บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 67
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 89 คน จานวน
155 ราย ถือหุน้ รวม 266,426,431 หุน้ เท่ากับร้อยละ 80.74 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (หุน้ ที่ออก
และเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ )
เริ่มประชุมเวลำ 10.00 น.
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม
นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าร่ วมประชุม 80 คน จานวน 146 ราย ถือหุน้ รวม 266,314,863 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 80.70 ของจานวนหุน้ ที่
ออกและเรี ยกชาระแล้ว (หุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริ ษทั
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุม ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การประชุม และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ครั้งที่ 67 พร้อมกล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั /ประธาน
กรรมการบริ หาร
3. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
4. นายเวทิต
โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการ
5. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
กรรมการ
6. นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
รองประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
7. นายวศิน
เตยะธิติ
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
9. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
กรรมการ
10. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
กรรมการ
11. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
12. นายแพทย์วิชยั
เจริ ญวงค์
กรรมการอิสระ
13. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
กรรมการ
14. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
เลขานุการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
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กรรมกำรบริษัทที่ไม่ ได้ เข้ ำร่ วมประชุม เนื่องจำกติดภำรกิจ
1. นายสุ รินทร์
วัฒนศิริพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
2. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์
มีเพียร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
จากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขยะวิจิตร
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนาผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนจากบริ ษทั สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมดังนี้
ผู้บริหำรที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นายวระ
2. นายปุณวีณ์
3. นายปริ ญญา
4. นายพิพฒั น์
5. นายพีระพล
6. นางศิริวรรณ
7. นางสาวพัชราภรณ์
8. นางสาวจานงค์

พันธ์กมล
สุ ขเย็น
สิ ทธิดารง
โควศุภมงคล
จันทร์วิจิตร
วงศ์อริ ยะกวี
วัฒนสุ ข
ศรี อมั พรกุล

กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย 1
กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย 2
กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด 1
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
ผูจ้ ดั การส่ วนบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุดย่อย และผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ทางด้านบัญชีเข้าร่ วมประชุมด้วย
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนที่เข้ ำร่ วมประชุม
1. นางสุ วิมล
กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชี
2. นางสาวอารี รัตน์
อมรเจริ ญสวัสดิ์
ตัวแทน
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 67 นี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุ ม และ/หรื อ เสนอชื่ อ บุ ค คลเพื่ อ รั บ การพิ จ ารณาเลื อ กตั้งเป็ นกรรมการบริ ษ ัท ตั้งแต่ ว นั ที่ 1
ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/
หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
สาหรับรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุ มและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุ มครั้งนี้ ให้ถือตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คือให้นบั 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่ งผู ้
ถือหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับ
เฉพาะ ผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง รวมทั้งคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย
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(ถ้ามี) จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าว หักออกจาก จานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือ
ว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาร่ วมประชุม และออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ือหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สาหรับกรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย คือ การลงคะแนนเสี ยงเกินกว่า 1 ช่อง หรื อ กรณี ที่มีการขีดฆ่าใน
บัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุน้ มีสิทธิ
ออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามวาระที่ ยงั ไม่ได้เริ่ มพิจารณา และบริ ษทั จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุ ้นที่มาร่ วม
ประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสี ยงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป
ดังนั้น เพื่อให้การนับคะแนนเสี ยงเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและโปร่ งใส บริ ษทั จะนับคะแนนด้วย
ระบบ Barcode ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นจะเห็ น ผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกัน ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านได้รับป้ าย
คะแนนและบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนร่ วมประชุม โดย
แยกเป็ นกรณี ต่าง ๆ ดังนี้
1. วาระใด ๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ผูถ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ให้ยก
ป้ายคะแนน ซึ่งผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับป้ายคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับ
คะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและ
ส่ งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตร
ลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุน้ ที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็ จสิ้ นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษ ัท ในฐานะผู ถ้ ื อ หุ ้ น ขอใช้สิ ท ธิ อ อกเสี ย งลงคะแนนเห็ น ด้ว ยตามข้อ เสนอของ
คณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริ ษทั ให้เป็ นไปตามที่ผถู ้ ือหุ ้นระบุใน
หนังสื อมอบฉันทะ และในการประชุมครั้งนี้ หากผูถ้ ือหุน้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระ
นั้น ๆ
หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมเพิ่มอีก
2 คน จานวน 2 ราย ถื อหุ ้น 3,700 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ื อหุ ้น และผูร้ ั บมอบฉัน ทะเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 83 คน
จานวน 149 ราย ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 266,353,963 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 80.71 ของจานวนหุ ้นที่ ออกและเรี ยก
ชาระแล้ว
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1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษำยน 2560
นายบุญ ชัย โชควัฒ นา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการ
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 66 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อม
ทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่ งให้
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตามสาเนารายงานการประชุม
ที่ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดย
ถูกต้องแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ ประชุ ม ได้พิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉัน ท์รับรองรายงานการประชุ มสามัญ ผูถ้ ื อหุ ้น ครั้งที่ 66
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็ น ด้ว ย 266,353,963 เสี ย ง คิ ด เป็ นร้ อ ยละ 100 ของจ านวนเสี ย งทั้งหมดของผูถ้ ื อ หุ ้ น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
นายบุ ญชัย โชควัฒ นา ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ ประชุ มว่ารายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2560 ได้ปรากฏในหนังสื อรายงานประจาปี 2560 ที่ได้จดั ส่ ง
ไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ ในรู ป CD-ROM พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ในปี 2560 รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มี จานวน 31,505 ล้านบาท ลดลงจากปี
2559 จานวน 1,347 ล้านบาท คิดเป็ น 4.10% อัตราการเติบโตของยอดขาดลดลง เนื่ องจากในปี 2560 ภาวะการ
แข่งขันในตลาดของสิ นค้าอุปโภคบริ โภคยังคงความรุ นแรง และมีการยกเลิกการจาหน่ายสิ นค้าเดิมสองแบรนด์
ที่ดึงกลับไปจาหน่ายเอง คือ Nike ที่เปลี่ยนแปลงนโยบายการขาย เน้นกระจายเข้าช่องทางร้านใหญ่ และแบรนด์
“กะทิอร่ อยดี” แต่บริ ษทั ก็ยงั สามารถรักษาฐานยอดขายจากสิ นค้าที่มีอยูใ่ ห้เติบโตได้ อย่างไรก็ตามบริ ษทั ฯ ได้
จับ มื อ กับ พาร์ ท เนอร์ ใ หม่ ในการเป็ นตัว แทนจ าหน่ า ยสิ น ค้า “Under Armor” โดยเบื้ อ งต้น เน้ น กระจาย
สิ นค้าออกต่างจังหวัด เข้าไปในช่องทางร้านค้าเครื่ องกีฬาเดิมที่บริ ษทั เคยนา Nike เข้าไปจาหน่าย และมีแบรนด์
“กะทิพร้าวหอม” เข้ามาจาหน่าย
บริ ษทั และบริ ษทั ย่อย มีกาไรขั้นต้น 5,440 ล้านบาท คิดเป็ น 17.27% เมื่อเทียบกับยอดขาย หลังหัก
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 1,903 ล้านบาท และมี
กาไรสุ ทธิหลังหักภาษี 1,572 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2559 จานวน 186 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 13.36%
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ในปี 2560 บริ ษทั ได้ขยายแนวร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ตไปยังบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยได้มี
การจัดทานโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันให้พนักงานบริ ษทั
และคู่คา้ ได้รับทราบและปฏิบตั ิ
มีการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ข้อปฏิบตั ิตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์ รัป ชัน ทั้งภายในบริ ษ ทั และบุ คคลภายนอก ผ่านช่ องทางต่างๆ เช่ น เว็ปไซต์บริ ษ ทั ฯ ระบบ
อินทราเน็ต เอกสารแผ่นพับ เป็ นต้น
ส่ งเสริ มและสนับสนุ นให้มีการอบรมให้ความรู ้ เกี่ยวกับการต่อต้านการคอร์ รัปชัน กับกรรมการ
บริ ษทั ผูบ้ ริ หาร และพนักงานอย่างต่อเนื่อง
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดให้ความคิดเห็นเพิม่ เติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ก่อนเข้าวาระที่ 3: เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ มาร่ วมประชุมเพิ่มอีก
3 คน จานวน 3 ราย ถือหุน้ 16,920 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 86 คน
จานวน152 ราย ถือหุน้ รวมทั้งสิ้ น 266,370,883 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ80.72 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ว
3. พิจำรณำอนุมตั ิงบกำรเงิน สิ้นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2560
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ซึ่งได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผา่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต
และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2560 ที่ทางบริ ษทั ได้จดั ส่ งให้ท่านผูถ้ ือ
หุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพือ่ พิจารณาแล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สิ นทรัพย์รวม
25,751
25,092
หนี้สินรวม
9,397
9,341
ส่ วนของผูถ้ ือหุน้
16,354
15,751
รายได้รวม
32,018
32,072
กาไรสุ ทธิ
1,572
1,444
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กาไรต่อหุน้ (บาท)

4.65

4.38

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉัน ท์อนุ มตั ิงบการเงิ น สิ้ น สุ ด ณ วัน ที่ 31 ธันวาคม 2560
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 266,370,883 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี 4. พิจำรณำอนุมตั ิกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผล
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2560
บริ ษทั มี
กาไรสุ ทธิสาหรับปี 2560
1,444,073,966.81
กาไรสะสมยังไม่ได้จดั สรร
7,529,488,388.35
รวมเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้ น
8,973,562,355.16
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้จดั สรรดังนี้
สารองตามกฎหมายได้ต้งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้งั สารองเพิ่มในปี นี้
เงินปันผลหุน้ ละ 1.50 บาท
495,000,000.00
จ่ายปันผลระหว่างกาลแล้วหุน้ ละ 0.50 บาท
165,000,000.00
คงเหลือเงินปันผลที่จ่ายงวดนี้อีกหุน้ ละ 1.00 บาท
330,000,000.00
คงเหลือกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป
8,643,562,355.16

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท
ล้านบาท

โดยเงินปั นผลจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษทั ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผูถ้ ือหุ ้นที่มี
สิ ทธิ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผูถ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม
2561 และกาหนดจ่ายในวันที่ 22 พฤษภาคม 2561
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิการจัดสรรกาไรดังนี้
เงินสารองตาม
กฎหมาย ได้ต้งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้งั สารองเพิ่มในปี นี้ และให้จ่ายเงินปันผลหุน้ ละ 1.50 บาท เป็ นเงิน
495,000,000 บาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุน้ เป็ นเงิน
165,000,000 บาท เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม2560 คงเหลือเงินปันผลที่จะจ่ายสาหรับงวดนี้อีกในอัตรา 1.00 บาทต่อ
หุน้ เป็ นเงิน 330,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
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เห็ นด้วย 266,370,883 เสี ยง คิดเป็ นร้อย ละ 100 ของจ านวนเสี ย งทั้ง หมดของผู ้ถื อ หุ ้ น ซึ่ งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุมเพิ่มอีก
1 คน จานวน 1 ราย ถือหุ ้น 39,980 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ือหุ ้นและผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 87 คน
จานวน 153 ราย ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 266,410,863 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 80.73 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ว
5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกตำมวำระ
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ที่ได้รับ
เลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ มีอยูท่ ้งั หมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริ ษทั
ซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั้งที่ 67 นี้ มีกรรมการ
บริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ
1. นางผาสุ ข
2.
3.
4.
5.

รักษาวงศ์

รองประธานกรรมการบริ หาร / ประธานกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
นายสุ รินทร์
วัฒนศิริพงษ์
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
นายเพชร
พะเนียงเวทย์ กรรมการบริ ษทั
นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร / กรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
โดยนายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั อีก

วาระหนึ่ง
ตามความเห็ น ของคณะกรรมการบริ ษ ัท ซึ่ งไม่ ร วมกรรมการบริ ษ ัท ที่ ไ ด้รับ การเสนอชื่ อ ได้
พิจารณาแล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ซึ่งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง
4 ท่าน เป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง โดยพลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร เป็ นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่ง
นานกว่า 9 ปี มี ค วามรู ้ และประสบการณ์ สามารถให้ ค าแนะน าที่ เป็ นประโยชน์ ต่ อ บริ ษ ัท อี ก ทั้งยังคงมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อกาหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของบริ ษทั และยังสามารถปฏิบตั ิหน้าที่ ในฐานะ
กรรมการอิสระได้เป็ นอย่างดี และเสนอเลือกตั้ง นายวิชิต ตันติอนุนานนท์ เข้าดารงตาแหน่งกรรมการอิสระ
แทน นายสุ รินทร์ วัฒนศิริพงษ์ ที่ครบกาหนดออกจากตาแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริ ษทั ได้พิจารณา
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แล้วเห็นว่า นายวิชิต ตันติอนุ นานนท์ สามารถให้ ความ เห็ น ได้ อ ย่ า งเป็ น อิ สระ และเป็ น ไป ตาม
หลักเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้อง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็ นผูม้ ี
พื้ น ฐานความเชี่ ย วชาญจากหลากหลายวิ ช าชี พ รวมทั้งมี คุ ณ สมบัติ ต ามกฎหมาย ประกาศที่ เกี่ ย วข้อ งและ
ข้อบังคับของบริ ษทั
อนึ่ ง ตามกฎหมายว่าด้ว ยบริ ษ ัท มหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้ก าหนดว่าห้ ามมิ ใ ห้
กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่นที่ ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการ
แข่งขันกับกิจการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น
ก่อนที่จะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ว่า มีกรรมการบริ ษทั บางท่านที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุม
นี้ เป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษทั ดังนี้
ชื่อ – สกุล
ตาแหน่ง
บริ ษทั
นายเพชร พะเนียงเวทย์ ผูจ้ ดั การสานักการลงทุนต่างประเทศ บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้เป็ นกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายบุคคล ดังนี้
1. นางผาสุ ข รักษาวงศ์
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 2. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย 266,410,853 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9999 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- 10 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0000 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 3. นายเพชร พะเนียงเวทย์
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
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เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อย ละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 4. นางชัยลดา ตันติเวชกุล
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 5. นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงข้างมากดังนี้
เห็นด้วย 266,392,710 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 99.9932 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- 18,153 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 0.0068 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
บัตรเสี ย
- ไม่มี นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการ จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั ปี
2561 มีจานวน 15 ท่าน ดังนี้
1. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
2. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
3. นายบุญชัย
โชควัฒนา
4. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
5. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
6. นายวศิน
เตยะธิติ
7. นายเวทิต
โชควัฒนา
8. นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
9. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร
10. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
11. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์

12.
13.
14.
15.

นางชัยลดา
นายแพทย์วิชยั
นายธรรมรัตน์
นายวิชิต
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ตันติเวช กุล
เจริ ญวงค์
โชควัฒนา
ตันติอนุนานนท์

โดยบริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ
นายวศิน เตยะธิติ , พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายแพทย์วิชยั เจริ ญวงค์ และ
นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั คือ นายวศิน เตยะธิติ, พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร และ
นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
6. พิจำรณำกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ
32 ห้ามมิ ให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่น ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และ
ผลประโยชน์ ต อบแทนในลัก ษณะอื่ น โดยปกติ วิ สั ย ในฐานะที่ เป็ นกรรมการของบริ ษ ัท ทั้งนี้ ไม่ ร วมถึ ง
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่ งในปี 2560 ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 15 ล้านบาท และบริ ษทั ได้
จ่ ายไปจริ งเป็ นเงิ น ทั้งสิ้ น 10,662,000 บาท โดยจ่ ายให้ ค ณะกรรมการบริ ษ ัท เป็ นค่ าเบี้ ย ประชุ ม จานวนเงิ น
1,778,000 บาท ค่าตอบแทนประจาปี จานวนเงิน 8,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ ย
ประชุมจานวนเงิน 600,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชันเป็ นค่า
เบี้ยประชุมจานวนเงิน 84,000 บาท
ส าหรั บ ปี 2561 คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผูถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ ก าหนด
ค่ าตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท วงเงิ น รวมไม่ เกิ น ปี ละ 15 ล้านบาทเท่ าเดิ ม ทั้งนี้ ไม่ ร วมถึ งค่ าตอบแทน หรื อ
สวัสดิการอื่นที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนิ นงาน วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ ้น จานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้าที่
และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายในการทาหน้าที่ ดังนี้
1. กรรมการบริ ษทั
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการบริ ษทั ที่เข้าประชุม)
ประธาน
12,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
10,000 บาท/ครั้ง
- ค่าตอบแทนประจาปี จ่ายให้แก่กรรมการบริ ษทั ทุกคน โดยให้
คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร
2. กรรมการตรวจสอบ
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- ค่าเบี้ยประชุมราย ไตรมาส
ประธาน ไตรมาสละ
60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000 บาท

3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์รัปชัน
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
4. สิ ทธิประโยชน์อื่น - ไม่มี สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กาหนดให้
อยู่ในดุ ล ยพิ นิ จ ของคณะกรรมการบริ ษ ัท โดยพิ จ ารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้อ งกับ ภาระหน้าที่
ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทน
ให้เป็ นไปตามมติของที่ ประชุมผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ15 ล้าน
บาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนประจาปี ค่าเบี้ย
ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการบริ ห ารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน
รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 7. พิจำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี
นายวศิน เตยะธิ ติ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั
ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริ ษทั
ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่ง
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อีกก็ได้ ผูส้ อบบัญ ชี ของบริ ษทั ในปี 2560 คือนาง สุ วิมล กฤตยาเกี ยรณ์ ผูส้ อบบัญ ชี รับอนุ ญ าต เลข
ทะเบี ยน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิ ตร ผูส้ อบบัญชี รับอนุ ญ าต เลขทะเบี ยน 8125 และ/หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด โดย

กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีเป็ นเงิน 1,625,000 บาท โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 2982 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั
สาหรับค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจากบริ ษทั สอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสงั กัดในปี 2560 คือ
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั
120,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
160,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
320,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
600,000 บาท
และค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด จานวนเงิน
350,000 บาท
2. บริ ษทั กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จากัด จานวนเงิน
225,000 บาท
3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด จานวนเงิน
225,000 บาท
4. บริ ษทั ทิพย์วาริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จากัด จานวนเงิน
255,000 บาท
5. บริ ษทั แดรี่ ไทย จากัด จานวนเงิน
230,000 บาท
สาหรับปี 2561 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณา
ผลการปฏิ บตั ิงาน ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และคุณ สมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
แต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7764 จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 ของบริ ษทั และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2561 ดังนี้
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3
630,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3
225,000 บาท
3. ค่าตรวจสอบประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
885,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
100,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
1,840,000 บาท
นอกจากนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุน้ รับทราบสาหรับค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจากสานักงานสอบบัญชีที่
ผูส้ อบบัญชีสงั กัด คือการสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
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1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด
2. บริ ษทั กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จากัด
3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด
4. บริ ษทั ทิพย์วาริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จากัด
5. บริ ษทั แดรี่ ไทย จากัด

405,000 บาท
235,000
244,000
274,000
240,000

บาท
บาท
บาท
บาท

ทั้งนี้ ผูส้ อบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอนั้น ไม่มีความสัมพันธ์หรื อส่ วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย /
ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตั้ง นางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125
และ/หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ
อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2561 โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียด
ข้างต้นเป็ นเงิน 1,840,000 บาท ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 266,410,863 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 8:
เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผูถ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุม
เพิ่มอีก 2 คน จานวน 2 ราย ถือหุน้ 15,568 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 89
คน จานวน 155 ราย ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 266,426,431 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 80.74 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ว
8. พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไขเพิม่ เติมข้ อบังคับของบริษัทข้ อ 33
นางผาสุ ข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริ หาร ได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับ
การแก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยคาสัง่ หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ที่ 21/2560 เรื่ อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึง
เห็นสมควรให้แก้ไขเพิม่ เติมข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 33 โดยมีรายละเอียดดังนี้
ข้อบังคับเดิม
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุมสามัญ
ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั

ข้อบังคับใหม่
เหตุผล
ข้อ 33. คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
เพื่อให้สอดคล้องกับการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ เป็ นการประชุมสามัญ
แก้ไขพระราชบัญญัติบริ ษทั
ประจาปี ภายในสี่ (4) เดือน นับแต่วนั สิ้ น มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 ตาม
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สิ้ นสุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจาก
ที่กล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุม
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือ
ข้อบังคับเดิม
หุน้ เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้สุดแต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ รวมกันนับจานวนหุน้ ได้ไม่
น้อยกว่าหนึ่งในห้า (1/5) ของจานวน
หุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมด หรื อผูถ้ ือหุน้
ไม่นอ้ ยกว่ายีส่ ิ บห้า (25) คน ซึ่งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าหนึ่งในสิ บ
(1/10)ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้
ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันทาหนังสื อขอให้
คณะกรรมการเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่
ต้องระบุเหตุผลในการที่ขอให้เรี ยก
ประชุมไว้ให้ชดั เจนในหนังสื อดังกล่าว
ด้วย ในกรณี เช่นนี้คณะกรรมการต้อง
จัดให้มีการประชุมผูถ้ ือหุน้ ภายในหนึ่ง
(1) เดือนนับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจาก
ผูถ้ ือหุน้

สุ ดของรอบปี บัญชีของบริ ษทั
การประชุมผูถ้ ือหุน้ คราวอื่นนอกจาก
ที่กล่าวแล้วให้เรี ยกว่าการประชุมวิสามัญ
วิสามัญ
คณะกรรมการจะเรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้
ข้อบังคับใหม่
เป็ นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุ ด
แต่จะเห็นสมควร
ผูถ้ ือหุน้ คนหนึ่งหรื อหลายคนซึ่งมีหุน้
นับรวมกันได้ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละสิ บ (10)
ของจานวนหุน้ ที่จาหน่ายได้ท้ งั หมดจะเข้า
ชื่อกันทาหนังสื อขอให้คณะกรรมการ
เรี ยกประชุมผูถ้ ือหุน้ เป็ นการประชุม
วิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ตอ้ งระบุเรื่ องและ
เหตุผลในการที่ขอให้เรี ยกประชุมไว้ให้
ชัดเจนในหนังสื อดังกล่าวด้วย ในกรณี
เช่นนี้คณะกรรมการต้องจัดให้มีการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ภายในสี่ สิบห้า (45)วัน
นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อจากผูถ้ ือหุน้
ในกรณี ที่คณะกรรมการไม่จดั ให้มี
การประชุมภายในกาหนดระยะเวลา
ตามวรรคสี่ ผูถ้ ือหุน้ ทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อ
กันหรื อผูถ้ ือหุ น้ คนอื่นๆ รวมกันได้
จานวนหุน้ ตามที่บงั คับไว้น้ นั จะเรี ยก
ประชุมเองก็ได้ภายในสี่ สิบห้า (45)วัน
นับแต่วนั ครบกาหนดระยะเวลาตาม
วรรคสี่ ในกรณี เช่นนี้ ให้ถือว่าเป็ นการ
ประชุมผูถ้ ือหุ น้ ที่คณะกรรมการเรี ยก
ประชุม โดยบริ ษทั ต้องรับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายอันจาเป็ นที่เกิดจากการจัดให้
มีการประชุมและอานวยความสะดวก
ตามสมควร
ในกรณี ที่ปรากฏว่าการประชุม
ผูถ้ ือหุน้ ที่เป็ นการเรี ยกประชุมเพราะ
ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าครั้งใด จานวน
ผูถ้ ือหุน้ ซึ่งมาร่ วมประชุมไม่ครบเป็ น

คาสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความ
สงบแห่งชาติ ที่21/2560 เรื่ อง
การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย
เพื่ออานวยความสะดวกใน
การประกอบธุรกิจ
เหตุผล
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องค์ประชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36.
และข้อ 37. ผูถ้ ือหุน้ ตามวรรคห้าต้อง
ร่ วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิด
จากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้น
ให้แก่บริ ษทั

การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั ต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผูถ้ ือหุน้ ด้วย
คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี่ ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง และ
เพื่อให้การแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริ ษทั เป็ นไปด้วยความคล่องตัว ขอให้ที่ประชุมอนุมตั ิให้คณะกรรมการ
บริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมายสามารถแก้ไขเพิม่ เติมข้อความหรื อถ้อยคาในข้อบังคับของ
บริ ษทั ที่แก้ไขเพิม่ เติมดังกล่าว ตามคาแนะนาของนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิ ชย์
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้พจิ ารณาแล้ว
มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้บริ ษทั แก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 33 และให้คณะกรรมการบริ ษทั หรื อบุคคลที่คณะกรรมการบริ ษทั มอบหมาย มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความ
หรื อถ้อยคาในข้อบังคับของบริ ษทั ที่แก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ตามคาแนะนาของนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจากัด
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 266,426,431 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ง
มาประชุมและมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย
- ไม่มี งดออกเสี ยง
- ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 9. พิจำรณำเรื่ องอื่น ๆ (ถ้ ำมี)
นายสมชัย สุ ชาติเจริ ญยิง่ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
ก่อนอื่นต้องขอชื่นชมและให้กาลังใจคณะกรรมการบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ที่บริ หาร
จัดการบริ ษทั เจริ ญก้าวหน้า ผลกาไรเพิ่มขึ้น จ่ายปั นผลเพิ่มขึ้น อยากจะเรี ยนถามว่าในขณะที่ยอดขายของบริ ษทั
ลดลง แต่บ ริ ษ ทั สามารถทากาไรเพิ่ มขึ้น มาจากการเพิ่ มมู ลค่าผลิ ตภัณ ฑ์ ลดต้น ทุ น ลงได้ห รื อว่าจากการขาย
ทรัพย์สิน
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการได้ตอบผูถ้ ือหุ ้นว่า ในปี ที่ผ่านมามีสินค้าสองแบรนด์ที่
เจ้าของสิ นค้านากลับไปจาหน่ายเอง บริ ษทั ก็มีสินค้าใหม่มาเสริ ม แต่ยงั ไม่เท่ายอดขายที่หายไป สิ นค้าของบริ ษทั
ที่มีอยูก่ ็มีการเติบโตที่ดี จึงทาให้ยอดขายลดลงไม่มาก ขณะเดียวกันบริ ษทั ก็มีการบริ หารจัดการหลายอย่าง เช่น
โลจิสติกส์ ซึ่งก่อนหน้านี้บริ ษทั ให้ความสาคัญไม่มาก บริ ษทั ก็กลับมาดูแลซึ่งในปี ที่ผา่ นมาสามารถลดค่าใช้จ่าย
ลงได้ 80 ล้านบาท มีการบริ หารจัดการและเพิ่มประสิ ทธิภาพของคลังสิ นค้าและอื่นๆ
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นายสมชัย สุ ชาติเจริ ญยิง่ ผูถ้ ือหุน้ กล่าว ว่า โลจิสติกส์เป็ นค่าใช้จ่ายที่สูงมาก สาหรับธุ รกิจของ
ประเทศและเป็ น cost ของเศรษฐกิจมหภาคของชาติดว้ ย ในประเทศไทยโลจิสติกส์ cost ค่อนข้างสู งประมาณ

20% ประเทศอื่นไม่ถึง 10% การที่บริ ษทั ให้ความสาคัญและสามารถลดค่าใช้จ่ายในเรื่ องนี้ได้เป็ นตัวอย่างที่ดี ขอ
สอบถามต่อดังนี้
1. เกี่ยวกับเรื่ องการใช้พลังงาน การใช้ไฟฟ้า บริ ษทั ตระหนักและให้ความสาคัญกับเรื่ องนี้หรื อไม่
2. มีการลดค่าใช้จ่ายจากการใช้แอร์ คอนดิชนั่ การบารุ งรักษาแอร์ อย่างไร เพื่อประหยัดไฟและยืด
อายุการใช้งาน
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. บริ ษทั มีการดูแลและให้ความสาคัญเกี่ยวกับการใช้ไฟฟ้า ในปี 2559 บริ ษทั ได้ทาโซลาร์เซลล์ที่
โรงอาหารของบริ ษทั สามารถลดค่าไฟฟ้าได้กว่า 10% มีการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าจากเดิมใช้หลอดตะเกียบ
เปลี่ยนเป็ นหลอด LED บริ ษทั ให้ความสาคัญในเรื่ องนี้มาก เพราะนัน่ คือกาไรที่ได้กลับมาให้กบั ผูถ้ ือหุน้
2. สาหรับการใช้แอร์คอนดิชนั่ สมัยก่อนบริ ษทั ใช้ระบบ Central air มีระบบ Cooling Tower
ปัจจุบนั ใช้ระบบ Ceiling type เปิ ด-ปิ ดเป็ นเวลา มีการควบคุมอุณหภูมิชดั เจน มีช่างแอร์ประจาบริ ษทั มีหน้าที่
ตรวจเช็คและล้างอุปกรณ์อย่างสม่าเสมอ บริ ษทั ประหยัดพลังงานจากส่ วนนี้ได้มาก
นายสมชัย สุ ชาติเจริ ญยิง่ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า
1. ประเทศไทยกาลังโตเรื่ อง EEC สัปดาห์ที่แล้วแจ๊คหม่ามาเซ็น MOU กับรองนายก อยากถามว่า
บริ ษทั จะได้ประโยชน์ทางตรงหรื อทางอ้อ ม และนิ คมอุตสาหกรรมศรี ราชามีเนื้ อที่ว่างที่จะขายให้กบั นักลงทุน
ต่างชาติหรื อไม่
2. บริ ษทั จะทานิคมอุตสาหกรรมเพิ่มที่ภาคตะวันออกหรื อไม่
3. ปี 2561 บริ ษทั วางยุทธศาสตร์อยากเติบโตทางไหน
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. เรื่ องนิคมอุตสาหกรรมไม่เกี่ยวกับบริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ที่ดินของเครื อสหพัฒน์
มีที่ศรี ราชามาก ทั้งที่จงั หวัดชลบุรี กบินทร์ บุรี ซึ่ งไม่อยู่ใน EEC แต่อนาคตไม่แน่ ทั้งนี้ เครื อสหพัฒน์ไม่ได้หวัง
เรื่ องการใช้ที่ดินเพื่อเก็งกาไร แต่ใช้ที่ดินในการประกอบธุ รกิ จ เรื่ องแจ๊คหม่าที่ มาประเทศไทย ก็เป็ นการจุด
ประกายให้ EEC ของรัฐบาลมีคนสนใจมากยิ่งขึ้น จริ งๆธุ รกิจของแจ๊คหม่าคือ E-Commerce ซึ่ งจะช่วยได้มาก
โดยเฉพาะเรื่ องการขายสิ นค้าเกษตร ในอนาคตอินเตอร์ เน็ตจะแพร่ หลายไปทุกภาคส่ วน คนในชนบทสามารถ
ขายสิ นค้าไปต่างประเทศได้ ซึ่งจะได้ประโยชน์มากพอสมควร
2. ถ้าจะมีการเพิ่มนิคมอุตสาหกรรม ก็คงจะเป็ นที่จงั หวัดฉะเชิงเทราแต่ยงั ไม่มีโครงการ
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3. ต่อจากนี้ ไปการทาธุ รกิ จอะไรหนี ไม่ พ้ น ต้ อ งเอ า Big Data ม าวิ เ ค ราะห์ ส่ ว น เรื่ อ ง ECommerce และ Internet เป็ นธุรกิจที่ตอ้ งศึกษาและพิจารณาต่อไป
นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุน้ ได้สอบถามดังนี้
1. ปัจจุบนั มีการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น บริ ษทั มีการวางนโยบายอย่างไร
2. อัตรากาไรขั้นต้นแตกต่างกันมากหรื อไม่
3. ช่วงที่ผา่ นมา บริ ษทั มีการควบรวมบริ ษทั อยากทราบเหตุผลในการทาเช่นนี้
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์ ได้ตอบผูถ้ ือหุน้ ดังนี้
1. E-Commerce เป็ นธุ ร กิ จ ที่ เป็ นช่ อ งทางใหม่ ในเครื อ สหพัฒ น์ ที่ เป็ นพาร์ ท เนอร์ กับ Lazada
เครื อข่ายของอาลีบาบาต้องใช้เวลา ตัวเลขยังไม่มากต้องคอยติดตามอยูต่ ลอดเวลา บุคลากรก็ตอ้ งเรี ยนรู ้เรื่ องการ
ทาธุรกิจ E-Commerce
2. อัตรากาไรขั้นต้นไม่มาก เพราะสิ นค้าของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกัน ตอนนี้กาลังพิจารณาอยู่
3. ยุคนี้ธุรกิจต้องมีการ Merge กัน มีการควบรวมกิจการเพื่อที่จะให้บริ ษทั ใหญ่ข้ ึน มีกาไรสู งขึ้น ยุค
นี้ คือยุคของการเอาหลายๆบริ ษทั มาควบรวมกัน แทนที่จะกระจายก็เป็ นการรวมกันมากกว่า แต่ผูถ้ ือหุ ้นไม่ตอ้ ง
เป็ นห่วง ทุกอย่างที่ทาก็เพื่อผูถ้ ือหุน้
นายวรภัทร ชินพงศ์ไพบูลย์ ผูถ้ ือหุ ้น ได้สอบถามต่อว่า Lawson มีนโยบายขายแฟรนไชส์ เพื่อการ
ขยายตัวหรื อไม่
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ตอบผูถ้ ือหุ ้น ว่า ธุ รกิ จ Convenience Store จานวน
ร้านทั้งหมดกว่า 90% เป็ นแฟรนไชส์ ทัว่ โลกก็เป็ นแบบนี้ Lawson ก็มีนโยบายสร้างแฟรนไชส์เช่นเดียวกัน
ไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื่ องอื่นใดอีก นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถ้ ือหุน้
ทุกท่านและกล่าวปิ ดประชุม
เลิกประชุมเวลา 11.00 น.
บุญชัย โชควัฒนา
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.......................................................................
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