
บริษัท สหพฒันพบูิล จ ำกดั (มหำชน)                                                              
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่68 

 

ประชุม ณ หอ้งเจา้พระยา 2 โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม 
กรุงเทพมหานคร เม่ือวนัท่ี 22 เมษายน 2562  มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุม  81 คน จ านวน 141  ราย  
ถือหุน้รวม  275,103,698 หุน้  เท่ากบัร้อยละ 83.36 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้  (หุน้ท่ีออกและ        
เรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้)  
 

    เร่ิมประชุมเวลำ 10.00 น. 
นายบุญชยั  โชควฒันา  ประธานกรรมการบริษทั  เป็นประธานท่ีประชุม 

  นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั  แจง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่ มีผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะ    
เขา้ร่วมประชุม  74  คน จ านวน 134 ราย ถือหุน้รวม  274,915,763 หุน้  คิดเป็นร้อยละ  83.31 ของจ านวนหุน้ท่ีออก
และเรียกช าระแลว้ (หุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ของบริษทัมี 330,000,000 หุน้) ครบเป็นองคป์ระชุมตาม
ขอ้บงัคบับริษทั  
  นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการบริษทั  กล่าวเปิดประชุม ในนามของคณะกรรมการ
บริษทั สหพฒันพิบูล จ ากดั (มหาชน)  ขอตอ้นรับทุกท่านเขา้สู่การประชุม  และขอเปิดการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
คร้ังท่ี 68  พร้อมกล่าวแนะน ากรรมการบริษทั  กรรมการชุดยอ่ย และเลขานุการบริษทั  ดงัน้ี 
กรรมกำรบริษัทที่เข้ำร่วมประชุม 
 1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ  
 2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั /ประธานกรรมการบริหาร  
 3. นายบุญปกรณ์ โชควฒันา รองประธานกรรมการ 
 4. นางผาสุข รักษาวงศ ์ รองประธานกรรมการบริหาร / ท่ีปรึกษาคณะกรรมการ 
   บริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
 5. นายเวทิต โชควฒันา กรรมการผูอ้  านวยการ 
 6. นายบุญฤทธ์ิ มหามนตรี กรรมการ 
 7. นายเพชร  พะเนียงเวทย ์ กรรมการ 
 8. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการ 
 9. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล กรรมการ 
10. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการ 
11. พลต ารวจตรีภาณุรัตน์ มีเพียร กรรมการอิสระ / ประธานกรรมการตรวจสอบ 
12. นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
13. นายวศิน เตยะธิติ กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ 
14. นายแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์ กรรมการอิสระ 
15. นายวชิิต ตนัติอนุนานนท ์ กรรมการอิสระ 
16. นางศิริพร เลขยะวจิิตร เลขานุการบริษทั / กรรมการบริหาร 
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 โดยกรรมการบริษทัท่ีมาร่วมประชุมในวนัน้ี 15 คน คิดเป็นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษทัทั้งหมด  
 จากนั้น  นายบุญชยั  โชควฒันา   ประธานกรรมการ  ไดม้อบให ้  นางศิริพร  เลขยะวจิิตร  
เลขานุการบริษทั  เป็นผูแ้นะน าผูบ้ริหาร ผูส้อบบญัชี  และตวัแทนจากบริษทัสอบบญัชี  พร้อมทั้งช้ีแจงรายละเอียด
เก่ียวกบัการประชุม และวธีิการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ดงัน้ี          
  

ผู้บริหำรที่เข้ำร่วมประชุม  
1. นายวระ พนัธ์กมล กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายขาย  
2. นายปริญญา สิทธิด ารง กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายการตลาด 
3. นายพิพฒัน์ โควศุภมงคล กรรมการบริหาร 
4. นายพีระพล จนัทร์วิจิตร กรรมการบริหาร 
5. นางศิริวรรณ วงศอ์ริยะกวี กรรมการบริหาร / ผูอ้  านวยการฝ่ายบริหารการเงิน 
    และการลงทุน / CFO 
6. นางสาวพชัราภรณ์ วฒันสุข กรรมการบริหาร 
7. นางสาวจ านงค ์ ศรีอมัพรกุล ผูช่้วยผูอ้  านวยการฝ่ายบญัชี 
  

ดงันั้น  ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี ประธานคณะกรรมการชุดยอ่ย และผูบ้ริหารสูงสุด
ทางดา้นบญัชีเขา้ร่วมประชุมดว้ย 
 

ผู้สอบบัญชีและตัวแทนทีเ่ข้ำร่วมประชุม 
1.        นางสุวมิล                   กฤตยาเกียรณ์                ผูส้อบบญัชี 
2.        นางสาวอารีรัตน์         อมรเจริญสวสัด์ิ            ตวัแทน   
จากบริษทัสอบบญัชี  ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั และเป็นสักขีพยานการนบัคะแนนในการประชุมคร้ังน้ี  
 ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 68 น้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็น
วาระการประชุม  และ/หรือ เสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทัตั้งแต่วนัท่ี 1 ธนัวาคม 
2561 ถึงวนัท่ี 30 ธนัวาคม 2561 ปรากฏวา่ไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอ
ช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษทั  
 ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกบัการประชุมและวิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมคร้ังน้ี  ให้ถือตาม
ขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้  43   คือให้นบั  1 หุ้นเป็น  1  เสียง   การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  ซ่ึงผู ้
ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในแต่ละวาระ การนบัคะแนนจะนบั
เฉพาะ        ผูถื้อหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นดว้ย และ/หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบตัรเสีย 
(ถา้มี) จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดงักล่าว   หกัออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดท่ีมาร่วมประชุม  ส่วนท่ีเหลือจะถือวา่
เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นดว้ยในวาระนั้น ๆ   
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 ทั้งน้ี ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นท าหนงัสือมอบฉนัทะให้ผูอ่ื้นมาร่วมประชุม  และออกเสียงลงคะแนนตาม
ความประสงค์ของผูถื้อหุ้น  โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้บริษทัล่วงหน้า  บริษทัได้บนัทึกคะแนนตามความ
ประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบร้อยแลว้   
 ส าหรับกรณีท่ีถือเป็นบตัรเสีย คือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือ กรณีท่ีมีการขีดฆ่าใน
บตัรลงคะแนน โดยไม่ลงช่ือก ากบับริเวณท่ีขีดฆ่านั้น 
 ในกรณีท่ีมีผูถื้อหุ้นมาลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุมภายหลงัจากการประชุมไดเ้ร่ิมแลว้ ผูถื้อหุ้นมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนไดต้ามวาระท่ียงัไม่ไดเ้ร่ิมพิจารณา และบริษทัจะนบัรวมคะแนนเสียงของผูถื้อหุ้นท่ีมาร่วม
ประชุมระหวา่งการประชุมเป็นองคป์ระชุมตั้งแต่วาระท่ีไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรายงานการประชุม
ต่อไป 
 ดงันั้น เพื่อใหก้ารนบัคะแนนเสียงเป็นไปดว้ยความเรียบร้อยและโปร่งใส  บริษทัจะนบัคะแนนดว้ย
ระบบ  Barcode  ซ่ึงผูถื้อหุ้นจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้าจอพร้อมกนั ผูถื้อหุ้นทุกท่านได้รับป้าย
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  ผูถื้อหุ้นทุกท่านไดรั้บบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแลว้ ตั้งแต่
ลงทะเบียนเขา้ร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการบริษทัเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบตัร
ลงคะแนน กรณีผูถื้อหุ้นท่ีไม่เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการบริษทัท่านใด ใหย้กป้ายคะแนน 
เจา้หนา้ท่ีจะนบัคะแนน  เม่ือเสร็จส้ินการลงมติในวาระน้ี  เจา้หนา้ท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผูถื้อหุน้ทุกท่าน 
 กรรมการบริษัทในฐานะผู ้ถือหุ้น  ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของ         
คณะกรรมการบริษทัทุกวาระ ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษทั ให้เป็นไปตามท่ีผูถื้อหุ้นระบุใน
หนงัสือมอบฉนัทะ และในการประชุมคร้ังน้ี หากผูถื้อหุน้ท่านใดมีขอ้ซกัถาม ขอใหย้กมือและซกัถามไดใ้นวาระ
นั้น ๆ  

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

2  คน  จ านวน 2  ราย  ถือหุ้น 7,001  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 76 คน 
จ านวน 136  ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน 274,922,764 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 83.31 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระ
แลว้ 
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 1.  พจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่67  เม่ือวนัที ่23  เมษำยน 2561 
นายบุญชัย โชควฒันา  ประธานกรรมการ  ได้เสนอต่อท่ีประชุมว่า บริษทัได้จดัท ารายงานการ

ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 67 เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561 และไดส่้งให้ตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทยพร้อม
ทั้งเผยแพร่ทางเวบ็ไซด์ของบริษทั www.sahapat.co.th  ภายใน 14 วนั นบัแต่วนัประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และส่งให้
กรมพฒันาธุรกิจการคา้ กระทรวงพาณิชย ์ ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนด ตามส าเนารายงานการประชุม 
ท่ีไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้นพร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้  ซ่ึงคณะกรรมการบริษทัเห็นว่าไดบ้นัทึกข้ึนโดย
ถูกตอ้งแลว้ 

 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณารับรอง  
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังท่ี 67         
เม่ือวนัท่ี 23 เมษายน 2561  ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย  274,922,764 เสียง   คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย      -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
 บตัรเสีย           -  ไม่มี  - 

 

 2. รับทรำบรำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัทในรอบปีที่ผ่ำนมำ 
       นายบุญชัย  โชควฒันา   ประธานกรรมการ  รายงานต่อท่ีประชุมว่ารายงานของคณะกรรมการ
บริษทั  และผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี  2561  ได้ปรากฏในหนังสือรายงานประจ าปี   2561  ท่ีได้
จดัท าข้ึนตามขอ้ก าหนดของส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์และตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากรหสัคิวอาร์ (QR Code) ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งไปยงัผูถื้อหุ้น 
พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

 ในปี 2561 รายได้จากการขายของบริษทัและบริษทัย่อย มีจ  านวน 32,715 ล้านบาท เพิ่มข้ึนจาก          
ปี 2560  จ  านวน 1,217 ลา้นบาท คิดเป็น 3.87 %  ในปี 2561  ภาวะการแข่งขนัในตลาดของสินคา้อุปโภคบริโภค
ยงัคงความรุนแรง แต่บริษทัก็ยงัสามารถรักษาฐานยอดขายจากสินคา้ท่ีมีอยู่ให้เติบโตได ้จากกลยุทธ์การตลาด       
3  กลยุทธ์ส าคญั ได้แก่ การเสริมความสัมพนัธ์กบัคู่คา้พนัธมิตร ท่ีเป็น Strategic Partners การเพิ่มสินค้าใหม่        
ทั้งคู่คา้ใหม่และคู่คา้เดิม และการจ าหน่ายสินคา้ผา่นช่องทางออนไลน์  อีกทั้งสินคา้ในกลุ่มคอนซูเมอร์โปรดกัส์   
ซ่ึงเป็นกลุ่มสินคา้จ าเป็น ได้มีการสร้างนวตักรรม   โดยมี Product Differentiation  ออกมาอย่างต่อเน่ือง   เพื่อ    
ตอบโจทยใ์ห้ครบทุกความตอ้งการ ไม่ว่าจะเป็นการออก “Oriental Kitchen”  สไตล์เกาหลี เขา้มาเป็นทางเลือก
ใหก้บัผูบ้ริโภคในราคาจ าหน่ายท่ีถูกกวา่แบรนดเ์กาหลี  เป็นการตอบโจทยผ์ูบ้ริโภคบะหม่ีน าเขา้    
 
 
 

http://www.sahapat.co.th/
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 บริษทั และบริษทัย่อย ในปี 2561 มีก าไรขั้นต้น  5,696 ล้านบาท คิดเป็น 17.41% เม่ือเทียบกับ
ยอดขาย หกัค่าใชจ่้ายในการขายและบริหาร และตน้ทุนทางการเงินแลว้ มีก าไรก่อนหกัภาษีเงินได ้2,152 ลา้นบาท 
และมีก าไรสุทธิหลงัหกัภาษี  1,778 ลา้นบาท  เพิ่มข้ึนจากปี 2560 จ านวน 251 ลา้นบาท  หรือคิดเป็น 16.47% 
 และจากการท่ี บริษทัไดรั้บการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการ
ต่อตา้นการทุจริต เม่ือวนัท่ี 14 ตุลาคม 2559 บริษทัไดด้ าเนินการอยา่งต่อเน่ือง ดงัน้ี 

1.  ขยายแนวร่วมในการต่อตา้นการทุจริตไปยงับริษทัยอ่ย  โดยบริษทัยอ่ยไดมี้การจดัท า 
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั และขอ้ปฏิบติัตามนโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัใหพ้นกังานบริษทั และคู่คา้ได้
รับทราบและปฏิบติั 

2.  น านโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนัมาเป็นส่วนหน่ึงในการบริหารงานบุคคล   ตั้งแต่การ       
สรรหาคดัเลือกบุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน  การก าหนดค่าตอบแทน และการเล่ือนต าแหน่ง 

3.   มีการส่ือสารและประชาสัมพนัธ์เก่ียวกบันโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ขอ้ปฏิบติัตาม 
นโยบายต่อตา้นการคอร์รัปชนั ทั้งภายในบริษทั  และบุคคลภายนอก ผา่นช่องทางต่าง ๆ เช่น เวป็ไซตบ์ริษทั 
ระบบอินทราเน็ต เอกสารแผน่พบั เป็นตน้ 
 4.  เขา้ร่วมกิจกรรมรวมพลงั วนัต่อตา้นคอร์รัปชนั 
 5.  ด าเนินการยืน่ต่ออายสุมาชิกแนวร่วมปฏิบติัของภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจริต  
(CAC) ภายในปี 2562  
  เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นท่านใดใหค้วามคิดเห็นเพิ่มเติม จึงขอให้ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการ
บริษทั 
   ท่ีประชุมรับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษทั 
 

ก่อนเขา้วาระท่ี 3:  เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพิ่มอีก      1  
คน  จ านวน 1  ราย  ถือหุน้ 21,840  หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 77 คน จ านวน
137 ราย ถือหุน้รวมทั้งส้ิน  274,944,604 หุน้ คิดเป็นร้อยละ83.32 ของจ านวนหุน้ท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

 3. พจิำรณำอนุมัติงบกำรเงิน ส้ินสุด ณ วนัที ่31 ธันวำคม 2561 
   นายเวทิต  โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ ไดเ้สนอขอใหท่ี้ประชุมพิจารณาอนุมติังบการเงิน ซ่ึง
ประกอบดว้ยงบแสดงฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงในส่วนของผูถื้อหุน้          
งบกระแสเงินสด  และหมายเหตุประกอบงบการเงิน  ส้ินสุด  ณ  วนัท่ี  31 ธนัวาคม 2561   พร้อมทั้งรายงานของ
ผูส้อบบญัชี ซ่ึงไดจ้ดัท าข้ึนโดยถูกตอ้งตามท่ีควรในสาระส าคญัตามมาตรฐานการรายงานทางการเงินท่ีผา่นการ
ตรวจสอบและรับรองโดยผูส้อบบญัชีรับอนุญาต และไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและ 
คณะกรรมการบริษทัแลว้ ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจ าปี 2561 สามารถดาวน์โหลดไดจ้ากรหสั      
คิวอาร์ (QR Code) ในหนงัสือเชิญประชุมท่ีไดส่้งใหท้่านผูถื้อหุน้พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมเพื่อพิจารณา
แลว้ โดยสรุปสาระส าคญัดงัน้ี 
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    หน่วย  :  ลา้นบาท 

รายการ งบการเงินรวม    งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม 26,714 25,952 
หน้ีสินรวม               9,350 9,244 
ส่วนของผูถื้อหุ้น 17,364 16,708 
รายไดร้วม 33,337 33,380 
ก าไรสุทธิ 1,779 1,644 
ก าไรต่อหุน้  (บาท) 5.28 4.98 

   

  จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมติังบการเงินส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561       
ตามเสนอ   ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย    274,944,604 หุน้ คิดเป็นร้อยละ  100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง   -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย        -  ไม่มี  - 

ก่อนเขา้วาระท่ี 4:    เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ใหท่ี้ประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุน้มาร่วมประชุมเพิ่มอีก      
2  คน  จ านวน 2  ราย  ถือหุน้ 147,780  หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูรั้บมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 79 คน 
จ านวน 139 ราย ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน  275,092,384 หุน้ คิดเป็นร้อยละ83.36 ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียกช าระแลว้ 

 

 4. พจิำรณำอนุมัติกำรจัดสรรก ำไรและกำรจ่ำยเงินปันผล 
  นายเวทิต  โชควฒันา  กรรมการผูอ้  านวยการ  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2561 
บริษทัมี 
  ก าไรสุทธิส าหรับปี 2561   1,643,563,647.14    บาท 
  ก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรร   8,478,562,355.16    บาท 
  รวมเป็นก าไรท่ีจะน ามาจดัสรรทั้งส้ิน 10,122,126,002.30    บาท   
  คณะกรรมการบริษทัขอเสนอต่อท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุน้ใหจ้ดัสรรดงัน้ี 
  ส ารองตามกฎหมายไดต้ั้งไวค้รบแลว้ จึงไม่ตั้งส ารองเพิ่มในปีน้ี 
  เงินปันผลหุน้ละ 1.50  บาท     495,000,000.00    บาท 
  จ่ายปันผลระหวา่งกาลแลว้หุ้นละ 0.50 บาท      165,000,000.00    บาท 
  คงเหลือเงินปันผลท่ีจ่ายงวดน้ีอีกหุน้ละ 1.00 บาท      330,000,000.00    บาท 
  คงเหลือก าไรสะสมท่ียงัไม่ไดจ้ดัสรรยกไป                              9,792,126,002.30    บาท 
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 โดยเงินปันผลจ่ายจากก าไรสะสมของบริษทัท่ีเสียภาษีเงินไดนิ้ติบุคคลไวแ้ลว้ในอตัราร้อยละ 30  
ซ่ึงผูถื้อหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถเครดิตภาษีคืนไดต้ามประมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ ทั้งน้ี การจ่าย  
เงินปันผลส าหรับงวดน้ีให้จ่ายแก่ผูถื้อหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนัก าหนดรายช่ือผูถื้อหุ้น
ท่ีมีสิทธิรับเงินปันผล ในวนัท่ี 7 พฤษภาคม 2562 และก าหนดจ่ายในวนัท่ี 21 พฤษภาคม 2562 
 จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณาอนุมติั 
 ท่ีประชุมไดพ้ิจารณาแลว้   มีมติเป็นเอกฉนัทอ์นุมติัการจดัสรรก าไรดงัน้ี   เงินส ารองตามกฎหมาย   
ไดต้ั้งไวค้รบแลว้  จึงไม่ตั้งส ารองเพิ่มในปีน้ี และให้จ่ายเงินปันผลหุ้นละ 1.50 บาท เป็นเงิน 495,000,000 บาท     
โดยบริษทัไดจ่้ายเงินปันผลระหวา่งกาลไปแลว้ในอตัรา 0.50 บาท  ต่อหุน้ เป็นเงิน 165,000,000 บาท เม่ือวนัท่ี 12 
ธันวาคม 2561 คงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ายส าหรับงวดน้ีอีกในอตัรา 1.00 บาทต่อหุ้นเป็นเงิน 330,000,000 บาท   
ตามเสนอ  ดว้ยคะแนนเสียง 
 เห็นดว้ย  275,092,384 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -   

ก่อนเขา้วาระท่ี 5:   เลขานุการบริษทัไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมทราบวา่  มีผูถื้อหุ้นมาร่วมประชุมเพิ่มอีก      
2  คน  จ านวน 2  ราย  ถือหุ้น 11,314  หุ้น รวมเป็นผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะเขา้ร่วมประชุมทั้งส้ิน 81 คน 
จ านวน 141  ราย   ถือหุ้นรวมทั้งส้ิน  275,103,698 หุ้น  คิดเป็นร้อยละ  83.36  ของจ านวนหุ้นท่ีออกและเรียก
ช าระแลว้ 

 

 5. พจิำรณำเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทแทนกรรมกำรบริษัททีต้่องออกตำมวำระ 
    นางผาสุข  รักษาวงศ ์  รองประธานกรรมการบริหาร ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ กรรมการบริษทัท่ี
ไดรั้บเลือกตั้งจากท่ีประชุมผูถื้อหุน้มีอยูท่ ั้งหมด  15  ท่าน  ตามขอ้บงัคบัของบริษทัขอ้ 21  ในการประชุมสามญั
ประจ าปีทุกคร้ังใหก้รรมการบริษทัออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหน่ึงในสามเป็นอตัรา     ถา้จ  านวนกรรมการท่ี
จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได ้ก็ใหอ้อกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วนหน่ึงในสาม   และกรรมการบริษทั
ซ่ึงพน้จากต าแหน่งแลว้อาจไดรั้บเลือกตั้งใหม่ได ้  ดงันั้นในการประชุมสามญัผูถื้อหุน้คร้ังท่ี  68  น้ี  มีกรรมการ
บริษทัท่ีตอ้งออกจากต าแหน่งตามวาระ  จ านวน  5   ท่าน  คือ 

1. นายบุณยสิทธ์ิ โชควฒันา ประธานกรรมการกิตติมศกัด์ิ 
2. นายบุญชยั โชควฒันา ประธานกรรมการบริษทั / ประธานกรรมการบริหาร 
3. นางสาวศิริลกัษณ์ ธนสารศิลป์ กรรมการบริษทั 
4. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา กรรมการบริษทั 
5. นายแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์ กรรมการอิสระ 
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 ตามความเห็นของคณะกรรมการบริษทั   ซ่ึงไม่รวมกรรมการบริษทัท่ีไดรั้บการเสนอช่ือไดพ้ิจารณา
แลว้   เห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งกรรมการบริษทั ซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระทั้ง 5 ท่าน  
เป็นกรรมการบริษทัอีกวาระหน่ึง  โดยบุคคลทั้ง 5 ท่านดงักล่าวเป็นบุคคลท่ีมีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ 
เป็นผูมี้พื้นฐานความเช่ียวชาญจากหลากหลายวชิาชีพ  รวมทั้งมีคุณสมบติัตามกฎหมาย ประกาศท่ีเก่ียวขอ้ง และ
ขอ้บงัคบัของบริษทั 
 อน่ึง ตามกฎหมายวา่ดว้ยบริษทัมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 86 ไดก้ าหนดวา่หา้มมิใหก้รรมการ
ของบริษทัไปเป็นกรรมการของบริษทัอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั  และเป็นการแข่งขนักบั
กิจการของบริษทั  เวน้แต่จะไดแ้จง้ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นทราบ  ฉะนั้นจึงขอแจง้ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นก่อนท่ีจะ
พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการบริษทัว่า มีกรรมการบริษทับางท่านท่ีเสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมน้ี เป็น
กรรมการของบริษทัอ่ืน ซ่ึงประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษทั
ดงัน้ี    
 

 

ช่ือ – สกุล 
 

ต าแหน่ง 
 

บริษทั 
นายบุณยสิทธ์ิ  โชควฒันา ประธานกรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ 
 กรรมการ บจ. สหชลผลพืช 
นายบุญชยั        โชควฒันา กรรมการ บมจ. ไทยเพรซิเดนทฟู์ดส์ 
  บจ. ซนัร้อยแปด 
นางสาวศิริลกัษณ์  ธนสารศิลป์ กรรมการ บจ. รามศรทวกีาร 
นายธรรมรัตน์     โชควฒันา กรรมการ บจ. แคน 
  บจ. อินเตอร์เซา้ท ์
  บจ. ซนัร้อยแปด 
  บจ. เพนส์มาร์เก็ตต้ิง 
         แอนด ์ดิสทริบิวชัน่ 
  บจ. โคราชวฒันา 

 

 
ส าหรับประวติัของบุคคลท่ีไดรั้บการเสนอช่ือใหเ้ขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษทัทั้ง 5 ท่าน ไดส่้งใหท้่าน 
ผูถื้อหุน้พร้อมกบัหนงัสือบอกกล่าวนดัประชุมแลว้ 

ดงันั้น ขอเสนอท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาเลือกตั้งบุคคลผูมี้รายนามต่อไปน้ีเป็นกรรมการบริษทั
เป็นรายบุคคล ดงัน้ี 
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1. นายบุณยสิทธ์ิ       โชควฒันา 
ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

                       เห็นดว้ย  275,103,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -   

2.  นายบุญชยั       โชควฒันา 
ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

                       เห็นดว้ย  275,103,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -   

3.  นางสาวศิริลกัษณ์     ธนสารศิลป์ 
ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

                       เห็นดว้ย  275,103,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -   

4.  นายธรรมรัตน์    โชควฒันา 
ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 

                       เห็นดว้ย  275,103,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -  
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 5.   นายแพทยว์ชิยั     เจริญวงค ์

ท่ีประชุม  ไดพ้ิจารณาแลว้  มีมติเลือกตั้งดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทด์งัน้ี 
                       เห็นดว้ย  275,103,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม

และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -   
            นางผาสุข   รักษาวงศ ์  รองประธานกรรมการบริหาร   จึงไดแ้จง้ต่อท่ีประชุมวา่   คณะกรรมการบริษทั      
ปี 2562   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  
12. นางชยัลดา ตนัติเวชกุล 
13. นายแพทยว์ชิยั เจริญวงค ์
14. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา 
15. นายวชิิต ตนัติอนุนานนท ์ 

 โดยบริษทัมีกรรมการอิสระครบตามจ านวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการทั้งคณะ คือ  
พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร, นายขจรศกัด์ิ  วนัรัตน์เศรษฐ , นายวศิน เตยะธิติ ,  นายแพทยว์ชิยั  เจริญวงค ์และ 
นายวชิิต ตนัติอนุนานนท ์
 ปัจจุบนักรรมการตรวจสอบของบริษทั คือ  พลต ารวจตรีภาณุรัตน์  มีเพียร , นายขจรศกัด์ิ วนัรัตน์เศรษฐ
และนายวศิน เตยะธิติ, 
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 6. พจิำรณำก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท  
  นางผาสุข    รักษาวงศ์  รองประธานกรรมการบริหาร  ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมว่า ตามขอ้บงัคบัของ
บริษทัขอ้ 32 หา้มมิใหบ้ริษทัจ่ายเงินหรือทรัพยสิ์นอ่ืนใดใหแ้ก่กรรมการ  เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ
และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษทั    ทั้งน้ี ไม่รวมถึง
ค่าตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการบริษทัได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจา้งของบริษทั  ซ่ึงในปี 2561 ท่ี
ประชุมสามญัผูถื้อหุน้ ไดก้ าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษทัวงเงินรวมไม่เกินปีละ 15 ลา้นบาท   และบริษทัได้

จ่ายไปจริงเป็นเงินทั้งส้ิน 11,342,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริษทัเป็นค่าเบ้ียประชุมจ านวนเงิน 
1,748,000 บาท ค่าตอบแทนประจ าปี จ  านวนเงิน 9,000,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็นค่าเบ้ีย
ประชุมจ านวนเงิน 510,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนัเป็นค่า
เบ้ียประชุมจ านวนเงิน 84,000 บาท 
 ส าหรับปี  2562  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 ้
   คณะกรรมการบริษทัเป็นผูพ้ิจารณาจดัสรร 
 2.  กรรมการตรวจสอบ 

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

 3. กรรมการบริหารความเส่ียงและต่อตา้นการคอร์รัปชนั 
  -  ค่าเบ้ียประชุม (เฉพาะกรรมการท่ีเขา้ประชุม) 

  ประธาน 4,000  บาท/คร้ัง 
  ท่ีปรึกษา 4,000  บาท/คร้ัง 
  กรรมการ 3,000  บาท/คร้ัง 
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4.    สิทธิประโยชน์อ่ืน         -  ไม่มี - 

  

 ส าหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการชุดยอ่ยอ่ืนท่ีคณะกรรมการบริษทัแต่งตั้งข้ึนนั้น ก าหนดให้
อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการบริษทั โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าท่ี                
ความรับผดิชอบ    
 ทั้งน้ี มีผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นอนุมติั 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 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซ่ึงมาประชุม ดงัน้ี 

                      เห็นดว้ย  275,103,698 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100  ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 ไม่เห็นดว้ย     -  ไม่มี  - 
 งดออกเสียง    -  ไม่มี  - 
                      บตัรเสีย          -  ไม่มี  -   

 

 7. พจิำรณำแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี 
 พลต ารวจตรีภาณุรัตน์   มีเพียร  ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดเ้สนอต่อท่ีประชุมวา่ ตามขอ้บงัคบั
ของบริษทัขอ้ 49 และขอ้ 50  ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง หรือ ผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใด ๆ 
ของบริษทั  ผูส้อบบญัชีนั้นใหท่ี้ประชุมสามญัผูถื้อหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผูส้อบบญัชีซ่ึงออกไปนั้นจะถูกเลือกกลบัเขา้
รับต าแหน่งอีกก็ได ้   ผูส้อบบญัชีของบริษทัในปี  2561   คือนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต    
เลขทะเบียน 2982  และ/หรือ   นางสาวสุภาภรณ์  มัง่จิตร  ผูส้อบบญัชีรับอนุญาต  เลขทะเบียน 8125  และ/หรือ   
นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 7764 แห่งบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่
แนล จ ากดั  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีเป็นเงิน 1,840,000 บาท  โดยนางสุวิมล   กฤตยาเกียรณ์   ผูส้อบ
บญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  2982 เป็นผูล้งลายมือช่ือในงบการเงินของบริษทัมาแลว้ 2 ปี ตั้งแต่ปี 2560 ส าหรับ
ค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดัในปี 2561 คือ 
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 - ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั          140,000 บาท 
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund           200,000 บาท 
 - ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ           220,000 บาท 
 - ค่าบริการอ่ืน ๆ              149,995 บาท 
    รวมทั้งส้ิน            709,995 บาท  
 และค่าสอบบญัชีบริษทัยอ่ย ดงัน้ี 
 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                                                                       230,000      บาท 
 ส าหรับปี  2562  คณะกรรมการบริษทัเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ  โดยพิจารณา     
ผลการปฏิบติังาน ความเป็นอิสระ ค่าตอบแทนของผูส้อบบญัชี และคุณสมบติัตามขอ้บงัคบัของบริษทั  และ
ส านกังานคณะกรรมการก ากบัหลกัทรัพยแ์ละตลาดหลกัทรัพย ์ โดยเห็นสมควรเสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้น
แต่งตั้ง   นางสุวมิล  กฤตยาเกียรณ์ ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2982 และ/หรือ นางสาวสุภาภรณ์   มัง่จิตร  
ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 8125  และ/หรือ นายนพฤกษ ์ พิษณุวงษ ์ผูส้อบบญัชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 
7764  จากบริษทัสอบบญัชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั  เป็นผูส้อบบญัชีประจ าปี 2562  ของบริษทั และ
ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชี  ประจ าปี 2562 ดงัน้ี 
 1.  ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2 และ 3                                    750,000   บาท   
 2.  ค่าสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2 และ 3                             210,000        บาท   

 3.  ค่าตรวจสอบประจ าปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562                     980,000        บาท   

 4.  ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2562           110,000        บาท     
                                                     รวมทั้งส้ิน                                                         2,050,000       บาท 
 ส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากบริษทัสอบบญัชีท่ีผูส้อบบญัชีสังกดั คือ 
 - ค่าตรวจสอบงบการเงิน PAEs ของบริษทัยอ่ย 4 บริษทั          140,000 บาท 
 - ค่าตรวจสอบงบการเงินของกองทุน Private Fund           200,000 บาท 
 - ค่าตรวจสอบระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ           220,000 บาท 
    รวมทั้งส้ิน            560,000 บาท 
  นอกจากน้ี  ขอใหผู้ถื้อหุน้รับทราบส าหรับค่าบริการอ่ืนท่ีมีการรับบริการจากส านกังานสอบบญัชีท่ี
ผูส้อบบญัชีสังกดั  คือการสอบบญัชีบริษทัยอ่ย  ดงัน้ี 
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