
บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน)                                                              
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 67 

 

ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด ์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอ
แหลม กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  89  คน จ านวน  
155  ราย  ถือหุน้รวม  266,426,431 หุน้   เท่ากบัร้อยละ 80.74 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  (หุน้ท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้)  
 

    เร่ิมประชุมเวลำ 10.00 น. 
นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั  เป็นประธานท่ีประชุม 

  นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษทั  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    
เขา้ร่วมประชุม  80  คน จ านวน 146 ราย  ถือหุน้รวม 266,314,863 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  80.70  ของจ านวนหุน้ท่ี
ออกและเรียกช าระแลว้ (หุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้)  ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั  
  นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั  กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุม  และขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุน้
คร้ังท่ี 67 พร้อมกล่าวแนะน ากรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ย และเลขานุการบริษทั  ดงัน้ี 
กรรมกำรบริษัทท่ีเข้ำร่วมประชุม 
 1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  
 2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั /ประธาน
กรรมการบริหาร  
 3. นายบุญปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการ 
 4. นายเวทิต โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ 
 5. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการ  
 6. นางผาสุข รักษาวงศ ์ รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ 
   บริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั                                                                
7. นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
8. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
9. นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
10. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 
11. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการ 
12. นายแพทยว์ิชยั เจริญวงค ์ กรรมการอิสระ 
13. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการ 
14. นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริษทั / กรรมการบริหาร 
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กรรมกำรบริษัทที่ไม่ได้เข้ำร่วมประชุม เน่ืองจำกติดภำรกจิ 
1. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
2. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
 จากนั้น  นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการ  ไดม้อบให ้  นางศิริพร  เลขยะวิจิตร  
เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้นะน าผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี  และตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชี  พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมดงัน้ี          
  

ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชุม  
1. นายวระ พนัธ์กมล กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 1 
2. นายปุณวณ์ี สุขเยน็ กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย 2 
3. นายปริญญา สิทธิด ารง กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 1 
4. นายพิพฒัน ์ โควศุภมงคล กรรมการบริหาร 
5. นายพีระพล จนัทร์วิจิตร กรรมการบริหาร 
6. นางศิริวรรณ วงศอ์ริยะกวี กรรมการบริหาร 
7. นางสาวพชัราภรณ์ วฒันสุข กรรมการบริหาร 
8. นางสาวจ านงค ์ ศรีอมัพรกลุ ผูจ้ดัการส่วนบญัชี 
  

ดงันั้น  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังน้ี ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนท่ีเข้ำร่วมประชุม 
1.        นางสุวิมล       กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชี 
2.        นางสาวอารีรัตน์                     อมรเจริญสวสัด์ิ            ตวัแทน   
จากบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และเป็นสกัขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 67 น้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม  และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการบริษัทตั้ งแต่วนัท่ี 1 
ธนัวาคม 2560 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/
หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังน้ี  ให้ถือตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  43   คือให้นบั  1 หุ้นเป็น  1  เสียง   การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  ซ่ึงผู ้
ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับ
เฉพาะ        ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย 
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(ถา้มี) จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดงักล่าว   หกัออกจาก จ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือ
วา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   
 
 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหน้า  บริษทัไดบ้นัทึกคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   
 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าใน
บตัรลงคะแนน โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุน้มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม
ประชุมระหวา่งการประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป 
 ดงันั้น เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส  บริษทัจะนบัคะแนนดว้ย
ระบบ  Barcode  ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกนั ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บป้าย
คะแนนและบตัรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการบริษทัเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนร่วมประชุม โดย
แยกเป็นกรณีต่าง ๆ ดงัน้ี 
 1.  วาระใด ๆ  ยกเวน้วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ให้ยก
ป้ายคะแนน  ซ่ึงผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บป้ายคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม เจา้หนา้ท่ีจะนบั
คะแนน  พร้อมทั้งแจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบตัรลงคะแนนและ
ส่งคืนเจา้หนา้ท่ีทนัที  
 2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริษทั  ผูถื้อหุน้ทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบตัร
ลงคะแนน กรณีผูถื้อหุน้ท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  เม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระน้ี  เจา้หนา้ท่ีจะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 กรรมการบริษัทในฐานะผูถื้อหุ้น  ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ         
คณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และในการประชุมคร้ังน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอใหย้กมือและซกัถามไดใ้นวาระ
นั้น ๆ  

หลงัจากนั้น นายบุญชยั โชควฒันา  ประธานกรรมการ ไดด้ าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดงัน้ี 
ก่อนเขา้วาระท่ี 1:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก      

2  คน  จ านวน 2  ราย  ถือหุ้น 3,700  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 83 คน 
จ านวน 149  ราย   ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน  266,353,963 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ 80.71  ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ 
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 1.  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังท่ี 66  เม่ือวันที ่24  เมษำยน 2560 
นายบุญชัย โชควฒันา  ประธานกรรมการ  ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้จดัท ารายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี 66 เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560 และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อม
ทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซดข์องบริษทั www.sahapat.co.th  ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุน้ และส่งให้
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส าเนารายงานการประชุม 
ท่ีไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกข้ึนโดย
ถูกตอ้งแลว้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง  
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 66         
เม่ือวนัท่ี 24 เมษายน 2560  ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นด้วย  266,353,963 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
 บตัรเสีย           -  ไม่มี  - 

 

 2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
       นายบุญชัย  โชควฒันา   ประธานกรรมการ  รายงานต่อท่ีประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการ
บริษทั  และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2560 ไดป้รากฏในหนังสือรายงานประจ าปี 2560 ท่ีไดจ้ดัส่ง
ไปยงัท่านผูถื้อหุน้ในรูป CD-ROM พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้  
  ในปี 2560 รายไดจ้ากการขายของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ านวน 31,505 ลา้นบาท ลดลงจากปี 
2559 จ านวน 1,347 ลา้นบาท คิดเป็น 4.10% อตัราการเติบโตของยอดขาดลดลง เน่ืองจากในปี 2560 ภาวะการ
แข่งขนัในตลาดของสินคา้อุปโภคบริโภคยงัคงความรุนแรง  และมีการยกเลิกการจ าหน่ายสินคา้เดิมสองแบรนด์
ท่ีดึงกลบัไปจ าหน่ายเอง  คือ Nike ท่ีเปล่ียนแปลงนโยบายการขาย  เนน้กระจายเขา้ช่องทางร้านใหญ่ และแบรนด ์
“กะทิอร่อยดี”   แต่บริษทัก็ยงัสามารถรักษาฐานยอดขายจากสินคา้ท่ีมีอยูใ่ห้เติบโตได ้ อยา่งไรก็ตามบริษทัฯ ได้
จับมือกับพาร์ทเนอร์ใหม่  ในการเป็นตัวแทนจ าหน่ายสินค้า  “Under Armor”  โดยเบ้ืองต้นเน้นกระจาย
สินคา้ออกต่างจงัหวดั  เขา้ไปในช่องทางร้านคา้เคร่ืองกีฬาเดิมท่ีบริษทัเคยน า Nike  เขา้ไปจ าหน่าย และมีแบรนด ์ 
“กะทิพร้าวหอม” เขา้มาจ าหน่าย 
  บริษทัและบริษทัยอ่ย   มีก าไรขั้นตน้ 5,440 ลา้นบาท คิดเป็น 17.27% เม่ือเทียบกบัยอดขาย หลงัหกั
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินแลว้ มีก าไรก่อนหักภาษีเงินได ้1,903 ลา้นบาท และมี
ก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี 1,572 ลา้นบาท เพิ่มข้ึนจากปี 2559 จ านวน 186 ลา้นบาท หรือคิดเป็น 13.36% 

http://www.sahapat.co.th/
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  ในปี 2560  บริษทัไดข้ยายแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตไปยงับริษทัย่อย  โดยบริษทัย่อยไดมี้
การจดัท านโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั   และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัให้พนักงานบริษทั  
และคู่คา้ไดรั้บทราบและปฏิบติั  
  มีการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ขอ้ปฏิบติัตามนโยบาย
ต่อต้านการคอร์รัปชัน ทั้งภายในบริษทัและบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็ปไซต์บริษทัฯ ระบบ
อินทราเน็ต เอกสารแผน่พบั เป็นตน้ 

  ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการอบรมให้ความรู้ เก่ียวกบัการต่อตา้นการคอร์รัปชนั กบักรรมการ
บริษทั ผูบ้ริหาร และพนกังานอยา่งต่อเน่ือง 
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ท่านใดใหค้วามคิดเห็นเพิม่เติม จึงขอใหท่ี้ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษทั 
   ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั 
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 3:  เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพิ่มอีก      
3  คน  จ านวน 3  ราย  ถือหุน้ 16,920  หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 86 คน 
จ านวน152 ราย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน  266,370,883 หุน้ คิดเป็นร้อยละ80.72 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ 

 

 3. พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวำคม 2560 
   นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการ ไดเ้สนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้          
งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2560   พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ท่ีทางบริษทัไดจ้ดัส่งใหท่้านผูถื้อ
หุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพือ่พิจารณาแลว้ โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
                     หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 25,751 25,092 
หน้ีสินรวม               9,397 9,341 
ส่วนของผูถื้อหุน้ 16,354 15,751 
รายไดร้วม 32,018 32,072 
ก าไรสุทธิ 1,572 1,444 



 

 

6 

ก าไรต่อหุน้  (บาท) 4.65 4.38 
   

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้ มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2560       
ตามเสนอ   ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย    266,370,883 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง   -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย        -  ไม่มี  - 

 

 4. พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 
 นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการ  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2560 
บริษทัมี 

ก าไรสุทธิส าหรับปี  2560 1,444,073,966.81      ลา้นบาท 
ก าไรสะสมยงัไม่ไดจ้ดัสรร               7,529,488,388.35      ลา้นบาท 
รวมเป็นก าไรท่ีจะน ามาจดัสรรทั้งส้ิน              8,973,562,355.16      ลา้นบาท 
คณะกรรมการบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรรดงัน้ี 
ส ารองตามกฎหมายไดต้ั้งไวค้รบแลว้  จึงไม่ตั้งส ารองเพิ่มในปีน้ี 
เงินปันผลหุน้ละ 1.50  บาท                495,000,000.00      ลา้นบาท 
จ่ายปันผลระหวา่งกาลแลว้หุน้ละ 0.50 บาท                    165,000,000.00     ลา้นบาท                        
คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายงวดน้ีอีกหุน้ละ 1.00 บาท                   330,000,000.00     ลา้นบาท                     
คงเหลือก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป                8,643,562,355.16     ลา้นบาท 

  

 โดยเงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30  
ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดต้ามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ แก่ผูถื้อหุ้นท่ีมี
สิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 
2561 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 22 พฤษภาคม 2561 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
         ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้   มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรดงัน้ี   เงินส ารองตาม
กฎหมาย   ไดต้ั้งไวค้รบแลว้  จึงไม่ตั้งส ารองเพิ่มในปีน้ี และใหจ่้ายเงินปันผลหุน้ละ 1.50 บาท เป็นเงิน 
495,000,000 บาท     โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัรา 0.50 บาท  ต่อหุน้ เป็นเงิน 
165,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 8 ธนัวาคม2560 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับงวดน้ีอีกในอตัรา 1.00 บาทต่อ
หุน้เป็นเงิน 330,000,000 บาท   ตามเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
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 เห็นด้วย  266,370,883 เสียง คิดเป็นร้อย ละ 100  ของจ านวนเสียงทั้ งหมดของผู ้ถือหุ้นซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย        -  ไม่มี  -       

ก่อนเขา้วาระท่ี 5:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก      
1  คน  จ านวน 1  ราย  ถือหุ้น 39,980  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 87 คน 
จ านวน 153  ราย   ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน  266,410,863 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  80.73  ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ 

 

 5. พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกตำมวำระ 
         นายเวทิต  โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการบริษทัท่ีไดรั้บ
เลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอยูท่ ั้งหมด  15  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21  ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา     ถา้จ านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสามส่วนไม่ได ้กใ็หอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม   และกรรมการบริษทั
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้  ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  67  น้ี  มีกรรมการ
บริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  5   ท่าน  คือ 
 

1. นางผาสุข รักษาวงศ ์ รองประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการ 
   บริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
2. นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
3. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
4. นายเพชร พะเนียงเวทย ์ กรรมการบริษทั 
5. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการบริษทั / กรรมการบริหาร / กรรมการ 
   บริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

 โดยนายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์แสดงความประสงคไ์ม่ขอกลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัอีก
วาระหน่ึง 
 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษัท   ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษัทท่ีได้รับการเสนอช่ือได้
พิจารณาแลว้   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งกรรมการบริษทั ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 
4 ท่าน  เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  โดยพลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร เป็นกรรมการอิสระท่ีด ารงต าแหน่ง
นานกว่า 9 ปี มีความรู้  และประสบการณ์   สามารถให้ค าแนะน าท่ีเป็นประโยชน์ต่อบริษัท อีกทั้ งยงัคงมี
คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ก าหนดคุณสมบติักรรมการอิสระของบริษทั      และยงัสามารถปฏิบติัหนา้ท่ี ในฐานะ    
กรรมการอิสระไดเ้ป็นอยา่งดี   และเสนอเลือกตั้ง นายวิชิต   ตนัติอนุนานนท ์  เขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระ 
แทน นายสุรินทร์ วฒันศิริพงษ ์ ท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระ โดยคณะกรรมการบริษทัไดพ้ิจารณา
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แลว้เห็นว่า  นายวิชิต    ตนัติอนุนานนท ์   สามารถให้ ความ เห็ น ได้อย่ าง เป็ น อิสระ     และ เป็ น ไปตาม
หลกัเกณฑ์   ท่ีเก่ียวขอ้ง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เป็นผูมี้
พื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้ งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย  ประกาศท่ีเก่ียวข้องและ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 
 อน่ึง ตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86 ได้ก าหนดว่าห้ามมิให้
กรรมการของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการ
แข่งขนักบักิจการของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ  ฉะนั้นจึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น
ก่อนท่ีจะพิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษทัวา่ มีกรรมการบริษทับางท่านท่ีเสนอใหเ้ลือกตั้งในคราวประชุม
น้ี เป็นกรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษทัดงัน้ี    

ช่ือ – สกุล ต าแหน่ง บริษทั 
นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ ผูจ้ดัการส านกัการลงทุนต่างประเทศ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟ์ูดส์ 

ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทั้ง 5 ท่าน ไดส่้งใหท่้าน 
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

ดงันั้น ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามต่อไปน้ีเป็นกรรมการบริษทั
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 

1. นางผาสุข    รักษาวงศ ์
ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

                       เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย   -  ไม่มี  - 
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 

2.  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์     มีเพียร 
ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,410,853 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

          ไม่เห็นดว้ย     -  10 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา 
                                                                               ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน  

งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 

3.  นายเพชร       พะเนียงเวทย ์
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
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 เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อย ละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  -     
งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  -   

4.  นางชยัลดา     ตนัติเวชกุล 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย               -  ไม่มี  - 

งดออกเสียง    -  ไม่มี  -  
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 

5.   นายวิชิต     ตนัติอนุนานนท ์ 
ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงขา้งมากดงัน้ี 

 เห็นดว้ย  266,392,710 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9932 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย               -  ไม่มี  - 
                      งดออกเสียง             -  18,153 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0068 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง 
                                     มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 
             นายเวทิต   โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ จึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่  คณะกรรมการบริษทั ปี 
2561   มีจ านวน  15  ท่าน  ดงัน้ี 

 1. นายบุญปกรณ์  โชควฒันา 
 2. นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  
 3. นายบุญชยั  โชควฒันา   
 4. นายบุญฤทธ์ิ  มหามนตรี  
 5. นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ 
 6. นายวศิน  เตยะธิติ 
 7. นายเวทิต  โชควฒันา 
 8. นางผาสุข  รักษาวงศ ์  
 9. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร  
10. นายเพชร พะเนียงเวทย ์  
11. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์  
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12. นางชยัลดา ตนัติเวช กลุ 
13. นายแพทยว์ิชยั เจริญวงค ์
14. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
15. นายวิชิต ตนัติอนุนานนท ์ 
 

 โดยบริษทัมีกรรมการอิสระครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ  
นายวศิน เตยะธิติ ,  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร, นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ , นายแพทยว์ิชยั  เจริญวงค ์และ 
นายวิชิต ตนัติอนุนานนท ์
 ปัจจุบนักรรมการตรวจสอบของบริษทั   คือ  นายวศิน เตยะธิติ, พลต ารวจตรีภาณุรัตน์   มีเพียร และ
นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ 
 

 6. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  
  นายเวทิต  โชควฒันา   กรรมการผูอ้  านวยการ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 
32 ห้ามมิให้บริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดให้แก่กรรมการ  เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและ
ผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัท    ทั้ งน้ี ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงในปี 2560 ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท   และบริษทัได้
จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้ งส้ิน 10,662,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษัทเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 
1,778,000 บาท ค่าตอบแทนประจ าปี จ านวนเงิน 8,200,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบ้ีย
ประชุมจ านวนเงิน 600,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนัเป็นค่า
เบ้ียประชุมจ านวนเงิน 84,000 บาท 
 ส าหรับปี  2561  คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นเพื่อก าหนด
ค่าตอบแทนกรรมการบริษัทวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ล้านบาทเท่าเดิม ทั้ งน้ีไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือ
สวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการบริษทัไดรั้บในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้งของบริษทั ซ่ึงไดพ้ิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษทั  ผลการด าเนินงาน  วงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมผูถื้อหุ้น  จ านวนเงิน
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุ่มธุรกิจเดียวกนั  รวมถึงอ านาจ หนา้ท่ี 
และความรับผดิชอบ และเสนอใหจ่้ายในการท าหนา้ท่ี ดงัน้ี 

1.  กรรมการบริษทั 
 -    ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการบริษทัท่ีเขา้ประชุม) 

ประธาน 12,000  บาท/คร้ัง 
กรรมการ 10,000  บาท/คร้ัง 

 -  ค่าตอบแทนประจ าปี จ่ายใหแ้ก่กรรมการบริษทัทุกคน โดยให ้
   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้จิารณาจดัสรร 
 2.  กรรมการตรวจสอบ 
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  -  ค่าเบ้ียประชุมราย ไตรมาส 

  ประธาน ไตรมาสละ 60,000  บาท 
  กรรมการ ไตรมาสละ 30,000  บาท 

 
 
 
  

  
 3. กรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 

  -  ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 
  ประธาน 4,000  บาท/คร้ัง 
  กรรมการ 3,000  บาท/คร้ัง 
 

4.    สิทธิประโยชน์อ่ืน         -  ไม่มี -  

 ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก าหนดให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษัท โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี                
ความรับผิดชอบ    
 ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้อนุมติั และใหใ้ชจ้นกวา่มีการเปล่ียนแปลง โดย
ค่าตอบแทนท่ีจ่ายตอ้งไม่เกินวงเงินท่ีไดรั้บอนุมติัจากท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ 

ตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 ก าหนดไวว้่า การจ่ายค่าตอบแทน       
ให้เป็นไปตามมติของท่ีประชุมผูถื้อหุ้น ซ่ึงประกอบดว้ยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 

จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ15 ลา้น
บาท จนกวา่จะมีการเปล่ียนแปลง  โดยจ่ายเป็นค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษทั  ค่าตอบแทนประจ าปี  ค่าเบ้ีย
ประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  ค่าเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชัน  
รวมถึงค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย (หากมี) ตามเสนอ ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

เห็นดว้ย  266,410,863 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง      -  ไม่มี  - 
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 
 

 7. พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 
 นายวศิน   เตยะธิติ  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของบริษทั
ขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ ของบริษทั  
ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุน้เลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้รับต าแหน่ง
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อีกก็ได้   ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2560   คือนาง สุวิมล   กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบัญชีรับอนุญาต    เลข
ทะเบียน 2982  และ/หรือ   นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 8125  และ/หรือ   
นายนพฤกษ์  พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั  โดย 
 
 
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,625,000 บาท  โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต
เลขทะเบียน  2982 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทั   
 ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสงักดัในปี 2560 คือ 
 - ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั          120,000 บาท 
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund           160,000 บาท 
 - ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ           320,000 บาท 
    รวมทั้งส้ิน            600,000 บาท  
 และค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 1. บริษทั โชคชยัพิบูล จ ากดั จ านวนเงิน           350,000 บาท 
 2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จ ากดั จ านวนเงิน                       225,000 บาท 
 3. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จ ากดั จ านวนเงิน           225,000 บาท 
 4. บริษทั ทิพยว์าริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง จ ากดั จ านวนเงิน         255,000 บาท 
 5. บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั จ านวนเงิน                    230,000 บาท 
 ส าหรับปี  2561  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยพิจารณา     
ผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ง   นางสุวิมล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  และ/หรือ นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7764  จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561  ของบริษทั และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 2561 ดงัน้ี 
 1.  ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3                                    630,000   บาท   
 2.  ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3                             225,000   บาท   
 3.  ค่าตรวจสอบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561                      885,000   บาท   
 4.  ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561            100,000   บาท     
                                                     รวมทั้งส้ิน                                                         1,840,000   บาท  
  นอกจากน้ี  ขอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากส านกังานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสงักดั  คือการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 
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       1. บริษทั โชคชยัพิบูล จ ากดั                           405,000  บาท  
 2. บริษทั กรุงเทพทาวเวอร์ (1999) จ ากดั                         235,000    บาท  
 3. บริษทั ทิพยว์ารินวฒันา จ ากดั                                      244,000   บาท   
 4. บริษทั ทิพยว์าริน อินเตอร์ แพค็เกจจ้ิง จ ากดั               274,000    บาท  
 5. บริษทั แดร่ีไทย จ ากดั                                                  240,000    บาท  
 
 

 ทั้งน้ี ผูส้อบบญัชีตามรายช่ือท่ีเสนอนั้น ไม่มีความสมัพนัธ์หรือส่วนไดเ้สียกบับริษทั / บริษทัยอ่ย / 
ผูบ้ริหาร / ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับุคคลดงักล่าวแต่อยา่งใด   
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้   มีมติเป็นเอกฉนัทแ์ต่งตั้ง นางสุวิมล กฤตยาเกียรณ์  ผูส้อบบญัชีรับ
อนุญาตเลขทะเบียน 2982  และ/หรือ  นางสาวสุภาภรณ์    มัง่จิตร   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  
และ/หรือ นายนพฤกษ ์ พษิณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764  แห่งบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ  
อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2561 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีตามรายละเอียด
ขา้งตน้เป็นเงิน 1,840,000  บาท  ตามเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 

เห็นดว้ย  266,410,863  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม 
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง      -  ไม่มี  - 
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 8:    เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุม
เพิ่มอีก  2  คน  จ านวน 2  ราย  ถือหุน้ 15,568  หุน้  รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 89 
คน  จ านวน 155  ราย  ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน  266,426,431 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 80.74 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ 

 

 8. พจิำรณำอนุมัติแก้ไขเพิม่เตมิข้อบังคบัของบริษัทข้อ 33 
                                               นางผาสุข  รักษาวงศ ์  รองประธานกรรมการบริหาร ไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบั

การแกไ้ขพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 100 ท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมโดยค าสัง่หวัหนา้คณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ ท่ี 21/2560 เร่ือง การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึง
เห็นสมควรใหแ้กไ้ขเพิม่เติมขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 33 โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

 

ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม่ เหตุผล 
ขอ้ 33. คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ ขอ้ 33.  คณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัการ 
ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญั ประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุมสามญั แกไ้ขพระราชบญัญติับริษทั 
ประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนั ประจ าปี ภายในส่ี (4) เดือน นบัแต่วนัส้ิน มหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 ตาม 
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ส้ินสุดของรอบปีบญัชีของบริษทั สุดของรอบปีบญัชีของบริษทั ค าสัง่หวัหนา้คณะรักษาความ 
  การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจาก    การประชุมผูถื้อหุน้คราวอ่ืนนอกจาก สงบแห่งชาติ ท่ี21/2560 เร่ือง 
ท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่การประชุม ท่ีกล่าวแลว้ใหเ้รียกวา่การประชุมวิสามญั การแกไ้ขเพิ่มเติมกฎหมาย 
วิสามญั  วิสามญั เพื่ออ านวยความสะดวกใน 
    คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อ   คณะกรรมการจะเรียกประชุมผูถื้อหุน้ การประกอบธุรกิจ 

ขอ้บงัคบัเดิม ขอ้บงัคบัใหม่ เหตุผล 
หุน้เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดก ็ เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้สุด    
ไดสุ้ดแต่จะเห็นสมควร แต่จะเห็นสมควร  
    ผูถื้อหุน้รวมกนันบัจ านวนหุน้ไดไ้ม่      ผูถื้อหุน้คนหน่ึงหรือหลายคนซ่ึงมีหุน้  
นอ้ยกวา่หน่ึงในหา้ (1/5) ของจ านวน นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่ร้อยละสิบ (10)   
หุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด หรือผูถื้อหุน้ ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมดจะเขา้  
ไม่นอ้ยกวา่ยีสิ่บหา้ (25) คน ซ่ึงมีหุน้ ช่ือกนัท าหนงัสือขอใหค้ณะกรรมการ  
นบัรวมกนัไดไ้ม่นอ้ยกวา่หน่ึงในสิบ  เรียกประชุมผูถื้อหุน้เป็นการประชุม  
(1/10)ของจ านวนหุน้ท่ีจ าหน่ายได ้ วิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ตอ้งระบุเร่ืองและ  
ทั้งหมดจะเขา้ช่ือกนัท าหนงัสือขอให ้ เหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียกประชุมไวใ้ห ้  
คณะกรรมการเรียกประชุมผูถื้อหุน้ ชดัเจนในหนงัสือดงักล่าวดว้ย ในกรณี  
เป็นการประชุมวิสามญัเม่ือใดกไ็ด ้แต่ เช่นน้ีคณะกรรมการตอ้งจดัใหมี้การ  
ตอ้งระบุเหตุผลในการท่ีขอใหเ้รียก ประชุมผูถื้อหุน้ภายในส่ีสิบหา้ (45)วนั  
ประชุมไวใ้หช้ดัเจนในหนงัสือดงักล่าว นบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจากผูถื้อหุน้  
ดว้ย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการตอ้ง     ในกรณีท่ีคณะกรรมการไม่จดัใหมี้  
จดัใหมี้การประชุมผูถื้อหุน้ภายในหน่ึง การประชุมภายในก าหนดระยะเวลา  
(1) เดือนนบัแต่วนัท่ีไดรั้บหนงัสือจาก ตามวรรคส่ี ผูถื้อหุน้ทั้งหลายซ่ึงเขา้ช่ือ  
ผูถื้อหุน้ กนัหรือผูถื้อหุน้คนอ่ืนๆ รวมกนัได ้  
 จ านวนหุน้ตามท่ีบงัคบัไวน้ั้น จะเรียก  
 ประชุมเองกไ็ดภ้ายในส่ีสิบหา้ (45)วนั  
 นบัแต่วนัครบก าหนดระยะเวลาตาม  
 วรรคส่ีในกรณีเช่นน้ี ใหถื้อวา่เป็นการ  
 ประชุมผูถื้อหุน้ท่ีคณะกรรมการเรียก  
 ประชุม โดยบริษทัตอ้งรับผดิชอบ  
 ค่าใชจ่้ายอนัจ าเป็นท่ีเกิดจากการจดัให ้  
 มีการประชุมและอ านวยความสะดวก  
 ตามสมควร   
     ในกรณีท่ีปรากฏวา่การประชุม  
 ผูถื้อหุน้ท่ีเป็นการเรียกประชุมเพราะ  
 ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้คร้ังใด จ านวน  
 ผูถื้อหุน้ซ่ึงมาร่วมประชุมไม่ครบเป็น  
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 องคป์ระชุมตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 36.  
 และขอ้ 37. ผูถื้อหุน้ตามวรรคหา้ตอ้ง  
 ร่วมกนัรับผดิชอบชดใชค้่าใชจ่้ายท่ีเกิด  
 จากการจดัใหมี้การประชุมในคร้ังนั้น  
 ใหแ้ก่บริษทั  
 
                             การแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทั ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้ดว้ย
คะแนนเสียงไม่นอ้ยกวา่สามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง และ
เพื่อใหก้ารแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของบริษทัเป็นไปดว้ยความคล่องตวั ขอใหท่ี้ประชุมอนุมติัใหค้ณะกรรมการ
บริษทั หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมายสามารถแกไ้ขเพิม่เติมขอ้ความหรือถอ้ยค าในขอ้บงัคบัของ
บริษทัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว ตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั กรมพฒันาธุรกิจการคา้
กระทรวงพาณิชย ์

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
                         ท่ีประชุมไดพ้จิารณาแลว้  มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัใหบ้ริษทัแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 33 และใหค้ณะกรรมการบริษทัหรือบุคคลท่ีคณะกรรมการบริษทัมอบหมาย มีอ านาจแกไ้ขเพิ่มเติม
ขอ้ความ 
หรือถอ้ยค าในขอ้บงัคบัของบริษทัท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมดงักล่าว ตามค าแนะน าของนายทะเบียนบริษทัมหาชนจ ากดั  
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ดว้ยคะแนนเสียง 

 เห็นดว้ย  266,426,431  เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึง 
มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  -       
งดออกเสียง      -  ไม่มี  - 
บตัรเสีย                    -  ไม่มี  - 
 

 9. พจิำรณำเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ำมี) 
  นายสมชยั  สุชาติเจริญยิง่   ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 
  ก่อนอ่ืนตอ้งขอช่ืนชมและใหก้ าลงัใจคณะกรรมการบริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ท่ีบริหาร
จดัการบริษทัเจริญกา้วหนา้ ผลก าไรเพิ่มข้ึน จ่ายปันผลเพิ่มข้ึน อยากจะเรียนถามว่าในขณะท่ียอดขายของบริษทั
ลดลง แต่บริษทัสามารถท าก าไรเพิ่มข้ึน มาจากการเพิ่มมูลค่าผลิตภณัฑ์ ลดตน้ทุนลงได้หรือว่าจากการขาย
ทรัพยสิ์น  
  นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการไดต้อบผูถื้อหุ้นว่า  ในปีท่ีผ่านมามีสินคา้สองแบรนด์ท่ี
เจา้ของสินคา้น ากลบัไปจ าหน่ายเอง บริษทัก็มีสินคา้ใหม่มาเสริม แต่ยงัไม่เท่ายอดขายท่ีหายไป สินคา้ของบริษทั
ท่ีมีอยูก่็มีการเติบโตท่ีดี จึงท าให้ยอดขายลดลงไม่มาก ขณะเดียวกนับริษทัก็มีการบริหารจดัการหลายอยา่ง เช่น 
โลจิสติกส์  ซ่ึงก่อนหนา้น้ีบริษทัใหค้วามส าคญัไม่มาก  บริษทักก็ลบัมาดูแลซ่ึงในปีท่ีผา่นมาสามารถลดค่าใชจ่้าย
ลงได ้80 ลา้นบาท มีการบริหารจดัการและเพิ่มประสิทธิภาพของคลงัสินคา้และอ่ืนๆ 
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  นายสมชยั   สุชาติเจริญยิง่  ผูถื้อหุน้กล่าว ว่า โลจิสติกส์เป็นค่าใช้จ่ายท่ีสูงมาก ส าหรับธุรกิจของ
ประเทศและเป็น cost ของเศรษฐกิจมหภาคของชาติดว้ย ในประเทศไทยโลจิสติกส์ cost ค่อนขา้งสูงประมาณ  
 
 
 
 
 
20% ประเทศอ่ืนไม่ถึง 10% การท่ีบริษทัใหค้วามส าคญัและสามารถลดค่าใชจ่้ายในเร่ืองน้ีไดเ้ป็นตวัอยา่งท่ีดี ขอ
สอบถามต่อดงัน้ี  
  1. เก่ียวกบัเร่ืองการใชพ้ลงังาน การใชไ้ฟฟ้า บริษทัตระหนกัและใหค้วามส าคญักบัเร่ืองน้ีหรือไม่ 
  2. มีการลดค่าใชจ่้ายจากการใชแ้อร์คอนดิชัน่ การบ ารุงรักษาแอร์อย่างไร เพื่อประหยดัไฟและยืด
อายกุารใชง้าน 
   นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการ ไดต้อบผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
  1. บริษทัมีการดูแลและใหค้วามส าคญัเก่ียวกบัการใชไ้ฟฟ้า  ในปี 2559  บริษทัไดท้ าโซลาร์เซลลท่ี์ 
โรงอาหารของบริษทั สามารถลดค่าไฟฟ้าไดก้วา่ 10%  มีการเปล่ียนหลอดไฟฟ้าจากเดิมใชห้ลอดตะเกียบ 
เปล่ียนเป็นหลอด LED บริษทัใหค้วามส าคญัในเร่ืองน้ีมาก เพราะนัน่คือก าไรท่ีไดก้ลบัมาใหก้บัผูถื้อหุน้ 
  2. ส าหรับการใชแ้อร์คอนดิชัน่ สมยัก่อนบริษทัใชร้ะบบ Central air มีระบบ Cooling Tower 
ปัจจุบนัใชร้ะบบ Ceiling type  เปิด-ปิดเป็นเวลา มีการควบคุมอุณหภูมิชดัเจน มีช่างแอร์ประจ าบริษทั มีหนา้ท่ี
ตรวจเช็คและลา้งอุปกรณ์อยา่งสม ่าเสมอ  บริษทัประหยดัพลงังานจากส่วนน้ีไดม้าก 
  นายสมชยั  สุชาติเจริญยิง่  ไดส้อบถามเพิ่มเติมวา่ 
  1. ประเทศไทยก าลงัโตเร่ือง EEC สัปดาห์ท่ีแลว้แจ๊คหม่ามาเซ็น MOU กบัรองนายก อยากถามว่า
บริษทัจะไดป้ระโยชน์ทางตรงหรือทางออ้ม และนิคมอุตสาหกรรมศรีราชามีเน้ือท่ีว่างท่ีจะขายให้กบันักลงทุน
ต่างชาติหรือไม่  
  2. บริษทัจะท านิคมอุตสาหกรรมเพิ่มท่ีภาคตะวนัออกหรือไม่ 
  3. ปี 2561 บริษทัวางยทุธศาสตร์อยากเติบโตทางไหน  
  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ ไดต้อบผูถื้อหุน้ดงัน้ี  
  1. เร่ืองนิคมอุตสาหกรรมไม่เก่ียวกบับริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน) ท่ีดินของเครือสหพฒัน์
มีท่ีศรีราชามาก ทั้งท่ีจงัหวดัชลบุรี กบินทร์บุรี ซ่ึงไม่อยู่ใน EEC แต่อนาคตไม่แน่ ทั้งน้ีเครือสหพฒัน์ไม่ไดห้วงั
เร่ืองการใช้ท่ีดินเพื่อเก็งก าไร แต่ใช้ท่ีดินในการประกอบธุรกิจ เร่ืองแจ๊คหม่าท่ีมาประเทศไทย ก็เป็นการจุด
ประกายให้ EEC ของรัฐบาลมีคนสนใจมากยิ่งข้ึน จริงๆธุรกิจของแจ๊คหม่าคือ E-Commerce ซ่ึงจะช่วยไดม้าก 
โดยเฉพาะเร่ืองการขายสินคา้เกษตร ในอนาคตอินเตอร์เน็ตจะแพร่หลายไปทุกภาคส่วน คนในชนบทสามารถ
ขายสินคา้ไปต่างประเทศได ้ซ่ึงจะไดป้ระโยชน์มากพอสมควร 
  2. ถา้จะมีการเพิ่มนิคมอุตสาหกรรม กค็งจะเป็นท่ีจงัหวดัฉะเชิงเทราแต่ยงัไม่มีโครงการ 
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  3. ต่อจากน้ีไปการท าธุรกิจอะไรหนีไม่ พ้น ต้อ ง เอ า  Big Data ม าวิ เค ร าะห์  ส่ วน เร่ื อ ง  E-
Commerce และ Internet เป็นธุรกิจท่ีตอ้งศึกษาและพิจารณาต่อไป  
  นายวรภทัร ชินพงศไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุน้ไดส้อบถามดงัน้ี 
  1. ปัจจุบนัมีการซ้ือขายออนไลน์มากข้ึน บริษทัมีการวางนโยบายอยา่งไร 
  2. อตัราก าไรขั้นตน้แตกต่างกนัมากหรือไม่ 
  3. ช่วงท่ีผา่นมา บริษทัมีการควบรวมบริษทั อยากทราบเหตุผลในการท าเช่นน้ี 
 
  นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา  ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ ไดต้อบผูถื้อหุน้ดงัน้ี 
  1. E-Commerce เป็นธุรกิจท่ีเป็นช่องทางใหม่ ในเครือสหพัฒน์ท่ี เป็นพาร์ทเนอร์กับ Lazada 
เครือข่ายของอาลีบาบาตอ้งใชเ้วลา ตวัเลขยงัไม่มากตอ้งคอยติดตามอยูต่ลอดเวลา บุคลากรก็ตอ้งเรียนรู้เร่ืองการ
ท าธุรกิจ E-Commerce 
  2. อตัราก าไรขั้นตน้ไม่มาก เพราะสินคา้ของแต่ละธุรกิจไม่เหมือนกนั ตอนน้ีก าลงัพิจารณาอยู ่
  3. ยคุน้ีธุรกิจตอ้งมีการ Merge กนั มีการควบรวมกิจการเพื่อท่ีจะใหบ้ริษทัใหญ่ข้ึน มีก าไรสูงข้ึน ยคุ
น้ีคือยคุของการเอาหลายๆบริษทัมาควบรวมกนั แทนท่ีจะกระจายก็เป็นการรวมกนัมากกว่า แต่ผูถื้อหุ้นไม่ตอ้ง
เป็นห่วง ทุกอยา่งท่ีท ากเ็พื่อผูถื้อหุน้ 
  นายวรภทัร ชินพงศไ์พบูลย ์ ผูถื้อหุ้น ไดส้อบถามต่อวา่ Lawson มีนโยบายขายแฟรนไชส์ เพื่อการ
ขยายตวัหรือไม่ 
  นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการ ไดต้อบผูถื้อหุ้นว่า ธุรกิจ Convenience Store จ านวน
ร้านทั้งหมดกวา่ 90% เป็นแฟรนไชส์ ทัว่โลกกเ็ป็นแบบน้ี Lawson กมี็นโยบายสร้างแฟรนไชส์เช่นเดียวกนั 
  ไม่มีผูใ้ดเสนอเร่ืองอ่ืนใดอีก  นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการ กล่าวขอบคุณผูถื้อหุน้ 
ทุกท่านและกล่าวปิดประชุม 
 
                    เลิกประชุมเวลา 11.00  น. 
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