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รายงานการประชมุสามญัผูถ้อืหุ้น ประจ าปี 2562 

บริษทั เอฟเอน็ แฟคตอร่ี เอา๊ทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) 

วนัพธุท่ี 24 เมษายน 2562 

ณ ห้องออดิทอเรียม ชัน้ 1 อาคาร เอฟเอน็ บิวด้ิง 
991 ถนนพระราม 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรงุเทพมหานคร 10250 

 

เริม่ประชมุเวลา 14.00 น. 

นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ และ กรรมการอสิระ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุม   
("ประธาน") ได้มอบหมายให้นายวสัวาน ลิมศุภนาค ผู้จดัการฝ่ายเลขานุการบริษัทและกฎหมาย ท าหน้าที่เป็น
ผูด้ าเนินการประชุม แจ้งขอ้มูลของบรษิทั เอฟเอน็ แฟคตอรี่ เอ๊าทเ์ลท จ ากดั (มหาชน) ("บรษิทั") ณ ปัจจุบนั และ
ชีแ้จงใหท้ีป่ระชุมทราบวา่ บรษิทัไดก้ าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ทีม่สีทิธเิขา้ร่วมประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 ในวนัที ่
15 มนีาคม 2562 (Record Date) ตามมาตรา 225 พระราชบญัญตัหิลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์พ.ศ. 2535  

ผูด้ าเนินการประชุม ไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมไดท้ราบขอ้มลูของบรษิทั ณ ปัจจุบนั ในเบือ้งตน้ ดงันี้ 

บรษิทัมทีุนจดทะเบยีนจ านวน   500,000,000 บาท 
ทุนจดทะเบยีนช าระแลว้จ านวน 500,000,000 บาท 
แบ่งออกหุน้สามญัจ านวน 1,000,000,000 หุน้ 
มลูค่าหุน้ทีต่ราไว ้หุน้ละ    0.50 บาท 

  การประชุมในวนัน้ีมผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชุมดว้ยตนเองจ านวน 24 ราย และโดยการมอบฉันทะเขา้
ร่วมประชุมจ านวน 15 ราย รวมเป็นผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดจ านวน 39 ราย นับรวมจ านวนหุน้ได้ 775,789,703 หุน้ 
หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5789 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมดของบรษิทั ครบเป็นองคป์ระชุม ตามขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 
34 มขีอ้ก าหนดเกีย่วกบัองคป์ระชุมว่า ต้องมผีูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ (ถ้าม)ี  มาประชุมไม่น้อยกว่า  
25 คน หรอืไม่น้อยกว่ากึง่หนึ่งของจ านวนหุน้ทัง้หมด และตอ้งมหีุน้นบัรวมกนัไดไ้มน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่
จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จงึจะครบเป็นองคป์ระชุม  

รวมทัง้ไดอ้ธบิายถงึตามมาตรการรกัษาความปลอดภยัของบรษิทั ในกรณีทีเ่กดิเหตุเพลงิไหมแ้ละ
ไดย้นิสญัญาณเตอืนภยั ขอใหใ้ชท้างออกฉุกเฉินตามลูกศรสแีดงทีแ่สดงบนจอภาพและไปรวมตวั ณ จุดรวมพลของ
อาคารดา้นล่าง 

  เพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปตามหลกัการก ากบัดแูลกจิการทีด่ใีนสว่นของการออกเสยีงลงคะแนนในที่
ประชุม ผูด้ าเนินการประชุมไดเ้รยีนชีแ้จงวธิกีารปฏบิตัใินการลงคะแนนและการนบัคะแนนเสยีง ดงันี้  

  1. ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุม ผู้ถอืหุน้ทุกคนจะมคีะแนนเสยีง เท่ากบัจ านวนหุน้ที่ตน
ถอื โดยใหน้บัหนึ่งหุน้ต่อหนึ่งเสยีง 
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  2. กรณีผูถ้อืหุน้มาประชุมดว้ยตนเองและผูร้บัมอบฉนัทะตามแบบทีก่ฎหมายก าหนดใหป้ฏบิตักิาร
ลงคะแนนเสยีงดงัต่อไปนี้ 

  ก่อนการลงคะแนนเสยีงในแต่ละวาระ ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นลงลายมือชื่อในบตัรลงคะแนน  ทัง้นี้ 
เพื่อใหเ้กดิความโปร่งใสในการลงคะแนน ในการลงคะแนนเสยีงส าหรบัทุกวาระ ยกเวน้ในวาระที่ 5 พจิารณาอนุมตัิ
เลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ ซึง่จะไดเ้รยีนชีแ้จงต่อไป หากไม่มผีูถ้อืหุน้ท่านใดไม่เหน็
ด้วย หรอืงดออกเสยีง ให้ถือว่าผู้ถือหุ้น เหน็ชอบ หรือ เหน็ด้วย ตามจ านวนเสยีงของท่าน ต่อมติที่น าเสนอ และ
บริษัทสามารถนับรวมคะแนนการลงมติได้เลย หากแต่ถ้ามีผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสยีง ให้ผู้ถือหุ้น 
ลงคะแนนในบตัรลงคะแนนทีบ่รษิทัจดัให ้และยกมอืใหเ้จา้หน้าทีไ่ปเกบ็บตัรลงคะแนน 

  ในการรวมผลคะแนน บรษิทัจะน าคะแนนเสยีงที ่ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง หกัออกจากคะแนน
เสยีงทัง้หมด และส่วนทีเ่หลอืจะถอืว่าเป็นคะแนนเสยีงทีเ่หน็ดว้ย ส าหรบัผูท้ีอ่อกเสยีงเหน็ดว้ยในวาระเหล่านี้  ขอให้
เกบ็บตัรลงคะแนนไวก้่อน และสง่คนืแก่เจา้หน้าทีข่องบรษิทั หลงัเสรจ็สิน้การประชุม  

  ทัง้นี้ การลงคะแนนเสยีงในการประชุมครัง้นี้  เป็นการลงคะแนนแบบเปิดเผย ไม่ใช่การลงคะแนน
แบบลบั ซึง่บรษิัทจะขอเกบ็บตัรลงคะแนนผูเ้ขา้ร่วมประชุมทัง้หมดหลงัจบการประชุมเพื่อให้เกดิความโปร่งใส และ
เป็นหลกัฐาน 

   การลงคะแนนในลกัษณะดงัต่อไปนี้ ถอืว่าการลงคะแนนดงักล่าว เป็นบตัรเสยี 

1) บตัรลงคะแนนทีม่กีารท าเครื่องหมายเกนิกว่าหนึ่งช่อง 

2) บตัรลงคะแนนทีม่กีารออกเสยีงโดยแสดงเจตนาขดักนั 

3) บตัรลงคะแนนทีม่กีารขดีฆา่และไม่มลีายมอืชื่อก ากบั 

4) บตัรลงคะแนนทีล่งคะแนนเสยีงเกนิกว่าเสยีงทีม่อียู่ 

ในกรณีที่ท่านผูถ้อืหุน้ต้องการแกไ้ขการออกเสยีงลงคะแนน โปรดขดีฆ่าของเดมิและลงชื่อก ากบั
ทุกครัง้ 

  3. กรณีผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉันทะแบบ ข. และแบบ ค. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชุมหรอืมอบฉันทะ
ให้กรรมการอสิระออกเสยีง และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถอืหุ้นหรอืผู้
มอบฉนัทะ บรษิทั จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงคข์องผูถ้อืหุน้หรอืผูม้อบฉนัทะ 

  ในกรณีของผู้ถือหุ้นต่างประเทศซึ่งแต่งตัง้คัสโตเดียนในประเทศไทยเป็นผู้รบัฝากและดูแลหุ้น
สามารถแยกลงคะแนน เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง คราวเดยีวกนัในแต่ละวาระ โดยแยกเสยีงทีจ่ะท าการ
ลงคะแนนเท่ากบัจ านวนหุน้ทีต่นถอื 
  4. กรณีการลงคะแนนในวาระที ่5 พจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีพ่น้จากต าแหน่งตามวาระ 

4.1 ผูถ้อืหุน้ทีท่ าหนงัสอืมอบฉนัทะแบบ ข. ใหผู้อ้ื่นเขา้ร่วมประชมุ หรอืมอบฉนัทะใหก้รรมการ 
และก าหนดให้ผู้รบัมอบฉันทะออกเสยีงลงคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นหรอืผู้
มอบฉันทะ บรษิัท จะลงคะแนนเสยีงตามความประสงค์ดงักล่าวของผู้ถือหุ้นหรอืผู้มอบ
ฉนัทะ 

4.2 บริษัท จะเสนอให้พิจารณาเลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล โดยขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
ลงคะแนนเสยีง เหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง และเจา้หน้าทีข่องบรษิทั จะไปเกบ็บตัร
ลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ส าหรับการพิจารณาเลือกตัง้
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กรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเหน็
ดว้ย ภายหลงัจากเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้ทีไ่ม่เหน็ดว้ย หรอื งดออกเสยีงแลว้ 

  5.  ภายใตข้อ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 36 ก าหนดว่า ในการออกเสยีงลงคะแนนในทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ ให้
ถอืว่า หุน้หนึ่งหุน้ มเีสยีงหนึ่งเสยีง ผูถ้อืหุน้คนใดมสีว่นไดเ้สยีเป็นพเิศษในเรื่องใด ผูถ้อืหุน้คนนัน้ไม่มสีทิธอิอกเสยีงใน
เรื่องนัน้ นอกจากการออกเสยีงเลอืกตัง้กรรมการ  

  ในกรณีปกต ิกล่าวคอื วาระที ่1 วาระที ่3 วาระที ่4 วาระที ่5 และวาระที ่7จะต้องไดร้บัอนุมตัดิว้ย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน ถ้ามคีะแนนเสยีงเท่ากนัให้ประธานในทีป่ระชุม
ออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีหนึ่งเสยีงเป็นเสยีงชีข้าด  

  ใน วาระที ่6 จะตอ้งไดร้บัอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของ
ผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม  

  6.  ส าหรบัผูถ้อืหุน้ทีป่ระสงคจ์ะกลบัก่อน หรอืไม่อยู่ในหอ้งประชุมในวาระใด ผูถ้อืหุน้สามารถใชส้ทิธิ
ของท่านได ้โดยสง่บตัรลงคะแนนล่วงหน้าใหก้บัเจา้หน้าทีข่องบรษิทั ก่อนออกจากหอ้งประชุม 

  7.  คะแนนเสยีงของจ านวนผูถ้อืหุน้ในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เนื่องจากการทยอยเขา้หอ้งประชุม
ของผู้ถือหุ้นและผู้รบัมอบฉันทะ ดงันัน้ จ านวนผู้เขา้ร่วมประชุมในแต่ละวาระจึงอาจมกีารเปลี่ยนแปลงและอาจไม่
เท่ากนั 

  8.  ก่อนลงมติในแต่ละวาระ ประธานจะเปิดโอกาสให้ผู้เขา้ร่วมประชุมซกัถามในประเดน็ที่สงสยั
เกีย่วขอ้งกบัวาระนัน้ๆ ตามความเหมาะสม โดยขอใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะทีต่อ้งการซกัถาม กรุณาแจง้ชื่อและ
นามสกุลใหท้ีป่ระชุมทราบก่อนซกัถามหรอืแสดงความคดิเหน็ดว้ยทุกครัง้ 

  ในกรณีทีผู่้ถอืหุน้มคี าถามหรอืความเหน็ที่นอกเหนือจากวาระทีก่ าลงัพจิารณาอยู่  ขอความกรุณา
น าไปสอบถาม หรอืใหค้วามเหน็ในวาระอื่นๆ ในช่วงทา้ยของการประชุม และขอความกรุณาท่านผูถ้อืหุน้ใหค้วามเหน็ 
หรอืสอบถามอย่างกระชบั และงดเวน้การซกัถาม หรอืแสดงความเหน็ในประเดน็ทีซ่ ้ากนั เพื่อเปิดโอกาสใหผู้้ถอืหุ้น
รายอื่นไดใ้ชส้ทิธดิว้ย จงึขอความกรุณาผูถ้อืหุน้โปรดใหค้วามร่วมมอืเพื่อใหก้ารประชุมเป็นไปดว้ยดแีละเพื่อเป็นการ
บรหิารการประชุมใหอ้ยู่ในเวลาทีก่ าหนด 

  ผู้ด าเนินการประชุมได้แจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบว่า  เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 
31 ธันวาคม 2561 บริษัทได้เปิดโอกาสให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องทีม่คีวามส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน
กจิการ เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ ประจ าปี 2562 โดยใหส้ทิธใินเรื่องดงัต่อไปนี้ 

(1) การเสนอวาระการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้  
(2) การเสนอชื่อบุคคลทีม่คีุณสมบตัเิหมาะสมเพื่อเขา้รบัการเลอืกตัง้เป็นกรรมการ  
(3) การเสนอค าถามล่วงหน้า  

 ผลปรากฏว่าเมื่อพน้ก าหนดเวลาดงักล่าวไม่มผีูถ้อืหุน้เสนอวาระการประชุม เสนอชื่อบุคคล และค าถาม
ล่วงหน้าเขา้มาแต่อย่างใด 

จากนัน้ ผู้ด าเนินการประชุมได้แนะน าคณะกรรมการ และผู้บริหารของบริษัทที่เข้าร่วมประชุม 
ดงัต่อไปนี้ 

กรรมการบรษิัทที่เขา้ร่วมประชุมครบทุกคน จ านวน 10 คน คดิเป็นร้อยละ 100 ของจ านวน

กรรมการทัง้หมดทีเ่ขา้ร่วมประชุม  
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1. นายวสิทุธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ  และ กรรมการอสิระ 

2. นางเสาวนีย ์กมลบตุร กรรมการอสิระ ประธานกรรมการก ากบัดแูลกจิการ

ทีด่ ีกรรมการตรวจสอบ และ กรรมการบรหิารความ

เสีย่ง 

3. นางปรารถนา มงคลกุล กรรมการอสิระ ประธานกรรมการบรหิารความเสีย่ง 

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน และ 

กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ี 

4. นายเบญจเ์ยีย่ม สง่วฒันา กรรมการ กรรมการบรหิารความเสีย่ง  

ประธานเจา้หน้าทีบ่รหิาร และรกัษาการประธาน

เจา้หน้าทีบ่รหิารผลติภณัฑ ์ 

5. 

 

นายพลูศกัดิ ์ตนัสทิธพินัธ ์

 

กรรมการอสิระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ

ประธานกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

6. นายปรชีา สง่วฒันา รองประธานกรรมการ ประธานกรรมการบรหิาร  

และ รกัษาการประธานเจา้หน้าทีป่ฏบิตักิาร 

7. นายวรวชัร ตนัตรานนท ์ กรรมการอสิระ กรรมการตรวจสอบ และ  

กรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 

8. นายวราชยั สง่วฒันา  กรรมการ 

9. นางช่อทพิย ์สง่วฒันา วฒุพิงศ ์ กรรมการ กรรมการก ากบัดแูลกจิการทีด่ ีและ  

ประธานเจา้หน้าทีพ่ฒันาธุรกจิ 

10. นายโอมา สง่วฒันา กรรมการ  

ผูบ้รหิารของบรษิทัทีเ่ขา้รว่มประชุม จ านวน 1 ท่าน ดงันี้ 

นางจริาภรณ์ รุ่งศรทีอง   ประธานเจา้หน้าทีก่ารเงนิ และเลขานุการบรษิทั 

เมื่อแนะน ากรรมการบริษัทและผู้บริหารของบริษัทที่เขา้ร่วมประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ด าเนินการ

ประชุม ไดก้ล่าวแนะน าผูส้อบบญัช ีทีป่รกึษากฎหมาย และผูต้รวจสอบภายใน จากบรษิทัต่างๆ ตามรายละเอยีดดงันี้  

ผูส้อบบญัชจีากบรษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั  

1. นายโสภณ เพิม่ศริวิลัลภ   

2. นางสาวรสพร เดชอาคม 

3. นางนยัรตัน์ กวยอะไพ 

ทีป่รกึษากฎหมาย และผูส้งัเกตการณ์จากบรษิทั วรีะวงศ ์ชนิวฒัน์ และพารท์เนอรส์ จ ากดั    

1. นางสาวภทัราภา พฒันาภรณ์ ทีป่รกึษากฎหมาย  
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2. นายอนุชติ ดเีลศิสกุลวงศ ์    ผูส้งัเกตการณ์  

ผูต้รวจสอบภายในจากบรษิทั พแีอนดแ์อล คอรป์อเรชัน่ จ ากดั  

1. นางสาวมนพทัธ ์ภูมริตันจรนิทร ์

จากนัน้ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ต่อทีป่ระชุมว่า เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดแูลกจิการที่
ด ีขอเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ทีเ่ขา้ร่วมประชุม 1 ท่าน ท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการตรวจนับคะแนนเสยีง โดยมผีูถ้อืหุน้ที่
เขา้ร่วมประชุมคอื นางสาวธนิดา พงษ์สวุรรณ ท าหน้าทีเ่ป็นสกัขพียานในการตรวจนบัคะแนน 

หลงัจากนัน้ นายวสิุทธ ิวทิยฐานกรณ์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม และใน
นามของคณะกรรมการบรษิทั ไดก้ล่าวต้อนรบัผูถ้ือหุน้ที่เขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุ้นประจ าปี 2562 และไดเ้ริม่
ด าเนินการประชุมตามระเบยีบวาระการประชุม ดงันี้  

 
วาระท่ี 1 พิจารณารบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2561 
 
  ประธาน เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 ซึ่ง
ประชุมเมื่อวนัที ่24 เมษายน 2561 โดยบรษิทัไดเ้ผยแพร่รายงานการประชุมดงักล่าวไวบ้นเวบ็ไซต์บรษิทัเรยีบรอ้ย
แล้ว โดยมีรายละเอยีดตามส าเนารายงานการประชุม ที่บรษิัทได้จดัส่งให้แก่ผู้ถือหุ้นพร้อมกบัหนังสอืเชิญประชุม 
รายละเอยีดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม วาระที่ 1 หน้า 10 – 30 ในหนังสอืเชญิประชุม ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณารายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้นประจ าปี 2561 แล้ว คณะกรรมการบริษัทมี
ความเหน็ว่าการบนัทกึรายงานการประชุมมคีวามถูกต้องครบถ้วน ตรงตามมติของที่ประชุมผูถ้ือหุน้ จงึเหน็สมควร
เสนอผูถ้อืหุน้รบัรองรายงานการประชุมดงักล่าว  
 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัรายงานการประชุม  

   
เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่

ประชุมลงมตริบัรองรายงานการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2561 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่อง
การลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วยคะแนนเสยีงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสยีง
ลงคะแนน 

 
มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 41 ราย 

นบัรวมจ านวนหุน้ได ้775,871,403 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5871 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 
 
มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์รบัรองรายงานการประชุมสามญัผู้ถือหุ้น ประจ าปี 

2561 เมื่อวนัที ่24 เมษายน 2561 ดว้ยคะแนนเสยีง 
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 775,871,403 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,871,403 100.0000 
 
วาระท่ี 2 รบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบริษทัในรอบปี 2561 

 
ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระน้ีเป็นการพจิารณารบัทราบรายงานผลการด าเนินงานของบรษิทั

ในรอบปี 2561 โดยบรษิัทได้จดัท ารายงานผลการด าเนินงานของบรษิัทส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีสิน้สุด ณ วนัที่ 31 
ธนัวาคม 2561 รายละเอยีดปรากฏตามรายงานประจ าปี 2561 ซึง่ไดจ้ดัส่งใหก้บัผูถ้อืหุน้แลว้ โดยคณะกรรมการบรษิทัได้
พจิารณาแลว้เหน็สมควรรายงานผลการด าเนินงานดงักล่าว ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้รบัทราบ และมอบหมายใหน้ายเบญจ์
เยี่ยม ส่งวัฒนา ซึ่งด ารงต าแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ("นายเบญจ์เยี่ยม") เป็นผู้รายงานเกี่ยวกับผลการ
ด าเนินงานต่อทีป่ระชุม  

 
นายเบญจเ์ยีย่มไดร้ายงานผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 ใหท้ีป่ระชุมทราบ โดยสรุป 

รายละเอยีดดงันี้ 
ผลการด าเนินงานในปี 2561 บรษิทัมรีายไดร้วม 1,105 ลา้นบาท เพิม่ขึน้จากปี 2560 4 ลา้นบาท 

ซึง่สดัสว่นยอดขายของสาขาเดมิลดลงประมาณ 100 ลา้นบาท อย่างไรกต็ามในช่วงระยะเวลาทีผ่่านมาบรษิทัไดม้กีาร
เปิดสาขาใหม่ 4 สาขา คอื สาขาหาดใหญ่ สาขาฉะเชงิเทรา สาขาระยอง และสาขาในศูนยก์ารคา้ไดอาน่า (หาดใหญ่) 
ซึง่ทัง้ 4 สาขาใหม่ สามารถสรา้งรายไดใ้หท้ดแทนการลดลงของรายไดส้าขาเดมิ และตามทีบ่รษิทัไดใ้หค้ ามัน่กบัผูถ้อื
หุน้ว่าจะมกีารขยายสาขาเพิม่ขึน้ ในปี 2561 บรษิทัยงัคงใหค้วามส าคญักบัการขยายสาขา โดยปัจจุบนัน้ีบรษิทัมสีาขา
ทัง้สิ้น 12 สาขา ซึ่งสามารถรกัษาระดบัรายได้ไว้ได้ แต่การขยายสาขาดงักล่าวก็ท าให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น
เช่นเดยีวกนั  สง่ผลใหก้ าไรสทุธขิองบรษิทัลดลงอย่างเป็นสาระส าคญั  

ในปี 2561 ก าไรสุทธเิท่ากบั 29 ล้านบาท โดยก าไรขัน้ต้นลดลง 37 ล้านบาท บรษิัทมคี่าใช้จ่าย
เพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายเรื่องตน้ทุนของสนิคา้และค่าใชจ้่ายในการด าเนินการของสาขาใหม่ แต่ส าหรบัค่าใชจ้่ายของสาขา
เดมิ 8 สาขา เพิม่ขึน้เพยีง 2 ลา้นบาท ซึง่เพิม่ขึน้จากค่าแรง แต่ค่าใชจ้่ายในการด าเนินงานของสาขาเดมินัน้ลดลงหรอื
เท่าเดมิในบางสาขา ในสว่นของสาขาใหม่ 4 สาขา มคี่าใชจ้่ายเท่ากบั 37 ลา้นบาท  

นอกจากนี้บรษิทั ไดร้บัประโยชน์ในทางภาษเีพิม่ขึน้ เนื่องจากการลดลงของภาษีเงนิได้จ านวน 18 
ลา้นบาท ท าใหก้ าไรสทุธลิดลงประมาณ 58 ลา้นบาท จงึท าใหเ้หน็ว่าค่าใชจ้่ายทีเ่พิม่ขึน้นัน้ส่วนใหญ่เกดิมาจากสาขา
ใหม่ ซึ่งการเปิดสาขาใหม่ที่ผ่านมานัน้ แม้จะสร้างค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น แต่ก็เป็นการเพิ่มช่องทางการจดัจ าหน่ายให้
ครอบคลุมและเพิม่ช่องทางการใหบ้รกิารลกูคา้มากขึน้  

ขอ้มูล ณ ปัจจุบนั บรษิัทมสีินทรพัยร์วมเพิม่ขึน้ เท่ากบั 1,776 ล้านบาท และบรษิทัมเีงนิสดและ
รายการเทยีบเท่าเงนิสด เท่ากบั 316 ลา้นบาท และมหีนี้สนิรวม เท่ากบั 293 ลา้นบาท ซึง่เป็นหนี้สนิทีเ่กดิขึน้จากการ
ก่อสรา้งสาขาระยอง ซึง่เป็นสนิเชื่อเงนิกูร้ะยะยาวจ านวน 109 ลา้นบาท และบรษิทัมลีกูหนี้การคา้ทีเ่ป็นลูกหนี้ระยะสัน้
ประมาณ 149 ลา้นบาท และส่วนของมูลค่าที่ดนิของบรษิทัที่ไดม้กีารบนัทกึไวต้ัง้แต่เริม่ต้นซึง่ยงัไม่ได้มกีารประเมนิ
ราคามลูค่าทีด่นิใหม่ จากทีไ่ดก้ล่าวมาขา้งตน้จะเหน็ว่าบรษิทัยงัคงมฐีานะทางการเงนิทีเ่ขม้แขง็อยู่ ยงัสามารถน าเงนิที่
ไดจ้ากการระดมทุนไปลงทุนสรา้งธุรกจิอื่นๆทีน่่าสนใจเพิม่เตมิได้ 

ส าหรบัแนวทางแผนการด าเนินงานในปี 2562 บรษิทัให้ความส าคญักบัการสื่อสารทางการตลาด 
การเพิม่ช่องทางการจ าหน่ายสนิคา้ การพฒันาผลติภณัฑ ์การลดค่าใชจ้่าย การจดัหาผูเ้ช่าและการเพิม่จ านวนสนิคา้



- 7 - 
 

แบรนด์เนม ก่อนที่จะอธบิายรายละเอยีดในแต่ละเรื่อง นายเบญจ์เยี่ยมได้อธบิายขอ้มูลเกี่ยวกบัสาขาของบรษิัท มี
รายละเอยีดดงันี้ 

ปัจจุบนับรษิัทมสีาขาทัง้หมด 12 สาขา ซึง่ใน 12 สาขา จะมสีาขาที่บรษิทัจะท าการย้ายพืน้ทีใ่หม่ 
เช่น สาขาพทัยา ซึง่ปัจจุบนัอยู่ในช่วงการศกึษารายละเอยีดเพิม่เตมิ ในสว่นของสาขาหาดใหญ่บรษิทัมแีผนปรบัพืน้ที่
ใหเ้ลก็ลง โดยในปัจจุบนัไดม้กีารทดลองท าแลว้ทีส่าขาศูนยก์ารคา้ไดอาน่า ส่วนสาขาใหม่ สาขาฉะเชงิเทราและสาขา
ระยอง ซึง่ตัง้อยู่ในพืน้ทีโ่ครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษภาคตะวนัออก ผลประกอบการออกมาค่อนขา้งด ี 

ในปี 2562 บรษิทัใหค้วามส าคญักบัการพฒันาผลติภณัฑ ์การสรา้งการรบัรูใ้หล้กูคา้เขา้ใจสนิคา้และ
การสร้างความเขา้ใจในธุรกจิของบรษิทั โดยในช่วงปี 2561 ทีผ่่านมาลูกคา้ส่วนใหญ่ไดใ้หค้วามส าคญักบัสนิคา้กลุ่ม
เครื่องนอนของบริษัท โดยสินค้ากลุ่มเครื่องนอนเป็นกลุ่มสนิค้าที่สร้างยอดขายหลกัให้บริษัท ซึ่งบริษัทได้สื่อสาร
ทางการตลาดผ่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกั เพื่อสร้างการรบัรู้ว่าเอฟเอน็ เอ๊าทเ์ลท เป็นศูนย์จดัจ าหน่ายสนิค้าที่มี
ความเชี่ยวชาญในสนิค้าประเภทเครื่องนอนเป็นพเิศษ ซึ่งบรษิัทได้ร่วมมอืกบัทางเอเจนซี่ในการท าสื่อโฆษณาทัง้
ภายในและภายนอก รวมถงึฝ่ายการตลาดขอบรษิทัในการสรา้งการรบัรูใ้หลู้กคา้เพื่อตอกย ้าความเป็นผูน้ าดา้นเครื่อง
นอน  

อย่างไรกต็าม พฤตกิรรมของผูบ้รโิภคที่เกดิขึน้ในปัจจุบนั ผู้บรโิภคไม่ได้ให้ความสนใจว่าการซื้อ
สนิคา้นัน้จะซือ้ผ่านช่องทางออนไลน์หรอืออฟไลน์ แต่ผูบ้รโิภคมองถงึความสะดวกในการซือ้เป็นหลกั ซึง่อาจซือ้สนิคา้
ผ่านช่องทางออนไลน์แต่ไปรบัสนิค้าในช่องทางออฟไลน์ ซึ่งเรยีกว่าออมนิแชนแนล ส าหรบัในปี 2560 บรษิทัไดเ้ริม่
จ าหน่ายสนิคา้ผ่านช่องทางออนไลน์ส าหรบัช่วงครึ่งปีหลงัของปี 2560 ซึง่สามารถสรา้งยอดขายไดป้ระมาณ 3 ลา้น
บาท และในปี 2561 บรษิัทได้เพิม่การสื่อสารผ่านช่องทางออนไลน์เพิ่มมากขึน้ ทัง้ทาง เฟสบุ้ค ยูทวิบ์ และมีการ
ร่วมมอืกบัทางมารเ์กต็เพลสแพลตฟอรม์ต่างๆเช่น ชอ้ปปี ลาซาดา้ เจดดีอทคอม รวมถงึการสรา้งเวบ็ไซต์ของบรษิทั 
ชื่อ www.fnshopnow.com สามารถสรา้งยอดขายจากช่องทางออนไลน์ส าหรบัปี 2561 ไดป้ระมาณ 30 ลา้นบาท ซึง่
ธุรกจิทีเ่ป็นเจา้ของแพลตฟอร์มต่างๆยงัไม่มบีรษิทัไหนทีส่ามารถสร้างก าไรได้จรงิ แต่อาจจะไดป้ระโยชน์ในรูปของ
ความเป็นเจา้ขอฐานขอ้มูลลูกคา้ ซึง่บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญัไปทีก่ารจ าหน่ายสนิคา้เป็นหลกั ท าใหใ้นปี 2562 บรษิทั
ตัง้เป้าหมายยอดขายส าหรบัช่องทางออนไลน์ไวท้ี่ 74 ล้านบาท โดยจะมกีารร่วมมอืกบัแพลตฟอร์มต่างๆที่ก าลงัจะ
เกดิขึน้ในอนาคต ซึง่จะใชก้ารโฆษณาประชาสมัพนัธผ์่านช่องทางออนไลน์เป็นหลกั  

ในส่วนของนโยบายเทรนดข์องสนิค้าในปีที่ผ่านมา บรษิัทได้มกีารเพิม่สนิค้าแบรนด์ต่างๆเขา้มา 
โดยเน้นสนิค้าทีเ่ป็นสนิค้าอยู่ในกระแสความนิยมควบคู่ไปกบัสนิค้าที่ไม่อยู่ในกระแส ซึ่งท าให้ลูกค้าเกดิความสนใจ
สนิคา้มากขึน้ ปัจจุบนับรษิทัไดร้่วมมอืกบัแบรนดต่์างๆน าสนิคา้มาจ าหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์ของบรษิทัเพิม่มาก
ขึน้ 

ส าหรบัการลดค่าใชจ้่าย บรษิทัไดใ้หค้วามส าคญักบัการเพิม่ประสทิธภิาพใหก้บับุคลากรทีม่อียู่ของ
บริษัทโดยไม่ได้มีการเพิ่มจ านวนพนักงาน แต่ใช้การลงทุนในระบบอีอาร์พี และระบบคอมพิวเตอร์มากขึ้นเพื่อ
สนบัสนุนการท างานของบุคลากรของบรษิทั และแผนการลดค่าใชจ้่ายในอกีส่วนหนึ่งที่บรษิทัไดเ้ริม่ด าเนินการไปแลว้
ในปี 2561 คือ การติดตัง้อุปกรณ์ผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์ที่สาขาอยุธยา โดยสามารถผลิต
กระแสไฟฟ้าไดป้ระมาณ 600 เมกะวตัต ์ท าใหค้่าไฟฟ้าของสาขาอยุธยาลดลงประมาณ 300,000 บาทต่อเดอืน ท าให้
ในปี 2562 บรษิทัมโีครงการทีจ่ะตดิตัง้อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีส่าขาระยอง และสาขาหวั
หนิ ซึง่เป็นสาขาใหญ่ทีม่อีตัราการใชไ้ฟฟ้าทีส่งู ซึง่การตดิตัง้อุปกรณ์ดงักล่าวจะช่วยใหบ้รษิทัสามารถลดค่าใชจ้่ายใน
สว่นของค่าไฟฟ้าลงได ้

ส าหรบักลยุทธ์ในการเพิม่ความน่าสนใจให้กบัศูนย์จ าหน่ายสนิค้าของบรษิัทคอื การเพิม่จ านวน
รา้นอาหารและคาเฟ่ต่างๆเพิม่เตมิ โดยในปัจจุบนัมแีบรนดต่์างๆทีเ่ขา้มาร่วมบรษิทั เช่น รา้นกาแฟสตาร์บคัทีส่าขา
อยุธยาและสาขาฉะเชิงเทรา และก าลงัจะมีร้านกาแฟอเมซอน 2 สาขา และเคเอฟซี 1 สาขา และมีร้านจ าหน่าย
เครื่องส าอางในเครอืของลอรอีลัเขา้มาเปิดรา้นกบับรษิทั ซึง่แบรนดต่์างๆเหล่านี้เขา้มาเตมิเตม็เพื่อดงึดูดลูกคา้ใหเ้ขา้
มาใชบ้รกิาร 
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นอกจากนัน้บรษิทัยงัใหค้วามส าคญักบัเรื่องความรบัผดิชอบต่อสงัคมและสิง่แวดลอ้ม โดยบรษิทัได้
เขา้ร่วมโครงการลดการใชถุ้งพลาสตกิกบัภาครฐั โดยไดเ้ริม่โครงการลดการใชถุ้งพลาสตกิตัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2562 
ผลจากการเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวท าใหบ้รษิทัสามารถลดการใชถุ้งพลาสตกิไปไดก้ว่า 40,000 ถุง และนอกจากการ
รกัษาสิง่แวดลอ้มแลว้ การเขา้ร่วมโครงการดงักล่าวสง่ผลใหค้่าใชจ้่ายค่าบรรจุภณัฑข์องบรษิทัลดลงอกีดว้ย   

อกีทัง้ บรษิทัยงัไดจ้ดัท าโครงการฟูกเก่าแลกฟูกใหม่ โดยใหล้กูคา้ทีต่อ้งการซือ้ฟูกใหม่ สามารถน า
ฟูกเก่ามาแลกเป็นส่วนลดราคาสนิคา้ และบรษิทัไดน้ าฟูกเก่าบรจิาคใหก้บัผูย้ากไรผ้่านมูลนิธต่ิางๆ ซึง่ปัจจุบนัมกีาร
บรจิาคฟูกเก่าใหก้บัผูย้ากไรไ้ปมากกว่า 700 หลงัแลว้  
 

ผู้ด าเนินการประชุมได้รายงานข้อมูลเพิม่เติมเกี่ยวกบัการเขา้ร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบตัิของ
ภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติว่า ปัจจุบนับรษิทัไดจ้ดัท าแบบประเมนิตนเองของโครงการดงักล่าวเรยีบรอ้ย
แล้ว และก าลงัอยู่ระหว่างการพัฒนาคู่มือต่อต้านคอรปัชัน และสรรหาผู้สอบทานแบบประเมินตนเองเพื่อขอรั บ
ประกาศนียบตัรรบัรองฐานะสมาชกิแนวร่วมปฏบิตัขิองภาคเอกชนไทยในการต่อตา้นการทุจรติ 

  
เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 

เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้สอบถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอใหท้ี่
ประชุมรบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิ
โดยในวาระนี้เป็นวาระเพื่อรบัทราบ จงึไม่มกีารลงคะแนนเสยีง 

 มติท่ีประชุม รบัทราบผลการด าเนินงานของบรษิทัในรอบปี 2561 
 
วาระท่ี 3 พิจารณาอนุมติังบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31  ธนัวาคม 2561 
 

ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 
ธนัวาคม 2561 โดยบรษิัทได้จดัท างบการเงนิตามที่แสดงไว้ในรายงานประจ าปี 2561 ที่ไดจ้ดัส่งใหแ้ก่ผูถ้ือหุน้ พร้อม
หนังสอืเชญิประชุม โดยงบการเงนิดงักล่าวไดผ้่านการตรวจสอบจากผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตของบรษิทั และผ่านการ
สอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบ และไดร้บัความเหน็ชอบจากทีป่ระชุมคณะกรรมการบรษิทัแลว้ โดยมอบหมาย
ใหน้ายเบญจเ์ยีย่ม แจง้ใหท้ีป่ระชุมทราบถงึรายละเอยีดของวาระนี้ 

สนิทรพัย์รวมของปี 2561 เท่ากบั 1,776 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 9.4 จากสาขาที่เพิม่ขึน้ หนี้สนิ
รวม 293 ลา้นบาท สาเหตุหลกัจากการกูย้มืเพื่อการลงทุนสรา้งสาขาระยอง สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ ปัจจุบนัเท่ากบั 1,483 
ลา้นบาท ลดลงเลก็น้อย เนื่องจากปีทีผ่่านมามกีารจ่ายเงนิปันผลอยู่ที ่36 ล้านบาท  ในขณะทีก่ าไรสุทธขิองปีนี้อยู่ที ่
29 ลา้นบาท ส าหรบัรายไดร้วมเท่ากบั 1,105 ลา้นบาท เพิม่ขึน้เลก็น้อยจากปีทีผ่่านมา สว่นของตน้ทุนการขายเท่ากบั 
625 ลา้นบาท เพิม่ขึน้รอ้ยละ 7 เป็นสว่นเพิม่ของสาขาใหม่ สดัสว่นของสว่นประสมของผลติภณัฑท์ีม่กีารปรบัเลก็น้อย 
ซึง่สง่ผลกระทบ ท าใหก้ าไรสทุธ ิณ ปัจจุบนัอยู่ที ่29 ลา้นบาท ลดลงจากปีทีผ่่านมา 

นายเบญจเ์ยี่ยม น าเสนอรายละเอยีดงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดย
สรุปสาระส าคญัไดต้ามตาราง ดงันี้ 
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เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ

ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการเงนิประจ าปี 
 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพจิารณาอนุมตัิงบการเงนิประจ าปี สิน้สุด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการ
ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมติ โดยมตใินวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถอืหุน้ซึง่มาประชุม
และออกเสยีงลงคะแนน 

 
มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 42 ราย 

นบัรวมจ านวนหุน้ได ้775,882,703 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5882 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 
   
  มติท่ีประชุม ทีป่ระชมุมมีตเิป็นเอกฉนัทอ์นุมตังิบการเงนิประจ าปี สิน้สดุ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 
2561 ดว้ยคะแนนเสยีง 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
  
วาระท่ี 4 พิจารณาอนุมติัจดัสรรก าไรสุทธิประจ าปี 2561 และจ่ายเงินปันผล 

 
ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัจิ่ายเงนิปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการ

ด าเนินงาน ประจ าปี 2561 และไดม้อบหมายใหน้ายเบญจ์เยี่ยม เป็นผูอ้ธบิายเกี่ยวกบัรายละเอยีดของวาระนี้ต่อที่
ประชุม 

นายเบญจ์เยี่ยม รายงานต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบญัญัติบริษัทมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 47 ก าหนดใหบ้รษิทัต้องจดัสรรก าไรสุทธปิระจ าปีส่วนหนึ่ง ไวเ้ป็นทุนส ารองไม่น้อยกว่ารอ้ยละห้า           
ของก าไรสุทธิประจ าปี หกัด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา จนกว่าทุนส ารองนี้จะมีจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของ             

รายการตามงบ
การเงินรวม 

ณ 31 ธนัวาคม 
2561 

(ล้านบาท) 

ณ 31 ธนัวาคม 
2560 

(ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 
 (ล้านบาท) 

การเปล่ียนแปลง 
(รอ้ยละ) 

สนิทรพัยร์วม  1,776 1,623 153 9 

หนี้สนิรวม 293 132 161 122 

สว่นของผูถ้อืหุน้ 1,483 1,491 -8 -1 

รายไดร้วม 1,105 1,101 4 0 

ก าไรก่อนภาษเีงนิได ้ 33 107 -4 -69 

ก าไรสทุธ ิ 29 86 -57 -66 
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ทุนจดทะเบยีน และหา้มบรษิัทจ่ายปันผลจากเงนิประเภทอื่นนอกจากเงนิก าไร และในกรณีทีบ่รษิทัยงัมยีอดขาดทุนสะสม
อยู่ หา้มมใิหจ้่ายเงนิปันผล 
 บรษิัทมีนโยบายจ่ายเงนิปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในแต่ละปี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของก าไรสุทธิที่เหลือ 
หลงัจากหกัส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามทีก่ฎหมายก าหนด โดยพจิารณาจากงบการเงนิเฉพาะของบรษิัท อย่างไรกต็าม 
การจ่ายเงนิปันผลดงักล่าวจะขึน้กบักระแสเงนิสด แผนการลงทุน เงื่อนไขทางกฎหมาย โดยทางบรษิทัค านึงถงึความจ าเป็น
และเหมาะสมของปัจจยัอื่นๆ ในอนาคต และการจ่ายเงนิปันผลนัน้ จะไม่มผีลกระทบต่อการด าเนินงานปกตขิองบรษิทัอย่าง
มนียัส าคญั 
  ในปี 2561 บริษัทมีก าไรสุทธิจากงบการเงินเฉพาะกิจการเป็นจ านวน 34,189,152 บาท ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นอนุมัติการตัง้ส ารองตามกฎหมายจ านวน 
1,800,000 บาท คงเหลือก าไรหลังหักส ารองอยู่ที่ 32,389,152 บาท และขออนุมัติการจ่ายเงินปันผลส าหรับผลการ
ด าเนินงานประจ าปี 2561 ในอตัราหุน้ละ 0.013 บาท คดิเป็นเงนิปันผลจ่ายทัง้สิน้ 13,000,000 บาท  
 
  ทัง้นี้ วนัก าหนดรายชื่อผูถ้อืหุน้ เพื่อรบัสทิธใินการรบัเงนิปันผล (Record Date) คอื วนัที ่15 มนีาคม 
2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 

เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบังบการจ่ายเงนิปันผลประจ าปี  
 

เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัิจ่ายเงนิปันผลประจ าปี ส าหรบัผลการด าเนินงาน ประจ าปี 2561 ในอตัรา 0.013 บาท
ตามที่เสนอ และมอบหมายให้ผู้ด าเนินการประชุมชี้แจงเรื่องการลงมติ โดยมติในวาระนี้จะต้องได้รบัการรบัรองด้วย
คะแนนเสยีงขา้งมากของผูถ้อืหุน้ ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 
  

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 42 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้775,882,703 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5882 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

 
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมตัิการจ่ายเงินปันประจ าปี 2561 ให้แก่ผู้ถือหุ้นของบรษิัทใน

อตัราหุน้ละ 0.013 บาท ของจ านวนหุน้ 1,000,000,000 หุน้ รวมเป็นเงนิปันผลทัง้สิน้ 13,000,000 บาท คดิเป็นรอ้ยละ 
40.14 ของก าไรสุทธจิากงบการเงนิเฉพาะของบรษิทัหลงัหกัส ารองตามกฎหมายต่างๆ โดยจะท าการจ่ายเงนิปันผล
ให้แก่ผูถ้ือหุ้นทีป่รากฏรายชื่อ ณ วนัก าหนดสทิธผิูถ้ือหุ้น (Record Date) เพื่อสทิธใินการรบัเงนิปันผลวนัที่ 15 
มนีาคม 2562 และก าหนดจ่ายเงนิปันผลในวนัที ่10 พฤษภาคม 2562 ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

 
 

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.2130 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
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วาระท่ี 5 พิจารณาอนุมติัเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบก าหนดออกตามวาระ 
   
  ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่พ้น
จากต าแหน่งตามวาระ และเพื่อใหเ้ป็นไปตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 17 ซึ่ง
ก าหนดใหก้รรมการบรษิทัตอ้งหมุนเวยีนออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 ของจ านวนกรรมการบรษิทัทัง้หมด 

  ส าหรบัในการประชุมสามญัผูถ้ือหุน้ประจ าปี 2562 ของบรษิัท มกีรรมการที่ครบก าหนดออกตาม
วาระ จ านวน 4 คน ดงันี้ 
      1. นายวสิทุธ ิ     วทิยฐานกรณ์ กรรมการอสิระ 
      2. นางเสาวนีย ์   กมลบุตร กรรมการอสิระ 
      3. นางปรารถนา  มงคลกุล กรรมการอสิระ 
      4. นายโอมา       สง่วฒันา กรรมการ   

  เพื่อใหเ้ป็นไปตามแนวทางการก ากบัดูแลกจิการทีด่ี ประธานไดก้ล่าวเรยีนเชญิกรรมการทีพ่น้จาก
ต าแหน่งตามวาระ ออกนอกหอ้งประชุมเป็นการชัว่คราวระหว่างการพจิารณาเลอืกตัง้กรรมการตามวาระนี้  

  จากนัน้นายพูลศกัดิ ์ตันสทิธิพนัธ์ กรรมการอสิระ ได้เรียนเชิญนายปรีชา ส่งวฒันา ซึ่งเป็นรอง
ประธานกรรมการ ท าหน้าทีเ่ป็นประธานทีป่ระชุมชัว่คราวในวาระนี้ 

  นายปรชีา ส่งวฒันา รองประธานกรรมการ ไดแ้จง้ใหผู้ด้ าเนินการประชุม ด าเนินการแจง้ขอ้มูลทีผู่้
ถอืหุน้ควรทราบเพื่อประกอบการลงคะแนนเสยีง และชีแ้จงรายละเอยีดเกีย่วกบัการลงมตใินวาระนี้ใหท้ีป่ระชุมทราบ 

  ผูด้ าเนินการประชุมไดแ้จง้ใหท้ีป่ระชุมทราบว่า ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตั ิบรษิทัมหาชน
จ ากดั พ.ศ. 2535 และขอ้บงัคบัของบรษิทัขอ้ 27 หา้มมใิหก้รรมการประกอบกจิการอนัมสีภาพอย่างเดยีวกนั และเป็น
การแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั หรอืเขา้เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้สว่นสามญั หรอืเป็นหุน้สว่นไม่จ ากดัความรบัผดิในหา้ง
หุ้นส่วนจ ากดั หรือเป็นกรรมการของบรษิัทจ ากดั หรือบริษัทมหาชนจ ากดัอื่นใดที่ประกอบกิจการที่มสีภาพอย่าง
เดยีวกนั และเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั ไม่ว่าเขา้ท าเพื่อประโยชน์ตนเอง หรอื ประโยชน์ผูอ้ื่น เวน้แต่จะได้
แจง้ใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้ทราบก่อนทีจ่ะมมีตแิต่งตัง้กรรมการผูน้ัน้ 

  ดงันัน้ บรษิทัจงึขอแจง้ใหผู้้ถอืหุน้ทราบ ตามมาตรา 86 แห่งพระราชบญัญตัิ บรษิัทมหาชนจ ากดั 
พ.ศ. 2535 และข้อบงัคบัของบริษัทข้อ 27 ว่า ปัจจุบนั นางปรารถนา มงคลกุล ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ
บรษิัทว่าได้รบัเป็นกรรมการของบรษิัท เซน็ทรลั รเีทล คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั ซึ่งประกอบธุรกจิ บรษิัทโฮลดิ้งที่ไม่ได้
ลงทุนในธุรกจิการเงนิเป็นหลกั ซึง่อาจเป็นการแขง่ขนักบักจิการของบรษิทั  

  อย่างไรกต็าม บรษิทัไดเ้ปิดโอกาสใหส้ทิธผิูถ้อืหุน้ เสนอรายชื่อบุคคลทีเ่หน็ว่ามคีุณสมบตัเิหมาะสม 
เพื่อคดัเลอืกเป็นกรรมการ เมื่อครบระยะเวลาทีก่ าหนด ปรากฏว่าไม่มผีูถ้อืหุน้รายใดเสนอรายชื่อกรรมการเขา้มายงั
บรษิทัแต่อย่างใด 

  ทัง้นี้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทนพจิารณาแลว้มคีวามเหน็ว่า กรรมการทัง้ 4 คน 
เป็นผูม้คีวามรูค้วามสามารถ และมปีระสบการณ์อนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของบรษิัท จงึเสนอใหท้ี่ประชุม
คณะกรรมการบรษิทัพจิารณา ซึง่คณะกรรมการบรษิทัเหน็สมควรเสนอใหท้ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตัิเลอืกตัง้ให้
กรรมการทัง้ 4 คน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ส าหรบัขอ้มูลรายละเอยีดเกีย่วกบัผูท้ีไ่ดร้บัการเสนอชื่อเป็น
กรรมการทัง้ 4 คน ไดจ้ดัสง่ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้พรอ้มกบัหนงัสอืเชญิประชุมแลว้  
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  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัการเลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ 

  เมื่อไม่มผีู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เติม ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัเิลอืกตัง้กรรมการแทนกรรมการทีค่รบก าหนดออกตามวาระ และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการ
ประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมตเิลอืกตัง้กรรมการเป็นรายบุคคล จงึขอใหผู้ถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะจากผูถ้อืหุน้ทุกท่านลง
มตโิดยใชบ้ตัรลงคะแนนเสยีง ซึง่สามารถเลอืกทีจ่ะลงคะแนนเสยีงในช่องเหน็ดว้ย ไม่เหน็ดว้ย หรอืงดออกเสยีง  โดย
เจ้าหน้าทีจ่ะเกบ็บตัรลงคะแนนจากผู้ถอืหุน้และผู้รบัมอบฉันทะทีไ่ม่เหน็ด้วย หรอืงดออกเสยีง ส าหรบัการพจิารณา
เลอืกตัง้กรรมการแต่ละท่านก่อน และเกบ็บตัรลงคะแนนจากผูถ้อืหุน้และผูร้บัมอบฉันทะทัง้หมดทีล่งคะแนนเสยีงเหน็
ดว้ยภายหลงั และเมื่อรวบรวมคะแนนเสยีงเรยีบรอ้ยแลว้ จะไดม้กีารแจง้ผลการตรวจนบัคะแนนเสยีงทีก่รรมการแต่ละ
ท่านไดร้บัเลอืกตัง้เป็นรายบุคคล โดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการอนุมตัิดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมากของผู้ถือหุน้ซึ่งมา
ประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 42 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้775,882,703 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5882 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  
 มติท่ีประชุม ที่ประชุมมมีติอนุมตัิการเลือกตัง้กรรมการที่พ้นจากต าแหน่งตามวาระกลบัเข้า

ด ารงต าแหน่งอกีวาระหนึ่ง ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้ 

1. นายวสิทุธ ิ วทิยฐานกรณ์  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
 

2. นางเสาวนีย ์        กมลบุตร  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
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3. นางปรารถนา มงคลกุล  

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
 

4. นายโอมา   สง่วฒันา   

มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 
เหน็ดว้ย 759,453,803 97.8826 
ไม่เหน็ดว้ย 16,428,900 2.1174 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
 
วาระท่ี 6 พิจารณาอนุมติัก าหนดค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2561 
 
  ประธาน แจง้ต่อทีป่ระชุมว่า ตามพระราชบญัญตับิรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 90 และ
ขอ้บงัคบัของบรษิทั ขอ้ 22 ก าหนดว่า กรรมการบรษิัทมสีทิธไิด้รบัค่าตอบแทนกรรมการจากบรษิัทในรูปของเงนิ
รางวลั เบีย้ประชุม บ าเหน็จ โบนสั หรอืผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอื่น ตามทีท่ีป่ระชุมผูถ้อืหุน้จะพจิารณาและลง
มตดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

 
วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่จะต้องได้รบัอนุมตัิจากทีป่ระชุมผู้ถือหุ้น 

ส าหรบัหลกัเกณฑ ์และแนวทางปฏบิตัใินการพจิารณาค่าตอบแทนนัน้ คณะกรรมการสรรหาและพจิารณาค่าตอบแทน 
ไดพ้จิารณากลัน่กรองค่าตอบแทนกรรมการอย่างละเอยีดถงึความเหมาะสมกบัภาระหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของ
กรรมการ โดยเปรยีบเทยีบกบับรษิทัจดทะเบยีนอื่นในตลาดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ทัง้ขนาดของรายได ้มูลค่า
หลกัทรพัยร์วมและกลุ่มอุตสาหกรรมเดยีวกนั รวมถงึผลประกอบการของบรษิทั คณะกรรมการจงึเหน็สมควร เสนอให้
ทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้พจิารณาอนุมตักิารก าหนดค่าตอบแทนใหแ้ก่กรรมการประจ าปี 2562 ในจ านวนวงเงนิเท่าเดมิ โดยไม่
มสีทิธปิระโยชน์อื่นๆ ดงันี้  

  1.  วงเงนิค่าตอบแทนกรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท (ค่าตอบแทนรายเดอืน ค่าเบีย้ประชุม
และโบนสั) 
  2.  ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามทีป่รากฏในหนังสอืเชญิประชุมซึง่จดัส่ง
ใหแ้ก่ผูถ้อืหุน้แลว้ ตามตารางดงันี้  
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ต าแหน่ง ค่าตอบแทนรายเดอืน 
(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

หมายเหตุ 
 

 
1. คณะกรรมการบรษิทั 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 
 
 

 
  

45,000 
15,000 

 
  

20,000 
20,000 

กรรมการท่านใดเป็นผูบ้ริหารก าหนดค่าตอบแทนดงัน้ี 

ต าแหน่ง 
ค่าตอบแทน 
รายเดอืน 

(บาท/เดอืน/คน) 

ค่าเบีย้ประชุม 
(บาท/ครัง้) 

ประธานกรรมการ 10,000 20,000 
กรรมการบรษิทั 10,000 5,000 

 

2.คณะกรรมการตรวจสอบ  
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
35,000 
15,000 

  
20,000 
15,000 

 
- 

3. คณะกรรมการสรรหาและ 
พจิารณาค่าตอบแทน 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

4. คณะกรรมการบรหิาร
ความเสีย่ง 
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 

25,000 
10,000 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
กรรมการท่านใดที่เป็นพนักงานบริษัท จะไม่ได้ร ับเบี้ย
ประชุม 

5. คณะกรรมการก ากบัดแูล
กจิการทีด่ ี
- ประธานกรรมการ 
- กรรมการ 

  
 
- 
- 

  
 

20,000 
15,000 

 
 
- 

 

  ทัง้นี้ ค่าตอบแทนและเบีย้ประชุมดงักล่าวขา้งตน้ ถา้ไดร้บัอนุมตัจิากทีป่ระชุมผูถ้อืหุน้แลว้จะใหม้ผีล
เริม่ใชต้ัง้แต่เดอืนพฤษภาคม 2562 เป็นตน้ไป โดยขอใหค้ณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดัสรรต่อไป 

  เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัค่าตอบแทนกรรมการ 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมตพิจิารณาอนุมตัคิ่าตอบแทนกรรมการ และมอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุมชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใิน
วาระนี้จะตอ้งไดร้บัการอนุมตัดิว้ยคะแนนเสยีงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสยีงทัง้หมดของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุม 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 42 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้775,882,703 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5882 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้ 

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ วงเงินค่าตอบแทน
กรรมการ รวมไม่เกนิ 7,500,000 บาท ค่าตอบแทนรายเดอืน และค่าเบีย้ประชุมกรรมการ ตามอตัราทีเ่สนอมา โดยให้
คณะกรรมการบรษิทัด าเนินการจดัสรรกนัเองต่อไป ดว้ยคะแนนเสยีง ดงันี้   
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มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
  
วาระท่ี 7 พิจารณาแต่งตัง้ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทน ส าหรบัรอบระยะเวลาบญัชีปี 2561 

 
ประธาน แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการพจิารณาอนุมตัิการแต่งตัง้ผู้สอบบญัช ีและก าหนด

ค่าตอบแทน ส าหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2561 ซึ่งบริษัทได้ให้ทางผู้สอบบัญชีที่ได้รับอนุญาตจากส านักงาน
คณะกรรมการก ากบัหลกัทรพัยแ์ละตลาดหลกัทรพัย ์ท าการเสนอราคาค่าตรวจสอบบญัชมีา  

โดยคณะกรรมการตรวจสอบ ได้พิจารณาแล้ว และเห็นว่าบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด มี
คุณสมบัติ ความเหมาะสมและความเชี่ยวชาญในการสอบบญัชี และมีอตัราค่าสอบบญัชีที่เหมาะสม จึงเสนอให้
คณะกรรมการบรษิัทพจิารณา คณะกรรมการบรษิัทได้พจิารณาแล้วเหน็สมควรเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นพจิารณา
แต่งตัง้ผูส้อบบญัช ีไดแ้ก่  

1. นายโสภณ  เพิม่ศริวิลัลภ                  ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3182 และ/หรอื 

2. นางสาวรุง้นภา  เลศิสวุรรณกุล       ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3516 และ/หรอื 

3. นางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอื 

4. นายชยพล      ศุภเศรษฐนนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื 

5. นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื 

6. นางสาวสมุนา  พนัธพ์งษ์สานนท ์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872  

   จากบรษิัท ส านักงาน อวีาย จ ากดั เป็นผู้สอบบญัชขีองบรษิัท ประจ าปี 2562 และได้เสนอให้ที่
ประชุมพจิารณาก าหนดค่าสอบบญัชปีระจ าปี 2562 เป็นจ านวน 2,150,000 บาท โดยประธานไดช้ีแ้จงต่อทีป่ระชุมว่า
ค่าสอบบญัชีเพิม่ขึน้จากปี 2561 จ านวน 150,000 บาท เนื่องจากภาระหน้าที่ของผู้สอบบญัชทีี่เพิม่ขึ้นจากการ
ปรบัปรุงมาตรฐานการบญัชใีหม่ 

   ในกรณีทีผู่้สอบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัิหน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านักงาน อวีาย จ ากดั จดัหา
ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตอื่นของส านักงานท าหน้าที่ตรวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิัท แทน
ผูส้อบบญัชดีงักล่าวได ้

   ผูด้ าเนินการประชุมไดร้ายงานต่อทีป่ระชุมเพิม่เตมิว่า ส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชดีงักล่าว
เป็นส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชเีดยีวกนักบับรษิทัย่อย และส านักงานสอบบญัชแีละผูส้อบบญัชตีามรายชื่อที่
เสนอขา้งต้นไม่มคีวามสมัพนัธห์รอืส่วนไดเ้สยีกบับรษิทั บรษิทัย่อย ผูบ้รหิาร ผู้ถอืหุน้รายใหญ่ หรอืผูท้ีเ่กีย่วขอ้งกบั
บุคคลดงักล่าว 
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   เมื่อจบการรายงาน ประธานได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นหรอืผู้รบัมอบฉันทะแสดงความคดิเห็น หรือ
ซกัถามเพิม่เตมิเกีย่วกบัผูส้อบบญัชแีละค่าตอบแทน 

  เมื่อไม่มผีู้ถอืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉันทะแสดงความคดิเหน็ หรอืมขีอ้ซกัถามเพิม่เตมิ ประธานจงึขอให้ที่
ประชุมลงมติพิจารณาอนุมัติแต่งตัง้ผู้สอบบญัชีและก าหนดค่าตอบแทนส าหรับรอบระยะเวลาบญัชีปี 2562 และ
มอบหมายใหผู้ด้ าเนินการประชุม ชีแ้จงเรื่องการลงมต ิโดยมตใินวาระนี้จะต้องไดร้บัการรบัรองดว้ยคะแนนเสยีงขา้งมาก     
ของผูถ้อืหุน้ซึง่มาประชุมและออกเสยีงลงคะแนน 

มผีูถ้อืหุน้เขา้ร่วมประชมุดว้ยตนเองและโดยการมอบฉนัทะเขา้ร่วมประชุมจนถงึขณะนี้ รวม 42 ราย 
นบัรวมจ านวนหุน้ได ้775,882,703 หุน้ หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 77.5882 ของหุน้ทีจ่ าหน่ายไดท้ัง้หมด 1,000,000,000 หุน้
  

  มติท่ีประชุม ที่ประชุมมีมติอนุมัติแต่งตัง้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด โดยนายโสภณ    
เพิม่ศริวิลัลภ ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาตเลขที่ 3182 และ/หรอื นางสาวรุ้งนภา  เลศิสุวรรณกุล ผู้สอบบญัชรีบัอนุญาต
ทะเบยีนเลขที ่3516 และ/หรอืนางสาวพมิพใ์จ มานิตขจรกจิ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่4521 และ/หรอืนาย
ชยพล ศุภเศรษฐนนท ์ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่3972 และ/หรอื นางสาวรสพร  เดชอาคม ผูส้อบบญัชรีบั
อนุญาตทะเบยีนเลขที ่5659 และ/หรอื นางสาวสุมนา พนัธพ์งษ์สานนท์ ผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตทะเบยีนเลขที ่5872 
เป็นผูส้อบบญัชขีองบรษิทั และก าหนดค่าตอบแทนส าหรบัรอบระยะเวลาบญัช ีปี 2561 จ านวน 2,150,000 บาท และ
ในกรณีทีผู่ส้อบบญัชดีงักล่าวไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด ้ใหบ้รษิทั ส านกังาน อวีาย จ ากดั จดัหาผูส้อบบญัชรีบัอนุญาต
อื่นของส านกังานท าหน้าทีต่รวจสอบบญัชแีละแสดงความเหน็ต่องบการเงนิของบรษิทัแทนผูส้อบบญัชดีงักล่าวได้ ดว้ย
คะแนนเสยีง ดงันี้ 

 
มต ิ จ านวนเสยีง คดิเป็นรอ้ยละ 

เหน็ดว้ย 775,882,703 100.0000 
ไม่เหน็ดว้ย - 0.0000 
งดออกเสยีง - 0.0000 
บตัรเสยี - 0.0000 

จ านวนเสยีงทัง้หมด 775,882,703 100.0000 
 
วาระท่ี 8 เรือ่งอ่ืน ๆ 
 

ประธานได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า วาระนี้เป็นการเปิดโอกาสให้กบัผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องอื่นที่นอกเหนือ    
จากวาระที่ก าหนดไว้ในหนังสือเชิญประชุม โดยให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายก าหนด  ตาม
พระราชบญัญตัิ  บรษิทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 105 วรรค 2 ก าหนดไวว้่า เมื่อทีป่ระชุมพจิารณาระเบยีบ
วาระการประชุมตามล าดบัระเบยีบวาระทีก่ าหนดไวใ้นหนงัสอืนดัประชุมแลว้ ผูถ้อืหุน้ซึง่มหีุน้นบัรวมกนัไดไ้ม่น้อยกว่า 
1 ใน 3 ของจ านวนหุน้ที่จ าหน่ายไดท้ัง้หมด จะขอใหท้ีป่ระชุมพจิารณาเรื่องอื่นนอกจากทีก่ าหนดไวใ้นหนังสอืนัด
ประชุมอกีกไ็ด ้ 

 

ค าถาม : นายทองทศ แพงลาด อาสาพทิกัษ์สทิธิผ์ูถ้อืหุน้ ไดส้อบถามดงันี้ 

 1. จากภาวะเศรษฐกจิในปัจจุบนั ไม่ทราบว่าบรษิทัมองว่า อะไรเป็นความเสีย่งของบรษิทัมากทีสุ่ด
และมแีนวทางในการทีจ่ะด าเนินการป้องกนัอย่างไร  
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 2. ต่อเนื่องกนั ในปีนี้ไม่ทราบว่าบรษิทัมแีนวคดิว่า บรษิทัจะสามารถสรา้งผลประกอบการไดเ้ท่า
เดมิหรอืดอ้ยกว่าเดมิ หรอืดกีว่าเดมิ 

 ค าตอบ: นายเบญจ์เยี่ยม ได้ตอบค าถามว่า จากสภาวะเศรษฐกิจและพฤติกรรมของผู้บริโภค
เปลี่ยนไป ในฐานธุรกิจของบริษัทเป็นแบบประเภทค้าปลีก ธุรกจิค้าปลีกจึงได้รบัผลกระทบ โดยเฉพาะทางด้าน
ออนไลน์ ตัง้แต่ปี 2560 บรษิทัท าการศกึษาเรื่องดงักล่าว ซึง่ปี 2561 ยอดขายออนไลน์เตบิโตเป็นสดัสว่นทีม่นีัยส าคญั 
บรษิัทบรหิารความเสี่ยงโดยการศกึษาพฤติกรรมของผู้บรโิภคและ ไม่ได้มแีผนการจะท าธุรกิจบนลกัษณะร้านค้า
แบบเดมิ แต่ปรบัเปลีย่นวธิกีารขายใหเ้หมาะสมกบัพฤตกิรรมผูบ้รโิภคมากขึน้ มุ่งเน้นในการใชเ้ทคโนโลย ีในการน า
สนิคา้ไปส่งมอบใหถ้งึมอืลูกคา้ให้ไดม้ากขึน้ ในเรื่องของการสรา้งแพลตฟอรม์บรษิทัใชเ้ทคโนโลยเีขา้มาช่วย รวมทัง้
การลดค่าใชจ้่าย ซึง่หนึ่งในกลยุทธท์ีบ่รษิทัมุ่งเน้น คอื การใชร้ะบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาเพิม่ประสทิธภิาพในการท างาน
ให้กับพนักงาน บริษัทไม่ได้ลงทุนไปกับสิ่งที่ไม่ได้สร้างผลประโยชนให้ผู้ถือหุ้น โดยค านวณการใช้เม็ดเงินที่มี
ประสทิธภิาพสงูสดุ โดยเฉพาะการลงทุนในเรื่องเทคโนโลย ีมุ่งเน้นใหส้นิคา้ของบรษิทัขายไดใ้นช่องทางใหม่ๆ รวมถงึ
การร่วมมอืกบัแพลตฟอรม์ใหญ่ๆ เช่น ลาซาดา้ ชอ้ปปี เจดดีอทคอม นอกจากนัน้ บรษิัทยงัร่วมมอืกบั ไลน์แอท, 
เฟสบุค้ และยทูวิบด์ว้ย เพื่อทีจ่ะสือ่สารและขายสนิคา้ของบรษิทัผ่านทางช่องทางนี้  

 โดยสรุป การป้องกนัความเสีย่งทีด่ ีกค็อืการปรบัตวัเองโดยการใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ นัน่คอืค าตอบ
ทีพ่อจะท าใหผู้ถ้อืหุน้นึกภาพออกว่าคา้ปลกีถา้ท าธุรกจิแบบเดมิกจ็ะยาก สิง่ทีบ่รษิทัพยายามจะท ากค็อืปรบัปรุงตวัเอง
โดยการใชเ้ทคโนโลยมีากขึน้ เพื่อตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ตามพฤตกิรรมของผูบ้รโิภค 

 ค าตอบ : ประธาน ได้กล่าวเสรมิว่า ด้วยยุทธศาสตร์ของบรษิัทในยุคดิจติอล ภายใต้สนิค้าทัง้ที่
บรษิทัท าเองและมชีื่อเสยีง การเน้นประสทิธภิาพทางดา้นทรพัยากรบุคคลเป็นเรื่องส าคญั เน้นประสทิธภิาพมากขึน้ 
การใชเ้ทคโนโลยโีซล่าเซลสแ์ละระบบคอมพวิเตอรเ์ขา้มาช่วยในเรื่องการบรหิารจดัการค่าใชจ้่าย คาดว่าจะสง่ผลในปีนี้ 
จงึมคีวามคาดหวงัว่าผลประกอบการจะดขีึน้ จากการเพิม่ประสทิธภิาพและการลดค่าใชจ้่าย  

ค าถาม : นายเฉลมิชยั จมูดอก ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 1. ในสว่นตอนนี้ทีโ่ลกเปลีย่นไปดว้ยเทคโนโลย ีกค็อืการคา้ออนไลน์และล่าสดุไดต้ดิตามขา่วในสว่น
ของการบนิไทย ปีนี้ผู้บรหิารของการบนิไทย เหน็แจง้ว่า การบนิไทยก าลงัจะขายออนไลน์เหมอืนกนั ในส่วนนี้ทาง
คณะผูบ้รหิารมไีอเดยีอะไรทีจ่ะเขา้ไปร่วมกบัการบนิไทยบา้งหรอืเปล่า 

 ค าตอบ : นายเบญจเ์ยีย่ม ไดต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ว่า บรษิทัไม่ไดปิ้ดกัน้ทางดา้นการขาย โดยทมีที่
ดแูลทางดา้นอคีอมเมริช์ไม่ไดผ้กูขาดเพยีงแค่ 3 รายเท่านัน้ แต่บรษิทัไดร้่วมมอืกบัหลายๆเจา้ ทางสายการบนิกเ็ริม่มี
คุยบา้งแลว้ แต่ไม่ไดคุ้ยกบัการบนิไทย แต่ไดคุ้ยกบัอกีเจา้หนึ่งไว ้เริม่ทยอยคุยไป อย่างแพลตฟอรม์ ของเอสซจีทีาง
บรษิทัเองกเ็ริม่ทยอยน าสนิคา้ไปวางขาย เพราะบรษิัทมแีนวความคดิว่าสนิคา้ทีข่ายในช่องทางออนไลน์เหมอืนเป็น
หน้าต่างทีท่ าใหก้ารเขา้ถงึลกูคา้สะดวกและเปิดตลอด 24 ชัว่โมง และร่วมมอืกบัช่องทางการจดัส่งสนิคา้ดว้ย ปัจจุบนั
ช่องทางในการจดัส่งมมีากขึ้น ธุรกิจที่ขายผ่านโลกออนไลน์ได้รบัความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ บรษิัทได้โฟกสั ไปใน
ทศิทางนี้ 

ค าถาม : นายกูเ้กยีรต ิพชัรนฤมล ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 1. สนิคา้คงเหลอืปี 2561 มสีนิคา้คงเหลอืเพิม่ขึน้ สนิคา้ของบรษิทัเป็นพวกเสือ้ผา้แฟชัน่ จะลา้สมยั
หรอืไม่ จะท าใหก้ าไรลดลงหรอืไม่ และมสีาขาไหนทีข่าดทุน ทางบรษิทัมนีโยบายจะท ายงัไงใหก้ าไรเพิม่ขึน้ 
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 2. กฎหมายตวัใหม่ พนักงานที่เกษียณอายุแลว้ บรษิทัจะต้องจ่ายเงนิชดเชยใหพ้นักงาน จะเป็น
รายจ่ายของบรษิทั บรษิทัจะมกีารส ารองยงัไง และถา้ส ารองแลว้ผูถ้อืหุน้จะไดร้บัเงนิปันผลหรอืไม่ 

 ค าตอบ : นายเบญจ์เยีย่ม ได้ตอบค าถามผู้ถือหุน้ว่า ในเรื่องของสนิค้าล้าสมยั สนิค้าของบรษิัท 
เป็นสนิคา้เบสคิ ซึง่เวลาของมนัค่อนขา้งยาว ไม่ใช่สนิคา้แฟชัน่ที ่3 เดอืน 6 เดอืนแลว้หมดอายุ ดงันัน้ แบบที่บรษิทัใช้
จงึคลาสสคิและใช้ได้นาน ปรมิาณสนิค้าจะเป็นของใช้มากกว่าเสือ้ผ้า เพราะเสือ้ผ้าผลติภายในประเทศอยู่แล้ว แต่
สนิค้าที่เป็นของใช้ เพื่อให้ได้ราคาที่ด ีจงึต้องสัง่เป็นจ านวนเยอะๆ จงึอาจจะท าให้ปรมิาณของสนิค้าก ลุ่มนี้เพิม่ขึน้ 
เนื่องจากว่าบรษิทัมสีตอ็กสนิคา้ทีจ่ะต้องใชใ้นการจดัโชวบ์รเิวณดา้นหน้าสาขาที่เพิม่ขึน้ อาจจะท าใหผู้ถ้อืหุน้เหน็ว่า
ปรมิาณของสต็อกเพิม่ขึน้ แต่กย็งัสอดคล้องกบัรา้นค้าที่เพิม่จ านวนมากขึน้ด้วย ส่วนเรื่องสนิคา้ลา้สมยั ทางผู้ตรวจ
สอบบญัชกีใ็หค้ าแนะน าและสงัเกตการณ์อย่างเขม้ขน้และเขม้งวด เพื่อไม่ท าใหผู้ถ้อืหุน้ตอ้งกงัวลเรื่องนี้ 

 ค าตอบ : นางจริาภรณ์ ไดก้ล่าวเสรมิว่า เรื่องพนักงานทีเ่กษียณอายุ กระทบไม่มาก เนื่องจากว่า
ลกูจา้งทีอ่ายุมากมน้ีอย ผลกระทบประมาณ 2 แสนกว่าบาท  

 ค าตอบ : คุณเบญจ์เยี่ยม ได้ตอบค าถามผู้ถือหุ้นเพิม่เติมว่า บรษิัทปฏบิตัิตามกฎหมายส าหรบั
เรื่องพนกังานเกษยีณอายุ ซึง่บรษิทัไดร้บัผลกระทบไม่เยอะ เนื่องจากพนกังานของบรษิทัอายุยงัน้อยอยู่ ดงันัน้ ความ
กังวลในเรื่องนี้  จึงไม่ส่งผลกระทบในเร็วๆนี้ ส าหรับเรื่องเงินปันผลนัน้ เป็นหน้าที่หลักของฝ่ายจัดการต้องให้
ความส าคญัเพื่อท าใหผู้ถ้อืหุน้ทีร่่วมลงทุนกบับรษิทัไดร้บัเงนิปันผลอยู่แลว้  

 ส าหรับเรื่องสาขาที่ขาดทุน สาขาพัทยาจะมีการปรับปรุงพื้นที่ใหม่ เพราะทิศ ของรถมีการ
ปรบัเปลีย่น จงึตอ้งหาพืน้ทีใ่หม่ในการเปิด 

 ส่วนสาขาทีม่คี่าใช้จ่ายเพิม่ ค่าใชจ้่ายที่ยงัคงอยู่ แต่ว่ารายไดไ้ม่เป็นไปตามที่บรษิทัคาดการณ์ไว ้
บรษิทัจะบรหิารพืน้ทีใ่หม่ โดยเฉพาะสาขาทีม่พีืน้ทีใ่หญ่เกนิไป กจ็ะมกีารลดพืน้ที ่หากมคี าถามเพิม่เตมิว่า หากมีการ
ลดพืน้ทีแ่ลว้ยอดขายจะลดลงหรอืไม่ ค าตอบคอื จากทีไ่ดท้ดลองท าแลว้ เหน็ว่าพืน้ทีก่บัปรมิาณการขายไม่ไดแ้ปรผนั
ตามกนัไปซะทเีดยีว ยอดขายทางออนไลน์กย็งัสามารถใหบ้รกิารลูกคา้ไดอ้ย่างไม่มขีาดตกบกพร่อง ถงึแมว้่าจะเป็น
สาขาทีก่ าไรแต่กย็งัมกีารลดค่าใชจ้่าย เช่น การตดิตัง้อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย์ทีห่วัหนิและ
ระยอง ซึง่เป็น 2 สาขาทีท่ าก าไรและยงัลดค่าใชจ้่ายลงดว้ยเช่นกนั  

ค าถาม : นายทวฉีตัร จุฬางกรู ผูถ้อืหุน้มาดว้ยตนเอง ไดส้อบถามดงันี้ 

 1. โครงการตดิตัง้อุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์การประเมนิในการลงทุนในแต่
ละสาขา ท ายงัไงถงึจะคุม้ทุน เพราะว่า จรงิๆอุปกรณ์ผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์น่าจะมหีลายรูปแบบ 
เพราะมหีลายคน คนทีเ่ป็นเจา้ของอุปกรณ์กพ็รอ้มทีจ่ะมาเช่า โดยทีม่าจ่ายค่าเช่าใหบ้รษิทั แต่ไม่แน่ใจว่าสญัญาต่างๆ 
ถงึแมบ้รษิทัจะลงทุนเองหรอืใหเ้ขามาลงทุนให ้แลว้บรษิทัเกบ็เป็นค่าเช่ากจ็ะต้องใชร้ะยะเวลาพอสมควรกว่าจะคนืทุน 
แล้วบรษิทัประเมนิยงัไงว่าที่บรษิทัลงทุนแล้วจะคุ้มตรงนี้ แล้วต่อสาขา ต่อพื้นที ่จะเฉลีย่ค่าใชจ้่ายต่อเมกะวตัต์เป็น
ยงัไง 

 ค าตอบ : คุณเบญจเ์ยีย่ม ไดต้อบค าถามผูถ้อืหุน้ว่า อาจจะตอบค าถามไม่ไดท้ัง้หมด เพราะจะมผีล
ต่อสญัญาที่บรษิัทเซน็สญัญาเรื่องราคาไว้  วธิกีารพจิารณาในเรื่องของการลดทุนอย่างที่ท่านผู้ถอืหุ้นเรยีนแจ้งไว้มี
หลายวธิ ี แน่นอนว่าสิง่ทีบ่รษิทัมุ่งเน้นมากทีสุ่ด คอืการลดค่าใชจ้่าย เรื่องการน าเงนิไปใชใ้ห้ไดด้ทีีสุ่ด จรงิๆแลว้เรื่อง
ของโครงการผลติกระแสไฟฟ้าจากพลงังานแสงอาทติย ์บรษิทัศกึษามาค่อนขา้งยาวนานพอสมควร สิง่ที่บรษิทัคน้พบ
กค็อื ดูว่าประสทิธภิาพทีอ่อกมา ไดผ้ลตอบแทนต่อพื้นที่จรงิตามคาดการณ์ไวห้รอืไม่ ซึ่งปัจจุบนัอายุการใชง้านและ
การประหยดัไฟสามารถตอบสนองความต้องการจรงิได ้และปรมิาณของเมกะวตัต์ทีใ่ชใ้นแต่ละสาขา ณ ปัจจุบนั ทาง
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กฎหมายอนุญาตให้บรษิัทใชไ้ด้เพยีง 80% ของพลงังานทีใ่ชอ้ยู่จรงิ เพื่อไม่ให้แรงดนัจ่ายคนืกลบัไปที่การไฟฟ้า ณ 
ปัจจุบนัพืน้ทีท่ีบ่รษิทัใชต้ดิตัง้ ตดิตัง้เพยีงแค่ครึง่เดยีวของอาคารเท่านัน้ กย็งัมโีอกาสทีจ่ะขยายเพิม่เตมิไดใ้นอนาคต   

 ค าถามว่า วธิกีารลงทุนและวธิกีารดู กค็อืเทยีบ 2-3 กรณี กรณีที ่1 กค็อืพจิารณาจากผลตอบแทน
และระยะเวลาคนืทุนต่อการลงทุน ซึง่ปัจจุบนัระยะเวลาคนืทุนต ่ากวา่ 7 ปี ซึง่ถา้ถามว่าต ่ากว่า 7 ปีดหีรอืไม่ กถ็อืว่าพอ
รบัไดส้ าหรบัการลงทุน 

 กรณีที ่2 เรื่องการเช่าทีเ่ขามาลงทุนใหท้ัง้หมด ผลกระทบทีเ่กดิขึน้คอื บรษิทัประหยดัไดเ้พยีงหลกั
หมื่นบาทต่อเดอืน ซึง่อาจจะไม่ไดส้ง่ผลกระทบในเรื่องของก าไรสทุธอิย่างทีผู่ถ้อืหุน้คาดหวงั ในเรื่องการจดัการบรษิทั
พยายามจะใชเ้งนิทุกบาทของผูถ้อืหุน้ใหด้ทีีส่ดุ   

 นายทวฉีตัร จุฬางกูร ไดใ้หค้ าแนะน าว่า ในบางสาขา ในช่วงกลางวนัหรอืวนัธรรมดาจะไม่มีลูกคา้ 
มากนัก แต่ละสาขา แต่ละที่ สาขาที่พฒันาแล้ว ท าไปแล้วประมาณกี่เฟด อย่างกรณีภาคตะวนัออก นักท่องเที่ยว
ค่อนขา้งเยอะ บางทอีาจจะเป็นจนีหรอืเกาหล ีบรษิัทเคยมองว่าพนัธมติรพวกนี้เขา้มาอยู่ในพื้นทีข่องบรษิัทหรอืไม่ 
เพราะในปัจจุบนัช่วงเสาร-์อาทติย ์เป็นนกัท่องเทีย่วของไทยเยอะ แต่ถา้ในของต่างประเทศ ถา้บรษิทัลงทนุใหเ้ขา แลว้
เขามาเช่าพืน้ทีบ่รษิทั บรษิทัขายอาหาร ผมว่าน่าจะด ี

 นายเบญจ์เยี่ยม กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นส าหรบัค าแนะน า และชี้แจงว่าตอนนี้ทางบรษิัทเองก็ได้
ศกึษาไปในทศิทางนี้เช่นกนั ขอบคุณผูถ้อืหุน้ทีใ่หค้ าแนะน าทีด่คีรบั ฝ่ายจดัการจะด าเนินต่อไป 

   เมื่อจบการซกัถาม ประธานไดเ้ปิดโอกาสใหผู้ถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิ 
    
   เมื่อไม่มผีูถ้อืหุน้หรอืผูร้บัมอบฉนัทะเสนอวาระอื่นใดเพิม่เตมิแลว้ และประธานกล่าวขอบคุณผูถ้อืหุน้
ทีเ่ขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถ้อืหุน้ประจ าปี 2562 และมอบหมายให้ผูด้ าเนินการประชุมเรยีนเชญิผูถ้อืหุน้ลงทะเบยีน
เขา้เยีย่มกจิการเอฟเอน็เอ๊าทเ์ลท สาขาฉะเชงิเทรา โดยผู้ถอืหุ้นทีส่นใจสามารถส่งบตัรแสดงความจ านงไดท้ีโ่ต๊ะนัก
ลงทุนสมัพนัธ ์และปิดประชุมเวลา 15.25 น. 
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