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รายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2563 
บริษัท ซีพแีอล กรุ๊ป จ ากดั (มหาชน) 

วนั เวลา และสถานทีป่ระชุม 

ประชุมเม่ือวนัศุกร์ท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชั้น 3 ส านกังานใหญ่บริษทั เลขท่ี 700 หมู่ 6 
ถนนสุขมุวทิ ต าบลบางปูใหม่ อ าเภอเมือง จงัหวดัสมุทรปราการ 10280 
กรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม 
1. นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน    ประธานคณะกรรมการ 
2. นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน    ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหาร 
3. นายซือลุ๋น กวั     กรรมการ 
4. นายกิติชยั วงษเ์จริญสิน    กรรมการ 
5. นางสาวยนูเวน เฉิน    กรรมการ 
6. นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน   กรรมการ 
7. นายสุพพตั อ่องแสงคุณ    ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. ดร.มงคล เหล่าวรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ผู้บริหารทีเ่ข้าประชุม 
1. นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ   ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวอาจารีย ์ศุภสินวงศช์ยั   เลขานุการบริษทั 
ผู้สอบบัญชีทีเ่ข้าประชุม 
1. นางสาววรรญา พทุธเสถียร   หุน้ส่วนบริษทั บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี จ ากดั 
ทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าประชุม 
1. นายพายพั ข าอาจ    ส านกังาน พายพั ข าอาจ ทนายความ 
ก่อนเร่ิมการประชุม เวลา 14.00 น. 
นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง ปฏิบติัหนา้ท่ีเป็นผูด้  าเนินการประชุม ไดป้ระกาศแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ ไดท้ราบถึง
วธีิการปฏิบติัตามนโยบายการกากบัดูแลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเท่าเทียมกนั ดงัน้ี 
บริษทัไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัและรองรับความเส่ียงต่อการแพร่เช้ือโรคโควดิ 19 ตามมาตรการป้องกนัของกรมควบคุมโรค 
กระทรวงสาธารณสุข ดงัน้ี 

- ผูถื้อหุน้ทุกท่านตอ้งผา่นการคดักรองเบ้ืองตน้จากระบบคดักรองจากตลาดหลกัทรัพย ์
- บริษทัจดัเตรียมเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบริเวณท่ีมีการใชง้านร่วมกนัเป็นจ านวนมาก 
- จดัใหมี้หนา้กากอนามยัสาหรับผูเ้ขา้ร่วมประชุม และขอความร่วมมือใหผู้เ้ขา้ร่วมประชุมสวมหนา้กากอนามยั   
   ตลอดเวลาท่ีเขา้ร่วมประชุม 
- การจดัอาหารวา่งเป็นชุด และขอความร่วมมือ งดรับประทานอาหารบริเวณท่ีจดัประชุมทั้งหมด 
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                และเพ่ือใหก้ารประชุมในวนัน้ีกระชบัเวลามากข้ึน ขอเชิญทุกท่านชมวดีีทศัน์ เก่ียวกบั การเขา้ร่วมประชุมในวนัน้ี 
1.เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้ง

เป็นกรรมการบริษทั โดยบริษทัไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยและประกาศไวใ้น 
เวบ็ไซต ์ของบริษทั ตั้งแต่วนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเร่ืองเพ่ือ
บรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั 

2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง สามารถมอบฉนัทะใหก้รรมการอิสระและ
กรรมการตรวจสอบเป็นผูรั้บมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ซ่ึงมีขอ้มูลโดยสงัเขปตามท่ีไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมสามญัผูถื้อหุน้
ประจ าปี 

3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส่้งค าถามในประเด็นต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมล่วงหนา้ โดยใหส่้งค าถามมายงั
ฝ่ายเลขานุการบริษทัและนกัลงทุนสมัพนัธ์เพ่ือใหส้ามารถตอบค าถามใหก้บัผูถื้อหุน้ทุกท่านไดอ้ยา่งทัว่ถึง โดยประกาศไวใ้น
หนา้เวบ็ไซตข์องบริษทัฯ www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม 
ส าหรับการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 น้ี มีวาระการประชุมรวมทั้งส้ิน 8 วาระ ดงัมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญประชุม
ท่ีไดน้ าเสนอต่อผูถื้อหุน้ 
การลงคะแนน 

1. จ านวนหุน้ 1 หุน้นบัเป็น 1 เสียง ในกรณีท่ีเป็นผูรั้บมอบฉนัทะ ผูรั้บมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามท่ีผูม้อบฉนัทะ
ระบุไวใ้นหนงัสือมอบฉนัทะ การออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ เพ่ือความสะดวกรวดเร็ว เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนน
เฉพาะผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง ส่วนบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยจะเก็บทั้งหมดหลงัจบการประชุม 

2. เม่ือผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้ ในกรณีท่ี ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง ขอใหท่้านยกมือข้ึน จะมี
เจา้หนา้ท่ีของ CPL เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนของท่าน เพ่ือน าบตัรไปนบัคะแนนท่ีจุดนบัคะแนน 

3. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะ ประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชุมเสร็จส้ิน ขอใหส่้งบตัรลงคะแนนใหก้บั
เจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ ก่อนออกจากหอ้งประชุม เพื่อท่ีบริษทัฯ จะด าเนินการบนัทึกการลงคะแนนเสียงผูถื้อหุน้ ทั้งท่ีมาดว้ย
ตนเอง หรือโดยการมอบฉนัทะ 

4. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปน้ี ถือวา่การลงคะแนนดงักล่าวเป็น บตัรเสีย 
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 
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อยา่งไรก็ตามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกวา่ปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท่ี้ประชุมด าเนินการ
พิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพ่ือใหก้ารประชุมด าเนินไปอยา่งต่อเน่ือง และเม่ือเจา้หนา้ท่ีไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบร้อยแลว้
จะแจง้ใหท่ี้ประชุมทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที 
การซักถาม 1. ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้ร่วมซกัถามประเด็นท่ีเก่ียวขอ้งกบัวาระนั้น ๆ ตาม
ความเหมาะสม ผูใ้ดประสงคจ์ะซกัถามท่ีประชุมฯ ใหย้กมือเหนือศีรษะ เม่ือประธานในท่ีประชุมอนุญาตแลว้ ขอใหก้ล่าวแสดง
ตนดงัน้ี 
- ช่ือ-นามสกลุ 
- สถานะเป็นผูถื้อหุน้ / หรือผูรั้บมอบฉนัทะ 
- และสอบถามในเน้ือหาตามวาระนั้นๆ 

2. ในกรณีท่ีผูถื้อหุน้มีค าถามท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยูห่รือไม่เก่ียวขอ้งกบัวาระท่ีก าลงัพิจารณาอยูน่ั้น 
ขอความกรุณานาสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะในวาระอ่ืน ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ให้
ความเห็นหรือสอบถามอยา่งกระชบัและงดเวน้การซกัถามหรือแสดงความเห็นท่ีซ ้ ากนั เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอ่ืน
ไดใ้ชสิ้ทธ์ิในการซกัถามขอ้มูลและใหข้อ้เสนอแนะแก่บริษทัอยา่งทัว่ถึง 
การออกเสียงลงคะแนน 

1. ผูถื้อหุน้ มีคะแนนเสียงเท่ากบัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยใหน้บั 1 เสียง ต่อ 1 หุน้ ส าหรับผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ยตนเอง
และผูรั้บมอบฉนัทะตามหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสียงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหน่ึง คือ เห็นดว้ย 
ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โดยไม่สามารถแบ่งแยกคะแนนเสียงในแต่ละวาระได ้ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูล้งทุนต่างประเทศและ
แต่งตั้งใหค้สัโตเดียนในประเทศไทยเป็นผูรั้บฝากและดูแลหุน้ ซ่ึงใชใ้นหนงัสือมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบ่งคะแนนเสียงใน
แต่ละวาระได ้

2. ในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ประธานในท่ีประชุมจะสอบถามวา่มีผูใ้ด “ไม่เห็นดว้ย” หรือ “งดออกเสียง” หรือไม่ และขอใหท้ าเคร่ืองหมาย “ไม่เห็นดว้ย” 
หรือ “งดออกเสียง” ในบตัรลงคะแนนและใหย้กมือข้ึนเพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีด าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพ่ือน าไปตรวจนบั โดย
การนบัคะแนนเสียงในวาระเหล่าน้ี จะใชว้ธีิหกัคะแนนเสียงท่ี “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจ านวนเสียงทั้งหมด 
และส่วนท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ย ส าหรับผูท่ี้ออกเสียงเห็นดว้ยในวาระเหล่าน้ีขอใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไว้
ก่อนและส่งคืนเจา้หนา้ท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุม 

3. ส าหรับวาระท่ี 5 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระนั้น เพ่ือใหบ้ริษทัฯ ไดป้ฏิบติั
ตามแนวทางการประเมินคุณภาพการจดัประชุมผูถื้อหุน้ท่ีดี บริษทัฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสียงจากผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ
ซ่ึงถือบตัรลงคะแนน ทั้งในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง ทั้งน้ี จะมีการลงคะแนนเสียงสาหรับกรรมการแต่ละ
ท่านแยกกนัเป็นรายบุคคล บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเคร่ืองหมายเกินกวา่ 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั จะถือวา่
เป็นบตัรเสีย ดงันั้น หากท่านตอ้งการแกไ้ขการออกเสียง โปรดขีดฆ่าของเดิมและเซ็นช่ือก ากบั 

นอกจากน้ีเพ่ือใหเ้กิดความโปร่งใสในการนบัคะแนนเสียงการประชุมฯ บริษทัฯ ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้หรือ
ผูรั้บมอบฉนัทะจากผูถื้อหุน้อยา่งนอ้ย 1 ท่าน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนคือ นายชยัเชษฐ ์พงษต์ระกลู ผูถื้อหุน้มา
ประชุมดว้ยตนเอง 



        เอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

นางสาวออ้มจนัทร์ แป้นทอง ผูด้  าเนินการประชุม แถลงกล่าวเปิดประชุมการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มีผู ้
ถือหุน้มาประชุมดว้ยตนเอง 14 ราย ผูรั้บมอบฉนัทะ 28 ราย ผูถื้อหุน้เขา้ประชุมรวม 42 ราย จ านวน 382,053,278 หุน้ คิด 
เป็น 86.86 % ของหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้ทั้งหมดของบริษทัครบเป็นองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษทัก าหนดไวว้า่ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะไม่นอ้ยกวา่ 25 ราย และตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดของบริษทั 

นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการบริษทั ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม (“ประธานฯ”) กล่าวตอ้นรับและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้ท่ีเขา้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมและขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ตามท่ีแจง้ไวใ้น
หนงัสือเชิญประชุม 
วาระที ่1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2562. 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 เม่ือวนัท่ี 26 เมษายน พ.ศ. 2562 ซ่ึงบริษทัฯ ไดจ้ดับนัทึกรายงานการประชุมดงักล่าวไวอ้ยา่งถูกตอ้ง ตรงตามมติของท่ี
ประชุมและด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 2562 โดยไดส่้งใหต้ลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ กระทรวงพาณิชย ์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดแลว้ พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซตบ์ริษทั (www.cpl.co.th) แลว้ 
โดยแนบส าเนารายงานการประชุมในหนงัสือเชิญประชุมท่ีบริษทัฯ ไดส่้งใหแ้ลว้ 

คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ต่อท่ีประชุมฯ เพ่ือ
รับรองรายงานดงักล่าว 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา

รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการรับรองดว้ยคะแนนเสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกวา่
ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทรั์บรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   382,053,278  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
ไม่เห็นดว้ย           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

วาระที ่2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ. 
ประธานฯ มอบหมายให ้นายนิธีพงษ ์เตชะมนตรีกลุ ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน ดงัน้ี 

รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 โดยมีหวัขอ้การรายงานดงัน้ี งบแสดงฐานะการเงิน, งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ และ 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี 

นายนิธีพงษฯ์ รายงานดงัน้ี 
1.งบแสดงฐานะการเงิน สินทรัพย ์ณ วนัส้ินงวด 2,231 ลา้นบาท ลดลงจากปีท่ีแลว้ 591 ลา้นบาท สาเหตท่ีุลดลงคือ เงิน

สดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 103 ลา้นบาท, ลูกหน้ีการคา้ลดลง 470 ลา้นบาท และ สินคา้คา้คงเหลือลดลง 31 ลา้นบาท 
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และมีรายการเพ่ิมข้ึนคือ สินทรัพยถ์าวรเพ่ิมข้ึน 9 ลา้นบาท และ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 ลา้นบาท สรุปการเปล่ียนแปลงของ
สินทรัพยม์าจากการเก็บเงินจากลูกหน้ีไดม้ากข้ึนในปีท่ีผา่นมา ดา้นหน้ีสิน ณ วนัส้ินงวด 1,361 ลา้นบาท ลดลง 422 ลา้นบาท มา
จาก ภาระหน้ีจากสถาบนัการเงินลดลง 379 ลา้นบาท เจา้หน้ีการคา้ลดลง 95 ลา้นบาท หน้ีสินสญัญาเช่าทางการเงิน 10 ลา้นบาท 
ส่วนท่ีเพ่ิมข้ึนคือ เงินกูย้มืระยะจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกนั จ านวน 60 ลา้นบาท เน่ืองจากสภาพคล่องชัว่คราว ปัจจุบนัช าระคืนทั้ง
จ านวนแลว้ โดยในภาพรวมสาหรับดา้นหน้ีสินปีท่ีผา่นมา บริษทัมีความสามารถช าระหน้ีไดดี้ข้ึนคือ เปล่ียนสินทรัพยจ์ากการ
ช าระหน้ีจากลูกหน้ี โดยน าไปช าระหน้ีใหก้บัธนาคารไดม้ากข้ึนและเร็วข้ึน 

2.งบก าไรขาดทุน ในปีท่ีผา่นมา บริษทัมีรายได ้2,430 ลา้นบาท ลงลง 468 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจาก ราคาขายท่ี
ต ่าลงเน่ืองจากอตัราแลกเปล่ียน และ รายไดจ้ากงานฟอกหนงัลดลง ส่งผลใหก้ าไรขั้นตน้ลดลง 168 ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเม่ือ
พิจารณาถึงตวัเลขทางบญัชีท่ีไดบ้นัทึกไวง้บการเงิน ซ่ึงประกอบไปดว้ย การตั้งส ารองหน้ีสงสยัจะสูญ 36 ลา้นบาท ซ่ึงเป็น
ลูกหน้ีท่ีคา้งช าระเกิน 1 ปี ค่าเผื่อมูลค่าสินคา้คงเหลือ 28 ลา้นบาท ภาระหน้ีผลประโยชน์พนกังานท่ีปรับเพ่ิมข้ึน 24 ลา้นบาท 
เม่ือน าไปหกัออกจะท าใหมี้ผลขาดทุนจากการด าเนินงานคงเหลือ 76 ลา้นบาท 

3. ส าหรับตวัเลขท่ีรายงานตามงบการเงินไดรั้บการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรับอนุญาตไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ยา่งไม่มี
เง่ือนไข โดยมีเร่ือง ท่ีส าคญัในการตรวจสอบคือ การประมาณการมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซ่ึงสาเหตุมาจากรายไดจ้ากการขายสินคา้
ของบริษทัเป็นดอลลาร์สหรัฐ ซ่ึงจะผนัผวนไปตามอตัราแลกเปล่ียน 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
นายนรา ศรีเพชร ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง จากสถานการณ์โควดิ -19 มีผลกระทบกบับริษทัอยา่งไร และ บริษทัฯ 

มีแผนรองรับไวอ้ยา่งไร 
นายภูวสิษฏ์ วงษ์เจริญสิน ประธานเจ้าหน้าทีบ่ริหาร ส าหรับสถานการณ์โควดิ – 19 ซ่ึงบริษทัไดติ้ดตามอยา่งใกลชิ้ด

มา ซ่ึงผลกระทบและเป็นปัญหาตอนน้ีคือ ส าหรับสายงานผลิตหนงัส าเร็จ ลูกคา้ Brand รองเทา้หลายราย ชะลอการสัง่ซ้ือ อยา่ง
นอ้ยไม่ต ่ากวา่ 2 – 3 เดือน ฝ่ายบริหารไดว้างแผนจดัสายงานการผลิต ปรับลดก าลงัการผลิต และคาดการณ์วา่เม่ือสถานการณ์
กลบัมาเป็นปกติแลว้ จะสามารถเร่ิมไดเ้ตม็กาลงัการผลิตอยา่งนอ้ย 6 เดือน คืออาจจะเป็นตน้ปีหนา้ ส าหรับดา้นสภาพคล่องและ
กระแสเงินสด บริษทัฯไดว้างแผนท่ีจะเจรจากบัธนาคารขอเล่ือนการช าระหน้ี ทั้งหมดเน่ืองจากรายไดบ้ริษทัลดลงอยา่งมี
นยัส าคญั และยงัไม่ทราบระยะเวลาแน่นอน ส าหรับงานรับจา้งฟอก เน่ืองจากลูกคา้รายใหญ่ไดห้ยดุการส่งสินคา้เขา้มาใหต้ั้งแต่
ปีท่ีแลว้ ส าหรับปีน้ีก็มีบา้งเลก็นอ้ย แต่ยงัไม่มากนกั ส าหรับธุรกิจเซฟต้ีโปรดกัส์ ณ ตอนน้ียงัไม่ไดรั้บผลกระทบมากนกั ตอ้งเฝ้า
ติดตามสถานการณ์ต่อไป และดูในระยะยาววา่สถานการณ์โลกจะเปล่ียนแปลงไปในทิศทางใด 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะนาเพ่ิมเติม ผูด้  าเนินการประชุม จึงแจง้ตอ่ท่ีประชุมวา่วาระน้ี

ไม่มีการลงมติเน่ืองจากเป็นวาระการแจง้เพ่ือทราบ 
มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ตามท่ีเสนอ 
วาระที ่3 พจิารณาอนุมตั ิงบการเงนิประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวาคม พ.ศ. 2562. 

ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ บริษทัฯ ไดจ้ดัทางบการเงินประจ า ส้ินสุด ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2562 ซ่ึงไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรับรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพีจากดั ผา่นการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนุมติัของคณะกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ 



        เอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมฯ เพื่ออนุมติังบการเงินประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31ธนัวาคม 2562 ท่ี
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน

ประจ าปี 2562 ส้ินสุด 31 ธนัวาคม 2562 ท่ีผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนน
เสียงขา้งมาก ไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มตทิีป่ระชุม: ท่ี ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังบการเงินประจ าปี 2562 ส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562 ตามท่ีเสนอดว้ย
คะแนนเสียง ดงัน้ี 

เห็นดว้ย   382,053,278  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        -  
งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        -  
บตัรเสีย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        -  

วาระที ่4 พจิารณาอนุมตังิดจดัสรรก าไรและตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล.  
ประธานฯ มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 116 พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 

2535 ระบุวา่ “บริษทัฯ ตอ้งจดัสรรกาไรสุทธิประจ าปีส่วนหน่ึงไวเ้ป็นทุนส ารองไม่นอ้ยกวา่ร้อยละหา้ของก าไรสุทธิประจ าปี หกั
ดว้ยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทุนส ารองน้ีจะมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบของทุนจดทะเบียน เวน้แต่บริษทัฯ 
จะมีขอ้บงัคบัหรือกฎหมายอ่ืนก าหนดใหต้อ้งมีทุนส ารองมากกวา่นั้น”  

คณะกรรมการบริษทั เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 และงดจดัสรรก าไรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายเน่ืองจากบริษทัฯ มีผลการด าเนินงานขาดทุนในปี 2562  

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือไม่  
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณางดจดัสรรก าไรและตั้ง

ทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล โดยวาระน้ีจะตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ย
กวา่ก่ึงหน่ึงของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน  
มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติังดจดัสรรก าไรและตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงด

จ่ายเงินปันผล ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนเสียง ดงัน้ี  
เห็นดว้ย   382,053,278  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00%  
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง คิดเป็นร้อยละ        -  
งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        -  
บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        -  

วาระที ่5 พจิารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต้่องออกตามวาระ  
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตาม พ.ร.บ.บริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ

ขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ท่ี 13 ก าหนดไวว้า่ “ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ัง ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวน
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กรรมการท่ีจะแบ่งออกใหต้รงสามส่วนไม่ไดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหน่งในปี
แรกและปีท่ีสองภายหลงัจดทะเบียนบริษทันั้น ใหใ้ชว้ธีิจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก ส่วนปีหลงัๆ ต่อไปใหก้รรมการคนท่ีอยู ่ 
ต าแหน่งนานท่ีสุดนั้นเป็นผูอ้อกจากต าแหน่งกรรมการท่ีออกตามวาระนั้นอาจถูกเลือกเขา้มาด ารงต าแหน่งใหม่ก็ได”้ โดยในการ
ประชุมสามญั ปี 2563 น้ี มีกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 ท่าน ประกอบดว้ย 

รายช่ือกรรมการ ต าแหน่ง 
1. นางสาวยนูเวน เฉิน กรรมการ 

2. นายณฎัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน กรรมการ 

3. พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 

 
ตามท่ีไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้วา่ บริษทัไดป้ระกาศในเวบ็ไซตข์องบริษทัและแจง้ประกาศผา่นเวบ็ไซดข์องตลาด

หลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย เรียนเชิญผูถื้อหุน้เสนอช่ือบุคคล ผูมี้คุณสมบติัตาม พระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 เสนอ
ช่ือบุคคลเพ่ือเขา้ รับการคดัเลือกเป็นกรรมการบริษทั ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ปรากฏวา่ไม่
มีผูถื้อหุน้รายใดเสนอช่ือบุคคลใดมายงับริษทั 

ส าหรับวาระน้ีเพ่ือปฏิบติัตามหลกัการก ากบัดูแลกิจการท่ีดี ก่อนท่ีจะมีการลงคะแนนเสียงในวาระน้ี แต่งตั้งกรรมการ 
ขอเชิญกรรมการท่านท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระจ านวน 3 ท่าน ออกจากหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวเพ่ือใหผู้ถื้อหุน้ไดพิ้จารณา
และแสดงความคิดเห็นอยา่งเป็นอิสระจนกวา่จะมีการลงมติในวาระน้ี ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทัฯ โดยผา่นความ
เห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน เห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุน้ลงมติเลือกตั้งใหก้รรมการทั้ง 3 ท่านท่ี
พน้จากต าแหน่งตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหน่ึง ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระในปีน้ี 
จ านวน 3 ท่านออกจากหอ้งประชุม เพ่ือใหพิ้จารณาและลงมติออกเสียงมีความเป็นอิสระ 

ส าหรับวาระน้ี กรรมการท่ีถูกเสนอช่ือ นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษทั ไดแ้สดงความ
ประสงค ์ของดออกเสียงลงมติในวาระน้ี และขอท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัการเลือกตั้ง

กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระ โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึง
ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน และจะท าการลงคะแนนเลือกตั้งเป็นรายบุคคล 
มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ดว้ย

คะแนนเสียงดงัน้ี 
5.1 นางสาวยนูเวน เฉิน ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี 

เห็นดว้ย   382,053,278  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        -  
บตัรเสีย             -   เสียง คิดเป็นร้อยละ       - 
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5.2 นายณฏัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   372,651,914  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสียง  9,401,364  เสียง  ไม่นบัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

(นายณฎัฐกิตต ์วงษเ์จริญสิน งดออกเสียงในวาระน้ี) 
5.3 พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวรัีชต ์ไดรั้บเลือกตั้งใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการ ตามท่ีเสนอคะแนนเสียงดงัน้ี  

เห็นดว้ย   382,053,278  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสียง            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

วาระที ่6 พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบับริษทัฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ กรรมการ

มีสิทธิไดรั้บค่าตอบแทนจากบริษทัในรูปของเงินรางวลั เบ้ียประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามท่ีท่ีประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซ่ึงอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรือจะใหมี้ผลตลอดไปจนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงก็ได ้นอกจากน้ีกรรมการของบริษทัฯ มีสิทธิ
ไดรั้บเบ้ียเล้ียงและสวสัดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมฯ อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยก าหนด
ค่าตอบแทนตามอตัราท่ีปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรับผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมี
รายละเอียดดงัน้ี 

ประเภทค่าตอบแทน คณะกรรมการบริษทั คณะกรรมการชุดยอ่ย 
ค่าตอบแทนรายเดือนคนละ 
ค่าเบ้ียประชุมต่อคร้ังท่ีเขา้ร่วมประชุม 
          ประธาน 
          กรรมการ 

20,000.- บาท 
 

15,000.- บาท 
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0 
 

15,000.- บาท 
10.000.- บาท 

วงเงินรวมค่าตอบแทนของกรรมการประจ าปี ไม่เกิน 6 ลา้นบาท ไม่เกิน 6 ลา้นบาท 

 
ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะน าเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัค่าตอบแทน

กรรมการประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู ้
ถือหุน้ซ่ึงมาประชุม 
มตทิีป่ระชุม:  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนนสียง 

ดงัน้ี 
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เห็นดว้ย   382,053,278 เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ       - 
งดออกเสียง           -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
บตัรเสีย             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

วาระที ่7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม แถลงต่อท่ีประชุมวา่ ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั 

พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดจานวนเงินค่าสอบบญัชีของบริษทัฯ ทุกปี 
คณะกรรมการตรวจสอบไดพิ้จารณาคุณสมบติัและการปฏิบติัหนา้ท่ีของผูส้อบบญัชีความต่อเน่ืองและประสิทธิภาพ

ในการตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราค่าสอบบญัชีปี 2563 มีความเห็นวา่ผูส้อบบญัชีทั้งสามท่านเป็นผูส้อบบญัชีท่ี
เป็นอิสระ ไม่มีความสมัพนัธ์ทางธุรกิจใด ๆ กบับริษทัฯ หรือผูบ้ริหารบริษทัฯ และมีคุณสมบติัครบถว้นในการตรวจสอบและ
แสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของบริษทัฯ ประจ าปี 2563 รวมถึงมีความเห็นวา่ การก าหนดค่าสอบบญัชีมีความเหมาะสมดี
แลว้ 
ดงันั้น จึงเห็นชอบใหเ้สนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 อนุมติัการแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บริษทัฯ 

คณะกรรมการบริษทัฯ เห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ซี ดบัเบ้ิลย ูดบัเบ้ิลย ูพี 
จ ากดั ดงัน้ี 1)นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4387 และ/หรือ นางสาววราภรณ์ อินทรประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7881 และ/หรือ นางสาวชลธิชา เลิศวไิล ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 12258 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหน่ึงขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บริษทัฯ ซ่ึงทั้ง 3 ท่านท่ีไดรั้บการเสนอช่ือ ไม่มีผูใ้ดปฏิบติัหนา้ท่ีสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงิน
ของบริษทัฯ เป็นเวลา 7 รอบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,790,000 บาท 

ผูด้  าเนินการประชุม ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือมีค าแนะนาเพ่ิมเติมหรือไม่ 
เน่ืองจากไม่มีค าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติัแต่งตั้งผูส้อบ

บญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2563 โดยวาระน้ีตอ้งไดรั้บการอนุมติัดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน 
มต:ิ  ท่ีประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัแต่งตั้งผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามท่ีเสนอดว้ยคะแนน

เสียงดงัน้ี 
เห็นดว้ย   382,053,278  เสียง  คิดเป็นร้อยละ  100.00% 
ไม่เห็นดว้ย            -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
งดออกเสียง             -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 
บตัรเสีย              -   เสียง  คิดเป็นร้อยละ        - 

 
 
 



        เอกสารประกอบวาระการประชุม 1 

วาระที ่8 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ 
วาระน้ีเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเร่ืองอ่ืนท่ีนอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมโดยการเสนอเร่ือง
อ่ืนใดนั้น ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีกฎหมายก าหนด ในการเสนอวาระอ่ืน ๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือ
เชิญ 
ประชุม ตามพระราชบญัญติัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 (รวมทั้งท่ีไดมี้แกไ้ขเพ่ิมเติม) มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไวว้า่ เม่ือท่ี
ประชุมพิจารณาระเบียบวาระการประชุมตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือเชิญประชุมแลว้ ผูถื้อหุน้ซ่ึงมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด จะขอใหท่ี้ประชุมพิจารณา เร่ืองอ่ืนนอกจากท่ีไดก้ าหนดไว้
ในหนงัสือเชิญประชุมอีกก็ได ้

นอกจากน้ี บริษทัฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเร่ืองอ่ืน ๆ เก่ียวกบับริษทัฯ 
เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้หรือผูรั้บมอบฉนัทะเสนอเร่ืองอ่ืนเพื่อพิจารณา 
ผูด้  าเนินกรประชุม เชิญประธานฯ กล่าวปิดการประชุม 

นายสุวชัชัย วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการ บริษทัพยายามท่ีจะด าเนินธุรกิจในสถานการณ์โควดิ –19 ใหผ้า่นพน้ไป
ใหไ้ด ้ซ่ึงปีท่ีผา่นบริษทัไดป้รับแผนการท างานทุกหน่วยงานใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน แต่เม่ือเกิดสถานการณ์โควดิ- 19 สินคา้
ของบริษทัส่วนใหญ่ เป็นตลาดต่างประเทศ ก็ตอ้งยอมรับวา่กระทบกบับริษทัโดยตรง ทางฝ่ายบริหารไดพิ้จารณาแผนการทางาน
ในระยะสั้นและระยะยาว ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านใหเ้ช่ือมัน่ในการด าเนินงานของบริษทั ท่ีจะรักษาประโยชน์สูงสุดของบริษทัฯ 
ในนามคณะกรรมการบริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังาน ขอขอบคุณผูถื้อหุน้ทุกท่านท่ีสละเวลามาร่วมประชุมในวนัน้ี 

ปิดประชุมเวลา 14.48 น. 
 
 
 
 
 

นายสุวชัชยั วงษเ์จริญสิน 
ประธานท่ีประชุม 
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