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รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 
วันเวลาและสถานที่ประชุม 
 ประชุมเมื่อวนัศกุรท์ี่  24 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. ณ หอ้งประชุมชัน้ 3  ส านกังานใหญ่บริษัท เลขที่ 700 
หมู ่6  ถนนสขุมุวิท  ต าบลบางปใูหม ่อ าเภอเมือง จงัหวดัสมทุรปราการ 10280 
กรรมการที่เข้าร่วมประชุม 
1. นายสวุชัชยั วงษ์เจรญิสนิ     ประธานคณะกรรมการ 
2. นายภวูสษิฏ ์วงษ์เจรญิสนิ   ประธานเจา้หนา้ที่บรหิาร 
3. นายซือลุน๋ กวั     กรรมการ 
4. นายกิติชยั วงษ์เจรญิสนิ    กรรมการ 
5. นางสาวยนูเวน เฉิน    กรรมการ 
6. นายณฏัฐกิตต ์ วงษ์เจรญิสนิ   กรรมการ 
7. นายสพุพตั ออ่งแสงคณุ     ประธานกรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
8. พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวีรชัต ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
9. ดร.มงคล เหลา่วรพงศ ์   กรรมการตรวจสอบและกรรมการอิสระ 
ผู้บริหารที่เข้าประชุม 
1. นายนิธีพงษ์  เตชะมนตรกีลุ  ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 
2. นางสาวอาจารยี ์ศภุสนิวงศช์ยั   เลขานกุารบรษัิท 
ผู้สอบบัญชีที่เข้าประชุม  
1. นางสาววรรญา  พทุธเสถียร   หุน้สว่นบรษัิท  บรษัิท ซี ดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี จ ากดั  
ที่ปรึกษากฎหมายที่เข้าประชุม 
1. นายพายพั  ข าอาจ      ส านกังาน พายพั ข าอาจ ทนายความ 
ก่อนเร่ิมการประชุม เวลา  14.00  น.  
นางสาวออ้มจนัทรแ์ป้นทอง  ปฏิบตัิหนา้ที่เป็นผูด้  าเนินการประชุม ไดป้ระกาศแจง้ใหผู้ถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะ ไดท้ราบถึง
วิธีการปฏิบตัิตามนโยบายการก ากบัดแูลกิจการท่ีดีเก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผูถื้อหุน้อยา่งเป็นธรรมและเทา่เทียมกนั ดงันี ้
บรษัิทไดก้ าหนดมาตรการป้องกนัและรองรบัความเสี่ยงต่อการแพรเ่ชือ้โรคโควิท 19 ตามมาตรการป้องกนัของกรมควบคมุโรค 
กระทรวงสาธารณสขุ ดงันี ้ 

- ผูถื้อหุน้ทกุทา่นตอ้งผา่นการคดักรองเบือ้งตน้จากระบบคดักรองจากตลาดหลกัทรพัย ์ 
- บรษัิทจดัเตรยีมเจลแอลกอฮอลอ์ยา่งเพียงพอ โดยเฉพาะในบรเิวณที่มีการใชง้านรว่มกนัเป็นจ านวนมาก  
- จัดให้มีหน้ากากอนามัยส าหรับผู้เข้าร่วมประชุม และขอความร่วมมือให้ผู้เขา้ร่วมประชุมสวมหน้ากากอนามัย

ตลอดเวลาที่เขา้รว่มประชมุ 
- การจดัอาหารวา่งเป็นชดุ และขอความรว่มมือ งดรบัประทานอาหารบรเิวณที่จดัประชมุทัง้หมด  

 และเพื่อใหก้ารประชมุในวนันีก้ระชบัเวลามากขึน้  ขอเชิญทกุทา่นชมวีดีทศัน ์เก่ียวกบั การเขา้รว่มประชมุในวนันี ้ 
1.เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลือกตัง้เป็น

กรรมการบรษัิท โดยบรษัิทไดแ้จง้ใหผู้ถื้อหุน้ทราบผา่นช่องทางของตลาดหลกัทรพัยแ์หง่ประเทศไทยและประกาศไวใ้น 
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เว็บไซต ์ของบริษัท ตัง้แต่วนัที่ 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัที่ 15 มกราคม 2563  ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดเสนอเรื่องเพื่อ
บรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรอื เสนอช่ือบคุคลเพื่อรบัการพิจารณาเลอืกตัง้เป็นกรรมการบรษัิท  

 2. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ที่ไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมไดด้ว้ยตนเอง  สามารถมอบฉันทะใหก้รรมการอิสระและกรรมการ
ตรวจสอบเป็นผูร้บัมอบฉนัทะแทนผูถื้อหุน้ ซึง่มีขอ้มลูโดยสงัเขปตามที่ไดแ้จง้ไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุสามญัผู้ถือหุน้ประจ าปี  
 3. เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ไดส้ง่ค าถามในประเด็นต่างๆ ที่เก่ียวขอ้งกบัวาระการประชุมลว่งหนา้ โดยใหส้ง่ค าถามมายงัฝ่าย
เลขานกุารบริษัทและนกัลงทุนสมัพนัธ์เพื่อใหส้ามารถตอบค าถามใหก้ับผูถื้อหุน้ทุกท่านไดอ้ย่างทั่วถึง โดยประกาศไวใ้นหนา้
เว็บไซตข์องบรษัิทฯ  www.cpl.co.th/ขา่วและกิจกรรม 
  ส  าหรบัการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563  นี ้มีวาระการประชมุรวมทัง้สิน้ 8 วาระ ดงัมีรายละเอียดตามหนงัสือเชิญ
ประชมุที่ไดน้  าเสนอตอ่ผูถื้อหุน้   
การลงคะแนน 
 1. จ านวนหุน้ 1 หุน้นบัเป็น 1 เสยีง ในกรณีที่เป็นผูร้บัมอบฉนัทะ ผูร้บัมอบฉนัทะจะตอ้งลงคะแนนตามที่ผูม้อบฉนัทะระบไุว้
ในหนงัสอืมอบฉนัทะ การออกเสยีงลงคะแนนในแตล่ะวาระ เพื่อความสะดวกรวดเรว็ เจา้หนา้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนเฉพาะผูถื้อ
หุน้ท่ีไมเ่ห็นดว้ยหรอืงดออกเสยีง สว่นบตัรลงคะแนนเห็นดว้ยจะเก็บทัง้หมดหลงัจบการประชมุ  
 2. เมื่อผูถื้อหุน้ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนแลว้  ในกรณีที่ ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ขอใหท้่านยกมือขึน้ จะมี
เจา้หนา้ที่ของ CPL เดินไปเก็บบตัรลงคะแนนของทา่น เพื่อน าบตัรไปนบัคะแนนที่จดุนบัคะแนน 
 3. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้หรือผูร้บัมอบฉนัทะ ประสงคจ์ะกลบัก่อนการประชุมเสร็จสิน้ ขอใหส้ง่บตัรลงคะแนนใหก้บัเจา้หนา้ที่
ของบรษัิทฯ ก่อนออกจากหอ้งประชมุ เพื่อที่บรษัิทฯ จะด าเนินการบนัทกึการลงคะแนนเสยีงผูถื้อหุน้ ทัง้ที่มาดว้ยตนเอง หรือโดย
การมอบฉนัทะ. 
 4. การลงคะแนนในลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ถือวา่การลงคะแนนดงักลา่วเป็น บัตรเสีย 

1 บตัรลงคะแนนท่ีมีการท าเครือ่งหมายเกินกวา่หนึง่ช่อง  
2 บตัรลงคะแนนท่ีมีการออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั  
3 บตัรลงคะแนนท่ีมีการขีดฆา่และไมม่ีลายมือช่ือก ากบั  
4 บตัรลงคะแนนท่ีลงคะแนนเสยีงเกินกวา่เสยีงที่มีอยู่   

5.  บริษัทฯ ใชร้ะบบบารโ์คด้ในการนบัคะแนนเสียง โดยการนบัผลรวมการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ บริษัทฯ จะนบั
คะแนนเสยีงที่ไมเ่ห็นดว้ยและงดออกเสียง หกัออกจากจ านวนเสียงทัง้หมดที่เขา้ประชุม  และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่
เห็นดว้ยในวาระนัน้ ๆ ซึ่งเมื่อรวมคะแนนครบถว้นแลว้ จะมีการแสดงจ านวนคะแนนเสียงทัง้หมดของวาระนัน้ ๆ ที่หนา้จอของ
หอ้งประชมุและจะแจง้สรุปมติของวาระนัน้เป็นล าดบัตอ่ไป 
 อยา่งไรก็ตามหากในบางวาระตอ้งใชเ้วลาในการนบัคะแนนมากกว่าปกติ ประธานฯ อาจจะขอใหท้ี่ประชุมด าเนินการ
พิจารณาในวาระถดัไปก่อน เพื่อใหก้ารประชุมด าเนินไปอย่างต่อเนื่อง และเมื่อเจา้หนา้ที่ไดต้รวจนบัคะแนนเสร็จเรียบรอ้ยแลว้
จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทราบรายละเอียดผลการนบัคะแนนทนัที  
การซักถาม  1.ก่อนลงมติในแตล่ะวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาส ใหผู้ถื้อหุน้รว่มซกัถามประเด็นที่เก่ียวขอ้งกบัวาระนัน้  ๆ ตาม
ความเหมาะสม ผูใ้ดประสงคจ์ะซกัถามที่ประชุมฯ ใหย้กมือเหนือ 

ศีรษะ เมื่อประธานในท่ีประชมุอนญุาตแลว้ ขอใหก้ลา่วแสดงตนดงันี ้
- ช่ือ-นามสกลุ 

http://www.cpl.co.th/ข่าวและกิจกรรม
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-    สถานะเป็นผูถื้อหุน้ / หรอืผูร้บัมอบฉนัทะ 

-    และสอบถามในเนือ้หาตามวาระนัน้ๆ 

  2. ในกรณีที่ผูถื้อหุน้มีค  าถามที่นอกเหนือจากวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่หรือไม่เก่ียวขอ้งกับวาระที่ก าลงัพิจารณาอยู่นัน้ ขอ
ความกรุณาน าไปสอบถามหรือใหข้อ้เสนอแนะในวาระอื่น ๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถื้อหุน้ให้
ความเห็นหรอืสอบถามอยา่งกระชบัและงดเวน้การซกัถามหรอืแสดงความเห็นที่ซ  า้กนั เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้รายอื่น
ไดใ้ชส้ทิธ์ิในการซกัถามขอ้มลูและใหข้อ้เสนอแนะแก่บรษัิทอยา่งทั่วถึง 
การออกเสียงลงคะแนน 

1.ผูถื้อหุน้ มีคะแนนเสยีงเทา่กบัจ านวนหุน้ท่ีถือโดยใหน้บั 1 เสยีง ตอ่ 1 หุน้ ส  าหรบัผูถื้อหุน้ท่ีมาประชมุดว้ยตนเองและผูร้บั
มอบฉนัทะตามหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ก. และ แบบ ข. ตอ้งออกเสยีงลงคะแนนเพียงอยา่งใดอยา่งหนึง่ คือ เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย
หรอืงดออกเสยีง โดยไมส่ามารถแบง่แยกคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระได ้ผูร้บัมอบฉนัทะจากผูล้งทนุต่างประเทศและแต่งตัง้ใหค้สั
โตเดียนในประเทศไทยเป็นผูร้บัฝากและดแูลหุน้ ซึง่ใชใ้นหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ค. สามารถแบง่คะแนนเสียงในแตล่ะวาระได ้

2.ในการลงคะแนนเสยีงในแตล่ะวาระ ยกเวน้วาระท่ี 5 พิจารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ ประธาน
ในท่ีประชมุจะสอบถามวา่มีผูใ้ด “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอืงดออกเสยีงหรอืไม ่และขอใหท้ าเครือ่งหมาย “ไมเ่ห็นดว้ย” หรอื “งดออกเสียง” 

ในบตัรลงคะแนนและใหย้กมือขึน้เพื่อใหเ้จา้หนา้ที่ด  าเนินการเก็บบตัรลงคะแนนเพื่อน าไปตรวจนบั โดยการนบัคะแนนเสียงใน
วาระเหลา่นี ้จะใชว้ิธีหกัคะแนนเสียงที่ “ไม่เห็นดว้ย” และ “งดออกเสียง” ออกจากจ านวนเสียงทัง้หมด และสว่นที่เหลือจะถือว่า
เป็นคะแนนเสยีงที่เห็นดว้ย ส าหรบัผูท้ี่ออกเสยีงเห็นดว้ยในวาระเหลา่นีข้อใหเ้ก็บบตัรลงคะแนนไวก้่อนและสง่คืนเจา้หนา้ที่หลงั
เสรจ็สิน้การประชมุ 

3. ส าหรบัวาระท่ี 5 ซึง่เป็นวาระพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระนัน้ เพื่อใหบ้ริษัทฯ ไดป้ฏิบตัิตาม
แนวทางการประเมินคณุภาพการจดัประชมุผูถื้อหุน้ท่ีดี บรษัิทฯ จะเก็บบตัรลงคะแนนเสยีงจากผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะซึ่งถือ
บตัรลงคะแนน ทัง้ในกรณี เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย และ งดออกเสียง  ทัง้นี ้จะมีการลงคะแนนเสียงส าหรบักรรมการแต่ละท่าน
แยกกนัเป็นรายบคุคล บตัรลงคะแนนที่มีการท าเครื่องหมายเกินกว่า 1 ช่อง หรือการขีดฆ่าและไม่มีลายมือช่ือก ากบั จะถือว่า
เป็นบตัรเสยี ดงันัน้ หากทา่นตอ้งการแกไ้ขการออกเสยีง โปรดขีดฆา่ของเดิมและเซ็นช่ือก ากบั  
 นอกจากนีเ้พื่อใหเ้กิดความโปรง่ใสในการนบัคะแนนเสยีงการประชมุฯ บรษัิทฯ ไดข้ออาสาสมคัรจากผูถื้อหุน้หรอืผูร้บั
มอบฉันทะจากผูถื้อหุน้อย่างนอ้ย 1 ท่าน ร่วมเป็นสกัขีพยานในการนบัคะแนนคือ   นายชัยเชษฐ์  พงษ์ตระกูล  ผูถื้อหุน้มา
ประชมุดว้ยตนเอง   
 นางสาวออ้มจนัทร ์แปน้ทอง ผูด้  าเนินการประชมุ  แถลงกลา่วเปิดประชมุการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 มี
ผูถื้อหุน้มาประชมุดว้ยตนเอง 14 ราย ผูร้บัมอบฉนัทะ 28 ราย ผูถื้อหุน้เขา้ประชมุรวม 42 ราย จ านวน 382,053,278 หุน้ คิด 
เป็น 86.86 % ของหุน้ที่จ  าหน่ายได ้ทัง้หมดของบริษัทครบเป็นองคป์ระชุม โดยองคป์ระชุมตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทก าหนดไวว้่าตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะไม่นอ้ยกว่า  25 ราย และตอ้งมีหุน้นบั
รวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3 ของหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมดของบรษัิท            
 นายสวุชัชยั วงษ์เจริญสิน ประธานกรรมการบริษัท ท าหนา้ที่เป็นประธานที่ประชุม  (”ประธานฯ”) กลา่วตอ้นรบัและ
ขอบคุณผูถื้อหุน้ที่เขา้ร่วมประชุม และกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาวาระการประชุมต่าง ๆ ตามที่แจง้ไวใ้น
หนงัสอืเชิญประชมุ    
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562.  
 ประธานฯ มอบหมายให ้ ผูด้  าเนินการประชุม  แถลงต่อที่ประชุมว่า  บริษัทฯไดจ้ดัการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 
2562 เมื่อวนัที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2562  ซึ่งบริษัทฯ ไดจ้ดับนัทึกรายงานการประชุมดงักลา่วไวอ้ย่างถกูตอ้ง ตรงตามมติของที่
ประชมุและด าเนินการแลว้เสร็จภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 2562 โดยไดส้ง่ใหต้ลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศ
ไทย และ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดแลว้ พรอ้มทัง้เผยแพรท่างเว็บไซตบ์รษัิท (www.cpl.co.th) แลว้ 
โดยแนบส าเนารายงานการประชมุในหนงัสอืเชิญประชมุที่บรษัิทฯ ไดส้ง่ใหแ้ลว้   
 คณะกรรมการพิจารณาแลว้เห็นสมควรเสนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ต่อที่ประชุมฯ เพื่อ
รบัรองรายงานดงักลา่ว   
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดมีค าถามหรือขอ้สงสยัหรือค าแนะน าเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชุม  ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณา
รบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562  โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก ไมน่อ้ยกวา่
กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม:  ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉนัทร์บัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 ตามที่เสนอดว้ยคะแนน

เสยีงดงันี ้ 
   เห็นดว้ย    382,053,278       เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00% 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานและรายงานประจ าปี 2562 ของคณะกรรมการบริษัทฯ. 
 ประธานฯ มอบหมายให ้นายนธีิพงษ์ เตชะมนตรกีลุ  ผูช้่วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูร้ายงาน ดงันี ้
รายงานผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  โดยมีหวัขอ้การรายงานดงันี ้งบแสดงฐานะการเงิน,  งบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ และ 
ความเห็นของผูส้อบบญัชี   
 นายนิธีพงษ์ฯ  รายงานดงันี ้   

1.งบแสดงฐานะการเงิน สินทรพัย ์ณ วนัสิน้งวด 2,231 ลา้นบาท ลดลงจากปีที่แลว้ 591 ลา้นบาท สาเหตทุี่ลดลงคือ 
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดลดลง 103  ลา้นบาท, ลกูหนีก้ารคา้ลดลง 470  ลา้นบาท และ สินคา้คา้คงเหลือลดลง 31 
ลา้นบาท และมีรายการเพิ่มขึน้คือ  สินทรพัยถ์าวรเพิ่มขึน้ 9 ลา้นบาท และ ภาษีเงินไดร้อตดับญัชี 14 ลา้นบาท สรุปการ
เปลีย่นแปลงของสนิทรพัยม์าจากการเก็บเงินจากลกูหนีไ้ดม้ากขึน้ในปีที่ผา่นมา  ดา้นหนีส้นิ ณ วนัสิน้งวด 1,361 ลา้นบาท  
ลดลง 422 ลา้นบาท มาจาก ภาระหนีจ้ากสถาบนัการเงินลดลง 379 ลา้นบาท  เจา้หนีก้ารคา้ลดลง 95 ลา้นบาท  หนีส้ินสญัญา
เช่าทางการเงิน 10  ลา้นบาท  สว่นที่เพิ่มขึน้คือ เงินกูย้ืมระยะจากบคุคลที่เก่ียวขอ้งกนั จ านวน 60 ลา้นบาท เนื่องจากสภาพ
คลอ่งชั่วคราว  ปัจจบุนัช าระคืนทัง้จ านวนแลว้ โดยในภาพรวมส าหรบัดา้นหนีส้นิปีที่ผา่นมา บริษัทมีความสามารถช าระหนีไ้ดด้ี
ขึน้คือ  เปลีย่นสนิทรพัยจ์ากการช าระหนีจ้ากลกูหนี ้โดยน าไปช าระหนีใ้หก้บัธนาคารไดม้ากขึน้และเรว็ขึน้   

 2.งบก าไรขาดทนุ ในปีที่ผา่นมา บรษัิทมีรายได ้ 2,430 ลา้นบาท ลงลง 468 ลา้นบาท สาเหตหุลกัมาจาก ราคาขายที่
ต  ่าลงเนื่องจากอตัราแลกเปลีย่น และ รายไดจ้ากงานฟอกหนงัลดลง สง่ผลใหก้ าไรขัน้ตน้ลดลง 168  ลา้นบาท อยา่งไรก็ตามเมื่อ 
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พิจารณาถึงตัวเลขทางบัญชีที่ไดบ้นัทึกไวง้บการเงิน ซึ่งประกอบไปดว้ย การตัง้ส  ารองหนีส้งสยัจะสญู 36 ลา้นบาท  ซึ่งเป็น
ลกูหนีท้ี่คา้งช าระเกิน 1 ปี ค่าเผ่ือมลูค่าสินคา้คงเหลือ 28  ลา้นบาท ภาระหนีผ้ลประโยชนพ์นกังานที่ปรบัเพิ่มขึน้ 24 ลา้นบาท 
เมื่อน าไปหกัออกจะท าใหม้ีผลขาดทนุจากการด าเนินงานคงเหลอื 76 ลา้นบาท   

3. ส าหรบัตวัเลขที่รายงานตามงบการเงินไดร้บัการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตไดใ้หค้วามเห็นไวอ้ย่างไม่มี
เง่ือนไข โดยมีเรื่อง ที่ส  าคญัในการตรวจสอบคือ การประมาณการมูลค่าสินคา้คงเหลือ ซึ่งสาเหตุมาจากรายไดจ้ากการขาย
สนิคา้ของบรษัิทเป็นดอลลารส์หรฐั ซึง่จะผนัผวนไปตามอตัราแลกเปลีย่น  
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรือไม ่ 

นายนรา ศรีเพชร  ผู้ถือหุ้นมาประชุมด้วยตนเอง  จากสถานการณโ์ควิท -19 มีผลกระทบกบับริษัทอย่างไร และ 
บรษัิทฯ มีแผนรองรบัไวอ้ยา่งไร  

นายภูวสิษฏ ์วงษเ์จริญสิน  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร  ส  าหรบัสถานการณโ์ควิท – 19 ซึ่งบริษัทไดต้ิดตามอย่าง
ใกลชิ้ดมา ซึ่งผลกระทบและเป็นปัญหาตอนนีค้ือ ส  าหรบัสายงานผลิตหนงัส าเร็จ  ลกูคา้ Brand รองเทา้หลายราย ชะลอการ
สั่งซือ้ อย่างนอ้ยไม่ต ่ากว่า 2 – 3  เดือน  ฝ่ายบริหารไดว้างแผนจดัสายงานการผลิต  ปรบัลดก าลงัการผลิต และคาดการณว์่า
เมื่อสถานการณก์ลบัมาเป็นปกติแลว้ จะสามารถเริ่มไดเ้ต็มก าลงัการผลิตอย่างนอ้ย 6 เดือน คืออาจจะเป็นตน้ปีหนา้ ส าหรบั
ดา้นสภาพคลอ่งและกระแสเงินสด บรษัิทฯไดว้างแผนท่ีจะเจรจากบัธนาคารขอเลือ่นการช าระหนี ้ทัง้หมดเนื่องจากรายไดบ้ริษัท
ลดลงอย่างมีนัยส าคัญ และยังไม่ทราบระยะเวลาแน่นอน ส าหรบังานรบัจ้างฟอก เนื่องจากลูกคา้รายใหญ่ไ ดห้ยุดการส่ง
สินคา้เขา้มาใหต้ัง้แต่ปีที่แลว้  ส  าหรบัปีนีก็้มีบา้งเล็กนอ้ย  แต่ยงัไม่มากนกั  ส  าหรบัธุรกิจเซฟตีโ้ปรดกัส ์ณ ตอนนีย้งัไม่ไดร้บั
ผลกระทบมากนัน้  ตอ้งเฝา้ติดตามสถานการณต์อ่ไป  และดใูนระยะยาววา่สถานการณโ์ลกจะเปลีย่นแปลงไปในทิศทางใด  
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืค าแนะน าเพิ่มเติม ผูด้  าเนินการประชมุ  จึงแจง้ต่อที่ประชุมว่าวาระนี ้
ไมม่ีการลงมติเนื่องจากเป็นวาระการแจง้เพื่อทราบ 
มติที่ประชุม:         ที่ประชมุรบัทราบรายงานของคณะกรรมการในรอบปี 2562 ตามที่เสนอ    

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติ งบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562. 
 ประธานฯ  มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชมุ  แถลงตอ่ที่ประชมุวา่  บรษัิทฯ ไดจ้ดัท างบการเงินประจ า สิน้สดุ ณ วนัที่ 
31 ธนัวาคม 2562 ซึง่ไดผ้า่นการตรวจสอบและลงนามรบัรองจาก ผูส้อบบญัชีของบริษัท ซี ดบัเบิล้ยดูบัเบิล้ย ูพีจ ากดั ผ่านการ
พิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และผา่นการอนมุติของคณะกรรมการบรษัิทเรยีบรอ้ยแลว้  
 คณะกรรมการบรษัิท เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชุมฯ เพื่ออนมุตัิงบการเงินประจ าปีสิน้สดุ ณ วนัที่ 31ธันวาคม 2562 ที่
ผา่นการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี   
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เนื่องจากไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนุมตัิงบการเงิน
ประจ าปี 2562 สิน้สดุ 31 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านการตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชี โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนน
เสยีงขา้งมาก  ไมน่อ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 

มติที่ประชุม:   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงบการเงินประจ าปี 2562 สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวาคม  2562  ตามที่เสนอดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี ้    
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   เห็นดว้ย    382,053,278         เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00% 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติงดจัดสรรก าไรและตั้งทุนส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงนิปันผล.  
  ประธานฯ  มอบหมายให ้ผูด้  าเนินการประชุม  แถลงต่อที่ประชุมว่า  ตามมาตรา 116 พระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535  ระบวุา่ “บรษัิทฯ ตอ้งจดัสรรก าไรสทุธิประจ าปีสว่นหนึง่ไวเ้ป็นทนุส ารองไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละหา้ของก าไรสทุธิประจ าปี  
หกัดว้ยยอดเงินขาดทนุสะสมยกมา (ถา้มี) จนกวา่ทนุส ารองนีจ้ะมีจ านวนไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละสบิของทนุจดทะเบียน เวน้แตบ่รษัิท
ฯ จะมีขอ้บงัคบัหรอืกฎหมายอื่นก าหนดใหต้อ้งมีทนุส ารองมากกวา่นัน้” 
 คณะกรรมการบริษัท เห็นสมควรงดจ่ายเงินปันผลจากผลการด าเนินงานประจ าปี  2562 และงดจดัสรรก าไรเป็นทุน
ส ารองตามกฎหมายเนื่องจากบรษัิทฯ มีผลการด าเนินงานขาดทนุในปี 2562   
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เนื่องจากไมม่ีค  าถามหรอืความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณางดจดัสรรก าไรและตัง้
ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงินปันผล  โดยวาระนีจ้ะตอ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่
นอ้ยกวา่กึ่งหนึง่ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิงดจดัสรรก าไรและตัง้ทนุส ารองตามกฎหมายประจ าปี 2562 และงดจ่ายเงิน

ปันผล  ตามที่เสนอดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี ้  
   เห็นดว้ย     382,053,278        เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00% 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ -     

วาระที่ 5  พิจารณาการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 
 ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชุม แถลงต่อที่ประชุมว่า ตามพ.ร.บ.บริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ที่ 13 ก าหนดไวว้่า “ในการประชุมสามญัประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ถา้จ านวน
กรรมการท่ีจะแบง่ออกใหต้รงสามสว่นไมไ่ดก็้ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท้ี่สดุกบั 1 ใน 3 กรรมการท่ีจะตอ้งออกจากต าแหนง่ในปีแรก
และปีที่สองภายหลงัจดทะเบียนบรษัิทนัน้ ใหใ้ชว้ิธีจบัสลากกนัวา่ผูใ้ดจะออก สว่นปีหลงัๆ ตอ่ไปใหก้รรมการคนท่ีอยู่ 
ต าแหนง่นานท่ีสดุนัน้เป็นผูอ้อกจากต าแหนง่กรรมการท่ีออกตามวาระนัน้อาจถกูเลอืกเขา้มาด ารงต าแหนง่ใหมก็่ได”้  โดยในการ
ประชมุสามญั ปี 2563 นี ้มกีรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระ จ านวน 3  ทา่น ประกอบดว้ย  

รายช่ือกรรมการ ต าแหนง่ 
1.  นางสาวยนูเวน เฉิน  กรรมการ  
2.  นายณฎัฐกิตต ์ วงษ์เจรญิสนิ               กรรมการ 
3.  พล.ต.ท. ชยตุ ธนทวีรชัต ์  กรรมการตรวจสอบ,กรรมการอิสระ 
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ตามที่ไดแ้จง้ใหท้ราบแลว้วา่ บรษัิทไดป้ระกาศในเว็บไซตข์องบรษัิทและแจง้ประกาศผ่านเว็บไซดข์องตลาดหลกัทรพัย์

แหง่ประเทศไทย เรยีนเชิญผูถื้อหุน้เสนอช่ือบคุคล ผูม้ีคณุสมบตัิตาม พระราชบญัญตัิมหาชน พ.ศ. 2535 เสนอช่ือบคุคลเพื่อเขา้ 
รบัการคดัเลอืกเป็นกรรมการบรษัิท ระหวา่งวนัท่ี 15 พฤศจิกายน 2562 ถึงวนัท่ี 15 มกราคม 2563 ปรากฏวา่ไมม่ีผูถื้อหุน้รายใด
เสนอช่ือบคุคลใดมายงับรษัิท 
 ส าหรบัวาระนีเ้พื่อปฏิบตัิตามหลกัการก ากบัดแูลกิจการที่ดี ก่อนที่จะมีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้แต่งตัง้กรรมการ 
ขอเชิญกรรมการทา่นท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระจ านวน 3 ทา่น ออกจากหอ้งประชมุเป็นการชั่วคราวเพื่อใหผู้ถื้อหุน้ไดพ้ิจารณา
และแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นอิสระจนกว่าจะมีการลงมติในวาระนี ้ค่ะ ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัทฯ    โดยผ่าน
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน  เห็นสมควรเสนอต่อผูถื้อหุน้ลงมติเลือกตัง้ให้กรรมการทัง้ 3 
ทา่นท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่เดิมอีกวาระหนึง่  ไดเ้ชิญกรรมการท่ีตอ้งออกจากต าแหนง่ตามวาระใน
ปีนี ้จ านวน 3 ทา่นออกจากหอ้งประชมุ เพื่อใหพ้ิจารณาและลงมติออกเสยีงมีความเป็นอิสระ 

ส าหรบัวาระนี ้กรรมการที่ถกูเสนอช่ือ นายณฏัฐกิตต ์วงษ์เจริญสิน  กลบัเขา้เป็นกรรมการของบริษัท ไดแ้สดงความ
ประสงค ์ของดออกเสยีงลงมติในวาระนี ้ และขอที่ประชมุพิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคล  
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เนื่องจากไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิการเลือกตัง้
กรรมการแทนกรรมการท่ีพน้จากต าแหนง่ตามวาระ โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน และจะท าการลงคะแนนเลอืกตัง้เป็นรายบคุคล 
มติที่ประชุม:  ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งออกตามวาระจ านวน 3 ราย ดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้
 5.1     นางสาวยนูเวน เฉิน     ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสยีงดงันี ้ 

 เห็นดว้ย            382,053,278       เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       100.00% 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ            - 
 งดออกเสยีง         เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ            - 

   บตัรเสยี   - เสยีง       - 
5.2   นายณฏัฐกิตต ์ วงษ์เจรญิสนิ   ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสยีงดงันี ้

 เห็นดว้ย          372,651,914 เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00% 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง       9,401,364 เสยีง ไมน่บัเป็นฐานในการนบัคะแนน 
 บตัรเสยี              -  เสยีง             - 
(นายณฎัฐกิตต ์วงษ์เจรญิสนิ งดออกเสยีงในวาระนี)้ 

 5.3   พล.ต.ท. ชยตุ  ธนทวีรชัต ์    ไดร้บัเลอืกตัง้ใหก้ลบัเขา้ด ารงต าแหนง่กรรมการ ตามที่เสนอคะแนนเสยีงดงันี ้  
   เห็นดว้ย        382,053,278    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00% 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง  คิดเป็นรอ้ยละ - 
        บตัรเสยี   - เสยีง        คิดเป็นรอ้ยละ - 
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วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 
 ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่  ตามขอ้บงัคบับรษัิทฯ ขอ้ 14 ก าหนดไวว้า่ กรรมการ
มีสิทธิไดร้บัค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรือผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอื่น 
ตามขอ้บงัคบัหรือตามที่ที่ประชุมผูถื้อหุน้จะพิจารณา ซึ่งอาจจะก าหนดไวเ้ป็นจ านวนแน่นอนหรือวางเป็นหลกัเกณฑ ์และจะ
ก าหนดไวเ้ป็นคราว ๆ ไป หรอืจะใหม้ีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได ้นอกจากนีก้รรมการของบริษัทฯ มีสิทธิไดร้บั
เบีย้เลีย้งและสวสัดิการตา่ง ๆ ตามระเบียบของบรษัิทฯ  
 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมฯ อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563 โดยก าหนด
คา่ตอบแทนตามอตัราที่ปรากฏในตาราง โดยพิจารณาถึงแผนงานทางธุรกิจและความรบัผิดชอบของกรรมการแต่ละท่าน โดยมี
รายละเอียดดงันี ้ 

               ประเภทคา่ตอบแทน คณะกรรมการบรษัิท คณะกรรมการชดุยอ่ย 
คา่ตอบแทนรายเดือนคนละ 
คา่เบีย้ประชมุตอ่ครัง้ที่เขา้รว่มประชมุ 
         ประธาน 
         กรรมการ 

20,000.- บาท 
 

15,000.- บาท 
10.000.- บาท 

  
 

15,000.- บาท 
10.000.- บาท 

วงเงินรวมคา่ตอบแทนของกรรมการประจ าปี  ไมเ่กิน 6 ลา้นบาท ไมเ่กิน 6 ลา้นบาท 

 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เนื่องจากไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิค่าตอบแทน
กรรมการประจ าปี 2563  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทัง้หมดของผู้
ถือหุน้ซึง่มาประชมุ 
มติที่ประชุม:   ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิก าหนดคา่ตอบแทนกรรมการประจ าปี 2563  ตามที่เสนอดว้ยคะแนนสยีง 
  ดงันี ้ 

 เห็นดว้ย       382,053,278      เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ  100.00% 
 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 
 บตัรเสยี    เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ - 

 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
 ประธานฯ มอบหมายใหผู้ด้  าเนินการประชมุ แถลงตอ่ที่ประชมุวา่  ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบญัญัติมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 ก าหนดใหท้ี่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้แตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดจ านวนเงินคา่สอบบัญชีของบรษัิทฯทกุปี 
 คณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาคณุสมบตัิและการปฏิบตัิหนา้ที่ของผูส้อบบญัชีความตอ่เนื่องและประสทิธิภาพใน
การตรวจสอบ รวมถึงความเหมาะสมของอตัราคา่สอบบญัชีปี 2563 มีความเห็นวา่ผูส้อบบญัชีทัง้สามทา่นเป็นผูส้อบบญัชีที่เป็น
อิสระ ไม่มีความสมัพนัธท์างธุรกิจใด ๆ กับบริษัทฯ หรือผูบ้ริหารบริษัทฯ และมีคุณสมบตัิครบถว้นในการตรวจสอบและแสดง
ความคิดเห็นตอ่งบการเงินของบรษัิทฯ ประจ าปี 2563 รวมถึงมีความเห็นวา่ การก าหนดคา่สอบบญัชีมีความเหมาะสมดีแลว้  
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ดงันัน้ จึงเห็นชอบใหเ้สนอตอ่ที่ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2563 อนมุตัิการแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของ
บรษัิทฯ 
 คณะกรรมการบรษัิทฯ เห็นสมควรเสนอใหท้ี่ประชมุพิจารณาอนมุตัิแต่งผูส้อบบญัชีจาก บริษัท ซีดบัเบิล้ย ูดบัเบิล้ย ูพี 
จ ากดั ดงันี ้1)นางสาววรรญา พทุธเสถียร ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 4387 และหรือ นางสาววราภรณ ์ อินทรประสิทธ์ิ 
ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน 7881 และหรือ นางสาวชลธิชา  เลิศวิไล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตเลขทะเบียน  12258 โดย
ก าหนดใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งขา้งตน้ เป็นผูส้อบบญัชีเป็นผูท้  าการตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บรษัิทฯ ซึง่ทัง้ 3 ทา่นท่ีไดร้บัการเสนอช่ือ ไมม่ีผูใ้ดปฏิบตัิหนา้ที่สอบทานหรอืตรวจสอบและแสดงความคิดเห็นต่องบการเงินของ
บรษัิทฯ เป็นเวลา 7 รอบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 เป็นจ านวนเงิน 1,790,000 บาท  
 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เนื่องจากไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
มติ: ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดค่าสอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามที่เสนอดว้ยคะแนน
เสยีงดงันี ้  
   เห็นดว้ย     382,053,278        เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00% 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       - 

 ผูด้  าเนินการประชมุ ไดส้อบถามวา่มีผูถื้อหุน้ทา่นใดมีค าถามหรอืขอ้สงสยัหรอืมีค  าแนะน าเพิ่มเติมหรอืไม ่ 
 เนื่องจากไม่มีค  าถามหรือความคิดเห็นจากผูถื้อหุน้ ผูด้  าเนินการประชุม ขอใหท้ี่ประชุมพิจารณาอนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบ
บญัชีและก าหนดคา่สอบบญัชี ประจ าปี 2563  โดยวาระนีต้อ้งไดร้บัการอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและออกเสยีงลงคะแนน 
มติที่ประชุม: ที่ประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชี และก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 ตามที่เสนอดว้ย

คะแนนเสยีงดงันี ้  
   เห็นดว้ย     382,053,278        เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ   100.00% 

 ไมเ่ห็นดว้ย   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 งดออกเสยีง  - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       - 
 บตัรเสยี   - เสยีง คิดเป็นรอ้ยละ       - 

วาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอื่น ๆ 
วาระนีเ้ป็นการเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้เสนอเรือ่งอื่นที่นอกเหนือจากวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุโดยการเสนอเรือ่งอื่นใด
นัน้ ใหอ้ยูภ่ายใตห้ลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกฎหมายก าหนด ในการเสนอวาระอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญ 
ประชมุ ตามพระราชบญัญตัิมหาชน พ.ศ. 2535 (รวมทัง้ที่ไดม้ีแกไ้ขเพิ่มเติม) มาตรา 105 วรรคสอง ก าหนดไวว้่า เมื่อที่ประชุม
พิจารณาระเบียบวาระการประชมุตามล าดบัระเบียบวาระท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสอืเชิญประชมุแลว้ ผูถื้อหุน้ซึง่มีหุน้นบัรวมกนัได ้
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ไมน่อ้ยกวา่ 1 ใน 3  ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหนา่ยไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ี่ประชมุพิจารณา เรือ่งอื่นนอกจากที่ไดก้ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดั
ประชมุอีกก็ได ้
 นอกจากนี ้บรษัิทฯ เปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นและซกัถามในเรือ่งอื่น ๆ เก่ียวกบับรษัิทฯ  

เมื่อไมม่ีผูถื้อหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอเรือ่งอื่นเพื่อพิจารณา      
ผูด้  ำเนินกำรประชมุ เชิญประธำนฯ กลำ่วปิดกำรประชมุ  

 นายสุวัชชัย วงษเ์จริญสิน ประธานกรรมการ    บริษัทพยายามที่จะด าเนินธุรกิจในสถานการณโ์ควิท –19 ใหผ้่าน
พน้ไปใหไ้ด ้ ซึ่งปีที่ผ่านบริษัทไดป้รบัแผนการท างานทกุหน่วยงานใหม้ีประสิทธิภาพมากขึน้  แต่เมื่อเกิดสถานการณโ์ควิท- 19 
สนิคา้ของบรษัิทสว่นใหญ่ เป็นตลาดตา่งประเทศ ก็ตอ้งยอมรบัวา่กระทบกบับรษัิทโดยตรง ทางฝ่ายบริหารไดพ้ิจารณาแผนการ
ท างานในระยะสัน้และระยะยาว  ขอใหผู้ถื้อหุน้ทุกท่านใหเ้ช่ือมั่นในการด าเนินงานของบริษัท ที่จะรกัษาประโยชนส์งูสดุของ
บรษัิทฯ  ในนามคณะกรรมการบรษัิท ผูบ้รหิาร และพนกังาน ขอขอบคณุผูถื้อหุน้ทกุทา่นท่ีสละเวลามารว่มประชมุในวนันี ้  
 
 ปิดประชุมเวลา 14.48 น. 
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