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รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้นครัง้ ที่ 25
เมื่อวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2562
___________________________________________________

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 25 ของ บริษัท โอซีซี จากัด (มหาชน) ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรม
มณเฑียรริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
วันกาหนดรายชื่อผู้ถอื หุ้นที่มสี ทิ ธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 25 คือ วันที่ 20 มีนาคม 2562 มี
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ สิน้ 582 ราย รวมจานวนหุน้ ทีถ่ อื ทัง้ สิน้ 60,000,000 หุน้
วันประชุม คือ วันจันทร์ท่ี 22 เมษายน 2562 จานวนผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทีเ่ ข้าร่วมประชุม มีดงั นี้
- เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

จานวน 20 ราย

จานวน 14,512,705 หุน้

- มอบฉันทะให้ผอู้ ่นื เข้าประชุมแทน จานวน 27 ราย

จานวน 32,711,550 หุน้

รวมผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะทัง้ สิน้ จานวน 40 ท่าน เป็ นจานวน 47 ราย จานวน 47,224,255 หุน้
คิดเป็ นร้อยละ 78.71 ของจานวนหุน้ ทีอ่ อกและเรียกชาระแล้ว ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ 36
ซึ่งก าหนดให้ต้อ งมีผู้ถือ หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือ ไม่น้อ ยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จานวนผูถ้ อื หุน้ ทัง้ หมด และต้องมีหนุ้ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจานวนหุน้ ทีจ่ าหน่ายได้ทงั ้ หมด
คณะกรรมการบริษัทเข้าประชุมจานวน 8 ท่าน คิดเป็ นร้อยละ 100 ของกรรมการบริษัททัง้ หมด ดังมี
รายนามต่อไปนี้
1. นางกาญจนา สายสิรพิ ร
ประธานกรรมการ
ประธานคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ
2. นางธีรดา
อาพันวงษ์
กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ประธานคณะกรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง
3. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
ประธานคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
4. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
กรรมการ
5. นายวรเทพ
อัศวเกษม
กรรมการ
6. นางวัชนี
วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
7. นายวันชัย
อ่าพึง่ อาตม์
กรรมการตรวจสอบ
8. นายคณิต
คุณาวุฒ ิ
กรรมการตรวจสอบ
เริม่ ประชุมเวลา 09.00 นาฬิกา
นางกาญจนา สายสิรพิ ร ประธานกรรมการ ทาหน้าทีป่ ระธานในทีป่ ระชุมกล่าวเปิ ดการประชุมพร้อม
ขอบคุณผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านทีก่ รุณาสละเวลามาร่วมประชุม
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ก่อนเริม่ การประชุม ประธานทีป่ ระชุมได้กล่าวแนะนาคณะกรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคลตามรายชื่อ
ข้างต้น พร้อมทัง้ ได้แนะนาผูแ้ ทนบริษทั สอบบัญชีของบริษทั คณะกรรมการบริหาร เลขานุการบริษทั และผูแ้ ทน
ของทีป่ รึกษาทางกฎหมายของบริษทั ซึง่ ได้เข้าร่วมการประชุมและร่วมตรวจสอบการนับคะแนนในครัง้ นี้ ดังนี้
ผูแ้ ทนบริษทั สอบบัญชีจาก บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์
2. นางสาวมาลินี ทองสิรอิ นันต์
คณะกรรมการบริหาร
1.
2.
3.
4.
5.

นางธีรดา
นางจันทรา
นางสาวรัตนา
นางสาวศิรพิ ร
ดร. ภัทร

อาพันวงษ์
ตัง้ ธนศฤงคาร
วงศ์เลิศวิทย์
ตัง้ ธนศฤงคาร
ปทุมารักษ์

กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายบัญชี-การเงิน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายสานักงาน
ผูอ้ านวยการ ฝ่ ายการตลาดเครือ่ งสาอาง
ผูอ้ านวยการ สานักกรรมการผูจ้ ดั การ

เลขานุการบริษทั


นางชูพนั ธุ์

อิม่ ทอง

ผูแ้ ทนของทีป่ รึกษาทางกฎหมายจาก บริษทั วีระ ลอว์ ออฟฟิ ส จากัด
1. นางกอบสุข แสงสวัสดิ ์
2. นางสาวสุพรรณี เหลืองสถิตย์
ประธานทีป่ ระชุมได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมทราบว่าการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 บริษทั ได้ให้สทิ ธิผถู้ อื หุน้
เสนอระเบียบวาระการประชุมและเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื
หุน้ ล่วงหน้า ในระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 ทีผ่ ่านมา โดยได้แจ้งการให้สทิ ธิบน
เว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและของบริษทั ด้วย โดยได้กาหนดคุณสมบัตผิ ถู้ อื หุน้ หลักเกณฑ์
และขัน้ ตอนการพิจารณาของคณะกรรมการบริษทั ซึง่ ปรากฏว่าไม่มผี ถู้ อื หุน้ รายใดแสดงเจตนาในการใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว จึงไม่มกี ารบรรจุวาระเพิม่ เติมทีเ่ สนอโดยผูถ้ อื หุน้ ในครัง้ นี้
จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุม ได้มอบวาระการประชุมให้แก่นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและ
ประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร และเลขานุการบริษทั เป็ นผูด้ าเนินการประชุมต่อไป
เลขานุการบริษทั ได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมได้รบั ทราบถึงวิธกี ารลงมติต่างๆ ในการประชุมครัง้ นี้ โดยให้ถอื ตาม
ข้อบังคับของบริษทั ข้อ 43 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสียง การลงคะแนนให้กระทาโดยเปิ ดเผย วิธกี ารนับคะแนน
จะนับเฉพาะผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง รวมทัง้ คะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) จากนัน้ จะนามา
หักออกจากจานวนเสียงทัง้ หมดทีเ่ ข้าร่วมประชุม ส่วนทีเ่ หลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงทีเ่ ห็นด้วยในแต่ละวาระ
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สาหรับกรณีท่ถี อื ว่าเป็ นบัตรเสียคือ การลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่อง หรือกรณีท่มี กี ารขีดฆ่าในบัตร
ลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณทีข่ ดี ฆ่านัน้
ดังนัน้ เฉพาะกรณีท่ผี ู้ถือ หุ้นไม่เ ห็นด้ว ย หรือ งดออกเสียงเท่านัน้ ที่จะทาการยกป้ ายชูข้นึ โดยจะมี
เจ้าหน้าที่ของบริษทั นาบัตรลงคะแนนมอบให้เฉพาะผู้ถอื หุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ซึ่งผู้ถอื หุ้น จะต้อง
กรอกเลขทีข่ องป้ ายคะแนนซึง่ ได้รบั ในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม และทาเครื่องหมายหน้าช่องไม่เห็นด้วย
หรืองดออกเสียง พร้อมลงชื่อในบัตรดังกล่าว เพื่อส่งคืนให้เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั นาไปบันทึกผลการลงคะแนนได้
ถูกต้องและเก็บไว้เป็ นหลักฐานต่อไป ยกเว้นวาระที่ 5 การพิจารณาเลือกตัง้ กรรมการ ผูถ้ อื หุน้ ทุกท่านจะได้รบั
แจกบัตรลงคะแนนล่วงหน้าในขณะลงทะเบียนก่อนเข้าประชุม ผู้ถอื หุ้นกรุณาระบุความเห็นเลือกตัง้ กรรมการ
บริษทั เป็ นรายบุคคลพร้อมลงนามในบัตรลงคะแนน สาหรับผูถ้ อื หุน้ ทีไ่ ม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตัง้
กรรมการท่านใด ให้ยกป้ ายเพื่อการนับคะแนน ซึง่ บัตรลงคะแนนจะต้องส่งคืนเจ้าหน้าทีเ่ มื่อเสร็จสิน้ การลงมติใน
วาระที่ 5 นัน้ แล้ว
ในกรณีท่มี ผี ู้ถอื หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากเริม่ การประชุมแล้ว ผู้ถอื
หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะจะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระที่ยงั ไม่ได้เริม่ พิจารณา และบริษัทจะนับรวม
คะแนนเสียงของผูถ้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะที่มาร่วมประชุมในระหว่างการประชุม เป็ นองค์ประชุมตัง้ แต่วาระที่
ได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ผถู้ อื หุน้ ทราบในกรณีท่มี ผี ู้ถอื
หุ้นและผู้รบั มอบฉันทะมาเข้าร่วมประชุมเพิม่ เท่านัน้ เพื่อให้การนับคะแนนเป็ นไปด้วยความเรียบร้อยโปร่งใส
บริษัทจะนับคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมสามารถเห็นผลคะแนนในแต่ล ะวาระบนหน้ า จอ
พร้อมกัน กรณีผถู้ อื หุน้ มีขอ้ สงสัยหรือข้อซักถาม สามารถยกมือและซักถามได้ตามวาระนัน้ ๆ
กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สทิ ธิลงคะแนนเสียงเห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการ
ทุกวาระ ในกรณีทผ่ี ถู้ อื หุน้ มอบฉันทะให้กรรมการ การลงมติให้เป็ นไปตามทีผ่ ถู้ อื หุน้ ระบุในหนังสือมอบฉันทะ
วาระที่ 1 พิ จารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ้น ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันจันทร์ที่ 23 เมษายน
2561
นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้เรียนต่อทีป่ ระชุมว่า บริษทั ได้
จัดทารายงานการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 24 เมื่อวันจันทร์ท่ี 23 เมษายน 2561 ได้นาส่งให้ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทยภายในระยะเวลา 14 วัน นับตัง้ แต่วนั ประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น และนาส่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกาหนด รวมถึงได้เผยแพร่รายงานการประชุมลงในเว็บไซต์ของ
บริษทั www.occ.co.th เพื่อให้ผถู้ อื หุน้ ได้พจิ ารณาความถูกต้องด้วย ตามสาเนารายงานการประชุมทีส่ ่งให้แก่ผู้
ถือหุน้ ล่วงหน้าพร้อมกับจดหมายเชิญประชุมแล้ว คณะกรรมการมีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้
บันทึกโดยถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ขอให้ทป่ี ระชุมได้พจิ ารณารับรอง
การลงมติ วาระนี้ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ในวาระนี้มจี านวนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 1 ท่าน จานวนหุน้ ทีถ่ อื รวม 10,480 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.017 สรุปจานวนผูถ้ อื หุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุม ณ ปั จจุบนั มีจานวน 41 ท่าน เป็ นจานวน 48 ราย รวมจานวนหุ้นที่
ถือทัง้ สิน้ 47,234,735 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.72 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ทีป่ ระชุมพิจารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์รบั รองรายงานการประชุมดังกล่าวว่าถูกต้อง
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,234,735 หุน้ รายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
47,234,735 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
วาระที่ 2 รับทราบผลการดาเนิ นธุรกิ จของบริ ษทั ในรอบปี ที่ผ่านมา
นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ได้เรียนต่อที่ประชุมว่าผลการ
ดาเนินธุรกิจของบริษัทในรอบปี พ.ศ. 2561 บริษทั ได้จดั พิมพ์รายละเอียดไว้ในหนังสือรายงานประจาปี 2561
และบันทึก ในรูปแบบรหัส คิว อาร์ (QR Code) ซึ่งบริษัทได้ดาเนินการจัดส่ งให้แก่ ผู้ถือ หุ้นล่ ว งหน้ าพร้อ มกับ
จดหมายเชิญประชุมแล้ว โดยภาพรวมเศรษฐกิจไทยในรอบปี ทผ่ี ่านมายังมีทิศทางการเติบโตแบบแยกส่วน โดย
ได้รบั แรงส่งจากอุปสงค์ด้านต่างประเทศทัง้ ภาคการส่งออกสินค้าและภาคการท่องเที่ยวถึงแม้จะชะลอลงบ้าง
ในช่วงครึง่ ปี หลัง ในขณะที่อุปสงค์ภายในประเทศยังคงอ่อนแอ โดยการบริโภคภาคเอกชนยังคงชะลอตัว ซึ่งมี
ปั จจัยถ่วงจากตลาดแรงงานทีย่ งั ไม่ฟ้ื นตัว รวมถึงรายได้ครัวเรือนภาคเกษตรทีอ่ ยูใ่ นระดับต่ า อีกทัง้ ยังมีหนี้อยู่ใน
ระดับสูง กาลังซือ้ โดยรวมของครัวเรือนจึงยังไม่เข้มแข็งนัก การใช้จา่ ยในประเทศฝืดเคือง จากสภาวะเศรษฐกิจที่
การฟื้ นตัวยังไม่ทวถึ
ั ่ งและเปราะบาง ผู้บริโภคยังมีภาระหนี้ครัวเรือนเดิมในระดับสูงจึง ได้ชะลอการใช้จ่าย โดย
เลือกซือ้ สินค้าเท่าทีจ่ าเป็ นและบริโภคในปริมาณที่จากัด จึงส่งผลกระทบต่อการดาเนินกิจการของภาคธุรกิจทุก
รายไม่มากก็น้อย โดยในปี ทผ่ี ่านมาบริษทั มีรายได้รวม 1,470.89 ล้านบาท เปรียบเทียบกับปี ก่อนเพิม่ ขึน้ 4.71%
แบ่งเป็ นรายได้จากการขาย 1,274.77 ล้านบาท ลดลงจากปี ก่อน 6.22% และรายได้อ่นื 196.13 ล้านบาท เพิม่ ขึน้
จากปี ก่อน 332.71%
บริษทั มีกาไรก่อนภาษีเงินได้นิตบิ ุคคล 210.68 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ จากปี ก่อน 132.07 ล้านบาท หรือคิด
เป็ น 168.01% และเมื่อหักภาษีเงินได้นิตบิ ุคคลแล้วคงเหลือกาไรสุทธิ 169.09 ล้านบาท เพิม่ ขึน้ 167.35% เมื่อ
เปรียบเทียบกับปี ก่อน โครงสร้างทางการเงินปั จจุบนั ของบริษทั อยู่ในระดับทีแ่ ข็งแกร่งมากอย่างต่อเนื่องมาเป็ น
เวลาหลายปี โดยมีหลายตัวชีว้ ดั ของอัตราส่วนทางการเงินทีส่ าคัญ ซึง่ สามารถสะท้อนให้เห็นสภาพคล่องทีด่ มี าก
กล่าวคือ จากงบการเงินประจาปี 2561 บริษทั มีเงินทุนหมุนเวียนสุทธิ 521.37 ล้านบาท อัตราส่วนสภาพคล่อง
3.83 เท่า ในขณะทีม่ อี ตั ราส่วนหนี้สนิ ต่อส่วนของผูถ้ อื หุน้ (Debt to Equity) อยูใ่ นระดับทีต่ ่ามากเพียง 0.27 เท่า
จากนัน้ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนที่ประชุมเพิม่ เติม เกี่ยวกับความคืบหน้ า
เรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รปั ชัน่ โดยบริษทั ได้รบั มติรบั รองฐานะสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ขิ องภาคเอกชนไทยใน
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การต่อต้านทุจริต (CAC) เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2560 และบริษทั จะดาเนินการยื่นต่ออายุสมาชิกแนวร่วมปฏิบตั ฯิ
ดังกล่าวภายในปี 2562 โดยบริษทั ได้เดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิบตั ติ ามนโยบายอย่างต่อเนื่องดังนี้
1. ปรับปรุงนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รปั ชัน และข้อปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน่ เพื่อให้
สอดคล้อ งกับการดาเนินงาน ก าหนดหน้ าที่ค วามรับ ผิดชอบและแนวทางการปฏิบตั ิใ นการต่ อ ต้า น
คอร์รปั ชันของบุ
่
คลากรบริษทั
2. นานโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันมาเป็ นส่วนหนึ่งในการบริหารงานบุคคล ตัง้ แต่การสรรหาคัดเลือก
บุคลากร การปฐมนิเทศ การประเมินผลงาน การกาหนดค่าตอบแทน และการเลื่อนตาแหน่ง
3. อนุ มตั ิห ลัก การก ากับดูแ ลกิจการที่ดี (ฉบับปรับปรุงครัง้ ที่ 2) และเผยแพร่ใ ห้กับกรรมการ ผู้บริหาร
พนักงาน และคู่คา้ รวมทัง้ การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์ของบริษทั
4. อบรมให้ความรู้ ความเข้าใจเรื่องหลักการกากับดูแลกิจการ และการต่อต้านการคอร์รปั ชัน เพื่อปลูกฝั ง
จิตสานึกให้กบั บุคลากรบริษทั
5. หน่วยงานตรวจสอบภายในของบริษทั ทาหน้าทีส่ อบทานการปฏิบตั ติ ามนโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชัน
6. บริษัทมีการสื่อสารและประชาสัมพันธ์ นโยบายต่อต้านการคอร์รปั ชันและระเบี
่
ยบปฏิบตั ิท่เี กี่ยวข้อ ง
ให้กบั ผูม้ สี ่วนได้เสียอย่างต่อเนื่อง ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น เว็บไซต์บริษทั ระบบอินทราเน็ต เป็ นต้น
7. จัดให้มชี ่องทางการแจ้งเบาะแสหรือข้อร้องเรียน เมื่อพบเห็นหรือ มีหลักฐานว่ามีการคอร์รปั ชันเกิดขึน้ ใน
บริษทั และมีกลไกในการให้ความคุ้มครองและให้ความเป็ นธรรมกับผู้ท่แี จ้งเบาะแสหรือผู้ถูกร้องเรียน
รวมถึงมีบทลงโทษผูก้ ระทาผิด ผูข้ ม่ ขูห่ รือคุกคาม หรือผูท้ เ่ี พิกเฉยต่อการกระทาผิด
ในปี 2561 บริษทั ไม่พบประเด็นปั ญหาข้อบกพร่องทีเ่ ป็ นสาระสาคัญเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รปั ชัน่ หรือ
การดาเนินงานที่ไม่สอดคล้องกับกฎหมาย หรือข้อกาหนดที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนการละเมิดจรรยาบรรณในการ
ดาเนินธุรกิจแต่อย่างใด
ทีป่ ระชุมรับทราบผลการดาเนินธุรกิจของบริษทั ในรอบปี 2561 และเนื่องจากวาระนี้เป็ นวาระเพื่อทราบ
ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงขอผ่านเพื่อพิจารณาวาระที่ 3 ต่อไป
ในวาระนี้มจี านวนผูถ้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 1 ท่าน จานวนหุน้ ทีถ่ อื รวม 1,000 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.001 สรุปจานวนผูถ้ อื หุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุม ณ ปั จจุบนั มีจานวน 42 ท่าน เป็ นจานวน 49 ราย รวมจานวนหุ้นที่
ถือทัง้ สิน้ 47,235,735 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.73 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
วาระที่ 3 พิ จารณาอนุมตั ิ งบการเงิ น สิ้ นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ขอให้ทป่ี ระชุมพิจารณาอนุ มตั งิ บ
การเงินของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561 ซึง่ ได้จดั ทาขึน้ ตามมาตรฐานการบัญชีและหลักการบัญชีท่ี
รับ รองโดยทัว่ ไป ผ่ า นการตรวจสอบและรับ รองโดยผู้ส อบบัญ ชีร ับ อนุ ญ าต และได้ร บั ความเห็น ชอบจาก
คณะกรรมการตรวจสอบแล้ว บริษทั ได้จดั พิมพ์ลงในหนังสือรายงานประจาปี 2561 และบันทึกในรูปแบบรหัสคิว
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อาร์ (QR Code) ซึง่ ได้จดั ส่งให้แก่ผถู้ อื หุ้นได้พจิ ารณาล่วงหน้าพร้อมจดหมายเชิญประชุมแล้ว สรุปสาระสาคัญ
ดังนี้
1,289,777,833.00 บาท
- สินทรัพย์รวม
271,694,521.00 บาท
- หนี้สนิ รวม
1,470,893,074.00 บาท
- รายได้รวม
169,094,491.00 บาท
- กาไรสาหรับปี
2.82 บาท
- กาไรต่อหุน้ ขัน้ พืน้ ฐาน
การลงมติ วาระนี้ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ในวาระนี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
ทีป่ ระชุมพิจารณาและลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั งิ บการเงินของบริษทั สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,235,735 หุน้ รายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
47,235,735 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
วาระที่ 4 พิ จารณาอนุมตั ิ การจัดสรรกาไรและการจ่ายเงิ นปันผล
นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เรียนต่อทีป่ ระชุมว่า จากผลการ
ดาเนินงานในรอบปี 2561 บริษทั มีกาไรสาหรับปี 169,094,491 บาท (หนึ่งร้อยหกสิบเก้าล้านเก้าหมืน่ สีพ่ นั สี่รอ้ ย
เก้าสิบเอ็ดบาทถ้วน)
โดยบริษทั ได้ตงั ้ สารองตามกฎหมายครบร้อยละสิบของทุนจดทะเบียนแล้ว
คณะกรรมการขอเรียนเสนอผู้ถอื หุ้นพิจารณาจัดสรรกาไรเพื่อจ่ายเงินปั นผลให้แก่ผู้ถอื หุ้นจานวน 60
ล้านหุน้ ในอัตราหุน้ ละ 0.80 บาท (แปดสิบสตางค์) เป็ นจานวนเงินรวม 48 ล้านบาท คิดเป็ นร้อยละ 28.39 ของ
กาไรสาหรับปี 2561 โดยจ่ายจากกาไรสะสมที่บริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 25 ซึ่งผู้ถอื หุ้นประเภทบุคคล
ธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคนื ได้ตามหลักเกณฑ์ทป่ี ระมวลรัษฎากร มาตรา 47 ทวิ กาหนดไว้
โดยก าหนดรายชื่อ ผู้ถือ หุ้นที่มสี ิทธิรบั เงินปั นผลสาหรับผลการดาเนินงานประจาปี 2561 ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2562 กาหนดจ่ายในวันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ตารางเปรียบเทียบกาไรสุทธิและอัตราการจ่ายเงิน
ปั นผลในระยะ 3 ปี ทผ่ี ่านมา ได้จดั พิมพ์ไว้ในจดหมายเชิญประชุมซึง่ ได้ส่งให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
การลงมติ วาระนี้ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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ในวาระนี้มจี านวนผูถ้ อื หุ้นเข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 1 ท่าน จานวนหุน้ ทีถ่ อื รวม 102,290 หุน้ คิดเป็ นร้อย
ละ 0.17 สรุปจานวนผูถ้ อื หุน้ ทีเ่ ข้าร่วมประชุม ณ ปั จจุบนั มีจานวน 43 ท่าน เป็ นจานวน 50 ราย รวมจานวนหุน้ ที่
ถือทัง้ สิน้ 47,338,025 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.90 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์ อนุ มตั ใิ ห้จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 0.80 บาท (แปดสิบ
สตางค์) โดยจ่ายจากกาไรสะสมทีบ่ ริษทั เสียภาษีไว้ตามอัตราทีค่ ณะกรรมการบริษทั เสนอมาทุกประการ
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,338,025 หุน้ รายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
47,338,025 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
วาระที่ 5 พิ จารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และอนุมตั ิ เพิ่ มตาแหน่ ง
กรรมการบริ ษทั อีก 1 ตาแหน่ ง
นางธีรดา อ าพันวงษ์ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้ าที่บริหาร ได้เ รียนให้ท่ปี ระชุมทราบว่า
ปั จจุบนั กรรมการบริษทั ทีไ่ ด้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิชย์มจี านวน 8 ท่าน และตามข้อบังคับของบริษทั ข้อ
21 มีสาระสาคัญว่า ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครัง้ ให้กรรมการออกจากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสามของ
จานวนกรรมการทัง้ หมด หากจานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ต รงเป็ นสามส่ว นไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวน
ใกล้เคียงทีส่ ุดกับจานวน 1 ใน 3 แต่กรรมการซึง่ พ้นจากตาแหน่ งแล้ว อาจได้รบั การเลือกตัง้ ใหม่ได้
สาหรับการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ นี้มกี รรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระ 3 ท่าน ดังนี้
1. นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผูจ้ ดั การ และประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา กรรมการ
3. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์ กรรมการอิสระ
การสรรหากรรมการแทนกรรมการทีค่ รบวาระนัน้ คณะกรรมการสรรหาได้ร่วมกันพิจารณาหลักเกณฑ์
และแนวทางในการคัดสรรกรรมการแทนกรรมการที่ค รบกาหนดออกตามวาระ ที่ส อดคล้อ งกับกฎบัตรและ
ข้อกาหนดทีเ่ กีย่ วข้องโดยพิจารณาถึงความเหมาะสมทีจ่ ะเป็ นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษทั ประกอบกับ
คุ ณ สมบัติ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ของกรรมการที่ต้อ งการสรรหาให้มคี วามหลากหลาย และ
สอดคล้องกับกลยุทธ์ในการดาเนินธุรกิจของบริษทั โดยใช้การวิเคราะห์ทกั ษะ ประสบการณ์ ความรู้ และความ
เชีย่ วชาญเฉพาะด้านของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) มีภาวะผูน้ า มีวสิ ยั ทัศน์ มีคุณธรรมและจริยธรรม
มีประวัตกิ ารทางานทีโ่ ปร่งใส
โดยทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาได้มกี ารพิจารณารายชื่อกรรมการเป็ นรายบุคคล ซึง่ กรรมการสรรหาผู้
มีส่วนได้เสียทีค่ รบกาหนดออกตามวาระครัง้ นี้ คือ นางธีรดา อาพันวงษ์ ไม่ได้รว่ มออกเสียงในคราวการพิจารณา
เลือกตัง้ ตนเอง โดยได้ออกจากห้องประชุมเมื่อถึงเวลาพิจารณารายชื่อของตน ซึง่ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหา
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เห็นควรให้เสนอชื่อกรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน กลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง
และในการนี้ ทีป่ ระชุมคณะกรรมการสรรหาได้พจิ ารณาเห็นสมควรให้เพิม่ ตาแหน่งกรรมการบริษทั อีก 1 ตาแหน่ง
เพื่อการขยายงานและเพิม่ ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ดยี งิ่ ขึน้ โดยบุคคลทีไ่ ด้รบั การคัดสรรเพื่อเสนอชื่อ
เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั ทีเ่ สนอเพิม่ ขึน้ คือ นายฐิตภิ มู ิ โชควัฒนา
ในการนี้ ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการผู้มสี ่ว นได้เ สียได้พิจารณาหารือกันอย่าง
กว้างขวาง และได้มมี ติเห็นชอบกับหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามมติทป่ี ระชุมคณะกรรมการสรรหา
โดยมีบุ ค คลที่ไ ด้ร บั การเสนอชื่อ เพื่อ เข้า รับ การเลือ กตัง้ เป็ น กรรมการบริษัททัง้ หมด 4 ท่ า น ประกอบด้ว ย
กรรมการทีค่ รบกาหนดออกตามวาระทัง้ 3 ท่าน คือ นางธีรดา อาพันวงษ์ นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา นายวันชัย
อ่ าพึ่งอาตม์ และบุคคลที่ได้รบั การเสนอชื่อให้เข้าดารงตาแหน่ งกรรมการบริษทั ที่เสนอเพิม่ อีก 1 ตาแหน่ ง คือ
นายฐิติภูม ิ โชควัฒนา ทัง้ นี้ บุค คลที่ไ ด้รบั การเสนอชื่อ ทัง้ หมดได้ร บั การพิจ ารณากลันกรองคุ
่
ณสมบัติเ ป็ น
รายบุคคล อย่างรอบคอบว่าเหมาะสมกับการประกอบธุรกิ จของบริษัท โดยพิจารณาจากความเหมาะสมด้าน
คุ ณ วุฒ ิ ประสบการณ์ แ ละความเชี่ยวชาญจากหลายสาขาวิช าชีพ มีภาวะผู้น า วิสยั ทัศ น์ กว้างไกล ประวัติ
ความสาเร็จในทางธุรกิจ รวมถึงมีความสามารถในการให้ความเห็นได้อย่างเป็ นอิสระและเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ท่ี
เกีย่ วข้อง
คณะกรรมการบริษั ท เห็ น สมควรให้ เ สนอชื่อ บุ ค คลทัง้ 4 ท่ า น ตามแนวทางการพิจ ารณาของ
คณะกรรมการสรรหา เข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการบริษทั ในการประชุมสามัญผูถ้ อื หุน้ ครัง้ ที่ 25 สาหรับข้อมูล
ของทัง้ 4 ท่านนี้ ผูถ้ อื หุน้ สามารถพิจารณาได้จากเอกสารลาดับที่ 7 ซึง่ ได้จดั ส่งไปพร้อมกับจดหมายเชิญประชุม
ให้ท่านได้พจิ ารณาแล้ว
ในวาระนี้ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้แนะนาให้ท่านผูถ้ อื หุ้นได้รจู้ กั นายฐิตภิ ูม ิ
โชควัฒนา บุคคลทีไ่ ด้รบั การเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการเลือกตัง้ เป็ นกรรมการแทนกรรมการทีต่ ้องออกตามวาระซึ่ง
ได้เข้าร่วมประชุมในครัง้ นี้ดว้ ย
ก่อนทีจ่ ะมีการลงมติ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เรียนให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 30 กาหนดว่า ห้ามมิให้
กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั หรือเข้าเป็ นหุ้นส่วน
ในห้า งหุ้น ส่ ว นสามัญ หรือ เป็ น หุ้น ส่ ว นไม่ จ ากัด ความรับ ผิด ในห้า งหุ้น ส่ ว นจ ากัด หรือ เป็ น กรรมการของ
บริษทั เอกชน หรือบริษทั อื่นทีป่ ระกอบกิจการอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ไม่ว่าจะทา
เพื่อประโยชน์ตนหรือประโยชน์ผอู้ ่นื เว้นแต่จะได้แจ้งให้ทป่ี ระชุมผูถ้ อื หุน้ ทราบก่อนจะมีมติแต่งตัง้
ในการนี้ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เรียนให้ทป่ี ระชุมทราบว่าบุคคลทีไ่ ด้รบั การ
เสนอชื่อเป็ นกรรมการบริษทั จานวน 2 ท่าน ได้ดารงตาแหน่ งกรรมการของกิจการที่มสี ภาพอย่างเดียวกั นและ
เป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษทั ดังนี้
▪

นางธีรดา อาพันวงษ์ ดารงตาแหน่งกรรมการ

AGM 25 ปี 2562

9/14
▪

บริษทั ชิเซโด้ โปรเฟส ชันแนล
่
(ไทยแลนด์) จากัด

นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา ดารงตาแหน่งรองประธานกรรมการ
- บริษทั เมคอัพเทคนิค อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด

ต่อจากนัน้ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้ขอให้ทป่ี ระชุมลงมติเลือกตัง้ บุคคลทีไ่ ด้รบั
การเสนอชื่อทัง้ 4 ท่าน เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษทั เป็ นรายบุคคล
ทีป่ ระชุมได้รบั ทราบและพิจารณาเป็ นรายบุคคลตามลาดับ
ในวาระนี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
การลงมติ วาระนี้ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
1. นางธีรดา อาพันวงษ์
มีมติอนุ มตั โิ ดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดงั นี้
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,338,025 หุน้
- เห็นด้วย
47,338,025 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
2. นางทิพาภรณ์ โชควัฒนา
มีมติอนุ มตั โิ ดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดงั นี้
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,338,025 หุน้
- เห็นด้วย
47,338,025 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
3. นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์
มีมติอนุ มตั โิ ดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดงั นี้
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,338,025 หุน้
- เห็นด้วย
47,338,025 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
4. นายฐิตภิ ูม ิ โชควัฒนา
มีมติอนุ มตั โิ ดยเอกฉันท์ ตามรายละเอียดผลการลงมติดงั นี้
AGM 25 ปี 2562

10/14
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,338,025 หุน้
- เห็นด้วย
47,338,025 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
ดังนัน้ คณะกรรมการของ บริษทั โอซีซี จากัด (มหาชน) ณ ปั จจุบนั จะมีจานวน 9 ท่าน ดังมีรายนาม
ต่อไปนี้
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

นางกาญจนา
นางธีรดา
นายมนู
นางทิพาภรณ์
นางวัชนี
นายวันชัย
นายคณิต
นายวรเทพ
นายฐิตภิ ูม ิ

สายสิรพิ ร
อาพันวงษ์
ลีลานุวฒ
ั น์
โชควัฒนา
วัฒนถวัลย์วงศ์
อ่าพึง่ อาตม์
คุณาวุฒ ิ
อัศวเกษม
โชควัฒนา

โดยมี นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ นายวันชัย อ่าพึง่ อาตม์ และนายคณิต คุณาวุฒ ิ เป็ นกรรมการอิสระ
วาระที่ 6 พิ จารณากาหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ
นางธีรดา อ าพันวงษ์ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้ า ที่บ ริห าร ได้เ รียนต่ อ ที่ประชุ มว่ า ตาม
พระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชน จากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และข้อบังคับของบริษทั ข้อ 32 ห้ามมิให้จา่ ยเงินหรือ
ทรัพย์สนิ อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
โดยปกติวสิ ยั ในฐานะทีเ่ ป็ นกรรมการของบริษทั
ในปี 2561 ทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุ้นได้อนุ มตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ไม่เกิน 6 ล้านบาท โดยได้จ่ายจริง
เป็ นค่าเบีย้ ประชุมและบาเหน็จกรรมการรวมเป็ นจานวนเงิน 4,747,000 บาท
ส าหรับ ปี 2562 คณะกรรมการบริษัท ได้ ม ีม ติเ ห็น ชอบตามแนวทางของคณะกรรมการพิจ ารณา
ค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนให้สอดคล้องกับความรูค้ วามสามารถ ผล
ประกอบการของบริษทั และผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการ โดยเปรียบเทียบข้อมูลของบริษัทที่ม ี
ลัก ษณะธุ รกิจคล้ายกันและมีข นาดใกล้ เ คียงกัน จึงเห็นสมควรเสนอต่ อ ที่ประชุมผู้ถือ หุ้นเพื่อ ก าหนดวงเงิน
ค่าตอบแทนกรรมการบริษทั ในวงเงินรวมเท่าเดิมไม่เกิน 6 ล้านบาท ทัง้ นี้ ไม่รวมค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่
กรรมการบริษัท ได้ร บั ในฐานะพนัก งาน หรือ ลูก จ้า งของบริษัท โดยเสนอหลัก เกณฑ์ก ารจ่า ยค่ า ตอบแทน
คณะกรรมการบริษทั ดังนี้
AGM 25 ปี 2562
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ค่าเบีย้ ประชุม


คณะกรรมการบริษทั - จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 6,000 บาท



คณะกรรมการตรวจสอบ
- ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ จานวน 20,000 บาทต่อครัง้
- กรรมการตรวจสอบ ท่านละ 15,000 บาทต่อครัง้



คณะกรรมการบริหาร – จ่ายเฉพาะกรรมการบริหารทีเ่ ข้าร่วมประชุมครัง้ ละ 5,000 บาท



คณะกรรมการชุดย่อยอื่นๆ – คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสีย่ ง และคณะกรรมการกากับดูแลกิจการ จ่ายเฉพาะกรรมการบริษทั ที่
เข้าร่วมประชุมซึง่ ไม่ได้ดารงตาแหน่งในทางบริหารครัง้ ละ 5,000 บาท

บาเหน็จกรรมการ
จ่ายให้แก่กรรมการบริษทั ทุกท่าน โดยคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผูพ้ จิ ารณาจัดสรร
ตามความเหมาะสมของอัตราค่าตอบแทนโดยสอดคล้องกับผลประกอบการของบริษทั โดยเปรียบเทียบ
ข้อมูลค่าตอบแทนของบริษทั ทีม่ ลี กั ษณะธุรกิจคล้ายกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน
ค่าตอบแทนอื่น
-ไม่ม-ี
ทัง้ นี้ ค่าตอบแทนคณะกรรมการโดยรวมต้องไม่เกินวงเงินทีไ่ ด้รบั อนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผูถ้ อื หุน้
รายละเอียดประเภทค่าตอบแทนต่างๆ เปรียบเทียบกับปี ก่ อนได้จดั พิมพ์ไว้ในเอกสารประกอบการ
พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการ ลาดับที่ 8 ซึง่ ได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณา
ล่วงหน้าแล้ว
จากนัน้ กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหาร ได้เรียนให้ทป่ี ระชุมทราบการลงมติในวาระนี้ว่า
ตามพระราชบัญญัตบิ ริษทั มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 กาหนดให้การจ่ายค่าตอบแทนกรรมการบริษทั
จะต้องได้รบั การอนุ มตั จิ ากทีป่ ระชุมผู้ถอื หุน้ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของ
ผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุม
ในวาระนี้ มีจานวนผูถ้ อื หุน้ เข้าร่วมประชุมเพิม่ ขึน้ 2 ท่าน จานวนหุน้ ทีถ่ อื รวม 12,690 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ
0.002 สรุปจานวนผูถ้ อื หุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุม ณ ปั จจุบนั มีจานวน 45 ท่าน เป็ นจานวน 52 ราย รวมจานวนหุ้นที่
ถือทัง้ สิน้ 47,350,715 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 78.92 ของจานวนหุน้ ทัง้ หมด
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้ว ลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุ มตั วิ งเงินค่าตอบแทนคณะกรรมการประจาปี 2562 ใน
วงเงินไม่เกิน 6 ล้านบาท และวิธกี ารจัดสรรตามหลักเกณฑ์ทค่ี ณะกรรมการบริษทั เสนอมาทุกประการ
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,350,715 หุน้ รายละเอียดดังนี้
AGM 25 ปี 2562
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-

เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย

47,350,715 หุน้ คิดเป็ น 100%
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี
-ไม่ม-ี

วาระที่ 7 พิ จารณาแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชีและกาหนดจานวนเงิ นค่าสอบบัญชี
สาหรับวาระนี้ นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้มอบวาระการ
ประชุมให้แก่ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เป็ นผูเ้ สนอต่อทีป่ ระชุม
นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนต่อทีป่ ระชุมว่าด้วยคณะกรรมการบริษทั
เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบทีค่ ดั เลือก บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด
เป็ นสานักงานสอบบัญชีของบริษทั โดยพิจารณาจากผลการปฏิบตั งิ านทีผ่ ่านมา มาตรฐานการทางานทีด่ ี ความ
เป็ นอิสระ ชื่อเสียง และจานวนเงินค่าสอบบัญชี การมีคุณสมบัตคิ รบถ้วนตามข้อบังคับของบริษทั และข้อกาหนด
ของสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และมีมติเห็นสมควรเสนอแต่งตัง้ ผูส้ อบบัญชี
ดังมีรายนามต่อไปนี้
1. นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982
- เป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ตัง้ แต่ปี 2560 หรือ
2. นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ทะเบียนเลขที่ 8125
- ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั หรือ
3. นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
- ยังไม่เคยเป็ นผูล้ งลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั
ทัง้ หมดสังกัด บริษทั สอบบัญชี ดี ไอ เอ อินเตอร์เนชันแนล
่
จากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริษทั ปี 2562
นับเป็ นปี ท่ี 4
และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชีประจาปี 2562 ดังนี้
สอบทานไตรมาส 1 - 3
ตรวจสอบประจาปี
ค่าตรวจระบบ IT
รวมทัง้ สิน้

540,000 บาท
540,000 บาท
100,000 บาท
1,180,000 บาท

ในการนี้ นางวัชนี วัฒนถวัลย์วงศ์ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ เรียนทีป่ ระชุมเพิม่ เติมว่าเนื่องจาก
ในปี 2562 บริษทั มีการเปลีย่ นระบบคอมพิวเตอร์จากระบบงาน SAP Version 4.7 เป็ น Version S/4HANA จึงมี
ค่าตรวจระบบ IT เพิม่ เติมเฉพาะในปี น้เี ท่านัน้
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รายละเอียดผู้สอบบัญ ชีและจานวนเงินเปรียบเทียบค่ าสอบบัญ ชี ได้จดั พิมพ์ไว้ใ นเอกสารล าดับที่ 9
ประกอบการพิจารณาซึง่ ได้ส่งไปพร้อมจดหมายเชิญประชุมเพื่อให้ผถู้ อื หุน้ พิจารณาล่วงหน้าแล้ว
ก่อนทีจ่ ะมีการลงมติประธานคณะกรรมการตรวจสอบ ได้เรียนให้ทป่ี ระชุมทราบว่า ตามมาตรา 121 แห่ง
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มีสาระสาคัญว่า ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน
ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่ งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั จึงขอเรียนให้ทราบทัวกั
่ นว่า ผูส้ อบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน ตามรายชื่อ
ดังกล่าวข้างต้น ไม่ได้เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือดารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ดๆ ของบริษทั มีความเป็ นอิสระ
ไม่มคี วามสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียใดๆ กับผู้บริหารของบริษทั ไม่ว่าในทางตรงหรือทางอ้อม และบริษทั ไม่ได้ใช้
บริการทางวิชาชีพด้านอื่นๆ จากสานักงานของผูส้ อบบัญชีและบุคคลดังกล่าว
ในวาระนี้ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ และผูร้ บั มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมเพิม่ เติม
การลงมติ วาระนี้ให้ถอื คะแนนเสียงข้างมากของผูถ้ อื หุน้ ซึง่ มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ทีป่ ระชุมได้พจิ ารณาแล้วลงมติเป็ นเอกฉันท์แต่งตัง้ ให้

นางสุวมิ ล กฤตยาเกียรณ์ เลขทะเบียนผูส้ อบ 2982 หรือ

นางสาวสุภาภรณ์ มังจิ
่ ตร ทะเบียนเลขที่ 8125 หรือ

นายนพฤกษ์ พิษณุวงษ์ ทะเบียนเลขที่ 7764
เป็ นผู้ส อบบัญ ชีของบริษัท ประจ าปี 2562 นับเป็ นปี ท่ี 4 โดยกาหนดจ านวนเงินค่ า สอบบัญ ชีต ามที่
คณะกรรมการบริษทั เสนอมาทุกประการ
จานวนหุน้ ของผูถ้ อื หุน้ ทีม่ าประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงทัง้ หมด 47,350,715 หุน้ รายละเอียดดังนี้
- เห็นด้วย
47,350,715 หุน้ คิดเป็ น 100%
- ไม่เห็นด้วย
-ไม่ม-ี
- งดออกเสียง
-ไม่ม-ี
- บัตรเสีย
-ไม่ม-ี
จากนัน้ ประธานคณะกรรมการตรวจสอบได้ส่ ง มอบวาระคืน ให้แ ก่ ก รรมการผู้จ ดั การและประธาน
เจ้าหน้าทีบ่ ริหาร เพื่อดาเนินตามวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 8 พิ จารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ามี)
ในวาระนี้ มีผถู้ อื หุน้ รายย่อยเข้าประชุมด้วยตนเองซึง่ ไม่ประสงค์ออกนาม มีขอ้ ซักถามและข้อเสนอแนะ
ดังนี้
1. บริษทั มีนโยบายการบริหารอย่างไรทีจ่ ะทาให้บริษทั มีกาไร
▪
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นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เรียนว่าคงต้อง
ยอมรับว่าเศรษฐกิจในปี 2562 ยังอยู่ในสภาวะฝืดเคือง ซึง่ ส่งผลกระทบต่อยอดขายและ
ผลกาไรของบริษทั ในระยะ 3 เดือนทีผ่ ่านมาด้วย อย่างไรก็ตามบริษทั มีความเชื่อมันว่
่ า
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จะสามารถสร้างผลกาไรต่อไปได้ โดยบริษัทได้มกี ารศึกษาและวางแผนปรับเปลี่ยน
ระบบ Software และ Hardware ของระบบงาน SAP จาก Version 4.7 เป็ น Version
S/4HANA เพื่อการพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของระบบงาน ทาให้การประมวลผลข้อมูลมี
ความรวดเร็ว เพิม่ ความคล่องตัวในการทางาน สามารถตอบสนองความต้องการของ
บริษทั ในด้านต่างๆ อาทิ การติดตามผลของยอดขายและนาข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อการ
นาเสนอสินค้าตามความต้องการของผูบ้ ริโภคได้ม ากขึน้ ซึง่ บริษทั สามารถใช้ประโยชน์
จากระบบงานเป็ นแนวทางในการพัฒนาธุรกิจต่อไป และจากสภาวะการตลาดปั จจุบนั ที่
เปลี่ยนไปกล่าวคือ ลูกค้ามีความนิยมในการเลือกซื้อสินค้าทางตลาดออนไลน์มากขึ้น
บริษทั จึงจะมุ่งเน้นในการทาการตลาดออนไลน์ ซึง่ ทีมงานการตลาดของบริษทั ได้มกี าร
ประชุมและหารือร่วมกันอย่างเข้มแข็ง โดยเรียกเอเจนซีจ่ ากหลายแห่งมาร่วมหารือด้วย
เพื่อการหาแนวร่วมในการพัฒนาธุรกิจในตลาดออนไลน์ต่อไป รวมถึงการหาสินค้าใหม่
มาจาหน่ ายเพื่อเพิม่ ยอดขายให้มากขึ้นด้วย โดยมีนางกาญจนา สายสิรพิ ร ประธาน
กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่าบริษทั มีแนวทางในการดาเนินธุรกิจใหม่เพื่อเสริมสร้างกาไร
ต่อไป
2. ปั จจุบนั ตลาดออนไลน์เกิดขึน้ มาก รวมทัง้ ห้างสรรพสินค้าหลายแห่งได้พยายามที่จะบุกตลาด
ออนไลน์มากขึน้ จึงเสนอแนะให้บริษทั เร่งทาตลาดออนไลน์ให้ทนั ตามสถานการณ์
▪

นางธีรดา อาพันวงษ์ กรรมการผู้จดั การและประธานเจ้าหน้าที่ บริหาร เรียนว่าสาหรับ
เรื่อ งดัง กล่ า วบริษัท ไม่ไ ด้นิ่ ง นอนใจเลย อีก ทัง้ ในส่ ว นการขายสิน ค้า ออนไลน์ ข อง
ห้างสรรพสินค้าต่างๆ บริษทั ได้เข้าไปมีส่วนร่วมการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์ของแต่
ละห้าง รวมถึงการขายสินค้าผ่านสื่อออนไลน์บนแพลตฟอร์มอื่นๆ อีกหลายแห่งด้วย

หลังจากนัน้ เมือ่ ไม่มผี ถู้ อื หุน้ ท่านใดเสนอเรือ่ งอื่นใด กรรมการผูจ้ ดั การและประธานเจ้าหน้าทีบ่ ริหารจึงได้
มอบวาระคืนแก่ประธานกรรมการ จากนัน้ ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณผู้ถอื หุน้ ทุกท่านที่กรุณาสละเวลา
เข้าร่วมประชุม และกล่าวปิ ดการประชุม
เลิกประชุมเวลา 09.42 น.
กาญจนา สายสิรพิ ร
(นางกาญจนา สายสิรพิ ร)
ประธานทีป่ ระชุม
รับรองว่าถูกต้อง
ธีรดา อาพันวงษ์
มนู ลีลานุวฒ
ั น์
(นางธีรดา อาพันวงษ์)
(นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์)
กรรมการ
AGM 25 ปี 2562
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