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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 

 

วันท่ีประชุม  : วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561 
สถำนท่ีประชุม  : ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระรำม 3  

แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 
 จ ำนวนผู้ถือหุ้น : ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมผู้ถือหุ้นตำมมำตรำ 89/26 ของพ.ร.บ.

หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในวันอังคำรที่ 13 มีนำคม 2561 มีจ ำนวนผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 706 
รำย รวมจ ำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เริ่มประชุมเวลำ 11.00 น. 

 

นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทรำบว่ำ ณ เวลำ 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที ่44 ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ำกัด (มหำชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จ ำนวน 36 คน 
จ ำนวนหุ้น 23,559,160 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทน 40 รำย จ ำนวนหุ้น 83,734,910 หุ้น รวมผู้เข้ำประชุม
ทั้งสิ้นจ ำนวน 59 คน เป็นผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 76 รำย ถือหุ้นรวม 107,294,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.41 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช ำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ 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 ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (Record date) เมื่อวันท่ี 13 มีนำคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 706 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 120 ล้ำนหุ้น เรียน
เชิญ นำงวำรินทร์  ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร ท ำหน้ำทีเ่ป็นประธำนท่ีประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุม 

 

นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ประธำนที่ประชุมกล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 และขอ
เปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 โดยมอบหมำยใหคุ้ณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ด ำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ 

กรรมกำรผู้จัดกำร ได้แนะน ำ คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบริษัท ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้ 
 

1. นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 
    ประธำนกรรมกำรบริหำร 
    กรรมกำรสรรหำ 
    กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
2. นำยสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมกำร 
    กรรมกำรบริหำร 
     กรรมกำรผู้จัดกำร 
     กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 
3. นำงสำวดุษฎี สุนทรธ ำรง กรรมกำร 
    กรรมกำรบริหำร 
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    กรรมกำรรองผู้จัดกำร 
     กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
     กรรมกำรธรรมำภิบำล 
     ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน 
4. นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ กรรมกำร 
    กรรมกำรบริหำร 
     กรรมกำรธรรมำภิบำล 
    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ 
5. นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ กรรมกำร 
    กรรมกำรสรรหำ 
     ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
6. นำยผดุง เตชะศรินทร์ กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 
7. รองศำสตรำจำรย์ นเรศร ์ เกษะประกร กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ ์ พัวพงศกร กรรมกำรอิสระ  
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล 
นำยมนู ลีลำนุวัฒน์  ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

        นำยศุภโชค   สิริจันทรดิลก  เลขำนุกำรบริษัท  
ดังนั้น ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชมุ 8 ท่ำน จำกจ ำนวนกรรมกำรท้ังหมดที่มี 8 ท่ำน 

คิดเป็น 100% โดยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล ประธำนกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน เข้ำร่วมประชุม
ด้วย นอกจำกนี้ได้แนะน ำกรรมกำรบริหำร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยำนในกำรลงคะแนน และนับคะแนนเสียงที่มำร่วม
ประชุม ดังนี ้

กรรมกำรบริหำร 
1. นำยสุชำติ ลำยลักษณ์ศิริ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ MEN’S WEAR B 
2. ดร.ม.ล.ศิรำภิรมย์ ธีรประเสริฐ กรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง 

   รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร 
3. นำงสำวยุพำพร เจียรกุล กรรมกำรธรรมำภิบำล 

    รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยบัญชี 
4. นำงเตือนใจ ปึงศิริเจริญ รองผู้จดักำรส่วนพัฒนำและจัดซื้อวัตถุดิบ 
5. นำยภำสกร  สุภำควัฒน์  รองผู้จัดกำรส่วนกำรผลิตเครื่องหนัง 
6. นำยชยำรพ มหำมนตรี  รองผู้จัดกำรส่วนกำรผลิต 1 
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ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุมครั้งนี้ และเป็นสักขีพยำนในกำรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง 
 คุณขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล จำก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด 

และให้เลขำนุกำรบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสำระส ำคัญให้ท่ีประชุมทรำบ ก่อนด ำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้ 
1. บริษัทฯ ให้ควำมส ำคัญเรื่องกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม ดังนั้น จึงได้ด ำเนินกำรในเรื่อง

ต่ำงๆ ดังนี ้ 
 1.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องที่เห็นว่ำสมควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทก่อนกำรก ำหนดวำระกำรประชุม ในระหว่ำงวันที่  
1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท แต่อย่ำงใด 
 1.2 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งค ำถำมล่วงหน้ำ ทำงไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัทฯ  
 1.3 ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน 

2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมได้ทุกวำระ โดยแนะน ำ ชื่อ นำมสกุล และจ ำนวนหุ้นที่ถือ กำรซักถำมขอให้อยู่ในประเด็นของ
วำระน้ันๆ หำกข้อซักถำมไม่เกี่ยวข้องกับวำระ ขออนุญำตรวบรวมไว้ถำมในวำระท่ี 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ 

3. วิธีกำรลงมติต่ำงๆ ในกำรประชุมครั้งนี้ ให้ถือตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ “ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง” 
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย   ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ  งดออก
เสียง ในแต่ละวำระ  โดยกำรยกป้ำยคะแนน  ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำรนับคะแนนเสียงจะนับเฉพำะผู้ถือ
หุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน  ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตำมบัตรเสีย (ถ้ำมี) เท่ำนั้น จำกนั้นจะน ำ
คะแนนเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นด้วย
ในวำระน้ันๆ 

ส ำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่ำหน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีกำรขีดฆ่ำในบัตรลงคะแนน โดย
ไม่ลงชื่อก ำกับบริเวณที่ขีดฆ่ำ  

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และควำมเรียบร้อยโปร่งใสในกำรนับคะแนนในแต่ละ
วำระ บริษัทฯ ได้น ำระบบ Barcode มำใช้ในกำรด ำเนินกำรประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน และผลของ
กำรลงคะแนนในแต่ละวำระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้ำนข้ำงของเวทีท้ังสองด้ำน 

ตัวอย่ำงป้ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์ 
กำรลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณำยกป้ำยคะแนน เจ้ำหน้ำที่

จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตำมแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุควำมเห็นพร้อมทั้งลง
นำม และส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทันท ี

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนโปรดระบุควำมเห็น
เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล พร้อมทั้งลงนำมในบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำร กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียง ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนใด ให้ยกป้ำยคะแนน เจ้ำหน้ำที่จะนับคะแนน และเมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมกำรครบทุก
ท่ำน เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนส ำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน 

ในกรณีท่ีผู้ถือหุ้นท ำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 
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ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกกำรประชุมได้เริ่มแล้ว  ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวำระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจำรณำ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ำวำระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงกำรประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรำยงำนกำร
ประชุมต่อไป 

กรรมกำรในฐำนะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริษัททุกวำระ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตำมที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ต่อไปจะเป็นกำรเข้ำสู่วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตำมที่ท่ำนกรรมกำรผู้จัดกำรได้แจ้งไว้ 
 

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน เป็นจ ำนวนผู้ถือหุ้น 3 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 1,506,820 หุ้น รวมเป็น 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จ ำนวน 79 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 108,800,890 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 90.67 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560 

กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ บริษัทฯ จัดท ำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 
เมษำยน 2560 ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ทำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์  ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด ตำมส ำเนำ
รำยงำนกำรประชุมที่ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นเพื่อพิจำรณำพร้อมหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 1 ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำได้บันทึกโดยถูกต้อง 
การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  

และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 ด้วย

คะแนนเสียงข้ำงมำก จำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
  

วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบ

ปี 2560 ได้จัดพิมพ์รำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งจัดท ำขึ้นตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งใหผู้้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอก
กล่ำวนัดประชุม ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยล ำดับท่ี 2 แล้ว โดยมีรำยละเอียดที่ส ำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้ 

1. ผลการด าเนินงานในปี 2560  
กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวม 2,002.72 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 6.13 มีก ำไรสุทธิ 152.11 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ 

25.91 ยอดขำยในประเทศ จ ำนวน 1,295.71 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 42.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.20 เนื่องจำก
ภำระหนี้สินภำคครัวเรือนอยู่ในระดับสูง ผู้บริโภคระมัดระวังกำรใช้จ่ำย ประกอบกับพฤติกรรมกำรบริโภคของลูกค้ำที่
เปล่ียนแปลงไปท ำให้มีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำสูง แต่ทำงกลุ่มบริษัทร่วมมือกับคู่ค้ำ (ผู้จัดจ ำหน่ำย) ปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จัดกำรสินค้ำให้สอดคล้องกับควำมต้องกำรของตลำด รวมทั้งมีกำรส ำรวจตลำดและวิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคเพื่อคิดค้น
นวัตกรรมสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนำระบบ Supply Chain ให้มีประสิทธิภำพ 
ส่วนยอดขำยต่ำงประเทศ จ ำนวน 562.97 ล้ำนบำท ลดลงจ ำนวน 107.20 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.00 เนื่องจำก
ปริมำณจ ำหน่ำยลดลงจำกลูกค้ำย้ำยฐำนกำรผลิต และกำรแข็งค่ำของเงินบำทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก อย่ำงไรก็ตำม 
กลุ่มบริษัทยังคงพยำยำมรักษำฐำนลูกค้ำเดิมไว้  และขยำยตลำดในกลุ่ม AEC มำกขึ้น โดยใช้กำรตลำดเชิงรุก มีกำรจัด 
Exhibition เพื่อแสดงศักยภำพกำรผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภำพ และบริกำรเหนือควำมคำดหมำย ส ำหรับอัตรำแลกเปล่ียนกลุ่ม
บริษัทใช้เครื่องมือทำงกำรเงินมำช่วยในกำรป้องกันควำมเส่ียง  

2. การด าเนินการในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
ตำมที่บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกภำคีเครือข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559 นั้น ในปีที่ผ่ำนมำ 

บริษัทได้ด ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องดังนี ้
1. บริษัทได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ในด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในหมวดที่อำจเป็น

ช่องทำงให้เกิดกำรคอร์รัปชั่น เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน  
ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก และค่ำรับรอง จำกกำรสอบทำนพบว่ำกำรเบิกจ่ำยข้ำงต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว้ 

2. คณะอนุกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ได้เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำร เนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 2560 
ภำยใต้หัวข้อ “รัฐบำลใหม่! คอร์รัปชันเก่ำ?” 

3.  กำรปฐมนิเทศพนักงำนเข้ำใหม่ตำมหลักสูตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน 
4. จัดอบรมหลักสูตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันภำยในบริษัทอย่ำงต่อเนื่องสม่ ำเสมอ 
5. จัดท ำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้ำเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกำลต้อนรับปีใหม่ 2561  
กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 หน้ำ 187 ถึง 188 

3. หลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
บริษัทจัดให้มีประเมินและอนุมัติให้น ำหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ส ำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มำปรับใช้ตำม

บริบทของธุรกิจ 

หลังจำกนั้นเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม กรรมกำรผู้จัดกำรได้แจ้งต่อที่ประชุมว่ำ
เนื่องจำกวำระน้ีเป็นวำระเพื่อทรำบ ไม่ต้องมีกำรลงมติ จึงขอผ่ำนไปยังวำระกำรประชุมต่อไป  

 

ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ งบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง

ฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี ได้จัดท ำขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระส ำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญำต และได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2560 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-Rom ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วย
ล ำดับที่ 2 ทีบ่ริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่ำนผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมเพื่อพิจำรณำแล้ว  

 

ข้อมูลท่ีส ำคัญในปี 2560 มีดังนี้    
                                                              หน่วย : ล้ำนบำท 

 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 ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบกำรเงินส ำหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก จำก

ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล 
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ก ำไรสะสมที่น ำมำจัดสรรในงวดนี้ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ เป็นดังนี้ 

  ก ำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร   2,238,229,957 บำท 
  ก ำไรสุทธิ ส ำหรับปี 2560        155,495,670 บำท 
  รวมเป็นก าไรที่จะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น     2,393,725,627 บาท 
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 คณะกรรมกำรบริษัท ขอเสนอต่อท่ีประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้  
  ส ำรองตำมกฎหมำย   ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งส ำรองเพิ่มในปีนี้ 
  ส ำรองทั่วไป เพื่อควำมมั่นคงของบริษัท   จ ำนวนเงิน     7,800,000  บำท 
  เงินปันผลหุ้นละ 0.70 บำท ส ำหรับจ ำนวน 120 ล้ำนหุ้น รวมเป็นเงิน      84,000,000  บำท 
  คงเหลือก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป       2,301,925,627 บาท 
 โดยจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรของกิจกำรท่ีได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี ้
 1. กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.10 
บำท ส ำหรับจ ำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้ำนบำท 
 2. กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรล ำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท 
ส ำหรับจ ำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้ำนบำท 
 ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร  
 ทั้งนี ้บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที ่
7 พฤษภำคม 2561 และก ำหนดจ่ำยในวันอังคำรที่ 22 พฤษภำคม 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  
 

กำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2560 ที่เสนอจ่ำย 0.70 บำทต่อหุ้น ต่ ำกว่ำปี 2559 ที่จ่ำย 0.85 บำทต่อหุ้น และต่ ำกว่ำปี 2558 ที่
จ่ำย 0.75 บำทต่อหุ้น เป็นไปตำมผลประกอบกำรที่เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผลของบริษัทฯ 
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทฯ  
การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอท่ีประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนส ำรองทั่วไปจ ำนวน 7.80 ล้ำนบำท และอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลใน

อัตรำหุ้นละ  0.70 บำท  จ ำนวน  120,000,000 หุ้น  เป็นเงินทั้งสิ้น  84.00 ล้ำนบำท  โดยจ่ำยจำกก ำไรของกิจกำรที่ได้รับ
ยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 
จ ำนวน 12.00 ล้ำนบำท โครงกำรล ำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จ ำนวน 72.00 ล้ำนบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวันอังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก จำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเปน็ร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และสงวนสิทธิ์ต าแหน่งกรรมการที่ว่างลง  
 1 ต าแหน่ง 

กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ  
ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43  มีจ ำนวน 9 ต ำแหน่ง แต่จดทะเบียนไว้กับ

กระทรวงพำณิชย์ ในขณะนี้มีอยู่ทั้งหมด 8 ท่ำน ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 21 ก ำหนดไว้ว่ำ ”ในกำรประชุมสำมัญ
ประจ ำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจ ำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรบริษัทซึ่งพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว อำจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้” ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่  44 นี้ มีกรรมกำรบริษัทที่ต้องออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 
ท่ำน คือ 

      1. นำงวำรินทร์               ลีลำนุวัฒน ์ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยธรรมรัตน์   โชควัฒนำ กรรมกำร 
 3. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์ เกษะประกร    กรรมกำรอิสระ   
คณะกรรมกำรสรรหำได้สรรหำบุคคลแทนกรรมกำรบริษัทที่ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติ อำยุ เพศ 

ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 3 ท่ำน กลับเข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึ่ง ดังนี ้

      1. นำงวำรินทร์                ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยธรรมรัตน์    โชควัฒนำ กรรมกำร 

 3. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์  เกษะประกร    กรรมกำรอิสระ  
คณะกรรมกำรบริษัทซึ ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทที่ได้รับกำรเสนอชื่อ  ได้หำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำง เห็นชอบเป็น

รำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง  3 ท่ำนเป็น
กรรมกำรบริษัท ซึ่งได้พิจำรณำจำกคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวอย่ำงละเอียดรอบคอบแล้ว  เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู้  
ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีพื้นฐำนควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมต้องกำรของบริษัท สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ  รวมทั้งได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัทเดิม  พบว่ำกรรมกำรบริษัท
ทั้ง 3 ท่ำน ได้ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดี  และท่ำนที่เป็นกรรมกำรชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติหน้ำที่ฐำนะ
กรรมกำรชุดย่อยเป็นอย่ำงดีเช่นกัน ได้ใช้ประสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำยแก่บริษัทฯ ท ำให้งำนของบริษัทฯ ประสบ
ควำม ส ำเร็จด้วยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด  พ.ศ.2535 และข้อก ำหนดของ
คณะ กรรมกำรก ำกับตลำดทุน 
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เนื ่องจำก รองศำสตรำจำรย์นเรศร์  เกษะประกร ซึ ่งเป็นกรรมกำรอิสระที ่ด ำรงต ำแหน่งนำนกว่ำ  9 ปี ยังคงมี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมข้อก ำหนดคุณสมบัติกรรมกำรอิสระ  เป็นผู้มีควำมรู้ควำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ในด้ำนที่ 
บริษัทฯ ต้องกำร และยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระได้เป็นอย่ำงดี คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้ง  รองศำสตรำจำรย์นเรศร์  เกษะประกร เป็นกรรมกำรอิสระต่ออีกวำระหนึ่ง 

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำตำม
ส่ิงที่ส่งมำด้วย ล ำดับที่ 3 และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมส่ิงที่ส่งมำด้วยล ำดับที่ 4 

อนึ่ง ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้ก ำหนดว่ำ 
“ห้ามมิให้กรรมการของบริษัทฯ ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการ
แข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ฉะนั้น จึงขอแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะ
พิจำรณำลงมติเลือกตั้งกรรมกำรว่ำ  

1. คุณวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง กรรมกำร  
- บริษัท ไทยทำคำยำ จ ำกัด ผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป  
- บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จ ำกัด ผลิตเครื่องหนัง 

2. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนำ ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร 
- บริษัท แชมป์กบินทร์ จ ำกัด  ผลิตเส้ือผ้ำส ำเร็จรูป  

         ซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ  
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทที่ออกตำมวำระทั้ง  3 ท่ำน เป็นกรรมกำร

บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง และสงวนสิทธิต ำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง 1 ต ำแหน่ง  
และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม  
คุณประภำศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์(อำสำพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น) ผู้รับมอบอ ำนำจ จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมเรื่อง

กำรสรรหำกรรมกำร 2 ประเด็น ดังนี้  
1. ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ  จุดเด่นของ รองศำสตรำจำรย์นเรศร์  เกษะประกร คือเรื่องใด สำมำรถเชื่อมโยงกับ 

กลยุทธ์ของบริษัทที่วำงไว้อย่ำงไร  
2. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์  เกษะประกร ได้เคยหำรือเรื่องของกรรมกำรอิสระที่ปฏิบัติงำนเกินกว่ำ 9 ปีหรือไม่ เกี่ยวกับ

เรื่องของควำมเป็นอิสระ และอนำคตบริษัทมีนโยบำยในเรื่องของกำรวำงก ำหนดระยะเวลำในกำรด ำรงต ำแหน่ง  
เฉพำะส่วนของกรรมกำรอิสระหรือไม่ อย่ำงไร 

 

นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร เรียนว่ำ  
1. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์  เกษะประกร เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย ท่ำนมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย 

บริษัท และกฎหมำยต่ำงประเทศ ตลอดเวลำที่ท่ำนได้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรอิสระนั้น ท่ำนให้ค ำแนะน ำต่ำงๆ ในด้ำน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรด ำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กำรท ำสัญญำกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงประเทศ และสัญญำธุรกรรม
อื่น ท่ำนจะให้ค ำแนะน ำทั้งในข้อที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของสัญญำนั้นๆ โดยตลอดเวลำที่ท่ำนมำรับต ำแหน่ง 9 ปี 
ท่ำนยังได้ช่วยเหลือบริษัทฯ ในเรื่องต่ำงๆ อีกหลำยเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกฎหมำยทำงด้ำนแรงงำน กฎหมำยอื่นๆ ท่ำน
ก็ให้ค ำแนะน ำด้วยดีตลอดมำ 

2. ในกรณีที่มีกำรปรึกษำหำรือกันหรือไม่ ในเรื่องที่ท่ำนมำเป็นกรรมกำรอิสระให้เรำ 9 ปีแล้ว ดิฉันคิดว่ำด้วยระยะเวลำนี้
ไม่น่ำจะเป็นเรื่องส ำคัญ ตรำบเท่ำที่กรรมกำรท่ำนนั้นยังสำมำรถที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ให้บริษัทด ำเนินธุรกิจอย่ำง
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มั่นคงตำมหลักกำรข้อกฎหมำย ข้อก ำหนดต่ำงๆ ซึ่งเป็นส่ิงที่ส ำคัญมำก ดังนั้น ดิฉันจึงได้เรียนเชิญ รองศำสตรำจำรย์
นเรศร ์ เกษะประกร ให้มำเป็นกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง จึงขอเรียนให้ท่ีประชุมทรำบค่ะ 

เมื่อไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมเพิ่มเติม คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ ได้ด ำเนินกำรต่อ 
 

เนื่องจำกวิธีกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้งกรรมกำรต่ำงจำกวำระอื่นๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุควำมเห็นส ำหรับกำรเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำนลงในบัตรลงคะแนน  และเมื่อระบุ
ควำมเห็นครบแล้วโปรดลงนำมรับรองควำมถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เมื่อ
กำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนที่  3 ส้ินสุดลง  
การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

คณะกรรมกำรบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้องออกตำมวำระเป็น
รำยบุคคล โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้ 

1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์ 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุมและมีสิทธิออก

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

 

2. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 78 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

3. รองศาสตราจารย์นเรศร์  เกษะประกร 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,800,890 เสียง  
เห็นด้วย 77 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,799,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9990 
ไม่เห็นด้วย   1 รำย จ ำนวน             1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0009 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2561 มีจ ำนวน  8 ท่ำน ดังนี ้ 
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1. นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ 
2. นำยสุพจน์   ภควรวุฒิ 
3. นำงสำวดุษฎี    สุนทรธ ำรง 
4. นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ 
5. นำยธรรมรัตน์  โชควัฒนำ 
6. นำยผดุง          เตชะศรินทร์ 
7. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์     เกษะประกร 
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์    พัวพงศกร 
และสงวนสิทธิ์ต ำแหน่งกรรมกำรท่ีว่ำงลง 1 ต ำแหน่ง     

 โดยบริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระ มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริษัททั้งคณะ โดยมีจ ำนวน 3 ท่ำน จำกทั้งหมด 8 ท่ำน คือ  
 1.  นำยผดุง  เตชะศรินทร์   
 2.  รองศำสตรำจำรย์นเรศร ์ เกษะประกร   
 3.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร  

 

ก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จ ำนวนผู้ถือหุ้น 1 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 3,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งส้ิน 62 คน จ ำนวน 80 รำย รวมจ ำนวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 108,803,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของ
จ ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแล้ว 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ  ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ” 
 ซึ่งในปี 2560 ที ่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ ้นครั้งที ่ 43 ได้ก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 
10,000,000 บำท และบริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,852,000 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุม จ ำนวนเงิน 1,252,000 
บำท และค่ำตอบแทนประจ ำปี จ ำนวนเงิน 4,600,000 บำท  

บริษัทฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไว้ในรำยงำน
ประจ ำป ี2560 หัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” (หน้ำ 51) 

 ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ ตำมกำรเสนอของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท ในอัตรำ
เดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัทฯ ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอ ำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหน้ำที่กรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังนี ้
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1. ค่าเบี้ยประชุม 
 ทั้งนี ้ ค่ำเบี ้ยประชุมจะจ่ำยให้เฉพำะกรรมกำรที ่เข้ำร่วมประชุม ส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นน้ัน ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

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 ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื ่นที ่คณะกรรมกำรบริษ ัทแต่งตั ้งขึ ้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้ก ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วน ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ 

2. ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี จะจ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำไป
พิจำรณำจัดสรร แล้วน ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ 

นอกจำกค่ำเบี้ยประชุม และค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมกำรบริษัท 
ค่ำตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ  จนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่

จ่ำยทั้งส้ิน เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บำท ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 “การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ

หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม” 
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ  
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท ตำมเสนอ ด้วย

คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,803,890 เสียง  
เห็นด้วย 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,803,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
 

วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี 
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปน้ัน จะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 
 ปี 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/
หรือ นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ 
จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่ำสอบบัญชี เป็นเงิน 949,000 บำท และมีค่ำบริกำรอื่นท่ีเกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560 
เป็นค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน เป็นเงิน 60,000 บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็น
เงินรวม 369,000 บำท ตำมที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 6 ถึง 7 

ส ำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้
พิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน กำรมีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีคุณสมบัติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และ
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้  เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน และ
อัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสม โดยเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น 
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้ 
 1. นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่2109 
  (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560)  และ/หรือ 
 2. นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที ่5875  
  (เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556)  
 และเพื่อให้สอดคล้องข้อปฏิบัติของ ส ำนักงำนก ำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยเรื่องจรรยำบรรณของผู้สอบ

บัญช ีและเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี จึงขอเสนอเพิ่มชื่อผู้สอบบัญชี อีก 1  ท่ำน เป็นอันดับท่ี 3 
 3. คุณนงรำม เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334  
   (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท) 
 แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชี ส ำหรับ
ปี 2561 ดังนี ้
  1. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส 1,2,3 415,800 บำท 
  2. ค่ำสอบบัญชีประจ ำงวดวันท่ี 31 ธันวำคม  580,700 บำท 
   รวมทั้งสิ้น 996,500 บำท 

ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินท่ีสูงขึ้น เนื่องจำกปริมำณงำนท่ีเพิ่มขึ้นตำมมำตรฐำนบัญชีที่มีกำรปรับปรุง 
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ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด และผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนั้น ไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ 
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท  บริษัทย่อย  ผู้บริหำร  ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว 

อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำบริกำรอื่นจ ำนวน 60,000 บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ ำนวน 384,000 บำท ทีม่ี

ผู้สอบบัญชีสังกัดส ำนักงำนสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ

แต่งตั้ง 

นำยอนุสรณ์     เกียรติกังวำฬไกล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ  

นำงขวัญใจ      เกียรติกังวำฬไกล    ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ 

นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก  ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334 

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ ำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี   

มีอ ำนำจตรวจสอบ และลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ในปี 2561 

การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำ 

ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติแต่งตั้ง  นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109  และ/หรือ 

นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ นำงสำวนงรำม  เลำหอำรีดิลก ผู้สอบบัญชี 

รับอนุญำตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจ ำปี 2561 โดยก ำหนด

จ ำนวนเงินค่ำสอบบัญชีตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เป็นเงิน 996,500 บำท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม

และมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,803,890 เสียง  

เห็นด้วย 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,803,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 

ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 

บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
 

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
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วาระที่ 8  พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้ 
  กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ. 
2535 มำตรำ 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตำมค ำส่ังหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที ่21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย 
เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33.   
 ตำมที่แสดงบนจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งแสดงเป็นตำรำงเปรียบเทียบ ข้อบังคับเดิม และ ข้อบังคับที่เสนออนุมัติแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี ้
   

ข้อบังคับเดิม ข้อบังคับใหม่ 
ข้อ 33.  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม ผู้ถือหุ้น
เป็นกำรประชุมสำมัญประจ ำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกท่ีกล่ำวแล้วให้
เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือ หุ้นเป็นกำร
ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจ านวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้า (1/5) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าย่ีสิบห้า (25) คน ซึ่งมีหุ้นนับ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจ านวน
หุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันท ำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมญั
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุม
ไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดั งกล่ ำวด้ วย ในกรณี เช่น น้ี
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

ข้อ 33.  คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
สำมัญประจ ำปี ภำยในสี่ (4) เดอืน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท 

กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุม
วิสำมัญ 

คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็
ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร 

 

ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละสิบ (10) ของจ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำ
หนังสือขอให้คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรท่ีขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นน้ีคณะกรรมกำรต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น 

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 ำนำจให้บุคคลที่คณะกรรมกำรบริษัทมอบหมำยในกำรจดทะเบียนแก้ไขเพิ ่มเติม
ข้อบังคับของบริษัท ที่กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ มีอ ำนำจแก้ไขและเพิ่มเติมข้อควำมหรือถ้อยค ำของ
ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตำมดุลยพินิจของนำยทะเบียนบริษัทมหำชน  
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การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธอิอกเสียงลงคะแนน 

และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจำรณำ 
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตำมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในส่ีจำก

ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,803,890 เสียง  
เห็นด้วย 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,803,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9999 
ไม่เห็นด้วย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 
งดออกเสียง   1 รำย จ ำนวน 100 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0001 
บัตรเสีย   0 รำย จ ำนวน                    0 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0000 

 

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

กรรมกำรผู้จัดกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถำมใดๆ จำกผู้ถือหุ้น จำกนั้นจึงได้เรียนเชิญประธำนที่ประชุมกล่ำว

ปิดประชุม  
ประธำนกรรมกำรกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ได้ขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ที่สละเวลำอันมีค่ำ 

มำเข้ำร่วมประชุม และได้มอบควำมไว้วำงใจให้คณะกรรมกำรบริษัทชุดนี้บริหำรกิจกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง จำกภำระที่
ได้รับมอบหมำยนี้ คณะกรรมกำรบริษัทพร้อมท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ของท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน พนักงำน และ
องค์กร สุดท้ำยนี้ขอเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน รับประทำนอำหำรว่ำงและดื่มน้ ำชำ กำแฟ ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้   
 
 

       เลิกประชุมเวลำ 12.00 น. 
                                                                                   

                                                                                        
 

  
    ……..................................... 
        (นำงวำรินทร์  ลีลำนุวัฒน์)   

                                    ประธำนทีป่ระชุม 
                 ผู้บันทึก 
       

 
   
………....................................... 
  (นำยศุภโชค   สิริจันทรดิลก) 
           เลขำนุกำรบริษัท          


