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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 

 

วันท่ีประชุม  : วันอังคารที่ 24 เมษายน 2561 
สถานท่ีประชุม  : ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3  

แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 
 จ านวนผู้ถือหุ้น : ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตามมาตรา 89/26 ของพ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในวันอังคารที่ 13 มีนาคม 2561 มีจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 706 
ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น. 

 

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 36 คน 
จ านวนหุ้น 23,559,160 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 40 ราย จ านวนหุ้น 83,734,910 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม
ทั้งสิ้นจ านวน 59 คน เป็นผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 76 ราย ถือหุ้นรวม 107,294,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.41 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) 
ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายได้ทั้งหมด จ านวน 120,000,000 หุ้น”  ทั้งนี้ ในวันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (Record date) เมื่อวันท่ี 13 มีนาคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 706 ราย รวมจ านวนหุ้น 120 ล้านหุ้น เรียน
เชิญ นางวารินทร์  ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานท่ีประชุม กล่าวเปิดการประชุม 

 

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 และขอ
เปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 โดยมอบหมายใหคุ้ณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ 

กรรมการผู้จัดการ ได้แนะน า คณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 
    ประธานกรรมการบริหาร 
    กรรมการสรรหา 
    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
2. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
     กรรมการผู้จัดการ 
     กรรมการบริหารความเส่ียง 
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
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    กรรมการรองผู้จัดการ 
     กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
     ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน 
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 
    กรรมการบริหาร 
     กรรมการธรรมาภิบาล 
    รองผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
5. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา กรรมการ 
    กรรมการสรรหา 
     ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
6. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. รองศาสตราจารย์ นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการอิสระ 
    กรรมการตรวจสอบ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ  
    กรรมการตรวจสอบ 
    ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
นายมนู ลีลานุวัฒน์  ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท และ ประธานกรรมการสรรหา 

        นายศุภโชค   สิริจันทรดิลก  เลขานุการบริษัท  
ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชมุ 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการท้ังหมดที่มี 8 ท่าน 

คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม
ด้วย นอกจากนี้ได้แนะน ากรรมการบริหาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยานในการลงคะแนน และนับคะแนนเสียงที่มาร่วม
ประชุม ดังนี ้

กรรมการบริหาร 
1. นายสุชาติ ลายลักษณ์ศิริ กรรมการบริหารความเส่ียง 

   รองผู้อ านวยการฝ่ายธุรกิจ MEN’S WEAR B 
2. ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริฐ กรรมการบริหารความเส่ียง 

   รองผู้อ านวยการฝ่ายกลยุทธ์องค์กร 
3. นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการธรรมาภิบาล 

    รองผู้อ านวยการฝ่ายบัญชี 
4. นางเตือนใจ ปึงศิริเจริญ รองผู้จดัการส่วนพัฒนาและจัดซื้อวัตถุดิบ 
5. นายภาสกร  สุภาควัฒน์  รองผู้จัดการส่วนการผลิตเครื่องหนัง 
6. นายชยารพ มหามนตรี  รองผู้จัดการส่วนการผลิต 1 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้าร่วมประชุมครั้งนี้ และเป็นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 
 คุณขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด 

และให้เลขานุการบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสาระส าคัญให้ท่ีประชุมทราบ ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 
1. บริษัทฯ ให้ความส าคัญเรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนั้น จึงได้ด าเนินการในเรื่อง

ต่างๆ ดังนี ้ 
 1.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทก่อนการก าหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่  
1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท แต่อย่างใด 
 1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งค าถามล่วงหน้า ทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัทฯ  
 1.3 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน 

2. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ทุกวาระ โดยแนะน า ชื่อ นามสกุล และจ านวนหุ้นที่ถือ การซักถามขอให้อยู่ในประเด็นของ
วาระน้ันๆ หากข้อซักถามไม่เกี่ยวข้องกับวาระ ขออนุญาตรวบรวมไว้ถามในวาระท่ี 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ 

3. วิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ “ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง” 
การออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย   ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออก
เสียง ในแต่ละวาระ  โดยการยกป้ายคะแนน  ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือ
หุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตรเสีย (ถ้ามี) เท่านั้น จากนั้นจะน า
คะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ในวาระน้ันๆ 

ส าหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่าหน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดย
ไม่ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า  

เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และความเรียบร้อยโปร่งใสในการนับคะแนนในแต่ละ
วาระ บริษัทฯ ได้น าระบบ Barcode มาใช้ในการด าเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของ
การลงคะแนนในแต่ละวาระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีท้ังสองด้าน 

ตัวอย่างป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ 
การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่

จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลง
นาม และส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันท ี

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะด าเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็น
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง ในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทุก
ท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 
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ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว  ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป 

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้ 
 

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น 3 ราย รวมจ านวนหุ้น 1,506,820 หุ้น รวมเป็น 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จ านวน 79 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 108,800,890 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 90.67 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 
เมษายน 2560 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์  ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด ตามส าเนา
รายงานการประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ซึ่ง
คณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง 
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 ด้วย

คะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2560 ได้จัดพิมพ์รายละเอียดในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับ
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หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งใหผู้้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 แล้ว โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานในปี 2560  
กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 2,002.72 ล้านบาท ลดลงจากปี 2559 ร้อยละ 6.13 มีก าไรสุทธิ 152.11 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 

25.91 ยอดขายในประเทศ จ านวน 1,295.71 ล้านบาท ลดลงจ านวน 42.88 ล้านบาท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.20 เนื่องจาก
ภาระหนี้สินภาคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคระมัดระวังการใช้จ่าย ประกอบกับพฤติกรรมการบริโภคของลูกค้าที่
เปล่ียนแปลงไปท าให้มีการแข่งขันทางด้านราคาสูง แต่ทางกลุ่มบริษัทร่วมมือกับคู่ค้า (ผู้จัดจ าหน่าย) ปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งมีการส ารวจตลาดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคอย่างต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนาระบบ Supply Chain ให้มีประสิทธิภาพ 
ส่วนยอดขายต่างประเทศ จ านวน 562.97 ล้านบาท ลดลงจ านวน 107.20 ล้านบาทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.00 เนื่องจาก
ปริมาณจ าหน่ายลดลงจากลูกค้าย้ายฐานการผลิต และการแข็งค่าของเงินบาทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก อย่างไรก็ตาม 
กลุ่มบริษัทยังคงพยายามรักษาฐานลูกค้าเดิมไว้  และขยายตลาดในกลุ่ม AEC มากขึ้น โดยใช้การตลาดเชิงรุก มีการจัด 
Exhibition เพื่อแสดงศักยภาพการผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภาพ และบริการเหนือความคาดหมาย ส าหรับอัตราแลกเปล่ียนกลุ่ม
บริษัทใช้เครื่องมือทางการเงินมาช่วยในการป้องกันความเส่ียง  

2. การด าเนินการในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ตามที่บริษัทได้รับการรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559 นั้น ในปีที่ผ่านมา 

บริษัทได้ด าเนินการในเรื่องต่างๆ อย่างต่อเนื่องดังนี ้
1. บริษัทได้สอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่น ในด้านการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในหมวดที่อาจเป็น

ช่องทางให้เกิดการคอร์รัปชั่น เช่น การให้ความช่วยเหลือทางการเมือง การบริจาคเพื่อการกุศล การเป็นผู้ให้การสนับสนุน  
ค่าของขวัญ ของที่ระลึก และค่ารับรอง จากการสอบทานพบว่าการเบิกจ่ายข้างต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตามระเบียบท่ีก าหนดไว้ 

2. คณะอนุกรรมการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ได้เข้าร่วมเสวนาวิชาการ เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชั่น 2560 
ภายใต้หัวข้อ “รัฐบาลใหม่! คอร์รัปชันเก่า?” 

3.  การปฐมนิเทศพนักงานเข้าใหม่ตามหลักสูตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชัน 
4. จัดอบรมหลักสูตรการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันภายในบริษัทอย่างต่อเนื่องสม่ าเสมอ 
5. จัดท าหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้าเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกาลต้อนรับปีใหม่ 2561  
การด าเนินการต่างๆ เหล่านี้ ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 หน้า 187 ถึง 188 

3. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
บริษัทจัดให้มีประเมินและอนุมัติให้น าหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มาปรับใช้ตาม

บริบทของธุรกิจ 

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่า
เนื่องจากวาระน้ีเป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป  

 

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐานะการเงิน งบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงการเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน พร้อมทั้งรายงานของผู้สอบบัญชี ได้จัดท าขึ้นโดยถูกต้องตามที่ควรในสาระส าคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน 
ผ่านการตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัทแล้ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 2560 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-Rom ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย
ล าดับที่ 2 ทีบ่ริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว  

 

ข้อมูลท่ีส าคัญในปี 2560 มีดังนี้    
                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์รวม      4,373.13           4,349.55 
หนี้สินรวม         614.16              591.70 
ส่วนของเจ้าของ      3,758.97           3,757.85 
รายได้รวม      2,002.72           1,913.63 
ก าไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)         152.11              155.50 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)             1.27                  1.30 

 
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จาก

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก าไรสะสมที่น ามาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

  ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร   2,238,229,957 บาท 
  ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2560        155,495,670 บาท 
  รวมเป็นก าไรที่จะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น     2,393,725,627 บาท 
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 คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้  
  ส ารองตามกฎหมาย   ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งส ารองเพิ่มในปีนี้ 
  ส ารองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท   จ านวนเงิน     7,800,000  บาท 
  เงินปันผลหุ้นละ 0.70 บาท ส าหรับจ านวน 120 ล้านหุ้น รวมเป็นเงิน      84,000,000  บาท 
  คงเหลือก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป       2,301,925,627 บาท 
 โดยจ่ายเงินปันผลจากก าไรของกิจการท่ีได้รับยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้ 
 1. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.10 
บาท ส าหรับจ านวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้านบาท 
 2. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการล าพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.60 บาท 
ส าหรับจ านวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้านบาท 
 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร  
 ทั้งนี ้บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที ่
7 พฤษภาคม 2561 และก าหนดจ่ายในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 

รายละเอียดการจ่ายเงินปนัผล ป ี2560 ป ี2559 ป ี2558

1.  ก าไรสุทธิ                                           (ล้านบาท) 155.50 193.47 190.05

2.  จ านวนหุน้                                           (ล้านหุน้) 120 120 120

3.  เงินปันผล                                           (บาท/หุ้น) 0.70 0.85 0.75

4.  รวมเป็นเงินปันผลจ่ายท้ังส้ิน                (ล้านบาท) 84.00 102.00 90.00

5.  อัตราเงินปันผลตอ่ก าไรสุทธิ                          (%) 54.02 52.72 47.36  
 

การจ่ายเงินปันผล ปี 2560 ที่เสนอจ่าย 0.70 บาทต่อหุ้น ต่ ากว่าปี 2559 ที่จ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น และต่ ากว่าปี 2558 ที่
จ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น เป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ  
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนส ารองทั่วไปจ านวน 7.80 ล้านบาท และอนุมัติให้จ่ายเงินปันผลใน

อัตราหุ้นละ  0.70 บาท  จ านวน  120,000,000 หุ้น  เป็นเงินทั้งสิ้น  84.00 ล้านบาท  โดยจ่ายจากก าไรของกิจการที่ได้รับ
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 
จ านวน 12.00 ล้านบาท โครงการล าพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จ านวน 72.00 ล้านบาท ก าหนดจ่ายเงินปันผล
ในวันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเปน็ร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และสงวนสิทธิ์ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง  
 1 ต าแหน่ง 

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า  
ต าแหน่งกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43  มีจ านวน 9 ต าแหน่ง แต่จดทะเบียนไว้กับ

กระทรวงพาณิชย์ ในขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 8 ท่าน ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ก าหนดไว้ว่า ”ในการประชุมสามัญ
ประจ าปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา  ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้” ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  44 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 3 
ท่าน คือ 

      1. นางวารินทร์               ลีลานุวัฒน ์ ประธานกรรมการ 
 2. นายธรรมรัตน์   โชควัฒนา กรรมการ 
 3. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร    กรรมการอิสระ   
คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ 

ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 3 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ
อีกวาระหนึ่ง ดังนี ้

      1. นางวารินทร์                ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 
 2. นายธรรมรัตน์    โชควัฒนา กรรมการ 

 3. รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร    กรรมการอิสระ  
คณะกรรมการบริษัทซึ ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชื่อ  ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็น

รายบุคคลตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง  3 ท่านเป็น
กรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณาจากคุณสมบัติของบุคคลดังกล่าวอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว  เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้  
ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้
ความเห็นได้อย่างอิสระ  รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทเดิม  พบว่ากรรมการบริษัท
ทั้ง 3 ท่าน ได้ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทได้เป็นอย่างดี  และท่านที่เป็นกรรมการชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ฐานะ
กรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ท าให้งานของบริษัทฯ ประสบ
ความ ส าเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด  พ.ศ.2535 และข้อก าหนดของ
คณะ กรรมการก ากับตลาดทุน 



สิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 
 

17 
 

เนื ่องจาก รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร ซึ ่งเป็นกรรมการอิสระที ่ด ารงต าแหน่งนานกว่า  9 ปี ยังคงมี
คุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระ  เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่ 
บริษัทฯ ต้องการ และยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้เป็นอย่างดี  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง  รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร เป็นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง 

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตาม
ส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่  4 

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้ก าหนดว่า 
“ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะ
พิจารณาลงมติเลือกตั้งกรรมการว่า  

1. คุณวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
- บริษัท ไทยทาคายา จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป  
- บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จ ากัด ผลิตเครื่องหนัง 

2. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา ปัจจุบันด ารงต าแหน่งกรรมการ 
- บริษัท แชมป์กบินทร์ จ ากัด  ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป  

         ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระทั้ง  3 ท่าน เป็นกรรมการ

บริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสงวนสิทธิต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ต าแหน่ง  
และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
คุณประภาศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์(อาสาพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น) ผู้รับมอบอ านาจ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามเรื่อง

การสรรหากรรมการ 2 ประเด็น ดังนี ้ 
1. ในการคัดเลือกกรรมการอิสระ  จุดเด่นของ รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร คือเรื่องใด สามารถเชื่อมโยงกับ 

กลยุทธ์ของบริษัทที่วางไว้อย่างไร  
2. รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร ได้เคยหารือเรื่องของกรรมการอิสระที่ปฏิบัติงานเกินกว่า 9 ปีหรือไม่ เกี่ยวกับ

เรื่องของความเป็นอิสระ และอนาคตบริษัทมีนโยบายในเรื่องของการวางก าหนดระยะเวลาในการด ารงต าแหน่ง  
เฉพาะส่วนของกรรมการอิสระหรือไม่ อย่างไร 

 

นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ เรียนว่า  
1. รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร เป็นผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมาย ท่านมีความรู้ด้านกฎหมาย 

บริษัท และกฎหมายต่างประเทศ ตลอดเวลาที่ท่านได้ด ารงต าแหน่งกรรมการอิสระนั้น ท่านให้ค าแนะน าต่างๆ ในด้าน
กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินธุรกิจของบริษัท เช่น การท าสัญญาการค้ากับคู่ค้าต่างประเทศ และสัญญาธุรกรรม
อื่น ท่านจะให้ค าแนะน าทั้งในข้อที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของสัญญานั้นๆ โดยตลอดเวลาที่ท่านมารับต าแหน่ง 9 ปี 
ท่านยังได้ช่วยเหลือบริษัทฯ ในเรื่องต่างๆ อีกหลายเรื่อง ไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายทางด้านแรงงาน กฎหมายอื่นๆ ท่าน
ก็ให้ค าแนะน าด้วยดีตลอดมา 

2. ในกรณีที่มีการปรึกษาหารือกันหรือไม่ ในเรื่องที่ท่านมาเป็นกรรมการอิสระให้เรา 9 ปีแล้ว ดิฉันคิดว่าด้วยระยะเวลานี้
ไม่น่าจะเป็นเรื่องส าคัญ ตราบเท่าที่กรรมการท่านนั้นยังสามารถที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ให้บริษัทด าเนินธุรกิจอย่าง
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มั่นคงตามหลักการข้อกฎหมาย ข้อก าหนดต่างๆ ซึ่งเป็นส่ิงที่ส าคัญมาก ดังนั้น ดิฉันจึงได้เรียนเชิญ รองศาสตราจารย์
นเรศร ์ เกษะประกร ให้มาเป็นกรรมการอิสระอีกวาระหนึ่ง จึงขอเรียนให้ท่ีประชุมทราบค่ะ 

เมื่อไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมซักถามเพิ่มเติม คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ ได้ด าเนินการต่อ 
 

เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุความเห็นส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านลงในบัตรลงคะแนน  และเมื่อระบุ
ความเห็นครบแล้วโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อ
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่  3 ส้ินสุดลง  
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระเป็น
รายบุคคล โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิออก

เสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

2. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

3. รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 77 ราย รวมจ านวนเสียง 108,799,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9990 
ไม่เห็นด้วย   1 ราย จ านวน             1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0009 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 ดังนั้นคณะกรรมการบริษัท ปี 2561 มีจ านวน  8 ท่าน ดังนี ้ 
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1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 
2. นายสุพจน์   ภควรวุฒิ 
3. นางสาวดุษฎี    สุนทรธ ารง 
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 
5. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา 
6. นายผดุง          เตชะศรินทร์ 
7. รองศาสตราจารย์นเรศร์     เกษะประกร 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์    พัวพงศกร 
และสงวนสิทธิ์ต าแหน่งกรรมการท่ีว่างลง 1 ต าแหน่ง     

 โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจ านวน 3 ท่าน จากทั้งหมด 8 ท่าน คือ  
 1.  นายผดุง  เตชะศรินทร์   
 2.  รองศาสตราจารย์นเรศร ์ เกษะประกร   
 3.  รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร  

 

ก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จ านวนผู้ถือหุ้น 1 ราย รวมจ านวนหุ้น 3,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 62 คน จ านวน 80 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 108,803,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของ
จ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ” 
 ซึ่งในปี 2560 ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นครั้งที ่ 43 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 
10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,852,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จ านวนเงิน 1,252,000 
บาท และค่าตอบแทนประจ าปี จ านวนเงิน 4,600,000 บาท  

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไว้ในรายงาน
ประจ าป ี2560 หัวข้อ “โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร” (หน้า 51) 

 ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบ ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตรา
เดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี ้
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1. ค่าเบี้ยประชุม 
 ทั้งนี ้ ค่าเบี ้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที ่เข้าร่วมประชุม ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

ป ี2561 ป ี2560

(บาท/คน/คร้ัง) (บาท/คน/คร้ัง)

 คณะกรรมการบริษัท  - ประธาน 10,000 10,000
 - กรรมการ 8,000 8,000

 คณะกรรมการตรวจสอบ
     รายเดือน  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000
     รายไตรมาส  - ประธาน 60,000 60,000

 - กรรมการ 30,000 30,000
 คณะกรรมการสรรหา  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000
 คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000
 คณะกรรมการบริหารความเส่ียง  - ประธาน 6,000 6,000

 - กรรมการ 5,000 5,000
 คณะกรรมการธรรมาภิบาล  - ประธาน 10,000 10,000

 - กรรมการ 8,000 8,000

กรรมการแต่ละคณะ

ค่าตอบแทน จ่ายใหก้รรมการบริษัททกุคน

 
 

    ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื ่นที ่คณะกรรมการบริษ ัทแต่งตั ้งขึ ้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วน าเสนอต่อ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

2. ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนน าไป
พิจารณาจัดสรร แล้วน าเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 

นอกจากค่าเบี้ยประชุม และค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริษัท 
ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  จนกว่าจะมีการเปล่ียนแปลง โดยค่าตอบแทนที่

จ่ายทั้งส้ิน เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 
และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80 ราย รวมจ านวนเสียง 108,803,890 เสียง  
เห็นด้วย 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,803,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี 
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ัน จะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 
 ปี 2560 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/
หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 949,000 บาท และมีค่าบริการอื่นท่ีเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560 
เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็น
เงินรวม 369,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้า 6 ถึง 7 

ส าหรับปี 2561 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้
พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการท างานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี้  เมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่2109 
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560)  และ/หรือ 
 2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่5875  
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556)  
 และเพื่อให้สอดคล้องข้อปฏิบัติของ ส านักงานก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ว่าด้วยเรื่องจรรยาบรรณของผู้สอบ

บัญช ีและเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานสอบบัญชี จึงขอเสนอเพิ่มชื่อผู้สอบบัญชี อีก 1  ท่าน เป็นอันดับท่ี 3 
 3. คุณนงราม เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334  
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท) 
 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ส าหรับ
ปี 2561 ดังนี ้
  1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 415,800 บาท 
  2. ค่าสอบบัญชีประจ างวดวันท่ี 31 ธันวาคม  580,700 บาท 
   รวมทั้งสิ้น 996,500 บาท 

ซึ่งเป็นจ านวนเงินท่ีสูงขึ้น เนื่องจากปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้นตามมาตรฐานบัญชีที่มีการปรับปรุง 
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ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ 
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย  ผู้บริหาร  ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว 

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจ านวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 384,000 บาท ทีม่ี

ผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ

แต่งตั้ง 

นายอนุสรณ์     เกียรติกังวาฬไกล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ  

นางขวัญใจ      เกียรติกังวาฬไกล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ 

นางสาวนงราม เลาหอารีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4334 

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี   

มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้ง  นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  และ/หรือ 

นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นางสาวนงราม  เลาหอารีดิลก ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญาตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ าปี 2561 โดยก าหนด

จ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็นเงิน 996,500 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80 ราย รวมจ านวนเสียง 108,803,890 เสียง  

เห็นด้วย 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,803,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้ 
  กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 
2535 มาตรา 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตามค าส่ังหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที ่21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมาย 
เพื่อเป็นการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33.   
 ตามที่แสดงบนจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งแสดงเป็นตารางเปรียบเทียบ ข้อบังคับเดิม และ ข้อบังคับที่เสนออนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี ้
   

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 
ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้น
เป็นการประชุมสามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากท่ีกล่าวแล้วให้
เรียกว่าการประชุมวิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นการ
ประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้าชื่อกันท าหนังสือขอให้
คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดั งกล่ าวด้ วย ในกรณี เช่น น้ี
คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33.  คณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นการประชุม
สามัญประจ าปี ภายในสี่ (4) เดอืน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 

การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากที่กล่าวแล้วให้เรียกว่าการประชุม
วิสามัญ 

คณะกรรมการจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็
ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันท า
หนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมการต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น 

ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในก าหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นท้ังหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคน
อื่นๆ รวมกันได้จ านวนหุ้นตามที่บังคับไว้น้ัน จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบห้า (45) วันนับแต่วันครบก าหนดระยะเวลาตามวรรคสี่ 
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจ าเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอ านวยความสะดวกตามสมควร 

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จ านวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ประชุมตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท 

 

           ทั ้งนี้ ขอให้ที ่ประชุมมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนแก้ไขเพิ ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยค าของ
ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชน  
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การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตามเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีจาก

ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80 ราย รวมจ านวนเสียง 108,803,890 เสียง  
เห็นด้วย 79 ราย รวมจ านวนเสียง 108,803,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 ราย จ านวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 ราย จ านวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าว

ปิดประชุม  
ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า 

มาเข้าร่วมประชุม และได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทชุดนี้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่
ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทพร้อมท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และ
องค์กร สุดท้ายนี้ขอเชิญผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน้ าชา กาแฟ ซึ่งทางบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้   
 
 

       เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
                                                                                   

                                                                                        
 

  
    ……..................................... 
        (นางวารินทร์  ลีลานุวัฒน์)   

                                    ประธานทีป่ระชุม 
                 ผู้บันทึก 
       

 
   
………....................................... 
  (นายศุภโชค   สิริจันทรดิลก) 
           เลขานุการบริษัท          




