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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุน้ประจ าปี 2563 

บริษัท พัฒนก์ล จ ากัด (มหาชน) 

วันพฤหสับดทีี ่23 เมษายน 2563 

หอ้งประชุม 3108/1 และ 3108/2 เลขที ่348 ถนนเฉลิมพระเกียรต ิร.9 แขวงหนองบอน  

เขตประเวศ กรุงเทพฯ 
 

รายนามกรรมการทีเ่ข้าร่วมประชุม  

 1. นายปีติพงศ ์   พึง่บญุ ณ อยธุยา  ประธานกรรมการ (กรรมการอิสระ)  

2.  นายแสงชยั   โชติช่วงชชัวาล  รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบรหิาร  

      และประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิาร (CEO) 

3. นายไพโรจน ์ สญัญะเดชากลุ    ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ (กรรมการอิสระ) 

4. นายภราดร จลุชาต   กรรมการ, ท่ีปรกึษาคณะกรรมการตรวจสอบ, 

        กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน และ 

      กรรมการบรหิารความเสี่ยง 

5. นางสาวนงลกัษณ ์ ศกัดาไกร  กรรมการ และกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน 

6. นางอนงคศ์ิร ิ  ไชยะกลุ   กรรมการ 

7. นายสเุมธ  เจียมบตุร  กรรมการ และกรรมการบรหิาร 

     รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการธุรกิจเครื่องท าความเยน็ 

8. นายรงัสรรค ์ ธรรมมณีวงศ ์  กรรมการ, กรรมการบรหิาร และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

9. นายปเนต   จงวฒันา   กรรมการ, รองประธานคณะกรรมการบรหิาร  

      และกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

                        ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายกลยทุธ ์  
                        รกัษาการกรรมการผูจ้ดัการธุรกิจเครื่องท าน า้แข็ง 

             10. นางสาวณฐิยา จงวฒันา                        กรรมการ 

11. นายวีระชยั ศรขีจร   กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ และ 

      ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

12. นายปรชีา จนัทรางกรู  กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหาและ 

ก าหนดคา่ตอบแทน (กรรมการอิสระ) 

รายนามกรรมการทีล่าประชุม   

-ไมมี่- 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

บรษัิทมีกรรมการ 12 ทา่น จงึมีกรรมการท่ีเขา้ประชมุคิดเป็นรอ้ยละ 100 ของกรรมการทัง้หมด  

 

รายนามผู้สอบบัญชทีีเ่ข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาวกรรณิการ ์          วิภาณรุตัน ์ บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 

 2. นางสาวกิตติยา  ไตรสวุรรณ บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั 
 

รายนามผู้บริหารทีเ่ข้าร่วมประชุม 

 1. นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานบรหิาร และ 

      ผูร้บัผิดชอบสงูสดุในฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 

รายนามทีป่รึกษากฎหมายทีเ่ข้าร่วมประชุม 

1. นายกฤษดา   สภุคักนก  ทนายความและที่ปรกึษากฎหมาย 

โดยท่ีปรกึษากฎหมายใหเ้กียรตเิป็นพยานในการนบัคะแนนเสียงในการประชมุครัง้นี ้

 
 

เร่ิมการประชุมเวลา 10.00 น. 

 นายปีติพงศ ์พึง่บญุ ณ อยธุยา ประธานกรรมการท าหนา้ท่ีประธานในท่ีประชมุไดก้ลา่วเปิดประชมุวา่การประชมุ

จะด าเนินการไปตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้จัดส่งให้กับท่านผู้ถือหุ้ นล่วงหน้า               

โดยมอบหมายใหน้างพรพิมล บตุรทะยกัษ ์ท าหนา้ท่ีพิธีกรในที่ประชมุ 

 พิธีกรไดแ้จ้งใหท่ี้ประชุมทราบว่าตามพระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563               

เม่ือวนัท่ี 18 เมษายน 2563  พระราชก าหนดว่าดว้ยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดท่ีส าคญั 

ดงันี ้

มาตรา 9 ในการประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์ผูมี้หนา้ท่ีจดัการประชมุตอ้ง 

(1) จดัใหผู้ร้ว่มประชมุแสดงตนเพ่ือรว่มประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสก์่อนรว่มการประชมุ 

(2) จดัใหผู้ร้ว่มประชมุสามารถลงคะแนนได ้ทัง้การลงคะแนนโดยเปิดเผยและการลงคะแนนลบั 

(3) จดัท ารายงานการประชมุเป็นหนงัสือ 

(4) จดัใหมี้การบนัทึกเสียงหรือทัง้เสียงและภาพ แลว้แต่กรณี  ของผูร้่วมประชุมทุกคนตลอดระยะเวลาท่ีมีการ

ประชมุในรูปขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์เวน้แตเ่ป็นการประชมุลบั 

(5) จดัเก็บขอ้มลูจราจรอิเลก็ทรอนิกสข์องผูร้ว่มประชมุทกุคนไวเ้ป็นหลกัฐาน 

ขอ้มลูตาม (4) และ (5) ใหถื้อเป็นสว่นหนึ่งของรายงานการประชมุ 
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มาตรา 11 ใหถื้อวา่การประชมุผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดนีเ้ป็นการประชมุโดยชอบดว้ยกฎหมาย 

และหา้มมิใหป้ฏิเสธการรบัฟังขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกสต์ามพระราชก าหนดนีเ้ป็นพยานหลกัฐานในกระบวนการ

พิจารณาตามกฎหมายทัง้ในคดีแพง่ คดีอาญา หรอืคดีอ่ืนใด เพียงเพราะเหตวุา่เป็นขอ้มลูอิเลก็ทรอนิกส ์

 จากสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิค-19 บรษัิทฯ ไดป้ฎิบตัิตามประกาศขอ้ก าหนดและขอ้ปฏิบตัิ

ตาม พ.ร.ก ฉกุเฉินอยา่งเครง่ครดั เพ่ือปอ้งกนัการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  ดงันัน้การประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2563 ในครัง้นี ้มีผูเ้ขา้รว่มประชมุ 4 ทา่น ซึง่เป็นกรรมการ ผูอ้าวโุส หรอืผูส้งูอายมุากกว่า 70 ปี จะใชก้ารประชมุ

ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส ์โดยใชร้ะบบ Microsoft Team  

  ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ไดก้  าหนดไวว้่า ในการประชุม            

ผูถื้อหุน้ ตอ้งมีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะมาประชมุไม่นอ้ยกว่า 25 คนหรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่งของจ านวนผูถื้อหุน้ทัง้หมด 

และตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไดไ้มน่อ้ยกวา่หนึ่งในสามของจ านวนหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบองคป์ระชมุ 

 ปัจจบุนั บรษัิท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) มีทนุจดทะเบียน 600,243,737 บาท  ทนุช าระแลว้เป็นเงิน 

494,095,237 บาท แบง่เป็นหุน้สามญัจ านวน 414,607,781 หุน้  มลูค่าท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท และหุน้บรุมิสิทธิจ านวน 

79,487,456 หุน้ มลูคา่ท่ีตราไวหุ้น้ละ 1 บาท 

 โดยองคป์ระชมุเป็นดงันี ้ 

ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง    8 ราย จ านวนหุน้สามญั 119,562,911 หุน้   
  จ านวนหุน้บรุมิสิทธิ 0 หุน้ 
ผูถื้อหุน้ท่ีมอบฉนัทะ    28 ราย จ านวนหุน้สามญั 184,262,984 หุน้ 
  จ านวนหุน้บรุมิสิทธิ  79,039 หุน้ 
รวมจ านวน    36 ราย นับจ านวนหุ้นได้ทัง้สิน้  303,904,934หุ้น 

 

 คิดเป็นสัดส่วนรอ้ยละ 61.50 ของหุน้ท่ีจ  าหน่ายไดแ้ลว้ทั้งหมด 494,095,237 หุน้ ครบเป็นองคป์ระชุมตาม

กฎหมาย  

 ขอแจง้ใหผู้ถื้อหุน้ไดร้บัทราบเก่ียวกบัวิธีปฏิบตัิในการออกเสียงลงคะแนนของผูถื้อหุน้ท่ีมาประชุมดว้ย ตนเอง

และของผูร้บัมอบฉนัทะดงันี ้

 1. ในการด าเนินการประชุม ประธานท่ีประชุมจะด าเนินการประชุมไปตามล าดบัวาระท่ีปรากฏในหนงัสือเชิญ

ประชมุ ทัง้นี ้ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานฯ จะเปิดโอกาสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถามหรอืแสดงความเหน็ในประเด็นท่ีเก่ียวขอ้ง

กบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถื้อหุน้แจง้ช่ือและนามสกลุใหท่ี้ประชมุทราบก่อนทกุครัง้ 

 2. การออกเสียงลงคะแนนในแตล่ะวาระเป็นไปตามขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ คือ 

 หุน้สามญั     ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง 

 หุน้บรุมิสิทธิ  ใหน้บั 100 หุน้ เป็น 1 เสียง 
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3. เพ่ือความรวดเรว็ในการนบัคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ประธานฯ จะสอบถามท่ีประชมุเพ่ือขอมติท่ีประชมุใน

แต่ละวาระ กรณีท่ีมีผูถื้อหุน้ท่านใด “ไม่เห็นดว้ย”  หรือ “งดออกเสียง” ขอใหท้  าเครื่องหมายในบตัรลงคะแนน แลว้ยกมือ

เพ่ือใหเ้จา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ เก็บบตัรลงคะแนน เพ่ือน าคะแนนเสียงไปหกัออกจากคะแนนเสียงทัง้หมดของผูท่ี้เขา้ประชุม

และมีสิทธิออกเสียง  

4. ส  าหรบัผูร้บัมอบฉนัทะที่เขา้ประชมุแทนผูถื้อหุน้ โดยผูถื้อหุน้ไดอ้อกเสียงลงมติ “ไมเ่หน็ดว้ย” หรอื “งดออก

เสยีง” มาในหนงัสือมอบฉนัทะไวแ้ลว้ บรษัิทฯ จะท าการบนัทกึคะแนนเสียงดงักลา่วไวต้ัง้แตท่ี่ผูร้บัมอบฉนัทะลงทะเบียน

เขา้ประชมุ 

5. ในกรณีท่ีไมมี่ผูถื้อหุน้ทา่นใดคดัคา้นหรอืงดออกเสียงในแต่ละวาระ จะถือวา่ท่ีประชมุมีมติเป็นเอกฉนัทอ์นมุตัิ

ในวาระนัน้ๆ  

6. กรณีท่ีผูถื้อหุน้มีการแกไ้ขเครื่องหมายในช่องออกเสียงลงคะแนนในบตัรลงคะแนน ขอใหผู้ถื้อหุน้ขีดฆ่ายกเลิก

ใหเ้หลือเพียงหนึ่งเครื่องหมาย และลงนามก ากบั มิเช่นนัน้จะถือว่าเป็น “บตัรเสีย”   

7. การประชมุครัง้นีมี้การก าหนดวาระการประชมุเพ่ือเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและมีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียง

จากผูถื้อหุน้ในสดัสว่นท่ีแตกตา่งกนัไปตามขอ้ก าหนดและกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งดงันี ้ 

7.1 วาระท่ี 1-4 และ วาระท่ี 6 จะตอ้งไดร้บัการลงมติดว้ยคะแนนเสียงข้างมากของผูม้าประชมุและมี

สิทธิออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงในวาระ1-4 และวาระท่ี 6 นีจ้ะไมน่ าคะแนนเสียงจากบตัร

เสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานคะแนนเสียง 

7.2 วาระท่ี 5 จะตอ้งไดร้บัการลงมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของเสียงทัง้หมดของผูม้า

ประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน การนบัคะแนนเสียงในวาระท่ี 5 จะนบัรวมคะแนนเสียงในบตัร

เสียและงดออกเสียงเป็นฐานในการนบัคะแนน 

 8. หลงัเสรจ็สิน้การประชมุ บริษัทขอความรว่มมือท่านผูถื้อหุน้คืนบตัรลงคะแนนเสียงแก่บริษัท ในกล่องรบับตัร

ลงคะแนนบรเิวณหนา้หอ้งประชมุ หรอื สง่คืนใหก้บัเจา้หนา้ท่ีของบรษัิทฯ เพ่ือเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน 

 จึงขอด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมในหนังสือเชิญประชุมผู้ถือหุ้นท่ีได้จัดส่งให้กับ ท่าน             

ผูถื้อหุน้ลว่งหนา้พรอ้มกบัเอกสารประกอบการพิจารณาในแตล่ะวาระดงันี ้
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

วาระที1่ พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอืหุ้นประจ าปี 2562 เมือ่วันที ่25 เมษายน 2562 

 พิธีกรไดชี้แ้จงต่อท่ีประชมุว่า คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอใหท่ี้ประชมุพิจารณาและรบัรองรายงานการ

ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 โดยบรษัิทฯ ไดจ้ดัสง่ส  าเนารายงานการประชมุดงักล่าว

ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุแลว้ 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเหน็และซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ ปรากฏวา่ไมมี่ผูถื้อหุน้

แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณารบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุน้

ประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2562 
 

 มติ  ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติรบัรองรายงานการประชมุสามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2562 เม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 

2562 

โดยทีป่ระชมุมมีตริบัรองดว้ยการลงคะแนนเสยีงขา้งมากของผูถอืหุน้ซ่ึงมาประชมุและ 
มสีทิธิออกเสยีงลงคะแนน  ดงันี-้. 

 
เหน็ดว้ย จ านวน 305,473,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

วาระที2่  พจิารณารับทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการส าหรับปี 2562 และพจิารณาอนุมัต ิงบแสดง
ฐานะการเงนิและงบก าไรขาดทุนเบด็เสร็จของบริษัทฯ ส าหรับรอบปี บัญชสีิน้สุด ณ วันที ่31 ธันวาคม 2562 

 พิธีกรไดชี้แ้จงต่อท่ีประชมุว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 
32, 35 และ 36 ไดก้  าหนดไวว้า่ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี พงึพิจารณารายงานประจ าปี ของคณะกรรมการในรอบ
ปี ท่ีผ่านมาและอนมุตัิงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสร็จ ณ วนัสิน้สดุรอบบญัชีของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ 
ไดจ้ัดส่งรายงานประจ าปี 2562 และงบการเงินดังกล่าวในรูปแบบ QR-Code ใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนังสือเชิญประชุม
ลว่งหนา้ก่อนการประชมุแลว้  และขอเรียนเชิญ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ ประธานเจา้หนา้ท่ีบรหิารสายงานบรหิาร 
และผูร้บัผิดชอบสงูสดุในฝ่ายบญัชีและการเงิน เป็นผูชี้แ้จงใหท่ี้ประชมุทราบ 
 นางสาววรรณพร  ตฤณวิสทุธิกลุ ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบว่า งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบ็ดเสรจ็
ของบริษัทฯ  ส  าหรับรอบปี บัญชี สิน้สุด ณ 31 ธันวาคม 2562 บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด ผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ             
ไดต้รวจสอบและลงนามรบัรองงบการเงินดังกล่าว พรอ้มทั้งไดผ้่านการพิจารณาอนุมัติจากท่ีประชุมคณะกรรมการ
ตรวจสอบและคณะกรรมการบรษัิทแลว้ 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

 ภาพรวมตวัเลขทางการเงินเป็นดงันี ้ปี 2561 ทรพัยส์ินรวม 3,873 ลา้นบาท ในปี 2562  ทรพัยส์ินรวม 4,053 
ลา้นบาท,  ปี 2561 หนีส้ินรวม 2,326 ลา้นบาท ในปี 2562 หนีส้ินรวม 2,590 ลา้นบาท, ปี 2561 ส่วนของผูถื้อหุน้ 1,527
ลา้นบาท ในปี 2562 ส่วนของผูถื้อหุน้เป็น 1,440 ลา้นบาท เม่ือพิจารณาสดัส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ 
พบว่า ณ 31 ธันวาคม 2562 และ ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2561 อยู่ท่ี 1.8 และ 1.5 เท่า ตามล าดบั ซึ่งยงัไม่เกินนโยบายของ
บริษัทฯ ท่ีก าหนดสัดส่วนหนีส้ินต่อส่วนของผูถื้อหุน้บริษัทใหญ่ไวไ้ม่เกิน 2 เท่า แสดงใหเ้ห็นถึงประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงาน และเสถียรภาพทางการเงินของบรษัิท ปี 2561 ผลตอบแทนตอ่สนิทรพัย(์ROA) 0.95% ปี 2562 ROA -3.60%, 
ปี 2561 ผลตอบแทนต่อผูถื้อหุน้ (ROE) -1.12% ปี 2562 (ROE) -12.51%, ปี 2561 มีก าไรสทุธิ -0.45% ปี 2562 มีก าไร
สทุธิ -4.95% , ปี 2561 มลูค่าทางบญัชีตอ่หุน้ 3.16 บาท ปี 2562 มลูค่าทางบญัชีตอ่หุน้ 2.64 บาท    
 
 งบก าไรขาดทุนเบร็ดเสร็จ สิน้สุดวันที ่31  ธันวาคม 2562 
 เน่ืองจากมีผลประกอบการขาดทุนส่วนของผูถื้อหุน้จึงมีการปรบัลดลง  มูลค่าหุน้ท่ีเรียกช าระแลว้ยังคงเป็น      
เท่าเดิมคือ 494 ลา้นบาท, ปี 2561 มีรายได ้3,901 บาท ปี 2562 มีรายได ้3,751 ลา้นบาท ปี 2562 มีรายไดล้ดลง 150 
ลา้นบาท, ปี 2561 มีขาดทนุสทุธิ 17 ลา้นบาท ปี 2562 ขาดทนุสทุธิ 114 ลา้นบาท  
 ส าหรบัรายไดร้วมจากงบการเงินรวมในปี 2562 จ านวน 3,751 ลา้นบาท มาจากรายไดธุ้รกิจเครื่องท าน า้แข็ง
และธุรกิจเครื่องท าความเย็น รอ้ยละ 66 จากรายไดธุ้รกิจแปรรูปผลิตภณัฑเ์หลวและธุรกิจวิศวกรรมแปรรูปอาหาร รอ้ยละ 
20 และจากรายไดธุ้รกิจบริการ อะไหล่ และอ่ืนๆ รอ้ยละ 14  โดยแบ่งออกเป็นยอดในประเทศ 3,025 ลา้นบาท หรือ รอ้ย
ละ 83  ยอดขายต่างประเทศจ านวน 612 ลา้นบาท หรือ รอ้ยละ 17 ซึ่งยอดขายต่างประเทศมาจากประเทศต่างๆ ไดแ้ก่ 
กลุ่มประเทศ CLMV (ประเทศ กมัพชูา ลาว สหภาพเมียนมาร ์และเวียดนาม) จ านวน 176 ลา้นบาท ประเทศฟิลิปปินส ์
จ านวน 141 ลา้นบาท ประเทศอินโดนีเซีย 110 ลา้นบาท ประเทศมาเลเซีย 68 ลา้นบาท  และประเทศอ่ืนๆ 117 ลา้นบาท  
 ต่อจากนัน้ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ, ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ไดร้ายงานถึงปัจจยัดา้นลบ ท่ีส่งผลกระทบต่อรายไดภ้ายในประเทศ ไดแ้ก่ เรื่องการประเมินการตวัเลข
เศรษฐกิจปี 2562 การประเมิน GDP ปี 2562 ไวส้งูกว่าความเป็นจริง เช่น ช่วงตน้ปี 2562 ประเมิน GDP ไวท่ี้ 4.0  ช่วง
กลางปี 2562 ขอปรบัลดเป็น  2.4  เรื่องการบริโภคภายในประเทศ หนีค้รวัเรือนต่อ GDP ของไทย เพิ่มขึน้กว่า 26% 
ภายใน 10 ปี เรื่องการคา้และบริการท่ีเกินดลุ เงินทนุส ารองระหว่างประเทศสงูเป็นอนัดบัท่ี 12 ของโลก เรื่องเงินเฟ้อไทย 
(Avg. ปีละ 0.9%) ซึง่เป็นปัจจยัแนวโนม้การเติบโตเศรษฐกิจท่ีมีทิศทางการสวนทางของคา่เงิน 
 นางสาววรรณพร  ตฤณวิสทุธิกลุ ชีแ้จงใหท่ี้ประชมุทราบวา่ บรษัิทฯ ไดเ้ขา้รว่มเป็นสมาชิก “โครงการแนวรว่ม
ปฏิบตัิของภาคเอกชนไทยในการตอ่ตา้นการทจุรติ” Thailand’s Private Sector Collective Action Coalition Against 
Corruption หรือ CAC เม่ือวนัท่ี 1 กนัยายน 2562 และไดด้  าเนินการย่ืนแบบประเมินพรอ้มเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งเรยีบรอ้ย
แลว้ตัง้แตว่นัท่ี 31 มีนาคม 2563 โดยเจา้หนา้ท่ีไดแ้จง้วา่จะท าการพิจารณาแบบประเมินฯ ในไตรมาสท่ี 2 ของปีนี ้และ
จะแจง้ผลการพิจารณากลบัภายหลงั 
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 ค าถาม นายประวิทย์ แซ่เจีย ผู้ถือหุ้นมาด้วยตนเอง สอบถามว่าตามท่ีได้น าเสนอวิธีการหารายได้จาก
ต่างประเทศ ดว้ยสดัส่วนท่ีอยู่ประมาณ 20% หรือ 17% จะครอบคลมุสดัส่วนในประเทศท่ีขาดหายไปไดห้รือไม่ และใน
ส่วนของตลาดภายในประเทศท่ีอยู่ในสถานะการณอ์ิ่มตวั จะมีวิธีการอย่างไรในการดึงรายไดก้ลบัมาเท่าเดิมหรือมาก
กวา่เดิม  
 ค าตอบ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ , ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน
เจา้หนา้ท่ีบริหาร ชีแ้จงว่าในขณะนีท่ี้คาดการณ์ไวร้ายไดจ้ากต่างประเทศยังไม่สามารถทดแทนรายไดท่ี้ขาดหายไป
ภายในประเทศไดภ้ายในระยะเวลาอนัสัน้ โดยบริษัทฯ ไดมี้การด าเนินการจดัการก าลงัพล เพ่ือรองรบักบัสถานการณท่ี์
เกิดขึน้โดยเฉพาะการแพรร่ะบาดของเชือ้ไวรสัโควิด-19  
  

ประธานฯ สอบถามว่ามีผูถื้อหุน้ท่านใดประสงคจ์ะสอบถามเพิ่มเติมอีกหรือไม่   เม่ือไม่มีผูถื้อหุน้ประสงคจ์ะ
สอบถามเพิ่มเติม ประธานฯ จึงขอเสนอใหท่ี้ประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก า ไรขาดทุน
เบด็เสรจ็ของบรษัิทฯส าหรบัรอบปีบญัชี สิน้สดุ ณ 31 ธนัวาคม 2562 

 
 มต ิท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติรบัทราบรายงานประจ าปี ของคณะกรรมการส าหรบัปี 2562 และอนมุตัิ          
งบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทนุเบด็เสรจ็ของบรษัิทฯ ส าหรบัรอบปี บญัชีสิน้สดุ ณ 31 ธันวาคม 2562 ซึ่งได ้  
ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการตรวจสอบ และตรวจสอบโดยผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตแลว้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน 305,473,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน   0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ  100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 
วาระที3่ พจิารณาอนุมัตงิดจ่ายเงนิปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 2562  
 พิธีกรไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 115 วรรคแรก “การ
จ่ายเงินปันผลประเภทอ่ืนนอกจากก าไรจะกระท ามิได ้ในกรณีท่ีบรษัิทยงัมียอดขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหจ้่ายปันผล” และ
ขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 37 วรรคแรก “หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผลจากเงินประเภทอ่ืนนอกจาก าไร ในกรณีท่ีบริษัทยงัมียอด
ขาดทนุสะสมอยู่หา้มมิใหแ้บ่งเงินปันผล” ประกอบกบับริษัทฯ มีนโยบายจ่ายเงินปันผลตามความสามารถในการท าก าไร 
และโดยความเห็นชอบของผูถื้อหุน้ โดยจ่ายเงินปันผลไม่เกินกว่ารอ้ยละ70 ของก าไรสทุธิ หลงัหกัภาษีแลว้ของงบการเงิน
เฉพาะกิจการ เวน้แตจ่ะมีความจ าเป็นหรอืเหตอุนัสมควรท่ีไมส่ามารถจ่ายเงินปันผลได”้ 
 ส าหรบัผลการด าเนินงานของบริษัทฯในปี 2562 งบการเงินเฉพาะกิจการบริษัทฯ ขาดทุน 114,646,227 ลา้น
บาท จงึเหน็สมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อหุน้พิจารณางดจ่ายเงินปันผล  ส  าหรบัผลการด าเนินงานปี 2562 
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 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเหน็และซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ไมมี่ ผูถื้อหุน้
แสดงความเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุน้พิจารณาอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2562 
 
 มต ิท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิงดจ่ายเงินปันผลส าหรบัผลการด าเนินงานประจ าปี 2562 
  โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 
  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้ 
 

เหน็ดว้ย จ านวน 304,923,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 550,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 
งดออกเสยีง จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 
 
วาระที4่ พจิารณาเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีอ่อกตามวาระ 
 พิธีกรไดชี้แ้จงต่อท่ีประชมุว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบริษัทฯ ขอ้ 
14 และ 32 ไดก้  าหนดไวว้า่ในการประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปีทกุครัง้ ใหก้รรมการออกจากต าแหน่ง อยา่งนอ้ยจ านวน 1
ใน 3 โดยใหก้รรมการท่ีอยู่ในต าแหน่งนานท่ีสดุเป็นผูอ้อกจากต าแหน่ง และกรรมการผูอ้อกจากต าแหน่งไปนนั อาจไดร้บั
เลือกเขา้รบัต าแหน่งอีกก็ได ้
 รายช่ือกรรมการออกจากต าแหน่งตามวาระมีจ านวน 4 คน ดงัมีรายช่ือตอ่ไปนี ้
  1) คณุอนงคศ์ิร ิไชยะกลุ  กรรมการ 
  2) คณุวีระชยั ศรขีจร  กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
      ประธานกรรมการบรหิารความเสี่ยง 

 3) คณุปรชีา จนัทรางกรู  กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ,  

     ประธานกรรมการสรรหา และก าหนดคา่ตอบแทน 

 4) คณุณฐิยา จงวฒันา  กรรมการ 

 
 และเพ่ือความโปร่งใส ซึ่งถือเป็นการปฏิบตัิท่ีครอบคลมุมากกว่าหลกัการก ากบัดแูลกิจการท่ีดี จึงไดเ้รียนเชิญ                       
กรรมการท่ีได้หมดวาระในครั้งนีอ้อกจากท่ีประชุม และเม่ือท่ีประชุมพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล  
เรียบรอ้ยแลว้ จะท าการเชิญกรรมการท่ีไดร้บัการเลือกตัง้กลบัเขา้สูท่ี่ประชมุ รวมถึงกรรมการท่ีมีสว่นไดส้ว่นเสียในวาระนี ้
จะท าการงดการใชส้ิทธิออกเสียงในวาระนี ้
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 ส าหรบัวิธีการนบัคะแนนเสียงในวาระแต่งตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะใชว้ิธีแต่งตัง้เป็นรายบคุคล ซึ่งจะแบ่งคะแนน
เสียงใหแ้ก่ผูใ้ดมากนอ้ยเพียงใดไม่ได้  โดยบริษัทฯ ไดจ้ดัส่งขอ้มลูประวัติโดยสงัเขปของกรรมการท่ีแต่งตั้งใหม่ ทัง้ 4 คน
ดงักลา่วใหแ้ก่ผูถื้อหุน้พรอ้มหนงัสือเชิญประชมุลว่งหนา้ก่อนการประชมุแลว้ 
 ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทน ไดมี้มติคัดเลือกกรรมการท่ีไดอ้อกตามวาระทั้ง            
4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยท่ีประชุมไดพ้ิจารณาถึงบุคคลท่ีมีคณุสมบตัิครบถว้น ตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 และมีความเหมาะสมในด้านต่างๆ อาทิ ความรู ้ ความสามารถ 
ประสบการณแ์ละประวตัิการท างานท่ีดี มีภาวะผูน้  า มีวิสยัทศันก์วา้งไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม และท่ีส าคญัไดอ้ทุิศ 
เวลาในการบรหิารงานของบรษัิทฯ อยา่งเตม็ท่ี และเพียงพอในการที่จะเป็นประโยชนต์อ่บรษัิทฯ 
  

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเหน็และซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้   แตไ่มมี่ผูถื้อหุน้แสดง
ความเห็นหรือสอบถาม  ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชมุผูถื้อหุน้พิจารณา เลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีออกตามวาระ 
ตามรายละเอียดท่ีเสนอ 
 

 มติ ท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการเลือกตั้งกรรมการท่ีพน้จากต าแหน่งตามวาระในครัง้นีท้ัง้ 4 คน กลบั
เขา้ด ารงต าแหน่งเดิมอีกวาระหนึ่งโดยมีรายละเอียดดงันี ้
 
 1) นางอนงคศ์ิริ ไชยะกุล กรรมการ (ไม่มีการถือหุน้ในบริษัท) ท่ีประชุมมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียง

ขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

 
เหน็ดว้ย จ านวน 304,923,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 550,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

 2) นายวรีะชัย ศรีขจร กรรมการอสิระ และกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ง 

 โดย นายวีระชัย ศรีขจร (ไม่มีการถือหุน้ในบริษัท) ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงขา้งมากของผู้

ถือหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้
 

เหน็ดว้ย จ านวน 304,921,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 552,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน 
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 3) นายปรีชา จันทรางกูร กรรมการอิสระ, กรรมการตรวจสอบ, ประธานกรรมการสรรหา และก าหนด

ค่าตอบแทน 

 โดย นายปรีชา จันทรางกูร (ไมมี่การถือหุน้ในบรษัิท) ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงขา้งมากของ

ผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนดงันี ้

.  

เหน็ดว้ย จ านวน 304,921,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 552,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

  4)  นายคุณณฐิยา จงวัฒนา  กรรมการ (ไม่มีการถือหุน้ในบริษัท) ท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนน

เสียงขา้งมากของผถืูอหุน้ซึง่มาประชมุและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี-้. 

 
เหน็ดว้ย จ านวน 304,923,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 550,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
 

วาระที5่ พจิารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรับปี 2563 

 พิธีกรไดชี้แ้จงต่อท่ีประชุมว่าตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดัพ.ศ. 2535 ไดก้  าหนดไวว้่าใหก้รรมการมี

สิทธิไดร้บัคา่ตอบแทนจากบรษัิทในรูปของเงินรางวลั เบีย้ประชมุ บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชนต์อบแทนในลกัษณะอ่ืน 

หรอืตามท่ีท่ีประชมุผูถื้อหุน้จะพิจารณา 

 ทัง้นี ้ท่ีประชุมคณะกรรมการสรรหาและก าหนดค่าตอบแทนไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า  เพ่ือใหเ้หมาะสม และ

สอดคลอ้งกับภาระหนา้ท่ีความรับผิดชอบ และเทียบเคียงไดก้ับ ค่าตอบแทนกรรมการในบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทยท่ีอยู่ในอตุสาหกรรมและธุรกิจท่ีมีขนาด ใกลเ้คียงกนั จึงเห็นสมควรเสนอท่ีประชมุสามญัผูถื้อ

หุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2563  ในอตัราเท่ากบัปี 2562 และงดจ่ายค่าเบีย้ประชุมต่างๆ  

ซึง่ภายใตว้งเงินไมเ่กินจ านวน 8,000,000 บาทตอ่ปี และก าหนดรายละเอียดค่าตอบแทนกรรมการ โดยมีรายละเอียดดงันี ้



 

                                                                                                                               11/15 | P a g e  

 

สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

ต าแหน่ง ค่าบ าเหน็จ
กรรมการ

(บาท/เดอืน) 

งดค่าเบีย้
ประชุม 

(บาท/คร้ัง) 
ประธานกรรมการ 78,750 - 
กรรมการ 34,650 - 
ประธานคณะกรรมการบรหิาร - - 
กรรมการบรหิาร - - 
ประธานกรรมการตรวจสอบ 23,100 - 
กรรมการตรวจสอบ 23,100 - 
ประธานคณะกรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 
กรรมการสรรหาและก าหนดคา่ตอบแทน - - 
ประธานคณะกรรมการบรหิารความเสี่ยง - - 
กรรมการบรหิารความเสี่ยง  - - 

 

 ประธานฯ ไดเ้ปิดโอกาสใหท่ี้ประชมุแสดงความคิดเห็นและซกัถามค าถามเก่ียวกบัวาระนี ้ปรากฏวา่ไมมี่                 

ผูถื้อหุน้แสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จงึขอเสนอที่ประชมุผูถื้อหุน้พิจารณาก าหนดค่าตอบแทน                      

คณะกรรมการส าหรบัปี 2563 และงดจ่ายค่าเบีย้ประชมุตา่งๆ ตามรายละเอียดท่ีเสนอ  

 

 มต ิท่ีประชมุพิจารณาแลว้ มีมติอนมุตัิการก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการส าหรบัปี 2563 และงดจ่ายค่าเบีย้

ประชมุตา่งๆ ในวงเงิน ไมเ่กินปีละ 8,000,000 บาท และก าหนดรายละเอียดค่าตอบแทนคณะกรรมการตามท่ีเสนอ 

 

 โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่าสองในสามของผูถื้อหุน้ซึ่งมาประชมุและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดงันี ้

  
เหน็ดว้ย จ านวน 304,923,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 99.82 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 550,000 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0.18 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

    *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

วาระที6่ พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชแีละก าหนดค่าสอบบัญชีประจ าปี 2563 

 พิธีกรชีแ้จงตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตัิบรษัิทมหาชนจ ากดั  พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษัิทฯ ขอ้ 32

ไดก้  าหนดไวว้่า ใหท่ี้ประชมุสามญัผูถื้อหุน้ประจ าปี แต่งตัง้ผูส้อบบญัชี และ  ก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบญัชีของบรษัิทฯ 

ทกุปี โดยในการแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีจะแตง่ตัง้ผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได ้

 โดยท่ีประชมุคณะกรรมการตรวจสอบไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่าบรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั ซึ่งเป็นผูส้อบบญัชีของ

บรษัิทฯ ในปีท่ีผ่านมา มีมาตรฐานในการสอบบญัชีเป็นท่ีน่าเช่ือถือ ประกอบกบัค่าตอบแทนการสอบบญัชี ส  าหรบัปี 2563 

ท่ีเสนอมานัน้ เห็นว่าอยู่ในระดบัท่ีเหมาะสมกบัภาระหนา้ท่ีในการสอบทานและตรวจสอบงบการเงินรวมของบริษัทฯ และ

บรษัิทยอ่ย นอกจากนี ้บรษัิท กรนิทร ์ออดิท จ ากดั เป็นผูส้อบบญัชีท่ีไม่มีความสมัพนัธห์รอืสว่นไดส้ว่นเสียกบับรษัิทฯ หรือ

บรษัิทย่อย ผูบ้รหิาร ผูถื้อหุน้รายใหญ่ หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักลา่วในลกัษณะท่ีจะมีผลกระทบต่อการปฏิบตัิหนา้ท่ี

อยา่งเป็นอิสระแตอ่ยา่งใด 

 คณะกรรมการตรวจสอบจึงมีมติคัดเลือกบริษัท กรินทร ์ออดิท  จ ากัด เป็นผูส้อบบัญชีของบริษัทฯ ส าหรับ               

การสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และจดัท างบการเงินประจ าปี 2563 โดยมีรายละเอียดของผูส้อบบญัชีรบัอนญุาตดงันี ้

 1) นายเจษฎา     หงัสพฤกษ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  3759 และ/หรอื 

 2) นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  7305 และ/หรอื 

 3) นายจิโรจ     ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5113 และ/หรอื 

 4) นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4713 และ/หรอื 

 5) นางสมุนา   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5897  

  

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ     

ได ้และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีจ านวน 

700,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2563 จ านวน 1,735,000 บาท โดยคา่สอบบญัชีท่ีเสนอในปี 2563 นี ้สงูกว่า

ปี 2562 จ านวน 125,000 บาท หรอืรอ้ยละ 7.76 

 ประธานฯ ได้เปิดโอกาสใหท่ี้ประชุมแสดงความคิดเห็นและซักถามค าถามเก่ียวกับวาระนี ้ปรากฏว่าไม่มี                 

ผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นหรือสอบถาม ประธานฯ จึงขอเสนอท่ีประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และ

ก าหนดคา่สอบบญัชีประจ าปี 2563 

 

 มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง บริษัท กรินทร ์ออดิท จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ                     

ส  าหรบัการสอบทานงบการเงินรายไตรมาส และการจดัท างบการเงินประจ าปี 2563 ดงัมีรายละเอียดของผูส้อบบญัชีรบั 

อนญุาตตอ่ไปนี ้
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

 

 1) นายเจษฎา     หงัสพฤกษ ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  3759 และ/หรอื 

 2) นางสาวกรรณิการ ์ วิภาณรุตัน ์   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  7305 และ/หรอื 

 3) นายจิโรจ     ศิรโิรโรจน ์  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5113 และ/หรอื 

 4) นางสาวนงลกัษณ ์ พฒันบณัฑิต   ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  4713 และ/หรอื 

 5) นางสมุนา   เสนีวงศ ์ณ อยธุยา  ผูส้อบบญัชีรบัอนญุาต เลขท่ี  5897  

  

โดยใหผู้ส้อบบญัชีคนใดคนหนึ่งมีอ  านาจในการตรวจสอบบญัชี และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ     

ได ้และก าหนดค่าสอบทานงบการเงินรายไตรมาสจ านวน 1,035,000 บาท และค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปีจ านวน 

700,000 บาท รวมเป็นคา่สอบบญัชีส าหรบัปี 2563 จ านวน 1,735,000 บาท 

 

  โดยท่ีประชมุมีมติอนมุตัิดว้ยการลงคะแนนเสียงขา้งมากของผูถื้อหุน้ซึง่มาประชมุและ 

  มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ดงันี-้. 

เหน็ดว้ย จ านวน 305,473,895 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 
ไม่เหน็ดว้ย จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 0 
งดออกเสยีง จ านวน 790 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
บตัรเสยี จ านวน 0 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ - 
รวม จ านวน 305,474,685 เสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 100 

   *ไม่น  าคะแนนเสียงจากบตัรเสียและงดออกเสียงมารวมเป็นฐานในการนบัคะแนน* 

 

วาระที7่ พจิารณาเร่ืองอืน่ๆ 

 พิธีกรชีแ้จงว่าคณะกรรมการบริษัทไม่มีวาระท่ีจะเสนอผูถื้อหุน้พิจารณาแลว้ จึงสอบถามว่ามีผูถื้อหุน้จะเสนอ

วาระหรอืสอบถามหรอืไม ่

 ค าถาม 1. นายสกุฤษฎิ ์ ภมรพงศอ์มัพร ผูร้บัมอบฉนัทะจากบรษัิท ยนิูแอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั สอบถามดงันี ้

 1.1 หุน้บรุมิสิทธิท่ีบรษัิทถืออยูส่ามารถซือ้ขายไดห้รอืไม ่หากขายไดต้อ้งด าเนินการอยา่งไร  

 1.2 กรณีท่ีบริษัท พฒันก์ล จ ากดั (มหาชน) ไดย่ื้นของจดทะเบียนหุน้บุริมสิทธิเขา้ตลาดหลกัทรพัยแ์ลว้ผลเป็น

อย่างไร เน่ืองจากทราบมาว่าการย่ืนจดทะเบียนไม่ผ่านเกณฑข์องตลาดหลกัทรพัย ์เช่นนีจ้ะมีวิธีการด าเนินการอย่างไร

ตอ่ไป 

 ค าตอบ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ , ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบรหิาร ชีแ้จงวา่  
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

 1.1 ยงัซือ้ขายไมไ่ด ้ยกเวน้การซือ้ขายกนัเอง เน่ืองจากยงัไมส่ามารถจดทะเบียนหุน้บรุมิสิทธิได ้

 1.2 หุน้บุริมสิทธิในขณะนีย้ังไม่สามารถจดทะเบียนได ้เน่ืองจากติดปัญหาขอ้กฎหมายเก่ียวกับการตีความ              

ของศาล 

 

 ค าถาม 2. นายสกุฤษฎิ ์ ภมรพงศอ์มัพร ผูร้บัมอบฉนัทะจากบรษัิท ยนิูแอร ์คอรป์อเรชั่น จ ากดั สอบถามเพิ่มเติม

ว่าจากกรณีท่ีไม่สามารถจดทะเบียนหุน้บรุิมสิทธิได ้เพราะติดปัญหาเรื่องการตีความของศาลนัน้ เป็นปัญหาเก่ียวกบัการ

ตีความในเรื่องใด 

 ค าตอบ นางสาววรรณพร ตฤณวิสทุธิกลุ  ประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารสายงานบริหาร และผูร้บัผิดชอบสงูสดุใน

ฝ่ายบญัชีและการเงิน ชีแ้จงว่าบริษัทฯ ไดอ้อกหุน้บรุิมสิทธิจากแผนฟ้ืนฟูกิจการตามศาลลม้ละลายกลาง แต่ในส่วนของ

ตลาดหลกัทรพัยไ์ดย้ึดตามกฎหมายมหาชนและหลกัเกณฑข์องกลต. จึงมีความขัดแยง้กันหากออกหุน้ก่อนย่ืนจะไม่

สามารถน าไปซือ้ขายในตลาดไดจ้ึงติดปัญหาในส่วนนีอ้ยู่ แต่ในเรื่องการซือ้ขายหุน้สามารถซือ้ขายนอกตารางได ้โดยการ

ตกลงราคากนัระหว่างผูซื้อ้และผู้ขาย ในระหว่างท่ียงัไม่สามารถเอาหุน้เขา้ตลาดไดผู้ถื้อหุน้ยงัคงไดร้บัผลตอบแทนตามท่ี

ระบไุวคื้อมีสิทธิไดร้บัผลตอบแทนก่อนผูถื้อหุน้สามญั 

  

 ค าถาม 3. นางเลิศลกัษณ ์ ลีนตุพงษ์ บุญนิพทัธ ์ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่าในช่วงนีท่ี้ค่าเงินบาทเริ่ม

ออ่นลง บรษัิทฯ น่าจะมีก าไรเพิ่มขึน้ อยากทราบวา่ผลประกอบการปีนีค้าดวา่จะเป็นบวกหรอืไม ่หรอืจะขาดทนุตอ่ไป  

 ค าตอบ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ , ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ถา้ดูประมาณการท่ีจัดท าในปลายปีท่ีแลว้ ส  าหรบัแผนงานในปีนีน้่าจะเดินไปไดดี้กว่าเดิม 

เน่ืองจากมีการปรบัปรุงเรื่องค่าใชจ้่ายภายในบรษัิทฯ ปรบัปรุงประสิทธิภาพในการท างาน แต่ขณะนีมี้เรื่องการแพรร่ะบาด

ของไวรสัโควิด-19 ท าใหไ้ม่สามารถคาดการณใ์นระยะยาวได ้ซึ่งในประเทศไทยก็เหมือนอยู่ในสถานการณปิ์ดประเทศ 

บริษัทต่างๆพนักงานส่วนใหญ่ก็ไม่สามารถออกมาท างานได ้ส่งผลใหธุ้รกิจซบเซา ท่ีมีการพูดคุยกับลกูคา้ส่วนใหญ่ก็มี

ยอดขายลดลงประมาณ 30 – 50 % นอกจากท่ีบรษัิทฯ ไดร้บัผลกระทบโดยตรงแลว้นัน้ หากยอดขายลกูคา้ไม่เพิ่มขึน้การ

ลงทุนก็จะไม่น่าจะเกิดขึน้ ในตลาดของต่างประเทศเองลูกคา้ส่วนใหญ่ของบริษัทฯ ก็อยู่ในกลุ่มอาเซียนซึ่งจากการ

วิเคราะหก์ารขายน่าจะหนกักว่าเราทัง้หมด ภายในระยะสัน้คือภายในปีนี ้สิ่งท่ีเราตระหนกัไม่ใช่เรื่องก าไรแลว้  เพราะมอง

ว่าโอกาสจะก าไรน่าจะไม่มี แต่ท่ีควรตระหนกัเป็นเรื่องไม่ใหข้าดกระแสเงินสด เพ่ือใหบ้รษัิทฯ สามารถด าเนินกิจการไปได้

จนกว่าสถานการณ์จะดีขึน้ หรือจนกว่าจะมียารักษาหรือวัคซีน หรือมีมาตรการอ่ืนๆ มาช่วยใหธุ้รกิจต่างๆ กลับมา

ด าเนินการกิจการไดเ้ป็นปกติ ซึ่งเป็นเรื่องท่ีคาดการณไ์ม่ได ้แต่สิ่งท่ีเกิดขึน้ก็ไม่ได้ท  าใหข้ายไม่ได ้ในวิกฤติก็ยงัมีโอกาส

เกิดขึน้ท่ีบรษัิทฯ มองเหน็และไดด้  าเนินการไปแลว้ 
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สิ่งท่ีสง่มาดว้ย 1. 

 ค าถาม 4. นายประวิทย ์ แซ่เจีย ผูถื้อหุน้มาดว้ยตนเอง สอบถามว่า ท่ีพดูถึงแนวโนม้ในปีนีท่ี้ว่ามีโอกาสจะท า

ก าไรนัน้ยากและเป็นหว่งสถานการณก์ระแสเงินสด จากท่ีดแูผนงานที่จะท าในปีนีท่ี้เดน่ชดัเหน็จะเป็นเรื่องการลดค่าใชจ้่าย

จากการตดัจ านวนคน  ไม่ทราบว่ามีแผนธุรกิจอย่างอ่ืนท่ีจะสามารถหารายไดใ้หม่หรือไม่ ในส่วนจากต่างประเทศก็เป็น

เรื่องท่ีดีท่ีมีสดัสว่นเพิ่มขึน้ แต่บรษัิทฯ เรามีส านกังานใหญ่อยู่ในประเทศไทย และรายไดจ้ากปีท่ีผ่านมาเปรียบเทียบแลว้มี

รายไดล้ดลงพอสมควร ไม่ทราบว่ามองรายไดท่ี้เป็นส่วนภายในประเทศจากส่วนอ่ืนหรือจะหาจากส่วนอ่ืนๆเพิ่มเติมได้

หรอืไม ่นอกจากรายไดจ้ากตา่งประเทศ 

 ค าตอบ นายแสงชัย โชติช่วงชัชวาล รองประธานกรรมการ , ประธานคณะกรรมการบริหาร และประธาน

เจา้หนา้ท่ีบริหาร ชีแ้จงว่า ในเรื่องของค่าใชจ้่ายมีการจดัการไวแ้ละด าเนินการจดัการต่อเน่ืองอยู่จากสถานการณ์มีการ

เปลี่ยนแปลงค่อนขา้งเยอะ ในส่วนของรายไดเ้น่ืองจากเรามี Backlog จากปีท่ีแลว้ค่อนขา้งเยอะ ส่วนรายไดใ้หม่มีเขา้มา

หรอืไมน่ัน้ จากวิกฤตท่ีิเกิดขึน้มีความเปลี่ยนแปลงท่ีเหน็ไดช้ดัคือ เรื่องการขาดแคลนอาหาร จากปัญหาโรคระบาดท่ีเกิดขึน้

ในหลายประเทศไมส่ามารถผลิตอาหารได ้ซึง่ในประเทศไทยมีมาตรฐานในการผลติอาหารสงูน่าจะสามารถสง่ออกได ้จาก

ท่ีประเทศต่างๆ เคยซือ้อาหารไดจ้ากหลายหลายแหล่ง น่าจะเปลี่ยนสดัส่วนมาซือ้ท่ีประเทศไทยมากขึน้ ซึ่งมีลกูคา้ท่ีคาด

ว่าจะสง่ออกไดม้ากขึน้แต่ก็ยงัติดขดัเรื่องการขนสง่ขา้มประเทศท่ีมีการหยดุชะงกัเน่ืองจากการปิดประเทศท าใหก้ารขนส่ง

ขา้มประเทศถกูจ ากดั ซึ่งมองว่าน่าจะเป็นระยะสัน้และคงมีมาตรการออกมาเพ่ือช่วยให้สามารถส่งออกอาหารได ้น่าจะ

สามารถรกัษาสมดลุในสว่นนีไ้ด ้และในสว่นของอตุสาหกรรมน า้แข็งเอง ในเรื่องการขนส่งน า้แข็งจากโรงงานไปยงัรา้นคา้

ปลีกดว้ยวิธีการบรรจุถุงกระสอบไม่น่าจะท าได ้เน่ืองจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 การขนส่งอาหารตอ้งมี

มาตรฐานในการขนสง่ท่ีสะอาดและลดการสมัผสั จงึเป็นโอกาสท่ีดีท่ีจะขายเครื่องจกัรในหมวดการบรรจอุตัโนมตัิท่ีบรษัิทฯ

มีการพฒันามาและขายไปจ านวนหนึ่งแลว้ ซึง่เรามีลกูคา้ท่ีใชแ้ลว้ประสบความส าเรจ็ สามารถใชเ้ป็นฐานในการขยายได ้  

อีกส่วนหนึ่งท่ีไม่น่าจะเยอะมากคือการยา้ยคนไปส่วนภูมิภาค เน่ืองจากในส่วนภูมิถาคปริมาณการใชเ้ครื่องจักรเหล่านี ้
นอ้ยน่าจะมีการขยบัขึน้อีก ในสว่นของต่างประเทศจึงตอ้งท าการรกัษาลกูคา้เดิมไว ้เพราะการหาลกูคา้รายใหม่คงจะยาก 
ซึง่ในภาพรวมคาดการณว์า่จะลดลงแตย่งัสามารถเดินตอ่ไปได ้
    

 ประธานฯ สอบถามท่ีประชมุวา่มีผูถื้อหุน้ท่านใดจะแสดงความคิดเหน็และซกัถามค าถามอีกหรือไม่ ปรากฏว่าไม่

มี ประธานฯ กลา่วขอบคณุผูเ้ขา้รว่มประชมุแลว้กลา่วปิดประชมุ 

ปิดประชมุเวลา11.15 น. 

 

     ลงช่ือ...................................................  ประธานท่ีประชมุ 
                 (นายปีติพงศ ์พึง่บญุ ณ อยธุยา)  
 

     ลงช่ือ………………………..................   เลขานกุารบรษัิท 
              (นางสาววรรณพร  ตฤณวิสทุธิกลุ) 


