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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2562 ของ 
บริษัท ธนพริิยะ จ ากัด (มหาชน) 

 
 บริษัท ธนพิริยะ จ ำกัด (มหำชน) (“บริษัทฯ”) ได้จัดให้มีกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2562 เ ม่ือ 
วนัองัคำรท่ี 23 เมษำยน 2562 เวลำ 14.00 นำฬกิำ ณ ห้องธำรำเทพ อำคำรธำรำเทพฮอลล์ โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เลขท่ี 
247 ถนนรัชดำภิเษก แขวงดนิแดง เขตดนิแดง กรุงเทพมหำนคร โดยมีนำยแพทย์พษิณ ุขนัตพิงษ์ เป็นประธำนในท่ีประชุม
และมีกรรมกำรบริษัท ผู้บริหำร และผู้ เข้ำร่วมประชมุอ่ืน ๆ โดยมีรำยละเอียดดงันี ้ 

 
กรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชมุ 

1. นำยแพทย์พษิณ ุ ขนัตพิงษ์ ประธำนกรรมกำร / กรรมกำรอิสระ / ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

2. ดร.วฒันำ  ยืนยง กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / ประธำนกรรมกำรสรรหำและ
ก ำหนดคำ่ตอบแทน 

3. ดร.เฉลมิชยั  ค ำแสน กรรมกำรอิสระ / กรรมกำรตรวจสอบ / กรรมกำรสรรหำและก ำหนด
คำ่ตอบแทน 

4. นำยธวชัชยั  พฒุิพริิยะ กรรมกำร / กรรมกำรผู้จดักำร 

5. นำงอมร พฒุิพริิยะ กรรมกำร 

6. นำงจฬุำรัตน์  งำมเลศิลี ้ กรรมกำร / กรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทน 

7. นำงสำวบษุกร  ถดัทะพงษ์ กรรมกำร 

 

กรรมกำรของบริษัทฯ ทัง้ 7 ท่ำนข้ำงต้นเข้ำร่วมประชมุครบ 7 ท่ำน คิดเป็นร้อยละ 100 ของจ ำนวนคณะกรรมกำร
ของบริษัทฯ 
 
ผู้บริหำรท่ีเข้ำร่วมประชมุ 
นำยพทิยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน / เลขำนกุำรบริษัท 

 
ผู้ ร่วมประชมุอ่ืน ๆ 

1. นำยวชิยั รุจิตำนนท์ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั 

2. นำงสำวโสรยำ วงศ์จนัทร์ติบ้ ผู้สอบบญัชีจำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั 

3. นำยชำตพิร บำรมี ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

4. นำยภชุงค์ ตณัฑมุำศ ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 

5. นำยธนวฒัน์ ป้อมบบุผำ 

6. นำงสำวทรำยทอง ผดงุทอง 
ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
ท่ีปรึกษำกฎหมำยจำกบริษัท ลีกลั แอดไวซอร่ี เคำน์ซิล จ ำกดั 
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ประธำนฯ กล่ำวขอบคณุผู้ ถือหุ้นท่ีได้มำเข้ำร่วมประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2562 ของบริษัทฯ และแถลงว่ำมีผู้ ถือหุ้น
เข้ำร่วมประชุมด้วยตนเองและโดยกำรรับมอบฉันทะทัง้สิน้ 63 ท่ำน นับจ ำนวนหุ้นได้ 598,929,202 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 
74.8662 ของจ ำนวนหุ้นซึ่งได้จ ำหน่ำยแล้ว และเป็นผู้มีสทิธิออกเสียง จึงครบเป็นองค์ประชมุตำมข้อบงัคบัของบริษัทฯ 

ประธำนฯ จึงเปิดประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 และได้เชิญผู้ถือหุ้นรับฟังค ำชีแ้จงเร่ืองวธีิกำรออกเสียง
ลงคะแนนและกำรนบัคะแนนเสียง โดยสรุปดงันี  ้
 1. กำรออกเสียงโหวตในแตล่ะวำระ ทกุท่ำนสำมำรถออกเสียงได้ตำมจ ำนวนหุ้นท่ีมี หรือตำมจ ำนวนหุ้นท่ีได้รับ
มอบฉนัทะมำ โดยถือวำ่ 1 หุ้นเท่ำกบั 1 คะแนนเสียง โดยในกำรโหวตจะไมส่ำมำรถแบง่แยกจ ำนวนหุ้นเพ่ือแยก กำร
ลงคะแนนเสียงได้ เว้นแตเ่ป็นผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ค. หรือคสัโตเดียนท่ีท ำหน้ำท่ีดแูลหลกัทรัพย์ให้แก่นกัลงทุนตำ่งประเทศ 
ส ำหรับผู้ รับมอบฉนัทะแบบ ข. ซึ่งผู้มอบฉนัทะได้ท ำกำรระบกุำรลงคะแนนมำแล้ว ผู้ รับมอบฉนัทะต้องลงคะแนนตำมท่ีผู้
มอบฉนัทะระบไุว้ โดยในกำรลงคะแนนสำมำรถเลือกได้ดงัตอ่ไปนี ้เห็นด้วย ไมเ่ห็นด้วย และงดออกเสียง 

 2. เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนจะท ำกำรพิมพ์บตัรลงคะแนนให้ส ำหรับกรณี ดงัตอ่ไปนี  ้
  2.1 ผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง หรือ  
  2.2 ผู้ รับมอบฉันทะ ทัง้นีไ้ด้รับกำรมอบฉันทะแบบ ข. และ ค. ในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะให้สิทธิผู้ รับมอบ

ฉนัทะลงคะแนนเสียงแทนได้ในวำระท่ีระบ ุ
 3. เจ้ำหน้ำท่ีลงทะเบียนจะไม่พิมพ์บตัรคะแนนในกรณีท่ีผู้มอบฉันทะได้ระบุกำรลงคะแนนในวำระต่ำง ๆ แล้ว 

โดยมอบให้ผู้ รับมอบฉนัทะเข้ำประชมุแทนและออกเสียงให้ตรงตำมท่ีผู้มอบฉนัทะประสงค์ 
 4. ก่อนเรียกเก็บบตัรคะแนนเพ่ือท ำกำรอนุมตัิในแต่ละวำระ ผู้ เข้ำร่วมประชุมสำมำรถสอบถำมรำยละเอียดท่ี

เก่ียวข้องกับวำระนัน้ ๆ  ได้ โดยในกรณีท่ีผู้ เข้ำร่วมประชมุต้องกำรสอบถำม กรุณำยกมือขึน้และแจ้งช่ือนำมสกลุพร้อมทัง้
ชีแ้จงวำ่เป็นผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเองหรือเป็นผู้ รับมอบฉนัทะ 

 5. ในกำรนบัคะแนน บริษัทฯจะน ำระบบบำร์โค้ดมำใช้ในกำรนบัคะแนนเสียงเพ่ือควำมรวดเร็วในกำรประมวลผล
กำรนับคะแนนเสียง กำรประมวลผลกำรนับคะแนนเสียงในแต่ละวำระจะน ำคะแนนเสียงท่ีไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และ
บตัรเสีย หกัออกจำกจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีออกเสียง ทัง้ในท่ีประชมุและท่ีมอบฉนัทะ 

 6. หำกท่ำนผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉันทะท่ำนใดประสงค์จะออกจำกท่ีประชมุก่อนกำรปิดประชมุและประสงค์จะ
ลงคะแนนเสียงในวำระท่ีเหลือ ขอให้สง่บตัรลงคะแนนพร้อมลงลำยมือช่ือให้กบัเจ้ำหน้ำท่ีก่อนออกจำกห้องประชมุ บริษัทฯ
จะท ำกำรบนัทึกคะแนนเสียงของท่ำนไว้ 

 7. ผลกำรนบัคะแนนจะประกำศหลงัจำกท่ำนประธำนฯ ร้องขอให้ผู้ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะลงคะแนนในแต่ละ
วำระ ผลกำรนบัคะแนนจะรวมจำกผู้ถือหุ้นท่ีมำด้วยตนเอง ผู้ รับมอบฉนัทะท่ีได้รับสทิธิให้ลงคะแนนแทน และรวมถึงกรณีท่ี
ผู้มอบฉนัทะระบคุะแนนไว้ลว่งหน้ำผำ่นทำงผู้ รับมอบฉนัทะ 

 8. กรณีท่ีผลกำรลงคะแนนเท่ำกนั ประธำนฯ จะท ำกำรโหวตเพิม่อีกหนึ่งเสียงเพ่ือเป็นกำรชีข้ำด 
 9. บตัรลงคะแนนของผู้ ท่ีลงมตเิห็นด้วย ให้น ำสง่คืนก่อนออกจำกห้องประชมุ 

ในสว่นของวำระกำรประชมุ ประธำนฯจะด ำเนินกำรประชุมตำมวำระท่ีแจ้งในหนงัสือเชิญประชมุตำมล ำดบั โดย
มตขิองท่ีประชมุจะต้องประกอบไปด้วยคะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้
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 กำรนับผลกำรลงคะแนนเสียง จะใช้มติเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและออกเสียงลงคะแนนยกเว้น
วำระท่ี 6 เร่ืองพจิำรณำอนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำร จะใช้มตไิมน้่อยกวำ่สองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นซึ่ง
มำประชุม และวำระท่ี 8 พิจำรณำอนุมตั ิแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ 39 จะต้อง
ได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของผู้ ถือหุ้ นท่ีเข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ส่วนวำระท่ี 2 เร่ือง
พจิำรณำรับทรำบผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ เป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ ไมมี่กำรลงคะแนนเสียง  
 ในกำรส่งหนังสือเชิญประชุมนัน้ บริษัทฯ ได้ส่งหนังสือเชิญประชุมไปยังผู้ ถือหุ้นทำงไปรษณีย์ลงประกำศใน
หนงัสือพมิพ์ และลงรำยละเอียดกำรประชมุทำงเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ   

 เม่ือไม่มีผู้ ถือหุ้ นท่ำนใดมีข้อสงสัยในกำรลงคะแนนเสียงแล้ว ประธำนฯ จึงขอเร่ิมกำรประชุมเพ่ือพิจำรณำ
ระเบียบวำระตำ่ง ๆ ตำมท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือเชิญประชมุ ดงันี ้
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 
 

ประธำนได้เสนอรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ ถือหุ้ นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวันท่ี 11 เมษำยน 2561 
รำยละเอียดตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชมุท่ีได้แนบมำด้วยกบัหนงัสือเชิญประชมุ ให้ท่ีประชมุพจิำรณำรับรอง 
 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม
เพิม่เตมิ ประธำนฯ จึงขอให้ท่ีประชมุพจิำรณำรับรองรำยงำนกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2561 
 
มต ิ ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรำยงำนกำรประชุมวิสำมญัผู้ ถือหุ้นประจ ำปี 2561 ซึ่งประชุมเม่ือวนัท่ี 
11 เมษำยน 2561 
 

เห็นด้วย 599,084,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง   
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,084,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

 
หมายเหตุ   ก่อนกำรลงมติในวำระท่ี 1 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชมุ เพิ่มอีกจ ำนวน 2 รำย ท ำให้มีจ ำนวนผู้ ถือหุ้น

ท่ีมำประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมติในวำระท่ี 1 เท่ำกับ 65 รำย มีจ ำนวนหุ้ นรวม
ทัง้หมด  599,084,802 หุ้น 



 บริษัท ธนพริิยะ จ ำกดั (มหำชน) 
ส ำนักงำนใหญ่ : 329 หมู่ 8 ต  ำบลบำ้นดู่ อ  ำเภอเมืองเชียงรำย จงัหวดัเชียงรำย 57100 

THANAPIRIYA PUBLIC COMPANY LIMITED 
Head Office : 329 Moo 8 Ban Du, Muang Chiang Rai, Chiang Rai  57100 Thailand 

 

Z:/ 084550-SP  

  4 

วาระที่ 2 พจิารณารับทราบผลการด าเนินงานของบริษัท 

ประธำนฯ ได้รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบปีบญัชีสิน้สดุวนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 บริษัทได้มีกำรเปิด
สำขำเพิม่จ ำนวน 5 สำขำ รวมเป็น 24 สำขำ ณ สิน้ปี 2561 บริษัทฯ มีรำยได้รวมจ ำนวน 1,779.8 ล้ำนบำท โดยมีก ำไรสทุธิตำม
งบกำรเงินรวมจ ำนวน 65.1 ล้ำนบำท รำยละเอียดปรำกฏตำมรำยงำนประจ ำปีท่ีได้แนบมำพร้อมกบัหนงัสือเชิญประชมุ 

ธนพริิยะ ได้เข้ำร่วมใน “แนวร่วมปฏิบตัขิองภำคเอกชนไทย ในกำรตอ่ต้ำนกำรทจุริต”  และได้รับกำรรับรองแล้วในปี 
2561  เพ่ือแสดงเจตนำรมณ์และควำมมุง่มัน่ในกำรตอ่ต้ำนคอร์รัปชันในทุกรูปแบบ เพ่ือให้มัน่ใจว่ำ ธนพริิยะ มีนโยบำย แนว
ปฏิบตัิ และข้อก ำหนดในกำรด ำเนินกิจกำรท่ีเหมำะสม ตำมนโยบำยกำรก ำกับดแูลกิจกำรท่ีดี และพฒันำสู่องค์กรแห่งควำม
ยัง่ยืน เป็นร้ำนค้ำปลีกท้องถิ่นของคนไทย ท่ีเตบิโตเคียงคูเ่ศรษฐกิจของประเทศอย่ำงยัง่ยืนได้ 

การลงมต ิวำระนีเ้ป็นวำระแจ้งเพ่ือทรำบ ไมมี่กำรลงคะแนนเสียง 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมต ิ โดยค ำถำมและค ำตอบ
สรุปได้ดงันี ้

(1) คณุเพียงใจ ชีวภำพ ผู้ รับมอบฉนัทะ สอบถำมวำ่ ท ำไมคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยถึงเพิม่ขึน้สงูโดยเพิม่ขึน้เกือบ        20 
ล้ำนบำท ในขณะท่ีรำยได้เพิม่ขึน้ 178 ล้ำนบำท 

 ตอบ นำยพทิยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงวำ่ ในปี 2561 บริษัทฯ 
มีกำรเปิดสำขำเพิม่ประมำณ 5 สำขำ ท ำให้ในช่วงท่ีบริษัทฯ ขยำยสำขำรำยได้จึงยงัไมเ่พิม่ขึน้เต็มท่ี แตค่ำ่ใช้จ่ำย 
เช่น คำ่เส่ือมรำคำหรือคำ่ใช้จ่ำยพนกังำน ยงัคงเพิม่ขึน้ในแตล่ะสำขำประกอบกบัสภำวะเศรษฐกิจในช่วงปี 2561 
ไมด่ี สง่ผลให้ยอดขำยต ่ำเม่ือเทียบกบัคำ่ใช้จ่ำยในกำรขำยท่ีเพิ่มขึน้ 

(2) คณุเพียงใจ ชีวภำพ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรขำยไม่เก่ียวข้องกับค่ำเส่ือมรำคำ ค่ำเส่ือม
รำคำจะเป็นคำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

 ตอบ นำยพทิยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงวำ่ ถ้ำในกรณีสำขำจะ
ถือว่ำเป็นค่ำเส่ือมรำคำและจะรวมไปเป็นค่ำใช้จ่ำยในกำรขำย หำกเป็นกรณีส ำนักงำนใหญ่จะถือว่ำเป็น
คำ่ใช้จ่ำยในกำรบริหำร 

(3) คณุเพียงใจ ชีวภำพ ผู้ รับมอบฉันทะ สอบถำมว่ำ ค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรเพิ่มขึน้ประมำณ 10 ล้ำนบำท เพรำะ
อะไร 

 ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ เป็นค่ำใช้จ่ำย
ส ำหรับกำรสนับสนุนสำขำ และค่ำเส่ือมรำคำท่ีบริษัทฯ ย้ำยศนูย์กระจำยสินค้ำในช่วงประมำณกลำงปี 2560   
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ท ำให้ค่ำเส่ือมรำคำของศนูย์กระจำยสินค้ำยังเข้ำไม่ครบปี ซึ่งในปี 2561 ศนูย์กระจำยสินค้ำได้ด ำเนินกำรมำ   
ครบ 1 ปีซึ่งมีคำ่เส่ือมรำคำอยู่ท่ีประมำณ 6-7 ล้ำนบำท 

 
วาระที่ 3 พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิของบริษัทฯ ส าหรับรอบปีบัญชีสิน้สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561 

ประธำนฯ ได้แถลงต่อท่ีประชุมว่ำบริษัทฯ ได้จัดให้มีกำรจัดท ำงบกำรเงินส ำหรับรอบปีบญัชีสิน้สดุ ณ วนัท่ี  31 
ธนัวำคม 2561 ซึ่งผู้สอบบญัชีรับอนญุำตได้ตรวจสอบรับรองแล้ว จึงเสนอให้ท่ีประชมุผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนมุตัใิน           กำร
ประชมุสำมญัประจ ำปี ตำมมำตรำ 112 แห่งพระรำชบญัญัตบิริษัทมหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535  
 
การลงมติ วำระนีต้้องลงมตอินุมตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมประเดน็ท่ีเก่ียวข้องกบัวำระนีก้่อนกำรลงมติ โดยค ำถำมและค ำตอบ
สรุปได้ดงันี ้

(1) คุณขันติ อุดมสังฆธรรม ผู้ ถือหุ้ น สอบถำมว่ำ ผลด ำเนินงำนในปี 2561 ในส่วนของค่ำ  Same Store Sales 
Growth ในช่วงไตรมำสท่ี 3 และ 4 มีตวัเลขท่ีลดลงและติดลบ อยำกทรำบว่ำเกิดจำกเศรษฐกิจไม่ดี มีคูแ่ข่งทำง
กำรค้ำ หรือมีผลกระทบหรือปัจจัยอะไร โดยแนวโน้มในปีนีห้รือในไตรมำสท่ี  1 ท่ีผ่ำนมำดีขึน้หรือยังติดลบ
เหมือนเดมิ 

ตอบ นำยพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ในส่วนของค่ำ 
Same Store Sales Growth ในช่วงไตรมำสท่ี 3 และ 4 โดยเฉพำะในช่วงไตรมำสท่ี 4 ลดลงคอ่นข้ำงเยอะกวำ่ไตร
มำสอ่ืนเน่ืองจำกสภำวะเศรษฐกิจท่ีไม่ดี และอีกส่วนหนึ่งบริษัทฯ มีกำรขยำยสำขำ ท่ีไปแชร์สำขำเก่ำ ท ำให้ค่ำ 
Same Store Sales Growth ลดลงในช่วงไตรมำสท่ี 4 และส ำหรับช่วงต้นปียังไม่ดีขึน้ส ำหรับค่ำ  Same Store 
Sales Growth 

มต ิท่ีประชมุพจิำรณำแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบกำรเงินส ำหรับปีสิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 ธนัวำคม 2561 

 
เห็นด้วย 599,084,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,084,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
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วาระที่ 4  พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรของบริษัทเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานปี 2561 

 ประธำนฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัจิดัสรรก ำไรของบริษัทเป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และจ่ำยเงินปัน
ผล ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

 1. จัดสรรก ำไรสทุธิประจ ำปี 2561 เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยจ ำนวน 3,202,470.18 บำท ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 5 
ของก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรประจ ำปี 2561 ซึ่งมีจ ำนวน 64,049,404 บำท เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดของ
กฎหมำย ภำยหลงัจำกกำรจดัสรรดงักลำ่ว บริษัทฯ จะมีทนุส ำรองตำมกฎหมำยทัง้สิน้ 19,179,078.89 บำท 

2.  จ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้ นของบริษัทฯ  ท่ีมีรำยช่ือปรำกฏอยู่ ในสมุดทะเบียนผู้ ถือหุ้ น ณ วัน ท่ี   
8 มีนำคม 2562 ซึ่งเป็นวนัท่ีคณะกรรมกำรก ำหนดให้เป็นวนัก ำหนดรำยช่ือผู้ มีสทิธิรับเงินปันผล (Record Date) ในอตัรำ
หุ้นละ 0.035 บำท รวมเป็นจ ำนวนเงินทัง้สิน้ 28,000,000 บำท ซึ่งบริษัทฯ ได้จ่ำยเงินปันผลระหวำ่งกำลไปแล้วในอตัรำหุ้ น
ละ 0.015 บำท หรือเท่ำกบั 12,000,000 บำท เม่ือวนัท่ี 3 กนัยำยน 2561  จึงคงเหลือเงินปันผลท่ีจะจ่ำยอีกในอัตรำหุ้ นละ 
0.020 บำท รวมเป็นเงิน 16,000,000 บำท โดยก ำหนดจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ ถือหุ้นในวนัท่ี 10 พฤษภำคม 2562 ทัง้นีอ้ตัรำ
เงินปันผลท่ีจ่ำยเทียบกบัก ำไรสทุธิของงบกำรเงินเฉพำะกิจกำรหลกัหกัภำษีเงินได้นิตบิุคคลและทนุส ำรองตำมกฎหมำยปี 
2561 เท่ำกบัร้อยละ 46.29 ซึ่งสอดคล้องกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ    

 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 
  ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม 
ประธำนฯ จึงขอท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิกำรจดัสรรก ำไรของบริษัทฯ  เป็นทนุส ำรองตำมกฎหมำย และอนมุตักิำรจ่ำยเงินปัน
ผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561 
 
มติ ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิกำรจัดสรรก ำไรของบริษัทฯ เป็นทุนส ำรองตำมกฎหมำยและอนุมัติ     
กำรจ่ำยเงินปันผลส ำหรับผลกำรด ำเนินงำนปี 2561  
 

เห็นด้วย 599,084,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง   
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,084,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
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วาระที่ 5 พจิารณาอนุมัตกิารแต่งตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระในปี 2562 

ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชมุว่ำ ในกำรประชุมผู้ ถือหุ้นประจ ำปีทุกครัง้ กรรมกำรจะต้องออกจำกต ำแหน่งอย่ำง
น้อยจ ำนวนหนึ่งในสำม (1/3) โดยอตัรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรจะแบง่ออกให้เป็นสำมสว่นไม่ได้ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้เคียง
ท่ีสดุกับส่วนหนึ่งในสำม (1/3) กรรมกำรท่ีจะต้องออกจำกต ำแหน่งในปีแรก และปีท่ีสองภำยหลงัจดทะเบียนบริษัทฯ นัน้     
ให้จับสลำกว่ำผู้ ใดจะออก ส่วนปีหลงั ๆ ต่อไป ให้กรรมกำรท่ีอยู่ในต ำแหน่งนำนท่ีสดุเป็นผู้ออกจำกต ำแหน่ง กรรมกำรซึ่ง
พ้นจำกต ำแหน่งอำจได้รับเลือกตัง้ใหม่ได้ ให้ท่ีประชุมสำมญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีออกตำมวำระของ
บริษัทฯ ในกำรประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นประจ ำปี 2562 บริษัทฯ มีกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระจ ำนวน 2 ท่ำน ได้แก่ 

1. นำยแพทย์พษิณ ุขนัตพิงษ์                                                                                                                                       
2. นำงอมร  พฒุิพริิยะ  

นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ และนำงอมร พฒุิพิริยะ ทัง้ 2 ท่ำนเป็นกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระได้ขอออกจำก
ห้องประชมุเพ่ือเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นลงมตไิด้อย่ำงอิสระ  

 ประธำนฯ ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เน่ืองจำกกรรมกำรทัง้ 2 ท่ำนดังกล่ำวเป็นผู้ มีควำมเหมำะสม ควำมรู้ 
ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ด้ำนธุรกิจอย่ำงกว้ำงขวำงเป็นประโยชน์ต่อกำรบริหำรบริษัทฯ และไม่มีคุณสมบัติ
ต้องห้ำมตำมพระรำชบญัญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 และพระรำชบญัญัติหลกัทรัพย์และตลำดหลกัทรัพย์จ ำกดั 
พ.ศ. 2535 จึงเสนอให้ท่ีประชุมพิจำรณำแต่งตัง้ นำยแพทย์พิษณุ ขนัติพงษ์ และนำงอมร พฒุิพิริยะ กลบัเข้ำมำด ำรง
ต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระหนึ่ง 
 
การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมติอนมุตัิด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำประชมุและ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม 
ประธำนฯ จึงขอท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิกำรแตง่ตัง้กรรมกำรแทนกรรมกำรท่ีต้องออกตำมวำระ 
 
มติ  ท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว  มีมติ เ ป็น เอกฉัน ท์ อนุมัติ แต่ งตั ง้  นำยแพทย์พิษณุ  ขันติพง ษ์  และนำ งอมร 
พฒุิพิริยะ ซึ่งเป็นกรรมกำรท่ีครบก ำหนดออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ กลับเข้ำมำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอีกวำระ โดยท่ี
ประชมุได้พจิำรณำอนมุตัเิป็นรำยบคุคลดงันี ้
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 นายแพทย์พษิณุ ขันตพิงษ์  
เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง   
รวม 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

 
 นางอมร พุฒพิริิยะ 
เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง   
รวม 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

 

หมายเหตุ   ก่อนกำรลงมตใินวำระท่ี 5 มีผู้ ถือหุ้นท่ีมำเข้ำร่วมประชุมฯ เพิม่อีกจ ำนวน 2 รำย ท ำให้มีจ ำนวนผู้ถือหุ้น
ท่ีมำประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนก่อนลงมตใินวำระท่ี 5 เท่ำกบั 67 รำย มีจ ำนวนหุ้นรวม
ทัง้หมด  599,682,802 หุ้น 

 
วาระที่ 6  พจิารณาอนุมัตค่ิาตอบแทนกรรมการ 

ประธำนได้แจ้งตอ่ท่ีประชุมวำ่ คณะกรรมกำรสรรหำและก ำหนดคำ่ตอบแทนเป็นผู้พิจำรณำก ำหนดคำ่ตอบแทน

ของกรรมกำรจำกผลประกอบกำรของบริษัทฯ ในปีท่ีผำ่นมำ กำรปฏิบตังิำน และควำมรับผิดชอบของคณะกรรมกำร โดย

เปรียบเทียบอ้ำงอิงกับธุรกิจในประเภทเดียวกันกับบริษัทฯ  หรือใกล้เคียงกับบริษัทฯ  ซึ่งบริษัทฯ มีกำรจ่ำยค่ำตอบแทน

ให้แก่กรรมกำรทัง้ในรูปของค่ำตอบแทนประจ ำปีและเบีย้ประชุมเท่ำนัน้ โดยไม่มีค่ำตอบแทนในรูปแบบอ่ืนและสิทธิ

ประโยชน์อ่ืน ทัง้นี ้คณะกรรมกำรท่ีเป็นผู้บริหำรหรือได้รับผลตอบแทนในรูปแบบเงินเดือนจะไมไ่ด้รับคำ่เบีย้ประชุมรำยครัง้

ท่ีประชมุ 

ประธำนฯ ได้เสนอให้ท่ีประชมุอนมุตัคิ่ำตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดคำ่ตอบแทนกรรมกำรจำก

ผลกำรด ำเนินงำนวงเงินรวมไมเ่กิน 2,500,000 บำท ซึ่งมีรำยละเอียดดงันี ้

คณะกรรมกำร 
คำ่เบีย้ประชมุ 

กรรมกำรบริษัท กรรมกำรตรวจสอบ กรรมกำรสรรหำ ฯ 
ประธำนกรรมกำร 25,000/ ครัง้/ คน 20,000/ ครัง้/ คน 20,000/ ครัง้/ คน 

กรรมกำร 20,000/ ครัง้/ คน 15,000/ ครัง้/ คน 15,000/ ครัง้/ คน 
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การลงมต ิวำระนีต้้องผำ่นกำรลงมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงไมน้่อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมำ
ประชมุ 
 

ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม 
ประธำนฯ จึงขอท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิคำ่ตอบแทนกรรมกำร 
 
มต ิท่ีประชมุพจิำรณำแล้ว มีมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัคิำ่ตอบแทนกรรมกำรประจ ำปี 2562 ตำมท่ีประธำนเสนอ 
 

เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                  - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง                  - เสียง คดิเป็นร้อยละ     - 
รวม 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 7  พจิารณาอนุมัตแิต่งตัง้ผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี 
 
 ประธำนฯ ได้เสนอให้ท่ีประชุมพจิำรณำและอนุมตักิำรแต่งตัง้ นำยวชิยั รุจิตำนนท์ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 
4054 หรือ นำยอธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขท่ี 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนันท์  ผู้สอบบัญชีรับ
อนญุำตเลขท่ี 3495   หรือนำงสำวกลุธิดำ ภำสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5946 แห่งบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั 
เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2562 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ  และบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 
1,665,000 บำท  
 
การลงมต ิวำระนีต้้องผำ่นกำรลงมตอินมุตัด้ิวยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผู้ถือหุ้นท่ีมำประชุมและ
ออกเสียงลงคะแนน 

 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงขอท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและก ำหนดคำ่สอบบญัชี 
 
มต ิท่ีประชมุพจิำรณำแล้ว มีมตเิป็นเอกฉันท์อนมุตัิแตง่ตัง้นำยวชิัย รุจิตำนนท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 4054 หรือ นำย
อธิพงศ์ อธิพงศ์สกุล ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3500 หรือ นำยเสถียร วงศ์สนันท์ ผู้สอบบญัชีทะเบียนเลขท่ี 3495 หรือ 
นำงสำวกลุธิดำ ภำสรุกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุำตเลขท่ี 5946 จำกบริษัท เอเอ็นเอส ออดทิ จ ำกดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัท
ฯ  ส ำหรับปี 2562 และก ำหนดค่ำสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยเป็นจ ำนวนเงินไม่เกิน 1,665,000 บำท ตำมท่ี
ประธำนเสนอ 
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เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

 

วาระที่ 8 พจิารณาอนุมัต ิแก้ไข เพิ่มเตมิ ข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ  39 

 ประธำนได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่ำ เพ่ือให้สอดคล้องกับค ำสัง่หัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ท่ี  21/2560 
เร่ือง กำรแก้ไขเพิม่เตมิกฎหมำยเพ่ืออ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธรุกิจ ได้มีกำรแก้ไขเพิม่เตมิพระรำชบญัญัติบริษัท 
มหำชนจ ำกดั พ.ศ. 2535 มำตรำ 100 เร่ือง กำรให้สทิธิผู้ ถือหุ้นเรียกประชุมวิสำมญัผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ และประกำศคณะ
รักษำควำมสงบ แห่งชำต ิฉบบัท่ี 74/2557 เร่ืองกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ ก ำหนดให้กำรประชุมคณะกรรมกำรจะ
จดักำรประชมุผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ และกำรแก้ไขค ำในข้อบงัคบัเดมิ คณะกรรมกำรพิจำรณำแล้วเห็นสมควรเสนอท่ี
ประชมุสำมญัผู้ถือหุ้นพจิำรณำอนมุตักิำรแก้ไขเพิม่เตมิข้อบงัคบัเดิมของบริษัท รวม 6 ข้อ ดงันี ้

ข้อ 25 
จำกเดมิ แก้ไขเป็น 

คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชมุอย่ำงน้อย 
สำม (3) เดือนตอ่ครัง้ กำรประชมุคณะกรรมกำร
ของบริษัท ให้จดัขึน้ ณ ท้องท่ีอนัเป็นท่ีตัง้
ส ำนกังำนใหญ่ของบริษัท หรือจงัหวดัใกล้เคียง 

คณะกรรมกำรของบริษัทต้องประชมุอย่ำงน้อย
สำม (3) เดือนตอ่ครัง้ 

กำรประชมุของคณะกรรมกำรของบริษัท ให้จดัขึน้ 
ณ ท้องท่ีอันเป็นท่ีตัง้ส ำนักงำนของบริษัท หรือ
จังหวดัใกล้เคียง หรือกรุงเทพมหำนคร หรือ ณ ท่ี
อ่ืนใดตำมท่ีประธำนกรรมกำร หรือผู้ ซึ่ งได้รับ
มอบหมำยจำกประธำนกรรมกำรจะก ำหนด หรือ
ประธำนกรรมกำรจะก ำหนดให้จัดกำรประชุมผ่ำน
ส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 

 

ข้อ 26 
จำกเดมิ แก้ไขเป็น 

ในกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมำย จัดส่งหนังสือ

ในกำรเรียกประชมุคณะกรรมกำร ไมว่ำ่จะเป็นกำร
ประชุมด้วยตนเองหรือโดยกำรประชุมผ่ำนส่ือ
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นัดประชุมไปยังกรรมกำรไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วนั
ก่อนวนัประชุม เว้นแต่ในกรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือ
รักษำสิทธิหรือประโยชน์ของบริษัท จะแจ้งกำรนดั
ประชมุโดยวธีิอ่ืน และก ำหนดวนันดัประชมุเร็วกว่ำ
นัน้ก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมกำรตัง้แต่สองคนขึน้ไปร้องขอให้มี
กำรเ รียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยในสิบส่ี (14) วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอเช่นวำ่นัน้ 

อิเลก็ทรอนิกส์ ให้ประธำนกรรมกำร หรือผู้ซึ่งได้รับ
มอบหมำย จดัสง่หนงัสือนดัประชมุไปยงักรรมกำร
ไม่น้อยกว่ำเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม เว้นแต่ใน
กรณีจ ำเป็นเร่งด่วนเพ่ือรักษำสิทธิหรือประโยชน์
ของบริษัท จะแจ้งกำรนัดประชุมโดยวิธีอ่ืน และ
ก ำหนดวนันดัประชมุเร็วกวำ่นัน้ก็ได้ ทัง้นี ้หำกกำร
ประชุมในครำวนั น้ เ ป็นกำรประชุมผ่ำน ส่ือ
อิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสำมำรถจัดส่งหนังสือเชิญ
ประชุมและเอกสำรประกอบกำรประชุมโดย
จดหมำยอิเลก็ทรอนิกส์ก็ได้ 
 
ในกรณีท่ีกรรมกำรตัง้แต่สอง (2) คนขึน้ไปร้อง
ขอให้มีกำรเรียกประชุมคณะกรรมกำร ให้ประธำน
กรรมกำรก ำหนดวนัประชุมภำยในสิบส่ี (14) วนั
นบัแตว่นัท่ีได้รับกำรร้องขอเช่นวำ่นัน้ 

 
ข้อ 27 

จำกเดมิ แก้ไขเป็น 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำร จะต้องประกอบด้วย
กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่งของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม  ในกรณี ท่ี
ประธำนกรรมกำรไม่อยู่ ใน ท่ีประชุม  หรือไม่
สำมำรถปฏิบตัหิน้ำท่ีได้ ถ้ำมีรองประธำนกรรมกำร 
ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน ถ้ำไม่มีรอง
ประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถปฏิบัติ
หน้ำท่ีได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือกกรรมกำร
คนหนึ่งขึน้เป็นประธำนในท่ีประชมุ  

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก  

กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียงในกำรลงคะแนน 
เว้นแตก่รรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ืองใดไม่มีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณีท่ีคะแนน

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรซึ่งเป็นกำรประชุม
ด้ ว ย ต น เ อ ง ห รื อ โ ดย ก ำ ร ป ร ะ ชุ ม ผ่ ำ น ส่ื อ
อิเล็กทรอนิกส์ จะต้องประกอบด้วยกรรมกำรไม่
น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ ำนวนกรรมกำร
ทัง้หมด จึงจะครบเป็นองค์ประชมุ  

นอกเหนือจำกข้อก ำหนดในวรรคแรก ในกรณีเป็น
กำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ กรรมกำรท่ีเข้ำ
ร่วมประชุมทัง้หมดจะต้องอยู่ในรำชอำณำจักร 
และกรรมกำรท่ีเข้ำร่วมประชุมจ ำนวนไม่น้อยกวำ่
หนึ่งในสำม (1/3) ขององค์ประชุมจะต้องอยู่ในท่ี
ประชุมแห่งเดียวกนั และจะต้องกระท ำผ่ำนระบบ
ควบคุมกำรประชุมท่ีมีกระบวนกำรรักษำควำม
มั่นคงปลอดภัยด้ำนสำรสนเทศโดยให้ มีกำร
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เสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออกเสียง
เพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 

บนัทึกเสียง หรือทัง้เสียงและภำพ (แล้วแต่กรณี) 
ของกรรมกำรผู้ เข้ำร่วมประชุมทุกคนตลอดกำร
ประชมุ รวมทัง้ข้อมลูจรำจรทำงคอมพวิเตอร์ท่ีเกิด
จำกกำรบันทึกดังกล่ำว และระบบควบคุมกำร
ประชุมต้องมีองค์ประกอบพืน้ฐำนเป็นไปตำม
ประกำศกระทรวงเทคโนโลยีสำรสนเทศและ 
กำรส่ือสำร เร่ือง มำตรฐำนกำรรักษำควำมมัน่คง
ปลอดภัยของกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
พ.ศ. 2557 รวมถึงท่ีจะมีแก้ไขเพิม่เตมิ 

ในกรณีท่ีประธำนกรรมกำรไม่อยู่ ในท่ีประชุม 

หรือไม่สำมำรถปฏิบตัิหน้ำท่ีได้ ถ้ำมีรองประธำน
กรรมกำร ให้รองประธำนกรรมกำรเป็นประธำน 
ถ้ำไม่มีรองประธำนกรรมกำรหรือมีแต่ไม่สำมำรถ
ปฏิบัติหน้ำท่ีได้ให้กรรมกำรซึ่งมำประชุมเลือก
กรรมกำรคนหนึ่งขึน้เป็นประธำนในท่ีประชมุ  

กำรวนิิจฉยัชีข้ำดของท่ีประชมุให้ถือเสียงข้ำงมำก  

กรรมกำรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่ง (1) เสียงในกำร
ลงคะแนน เว้นแตก่รรมกำรซึ่งมีส่วนได้เสียในเร่ือง
ใดไมมี่สทิธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองนัน้ ในกรณี
ท่ีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ีประชุมออก
เสียงเพิม่ขึน้อีกหนึ่งเสียงเป็นเสียงชีข้ำด 
 

 
ข้อ 30 

จำกเดมิ แก้ไขเป็น 

บ ำเหน็จกรรมกำร และคำ่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ี
ประชุมผู้ ถือหุ้ นจะก ำหนด กรรมกำรมีสิทธิได้รับ
ค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูปของเงินรำงวัล เบีย้
ประชมุ บ ำเหน็จ โบนสั หรือ ผลประโยชน์ตอบแทน
ในลกัษณะอ่ืน ตำมข้อบงัคบัหรือตำมท่ีท่ีประชมุผู้

บ ำเหน็จกรรมกำร และคำ่ตอบแทนให้สดุแล้วแต่ท่ี
ประชมุผู้ถือหุ้นจะก ำหนด 

กรรมกำรมีสิทธิได้รับค่ำตอบแทนจำกบริษัทในรูป
ของเงินรำงวัล เบีย้ประชุม บ ำเหน็จ โบนัส หรือ
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ถือหุ้ นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจก ำหนดเป็นจ ำนวน
แน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์และจะก ำหนดไว้
เป็นครำวๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่ำจะมี
กำรเปล่ียนแปลงก็ได้ 

ควำมในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร ในอันท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของบริษัท 

ผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน ตำมข้อบงัคบั
หรือตำมท่ีท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นจะพิจำรณำ ซึ่งอำจ
ก ำหนดเป็นจ ำนวนแน่นอนหรือวำงเป็นหลกัเกณฑ์
และจะก ำหนดไว้เป็นครำว ๆ ไป หรือจะให้มีผล
ตลอดไปจนกวำ่จะมีกำรเปล่ียนแปลงก็ได้ 

ในกำรประชุมผ่ำนส่ืออิเล็กทรอนิกส์ หำกมีกรณี
ต้องจ่ำยเบีย้ประชุมให้แก่กรรมกำรให้จ่ำยเบีย้
ประชุมแก่กรรมกำรซึ่งได้แสดงตนเข้ำร่วมประชุม
ผำ่นส่ืออิเลก็ทรอนิกส์ได้ 

ควำมตำมข้อนี ไ้ม่กระทบกระเทือนสิทธิของ
พนักงำนและลูกจ้ำงของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตัง้
เป็นกรรมกำร ในอันท่ีจะได้รับค่ำตอบแทนและ
ผลประโยชน์ในฐำนะท่ีเป็นพนักงำน หรือลูกจ้ำง
ของบริษัท 
 
กำรจ่ำยค่ำตอบแทนกรรมกำรจะต้องไม่ขัดหรือ
แย้งกับกำรด ำรงคุณสมบัติของกรรมกำรท่ีเป็น
อิสระตำมท่ีกฎหมำยว่ำด้วยหลกัทรัพย์และตลำด
หลกัทรัพย์จะก ำหนด 

 

ข้อ 33 
จำกเดมิ แก้ไขเป็น 

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็น
กำรประชุมสำมญัประจ ำปี ภำยในส่ี (4) เดือน นับ
แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท 

กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว 
ให้เรียกว่ำ กำรประชุมวิสำมัญ คณะกรรมกำรจะ
เรียกประชุม   ผู้ ถือหุ้ นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ 
เม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร หรือผู้ ถือหุ้ นซึ่งมี
จ ำนวนหุ้ น นับรวมกันได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในห้ำ 

คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นเป็น
กำรประชมุสำมญัประจ ำปี ภำยในส่ี (4) เดือน นบั
แตว่นัสิน้สดุรอบปีบญัชีของบริษัท  

กำรประชุมผู้ ถือหุ้ นครำวอ่ืนนอกจำกท่ีกล่ำวแล้ว 
ให้เรียกวำ่กำรประชมุวสิำมญั  

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำร
ประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้สุดแต่จะเห็นสมควร 
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(1/5) ของจ ำนวนหุ้นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด หรือผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่ำย่ีสิบห้ำ (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับรวมกนั
ได้ไม่น้อยกว่ำหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ ำนวนหุ้ นท่ี
จ ำหน่ำยได้ทัง้หมดจะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้นเป็นกำรประชมุ
วิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรท่ี
ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่ำว
ด้วย ในกรณีเช่นนีใ้ห้คณะกรรมกำรจัดให้มีกำร
ประชุมผู้ ถือหุ้ นภำยในหนึ่ง (1) เดือน นับแต่วัน
ได้รับหนงัสือจำกผู้ถือหุ้น 

หรือเม่ือผู้ ถือหุ้ นคนหน่ีงหรือหลำยคนซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่ำร้อยละสิบ (10) ของจ ำนวน
หุ้ นท่ีจ ำหน่ำยได้ทัง้หมด จะเข้ำช่ือกันท ำหนังสือ
ขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ ถือหุ้ นเป็นกำร
ประชุมวิสำมัญเม่ือใดก็ได้ แต่ต้องระบุเร่ืองและ
เหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนใน
หนังสือดงักล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนีค้ณะกรรมกำร
ต้องจดัให้มีกำรประชมุผู้ ถือหุ้นภำยในส่ีสบิห้ำ (45) 
วนันบัแตว่นัท่ีได้รับหนงัสือจำกผู้ถือหุ้น 

ในกรณีท่ีคณะกรรมกำรไม่จัดให้มีกำรประชุม
ภำยในก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ำงต้น ผู้
ถือหุ้ นทัง้หลำยซึ่งเข้ำช่ือกันหรือผู้ ถือหุ้ นคนอ่ืน ๆ 
รวมกันได้จ ำนวนหุ้ นตำมท่ีบังคับไว้นัน้จะเรียก
ประชุมเองก็ได้ภำยในส่ีสิบห้ำ (45) วันนับแต่วัน
ครบก ำหนดระยะเวลำตำมวรรคสำมข้ำงต้น ใน
กรณีเช่นนี  ้ให้ถือว่ำเป็นกำรประชุมผู้ ถือหุ้ น ท่ี
คณะกรรมกำร เ รียกประชุม  โดยบริ ษัทต้อง
รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยอนัจ ำเป็นท่ีเกิดจำกกำรจดัให้
มีกำรประชมุและอ ำนวยควำมสะดวก ตำมสมควร  

ในกรณีท่ีปรำกฏว่ำกำรประชุมผู้ ถือหุ้ นท่ีเป็นกำร
เรียกประชุมเพรำะผู้ ถือหุ้นตำมวรรคส่ีข้ำงต้นครัง้
ใด จ ำนวนผู้ ถือหุ้ นซึ่ง มำร่วมประชุมไม่ครบเป็น
องค์ประชมุตำมท่ีก ำหนดไว้ในข้อ 35. ผู้ถือหุ้นตำม
วรรคส่ีข้ำงต้น ต้อง ร่วมกัน รับผิดชอบชดใช้  

ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดจำกกำรจัดให้มีกำรประชุมในครัง้
นัน้ให้แก่บริษัท 
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ข้อ 39 
จำกเดมิ แก้ไขเป็น 

มติของ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกติ ให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและออกเสียงลงคะแนน
ถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้ประธำนในท่ี
ประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงหนึ่งเป็น
เสียงชีข้ำด 

(2)  ในกรณีดงัต่อไปนี ้ให้ถือคะแนนเสียงไมน้่อย
กว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสทิธิออกเสียง
ลงคะแนน 

(ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัท
ทัง้หมดหรือบำงสว่นท่ีส ำคญัให้แก่บุคคล
อ่ืน 

(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืน
หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับ
กำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือ
บำงส่วนท่ีส ำคัญ กำรมอบหมำยให้
บคุคลอ่ืนเข้ำจดักำรธรุกิจของบริษัท หรือ
กำร ร่วมกิจกำรกับบุคคล อ่ืน  โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

 
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) กำรเพิม่ทนุ กำรลดทนุ และกำรออกหุ้นกู้  
(ฉ) กำรควบ หรือเลกิบริษัท 

มติของ ท่ีประชุมผู้ ถือหุ้ นนัน้ให้ประกอบด้วย
คะแนนเสียงดงัตอ่ไปนี ้

(1) ในกรณีปกต ิให้ถือคะแนนเสียงข้ำงมำกของ
ผู้ ถื อ หุ้ น ซึ่ ง ม ำป ร ะ ชุ ม และอ อ ก เ สี ย ง
ลงคะแนนถ้ำมีคะแนนเสียงเท่ำกัน ให้
ประธำนในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึน้อีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชีข้ำด 

(2)  ในกรณีดงัตอ่ไปนี ้ ให้ถือคะแนนเสียงไม่น้อย
กว่ำสำมในส่ี (3/4) ของจ ำนวนเสียงทัง้หมด
ของผู้ ถือหุ้ นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน 

(ก)  กำรขำยหรือโอนกิจกำรของบริษัท
ทั ง้หมดหรือบำงส่วนท่ีส ำคัญให้ แก่
บคุคลอ่ืน 

(ข) กำรซือ้หรือรับโอนกิจกำรของบริษัทอ่ืน
หรือบริษัทเอกชนมำเป็นของบริษัท 

(ค) กำรท ำ แก้ไข หรือเลิกสัญญำเก่ียวกับ
กำรให้เช่ำกิจกำรของบริษัททัง้หมดหรือ
บำงส่วนท่ีส ำคัญ กำรมอบหมำยให้
บคุคลอ่ืนเข้ำจดักำรธรุกิจของบริษัท หรือ
กำรรวมกิจกำรกับบุคคลอ่ืน โดยมี
วตัถปุระสงค์จะแบง่ก ำไรขำดทนุกนั 

 
(ง) กำรแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ 

หรือข้อบงัคบัของบริษัท 

(จ) กำรเพิม่ทนุ กำรลดทนุ และกำรออกหุ้นกู้  
(ฉ) กำรควบ หรือเลกิบริษัท 
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การลงมติ วำระนีต้้องผ่ำนกำรลงมตอินุมตัิด้วยคะแนนไม่น้อยกว่ำสำมในส่ี (3/4) ของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชมุและมีสทิธิออก
เสียงลงคะแนน 

 
ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถำมประเด็นท่ีเก่ียวข้องกับวำระนีก้่อนกำรลงมติ เม่ือไม่มีผู้ ใดสอบถำม 

ประธำนฯ จึงขอท่ีประชมุพจิำรณำอนมุตัิแก้ไข เพิม่เตมิ ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ  39 
 
มต ิท่ีประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติเป็นเอกฉันท์อนุมตัิแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 25, 26, 27, 30, 33, และข้อ  
39 ตำมท่ีประธำนเสนอ ดงันี ้
 

เห็นด้วย 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 
ไมเ่ห็นด้วย                   - เสียง คดิเป็นร้อยละ      - 
บตัรเสีย                   - เสียง    
งดออกเสียง                   - เสียง    
รวม 599,682,802 เสียง คดิเป็นร้อยละ  100 

 
วาระที่ 9 พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
  
 ไมมี่เร่ืองอ่ืนพจิำรณำเพิม่เตมิ 
  
 เม่ือได้กำรพจิำรณำครบทกุวำระแล้ว ประธำนฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำมเพิ่มเตมิและเสนอข้อเสนอแนะ 
แล้วจึงขอให้กรรมกำรบริษัทและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเก่ียวข้องตอบค ำถำมและพจิำรณำข้อเสนอแนะ ซึ่งสรุปได้ดงันี ้
 
(1) นำยขนัต ิอดุมสงัฆธรรม ผู้ถือหุ้น สอบถำมเร่ือง บริษัทฯ มีแผนงำนกำรขยำยธรุกิจหรือกลยทุธ์ในปี 2562 อย่ำงไร 

เช่น กำรขยำยสำขำก่ีสำขำ หรือแนวโน้มกำรเติบโตของรำยได้  นอกจำกนีเ้น่ืองจำกมีกำรประกำศกฎหมำย
แรงงำนใหม ่ เร่ือง กำรตัง้ส ำรองผลประโยชน์ของพนกังำน ท ำให้บริษัทฯ มีผลกระทบกบักฎหมำยฉบบัใหมนี่ ้จึง
อยำกทรำบว่ำบริษัทฯ จะบนัทึกค่ำส ำรองผลประโยชน์ในช่วงไหน ในไตรมำส 1 เลยหรือไม่ และบริษัทฯจะต้อง
ตัง้ทนุส ำรองเพ่ือผลประโยชน์ของพนกังำนเป็นจ ำนวนเท่ำใด 

 
ค ำตอบ: คณุพิทยำ จิตมำเส ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบญัชีและกำรเงิน และเลขำนุกำรบริษัท ชีแ้จงว่ำ ประเด็นแรก 
บริษัทฯ มีแผนกำรขยำยสำขำประมำณ 5 สำขำ ณ จงัหวดัเชียงรำยและจงัหวดัใกล้เคียง ในสว่นของเป้ำยอดขำย
ในปี 2562 นี ้บริษัทฯ ตัง้เป้ำท่ีจะเพิ่มยอดขำยประมำณร้อยละ 10-15 ซึ่งสำขำแรกท่ีจะขยำยจะเปิดท ำกำร
ประมำณเดือนพฤษภำคม 2562 และสำขำอ่ืนๆ จะทยอยเปิดไปจนถึงปลำยปี 2562 ในจงัหวดัเชียงรำย พะเยำ 
และเชียงใหมบ่ำงอ ำเภอ ส ำหรับประเดน็เร่ืองกำรส ำรองผลประโยชน์พนกังำน จะถกูบนัทึกในช่วง       ไตรมำสท่ี 
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1 ของปี 2562 นี ้โดยมีจ ำนวนประมำณล้ำนกว่ำบำท ซึ่งสำมำรถดรูำยละเอียดได้ในงบกำรเงิน       ไตรมำส 1 
ของปี 2562 ส ำหรับค ำถำมในวำระก่อนเร่ือง Same Store Sale Growth บริษัทฯ ขอชีแ้จงเพิ่มเติมดงันี ้ช่วงไตร
มำสท่ี 4 ปี 2560 เป็นช่วงท่ีมีบตัรประชำรัฐเข้ำมำ ท ำให้ยอดขำยของบริษัทฯ เพิม่ขึน้ เม่ือเปรียบเทียบกบัไตรมำส
ท่ี 4 ในปี 2561 จึงท ำให้คำ่ Same Store Sale Growth ดลูดลงมำก 

 
(2) นำยยุทธนำ วำฤทธ์ิ ผู้ ถือหุ้น สอบถำมว่ำ เป็นไปได้หรือไม่ท่ีบริษัทฯ จะมำงำน Opp-day อย่ำงน้อยปีละ 2 ครัง้

เพ่ือพบปะกบันกัลงทนุ เพ่ืออพัเดทสถำนกำรณ์ตำ่ง ๆ ของบริษัทฯ 
 

ค ำตอบ: คุณธวัชชัย พุฒิพิริยะ กรรมกำร และกรรมกำรผู้จัดกำร ชีแ้จงว่ำ ท่ีบริษัทฯ ไม่ค่อยได้เข้ำร่วมงำน        
Opp-day เน่ืองจำกบริษัทฯ ก ำลงัจะมีกำรปรับปรุงระบบขึน้มำใหมซ่ึ่งต้องใช้ระยะเวลำประมำณ 1-2 ปี          แต่
บริษัทฯ ยงัไมส่ำมำรถเปิดเผยระบบท่ีก ำลงัปรับปรุง ณ ตอนนีไ้ด้ 
 
นำงอมร พฒุิพิริยะ กรรมกำร ชีแ้จงเพิ่มเติมว่ำ บริษัทฯ จะรับเร่ืองงำน Opp-day ไว้พิจำรณำและบริษัทฯ ขอ
หำรือภำยในคณะผู้บริหำรและจะเรียนให้ทรำบตอ่ไป 

 
เม่ือไมมี่ค ำถำมหรือข้อเสนอแนะจำกผู้ถือหุ้นแล้ว ประธำนฯ จึงประกำศปิดกำรประชมุ 
  
ปิดประชุมเวลา 15.00 น. 
 
 

ลงช่ือ .................................................ประธำนท่ีประชมุ 
       (นำยแพทย์พษิณ ุขนัตพิงษ์) 
            
 
 


