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บรษิัท ธนลูกัษณ ์จ ำกดั (มหำชน) 
รำยงำนกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 45 

 

วนัท่ีประชมุ  : วนัองัคำรที่ 23 เมษำยน 2562 
สถำนท่ีประชมุ  : ณ หอ้งประชมุเจำ้พระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร รเิวอรไ์ซด ์เลขท่ี 372 ถนนพระรำม 3  

แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร 
 จ ำนวนผูถื้อหุน้ : ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุน้ที่มีสิทธิเขำ้ร่วมประชุมผูถื้อหุน้ในวันอังคำรที่ 13 มีนำคม 2562 

และรวบรวมรำยชื่อตำมมำตรำ 225 ของพ.ร.บ.หลกัทรพัยแ์ละตลำดหลกัทรพัย ์มีจ ำนวนผูถื้อ
หุน้ทัง้สิน้ 690 รำย รวมจ ำนวนหุน้ทัง้สิน้ 120,000,000 หุน้ 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เริ่มประชมุเวลำ 11.00 น. 

 

นำยศภุโชค สิริจนัทรดิลก เลขำนุกำรบรษิัท แจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบว่ำ ณ เวลำ 11.00 น. มีผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะเขำ้
รว่มประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 45 ของ บรษิัท ธนลูกัษณ ์จ ำกดั (มหำชน) โดยผูถื้อหุน้เขำ้รว่มประชมุดว้ยตนเอง จ ำนวน 33 คน 
จ ำนวนหุน้ 21,183,100 หุน้ เป็นผูถื้อหุน้ที่มอบฉันทะใหผู้อ้ื่นเขำ้ประชุมแทน 42 รำย จ ำนวนหุน้ 85,829,780 หุน้ รวมผูเ้ขำ้ประชุม
ทัง้สิน้จ ำนวน 53 คน เป็นผูถื้อหุน้ทัง้สิน้ 75 รำย ถือหุน้รวม 107,012,880 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 89.18 ของจ ำนวนหุน้ที่ออกและ
เรียกช ำระแลว้ ครบเป็นองคป์ระชุมตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ที่ 36 คือ “ตอ้งมีผูถ้ือหุน้และผูร้บัมอบฉนัทะจากผูถ้ือหุน้ไม่นอ้ย
กว่า 25 คน หรือไม่นอ้ยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผูถ้ือหุน้ทัง้หมดและตอ้งมีหุน้นบัรวมกนัไม่นอ้ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทัง้หมด จ านวน 120,000,000 หุ้น”  ทั้งนี ้วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญ 
ผูถื้อหุ้นครัง้ที่  45 (Record date) เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2562 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิน้ 690 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 120 ลำ้นหุ้น  
เนื่องด้วย นำงวำรินทร ์ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร ไม่สำมำรถเข้ำร่วมประชุมในครั้งนี ้  จึงเรียนเชิญ นำยธรรมรัตน ์ 
โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำร ท ำหนำ้ที่เป็นประธำนท่ีประชมุ กล่ำวเปิดกำรประชมุ 

 

นำยธรรมรตัน ์โชควฒันำ ประธำนท่ีประชมุ กล่ำวตอ้นรบัผูถื้อหุน้ทกุท่ำนเขำ้สู่กำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 45 และ
ขอเปิดกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 45 โดยใหค้ณุสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร เป็นผูด้  ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบ
วำระ 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดแ้นะน ำ คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบริษัท ใหท้ี่ประชุมทรำบ ดงันี ้
 

1. นำยธรรมรตัน ์ โชควฒันำ รองประธำนกรรมกำร 
    ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
    กรรมกำรสรรหำ 
2. นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง กรรมกำร 
    ประธำนกรรมกำรบรหิำร 
    กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน 
     กรรมกำรธรรมำภิบำล 
 

สิ่งที่สง่มำดว้ยล ำดบัที่ 1 
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3. นำยผดงุ เตชะศรนิทร ์ กรรมกำรอิสระ 
    ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ 

4. นำยสพุจน ์ ภควรวฒุิ กรรมกำร 
    กรรมกำรบรหิำร 
    กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
    กรรมกำรผูจ้ดักำร 
5. นำงสำวมำรนิทร ์ ลีลำนวุฒัน ์ กรรมกำร 
    กรรมกำรบรหิำร 
     กรรมกำรธรรมำภิบำล 
    กรรมกำรรองผูจ้ดักำร 
    ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยพฒันำธุรกิจ  
6. รองศำสตรำจำรย ์นเรศร ์ เกษะประกร กรรมกำรอิสระ 
    กรรมกำรตรวจสอบ 
7. รองศำสตรำจำรย ์ดร.นิพนธ ์ พวัพงศกร กรรมกำรอิสระ  
    กรรมกำรตรวจสอบ 
    ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล 
นำยบญุสิทธ์ิ โชควฒันำ ประธำนท่ีปรกึษำคณะกรรมกำรบรษิัท 
นำยมน ู ลีลำนวุฒัน ์ ที่ปรกึษำคณะกรรมกำรบรษิัท และ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 

        นำยศภุโชค   สิรจินัทรดิลก  เลขำนกุำรบรษิัท  

 

นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขำนุกำรบริษัทไดแ้นะน ำกรรมกำรบริหำร และผูส้อบบญัชีซึ่งเป็นสกัขีพยำนในกำร
ลงคะแนน และนบัคะแนนเสียงที่มำรว่มประชมุ ดงันี ้

กรรมกำรบรหิำร 
1. นำยสชุำติ ลำยลกัษณศ์ิร ิ กรรมกำรบรหิำร 

  กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
  รองกรรมกำรผูจ้ดักำร 
   ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ APPAREL 

2. นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ กรรมกำรบรหิำร 
  กรรมกำรธรรมำภิบำล 
  กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 

    ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชีและกำรเงิน 
3. ดร.ม.ล.ศิรำภิรมย ์ ธีรประเสรฐิ กรรมกำรบรหิำร 

   กรรมกำรบรหิำรควำมเส่ียง 
  ผูอ้  ำนวยกำรฝ่ำยกลยทุธอ์งคก์ร 
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4. นำงเตือนใจ ปึงศิรเิจรญิ กรรมกำรบรหิำร 
  รองผูจ้ดักำรส่วนพฒันำและจดัซือ้วตัถดุิบ 

5. นำยภำสกร  สภุำควฒัน ์ กรรมกำรบรหิำร 
  รองผูจ้ดักำรส่วนกำรผลิตเครื่องหนงั 

6. นำยชยำรพ มหำมนตรี  กรรมกำรบรหิำร 
  รองผูจ้ดักำรส่วนกำรผลิต 1 

ผูส้อบบญัชีที่เขำ้รว่มประชมุครัง้นี ้และเป็นสกัขีพยำนในกำรลงคะแนนและนบัคะแนนเสียง 
 คณุขวญัใจ เกียรติกงัวำฬไกล จำก บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั 
 

ดงันัน้ ในกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ครัง้นี ้กรรมกำรบริษัทเขำ้รว่มประชุม 7 ท่ำน ไม่เขำ้ร่วมประชมุ 1 ท่ำน จำกจ ำนวน
กรรมกำรทั้งหมดที่มี 8 ท่ำน คิดเป็น 87.5% โดยกรรมกำรบริษัท ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ 
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล ประธำนกรรมกำรบริหำร กรรมกำรบริหำร และ
ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชีและกำรเงิน เขำ้รว่มประชุมดว้ย ก่อนเริ่มประชุม ไดแ้จง้เรื่องที่เป็นสำระส ำคญัใหท้ี่ประชุมทรำบ ก่อน
ด ำเนินกำรประชมุตำมระเบียบวำระ ดงันี ้

1. บริษัทฯ ใหค้วำมส ำคญัเรื่องกำรดูแลสิทธิของผูถื้อหุน้อย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม ดังนั้น จึงไดด้  ำเนินกำรในเรื่อง
ต่ำงๆ ดงันี ้ 
 1.1 บริษัทฯ ไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สำมำรถเสนอเรื่องที่เห็นว่ำสมควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้  
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบริษัทก่อนกำรก ำหนดวำระกำรประชุม ในระหว่ำงวนัที่  
1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2561 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุน้เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บคุคลเพื่อรบักำรพิจำรณำเลือกตัง้เป็นกรรมกำรบรษิัท แต่อย่ำงใด 
 1.2 ผูถื้อหุน้สำมำรถส่งค ำถำมล่วงหนำ้ ทำงไปรษณีย ์และ/หรือ WEBSITE ของบริษัท  
 1.3 ผูถื้อหุน้สำมำรถมอบฉันทะใหก้รรมกำรอิสระเป็นผูอ้อกเสียงลงคะแนน  

2. ผูถื้อหุน้สำมำรถซกัถำมไดทุ้กวำระ โดยแนะน ำ ชื่อ นำมสกลุ และจ ำนวนหุน้ที่ถือ กำรซกัถำมขอใหอ้ยู่ในประเด็นของ
วำระนัน้ๆ หำกขอ้ซกัถำมไม่เก่ียวขอ้งกบัวำระ ขออนญุำตรวบรวมไวถ้ำมในวำระท่ี 8 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ 

3. คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมัติจ่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำล ส ำหรบัผลกำรด ำเนินงำน 6 เดือนแรกของปี 2561 ใน
อตัรำหุน้ละ 0.35 บำท เป็นเงิน 42.00 ลำ้นบำท จำกกิจกำรที่ไดร้บักำรส่งเสริมกำรลงทุน โดยเงินปันผลดงักล่ำวไดจ้่ำยไปเมื่อ
วนัท่ี 7 กนัยำยน 2561 

4. วิธีกำรลงมติต่ำงๆ ในกำรประชุมครัง้นี ้ใหถ้ือตำมขอ้บังคับของบริษัท ขอ้ที่ 43 คือ “ใหน้บั 1 หุน้ เป็น 1 เสียง” 
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระท ำโดยเปิดเผย   ซึ่งผู้ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงลงคะแนน เห็นดว้ย ไม่เห็นดว้ย หรือ  งดออก
เสียง ในแต่ละวำระ  โดยกำรยกป้ำยคะแนน  ซึ่งไดร้บัเมื่อตอนลงทะเบียนเขำ้รว่มประชมุ  

กำรนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพำะผูถื้อหุน้ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นดว้ย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตำม
บัตรเสีย (ถำ้มี) เท่ำนั้น จำกนั้นจะน ำคะแนนเสียงดังกล่ำวหักออกจำกจ ำนวนเสียงทั้งหมดที่เข้ำร่วมประชุม ส่วนที่เหลือ
จะถือว่ำเป็นคะแนนเสียงที่เห็นดว้ยในวำระนัน้ๆ 
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ส ำหรบักรณีที่ถือเป็นบตัรเสีย หมำยถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่ำหน่ึงช่อง หรือกรณีที่มีกำรขีดฆ่ำในบตัรลงคะแนน โดย
ไม่ลงชื่อก ำกบับรเิวณที่ขีดฆ่ำ  

เพื่อเป็นกำรอ ำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุม และควำมเรียบรอ้ยโปร่งใสในกำรนบัคะแนนในแต่ละ
วำระ บรษิัทฯ ไดน้ ำระบบ Barcode มำใชใ้นกำรด ำเนินกำรประชมุ โดยผูถื้อหุน้จะเห็นกำรลงคะแนน กำรนบัคะแนน และผลของ
กำรลงคะแนนในแต่ละวำระพรอ้มกนับนจอแสดงผลดำ้นขำ้งของเวทีทัง้สองดำ้น 

ตวัอย่ำงป้ำยคะแนนและบตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระเลือกตัง้กรรมกำรปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร ์
กำรลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดงันี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นดว้ยหรืองดออกเสียง กรุณำยกป้ำยคะแนน เจำ้หนำ้ที่

จะนับคะแนน พรอ้มทั้งแจกบัตรลงคะแนนตำมแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุควำมเห็นพรอ้มทั้งลง
นำม และส่งคืนเจำ้หนำ้ที่ทนัที 

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะด ำเนินกำรเลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่ำนโปรดระบุควำมเห็น
เลือกตัง้กรรมกำรเป็นรำยบุคคล พรอ้มทัง้ลงนำมในบตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระเลือกตัง้กรรมกำร กรณีผูถื้อหุน้ไม่เห็นดว้ย หรือ 
งดออกเสียงในกำรเลือกตัง้กรรมกำรท่ำนใด ใหย้กป้ำยคะแนน เจำ้หนำ้ที่จะนบัคะแนน และเมื่อลงมติเลือกตัง้กรรมกำรครบทุก
ท่ำน เจำ้หนำ้ที่จะเก็บบตัรลงคะแนนส ำหรบัวำระเลือกตัง้กรรมกำรจำกผูถื้อหุน้ทกุท่ำน 

ในกรณีที่ผูถื้อหุน้ท ำหนงัสือมอบฉนัทะใหผู้อ้ื่นเขำ้รว่มประชมุ และออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงคข์องท่ำนผูถื้อหุน้  
บรษิัทฯ ไดบ้นัทึกคะแนนตำมควำมประสงคข์องผูถื้อหุน้ไวใ้นระบบประมวลผลเรียบรอ้ยแลว้ 

ในกรณีที่มีผูถ้ือหุน้มำลงทะเบียนเขำ้ร่วมประชุมภำยหลงัจำกกำรประชุมไดเ้ริ่มแลว้  ผูถื้อหุน้ดงักล่ำวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนไดใ้นวำระที่ยงัไม่ไดเ้ริ่มพิจำรณำ โดยบริษัทฯ จะแจง้ใหท้ี่ประชมุทรำบก่อนเขำ้วำระทกุครัง้ และนบัรวมคะแนนเสียง
ของผูถื้อหุน้ที่มำเขำ้ร่วมประชมุระหว่ำงกำรประชมุเป็นองคป์ระชมุตัง้แต่วำระที่ไดอ้อกเสียงลงคะแนน เพื่อบนัทึกในรำยงำนกำร
ประชมุต่อไป 

กรรมกำรในฐำนะผูถื้อหุน้ ขอใชสิ้ทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นดว้ยตำมขอ้เสนอของคณะกรรมกำรบรษิัททกุวำระ ในกรณี
ที่ผูถื้อหุน้มอบฉนัทะใหก้รรมกำรเป็นผูล้งมติแทน ใหเ้ป็นไปตำมที่ผูถื้อหุน้ระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ  

ต่อไปจะเป็นกำรเขำ้สู่วำระกำรประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ ตำมที่ท่ำนกรรมกำรผูจ้ดักำรไดแ้จง้ไว้ 
 

ก่อนเข้าวาระที ่1 มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน เป็นจ ำนวนผู้ถือหุ้น 4 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 1,506,830 หุ้น รวมเป็น 
ผูถื้อหุน้และผูร้บัมอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมทั้งสิน้ 56 คน จ ำนวน 79 รำย รวมจ ำนวนหุน้ไดท้ั้งสิน้ 108,519,710 หุน้ คิดเป็น 
รอ้ยละ 90.43 ของจ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
 
วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นคร้ังที ่44 เม่ือวันอังคารที ่24 เมษายน 2561 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชมุว่ำ บริษัทฯ จดัท ำรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 44 ซึ่งไดป้ระชุมเมื่อ
วนัองัคำรที่ 24 เมษำยน 2561 ส่งใหต้ลำดหลกัทรพัยแ์ห่งประเทศไทย พรอ้มทัง้เผยแพร่ทำงเว็บไซตข์องบริษัท ภำยใน 14 
วนั นบัแต่วนัประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ และส่งใหก้รมพฒันำธุรกิจกำรคำ้ กระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยก ำหนด 
ตำมส ำเนำรำยงำนกำรประชุมที่ไดส้่งให้ผู ้ถือหุ ้นเพื่อพิจำรณำพรอ้มหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุม ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ย
ล ำดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมกำรบรษิัทเห็นว่ำไดบ้นัทึกโดยถกูตอ้ง 
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การลงมติ ในวำระนีต้อ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถ้ือหุน้ซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

และเปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำ 
 

ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติรบัรองรำยงำนกำรประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 44 เมื่อวันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561 
ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัท ์จำกผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,519,710 เสียง  
เห็นดว้ย 79 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,519,710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ    - 

 

ก่อนเข้าวาระที ่2  - ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุเพิ่ม - 
  
วาระที ่2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีทีผ่่านมา 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชมุว่ำ รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรด ำเนินงำนของบรษิัท ในรอบปี 
2561 ไดจ้ัดพิมพร์ำยละเอียดในรำยงำนประจ ำปี 2561 ซึ่งจัดท ำขึน้ตำมข้อก ำหนดของส ำนักงำนคณะกรรมกำรก ำกับ
หลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย์ และตลำดหลักทรพัยแ์ห่งประเทศไทย ไดส่้งให้ผู้ถือหุน้ในรูปแบบรหัสคิวอำร ์(QR Code) 
พรอ้มหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชมุ ตำมสิ่งที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 แลว้ โดยมีรำยละเอียดที่ส  ำคญัดงันี ้

ผลการด าเนินงานในปี 2561  
กลุ่มบริษัทมีรำยไดร้วม 1,971.83 ลำ้นบำท ลดลงจำกปี 2560 รอ้ยละ 1.44 มีก ำไรสุทธิ 195.52 ลำ้นบำท หรือคิดเป็น

เพิ่มขึน้รอ้ยละ 28.54 สถำนกำรณ์กำรขำยภำพรวมมีแนวโน้มลดลงจำกช่องทำงกำรจ ำหน่ำยในประเทศผ่ำนตัวแทน  แต่
ช่องทำงในประเทศขำยเองนัน้ยงัคงรกัษำฐำนลกูคำ้ไดแ้ละมีแนวโนม้กำรเติบโต อีกทัง้ช่องทำงต่ำงประเทศซึ่งไดร้บัผลกระทบ
จำกกำรแข็งค่ำของเงินบำทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลกั แต่ปรมิำณกำรส่งออกเพิ่มขึน้ ปัจจยัดำ้นกำรคำ้ปลีกในประเทศ
นัน้ จำกขอ้มลูจะเห็นว่ำภำพรวมมีแนวโนม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง แต่ช่องทำงกำรจ ำหน่ำยเองมีกำรกำรเติบโตในปี 2561 ส ำหรบั
ปัจจยัตลำดต่ำงประเทศ กลุ่มสินคำ้เครื่องหนงัยงัมีควำมตอ้งกำรเพิ่มขึน้ อีกทัง้มีฐำนลกูคำ้ใหม่เพิ่มขึน้โดยเฉพำะกลุ่มสินคำ้ 
Hi-end แต่กลุ่มลกูคำ้ยโุรปและญ่ีปุ่ นมีกำรเติบโตนอ้ยจำกผลกระทบดำ้นเศรษฐกิจที่ชะลอตวั 

การลงทุนหลัก ตั้งแต่ปี 2560   
1. ลงทุนขยำยฐำนกำรผลิตสินคำ้เครื่องหนงัที่แม่สอดและล ำพูน เพื่อรองรบักำรขยำยตวัของกลุ่มผลิตภณัฑน์ี ้ซึ่งเป็น

กำรลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ภำครฐัให้กำรสนับสนุนโครงกำรส่งเสริมกำรลงทุน  BOI ทดแทนบัตรส่งเสริมกำรลงทุนที่
ทยอยหมดอำยลุง และจดัสรรงบประมำณกำรลงทนุพฒันำประสิทธิภำพของระบบกำรผลิตเครื่องหนงั   

2. ลงทุนในด้ำนทรพัยำกรบุคคล และงบประมำณด้ำนกำรตลำด เพื่อกำรขำยในประเทศ โดยติดตั้งฝ่ำย Online 
Marketing / ฝ่ำยขำย Retail / ฝ่ำยขำย Corporate และพฒันำระบบ Merchandise หนงั   
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กลยุทธท์างธุรกิจ      
1. ขยำยธุรกิจกำรขำยช่องทำงในประเทศที่บรษิัทเป็นผูจ้ดัจ ำหน่ำยเอง: เนน้กำรขยำยธุรกิจคำ้ปลีก ทัง้ช่องทำง Online 

และ Off-line และขยำยธุรกิจกลุ่ม Corporate และ Uniform 
2. ขยำยธุรกิจเครื่องหนังส่งออก:  เพิ่มก ำลังกำรผลิตเครื่องหนัง โรงงำนแม่สอด เพื่อรองรบัควำมตอ้งกำรสินคำ้ของ

ลกูคำ้ที่มีแนวโนม้เติบโต 
3. พฒันำกำรขำยในประเทศผ่ำนตวัแทนขำย: ทัง้รูปแบบ Online และ Off-line 
กำรขำยช่องทำง Online เป็นช่องทำงที่มีแนวโนม้กำรเติบโตที่ดีในปีที่ผ่ำนมำ แมย้อดขำยจะมีสดัส่วนไม่มำกนกั แต่มี

อัตรำกำรเติบโตค่อนขำ้งมำก จึงเป็นช่องทำงที่บริษัทมีกำรจัดสรรงบประมำณกำรลงทุนไว้ กำรท ำ Online Marketing ณ 
ปัจจุบนัมีควำมจ ำเป็นอย่ำงมำก เนื่องจำกเขำ้ถึงกลุ่มลกูคำ้ในวงกวำ้ง และช่วยส่งเสรมิผลกัดนักำรขำยในทกุช่องทำง บริษัทฯ 
จึงใหค้วำมส ำคญัในกำรท ำ Digital Marketing  เนน้กำรสรำ้งแบรนดแ์ละกำรส่ือสำรกบัลกูคำ้ผ่ำนช่องทำง social media ซึ่งมี
ผลต่อพฤติกรรมกำรซือ้ของลกูคำ้อย่ำงมำก  พฒันำช่องทำงกำรขำยและกำรตลำดผ่ำน Website ของแบรนดเ์อง และรว่มมือ
กับ Market Place ต่ำงๆ ในกำรท ำกำรตลำด ส่ือสำรกับลูกคำ้ เพื่อขยำยช่องทำงกำรจ ำหน่ำย Online เพิ่มขึน้ อีกทั้งกำรท ำ 
Digital PR โดย Influencer ที่มีชื่อเสียงเพื่อกำรส่ือสำรดำ้นกำรตลำด Online อีกดำ้นหนึ่ง และบรษิัทมีแผนที่จะพฒันำระบบ 
CRM เพื่อรองรบักำรบริหำรลูกคำ้และ Customer Data Analysis  เพื่อเพิ่มประสิทธิภำพดำ้นกำรท ำสินคำ้และกำรตลำดที่
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของลกูคำ้อย่ำงแทจ้รงิ 

สภำพแวดลอ้มทำงธุรกิจในปัจจุบนัมีกำรเปล่ียนแปลงแบบ Disrupted Change เขำ้สู่ยุคดิจิตอล ที่พฤติกรรมกำรของ
ลกูคำ้เปล่ียนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว บริษัทฯ มีกลยุทธท์ี่จะปรบัเปล่ียนรูปแบบและโครงสรำ้งกำรด ำเนินธุรกิจใหส้อดคลอ้งกับ
สภำพแวดลอ้มที่เปล่ียนแปลงนี ้เพื่อสรำ้งควำมเติบโตของธุรกิจอย่ำงยั่งยืน  

การด าเนินการในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอรรั์ปชัน  
บริษัทฯ ไดร้บักำรรบัรองเป็นสมำชิกภำคีเครือข่ำยต่อตำ้นคอรร์ปัชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559 นั้น ในปีที่ผ่ำนมำ 

บรษิัทไดด้  ำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องดงันี ้
1. บริษัทฯ ไดส้อบทำนกำรปฏิบตัิตำมนโยบำยต่อตำ้นคอรร์ปัชั่น ในดำ้นกำรเบิกจ่ำยค่ำใชจ้่ำยในหมวดที่อำจเป็น

ช่องทำงให้เกิดกำรคอรร์ปัชั่น เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน  
ค่ำของขวญั ของที่ระลกึ และค่ำรบัรอง จำกกำรสอบทำนพบว่ำกำรเบิกจ่ำยขำ้งตน้ทัง้หมด ไดป้ฏิบตัิตำมระเบียบท่ีก ำหนดไว ้

2. กำรปฐมนิเทศพนกังำนเขำ้ใหม่ตำมหลกัสตูรกำรต่อตำ้นทจุรติคอรร์ปัชนั 
3. จดัอบรมหลกัสตูรกำรต่อตำ้นกำรทจุรติคอรร์ปัชั่นภำยในบรษิัทอย่ำงต่อเนื่องสม ่ำเสมอ 
4. จดัท ำหนงัสือเวียนแจง้คู่คำ้เรื่องงดรบัของขวญั ในเทศกำลตอ้นรบัปีใหม่ 2562  
5.  ด ำเนินกำรยื่นต่ออำยสุมำชิกแนวรว่มปฏิบตัิของภำคเอกชนไทยในกำรต่อตำ้นทจุรติ (CAC) ภำยในปี 2562 

กำรด ำเนินกำรต่ำงๆ เหล่ำนี ้ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 หนำ้ 199 ถึง 200 
หลักการก ากับดูแลกิจการทีด่ี ส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 
ในปีนี ้คณะกรรมกำรบริษัท มีมติอนุมตัิร่ำงหลักกำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี ฉบบัปรบัปรุง ครัง้ที่ 2 เพื่อใหส้อดคลอ้งกับ

หลกักำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดีส ำหรบับริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) และก ำหนดใหม้ีกระบวนกำรในกำรทบทวนกำร
น ำ CG Code ไปปรบัใชใ้หเ้หมำะสมกบักำรด ำเนินธุรกิจ อย่ำงนอ้ยปีละ 1 ครัง้ 

หลงัจำกนัน้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม 
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นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ 
1. บรษิัทฯ ไดจ้ดัท ำกำรส่งเสรมิกำรขำยส ำหรบักำรขำยในประเทศ และขยำยกำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลนม์ำกขึน้ ดว้ย

วิธีนีจ้ะส่งผลใหต้น้ทนุในกำรบรหิำรลดลงมำกนอ้ยแค่ไหน 

นำยสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบว่ำ 
กำรขำยผ่ำนช่องทำงออนไลน์ยงัปริมำณกำรขำยไม่มำก ตน้ทุนในกำรบริหำรไม่เป็นปัญหำ บริษัทฯ สำมำรถบริหำร

จดักำรได ้

2. กำรขำยต่ำงประเทศที่เพิ่มขึน้ มีรำยละเอียดอย่ำงไร 
นำยสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบว่ำ 
ยอดขำยต่ำงประเทศที่เพิ่มขึน้จำกสินคำ้เครื่องหนงั เนื่องจำกบรษิัทฯ มีลกูคำ้ต่ำงประเทศ Luxury Brand จ ำนวนหลำย

รำย ท ำใหม้ี Order อย่ำงต่อเนื่องส่งผลใหย้อดขำยเติบโตขึน้ 

3. ขอทรำบรำยละเอียดกำรรว่มลงทนุใน บรษิัท สหโคเมฮียว จ ำกดั 

นำงสำวมำรนิทร ์ลีลำนวุฒัน ์กรรมกำรรองผูจ้ดักำร ตอบว่ำ 

บรษิัทฯ ไดร้ว่มลงทนุจดัตัง้ บรษิัท สหโคเมเฮียว จ ำกดั ในปีที่แลว้ และไดม้ีกำรเพิ่มทนุจดทะเบียนในปีนี ้เป็นธุรกิจที่เป็น
เทรนดใ์หม่ตำมกระแสของตลำดโลก เนื่องดว้ยพฤติกรรมของผูบ้รโิภคที่เปล่ียนไป เป็นกำรซือ้สินคำ้ใชแ้ลว้และตอ้งกำรเปล่ียน
บ่อยๆ (Sharing Economic) เป็นกำรแบ่งปันสินคำ้ ซึ่งเป็นสินคำ้มือสอง เป็นกำรขยำยกำรลงทนุในช่องทำงอนำคตของบรษิัท 

4. ขอทรำบรำยละเอียดกำรขำยหุน้ท่ีลงทนุ ของ บรษิัท วำเซดะ จ ำกดั 
นำยสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบว่ำ 
วำเซดะเป็นโรงเรียนสอนภำษำและวฒันธรรมของญ่ีปุ่ น เป็นกิจกำรท่ีไม่ไดห้วงัผลตอบแทน แต่เพื่อกำรสรำ้งและพัฒนำ

บคุลำกรในเครืองสหพฒัน ์โดยเป็นกำรลงทนุรว่มกบับรษิัทในเครือสหพฒัน ์ 
5. บรษิัทฯ ไดข้ำยหุน้วำเซดะทัง้หมดไปแลว้ เพื่อน ำไปบรจิำคใช่หรือไม่ 
นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบรหิำร ตอบว่ำ 
บรษิัทฯ ไดท้ ำกำรขำยหุน้ไปบำงส่วน และบรษิัทในเครือสหพฒันผ์ูช้ึ่งประสงคจ์ะน ำไปบรจิำค 
6. ขอทรำบรำยละเอียดก ำไรท่ีไดม้ำจำกกำรขำยหุน้ท่ีลงทนุ 
นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชีและกำรเงิน ตอบว่ำ 

ก ำไรของกิจกำรที่เพิ่มขึน้เกิดจำกกำรขำยเงินลงทุนบำงส่วน บริษัทฯ ไดพ้ิจำรณำแลว้เป็นผลประโยชนต์่อบริษัท โดย
เป็นกำรขำยหุน้ของ บรษิัท เพรซิเดนท ์เบเกอรี่ จ ำกดั (มหำชน) บำงส่วน และรบัรูเ้ป็นก ำไรเขำ้มำ 

7. บรษิัทฯ มีกำรแปลงสภำพหุน้กู ้ขอทรำบรำยละเอียดเป็นอย่ำงไร 
นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชีและกำรเงิน ตอบว่ำ 

เป็นหุน้กูแ้ปลงสภำพ โดยไดท้ ำกำรแปลงสภำพหุน้กูเ้ป็นหุน้สำมญั และดำ้นบญัชีป็นกำรปรบัหมวดเกำรลงทนุจำกหุน้กู ้
เป็นเงินลงทนุในหลกัทรพัยเ์พื่อขำย 
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม กรรมกำรผูจ้ดักำรไดแ้จง้ต่อที่ประชมุว่ำเนื่องจำกวำระนีเ้ป็นวำระเพื่อทรำบ  ไม่ตอ้งมีกำร
ลงมติ จึงขอผ่ำนไปยงัวำระกำรประชมุต่อไป  
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ก่อนเข้าวาระที ่3 มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มอีก 3 คน เป็นจ ำนวนผู้ถือหุ้น 3 รำย รวมจ ำนวนหุ้น 296,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือ
หุ้นและผู้ร ับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิน้  59 คน จ ำนวน 82 รำย รวมจ ำนวนหุ้นไดท้ั้งสิน้ 108,815,710 หุ้น คิดเป็น
รอ้ยละ 90.68 ของจ ำนวนหุ้นที่ออกและเรียกช ำระแลว้  
 
วาระที ่3 พิจารณาอนุมัติงบการเงนิส าหรับปี สิน้สุดวันที ่31 ธันวาคม 2561 

กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชมุว่ำ งบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ซึ่งประกอบดว้ย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน งบก ำไรขำดทนุเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปล่ียนแปลงส่วนของผูถื้อหุน้ งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน พรอ้มทัง้รำยงำนของผูส้อบบญัชี ไดจ้ดัท ำขึน้โดยถูกตอ้งตำมที่ควรในสำระส ำคญัตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน 
ผ่ำนกำรตรวจสอบและรบัรองโดยผูส้อบบญัชีรบัอนุญำต และไดร้บัควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบรษิัทแลว้ ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจ ำปี 2561 ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหสัคิวอำร ์(QR Code) ตำมสิ่ง
ที่ส่งมำดว้ยล ำดบัท่ี 2 ที่บรษิัทฯ ไดจ้ดัส่งไปยงัท่ำนผูถื้อหุน้ พรอ้มหนงัสือบอกกล่ำวนดัประชมุเพื่อพิจำรณำแลว้  

 

ขอ้มลูที่ส  ำคญัในปี 2561 มีดงันี ้   
                                                              หน่วย : ลำ้นบำท 

 รายการ งบการเงนิรวม งบการเงนิเฉพาะกิจการ 
สินทรัพยร์วม      4,327.88           4,308.61 
หนีส้ินรวม         569.75              544.21 
ส่วนของเจ้าของ      3,758.13           3,764.40 
รายได้รวม      1,971.83           1,868.11 
ก าไรสุทธิ (ส่วนทีเ่ป็นของบริษัทใหญ่)         195.52              202.12 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)             1.63                  1.68 

 
การลงมติ ในวำระนีต้อ้งไดร้บักำรอนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจำกนัน้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  
นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ 
1. รำยไดส่้วนของ OEM ลดลง คอ่นขำ้งเยอะเกิดจำกสำเหตใุด  
นำยสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบวำ่ 
รำยไดส่้วนของ OEM คือ Export ใช่หรือไม่ ถำ้เป็น Export ไม่ไดล้ดลง แต่เพิม่ขึน้เล็กนอ้ย 
2. รำยไดจ้ำกกำรรบัจำ้งกำรผลิตลดลงจำก 64 ลำ้นบำท เหลือแค่ 40 กว่ำลำ้นบำท เกดิจำกสำเหตใุด 
นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบรหิำร ตอบว่ำ 
บรษิัท เอส.แอพพำเรล จ ำกัด ซึ่งเป็นบรษิัทย่อย ตอนนีไ้ดท้  ำกำร scale down ธุรกิจลง เพรำะฉะนัน้ กำรรบั order จึง

ลดลงตำมไปดว้ย 
3. ดอกเบีย้รบัของปีที่แลว้ที่เพิ่มขึน้มำจำกกำรลงทนุอะไร 
นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบรหิำร ตอบว่ำ 
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เกิดจำกกำรเปล่ียนสดัส่วนกำรลงทนุจำกเงินฝำกประจ ำ โดยเพิ่มสดัส่วนกำรลงทุนในหุน้กูเ้พิ่มขึน้ ท ำใหอ้ตัรำดอกเบีย้
เพิ่มขึน้ 

4. กำรเปล่ียนแปลงมำตรฐำนบญัชี TFRS 15 เรื่องกำรรบัจำ้งผลิตจะมีผลกบักำรรบัรูร้ำยไดห้รือไม่ และ TFRS 16 เรื่อง
รำยไดจ้ำกค่ำเช่ำ จะมีผลกระทบกบับรษิัทอย่ำงไรหรือไม่  

นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชแีละกำรเงิน ตอบว่ำ 
ธุรกิจหลกัของบริษัทเป็นกำรซือ้มำขำยไป กำรรบัรูร้ำยไดเ้ป็นกำรส่งมอบ ดังนั้นมำตรฐำนบญัชี TFRS 15 จึงไม่ส่งผล

กระทบต่อกำรรบัรูร้ำยไดบ้รษิัทมำก ส่วนมำตรฐำนบญัชี TFRS 16 บรษิัทฯ ไม่ไดมุ้่งเนน้ลงทนุในอสงัหำรมิทรพัยห์รือกำรใหเ้ช่ำ 
จึงส่งผลกระทบต่อบรษิัทไม่มำกเช่นกนั 

5. ขอทรำบเก่ียวกับสินค้ำคงเหลือ ค่ำเผ่ือสินค้ำจะสูญ ค่ำเผ่ือรับคืนสินค้ำ ค่ำเผ่ือสินค้ำเคล่ือนไหวช้ำ  ที่มีกำร
เปล่ียนแปลงเพิ่มขึน้พอสมควร มีสำระส ำคญัอะไรบำ้ง 

นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชีและกำรเงิน ตอบว่ำ 

สินค้ำคงเหลือที่มีอยู่ตำมงบกำรเงินค่อนข้ำงจะใกล้เคียงกับปีที่แล้ว บริษัทฯ มีกำรบริหำรจัดกำรสินค้ำที่ดี  และ
ระมดัระวงั เพื่อใหไ้ม่มีสินคำ้คงคำ้งนำนเกินไป 

6. ปกติบรษิัทมีค่ำเผ่ือสินคำ้จะสญู ไม่ทรำบว่ำมีกำรกลบัรำยกำรหรือไม่ 
นำงสำวยพุำพร เจียรกลุ ผูบ้รหิำรสงูสดุดำ้นบญัชีและกำรเงิน ตอบว่ำ 

ปกติบรษิัทฯ ไม่มีค่ำเผ่ือสินคำ้จะสญู 
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำ 
 

ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติอนมุตัิงบกำรเงินส ำหรบัปี สิน้สดุวนัที่ 31 ธันวำคม 2561 ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์
จำกผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง  
เห็นดว้ย 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

ก่อนเข้าวาระที ่4  - ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุเพิ่ม - 
 

วาระที ่4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงนิปันผล 
กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชมุว่ำ ก ำไรสะสมที่น ำมำจดัสรรในงวดนี ้ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบรษิัท เป็นดงันี ้

  ก ำไรสะสมที่ยงัไม่ไดจ้ดัสรร   2,301,927,027 บำท 
  หกั จดัสรรเงินปันผลระหว่ำงกำล        41,999,300 บำท 
  ก ำไรสทุธิ ส ำหรบัปี 2561        201,125,205 บำท 
  รวมเป็นก าไรทีจ่ะน ามาจัดสรรทัง้สิน้     2,462,052,932 บาท 
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 คณะกรรมกำรบรษิัท ขอเสนอต่อที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ใหอ้นมุตัิจดัสรร ดงันี ้ 
  ส ำรองตำมกฎหมำย   ไดต้ัง้ไวค้รบแลว้ จึงไม่ตัง้ส ำรองเพิ่มในปีนี ้
  ส ำรองทั่วไป เพื่อควำมมั่นคงของบรษิัท   จ ำนวนเงิน    10,100,000 บำท 
  จ่ำยเงินปันผลหุน้ละ 0.75 บำท ส ำหรบัจ ำนวน 120 ลำ้นหุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 44.53 ของก ำไรสทุธิ 
  หกั เงินปันผลระหว่ำงกำล หุน้ละ 0.35 บำท 
  คงเหลือ จำ่ยเงินปันผล หุน้ละ 0.40 บำท        เป็นจ ำนวนเงิน         48,000,000 บำท 
  คงเหลือก าไรสะสมทียั่งไม่ได้จัดสรรยกไป        2,403,952,932 บาท 
  

โดยจ่ำยเงินปันผลจำกก ำไรของกจิกำร ดงันี ้
      1. จ่ำยจำกกิจกำรท่ีไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงินไดน้ิติบคุคล ในอตัรำหุน้ละ 0.38 บำท เป็นเงิน 45.60 ลำ้นบำท    
                         (ผูถื้อหุน้ประเภทบคุคลธรรมดำไม่ไดร้บัเครดติภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรษัฎำกร) 
      2. จ่ำยจำกกิจกำรท่ีเสียภำษีเงินไดน้ิติบคุคล รอ้ยละ 30 ในอตัรำหุน้ละ 0.02 บำท เป็นเงิน 2.40 ลำ้นบำท 
 ทัง้นี ้บรษิัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลใหแ้ก่ผูถื้อหุน้ที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วนัก ำหนดรำยชื่อผูถื้อหุน้ที่มีสิทธิรบัเงินปันผล (Record 
Date) ในวนัที่ 2 พฤษภำคม 2562 และก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัที่ 17 พฤษภำคม 2562 

ขอ้มลูเปรียบเทยีบอตัรำกำรจำ่ยเงินปันผล ตำมรำยละเอียดดงันี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล ปี 2561 ปี 2560

1.  ก าไรสทุธิ                                           (ลา้นบาท) 202.12 155.50

2.  จ านวนหุน้                                           (ลา้นหุน้) 120 120

3.  เงนิปันผล                                           (บาท/หุน้) 0.75 0.70

4.  รวมเป็นเงนิปันผลจา่ยทัง้สิน้                (ล้านบาท) 90.00 84.00

5.  อัตราเงนิปันผลต่อก าไรสุทธิ                          (%) 44.53 54.02  
 

กำรจ่ำยเงินปันผลเป็นไปตำมผลประกอบกำรของบรษิัทท่ีเกิดขึน้ในปี 2561 ซึ่งสอดคลอ้งกบันโยบำยกำรจ่ำยเงินปันผล
ของบรษิัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบรษิัท  
การลงมติ ในวำระนีต้อ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจำกนัน้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  
นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ 
ขอสอบถำมเก่ียวกบัสิทธิจำกกำรไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) ยงัเหลือสิทธิอยู่เท่ำไร และจะหมดเมื่อไร 
นำยสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบวำ่ 
บริษัทฯ ยงัมีสิทธิจำกกำรไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทุน (BOI) ตำมจ ำนวนเงินลงทุน 100% อยู่ 2 สิทธิ คือสำขำแม่สอด 

และสำขำล ำพนู 5 รำยละเอียดสิทธิจำกกำรไดร้บักำรส่งเสรมิกำรลงทนุ (BOI) สำมำรถดไูดจ้ำกรำยงำนประจ ำปี หนำ้ 24 
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม จงึเสนอท่ีประชมุพจิำรณำ 
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ที่ประชุมไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติอนุมตัิใหจ้ดัสรรเป็นทุนส ำรองทั่วไปจ ำนวน 10.10 ลำ้นบำท และอนมุตัิใหจ้่ำยเงินปันผล
ในอตัรำหุน้ละ 0.75 บำท จ ำนวน 120 ลำ้นหุน้ เป็นเงินทัง้สิน้ 90.00 ลำ้นบำท บริษัทฯ ไดจ้่ำยเงินปันผลระหว่ำงกำลงวด  
6 เดือนแรกของปี 2561 ในอตัรำหุน้ละ 0.35 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 42.00 ลำ้นบำท เมื่อวนัที่ 7 กันยำยน 2561 คงเหลือ 
เงินปันผลที่จะจ่ำย ในอตัรำหุน้ละ 0.40 บำท เป็นจ ำนวนเงิน 48.00 ลำ้นบำท โดยจ่ำยจำกกิจกำรที่ไดร้บักำรยกเวน้ภำษีเงิน
ไดน้ิติบุคคล ในอตัรำหุน้ละ 0.38 บำท เป็นเงิน 45.60 ลำ้นบำท และจ่ำยจำกกิจกำรที่เสียภำษีเงินไดน้ิติบุคคล รอ้ยละ 30  
ในอัตรำหุน้ละ 0.02 บำท เป็นเงิน 2.40 ลำ้นบำท ก ำหนดจ่ำยเงินปันผล ในวนัท่ี 17 พฤษภำคม 2562 ดว้ยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉนัท ์จำกผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้
 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง  
เห็นดว้ย 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 5  - ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุเพิ่ม - 
 

วาระที ่5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีต่้องออกตาม 
กรรมกำรผูจ้ัดกำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท ที่ไดร้บัอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ ครัง้ที่ 44  มี

จ ำนวน 8 ต ำแหน่ง ตำมขอ้บังคับของบริษัทขอ้ 21 ก ำหนดไวว้่ำในกำรประชุมสำมัญประจ ำปีทุกครัง้  ใหก้รรมกำรบริษัท
ออกจำกต ำแหน่งเป็นจ ำนวนหนึ่งในสำมเป็นอตัรำ ถำ้จ ำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกใหต้รงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ใหอ้อกโดย
จ ำนวนใกลท้ี่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรบริษัทซึ่งพน้จำกต ำแหน่งแลว้ อำจไดร้บัเลือกตัง้ใหม่ไดใ้นกำรประชุมสำมัญ
ผูถื้อหุน้ครัง้ที่ 45 นี ้มีกรรมกำรบริษัทที่ตอ้งออกจำกต ำแหน่งตำมวำระ จ ำนวน 3 ท่ำน คือ 

      1. นำยสพุจน ์               ภควรวฒุ ิ  กรรมกำร 
 2. นำงสำวมำรนิทร ์   ลีลำนวุฒัน ์ กรรมกำร 
 3. รศ.ดร.นิพนธ ์   พวัพงศกร    กรรมกำรอิสระ   
คณะกรรมกำรสรรหำไดส้รรหำบุคคลแทนกรรมกำรบรษิัทที่ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำถึงคุณสมบตัิ อำยุ เพศ 

ควำมรู ้ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญแลว้ เห็นชอบใหเ้สนอกรรมกำรท่ีออกตำมวำระ 3 ท่ำน กลบัเขำ้ด ำรงต ำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึ่ง ดงันี ้

      1. นำยสพุจน ์               ภควรวฒุ ิ  กรรมกำร 
 2. นำงสำวมำรนิทร ์   ลีลำนวุฒัน ์ กรรมกำร 

 3. รศ.ดร.นิพนธ ์               พวัพงศกร    กรรมกำรอิสระ 
คณะกรรมกำรบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมกำรบริษัทที่ไดร้ ับกำรเสนอชื่อ  ไดห้ำรือกันอย่ำงกว้ำงขวำง เห็นชอบเป็น

รำยบุคคลตำมที่คณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง  3 ท่ำนเป็น
กรรมกำรบริษัท ซึ่งไดพ้ิจำรณำจำกคุณสมบัติของบุคคลดังกล่ำวอย่ำงละเอียดรอบคอบแลว้  เห็นว่ำเป็นบุคคลที่มีควำมรู ้ 
ควำมสำมำรถ เป็นผู้มีพืน้ฐำนควำมเชี่ยวชำญจำกหลำกหลำยวิชำชีพ เหมำะสมกับควำมตอ้งกำรของบริษัท สำมำรถให้
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ควำมเห็นไดอ้ย่ำงอิสระและเป็นไปตำมหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  รวมทั้งไดพ้ิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู ้ด  ำรงต ำแหน่ง
กรรมกำรบริษัทเดิม พบว่ำกรรมกำรบริษัททั้ง  3 ท่ำน ไดป้ฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทไดเ้ป็นอย่ำงดี และท่ำนที่เป็น
กรรมกำรชุดย่อยดว้ย ที่ไดป้ฏิบัติหน้ำที่ฐำนะกรรมกำรชุดย่อยเป็นอย่ำงดีเช่นกัน ไดใ้ช้ประสบกำรณ์เสนอแนะแนวนโยบำย
แก่บริษัทฯ ท ำให้งำนของบริษัท ประสบควำมส ำเร็จดว้ยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัท
มหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 และข้อก ำหนดของคณะกรรมกำรก ำกับตลำดทุน  

ทั้งนีป้ระวัติของบุคคลที่ไดร้บักำรเสนอชื่อให้เข้ำด ำรงต ำแหน่งกรรมกำรบริษัท  มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำตำม
ส่ิงที่ส่งมำดว้ย ล ำดับที่ 3 และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมส่ิงที่ส่งมำดว้ยล ำดับที่  4 

อนึ่ง ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจ ำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ไดก้ ำหนดว่ำ 
“หา้มมิใหก้รรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท เวน้แต่จะไดแ้จ้งใหท้ี่ประชุมผูถ้ือหุน้ทราบ” ดังนั้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจำรณำลงมติ
เลือกตั้งกรรมกำรว่ำ  

   นำยสุพจน์  ภควรวุฒิ  ปัจจุบันด ำรงต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำร  
- บริษัท ไทยทำคำยำ จ ำกัด ผลิตเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป  
- บริษัท เอส.แอพพำเรล จ ำกัด ผลิตเสือ้ผ้ำส ำเร็จรูป 

         ซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัท 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมกำรบริษัทที่ออกตำมวำระทั้ง  3 ท่ำน เป็นกรรมกำร

บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง  
 

การลงมติ ในวำระนีต้อ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจำกนัน้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม  
นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ 
ขอสอบถำมว่ำท่ำนกรรมกำรท่ีด ำรงต ำแหน่งในบรษิัทท่ีประกอบกิจกำรท่ีมีสภำพเดียวกนั จะส่งผลอย่ำงไรหรือไม่ 
นำยสพุจน ์ภควรวฒุิ กรรมกำรผูจ้ดักำร ตอบว่ำ 
บริษัท เอส.แอพพำเรล จ ำกัด เป็นบรษิัทในกลุ่มย่อยที่ท  ำธุรกิจร่วมกัน เป็นโรงงำนท่ีผลิตสินคำ้ใหก้ับบริษัท สดัส่วนกำรถือ

หุน้ 99% ส่วนบรษิัท ไทยทำคำยำ จ ำกดั ไดห้ยดุกำรด ำเนินกิจกำรแลว้ เนื่องจำกผูถื้อหุน้ต่ำงชำติขอถอนทนุคืนกิจกำร 
 

เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม จึงเสนอท่ีประชมุพิจำรณำ 

 

เนื่องจำกวิธีกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้งกรรมกำรต่ำงจำกวำระอื่น  ขอให้ผู ้ถือหุ้นทุกท่ำน ทั้งที่ เห็นดว้ย ไม่
เห็นดว้ย หรืองดออกเสียง โปรดระบุควำมเห็นส ำหรับกำรเลือกตั้งกรรมกำรแต่ละท่ำนลงในบัตรลงคะแนน  และเมื่อระบุ
ควำมเห็นครบแลว้โปรดลงนำมรับรองควำมถูกตอ้ง  เจ้ำหน้ำที่ของบริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เมื่อ
กำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนที่  3 สิน้สุดลง  

 

คณะกรรมกำรบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ ้นพิจำรณำเลือกตั้งกรรมกำรแทนกรรมกำรที่ตอ้งออกตำมวำระเป็น
รำยบุคคล โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี ้ 
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1. นายสุพจน ์ภควรวุฒิ 
ที่ประชุมพิจำรณำแลว้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทข์องจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ที่มำประชมุและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง  
เห็นดว้ย 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

2. นางสาวมารินทร ์ลีลานุวัฒน ์
ที่ประชมุพิจำรณำแลว้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง  
เห็นดว้ย 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

3. รศ.ดร.นิพนธ ์พัวพงศกร 
ที่ประชมุพิจำรณำแลว้มีมติอนมุตัิดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้
ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง  
เห็นดว้ย 82 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,815,710 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

  
ดงันัน้คณะกรรมกำรบรษิัท ปี 2562 มีจ ำนวน  8 ท่ำน ดงันี ้ 

1. นำงวำรนิทร ์ ลีลำนวุฒัน ์
2. นำยสพุจน ์  ภควรวฒุิ 
3. นำงสำวดษุฎี    สนุทรธ ำรง 
4. นำงสำวมำรนิทร ์ ลีลำนวุฒัน ์
5. นำยธรรมรตัน ์ โชควฒันำ 
6. นำยผดงุ          เตชะศรนิทร ์
7. รศ.นเรศร ์    เกษะประกร 
8. รศ.ดร.นิพนธ ์   พวัพงศกร 
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 โดยบรษิัทฯ มีกรรมกำรอิสระ มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบรษิัททัง้คณะ โดยมีจ ำนวน 3 ท่ำน จำกทัง้หมด 8 ท่ำน คือ  
 1.  นำยผดุง  เตชะศรินทร์  
 2.  รศ.นเรศร ์ เกษะประกร   
 3.  รศ.ดร.นิพนธ ์ พวัพงศกร  

 
ก่อนเข้าวาระที ่6 มีผูเ้ขำ้ร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จ ำนวนผูถื้อหุน้ 1 รำย รวมจ ำนวนหุน้ 900 หุน้ รวมเป็นผูถื้อหุน้และผูร้บั
มอบฉันทะเขำ้ร่วมประชุมทัง้สิน้ 60 คน จ ำนวน 83 รำย รวมจ ำนวนหุน้ไดท้ัง้สิน้ 108,816,610 หุน้ คิดเป็นรอ้ยละ 90.68 ของ
จ ำนวนหุน้ท่ีออกและเรียกช ำระแลว้ 
 
วาระที ่6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบริษัท ขอ้ 32 “หา้มมิใหบ้ริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรพัย์สิน
อืน่ใดใหแ้ก่กรรมการ เวน้แต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอืน่โดยปกติวิสยัใน
ฐานะทีเ่ป็นกรรมการของบริษัท ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวสัดิการทีก่รรมการไดร้บัในฐานะพนกังาน หรือลูกจา้ง
ของบริษัท ” 
 ซึ่งในปี 2561 ที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ครัง้ที ่  44 ไดก้ ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 
10,000,000 บำท และบริษัทฯ ไดจ้่ำยไปเป็นเงินทัง้สิน้ 5,442,000 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบีย้ประชุม จ ำนวนเงิน 1,342,000 
บำท และค่ำตอบแทนประจ ำปี จ ำนวนเงิน 4,100,000 บำท  

บรษิัทฯ ไดม้ีกำรรำยงำนสรุปจ ำนวนเงินท่ีจ่ำยใหแ้ก่คณะกรรมกำรบรษิัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ 
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเส่ียง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไวใ้นรำยงำน
ประจ ำปี 2561 หวัขอ้ โครงสรำ้งกำรจดักำร เรื่อง ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผูบ้รหิำร (หน้ำ 42-43) 

 ส ำหรบัปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมกำรเสนอของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสำมญัผูถ้ือหุน้ เพื่อก ำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท ในอตัรำ
เดียวกบัปี 2561 ทัง้นี ้ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวสัดกิำรท่ีกรรมกำรบรษิัทไดร้บัในฐำนะพนกังำน หรือลกูจำ้งของบรษิัท ซึ่งได้
พิจำรณำจำกผลกำรด ำเนินงำนของบริษัท ผลประเมินกำรปฏิบตัิงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ไดร้บั
อนุมตัิจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ จ ำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกนั รวมถึงอ ำนำจ หนำ้ที่ และควำมรบัผิดชอบ และเสนอใหจ้่ำยค่ำตอบแทนในกำรท ำหนำ้ที่กรรมกำรชดุต่ำงๆ ดงันี ้
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ปี 2562 ปี 2561

(บาท/คน/ครัง้) (บาท/คน/ครัง้)

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ
     รายเดือน คา่เบีย้ประชมุ  - ประธาน 10,000 10,000

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

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

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

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

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

 - กรรมการ 8,000 8,000

กรรมการแตล่ะคณะ

จ่ายใหก้รรมการบรษัิททกุคนคา่ตอบแทนประจ าปี (คา่บ าเหน็จ)

 
 
1. ค่าเบีย้ประชุม 

 ค่ำเบี ย้ประชุมจะจ่ำยใหเ้ฉพำะกรรมกำรที ่เขำ้ร ่วมประชุม ส ำหรับค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื่นที่
คณะกรรมกำรบรษิัทแต่งตัง้ขึน้นัน้ ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผูก้  ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและ
สอดคลอ้งกบัภำระหนำ้ที่ควำมรบัผิดชอบ แลว้น ำเสนอคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ 

    ส ำหรบัค่ำตอบแทนของกรรมกำรชุดย่อยอื ่นที ่คณะกรรมกำรบริษ ัทแต่งตัง้ขึน้ ใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผูก้  ำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคลอ้งกับภำระหน้ำที่ควำมรบัผิดชอบ แลว้น ำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมตัิ 

2. ค่าบ าเหน็จกรรมการประจ าปี จะจ่ำยใหก้รรมกำรบริษัททุกคน โดยใหค้ณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนน ำไป
พิจำรณำจดัสรร แลว้น ำเสนอต่อคณะกรรมกำรบรษิัทพิจำรณำอนมุตัิ 

นอกจำกค่ำเบีย้ประชมุ และค่ำบ ำเหน็จกรรมกำรประจ ำปีแลว้ บรษิัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยสิทธิประโยชนอ์ื่นใดแก่กรรมกำรบรษิัท 
ค่ำตอบแทนที่เสนอนี ้จะเริ่มใชต้ัง้แต่วนัที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้อนมุตัิ จนกว่ำจะมีกำรเปล่ียนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่

จ่ำยทัง้สิน้ เมื่อรวมกนัแลว้ตอ้งไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บำท ที่ไดร้บัอนมุตัิจำกที่ประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 
การลงมติ ในวำระนีต้อ้งผ่ำนมติอนุมัติจำกที่ประชุมผูถ้ือหุน้ดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่ำสองในสำมของจ ำนวนเสียง
ทั้งหมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชุม 

หลงัจำกนัน้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม จึงเสนอที่ประชมุพิจำรณำ  
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ที่ประชมุพิจำรณำแลว้ มีมติอนมุตัิค่ำตอบแทนกรรมกำรบรษิัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท ตำมเสนอ ดว้ย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทข์องจ ำนวนเสียงทัง้หมดของผูถื้อหุน้ซึ่งมำประชมุดงันี ้

 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 83 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,816,610 เสียง  
เห็นดว้ย 83 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,816,610 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

 

ก่อนเข้าวาระที ่7  - ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุเพิ่ม – 
 
วาระที ่7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงนิค่าสอบบัญชี 
 กรรมกำรผูจ้ดักำร ไดก้ล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมขอ้บงัคบัของบรษิัท ขอ้ 49 และขอ้ 50 “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ 
พนกังาน ลูกจา้ง หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ทีใ่ดๆ ของบริษัท ผูส้อบบญัชีนัน้ใหท้ีป่ระชมุสามญัผูถ้ือหุน้เลือกตัง้ทุกปี ผูส้อบบญัชี
ซึ่งออกไปนัน้จะถูกเลือกกลบัเขา้รบัต าแหน่งอกีก็ได”้ 
 ปี 2561 ที่ประชุมสำมัญผูถื้อหุน้ไดอ้นุมตัิให ้นำยอนุสรณ ์เกียรติกังวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 2109 และ/
หรือ นำงขวญัใจ เกียรติกงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิลก ผูส้อบบญัชีรบั
อนญุำตเลขที่ 4334 ผูส้อบบญัชีจำก บริษัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท โดยมีค่ำสอบบญัชี 
เป็นเงิน 996,500 บำท และมีค่ำบริกำรอื่นที่เกิดขึน้ในรอบปีบัญชี 2561 เป็นค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตร
ส่งเสริมกำรลงทุน เป็นเงิน 65,000 บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็นเงินรวม 384,000 บำท ตำมที่ไดแ้สดงไว้ใน
หนงัสือบอกกล่ำวนดัประชมุสำมญัผูถื้อหุน้ 

ส ำหรบัปี 2562 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบตำมที่คณะกรรมกำรตรวจสอบพิจำรณำคัดเลือกและเสนอ ซึ่งได้
พิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบตัิงำน กำรมีมำตรฐำนกำรท ำงำนที่ดี มีคุณสมบตัิตำมขอ้บงัคบั ของบริษัท และ
ส ำนกังำนคณะกรรมกำรก ำกับหลักทรพัยแ์ละตลำดหลักทรพัย ์นอกจำกนี ้ เมื่อไดพ้ิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน และ
อตัรำค่ำสอบบญัชีของบรษิัทจดทะเบียนอื่นในระดบัเดียวกนัแลว้มีค่ำสอบบญัชีที่เหมำะสม โดยเสนอที่ประชุมสำมญัผูถื้อหุน้ 
อนมุตัิแต่งตัง้ผูส้อบบญัชี ดงันี ้
 1. นำยอนสุรณ ์ เกียรติกงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 2109 
  (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัท ปี 2557-2561) และ/หรอื 
 2. นำงขวญัใจ เกียรติกงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 5875  
  (เป็นผูล้งลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบรษิัท ปี 2553-2556) และ/หรือ  
 3.  นำยสำธิต เกียรติกงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9760 
      (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือในงบกำรเงินของบรษิัท)  และ/หรอื 
 4. นำยประสิทธ์ิพร เกษำมำ ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 9910 
     (ยงัไม่เคยเป็นผูล้งลำยมือในงบกำรเงินของบรษิัท)   
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 แห่ง บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกัด เป็นผูส้อบบญัชีของบริษัท  โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี ส ำหรบั
ปี 2562 ดงันี ้
  1. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส 1,2,3 415,800 บำท 
  2. ค่ำสอบบญัชีประจ ำงวดวนัท่ี 31 ธันวำคม  580,700 บำท 
   รวมทัง้สิน้ 996,500 บำท 

ซึ่งเป็นจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีที่เท่ำเดิมเมื่อเทียบกบัปี 2561 
บริษัท เอเอสวี แอนด ์แอสโซซิเอทส ์จ ำกัด และผูส้อบบญัชีตำมรำยชื่อที่เสนอมำนัน้ ไม่มีควำมสมัพนัธ ์และ/หรือ ไม่มี

ส่วนไดเ้สียกบับรษิัท บรษิัทย่อย ผูบ้รหิำร ผูถื้อหุน้รำยใหญ่ หรือผูท้ี่เก่ียวขอ้งกบับคุคลดงักล่ำว 
ทัง้นี ้ในปี 2562 บรษิัทฯ มีค่ำบรกิำรอื่นจ ำนวน 60,000 บำท และค่ำสอบบญัชีของบรษิัทย่อยจ ำนวน 384,000 บำท ที่มี

ผูส้อบบญัชีสงักัดส ำนกังำนสอบบญัชีเดียวกบับรษิัทฯ จึงขอแจง้ใหท้ี่ประชุมทรำบ และเห็นสมควรใหท้ี่ประชุมพิจำรณำอนุมตัิ
แต่งตัง้ผูส้อบบัญชีตำมรำยชื่อที่เสนอ โดยใหค้นใดคนหนึ่งเป็นผูส้อบบัญชี มีอ ำนำจตรวจสอบ และลงนำมรบัรองงบกำรเงิน
ของบรษิัท ในปี 2562 และก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชี เป็นเงิน 996,500บำท 
การลงมติ ในวำระนีต้อ้งไดร้บักำรอนุมัติจำกที่ประชุมผูถื้อหุน้ดว้ยคะแนนเสียงขำ้งมำกของผู้ ถือหุน้ซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

หลงัจำกนัน้เปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้ซกัถำม เมื่อไม่มีผูถื้อหุน้ท่ำนใดซกัถำม จึงเสนอใหท้ี่ประชมุพิจำรณำ 
 

ที่ประชมุไดพ้ิจำรณำแลว้ มีมติแต่งตัง้ นำยอนสุรณ ์เกียรติกงัวำฬไกล ผูส้อบบญัชีรบัอนญุำตเลขที่ 2109  และ/หรือ นำง
ขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่  5875 และ/หรือ  นำยสำธิต เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชี 
รบัอนญุำตเลขที่ 9760 และ/หรือ นำยประสิทธ์ิพร เกษำมำ ผูส้อบบญัชีรบัอนุญำตเลขที่ 9910 แห่ง บรษิัท เอเอสวี แอนด ์แอส
โซซิเอทส ์จ ำกดั เป็นผูส้อบบญัชีของบรษิัท ประจ ำปี 2562 โดยก ำหนดจ ำนวนเงินค่ำสอบบญัชีตำมรำยละเอียดขำ้งตน้ เป็นเงิน 
996,500 บำท ดว้ยคะแนนเสียงเป็นเอกฉนัทจ์ำกผูถื้อหุน้ที่เขำ้รว่มประชมุและมีสิทธิออกเสียง ดงันี ้

 

ผูถื้อหุน้ทัง้หมด 83 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,816,610 เสียง  
เห็นดว้ย 83 รำย รวมจ ำนวนเสียง 108,816,610 เสียง คิดเป็นรอ้ยละ  100 
ไม่เห็นดว้ย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
งดออกเสียง   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 
บตัรเสีย   - รำย จ ำนวน - เสียง คิดเป็นรอ้ยละ     - 

 

ก่อนเข้าสู่วาระที ่8 - ไม่มีผูเ้ขำ้รว่มประชมุเพิ่ม - 
 
วาระที ่8 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

กรรมกำรผูจ้ดักำรไดเ้ปิดโอกำสใหผู้ถื้อหุน้สอบถำม หรือใหข้อ้เสนอแนะต่อที่ประชมุ 
 

นำยอน ุว่องสำรกิจ ผูถื้อหุน้ สอบถำมว่ำ 
1. ปีนีเ้ป้ำยอดขำยของบรษิัทเป็นอย่ำงไร ก ำไรจำกกำรด ำเนินงำนจะโตขึน้หรือไม่  
2. นวตักรรมเสือ้ประหยดัไฟเบอร ์5 และเทคโนโลยีนำโนซิงค ์เป็นอย่ำงไร จะช่วยกระตุน้ยอดขำยไดม้ำกนอ้ยแค่ไหน 



 
 

28 
 

3. เก่ียวกับพระรำชบญัญัติแรงงำนฉบบัใหม่ บริษัทมีพนกังำนที่มีอำยุเยอะ กำรเกษียณอำยุจะมีผลกระทบต่อบริษัท
หรือไม่ 

นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบรหิำร ตอบว่ำ 
1. เป้ำยอดขำยของบรษิัทปีหนำ้ตัง้ไวเ้ติบโต 5% โดยยอดขำยในประเทศ เติบโต 3% ยอดขำยต่ำงประเทศ เติบโต 8% 
นำงเตือนใจ ปึงศิรเิจรญิ  กรรมกำรบรหิำร ตอบว่ำ 
2. นวัตกรรมเสือ้ประหยัดไฟเบอร ์5 ผ่ำนเกณฑม์ำตรฐำนของโครงกำรฉลำกประหยัดไฟเบอร ์5 ประเภทผลิตภัณฑ์

เสือ้ผำ้กับกำรไฟฟ้ำฝ่ำยผลิตแห่งประเทศไทย บริษัทฯ พัฒนำและเริ่มวำงจ ำหน่ำยตัง้แต่ปี 2560 ส่งผลใหย้อดขำยเสือ้เชิต้
เติบโตไม่ถดถอยลงในสภำวะตลำดที่เกิดขึน้ ณ ปัจจบุนั  

นำโนซิงค ์เป็นเทคโนโลยีกำรน ำนำโนซิงคม์ำฝังอยู่ภำยในเสน้ใย มีประสิทธิภำพในกำรยบัยัง้เชือ้แบคทีเรีย ป้องกันกำร
เกิดกล่ินอบัชืน้ ผ่ำนกำรทดสอบสำมำรถตำ้นเชือ้โรคในโรงพยำบำล สอดคลอ้งกำรสภำพอำกำศปัจจุบนัท่ีมีอำกำศรอ้น ท ำให้
สินคำ้ของเรำมีควำมแตกต่ำงจำกสินคำ้ของคู่แข่ง 

นำงสำวดษุฎี สนุทรธ ำรง ประธำนกรรมกำรบริหำร ตอบว่ำ 
3. จำกกำรปรบัเกณฑจ์่ำยเงินชดเชยกำรเกษียณอำยจุำก 300 วนั เป็น 400 วนั ส่งผลกระทบต่องบกำรเงินของบรษิัท

เล็กนอ้ย 

 

เมื่อไม่มีผูใ้ดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีขอ้ซกัถำมใดๆ จำกผูถื้อหุน้ จำกนัน้จึงไดเ้รียนเชิญประธำนที่ประชมุกล่ำว
ปิดประชมุ  

 

ประธำนที่ประชมุกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ในนำมของคณะกรรมกำรบรษิัท ไดข้อบคุณท่ำนผูถื้อหุน้ทุกท่ำน ที่สละเวลำอนัมีค่ำ 
มำเขำ้ร่วมประชุม และไดม้อบควำมไวว้ำงใจใหค้ณะกรรมกำรบริษัทชุดนีบ้ริหำรกิจกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง จำกภำระที่
ไดร้บัมอบหมำยนี ้คณะกรรมกำรบรษิัทพรอ้มท ำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชนข์องท่ำนผูถื้อหุน้ทกุท่ำน พนกังำน และ
องคก์ร สดุทำ้ยนีข้อเชิญผูเ้ขำ้รว่มประชมุทกุท่ำน รบัประทำนอำหำรว่ำงและดื่มน ำ้ชำ กำแฟ ซึ่งทำงบรษิัทฯ ไดจ้ดัเตรียมไว ้  
 

       เลิกประชมุเวลำ 12.00 น.                                                                                  

                                                                                                            
      ……..................................... 
       (นำยธรรมรตัน ์โชควฒันำ)   

                                     ประธำนที่ประชมุ 

                 ผูบ้นัทึก 

   
………....................................... 
  (นำยศภุโชค   สิรจินัทรดิลก) 
           เลขำนกุำรบรษิัท          


