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บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 

 

วันท่ีประชุม  : วันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2563 
สถานท่ีประชุม  : ณ ห้อง Galaxy โรงแรมอวานี พลัส ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ  
  เลขที ่257 ถนนเจริญนคร แขวงส าเหร่ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 จ านวนผู้ถือหุ้น : ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถอืหุ้นในวนัพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563 
มีจ านวนผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 673 ราย รวมจ านวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น 

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

 

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จ ากัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จ านวน 22 คน 
จ านวนหุ้น 18,400,615 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 44 ราย จ านวนหุ้น 89,519,936 หุ้น รวมผู้เข้าประชุม
ทั้งสิ้นจ านวน 38 คน เป็นผู้ถือหุ้นท้ังส้ิน 66 ราย ถือหุ้นรวม 107,920,551 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.93 ของจ านวนหุ้นที่ออกและ
เรียกช าระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่น้อย
กว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของ
จ านวนหุ้นที่จ าหน่ายได้ทั้งหมด จ านวน 120,000,000 หุ้น”  ทั้งนี้ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 (Record date) เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งส้ิน 673 ราย รวมจ านวนหุ้น 120 ล้านหุ้น  
เรียนเชิญ นายมน ูลีลานุวัฒน ์ประธานกรรมการ ท าหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดประชุม 

 

นายมน ูลีลานุวัฒน ์ประธานท่ีประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 และขอเปิด
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 โดยให้คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ 

กรรมการผู้จัดการ ได้แนะน าคณะกรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท ให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้ 
 

1. นายมนู  ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการสรรหา 
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา รองประธานกรรมการ 
   ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการสรรหา 
3. นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง กรรมการ 
   ประธานกรรมการบริหาร 
   กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
    กรรมการธรรมาภิบาล 
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4. นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการ 
    กรรมการบริหารความเส่ียง 
    กรรมการบริหาร 
    กรรมการผู้จัดการ 
5. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์ กรรมการ 
    กรรมการสรรหา 
    กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน 
   กรรมการธรรมาภิบาล 
   กรรมการบริหาร 
   กรรมการรองผู้จัดการ 
   ผู้อ านวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ 
6. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 
   ประธานกรรมการตรวจสอบ 
7. รองศาสตราจารย์ นเรศร ์ เกษะประกร กรรมการอิสระ 
   กรรมการตรวจสอบ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมการอิสระ  
   กรรมการตรวจสอบ 
   ประธานกรรมการธรรมาภิบาล 
 นายบณุยสิทธิ ์ โชควัฒนา ประธานท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท 
 นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท 

  

นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท ได้แนะน าผู้บริหารสูงสุดด้านการบัญชีและการเงิน  
 นางสาวยุพาพร เจียรกุล 

และผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด ได้เข้าร่วมประชุม และเป็นสักขีพยานในการลงคะแนน
และนับคะแนนเสียง 

1. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล 
2. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล  

ดังนั้น ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด 8 ท่าน 
คิดเป็น 100% โดยประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทน ประธานกรรมการธรรมาภิบาล ประธานกรรมการบริหาร และผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่วมประชุม
ด้วย ก่อนเริ่มประชุม ได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระส าคัญให้ท่ีประชุมทราบ ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้ 

1. การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้แตกต่างจากสถานการณ์ปกติ  เนื่องจากต้องปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่
หน่วยงานราชการก าหนด ตามที่ได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และขอชี้แจงเกี่ยวกับการประชุมที่
ส าคัญเพิ่มเติม ดังนี ้

1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จึงจ าเป็นต้องบริหารเวลาการประชุม ภายใน 1 ชั่วโมง 
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1.2 บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้นเพื่อการซักถามได้ ในระหว่างการน าเสนอแต่ละวาระ หากผู้ถือหุ้นมี
ข้อเสนอแนะหรือค าถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษค าถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท  

1.3 การตอบค าถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระน้ันๆ ส่วนค าถามหรือข้อแนะน าอื่นๆ จะ
บันทึกค าถาม-ค าตอบไว้ในรายงานการประชุม ซึ่งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท ภายใน 14 วันหลังการ
ประชุม  

1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ในห้อง
ประชุมและในพื้นที่จัดประชุม 

2. หลักการก ากับดูแลกิจการท่ีดี เรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม บริษัทฯ ได้ด าเนินการใน
เรื่องต่างๆ ดังนี ้ 

2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ระหว่างวันที่ 1 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2562 เมื่อครบ
ก าหนดเวลา ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด   

2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งค าถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์  และ/หรือ WEBSITE ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้ใน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 

2.3 เปิดโอกาสใหผู้้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน 
3.   วิธีการลงมติต่างๆ ในการประชุมครั้งนี้ ให้ถือตามข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 43 คือ “ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง”  การ

ออกเสียงลงคะแนนให้กระท าโดยเปิดเผย  ซึ่งผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง ในแต่
ละวาระ  โดยการยกป้ายคะแนน  ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม  

การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง รวมทั้งคะแนนเสียงตามบัตร
เสีย (ถ้ามี) เท่านั้น จากนั้นจะน าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม ส่วนท่ีเหลือจะถือว่าเป็น
คะแนนเสียงที่เห็นด้วยในวาระนั้นๆ 

ส าหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่
ลงชื่อก ากับบริเวณที่ขีดฆ่า  

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

 ตัวอย่างป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการปรากฏบนจอโปรเจคเตอร ์
การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณ ีดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะ

นับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุความเห็นพร้อมทั้งลงนาม และ
ส่งคืนเจ้าหนา้ที่ทันท ี

2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะด าเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดระบุความเห็น
เลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ 
งดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะนับคะแนน และเมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมการครบทุก
ท่าน เจ้าหน้าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนส าหรับวาระเลือกตั้งกรรมการจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน 
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ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท าหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น  
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว 

ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมาลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวาระท่ียังไม่ได้เริ่มพิจารณา โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป 

กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ ในกรณีที่
ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมการเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตามที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ  

ต่อไปจะเป็นการเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ท่านกรรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้ 
 

ก่อนเข้าวาระที่ 1 มี ผู้ เข้าร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน เป็นจ านวนผู้ถือหุ้น  1 ราย รวมจ านวนหุ้น 17,320 หุ้น  รวมเป็น 
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมทั้งส้ิน 39 คน จ านวน 67 ราย รวมจ านวนหุ้นได้ทั้งส้ิน 107,937,871 หุ้น คิดเป็น 
ร้อยละ 89.95 ของจ านวนหุ้นที่ออกและเรียกช าระแล้ว 
 
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ จัดท ารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ภายใน 14 วัน 
นับแต่วันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งส าเนารายงานการประชุมให้ผู้ถือหุ้น
พิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามส่ิงที่ส่งมาด้วยล าดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึกโดยถูกต้อง
แล้ว 
 

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน  
 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 เมื่อวันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท ์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ    - 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 2  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิม่ - 
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วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา 
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี 

2562 ปรากฏในรายงานประจ าปี 2562 ซึ่งจัดท าขึ้นตามข้อก าหนดของส านักงานคณะกรรมการก ากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2 โดยมีรายละเอียดที่ส าคัญ ดังนี ้  

ผลการด าเนินงานในปี 2562  
ในปี 2562 กลุ่มบริษัทมีรายได้รวม 1,779.96 ล้านบาท ลดลงจากปี 2561 ร้อยละ 9.73 มีก าไรสุทธิ 89.61 ล้านบาท 

ลดลงจากป ี2561 ร้อยละ 54.17 เป็นผลมาจาก รายได้ลดลง และใน ปี 2561 มีก าไรจากการจ าหน่ายเงินลงทุน 59.58 ล้านบาท 
ภาวะเศรษฐกิจไทยมีการชะลอตัวต่อเนื่องตามภาวะเศรษฐกิจโลก โดยหลักจากภาคการส่งออกที่ได้รับผลกระทบจาก

ค่าเงินบาทแข็งค่าเมื่อเทียบกับสกุลเงินหลักอื่นๆ รวมถึงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ประกอบกับปี 2562 GDP ใน
ประเทศหดตัวลงต่อเนื่อง ภาระหน้ีภาคครัวเรือนยังอยู่ในระดับสูง พฤติกรรมผู้บริโภคเปล่ียนแปลง และมีความระมัดระวังการใช้
จ่ายมากขึ้น 

ตลาดในประเทศ  มีการแข่งขันด้านราคาค่อนข้างรุนแรง รวมถึงช่องทางการขายออนไลน์มีอัตราการขยายตัวอย่างมาก 
กลุ่มบริษัทมีความพยายามในการปรับตัว โดยขยายช่องทางการจ าหน่ายให้มีความหลากหลายครอบคลุมทั้งออนไลน์และ
ออฟไลน์มากขึ้น มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลลูกค้า เพื่อวิเคราะห์พฤติกรรมการบริโภคของลูกค้า ออกแบบผลิตภัณฑ์ และ
วางแผนการบริหารสินค้าหน้าร้านให้มีความเหมาะสม 

ตลาดต่างประเทศ  กลุ่มบริษัทยังมองหาโอกาสในการขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพและบริการ อีกทั้ง
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการผลิตเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลค าวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการเพิ่มเติม ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 178 ถึง 189 
 

ในปีท่ีผ่านมาบริษัทมีการปรับแผนธุรกิจเชิงรุก เพื่อให้ทันต่อสภาพตลาดที่เปล่ียนแปลง ดังนี ้
1. พัฒนาระบบสารสนเทศทั้ง Hardware และ Software เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการด้านการผลิต  
2. พัฒนาช่องทางค้าปลีกออนไลน์และออฟไลน์ ควบคู่ไปกับการเพิ่มขีดความสามารถของ CRM แพลตฟอร์มที่ต้อง

เข้าถึงลูกค้าให้ได้ในระดับ Personalization รวมถึงจัดตั้งฝ่าย Digital Marketing เพื่อขับเคล่ือนกระบวนการด้านการตลาดอย่าง
เป็นรปูธรรม  

3. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการช่องทางการค้าปลีก โดยการควบรวมธุรกิจแบรนด์เอราวอน แบรนด์เส้ือผ้า
วัยรุ่นที่เป็นผู้น าในตลาดออนไลน์ จากบริษัทย่อย  ปรับปรุงระบบงานและโครงสร้างก าลังคนให้เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานมากขึ้น 

4. ขยายผลิตภัณฑ์ในกลุ่ม Uniform และ Workwear เนื่องจากเป็นตลาดที่มีขนาดใหญ่และมีความต้องการซื้อต่อเนื่อง 
โดยประสานความร่วมมือกับ SAHA supply chain ในการคิดค้นนวัตกรรมผ้าใหม่ๆ เพื่อคัดสรรวัตถุดิบ และรูปแบบเครื่องแต่ง
กายที่ช่วยเสริมภาพลักษณ์องค์กรที่ดีแก่ลูกค้า  

5. ร่วมกับคู่ค้าพัฒนานวัตกรรมสินค้าที่ตอบสนองความต้องการลูกค้าและใส่ใจส่ิงแวดล้อม เช่น เส้นใยจากขยะ
พลาสติก “Arrow Shirt Upcycling by GC” Cool Mode “หล่อไม่ต้องรีด” 

ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 20 ถึง 24 และ หน้า 186 
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ในปี 2563 สถานการณ์ Covid-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจเป็นอย่างมาก ส่ิงส าคัญ คือ ความรวดเร็วในการปรับตัวให้ทัน
กับเศรษฐกิจโลกที่จะเปล่ียนแปลง  โดยส าหรับบริษัทฯ ด าเนินการในการปรับกลยุทธ์ของธุรกิจ ดังนี ้

1. สร้างธุรกิจที่เน้นการขายโดยตรงสู่ลูกค้าพร้อมกับสร้างคุณค่าเพิ่มให้กบัลูกค้า สร้างนวัตกรรมทั้งทางด้านสินค้า ระบบ
การขายและการตลาด ที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายและเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วของลูกค้า 

2. เน้นการขยายตัวของ E-Commerce โดยขยายทีมงานและสร้างระบบการขายออนไลน์ให้เข้มแข็ง รวมทั้งสร้าง Digital 
transformation ในองค์กร เปล่ียนแปลงวิธีการท างานแบบเดิมๆ มาเป็นการเอาเครื่องมือ digital มาใช้ในการขับเคล่ือนการ
ท างาน 

3. การปรับปรุงประสิทธิภาพในการท าธุรกิจ ทั้งด้านการบริหารและการผลิต ต้องมีความกระชับมากขึ้น เน้น
ความสามารถในการท าก าไร และบริหารเงินสด 

4. สร้าง Supply Chain ที่เข้มแข็ง ตั้งแต่อุตสาหกรรมต้นน้ าจนถึงปลายน้ า เพื่อสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ทั้งใน
ด้านการสร้างนวัตกรรมสินค้า ความเร็วในการออกสินค้า และการบริหารต้นทุน 

 

ธุรกิจในปัจจุบันของบริษัทแบ่งเป็น 4 กลุ่มหลัก ได้แก่ Brand Business, Workwear, Medical Textile และ Export  
1. Brand Business คือ ธุรกิจเดิมที่มีสัดส่วนการขายมากที่สุด ผลักดันการเพิ่มสัดส่วนการขายโดยตรงถึงลูกค้าแบบไม่

ผ่านตัวกลาง (Direct to Consumer)  
2. Workwear เป็นธุรกิจใหม่ประเภทชุดยูนิฟอร์ม และสินค้าที่เน้นฟังชันก์ผ้า นอกจากการขายผ่านองค์กร บริษัทฯ ได้

เพิ่มการขายปลีกให้กับผู้บริโภคคนสุดท้าย เช่น ชุดต ารวจ ข้าราชการ คร ูหน้ากาก และชุด PPE 
3. Medical Textile ในปีนี้บริษัทฯ ได้พัฒนาธุรกิจ Medical Textile ขึ้นใหม่ ซึ่งเป็นกลุ่มสินค้าที่ท าจากผ้าเพื่อใช้ใน

การแพทย์ และสินค้าเพื่อสุขภาพ ทั้งการขายผ่านโรงพยาบาล และการขายปลีก เช่น เส้ือผ้าและหน้ากาก anti-bacteria ผ้ายับยั้ง
ไวรัส ผ้าปูท่ีนอนและชุดส าหรับสูงวัย  

4. Export หากมองในระยะกลางตลาดส่งออกยังมีโอกาสในการท าก าไร บริษัทฯ มีจุดแข็งในเรื่องสินค้าที่มีคุณภาพใน
ระดับสูงเหนือกว่าคู่แข่งอื่นในเอเชีย ลงทุนในเครื่องจักรที่ทันสมัยเพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด ไม่เน้นการแข่งขัน
ด้านราคา 

 

ผลกระทบของการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 
ยอดค้าปลีกในห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิค-19 ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ท า

ให้ยอดขายเริ่มลดลง และจากมาตรการปิดพื้นที่ (lockdown) ของภาครัฐตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นมา ยอดขายลดลงต่อเนื่อง 
และต่ าสุดในเดือนเมษายน เมื่อเริ่มคลาย lockdown ในเดือนพฤษภาคม ยอดขายเริ่มมีแนวโน้มดีขึ้น 

ส าหรับการส่งออก ยอดขายเริ่มชะลอตัวในเดือนเมษายน และมีแนวโน้มลดลงจนถึงประมาณปลายปีน้ี 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดโรคโควิค-19 บริษัทฯ ได้ด าเนินการเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์นี้อย่างจริงจัง เพื่อลด

ผลกระทบต่อธุรกิจและประคับประคองให้ธุรกิจด าเนินต่อไปได้อย่างมั่นคง  มาตรการส าคัญทีไ่ด้ด าเนินการ ดังนี ้
1. ด้านค่าใช้จ่าย ฝ่ายจัดการประเมินสถานการณ์การขายและผลประกอบการอย่างต่อเนื่อง และวางแผนการลดต้นทุน

และค่าใช้จ่ายด าเนินงานที่ไม่จ าเป็น ทบทวนแผนงาน แผนการลงทุน และการรับพนักงานใหม ่
2. ด้านการสั่งซื้อและบริหารสินค้าคงเหลือ ฝ่ายจัดการทบทวนแผนการส่ังซื้อและการผลิตให้สอดคล้องกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน รวมถึงการเพิ่มยอดขายในช่องทางต่างๆ ทั้งออฟไลน์และออนไลน ์
3. ด้านสภาพคล่อง (Cash Flow) มีการประเมินกระแสเงินสดรับและจ่าย เพื่อบริหารสภาพคล่องอย่างใกล้ชิด 
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4. ด้านสังคม ด้วยความห่วงใยและใส่ใจสุขภาพพนักงานและคู่ค้า รวมถึงชุมชนรอบบริษัท การแพร่ระบาดของโรค
ช่วงแรกเกิดการขาดแคลนอุปกรณ์ป้องกัน บริษัทฯ ด าเนินการจัดตั้งสายการผลิตหน้ากากที่มีนวัตกรรมแอนตี้แบคทีเรีย มอบให้
โรงพยาบาล วัด และชุมชนโดยรอบบริษัท และจัดจ าหน่ายแก่ผู้ที่สนใจ  อีกทั้งได้จัดท าถุงปันสุขมอบให้เพื่อนพนักงานที่ได้รับ
ผลกระทบ ติดตั้งตู้ปันสุข และจัดหาสินค้าอุปโภคบริโภคมาจ าหน่ายในราคาพิเศษ  

ทั้งนี้ฝ่ายบริหารและฝ่ายจัดการ ได้ก ากับดูแลการด าเนินงานตามมาตรการต่างๆ อย่างใกล้ชิด 
  

การด าเนินการในเร่ืองการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน  
บริษัทฯ ตระหนักถึงความส าคัญของการด าเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดย

ตลอด ในปีท่ีผ่านมาบริษัทฯ ได้ยื่นต่ออายุรับรองการเป็นแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต และได้รับ
การรับรองเป็นสมาชิกภาคีเครือข่ายต่อต้านคอร์รัปชัน เมื่อวันท่ี 4 พฤศจิกายน 2562 ต่ออีกหนึ่งวาระ ซึ่งมีอายุ 3 ปี 

การด าเนินการต่างๆ ท่านผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ในรายงานประจ าปี 2562 หน้า 202 ถึง 203 
 

นอกจากนี้ คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาทบทวนปรับปรุงหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดี  กฎบัตรคณะกรรมการและ 
คณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการก ากับดูแลกิจการที่ดีส าหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 (CG Code) ให้
เหมาะสมกับการด าเนินธุรกิจ มีการทบทวนเป็นประจ า อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 

 

และเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัดการได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการ

ลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป  
 

ก่อนเข้าวาระที่ 3  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม - 
 

วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้จัดท างบการเงิน ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ตามมาตรฐาน

รายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริษัท ตามที่บริษัทฯ ได้เผยแพร่บน Website และรายงานประจ าปี 2562  ซึ่งอยู่ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR 
Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยล าดับท่ี 2  ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อมหนงัสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว 

 

ข้อมูลท่ีส าคัญในปี 2562 มีดังนี้   
                                                              หน่วย : ล้านบาท 

 รายการ งบการเงินรวม งบการเงินเฉพาะกิจการ 
สินทรัพย์รวม      4,311.62           4,378.99 
หนีสิ้นรวม         536.00              550.75 
ส่วนของเจ้าของ      3,775.62           3,828.24 
รายได้รวม      1,779.96           1,713.61 
ก าไรสุทธ ิ(ส่วนท่ีเป็นของบริษัทใหญ่)           89.61              134.66 
ก าไรต่อหุ้น (บาท)             0.75                  1.12 
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การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

และได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติงบการเงินส าหรับปี ส้ินสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2562 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ 
จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 4  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม - 
 

วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและงดการจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก   
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลที่สม่ าเสมอ ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท 

(ร้อยละ 20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ   
ก าไรสะสมที่น ามาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท เป็นดังนี้ 

  ก าไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร   2,403,953,732 บาท 
  หัก จัดสรรเงินปันผลระหว่างกาล        66,000,000  บาท 
  ก าไรสุทธิ ส าหรับปี 2562        134,655,649 บาท 
  รวมเป็นก าไรที่จะน ามาจัดสรรทั้งสิ้น     2,472,609,381 บาท 
  

 คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้  
  ส ารองตามกฎหมาย   ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งส ารองเพิ่มในปีนี้ 
  ส ารองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท   จ านวนเงิน      6,700,000  บาท 
  จ่ายเงินปันผลหุน้ละ 0.55 บาท   จ านวนเงิน    66,000,000  บาท 
  ส าหรับจ านวน 120 ล้านหุ้น คิดเป็นร้อยละ 49.01  ของก าไรสุทธ ิ
  คงเหลือก าไรสะสมที่ยังไม่ไดจ้ัดสรรยกไป          2,465,909,381 บาท 
 

 ทัง้นี ้บริษัทฯ ได้จ่ายเงินปันผลระหว่างกาล ในอัตราหุ้นละ 0.55 บาท จ านวน 120 ล้านหุ้น เป็นจ านวนเงิน 66 ล้านบาท 
โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัทฯ รายละเอียดการจ่ายเงินปันผลแบ่งจ่ายจากก าไรของกิจการ ดังนี ้
 1.1 จ่ายจากกิจการท่ีได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล ในอัตราหุ้นละ 0.45 บาท เป็นเงิน 54 ล้านบาท    
                 (ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร) 
 1.2 จ่ายจากกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล ร้อยละ 30 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท เป็นเงิน 12 ล้านบาท 
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         บริษัทฯ จ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันก าหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล (Record Date) 
ในวันที ่21 เมษายน 2563 และก าหนดจ่ายเงินปันผล ในวันท่ี 5 พฤษภาคม 2563 และคณะกรรมการบริษัทจะไม่เสนอจ่ายเงิน
ปันผล ประจ าป ี2562 อีก 
 

 ข้อมูลเปรียบเทยีบอัตราการจา่ยเงินปันผล ตามรายละเอียดดังนี ้

รายละเอียดการจ่ายเงินปนัผล ป ี2562 ป ี2561 ป ี2560

1.  ก าไรสทุธิ                                           (ลา้นบาท) 134.66 202.12 155.5

2.  จ านวนหุ้น                                           (ลา้นหุ้น) 120 120 120

3.  เงินปันผล                                           (บาท/หุ้น) 0.55 0.75 0.7

4.  รวมเป็นเงินปันผลจา่ยท้ังส้ิน                (ล้านบาท) 66.00 90.00 84.00

5.  อัตราเงินปันผลต่อก าไรสุทธ ิ                         (%) 49.01 44.53 54.02  
 

การจ่ายเงินปันผลเป็นไปตามผลประกอบการของบริษัทที่เกิดขึ้นในปี 2562 โดยยังสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงิน
ปันผลของบริษัท และไม่ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท  
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 

 

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นทา่นใดซักถาม จงึเสนอท่ีประชุมพจิารณา 
 

ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติจัดสรรทุนส ารองทั่วไป จ านวน 6.70 ล้านบาท รับทราบการจ่ายเงินปันผลระหว่าง
กาลจากผลการด าเนินงาน ปี 2562 โดยจ่ายจากก าไรสุทธิและก าไรสะสมของบริษัท ในอัตราหุ้นละ 0.55 จ านวน 120 ล้านหุ้น 
เป็นจ านวนเงิน 66 ล้านบาท เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 และอนุมัติไม่เสนอจ่ายเงินปันผลเพิ่มเติมอีก ด้วยคะแนนเสียงเป็น
เอกฉันท ์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 5  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม - 
 

วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 
กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ต าแหน่งกรรมการบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 มี

จ านวน 8 ต าแหน่ง ตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 21 ก าหนดไว้ว่าในการประชุมสามัญประจ าปีทุกครั้ง  ให้กรรมการบริษัท
ออกจากต าแหน่งเป็นจ านวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา ถ้าจ านวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดย
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จ านวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการบริษัทซึ่งพ้นจากต าแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้ในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 นี้ มีกรรมการบริษัทที่ต้องออกจากต าแหน่งตามวาระ จ านวน 2 ท่าน คือ 

 1. นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง  กรรมการ 
 2. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ 
 

บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้น ครั้งที ่46 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่อย่างใด 

คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็นรายบุคคล โดยพิจารณาถึงคุณสมบัติ อายุ เพศ 
ความรู้ ความสามารถ ความเชี่ยวชาญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมการท่ีออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการอีก
วาระหนึ่ง  อีกทั้งขอเสนอเพิ่มกรรมการ  2 ต าแหน่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้สอดคล้องกับภารกิจการ
บริหารงานของบริษัทที่มีเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน     

จึงเห็นควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการ จ านวน 4 ท่าน ดังนี ้
 1. นางสาวดษุฎี สุนทรธ ารง กรรมการ  ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 2. นายผดุง เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ ด ารงต าแหน่งอีกวาระหนึ่ง 
 3. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ ์ กรรมการอิสระ กรรมการใหม ่
 4. นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการ  กรรมการใหม ่
  ดังนัน้ กรรมการบริษัทมจี านวนเพิ่มขึ้น จาก  8 คน เป็น 10 คน 
 

คณะกรรมการบริษัทซึ่งไม่รวมกรรมการบริษัทที่ได้รับการเสนอชือ่ ได้หารือกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบเป็นรายบุคคล
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งบุคคลทั้ง 4 ท่าน ตามรายชื่อที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอให้เป็นกรรมการบริษัท ซึ่งได้พิจารณากลั่นกรองคุณสมบัติของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นกรรมการ
แล้ว เห็นว่าเป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นผู้มีพื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ  เหมาะสมกับความ
ต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัทอยู่เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการ
บริษัทได้เป็นอย่างดี  และท่านที่ เป็นกรรมการชุดย่อยปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะกรรมการชุดย่อยเป็นอย่างดีเช่นกัน ได้ใช้
ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริษัทฯ ท าให้งานของบริษัทประสบความส าเร็จด้วยดีตลอดมา รวมทั้งมีคุณสมบัติครบ
ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 และข้อก าหนดของคณะกรรมการก ากับตลาดทุน ทั้งนี้ประวัติของของ
บุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อให้เข้าด ารงต าแหน่งกรรมการบริษัท  มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา ตามส่ิงที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 3 
และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ล าดับที่ 4 

ทั้งนี้ นายผดุง เตชะศรินทร์ ซึ่งเป็นกรรมการอิสระที่ด ารงต าแหน่งนานกว่า 9 ปี เมื่อรวมระยะเวลาที่จะด ารงต าแหน่งจน
ครบวาระที่เสนอในครั้งนี้ เป็นจ านวน 29 ปีต่อเนื่องกัน ยังคงมีคุณสมบัติครบถ้วนตามข้อก าหนดคุณสมบัติกรรมการอิสระของ
บริษัท เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านที่บริษัทต้องการ ยังสามารถปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้
เป็นอย่างดี สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง  คณะกรรมการบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอให้
ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้ง นายผดุง เตชะศรินทร์ เป็นกรรมการอิสระต่อไป   

อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 ได้ก าหนดว่า 
“ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
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กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ” ดังนั้น จึงแจ้งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นก่อนที่จะพิจารณาลงมติ
เลือกตั้งกรรมการว่า  

คุณดุษฎี สุนทรธ ารง ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
- บริษัท เอส. แอพพาเรล จ ากัด  ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป  
คุณยุพาพร เจียรกุล  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง กรรมการ  
- บริษัท ไทยมอนสเตอร์ จ ากัด ผลิตเส้ือผ้าส าเร็จรูป 
ซึ่งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท 
จึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อเลือกตั้งกรรมการบริษัทที่ออกตามวาระ 2 ท่าน กลับเข้าด ารง

ต าแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง  และขอเสนอเลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติม 2 ท่าน  
 

การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอท่ีประชุมพิจารณา 
 

เนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระเลือกตั้งกรรมการต่างจากวาระอื่น  ขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่าน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดระบุความเห็นส าหรับการเลือกตั้งกรรมการแต่ละท่านลงในบัตรลงคะแนน และเมื่อระบุ
ความเห็นครบแล้วโปรดลงนามรับรองความถูกต้อง  เจ้าหน้าที่ของบริษัท จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อ
การลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการท่านที่ 4 ส้ินสุดลง  

 

คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และ
เลือกตั้งกรรมการใหม่เพิ่มเติมเป็นรายบุคคล โดยมีรายนามดังต่อไปนี้ 

1. นางสาวดุษฎี สุนทรธ ารง 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสิทธิ

ออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
 

2. นายผดุง เตชะศรินทร์ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 66 ราย รวมจ านวนเสียง 107,936,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  99.9991 
ไม่เห็นด้วย  1 ราย รวมจ านวนเสียง 1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ    0.0009 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
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3. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

   

4. นางสาวยุพาพร เจียรกุล 
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

ดังนั้น กรรมการบริษัท ปี 2563 มีจ านวนเพิม่ขึ้น จาก  8 คน เป็น 10 คน 
1. นายมน ู ลีลานุวัฒน ์
2. นายธรรมรัตน์  โชควัฒนา 
3. นางสาวดษุฎี    สุนทรธ ารง 
4. นายสุพจน์   ภควรวุฒ ิ
5. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน ์
6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล 
7. นายผดุง          เตชะศรินทร์  กรรมการอิสระ 
8. รศ. นเรศร์     เกษะประกร  กรรมการอิสระ 
9. รศ. ดร.นิพนธ์  พัวพงศกร  กรรมการอิสระ 
10. นายมาริษ เสงี่ยมพงษ ์  กรรมการอิสระ 

 โดยบริษัทฯ มีกรรมการอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจ านวน 4 ท่าน จากทั้งหมด 10 ท่าน  
 

ก่อนเข้าวาระที่ 6  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม - 
 
วาระที่ 6 พิจารณาก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท 
 กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัท” 
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 ซึ่งในปี 2562 ที ่ประชุมสามัญผู้ถือหุ ้นครั้งที ่ 45 ได้ก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 
10,000,000 บาท และบริษัทฯ ได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,762,000 บาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม จ านวนเงิน 1,362,000 
บาท และค่าตอบแทนประจ าปี จ านวนเงิน 4,400,000 บาท  

บริษัทฯ ได้มีการรายงานสรุปจ านวนเงินท่ีจ่ายให้แก่คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา 
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการธรรมาภิบาล ไว้ในรายงาน
ประจ าป ี2562 หัวข้อ โครงสร้างการจัดการ เรื่อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร (หน้า 43-44) 

 ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการบริษัทเห็นชอบตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ในอัตรา
เดียวกับปี 2562 ทัง้นี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดกิารท่ีกรรมการบริษัทได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้างของบรษิัท ซึ่งได้
พิจารณาจากผลการด าเนินงานของบริษัท ผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จ านวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปีที่ผ่านมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอ านาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ายค่าตอบแทนในการท าหน้าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี ้

ป ี2563 ป ี2562

(บาท/คน/คร้ัง) (บาท/คน/คร้ัง)

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

 คณะกรรมการตรวจสอบ
     รายเดือน ค่าเบี้ยประชุม  - ประธาน 10,000 10,000

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

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

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

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

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

 - กรรมการ 8,000 8,000

กรรมการแต่ละคณะ

จ่ายใหก้รรมการบริษัททกุคนค่าตอบแทนประจ าป ี(ค่าบ าเหนจ็)

 
 
1. ค่าเบี้ยประชุม 

 ค่าเบี ้ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที ่เข ้าร่วมประชุม ส าหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่
คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้ก าหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วน าเสนอคณะกรรมการบริษัทพิจารณาอนุมัติ 
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    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 เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท ที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจ านวนเสียง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผูถ้ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา  
 
ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติก าหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บาท ตาม

เสนอ ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี ้
 

ผู้ถือหุ้นทัง้หมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

 

ก่อนเข้าวาระที่ 7  - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม – 
 
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี 
 กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ 
พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ด ารงต าแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ท่ีประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี ผู้สอบบัญชี
ซึ่งออกไปน้ันจะถูกเลือกกลับเข้ารับต าแหน่งอีกก็ได้” 
 ปี 2562 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 
และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอส
โซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท โดยมีค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 996,500 บาท และมีค่าบริการอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปี
บัญชี 2562 เป็นค่าตรวจสอบการปฏิบัติตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมการลงทุน เป็นเงิน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของ
บริษัทย่อย เป็นเงินรวม 384,000 บาท ตามที่ได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น 
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ส าหรับปี 2563 คณะกรรมการตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้สอบบัญชีในรอบปีที่ผ่านมามีความเห็นว่า  ผู้สอบ
บัญชีมีความรู้ ความสามารถ มีมาตรฐานการท างานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับบริษัทฯ และส านักงานคณะกรรมการ
ก ากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ อีกทั้งไม่มีความสัมพันธ์ และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร  
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงเห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณา
แต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี ้
 1. นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที ่2109 
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557-2561) และ/หรือ 
 2. นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบญัชีรับอนุญาตเลขที ่5875  
  (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553-2556) และ/หรอื  
 3.  นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 
      (เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ ปี 2562) และ/หรือ 
 4. นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 
     (ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือในงบการเงินของบริษัท)   
 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท  โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี ส าหรับ
ปี 2563 ดังนี ้
  1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3 450,000 บาท 
  2. ค่าสอบบัญชีประจ างวดวันท่ี 31 ธันวาคม  650,000 บาท 
   รวมทั้งสิ้น 1,100,000 บาท 

ซึ่งเป็นจ านวนเงินค่าสอบบัญชีที่เท่าเดิมเมื่อเทียบกับปี 2561 
ทั้งนี ้ในปี 2563 บริษัทฯ มีค่าบริการอื่นจ านวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อยจ านวน 175,000 บาท ทีม่ี

ผู้สอบบัญชีสังกัดส านักงานสอบบัญชีเดียวกับบริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ
แต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี มีอ านาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงิน
ของบริษัท ในปี 2563 และก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชี เป็นเงิน 1,100,000 บาท 
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน 
 

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 
 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้ง นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109  และ/

หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชี 
รับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์  
แอสโซซิเอทส์ จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจ าปี 2563 โดยก าหนดจ านวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น 
เป็นเงิน 1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถือหุ้นทีเ่ข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี ้
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเปน็ร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม – 
 
วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เร่ือง วัตถุประสงค์ของบริษัท 

กรรมการผู้จัดการ ได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ มีความชัดเจน ครอบคลุมธุรกิจและ
สอดคล้องกับการด าเนินงานของบริษัทฯ ในปัจจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต จึงเห็นสมควรให้
แก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติม
วัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม  3 ข้อ 
วัตถุประสงค์ประสงค์เดิม วัตถุประสงค์เสนอแก้ไขและเพิ่มเติม 

ข้อ 2.  ท าการค้า ซื้อ ขาย จ าหน่าย ท้ังปลีกและส่ง ซึ่ง
ผลิตภัณฑ์ในข้อ 1 ท้ังในราชอาณาจักร หรือส่งออกไป
จ าหน่ายยังต่างประเทศ รวมท้ังสินค้าหัตถกรรม เครื่องถม 
ของท่ีระลึก เครื่องไม้สัก แกะสลัก 
ข้อ 4. ท าการสั่งเข้ามาจ าหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร 
แพรเทียม ลินิน ผ้าฝ้าย เครื่องอาภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม 
ด้าย ไหม เครื่องหนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย 
 
ข้อ 8. ท าการแลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ซื้อ เช่าซื้อ จ านองหรือ
จ าหน่าย จ่าย โอน และรับโอน ซึ่งท่ีดินรวมท้ังการจ าน า รับ
จ าน า เช่า ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัท 
ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซีแอร์ 

ข้อ 2.  ท าการค้า ซื้อ ขาย จ าหน่าย ท้ังปลีกและส่ง ท้ังในราชอาณาจักร 
หรือส่งออกไปจ าหน่ายยังต่างประเทศ  ซึ่งสินค้าตามท่ีก าหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์  
 
ข้อ 4. ท าการสั่งเข้ามาจ าหน่ายและใช้เอง อันได้แก่ แพร แพรเทียม 
ลิ นิน ผ้าฝ้าย ผ้าท่ีผลิตจากเส้นใยธรรมชาติ ทุกชนิด และเส้นใย
สังเคราะห์ทุกชนิด เครื่องอาภรณ์ประดับเสื้อ กระดุม ด้าย ไหม เครื่อง
หนัง ถุงเท้า เครื่องใช้ในการเสริมสวย 
ข้อ 
 8. ท าการแลกเปลี่ยน เช่า ให้เช่า ซื้อ เช่าซื้อ จ านองหรือจ าหน่าย จ่าย 
โอน และรับโอน ซึ่งท่ีดิน อาคาร และสิ่งปลูกสร้าง หรืออสังหาริมทรัพย์
ทุกชนิด รวมถึงสินค้าและผลิตภัณฑ์ตามท่ีก าหนดไว้ในวัตถุประสงค์
ท้ังหมด รวมท้ังการจ าน า รับจ าน า เช่า ให้เช่า สังหาริมทรัพย์ หรือสิทธิ
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ เพื่อประโยชน์แก่กิจการค้าของบริษัท 
ยกเว้นกิจการอันเป็นเครดิตฟองซีแอร์ 

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ 
ข้อ 26. ท าการส่ังเข้ามาจ าหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้ า โลหะ ไม้ 

อุปกรณ์ของใช้ของเล่นส าหรับเด็ก อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและหนัง เครื่องมือเครื่องใช้ในการรักษาความปลอดภัย เครื่องจักรกล 
เครื่องยนต์ เครื่องมือส่ือสารและเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด 

ข้อ 27. ประกอบกิจการผลิต ซื้อ ขาย จ าหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 ก. เครื่องส าอาง อันรวมหมายถึงส่ิงส าหรับท าความสะอาด และบ ารุงตกแต่งร่างกาย เช่น ผิว ผม ปาก และ

ฟัน 
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 ข. ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบ ารุงส าหรับเส้ือผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องสุขภัณฑ์ 
และเครื่องใช้ที่จ าเป็นในชีวิตประจ าวัน 

 ค. ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย ์ใช้ในครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยาบาล 
และใช้ในสถานบ าบัดและสถานพักฟื้นทุกประเภท เช่น กระดาษช าระ กระดาษเช็ดหน้า ผ้าอนามัย ส าลี 
ผ้าอ้อม น้ ายาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ท าความสะอาดทุกชนิด 

ข้อ 28. ประกอบกิจการเป็นผู้ผลิต ซื้อ ขาย จ าหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค เภสัชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ 
เครื่องมือเครื่องใชท้างวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช ยาบ ารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล อุปกรณ์ท า
ความสะอาดทุกชนิด 

ข้อ 29. ด าเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการเกษตรกรรมทุกชนิด เช่น การท านา ท าสวน ท าไร่ เล้ียงสัตว์ เล้ียงสัตว์น้ า การป่าไม้ 
การประมง การปศุสัตว์ การปลูกพืชผล ท าสวนผลไม้ และวัตถุพลอยได้ต่างๆ เกี่ยวกับการเกษตรกรรม รวมทั้งการตั้งโรงงาน
เพื่อผลิตสินค้าจากผลิตผลทางการเกษตร ตลอดจนการส่งผลผลิตและผลพลอยได้จ าหน่ายในประเทศหรือต่างประเทศ 

 

ทั้งนี้ ขอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมอบอ านาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่องวัตถุประสงค์ของบริษัทที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอ านาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความหรือถ้อยค าของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไข ตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย 
การลงมติ ในวาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในส่ีของจ านวนเสียงทั้งหมด
ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
 

หลังจากนั้นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม  
เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอใหท้ี่ประชุมพิจารณา 

 
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท  โดยแก้ไข

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 3 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 4 ข้อ จากเดิม 25 ข้อ เป็น 29 ข้อ ตามรายละเอียดข้างต้น ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันทจ์ากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้ 

 

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง  
เห็นด้วย 67 ราย รวมจ านวนเสียง 107,937,871 เสียง คิดเป็นร้อยละ  100 
ไม่เห็นด้วย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
งดออกเสียง   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 
บัตรเสีย   - ราย จ านวน - เสียง คิดเป็นร้อยละ     - 

 
ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 - ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม - 
 
วาระที่ 9 พิจารณาเร่ืองอื่นๆ  

กรรมการผู้จัดการได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม 
 

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น จากนั้นจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าว
ปิดประชุม  
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ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ได้ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่มอบความ

ไว้วางใจให้คณะกรรมการบริษัทบริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหน่ึง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัท
พรอ้มท างานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้น
ทุกท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชุมในวันนี้ 
 

       เลิกประชุมเวลา 11.51 น. 
                                                                                   

                                                                                        
 

      ……..................................... 
           (นายมนู ลีลานุวัฒน์)   

                                     ประธานทีป่ระชุม 
 
 

                 ผู้บนัทึก 
       

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


