวั  งดออกเสียงในวาระน้ี)  

 5.2   นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน   ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 เห็นดว้ย          367,548,522 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง        4,940,302 เสียง ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 บตัรเสีย                -  เสียง             - 
(นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี) 

 5.3   นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์อง
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมดว้ยคะแนนเสียงดงัน้ี   

 เห็นดว้ย        372,488,824  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง  - เสียง  คิดเป็นร้อยละ - 
        บตัรเสีย   - เสียง        คิดเป็นร้อยละ - 

(วาระน้ีมีผูถื้อหุน้เพ่ิม จ านวน 1 ราย   จ านวน  52,500หุน้)       
นายวรวุฒิ กฤตยิานิธิ ผู้รับมอบอ านาจจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย :  วาระการด ารงต าแหน่งของคุณสุพพตั อ่องแสงคุณ     
ก่ีปีแลว้ และท าไมกรรมการ 2 ท่านท่ีหมดวาระ และงดออกเสียงท าไมร้อยละถึงไม่เปล่ียนแปลง 
นายสุวชัชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ : วาระของคุณสุพพตัด ารงต าแหน่ง 2 ปี   
นางสาวอาจารีย์  ศุภสินวงศ์ชัย เลขานุการบริษัท :  ส าหรับคะแนนงดออกเสียงส าหรับวาระกรรมการ 2 ท่านแสดงความ
ประสงคท่ี์จะงดออกเสียงของตวัเองในวาระน้ี จึงไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน   



 

 

    

 

 
วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562 
ประธานฯ มอบหมายให้เลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ กรรมการมีสิทธิ
ไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตาม
ขอ้บงัคบัหรือตามท่ี ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นจะพิจารณา ซ่ึงอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ์ และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้และนอกจากนั้นให้ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและ
สวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบบริษทัต่าง ๆ โดยการเปรียบเทียบอา้งอิงกบับริษทัจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพยฯ์ และพิจารณา
จากผลการด าเนินงาน พร้อมทั้งนโยบายการลงทุนทางธุรกิจ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถของบริษทัในการแข่งขนัใหสู้งข้ึน อีกทั้ง 
จ านวนคร้ังของการประชุมท่ีเพ่ิมข้ึนแลว้  เห็นควรให้น าเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุ้นเพ่ือพิจารณาอนุมติัการจ่ายเงินผลตอบแทน
กรรมการ ปี 2561 ดงัน้ี   
 

ขอ้มูลเสนอเพื่อพิจารณา ปี 2562 ปี 2561 
1. ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั/คณะกรรมการชุดยอ่ย  
   1.1 ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 
   1.2 ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
         ประธาน 
         กรรมการ 

 
20,000.- บาท 

 
15,000.- บาท 
10,000.- บาท 

 
20,000.- บาท  

 
15,000.- บาท 
10,000.- บาท 

2.  วงเงินค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี  ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท 
 

 เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
มตทิีป่ระชุม     อนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2562  ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์และเป็นการอนุมติั ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสาม (2/3)  ของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี  

 เห็นดว้ย        372,488,824  เสียง คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 
 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ - 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ มอบหมายใหเ้ลขานุการท่ีประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาเสนอแต่งตั้งผูส้อบบญัชี 
โดยพิจารณาจากหลกัเกณฑ ์คุณวฒิุ ความเช่ียวชาญของผูส้อบบญัชี ประสิทธิภาพในการท างานและเป็นผูไ้ดรั้บความเห็นชอบ
จากส านกังาน ก.ล.ต. พร้อมทั้งก าหนดค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี โดยพิจารณาแต่งตั้งผูส้อบบญัชีจากบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ู
ดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562 และก าหนดค่าตอบแทนประจ าปี 2562 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1. นายเชิดสกลุ  อน้มงคล     ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7195  
     เป็นผูส้อบบญัชีของบริษทัฯ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 
 
2. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 
3. นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 

 ทั้งน้ี บริษทัไม่มีค่าตอบแทนประเภทอ่ืนใหก้บัผูส้อบบญัชี และค่าตอบแทนการสอบบญัชี ประจ าปี 2562 ดงัน้ี  



 

 

    

 

 
รายการ 2562 2561 2560 

ค่าสอบบญัชี  930,000 9000,000 810,000 
ค่าสอบทานงบไตรมาส 690,000 660,000 630,000 
ค่าสอบทานงบกระแสเงินสด 60,000 60,000 60,000 
ค่างบภาษาองักฤษ 60,000 60,000 60,000 
ค่าสอบทานปรับปรุงงบการเงินส าหรับการควบรวมกิจการ    250,000 
 1,740,000 1,680,000 1,810,000 

 

 เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้  เลขานุการท่ีประชุม  เสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาลงมติในวาระน้ี 
มตทิีป่ระชุม   ท่ีประชุมพิจารณาแลว้ มีมติอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี จาก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั ไดแ้ก่       
นายเชิดสกลุ อน้มงคล  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หมายเลข 7195 และ/หรือ นางสาววรรญา  พทุธเสถียร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต 
หมายเลข 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์  อินทรประสิทธ์ิ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต หมายเลข 7881 และค่าสอบบญัชีประจ าปี 
2562 จ านวน 1,740,000  บาท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดว้ยคะแนนเสียง
ดงัน้ี   
   เห็นดว้ย     372,488,824       เสียง คิดเป็นร้อยละ   100.00% 

 ไม่เห็นดว้ย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
 งดออกเสียง  - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
 บตัรเสีย   - เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอืน่ ๆ 
วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยการเสนอเร่ือง
อ่ืนใดนั้น ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด ในการเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญประชุม ตามพระราชบญัญติัมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้แกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไวว้า่ เม่ือท่ี
ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั 
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีไดก้ าหนดไว้
ในหนงัสือนดัประชุมอีกก็ได ้ 
ถา้ไม่มีผูถื้อหุน้ เสนอวาระเพ่ิมเติม ผูถื้อหุน้ตอ้งการสอบถามหรือแสดงความคิดเห็น     
นายธ ารง  อนันต์ทวีผล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง การบนัทึกส ารองผลประโยชน์พนกังาน 400 วนั จะมีผลกระทบกบับริษทัฯ 
อยา่งไรบา้ง เน่ืองจากเห็นวา่ บริษทัฯ ตั้งมานานมาแลว้ จะมีการบนัทึกบญัชีอยา่งไร สามารถแบ่งการบนัทึกบญัชีเป็นงวดหรือ
บนัทึกบญัชีเป็นค่าใชจ่้ายทั้งจ านวนเลยหรือไม่อยา่งไร  
นายนิธีพงษ์ เตชะมนตรีกลุ ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายบัญชีและการเงนิ   ผลกระทบส าหรับบญัชีผลประโยชน์จะมียอดประมาณ 15 
ลา้นบาทจะบนัทึกในไตรมาส 2 ปีน้ี ซ่ึงบริษทัฯ ไม่สามารถท่ีจะแบ่งการบนัทึกบญัชีได ้เน่ืองจากกฎหมายประกาศบงัคบัใชแ้ลว้  
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร  ขอกล่าวสรุปภาพรวมของธุรกิจในปีน้ี สินคา้ของบริษทัหลกัก็มีอยู ่3 
ประเภท คือ Finished Leather ปีท่ีผา่นมาสามารถเพ่ิมก าลงัการผลิตไดม้ากกวา่เดิม จาก 1.5 ลา้นตารางฟตุ  เป็น มากกวา่ 2 ลา้น
ตารางฟตุ ต่อเดือน  แต่เน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียนลงลด ท าใหย้อดขายไม่ไดแ้สดงเพ่ิมข้ึนอยา่งเห็นไดช้ดัเจน  ส าหรับปีน้ีคิดวา่
น่าจะรักษาระดบัไดใ้กลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้   ฝ่ายบริหารพยายามท่ีจะแกต้วัแปรท่ีจะท าใหก้ าไรลดลง ถึงแมว้า่ยอดขายจะเพ่ิมข้ึน  



 

 

    

 

 
ทั้งเร่ืองคุณภาพ, การส่งสินคา้ทางเคร่ืองบิน  เป็นปัญหามาจากปีท่ีแลว้ ซ่ึงก็ท าใหเ้กิดค่าใชจ่้ายมากข้ึนท าใหมี้ผลกระทบกบัผล
ก าไรเหลือเพียงเลก็นอ้ย และพยายามเร่งปรับปรุงระบบงานภายในและปรับ Lay Out โรงงาน ซ่ึงไม่สามารถท าไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 
ตอ้งทยอย ๆ ค่อย ๆ ท า ในระหวา่งท่ีท าตอ้งรักษาก าลงัการผลิตเดิม ปัจจุบนัเสร็จแลว้ประมาณ 80 % ลูกคา้ท่ีเคลมอยูท่ี่ประเทศ
เวยีดนาม ซ่ึงเป็นโรงงานรองเทา้ท่ีผลิตใหแ้บรดร์องเทา้     

อีกธุรกิจหน่ึงคือ โรงงานฟอกหนงัววัและฟอกหนงัหมู  (Tanning Service)  ก าลงัการผลิตปีท่ีแลว้ถือวา่ เต็มก าลงัการ
ผลิต ตั้งแต่คร่ึงปีหลงั ทั้งโรงงานฟอกหนงัหมูและโรงฟอกหนงัววั ซ่ึงโดยรวมถือวา่เป็นท่ีน่าพอใจ ส าหรับหนงัหมู ก าลงัการ
ผลิตอยู่ประมาณ 70% ซ่ึงสามารถรับค าสั่งผลิตจากลูกคา้ไดอี้ก   ส าหรับลูกคา้ฟอกหนงัววัของเรามีปัญหาเร่ืองการตลาดช่วง
ปลายปีท่ีผา่นมา   ท าใหจ้ะมียอดผลิตลดลงในระหวา่งตน้ปีน้ี แต่คิดวา่เฉล่ียโดยรวมทั้งปี  จะสามารถท ายอดใกลเ้คียงกบัปีท่ีแลว้ 
ส าหรับอุปกรณ์นิรภยัตอ้งบอกวา่ปีท่ีแลว้เป็นปีท่ีสามารถสร้างยอดขายไดสู้งสุดเพ่ิมข้ึนอยา่งต่อเน่ืองในแต่ละไตรมาส โดยในปี
น้ีตั้งเป้าจะเติบโตไดป้ระมาณ 3 – 5 % ผา่นไป 3 เดือนแลว้ อาจจะตอ้งปรับเป้า   หรืออาจจะนอ้ยกวา่น้ี ซ่ึงข้ึนอยูก่บัปัจจยัต่าง ๆ    
นายธ ารง  อนันต์ทวีผล  ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง  บริษทัจะสามารถเติบโตไดเ้ท่าไหร่, งานฟอกส าหรับหนงัววั ณ ปัจจุบนัก าลงั
การผลิตเท่าไหร่  และคาดวา่จะเป็นไปตามเป้าหมายท่ีก าหนดไวไ้ดห้รือไม่อยา่งไร  
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร :  บริษทัฯ ตั้งเป้าไวว้า่จะเติบโต 15 % แต่คิดวา่ไม่ต ่ากวา่ 3 % แน่นอน  
ส าหรับก าลงัการผลิตหนงัววัตอนน้ี เฉล่ีย 60,000 ตวัต่อเดือน เน่ืองจากไตรมาสแรกก าลงัการผลิตลดลง บริษทัฯ จึงปรับแผน
โดยการสัง่หนงัดิบเขา้มาฟอกเพ่ือใชเ้อง แทนท่ีจะซ้ือเป็นหนงัฟอกแลว้มาผลิตหนงัส าเร็จ  ซ่ึงส่วนหน่ึงเพ่ือท่ีจะใหส่้วนโรงงาน
ฟอกหนงัมีก าลงัการผลิต  อาจท าใหบ้ริษทัฯ มี Margin มากข้ึนจากการฟอกหนงัใชเ้อง   แต่ส่วนหน่ึงก็จะมี fixed cost จาก
โรงงานท่ีไม่ไดผ้ลิตมารวมดว้ย อาจจะไม่มีหรือไม่เห็นชดัเจน   
 ส าหรับผลประกอบการในปีน้ี โดยรวมคาดวา่จะดีกวา่ปีท่ีแลว้  แต่ทั้ งน้ีก็คือความทา้ทา้ยกบัฝ่ายบริหารท่ีจะตอ้งท า
ผลงานใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายท่ีตั้งไวใ้หไ้ด ้ บริษทัฯ บอกวา่เป้าท่ีเราตั้งไว ้15 % ก็จะพยายามอยา่งเตม็ท่ี เพ่ือใหเ้ป็นแรงผลกัดนั
ใหก้บัทีมงาน ซ่ึงก็ตอ้งดูภาพรวมของเศรษฐกิจไทยดว้ย   
นายสุวัชชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ ในช่วงปลายปีของแต่ละปี บริษทัฯ จะมีการน าเสนอผลิตภณัฑใ์หม่ของบริษทัฯ 
ใหก้บัแบรดร์องเทา้แต่ละแบรดเ์พ่ือท าการผลิตรองเทา้ส าหรับฤดูกาลถดัไป ก็จะไดรั้บประมาณการสั่งซ้ือจากลูกคา้แต่ละแบรด์
ล่วงหนา้ เพ่ือท่ีใหบ้ริษทัฯ สามารถวางแผนการจดัซ้ือหนงัและผลิตใหเ้ป็นไปตามแผนตลอดปี  และสามารถน ามาคาดการณ์ 
ส าหรับยอดขายในแต่ละปีได ้ ซ่ึงเราก็คาดหวงัวา่แบรดร์องเทา้แต่ละรายท่ีใหป้ระมาณการเรามาจะเรียกใชห้นงัตามท่ีแจง้มา  ซ่ึง
แต่ละชนิดของหนงัฟอกส าเร็จก็ข้ึนอยูก่บัตลาดรองเทา้ดว้ยเหมือนกนั     
ในนามคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี   
ปิดประชุมเวลา 15.10  น. 

 
    

         (นายสุวชัชยั  วงษเ์จริญสิน) 
  ประธานท่ีประชุม 

  
           นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั  
      เลขานุการบริษทั/ผูบ้นัทึกการประชุม  
    


