บริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 68
ประชุม ณ ห้องเจ้าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริ เวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
กรุ งเทพมหานคร เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2562 มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุม 81 คน จานวน 141 ราย
ถือหุน้ รวม 275,103,698 หุน้ เท่ากับร้อยละ 83.36 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว (หุน้ ที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ )
เริ่มประชุ มเวลำ 10.00 น.
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั เป็ นประธานที่ประชุม
นางศิริพร เลขยะวิจิตร เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าร่ วมประชุม 74 คน จานวน 134 ราย ถือหุน้ รวม 274,915,763 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 83.31 ของจานวนหุน้ ที่ออก
และเรี ยกชาระแล้ว (หุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้วของบริ ษทั มี 330,000,000 หุน้ ) ครบเป็ นองค์ประชุมตาม
ข้อบังคับบริ ษทั
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการบริ ษทั กล่าวเปิ ดประชุ ม ในนามของคณะกรรมการ
บริ ษทั สหพัฒนพิบูล จากัด (มหาชน) ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ การประชุ ม และขอเปิ ดการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น
ครั้งที่ 68 พร้อมกล่าวแนะนากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อย และเลขานุการบริ ษทั ดังนี้
กรรมกำรบริษัทที่เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั /ประธานกรรมการบริ หาร
3. นายบุญปกรณ์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
4. นางผาสุ ข
รักษาวงศ์
รองประธานกรรมการบริ หาร / ที่ปรึ กษาคณะกรรมการ
บริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน
5. นายเวทิต
โชควัฒนา
กรรมการผูอ้ านวยการ
6. นายบุญฤทธิ์
มหามนตรี
กรรมการ
7. นายเพชร
พะเนียงเวทย์
กรรมการ
8. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
กรรมการ
9. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
กรรมการ
10. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
กรรมการ
11. พลตารวจตรี ภาณุรัตน์
มีเพียร
กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ
12. นายขจรศักดิ์
วันรัตน์เศรษฐ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
13. นายวศิน
เตยะธิติ
กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ
14. นายแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
กรรมการอิสระ
15. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
กรรมการอิสระ
16. นางศิริพร
เลขยะวิจิตร
เลขานุการบริ ษทั / กรรมการบริ หาร
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โดยกรรมการบริ ษทั ที่มาร่ วมประชุมในวันนี้ 15 คน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริ ษทั ทั้งหมด
จากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้มอบให้ นางศิริพร เลขยะวิจิตร
เลขานุการบริ ษทั เป็ นผูแ้ นะนาผูบ้ ริ หาร ผูส้ อบบัญชี และตัวแทนจากบริ ษทั สอบบัญชี พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียด
เกี่ยวกับการประชุม และวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุ ม ดังนี้
ผู้บริหำรที่เข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นายวระ
2. นายปริ ญญา
3. นายพิพฒั น์
4. นายพีระพล
5. นางศิริวรรณ

พันธ์กมล
สิ ทธิดารง
โควศุภมงคล
จันทร์วิจิตร
วงศ์อริ ยะกวี

6.
7.

วัฒนสุ ข
ศรี อมั พรกุล

นางสาวพัชราภรณ์
นางสาวจานงค์

กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายขาย
กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายการตลาด
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ หาร / ผูอ้ านวยการฝ่ ายบริ หารการเงิน
และการลงทุน / CFO
กรรมการบริ หาร
ผูช้ ่วยผูอ้ านวยการฝ่ ายบัญชี

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งนี้ ประธานคณะกรรมการชุ ดย่อย และผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
ทางด้านบัญชี เข้าร่ วมประชุมด้วย
ผู้สอบบัญชีและตัวแทนทีเ่ ข้ ำร่ วมประชุ ม
1. นางสุ วมิ ล
กฤตยาเกียรณ์
ผูส้ อบบัญชี
2. นางสาวอารี รัตน์ อมรเจริ ญสวัสดิ์
ตัวแทน
จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด และเป็ นสักขีพยานการนับคะแนนในการประชุมครั้งนี้
ในการประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 68 นี้ บริ ษทั ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ น
วาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั ตั้งแต่วนั ที่ 1 ธันวาคม
2561 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2561 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือหุ ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็ นกรรมการบริ ษทั
สาหรั บรายละเอี ยดเกี่ ยวกับการประชุ มและวิธีการลงมติ ต่าง ๆ ในการประชุ มครั้ งนี้ ให้ถือตาม
ข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 43 คือให้นบั 1 หุ ้นเป็ น 1 เสี ยง การออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่ งผู ้
ถือหุ ้นสามารถออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็ นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในแต่ละวาระ การนับคะแนนจะนับ
เฉพาะ ผูถ้ ือหุ ้นที่ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย และ/หรื อ งดออกเสี ยง รวมทั้งคะแนนเสี ยงตามบัตรเสี ย
(ถ้ามี) จากนั้นจะนาคะแนนเสี ยงดังกล่าว หักออกจากจานวนเสี ยงทั้งหมดที่มาร่ วมประชุม ส่ วนที่เหลือจะถือว่า
เป็ นคะแนนเสี ยงที่เห็นด้วยในวาระนั้น ๆ
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ทั้งนี้ ในกรณี ที่ผถู ้ ือหุ ้นทาหนังสื อมอบฉันทะให้ผูอ้ ื่นมาร่ วมประชุ ม และออกเสี ยงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถ้ ื อหุ ้น โดยส่ งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ล่วงหน้า บริ ษทั ได้บนั ทึกคะแนนตามความ
ประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
สาหรับกรณี ที่ถือเป็ นบัตรเสี ย คือ การลงคะแนนเสี ยงเกิ นกว่า 1 ช่ อง หรื อ กรณี ที่มีการขีดฆ่าใน
บัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่านั้น
ในกรณี ที่มีผถู ้ ือหุ ้นมาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุ มภายหลังจากการประชุมได้เริ่ มแล้ว ผูถ้ ือหุ ้นมีสิทธิ
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 นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้า จอพร้ อมกัน ผูถ้ ื อหุ ้นทุ กท่านได้รับ ป้ า ย
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 ซึ่ งผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่านได้รับป้ ายคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม เจ้าหน้าที่จะนับ
คะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็น ลงนามในบัตรลงคะแนนและ
ส่ งคืนเจ้าหน้าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั
ผูถ้ ือหุ ้นทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้อยแล้ว ตั้งแต่
ลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั เป็ นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตร
ลงคะแนน กรณี ผถู ้ ือหุ ้นที่ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง ในการเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ท่านใด ให้ยกป้ ายคะแนน
เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน เมื่อเสร็ จสิ้ นการลงมติในวาระนี้ เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุ น้ ทุกท่าน
กรรมการบริ ษ ัท ในฐานะผู ้ถื 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 ือหุ น้ ท่านใดมีขอ้ ซักถาม ขอให้ยกมือและซักถามได้ในวาระ
นั้น ๆ
หลังจากนั้น นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้
ก่อนเข้าวาระที่ 1: เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุ มเพิ่มอีก
2 คน จานวน 2 ราย ถื อหุ ้น 7,001 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้า ร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 76 คน
จานวน 136 ราย ถื อหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 274,922,764 หุ ้น คิดเป็ นร้อยละ 83.31 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระ
แล้ว
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1. พิจำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุ มสำมัญผู้ถือหุ้นครั้ งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษำยน 2561
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ ได้เสนอต่อที่ ประชุ มว่า บริ ษทั ได้จดั ทารายงานการ
ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นครั้งที่ 67 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 และได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่ งประเทศไทยพร้อม
ทั้งเผยแพร่ ทางเว็บไซด์ของบริ ษทั www.sahapat.co.th ภายใน 14 วัน นับแต่วนั ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น และส่ งให้
กรมพัฒนาธุ รกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตามสาเนารายงานการประชุม
ที่ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ ้นพร้ อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุ มแล้ว ซึ่ งคณะกรรมการบริ ษทั เห็ นว่าได้บนั ทึกขึ้นโดย
ถูกต้องแล้ว
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณารับรอง
ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉันท์รับ รองรายงานการประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้นครั้ ง ที่ 67
เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2561 ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 274,922,764 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปี ที่ผ่ำนมำ
นายบุญชัย โชควัฒนา ประธานกรรมการ รายงานต่อที่ ประชุ มว่ารายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั และผลการดาเนิ นงานของบริ ษทั ในรอบปี 2561 ได้ปรากฏในหนังสื อรายงานประจาปี 2561 ที่ได้
จัดทาขึ้นตามข้อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัสคิวอาร์ (QR Code) ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้ส่งไปยังผูถ้ ือหุ ้น
พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ในปี 2561 รายได้จากการขายของบริ ษทั และบริ ษ ทั ย่อย มี จานวน 32,715 ล้านบาท เพิ่มขึ้ นจาก
ปี 2560 จานวน 1,217 ล้านบาท คิดเป็ น 3.87 % ในปี 2561 ภาวะการแข่งขันในตลาดของสิ นค้าอุปโภคบริ โภค
ยังคงความรุ นแรง แต่บริ ษทั ก็ยงั สามารถรักษาฐานยอดขายจากสิ นค้าที่ มีอยู่ให้เติบโตได้ จากกลยุทธ์การตลาด
3 กลยุทธ์ สาคัญ ได้แก่ การเสริ มความสัม พันธ์ กบั คู่ คา้ พันธมิ ตร ที่ เป็ น Strategic Partners การเพิ่มสิ นค้า ใหม่
ทั้งคู่คา้ ใหม่และคู่คา้ เดิม และการจาหน่ายสิ นค้าผ่านช่องทางออนไลน์ อีกทั้งสิ นค้าในกลุ่มคอนซู เมอร์ โปรดักส์
ซึ่ งเป็ นกลุ่ มสิ นค้าจาเป็ น ได้มีการสร้ างนวัตกรรม โดยมี Product Differentiation ออกมาอย่างต่อเนื่ อง เพื่อ
ตอบโจทย์ให้ครบทุกความต้องการ ไม่ว่าจะเป็ นการออก “Oriental Kitchen” สไตล์เกาหลี เข้ามาเป็ นทางเลื อก
ให้กบั ผูบ้ ริ โภคในราคาจาหน่ายที่ถูกกว่าแบรนด์เกาหลี เป็ นการตอบโจทย์ผบู ้ ริ โภคบะหมี่นาเข้า
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บริ ษ ทั และบริ ษ ทั ย่อย ในปี 2561 มี ก าไรขั้นต้น 5,696 ล้านบาท คิ ดเป็ น 17.41% เมื่ อเที ย บกับ
ยอดขาย หักค่าใช้จ่ายในการขายและบริ หาร และต้นทุนทางการเงินแล้ว มีกาไรก่อนหักภาษีเงินได้ 2,152 ล้านบาท
และมีกาไรสุ ทธิ หลังหักภาษี 1,778 ล้านบาท เพิม่ ขึ้นจากปี 2560 จานวน 251 ล้านบาท หรื อคิดเป็ น 16.47%
และจากการที่ บริ ษทั ได้รับการรับรองเป็ นสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อต้านการทุจริ ต เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 บริ ษทั ได้ดาเนินการอย่างต่อเนื่ อง ดังนี้
1. ขยายแนวร่ วมในการต่อต้านการทุจริ ตไปยังบริ ษทั ย่อย โดยบริ ษทั ย่อยได้มีการจัดทา
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน และข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันให้พนักงานบริ ษทั และคู่คา้ ได้
รับทราบและปฏิบตั ิ
2. นานโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชันมาเป็ นส่ วนหนึ่งในการบริ หารงานบุคคล ตั้งแต่การ
สรรหาคัดเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง
3. มีการสื่ อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ข้อปฏิบตั ิตาม
นโยบายต่อต้านการคอร์ รัปชัน ทั้งภายในบริ ษทั และบุคคลภายนอก ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น เว็ปไซต์บริ ษทั
ระบบอินทราเน็ต เอกสารแผ่นพับ เป็ นต้น
4. เข้าร่ วมกิจกรรมรวมพลัง วันต่อต้านคอร์ รัปชัน
5. ดาเนินการยืน่ ต่ออายุสมาชิกแนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริ ต
(CAC) ภายในปี 2562
เมื่อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดให้ความคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริ ษทั
ที่ประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริ ษทั
ก่อนเข้าวาระที่ 3: เลขานุการบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุมเพิม่ อีก 1
คน จานวน 1 ราย ถือหุน้ 21,840 หุ น้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 77 คน จานวน
137 ราย ถือหุ น้ รวมทั้งสิ้ น 274,944,604 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ83.32 ของจานวนหุน้ ที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
3. พิจำรณำอนุมัติงบกำรเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวำคม 2561
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการ ได้เสนอขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบการเงิน ซึ่ง
ประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่ วนของผูถ้ ือหุน้
งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้ อบบัญชี ซึ่ งได้จดั ทาขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินที่ผา่ นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ
คณะกรรมการบริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2561 สามารถดาวน์โหลดได้จากรหัส
คิวอาร์ (QR Code) ในหนังสื อเชิญประชุมที่ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุ น้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณา
แล้ว โดยสรุ ปสาระสาคัญดังนี้
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รายการ
สิ นทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่ วนของผูถ้ ือหุ ้น
รายได้รวม
กาไรสุ ทธิ
กาไรต่อหุ น้ (บาท)

งบการเงินรวม
26,714
9,350
17,364
33,337
1,779
5.28

หน่วย : ล้านบาท
งบการเงินเฉพาะกิจการ
25,952
9,244
16,708
33,380
1,644
4.98

จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุ มได้พิจารณาแล้ว มี มติ เป็ นเอกฉันท์อนุ ม ตั ิ ง บการเงิ นสิ้ นสุ ด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 274,944,604 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุ ม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย - ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 4: เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า มีผถู ้ ือหุ น้ มาร่ วมประชุมเพิ่มอีก
2 คน จานวน 2 ราย ถือหุน้ 147,780 หุ น้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุ น้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั้งสิ้ น 79 คน
จานวน 139 ราย ถือหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 275,092,384 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ83.36 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ว
4. พิจำรณำอนุมัติกำรจัดสรรกำไรและกำรจ่ ำยเงินปันผล
นายเวทิต โชควัฒนา กรรมการผูอ้ านวยการ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
บริ ษทั มี
กาไรสุ ทธิ สาหรับปี 2561
1,643,563,647.14
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรร
8,478,562,355.16
รวมเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้ น
10,122,126,002.30
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ให้จดั สรรดังนี้
สารองตามกฎหมายได้ต้ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สารองเพิ่มในปี นี้
เงินปันผลหุน้ ละ 1.50 บาท
495,000,000.00
จ่ายปั นผลระหว่างกาลแล้วหุ ้นละ 0.50 บาท
165,000,000.00
คงเหลือเงินปั นผลที่จ่ายงวดนี้อีกหุ น้ ละ 1.00 บาท
330,000,000.00
คงเหลือกาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป
9,792,126,002.30

บาท
บาท
บาท

บาท
บาท
บาท
บาท
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โดยเงินปั นผลจ่ายจากกาไรสะสมของบริ ษทั ที่เสี ยภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30
ซึ่ งผูถ้ ือหุ ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนได้ตามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งนี้ การจ่าย
เงินปั นผลสาหรับงวดนี้ให้จ่ายแก่ผถู ้ ือหุ ้นที่มีสิทธิ รับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่ อ ณ วันกาหนดรายชื่ อผูถ้ ื อหุ ้น
ที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 และกาหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั ิการจัดสรรกาไรดังนี้ เงินสารองตามกฎหมาย
ได้ต้ งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต้ งั สารองเพิ่มในปี นี้ และให้จ่ายเงิ นปั นผลหุ ้นละ 1.50 บาท เป็ นเงิน 495,000,000 บาท
โดยบริ ษทั ได้จ่ายเงินปั นผลระหว่างกาลไปแล้วในอัตรา 0.50 บาท ต่อหุ น้ เป็ นเงิน 165,000,000 บาท เมื่อวันที่ 12
ธันวาคม 2561 คงเหลื อเงิ นปั นผลที่จะจ่ายสาหรับงวดนี้ อีกในอัตรา 1.00 บาทต่อหุ ้นเป็ นเงิ น 330,000,000 บาท
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยง
เห็นด้วย 275,092,384 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี ก่อนเข้าวาระที่ 5: เลขานุ การบริ ษทั ได้แจ้งให้ที่ประชุ มทราบว่า มีผถู ้ ือหุ ้นมาร่ วมประชุ มเพิ่มอีก
2 คน จานวน 2 ราย ถื อหุ ้น 11,314 หุ ้น รวมเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นและผูร้ ั บมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุ มทั้งสิ้ น 81 คน
จานวน 141 ราย ถื อหุ ้นรวมทั้งสิ้ น 275,103,698 หุ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 83.36 ของจานวนหุ ้นที่ออกและเรี ยก
ชาระแล้ว
5. พิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต่ ้ องออกตำมวำระ
นางผาสุ ข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริ หาร ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ที่
ได้รับเลือกตั้งจากที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ มีอยูท่ ้ งั หมด 15 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ข้อ 21 ในการประชุมสามัญ
ประจาปี ทุกครั้งให้กรรมการบริ ษทั ออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามเป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการที่
จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสามส่ วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจานวนใกล้ที่สุดกับส่ วนหนึ่งในสาม และกรรมการบริ ษทั
ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้ ครั้งที่ 68 นี้ มีกรรมการ
บริ ษทั ที่ตอ้ งออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 5 ท่าน คือ
1. นายบุณยสิ ทธิ์
โชควัฒนา
ประธานกรรมการกิตติมศักดิ์
2. นายบุญชัย
โชควัฒนา
ประธานกรรมการบริ ษทั / ประธานกรรมการบริ หาร
3. นางสาวศิริลกั ษณ์
ธนสารศิลป์
กรรมการบริ ษทั
4. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
กรรมการบริ ษทั
5. นายแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
กรรมการอิสระ
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ตามความเห็นของคณะกรรมการบริ ษทั ซึ่ งไม่รวมกรรมการบริ ษทั ที่ได้รับการเสนอชื่อได้พิจารณา
แล้ว เห็นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งกรรมการบริ ษทั ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน
เป็ นกรรมการบริ ษทั อีกวาระหนึ่ง โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดังกล่าวเป็ นบุคคลที่มีความรู ้ ความสามารถ ประสบการณ์
เป็ นผูม้ ีพ้ืนฐานความเชี่ ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมทั้งมีคุณสมบัติตามกฎหมาย ประกาศที่เกี่ยวข้อง และ
ข้อบังคับของบริ ษทั
อนึ่ง ตามกฎหมายว่าด้วยบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 ได้กาหนดว่าห้ามมิให้กรรมการ
ของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื่ นที่ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิ จการของบริ ษทั เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นทราบ ฉะนั้นจึงขอแจ้งต่อที่ประชุ มผูถ้ ื อหุ ้นก่ อนที่ จะ
พิจารณาลงมติเลื อกตั้งกรรมการบริ ษทั ว่า มีกรรมการบริ ษทั บางท่านที่เสนอให้เลื อกตั้งในคราวประชุ มนี้ เป็ น
กรรมการของบริ ษทั อื่น ซึ่ งประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดี ยวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษทั
ดังนี้
ชื่อ – สกุล
นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
นายบุญชัย

โชควัฒนา

นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา

ตาแหน่ง
ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

บริ ษทั
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บจ. สหชลผลพืช
บมจ. ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์
บจ. ซันร้อยแปด
บจ. รามศรทวีการ
บจ. แคน
บจ. อินเตอร์เซ้าท์
บจ. ซันร้อยแปด
บจ. เพนส์มาร์ เก็ตติ้ง
แอนด์ ดิสทริ บิวชัน่
บจ. โคราชวัฒนา

สาหรับประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่ อให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั้ง 5 ท่าน ได้ส่งให้ท่าน
ผูถ้ ือหุ น้ พร้อมกับหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว
ดังนั้น ขอเสนอที่ประชุมผูถ้ ือหุ น้ พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูม้ ีรายนามต่อไปนี้เป็ นกรรมการบริ ษทั
เป็ นรายบุคคล ดังนี้
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1. นายบุณยสิ ทธิ์ โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,103,698 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 2. นายบุญชัย โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,103,698 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 3. นางสาวศิริลกั ษณ์ ธนสารศิลป์
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,103,698 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 4. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,103,698 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี -
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5. นายแพทย์วชิ ยั เจริ ญวงค์
ที่ประชุม ได้พิจารณาแล้ว มีมติเลือกตั้งด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ดงั นี้
เห็นด้วย 275,103,698 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี นางผาสุ ข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริ หาร จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า คณะกรรมการบริ ษทั
ปี 2562 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. นางชัยลดา
ตันติเวชกุล
13. นายแพทย์วชิ ยั
เจริ ญวงค์
14. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
15. นายวิชิต
ตันติอนุนานนท์
โดยบริ ษทั มีกรรมการอิสระครบตามจานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ
พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร, นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ , นายวศิน เตยะธิติ , นายแพทย์วชิ ยั เจริ ญวงค์ และ
นายวิชิต ตันติอนุนานนท์
ปัจจุบนั กรรมการตรวจสอบของบริ ษทั คือ พลตารวจตรี ภาณุรัตน์ มีเพียร , นายขจรศักดิ์ วันรัตน์เศรษฐ
และนายวศิน เตยะธิติ,

11

6. พิจำรณำกำหนดค่ ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท
นางผาสุ ข รักษาวงศ์ รองประธานกรรมการบริ หาร ได้เสนอต่อที่ประชุ มว่า ตามข้อบังคับของ
บริ ษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ
และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่ นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั้งนี้ ไม่รวมถึ ง
ค่าตอบแทนหรื อสวัสดิ การที่ กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงานหรื อลู กจ้างของบริ ษทั ซึ่ งในปี 2561 ที่
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้กาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 15 ล้านบาท และบริ ษทั ได้
จ่ า ยไปจริ ง เป็ นเงิ นทั้ง สิ้ น 11,342,000 บาท โดยจ่ า ยให้ค ณะกรรมการบริ ษ ทั เป็ นค่ า เบี้ ย ประชุ ม จานวนเงิ น
1,748,000 บาท ค่าตอบแทนประจาปี จานวนเงิ น 9,000,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี้ ย
ประชุมจานวนเงิน 510,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชันเป็ นค่า
เบี้ยประชุมจานวนเงิน 84,000 บาท
ส าหรั บ ปี 2562 คณะกรรมการบริ ษ ัท เห็ น สมควรเสนอที่ ป ระชุ ม สามัญ ผู ถ้ ื อ หุ ้ น เพื่ อ ก าหนด
ค่ า ตอบแทนกรรมการบริ ษ ัท วงเงิ น รวมไม่ เ กิ น ปี ละ 15 ล้า นบาทเท่ า เดิ ม ทั้ง นี้ ไม่ ร วมถึ ง ค่ า ตอบแทน หรื อ
สวัสดิการอื่นที่กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้างของบริ ษทั ซึ่งได้พิจารณาจากผลประเมินการ
ปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดาเนินงาน วงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น จานวนเงิน
ค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุ รกิจเดียวกัน 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 ิจารณาจัดสรร
2. กรรมการตรวจสอบ
- ค่าเบี้ยประชุมรายไตรมาส
ประธาน ไตรมาสละ
60,000 บาท
กรรมการ ไตรมาสละ 30,000 บาท
3. กรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัปชัน
- ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าประชุม)
ประธาน
4,000 บาท/ครั้ง
ที่ปรึ กษา
4,000 บาท/ครั้ง
กรรมการ
3,000 บาท/ครั้ง
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4. สิ ทธิประโยชน์อื่น

- ไม่มี -

สาหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุ ดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริ ษทั แต่งตั้งขึ้นนั้น กาหนดให้
อยู่ใ นดุ ล ยพิ นิจของคณะกรรมการบริ ษ ทั โดยพิ จารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับ ภาระหน้า ที่
ความรับผิดชอบ
ทั้งนี้ มีผลบังคับใช้ต้ งั แต่วนั ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นอนุมตั ิ และให้ใช้จนกว่ามีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายต้องไม่เกินวงเงินที่ได้รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ น้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดไว้ว่า การจ่ายค่าตอบแทน
ให้เป็ นไปตามมติของที่ประชุ มผูถ้ ือหุ ้น ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสี ยงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม
จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ15 ล้าน
บาท จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยจ่ายเป็ นค่าเบี้ยประชุ มคณะกรรมการบริ ษทั ค่าตอบแทนประจาปี ค่าเบี้ย
ประชุ มคณะกรรมการตรวจสอบ ค่าเบี้ ยประชุ มคณะกรรมการบริ หารความเสี่ ยงและต่อต้านการคอร์ รัป ชัน
รวมถึ งค่าตอบแทนคณะกรรมการชุ ดย่อย (หากมี ) ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ของจานวนเสี ยง
ทั้งหมดของผูถ้ ือหุ น้ ซึ่ งมาประชุม ดังนี้
เห็นด้วย 275,103,698 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ 100 ของจานวนเสี ยงทั้งหมดของผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งมาประชุม
และมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
ไม่เห็นด้วย - ไม่มี งดออกเสี ยง - ไม่มี บัตรเสี ย
- ไม่มี 7. พิจำรณำแต่ งตั้งผู้สอบบัญชี และกำหนดจำนวนเงินค่ ำสอบบัญชี
พลตารวจตรี ภาณุ รัตน์ มีเพียร ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้เสนอต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับ
ของบริ ษทั ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ ารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ
ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน้ นั ให้ที่ประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้ อบบัญชีซ่ ึ งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้า
รับตาแหน่งอีกก็ได้ ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ในปี 2561 คือนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาต
เลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ
นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุ ญาตเลขทะเบียน 7764 แห่ งบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่
แนล จากัด โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน 1,840,000 บาท โดยนางสุ วิมล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบ
บัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษทั มาแล้ว 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 สาหรับ
ค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจากบริ ษทั สอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัดในปี 2561 คือ
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- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- ค่าบริ การอื่น ๆ
รวมทั้งสิ้ น
และค่าสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
1. บริ ษทั โชคชัยพิบูล จากัด
2. บริ ษทั กรุ งเทพทาวเวอร์ (1999) จากัด
3. บริ ษทั ทิพย์วาริ นวัฒนา จากัด

140,000
200,000
220,000
149,995
709,995

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

405,000 บาท
235,000 บาท
244,000 บาท

4. บริ ษทั ทิพย์วาริ น อินเตอร์ แพ็คเกจจิ้ง จากัด
274,000 บาท
5. บริ ษทั แดรี่ ไทย จากัด
230,000 บาท
สาหรับปี 2562 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ โดยพิจารณา
ผลการปฏิ บตั ิงาน ความเป็ นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้ อบบัญชี และคุ ณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยเห็ นสมควรเสนอที่ประชุ มสามัญผูถ้ ื อหุ ้น
แต่งตั้ง นางสุ วมิ ล กฤตยาเกียรณ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรื อ นางสาวสุ ภาภรณ์ มัง่ จิตร
ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125 และ/หรื อ นายนพฤกษ์ พิษณุ วงษ์ ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
7764 จากบริ ษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์ เนชัน่ แนล จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชี ประจาปี 2562 ของบริ ษทั และ
กาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ประจาปี 2562 ดังนี้
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3
750,000 บาท
2. ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3
210,000 บาท
3. ค่าตรวจสอบประจาปี สิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
980,000 บาท
4. ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมสิ้ นสุ ดวันที่ 31 ธันวาคม 2562
110,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
2,050,000 บาท
สาหรับค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจากบริ ษทั สอบบัญชีที่ผสู ้ อบบัญชีสังกัด คือ
- ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริ ษทั ย่อย 4 บริ ษทั
140,000 บาท
- ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund
200,000 บาท
- ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
220,000 บาท
รวมทั้งสิ้ น
560,000 บาท
นอกจากนี้ ขอให้ผถู ้ ือหุ น้ รับทราบสาหรับค่าบริ การอื่นที่มีการรับบริ การจากสานักงานสอบบัญชี ที่
ผูส้ อบบัญชีสังกัด คือการสอบบัญชีบริ ษทั ย่อย ดังนี้
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