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บริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 47
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

: วันอังคารที่ 27 เมษายน 2564
: ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์
เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม
จานวนผู้ถือหุ้น
: ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันอังคารที่ 12 มีนาคม 2564
และรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มีจานวนผู้ถือ
หุ้นทั้งสิ้น 667 ราย รวมจานวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น
……………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลา 11.00 น.
นายศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขานุการบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะ
เข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ของบริษัท ธนูลักษณ์ จากัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง จานวน 10
คน จานวนหุ้น 2,195,274 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุมแทน 46 ราย จานวนหุ้น 102,043,546 หุ้น รวมผู้เข้า
ประชุมทั้งสิ้นจานวน 36 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 56 ราย ถือหุ้นรวม 104,238,820 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 86.87 ของจานวนหุ้นที่
ออกและเรียกชาระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตามข้อบังคับ ของบริษัท ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือ
หุ้นไม่น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม
(1/3) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จานวน 120,000,000 หุ้น” ทั้งนี้วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม
สามั ญ ผู้ ถื อ หุ้ น ครั้ ง ที่ 47 (Record date) เมื่ อ วั น ที่ 12 มี น าคม 2564 บริ ษั ท ฯ มี ผู้ ถื อ หุ้ น ทั้ ง สิ้ น 667 ราย รวมจ านวนหุ้ น
120,000,000 หุ้น เรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานกรรมการ ทาหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน์ ประธานที่ประชุม กล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 และขอ
เปิดการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 โดยให้นางสาวดุษฎี สุนทรธารง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ดาเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระ
กรรมการผู้จัดการแนะนาคณะกรรมการบริษัท และเลขานุการบริษัทให้ที่ประชุมทราบ โดยมีกรรมการที่เข้าร่วม
ประชุม 9 ท่าน จากจานวนกรรมการทั้งหมด 10 ท่าน คิดเป็นร้อยละ 90 ของกรรมการทั้งหมด ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน์

2. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา

3. นางสาวดุษฎี

สุนทรธารง

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
รองประธานกรรมการ
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
กรรมการ
ประธานกรรมการบริหาร
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กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการผู้จัดการ
4. นางสาวมารินทร์ ลีลานุวัฒน์
กรรมการ
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการ
5. นายสุชาติ
ลายลักษณ์ศิริ
กรรมการ
กรรมการบริหาร
กรรมการรองผู้จัดการ
6. นางสาวยุพาพร เจียรกุล
กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการธรรมาภิบาล
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
7. นายผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
8. รศ.ดร.นิพนธ์
พัวพงศกร
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการธรรมาภิบาล
9. นายมาริษ
เสงี่ยมพงษ์
กรรมการอิสระ
โดย รศ. นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบไม่ได้เข้าร่วมประชุม เนื่องจากต้องกักตัวตาม
มาตรการภาครัฐ
เลขานุการบริษัท นายศุภโชค สิริจันทรดิลก
กรรมการผู้จัดการได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในลาดับถัดไป โดยเลขานุการบริษัทได้แนะนา
ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด ที่เข้าร่วมประชุมและเป็น สักขีพ ยานในการลงคะแนนและนับ
คะแนนเสียง คือ นายประสิทธิ์พร เกษามา
จากนั้นเลขานุการบริษัทฯ ได้แจ้งเรื่องที่เป็นสาระสาคัญให้ที่ประชุมทราบ ก่อนดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้
1. เนื่องจากการระบาดของไวรัส Covid-19 ทาให้ต้องจัดการจัดประชุมตามมาตรการต่างๆ ที่หน่วยงานราชการ
กาหนดซึ่งได้แจ้งให้ท่านผู้ถือหุ้นทราบในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม และขอชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประชุม ดังนี้
1.1 เพื่อลดเวลาการอยู่ร่วมกันของคนหมู่มาก จะบริหารเวลาการประชุมให้แล้วเสร็จภายใน 1 ชั่วโมง
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1.2 บริษัทไม่สามารถจัดไมโครโฟนให้ผู้ถือหุ้น หากมีข้อเสนอแนะหรือคาถาม ขอให้เขียนลงในกระดาษ
คาถาม และส่งให้เจ้าหน้าที่ของบริษัท
1.3 การตอบคาถามในที่ประชุม จะตอบเฉพาะเรื่องที่ต้องลงมติในวาระนั้นๆ ส่วนคาถามหรือข้อแนะนา
อื่ น ๆ จะบั น ทึ ก ค าถาม - ค าตอบไว้ ในรายงานการประชุ ม ซึ่ งจะเผยแพร่ ท างเว็ บ ไซต์ ข องตลาด
หลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและบริษัท ภายใน 14 วันหลังการประชุม
1.4 ขอความร่วมมือผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน สวมหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยตลอดระยะเวลาที่อยู่ใน
ห้องประชุมและในพื้นที่จัดประชุม
2. บริษัทปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการที่ดี เรื่องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียม ดังนี้
2.1 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถเสนอเรื่องเพื่อพิจารณาบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/
หรือ เสนอชื่อบุ คคลเพื่ อรับการพิ จารณาเลื อกตั้ งเป็ นกรรมการบริษั ท ระหว่างวัน ที่ 1 ถึ งวันที่ 30
ธันวาคม 2563 ปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องแต่อย่างใด
2.2 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นส่งคาถามล่วงหน้าทางไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัท ตามที่ได้แจ้งไว้
ในหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
2.3 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ เป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
3. วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในการประชุม ดังนี้
3.1 การออกเสียงลงคะแนน ให้นับหุ้นหนึ่งหุ้นเท่ากับหนึ่งเสียง และกระทาโดยเปิดเผย ขอให้ผู้ถือหุ้นยก
ป้ายคะแนนที่ได้รับเมื่อตอนลงทะเบียน โดยลงคะแนนเสียงทั้งหมดที่มีอยู่ เพื่อออกเสียง เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่จะถือเป็นบัตรเสีย คือ มีการลงคะแนนเกิน
กว่าหนึ่งช่อง หรือ การขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดยไม่ลงชื่อกากับบริเวณที่ขีดฆ่านั้น สาหรับผู้ถือหุ้นที่
ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม ภายหลังจากการประชุมได้เริ่มแล้ว ท่านจะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้
เฉพาะวาระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจารณาเท่านั้น โดยบริษัทจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก่อนเข้าวาระทุกครั้ง และ
นับรวมคะแนนเสียงดังกล่าว เป็นองค์ประชุมตั้งแต่วาระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน
3.2 การลงมติและสรุปผลคะแนนเสียง บริษัทใช้ระบบ Barcode ในการตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง
ท่านผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง จะเห็นคะแนนทันที และสรุปคะแนนในแต่ละ
วาระพร้อมกันบนจอแสดงผล โดยบริษัทขอแจ้งผลการลงมติ เป็นเอกฉันท์ หรือ เสียงข้างมาก ตามการ
ประมวลผลสรุปการนับคะแนนเท่านั้น
การลงมติในวาระใดๆ ยกเว้นเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นท่านใด ไม่เห็นด้วย หรือ งดออกเสียง กรุณายก
ป้ ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่ จะแจกบั ต รลงคะแนนตามที่ ป รากฏบนจอโปรเจคเตอร์ โปรดกรอกเลขที่
ลงทะเบียน ระบุความเห็น พร้อมทั้งลงนามและส่งคืนเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อตรวจนับและบันทึกคะแนนเสียง
สาหรับวาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทจะดาเนินการเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ขอให้ผู้ถือหุ้นระบุ
ความเห็นเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล พร้อมทั้งลงนามในบัตรลงคะแนน ซึ่งอยู่ด้านขวาของป้าย
คะแนน ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้าหน้าที่จะตรวจนับและ
บันทึกคะแนนเสียง และเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่านเมื่อสิ้นสุดวาระนี้
ผู้ถือหุ้นที่ได้ส่งหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ ให้บริษัททราบ
ล่วงหน้า บริษัทได้บันทึกคะแนนเสียงไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
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กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริษัททุกวาระ
ส าหรั บ การน าเสนอวาระการประชุ ม มี ดั งนี้ วาระที่ 1 และ วาระที่ 4 ถึ งวาระที่ 8 นายศุ ภโชค สิ ริ จั น ทรดิ ลก
เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลในแต่ละวาระ วาระที่ 2 และ วาระที่ 9 นางสาวดุษฎี สุนทรธารง กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้ให้ข้อมูล
และวาระที่ 3 นางสาวยุพาพร เจียรกุล กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เป็นผู้ให้ข้อมูล
จึงเข้าสู่วาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นตามทีก่ รรมการผู้จัดการได้แจ้งไว้
ก่อนเข้าวาระที่ 1
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทได้จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ภายใน 14
วัน นับ แต่วันประชุม สามัญ ผู้ถือหุ้น ซึ่งได้ส่งให้ต ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒ นาธุรกิจ การค้า กระทรวง
พาณิชย์ ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด พร้อมทั้งเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัท และจัดส่งสาเนารายงานการประชุม
ให้ผู้ถือหุ้นพิจารณาพร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้บันทึก
โดยถูกต้องแล้ว
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ด้ว ยคะแนนเสีย งข้างมากของผู้ถือ หุ้น ซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2563 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56
เห็นด้วย
56
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสียง
บัตรเสีย
-

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง
รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง
จานวน
เสียง
จานวน
เสียง
จานวน
เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

100
-

ก่อนเข้าวาระที่ 2
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
กรรมการผู้จัดการแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ารายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดาเนินงานของบริษัทใน
รอบปี 2563 ปรากฏในรายงานประจาปี 2563 ซึ่งจัดทาขึ้นตามข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และสานักงาน
คณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) ได้จัดส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้อม
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ ดังนี้
ผลการดาเนินงานในปี 2563 บริษัทแบ่งโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 3 กลุ่ม กลุ่มแรก คือ Brand Business เป็นการ
ขายสินค้าในประเทศผ่านแบรนด์ที่มีชื่อเสียงต่างๆ กลุ่มที่สอง คือ Workwear และ Medical Textile เป็นธุรกิจยูนิฟอร์ม ขาย
สินค้าที่เน้นคุณภาพและนวัตกรรม พร้อมการให้บริการหลังการขาย กลุ่มที่สาม คือ Export มีสินค้าหลักเป็นเสื้อผ้าและเครื่อง
หนังที่เน้นกลุ่มลูกค้าที่มีศักยภาพ
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การระบาดของ Covid-19 ส่ งผลกระทบต่ อ เศรษฐกิ จ ทั่ ว โลกจากการ Lock Down และมาตรการควบคุ ม โรค
ปริมาณนักท่องเที่ยวลดลง ผู้บริโภคไม่มั่นใจ ส่งผลให้กาลังซื้อในประเทศและภาคการส่งออกลดลง
วิถีชีวิตแนวใหม่ Work from home ส่งผลให้พฤติกรรมการซื้อเปลี่ยนไป ซื้อเฉพาะสินค้าที่จาเป็น ลดการซื้อสินค้า
เครื่องแต่งกาย แต่มีการซื้อสินค้าเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่องทาง Online ทาให้เกิดโอกาสทางการค้าใหม่ๆ ทั้งหมดนี้ทาให้กลุ่ม
บริษัทมียอดขายสุทธิ 1,119.14 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 31.48 กลุ่มบริษัทมีการปรับตัวโดยประเมินและติดตามสถานการณ์
ทางธุรกิจอย่างต่อเนื่อง พิจารณาออกมาตรการควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามความจาเป็น ปรับขนาดกาลังการผลิตให้มีความ
เหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ ขยายช่องทางการจาหน่ายออนไลน์เพื่อลดผลกระทบและสามารถดาเนินธุรกิจต่อไปได้
อย่างมั่นคง ส่งผลให้มีผลกาไร 10.76 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 87.99
บริษัทตระหนักถึงความสาคัญของการดาเนินธุรกิจตามหลักธรรมาภิบาลด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมมาโดย
ตลอด ในปีที่ผ่านมาบริษัทตรวจติดตามและสอบทานการปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านคอร์รัปชัน รวมถึงการจัดอบรมสร้าง
ความรู้ ความเข้าใจ และปลูกจิตสานึกให้กับพนักงานอย่างต่อเนื่อง ผู้ถือหุ้นสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติม ในรายงานประจาปี 2563
หน้ า 206 ถึ ง 211 นอกจากนี้ ค ณะกรรมการบริษั ท ได้ พิ จ ารณาทบทวนปรั บ ปรุ งหลั ก การก ากั บ ดู แ ลกิ จ การที่ ดี กฎบั ต ร
คณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อย เพื่อให้สอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีสาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
(CG Code) และเหมาะสมกับการดาเนินธุรกิจ มีการทบทวนเป็นประจาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี้
เป็นวาระเพื่อทราบไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปวาระต่อไป
ก่อนเข้าวาระที่ 3
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการที่เป็นผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
ผู้บริหารสูงสุดด้านบัญชีและการเงินแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทได้จัดทางบการเงินสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563
ตามมาตรฐานรายงานทางการเงิน ซึ่งผ่านการตรวจสอบโดยผู้สอบบัญชีอนุญาต ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัท ตามทีบ่ ริษัทฯ ได้เผยแพร่บนเว็บไซต์และรายงานประจาปี 2563 ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR
Code) ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 2 ซึ่งได้จัดส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ว
ข้อมูลที่สาคัญในปี 2563 ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้
หน่วย : ล้านบาท
รายการ
งบการเงินรวม
งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม
4,336.80
4,382.04
หนี้สินรวม
542.76
539.45
ส่วนของเจ้าของ
3,794.04
3,842.59
รายได้รวม
1,119.14
1,120.44
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
10.76
7.97
กาไรต่อหุ้น (บาท)
0.09
0.07
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
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การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2563 ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอก
ฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56
ราย รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง
เห็นด้วย
56
ราย รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ ก่อนเข้าวาระที่ 4
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไร และการจ่ายเงินปันผล
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผล ในอัตราหุ้นละ 0.20 บาท (ร้อยละ
20 ของมูลค่าที่ตราไว้) โดยพิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริษัท และการคาดการณ์ภาวะเศรษฐกิจ
รายละเอียดของกาไรสะสมที่นามาจัดสรรในงวดนี้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริษัท มีดังนี้
กาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
2,507,879,250 บาท
กาไรสุทธิ สาหรับปี 2563
7,968,897 บาท
รวมเป็นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้น
2,515,848,147 บาท
คณะกรรมการบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้
สารองตามกฎหมาย
ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสารองเพิ่มในปีนี้
ตั้งสารองทั่วไป เพื่อความมั่นคงของบริษัท
จานวนเงิน
400,000 บาท
จ่ายเงินปันผล หุ้นละ 0.07 บาท
จานวนเงิน
8,400,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 105.40 ของกาไรสุทธิ
คงเหลือกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป
2,507,048,147 บาท
โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิต
ภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้บริษัทจะจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วัน
กาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผลในวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และกาหนดจ่ายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม
2564
ข้อมูลเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ บริษัทเสนอจ่าย 0.07 บาทต่อหุ้น ต่า
กว่า ปี 2562 ที่จ่าย 0.55 บาทต่อหุ้น และต่ากว่าปี 2561 ที่จ่าย 0.75 บาทต่อหุ้นนั้นเป็นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ้นในปี
2563
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รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2563

ปี 2562

ปี 2561

1. กาไรสุทธิ

(ล้านบาท)

7.97

134.66

202.12

2. จานวนหุ้น

(ล้านหุ้น)

120.00

120.00

120.00

3. เงินปันผล

(บาท/หุ้น)

0.07

0.55

0.75

4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น

(ล้านบาท)

8.40

66.00

90.00

5. อัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(%)

105.40

49.01

44.53

อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวน้อยกว่านโยบายการจ่ายเงิน ปันผลของบริษัท โดยบริษัทพิจารณาจากผลการ
ดาเนินงานของบริษั ทและการคาดการณ์ ภาวะเศรษฐกิจในอนาคต อีกทั้งในปี 2564 บริษัทมี แผนการลงทุนเพื่อปรับปรุง
ประสิทธิภาพ สร้างโอกาสการแข่งขัน และขยายช่องทางการขาย ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผล 0.07 บาทต่อหุ้น ดังกล่าว ไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัท
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติการจัดสรรทุนสารองทั่วไป จานวน 0.40 ล้านบาท และอนุมัติการจ่ายเงินปันผล
จากผลการดาเนินงาน ปี 2563 โดยจ่ายจากกาไรสุทธิ และกาไรสะสมในอัตราหุ้นละ 0.07 บาท จานวน 120 ล้านหุ้น เป็น
จานวนเงิน 8.40 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล (BOI) ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดา
ไม่ได้รับเครดิตภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร กาหนดจ่ายในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 ด้วย
คะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 56
ราย รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง
เห็นด้วย
56
ราย รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ ก่อนเข้าวาระที่ 5 มีผู้เข้าร่ว มประชุม เพิ่ม อีก 1 คน เป็น จานวนผู้ถือ หุ้น 1 ราย รวมจานวนหุ้น 1,000 หุ้น รวมเป็น ผู้ถือ
หุ้นและผู้รับมอบฉัน ทะเข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 37 คน จานวน 57 ราย รวมจานวนหุ้น ได้ทั้งสิ้น 104,239,820 หุ้น คิดเป็น
ร้อยละ 86.87 ของจานวนหุ้นที่ออกและเรียกชาระแล้ว
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เลขานุก ารบริษัท แจ้ง ให้ที่ป ระชุมทราบว่า ปี 2563 กรรมการบริษัท มีจานวน 10 ตาแหน่ง ตามข้อ บัง คับ ของ
บริษัทข้อ 21 ในการประชุมสามัญประจาปีทุกครั้ง ให้กรรมการบริษัทออกจากตาแหน่งเป็นจานวนหนึ่งในสามเป็นอัตรา
ถ้า จานวนกรรมการที่จ ะแบ่งออกให้ต รงเป็น สามส่วนไม่ได้ ก็ใ ห้อ อกโดยจานวนใกล้ที่สุด กับ ส่ว นหนึ่งในสาม กรรมการ
บริษัทซึ่งพ้นจากตาแหน่งแล้ว อาจได้รับเลือกตั้งใหม่ได้
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 นี้ มีกรรมการบริษัทที่พ้นจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
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1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
ประธานกรรมการ
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
รองประธานกรรมการ
3. รศ.นเรศร์ เกษะประกร
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
โดย รศ.นเรศร์ เกษะประกร แสดงความจานงไม่ขอกลับเข้ารับตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง ทั้งนี้บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้
ถือ หุ้น เสนอชื่อ บุค คลเพื่อ รับ การพิจ ารณาเลือ กตั้ง เป็น กรรมการบริษัท ในการประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั้ง ที่ 47 เมื่อ ครบ
กาหนดเวลาปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาแต่อย่างใด
คณะกรรมการสรรหาได้สรรหาบุคคลแทนกรรมการบริษัทที่ว่างลงเป็น รายบุค คล โดยพิจารณาถึงคุณ สมบัติ
อายุ เพศ ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเปรีย บเทียบกับ Skill Matrix แล้ว เห็นชอบให้เสนอ
กรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่านกลับเข้าดารงตาแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
คณะกรรมการบริษ ัท ซึ่ง ไม่ร วมกรรมการบริษ ัท ที่ได้รับ การเสนอชื ่อ ได้ห ารือ กัน อย่า งกว้า งขวาง พิจ ารณา
กลั่นกรองคุณ สมบัติของผู้ที่ได้รับ การเสนอชื่อ ให้เป็น กรรมการแล้ว เห็น ว่า เป็น บุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ เป็น ผู้มี
พื้นฐานความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ เหมาะสมกับความต้องการของบริษัท สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็น
อิสระ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งได้พิจารณาผลการปฏิบัติงานของผู้ดารงตาแหน่งกรรมการบริษัทอยู่
เดิม พบว่ากรรมการบริษัททั้ง 2 ท่าน ได้มีการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทเป็นอย่างดี ได้ใช้ประสบการณ์เสนอแนะ
แนวนโยบายแก่บ ริษ ัท ฯ ท าให้ง านของบริษ ัท ประสบความส าเร็จ ด้ว ยดีต ลอดมา รวมทั ้ง มีค ุณ สมบัต ิค รบตาม
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 และข้อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน และกรรมการทั้งสอง
ท่าน ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่นๆ
ตามพระราชบัญญัติบริษัท มหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริษัทข้อ 30 ได้กาหนดว่า
ห้ามมิให้กรรมการของบริษัท ไปเป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็นการแข่งขัน
กับกิจการของบริษัท เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ดังนั้นก่อนที่จะมีการลงมติเลือกตั้ง ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามีกรรมการที่เสนอให้เลือกตั้งในคราวประชุมนี้
เป็นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดีย วกันและเป็นการแข่งขันกับกิจการของบริษัท ดังนี้
นายมนู ลีลานุวัฒน์ ปัจจุบันดารงตาแหน่ง ประธานกรรมการ
- บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จากัด ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
- บริษัท ไทยกุลแซ่ จากัด
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ปัจจุบันดารงตาแหน่ง กรรมการ
- บริษัท แชมป์กบินทร์ จากัด
ผลิตเสื้อผ้าสาเร็จรูป
ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ ให้เข้าดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณา
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 3
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
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การลงคะแนนเสีย งในวาระเลือ กตั้งกรรมการ ขอให้ผู้ถือ หุ้น ทุก ท่า น ทั้ง เห็น ด้ว ย ไม่เห็น ด้ว ย หรือ งดออกเสีย ง
โปรดระบุค วามเห็นในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแต่ละคน และ ลงนามรับรองความถูกต้อง เจ้าหน้าที่ข องบริษัทจะ
ขอเก็บบัตรลงคะแนน เมื่อลงคะแนนครบทั้ง 2 คนแล้ว เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน
คณะกรรมการบริษ ัท ขอเสนอที ่ป ระชุม ผู ้ถือ หุ ้น พิจ ารณาเลือ กตั ้ง กรรมการเป็น ราย บุค คล โดยมีร ายนาม
ดังต่อไปนี้
1. นายมนู ลีลานุวัฒน์
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง
เห็นด้วย
56
ราย รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย
1
ราย จานวน
1,000
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ 2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากจากผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง
เห็นด้วย
56
ราย รวมจานวนเสียง 104,238,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย
1
ราย รวมจานวนเสียง
1,000
เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0010
งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ ดังนั้นกรรมการบริษัท ปี 2564 มีจานวนลดลง จาก 10 คน เป็น 9 คน
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน์
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
3. นางสาวดุษฎี
สุนทรธารง
4. นางสาวมารินทร์
ลีลานุวัฒน์
5. นายสุชาติ
ลายลักษณ์ศิริ
6. นางสาวยุพาพร
เจียรกุล
7. นายผดุง
เตชะศรินทร์ กรรมการอิสระ
8. รศ. ดร.นิพนธ์
พัวพงศกร กรรมการอิสระ
9. นายมาริษ
เสงี่ยมพงษ์ กรรมการอิสระ
กรรมการอิสระ คิดเป็นจานวน 1 ใน 3 ของกรรมการบริษัททั้งคณะ
กรรมการตรวจสอบ จานวน 2 คน ดังนี้
1. นายผดุง
เตชะศรินทร์
2. รศ. ดร.นิพนธ์
พัวพงศกร
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ก่อนเข้าวาระที่ 6
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัทข้อ 32 ห้ามมิให้บริษัทจ่ายเงินหรือทรัพย์สินอื่น
ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป็น
กรรมการของบริษัท ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรือลูกจ้างของบริษัท
ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท ซึ่งในปี 2563
บริษัทได้จ่ายไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5.242 ล้านบาท โดยจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม 1.442 ล้านบาท และค่าตอบแทนประจาปี 3.80
ล้านบาท รายละเอียดตามที่ปรากฏในรายประจาปี หน้า 47 ถึง 49
ในการพิ จ ารณาค่ า ตอบแทนกรรมการของบริ ษั ท สาหรับ ปี 2564 คณะกรรมการพิ จ ารณาค่ าตอบแทน ได้
เปรียบเทียบกับข้อมูลการจ่ายผลตอบแทนของบริษัทจดทะเบียนอื่นในธุรกิจใกล้เคียงกัน ภารกิจ และหน้าที่ความรับผิดชอบ
ของคณะกรรมการบริษัท ประกอบกับแนวปฏิบัติที่ผ่านมาของบริษัท
คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2564 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทน วงเงิน
รวมไม่ เกิ น ปี ละ 10 ล้ า นบาท ในอั ต ราเดี ย วกั บ ปี 2563 โดยเสนอให้ จ่ ายค่ าตอบแทนในการท าหน้ าที่ ก รรมการชุ ด ต่ างๆ
รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์และในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม หน้า 4 ถึง 6 ประกอบด้วย
ปี 2564

ปี 2563

(บาท/คน/ครั้ง)

(บาท/คน/ครั้ง)

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

ค่าตอบแทนกรรมการแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัท

ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทนประจาปี (เงินบาเหน็จ)

จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

ค่าเบีย้ ประชุม

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

60,000

60,000

- กรรมการ

30,000

30,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

- ประธาน

10,000

6,000

- กรรมการ

8,000

5,000

- ประธาน

10,000

10,000

- กรรมการ

8,000

8,000

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายเดือน
รายไตรมาส
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณา

ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม
ค่าเบีย้ ประชุม

ค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหาร

ค่าเบีย้ ประชุม

ความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ค่าเบีย้ ประชุม
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1. ค่าเบี้ยประชุม จ่ายให้เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม อัตราค่าเบี้ยประชุมเท่าเดิม ยกเว้นคณะกรรมการ
บริหารความเสี่ยง เสนอปรับเพิ่มขึ้น โดยเบี้ยประชุมประธาน เดิมครั้งละ 6,000 บาท ปรับเป็นครั้งละ 10,000 บาท และเบี้ย
ประชุมกรรมการ เดิมครั้งละ 5,000 บาท ปรับเป็นครั้งละ 8,000 บาท ซึ่งเป็นการปรับให้อยู่ในอัตราที่เท่ากันกับคณะกรรมการ
ชุดย่อยคณะอื่นๆ
2. ค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี จะจ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นาไปพิจารณาจัดสรร แล้วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
สาหรับค่าตอบแทนของกรรมการชุดย่อยอื่นที่คณะกรรมการบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนเป็นผู้กาหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสม และสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ แล้วนาเสนอ
คณะกรรมการบริษัทเพื่อพิจารณาอนุมัติ
นอกจากค่ า เบี้ ย ประชุม และค่ า บ าเหน็ จกรรมการประจ าปี แ ล้ ว บริษั ท ไม่ มี ก ารจ่ ายสิ ท ธิป ระโยชน์ อื่ น ใดแก่
กรรมการบริษัท ค่าตอบแทนที่เสนอนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ ที่ประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นอนุมั ติ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดย
ค่าตอบแทนที่จ่ายทั้งสิ้นเมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10 ล้านบาท ตามที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ ตามพระราชบัญ ญั ติบริษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่
ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติ การกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10 ล้านบาท
ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง
เห็นด้วย
57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ ก่อนเข้าวาระที่ 7
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
เลขานุการบริษัทแจ้งให้ที่ ประชุมทราบว่าตามข้อบังคับของบริษัท ข้อ 49 และข้อ 50 ผู้สอบบัญ ชีต้องไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือ ผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใดๆ ของบริษัท ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้
ในปี 2564 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ซึ่งเป็นราย
เดียวกับ ปี 2563 และกาหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ดังนี้
1. คุณสาธิต
เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2562 - 2563) และ/หรือ
2. คุณอนุสรณ์
เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109
(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2557 - 2561) และ/หรือ
3. คุณขวัญใจ
เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875
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(เป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท ปี 2553 - 2556) และ/หรือ
4. คุณประสิทธ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัท)
แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทโดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชี สาหรับปี 2564 ดังนี้
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3
450,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจางวดวันที่ 31 ธันวาคม
650,000 บาท
รวมทั้งสิ้น
1,100,000 บาท
โดยพิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบัติงาน มาตรฐานการทางานที่ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริษัท
และสานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และเมื่อได้พิจารณาเปรียบเทียบกับปริมาณงาน และอัตรา
ค่าสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที่เหมาะสม
ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีที่ได้เสนอให้มีการแต่งตั้งโดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนั้นเป็นผู้สอบบัญชีสังกัดสานักงานสอบบัญชี
เดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อยโดยสานักงานสอบบัญชีและผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานั้น ไม่มีความ สัมพันธ์
และ/หรือ ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
ขอแจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ในปี 2564 บริษัทมีค่าบริการอื่น จานวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริษัทย่อย
จานวน 100,000 บาท จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอ โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบ
บัญชี มีอานาจตรวจสอบและลงนามรับรองงบการเงินของบริษัท ในปี 2564 และกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี 1,100,000
บาท ซึ่งเป็นจานวนเงินค่าสอบบัญชีเท่ากับปี 2563
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมัติแต่งตั้งนายสาธิต เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9760 และ/หรือ
นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรือ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 5875 และ/หรือ นายประสิทธิ์พร เกษามา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9910 จาก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากั ด เป็ น ผู้ สอบบั ญ ชี ของบริษั ท ประจ าปี 2564 โดยก าหนดจานวนเงิน ค่ าสอบบั ญ ชี ต ามรายละเอี ย ดข้ างต้ น เป็ น เงิ น
1,100,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นทีเ่ ข้าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง
เห็นด้วย
57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 8

พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท
ประธานฯ ได้มอบหมายให้เลขานุการบริษัทเป็นผู้ให้ข้อมูลต่อที่ประชุม
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เลขานุ ก ารบริษั ท แจ้ งให้ ที่ ป ระชุ ม ทราบว่า เพื่ อ ให้ วัต ถุ ป ระสงค์ ข องบริษั ท ฯ มี ค วามชั ด เจน ครอบคลุ ม ธุ รกิ จ
สอดคล้องกับการด าเนินงานในปั จจุบัน และรองรับการประกอบธุรกิจในอนาคต จึงเห็น สมควรให้แก้ไขเพิ่ มเติมหนังสื อ
บริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม จานวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์
ใหม่ 1 ข้อ จากเดิม 29 ข้อ เป็น 30 ข้อ รายละเอียดตามที่ปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์ และได้แสดงไว้ในหนังสือบอกกล่าวนัด
ประชุม หน้า 8 ถึงหน้า 9 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
แก้ไขเพิ่มเติมวัตถุประสงค์เดิม 5 ข้อ
เดิม
แก้ไขเพิ่มเติม
ข้ อ 2. ท าการค้ า ซื้ อ ขาย จ าหน่ า ย ทั้ ง ปลี ก และส่ ง ทั้ ง ใน ข้อ 2. ทาการค้า ซื้อ ขาย จาหน่าย ทั้งปลีกและส่ง ทั้งใน
ราชอาณาจั ก ร หรือ ส่ งออกไปจ าหน่ า ยยั งต่ างประเทศ ซึ่ ง ราชอาณาจักร หรือส่งออกไปจาหน่ายยังต่างประเทศ หรือ
สินค้าตามที่กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์
สัง่ เข้ามาจาหน่ายในประเทศ ซึ่งสินค้าตามที่กาหนดไว้ใน
วัตถุประสงค์
ข้ อ 18. ประกอบกิ จ การโรงแรม หอพั ก ภั ต ตาคาร โรง ข้ อ 18. ประกอบกิ จ การโรงแรม หอพั ก ภั ต ตาคาร
ภาพยนตร์ และโรงมหรสพอื่น สถานพัก ตากอากาศ สนาม ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม โรงภาพยนตร์ และโรงมหรสพ
กีฬา สระว่ายน้า
อื่น สถานพักตากอากาศ สนามกีฬา สระว่ายน้า
ข้อ 26. ท าการสั่ งเข้ ามาจ าหน่ า ยและใช้ เอง ซึ่ งผลิ ต ภั ณ ฑ์
เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้า โลหะ ไม้
อุปกรณ์ของใช้ของเล่นสาหรับเด็ก อุปกรณ์ในการเย็บผ้าและ
หนั ง เครื่ อ งมื อเครื่ อ งใช้ ใ นการรั ก ษ าความปลอดภั ย
เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและเครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ข้อ 26. ทาการสั่งเข้ามาจาหน่ายและใช้เอง ซึ่งผลิตภัณฑ์
เครื่องเขียน ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากกระดาษ ฟองน้า โลหะ
ไม้ เซรามิ ก กระเบื้ อ ง เมลามี น ขวด พลาสติ ก แก้ ว
อุปกรณ์ของใช้ของเล่นสาหรับเด็ก ขวดนม จุกนม ผ้าอ้อม
สาเร็จ รูป ซั บ ในผ้า อ้อ ม อุป กรณ์ ในการเย็ บ ผ้ าและหนั ง
เค รื่ อ งมื อ เค รื่ อ งใช้ ใน ก า รรั ก ษ า ค ว าม ป ล อ ด ภั ย
เครื่ อ งจั ก รกล เครื่ อ งยนต์ เครื่ อ งมื อ สื่ อ สารและเครื่ อ ง
อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิด

ข้อ 27. (ข) ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง และสารบารุงสาหรับเสื้อผ้า ข้อ 27. (ข) ผลิตภัณฑ์สารซักล้าง ทาความสะอาด และ
เครื่อ งแต่ ง กาย เครื่อ งใช้ ใ นครัว เรือ น เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ และ สารบ ารุ ง ส าหรั บ เสื้ อ ผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กาย เครื่ อ งใช้ ใ น
เครื่องใช้ที่จาเป็นในชีวิตประจาวัน
ครั ว เรื อ น เครื่ อ งสุ ข ภั ณ ฑ์ และเครื่ อ งใช้ ที่ จ าเป็ น ใน
ชีวิตประจาวัน
(ค) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อ นามั ย ที่ ใช้ กั บ ร่า งกายมนุ ษ ย์ ใช้ ใ น
ครัวเรือน ใช้ในอุตสาหกรรม ใช้ในโรงแรม ใช้ในโรงพยาบาล
และใช้ ใ นสถานบ าบั ด และสถานพั ก ฟื้ น ทุ ก ประเภท เช่ น
กระดาษช าระ กระดาษเช็ ด หน้ า ผ้ า อนามั ย ส าลี ผ้ า อ้ อ ม
น้ายาฆ่าเชื้อ และอุปกรณ์ทาความสะอาดทุกชนิด

(ค) ผลิตภัณฑ์อนามัยที่ใช้กับร่างกายมนุษย์ ใช้
ในครั ว เรื อ น ใช้ ใ นอุ ต สาหกรรม ใช้ ใ นโรงแรม ใช้ ใ น
โรงพยาบาล และใช้ในสถานบาบัดและสถานพั กฟื้นทุ ก
ประเภท เช่ น กระดาษช าระ กระดาษเช็ ด หน้ า แผ่ น ท า
ความสะอาด ผ้าอนามัย สาลี ผ้าอ้อม น้ายาฆ่าเชื้อ และ
อุปกรณ์ทาความสะอาดทุกชนิด
(ง) เครื่ อ งดนตรี เครื่ อ งกี ฬ า และอุ ป กรณ์ อ อก
กาลังกายทุกชนิด
(จ) เครื่องดื่ม น้าดื่ม น้าแร่ น้าผลไม้ อาหารสด
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เดิม

แก้ไขเพิ่มเติม
อาหารแห้ง อาหารสาเร็จรูป อาหารกึ่ งสาเร็จรูป อาหาร
บรรจุขวด อาหารบรรจุกระป๋อง และเครื่องบริโภคอื่นๆ
(ฉ) เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด อุปกรณ์การถ่ายภาพ
รวมถึงอุปกรณ์และอะไหล่ของสินค้าดังกล่าว
(ช) เครื่ อ งใช้ ส านั ก งาน เครื่ อ งใช้ ง านครั ว
เครื่องใช้งานบ้าน อุปกรณ์ตกแต่งบ้านทุกชนิด

ข้ อ 28. ประกอบกิ จ การเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ซื้ อ ขาย จ าหน่ า ย ซึ่ ง
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ยารั ก ษาโรค เภสั ช ภั ณ ฑ์ เคมี ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ
แพทย์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ท างวิ ท ยาศาสตร์ ปุ๋ ย ยาปราบ
ศั ต รู พื ช ยาบ ารุ ง พื ช และสั ต ว์ ทุ ก ชนิ ด อุ ป กรณ์ ในการ
รักษาพยาบาล อุปกรณ์ทาความสะอาดทุกชนิด

ข้อ 28. ประกอบกิจการเป็นผู้นาเข้า หรือส่งออก ผลิต ซื้อ
ขาย จาหน่าย ซึ่งผลิตภัณฑ์ ยารักษาโรค ยาใช้ภายนอก
อาหารเสริม วิ ต ามิ น เภสั ช ภั ณ ฑ์ เคมี ภั ณ ฑ์ เครื่ อ งมื อ
แพทย์ อุ ป กรณ์ ท างการแพทย์ เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ห รื อ
อุ ป กรณ์ ส าหรั บ ดู แ ลช่ ว ยเหลื อ ผู้ ป่ ว ย ผู้ สู ง อายุ เด็ ก
เครื่องมือเครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์ ปุ๋ย ยาปราบศัตรูพืช
ยาบารุงพืชและสัตว์ทุกชนิด อุปกรณ์ในการรักษาพยาบาล
อุปกรณ์ทาความสะอาดทุกชนิด

เพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ
ข้อ 30. ประกอบกิจการโรงงานประกอบและผลิตอุปกรณ์ ไฟฟ้า อุปกรณ์ ควบคุมสวิตซ์ ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
อุป กรณ์ ฮ าร์ดแวร์ หม้ อ แปลง ตัว แปลงไฟฟ้ า วงจรเรีย งกระแสและตั วเหนี่ ยวน า กริ่ง กริ่งไฟฟ้ า ออด ออดไฟฟ้ า โคมไฟ
เครื่องกล อุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นสาหรับให้แสงสว่างและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆ (เพื่อรองรับ ใบอนุญ าตประกอบกิจการโรงงานของ
บริษัทย่อย)
โดยขอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นมอบอานาจให้บุคคลที่คณะกรรมการบริษัทมอบหมายในการจดทะเบียนเพิ่มเติม
หนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 เรื่อง วัตถุประสงค์ของบริษัท ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ มีอานาจแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อความหรือถ้อยคาของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอแก้ไขตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย
ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
การลงมติ ในวาระนี้ต้องได้รับ การอนุมัติจ ากที่ป ระชุม ผู้ถือหุ้น ด้ว ยคะแนนเสีย งไม่น้อ ยกว่า สามในสี่ข องจานวนเสีย ง
ทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติ อนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัท โดยแก้ไข
เพิ่มเติม วัตถุประสงค์เดิม จานวน 5 ข้อ และเพิ่มเติมวัตถุประสงค์ใหม่ 1 ข้อ จากเดิม 29 ข้อ เป็น 30 ข้อตามรายละเอียด
ข้างต้น และมอบอานาจให้ผู้รับมอบอานาจของบริษัทมีอานาจแก้ไขเพิ่มเติมข้อความหรือถ้อยคาของวัตถุประสงค์บริษัทที่ขอ
แก้ไขตามดุลยพินิจของนายทะเบียนบริษัทมหาชนได้ด้วย
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง
เห็นด้วย
57
ราย รวมจานวนเสียง 104,239,820 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100
ไม่เห็นด้วย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ 22

สิ่งที่ส่งมาด้วยลาดับที่ 1

งดออกเสียง
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ บัตรเสีย
ราย จานวน
เสียง คิดเป็นร้อยละ ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9
- ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุมเพิ่ม วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
ประธานฯ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จัดการเป็นเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอหรือซักถามต่อที่ประชุม เมื่อไม่มีผู้ใด
เสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติมและไม่มีข้อซักถามใดๆ จากนั้นกรรมการผู้จัดการจึงได้เรียนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิดประชุม
ประธานที่ประชุมกล่าวต่อที่ประชุมว่าในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้มอบ
ความไว้วางใจให้บริหารกิจการของบริษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่ได้รับมอบหมายนี้คณะกรรมการบริษัทจะทางานอย่างเต็ม
ความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้น ทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลา
มาร่วมประชุมในวันนี้ และปิดประชุม

ปิดประชุมเวลา 11.34 น.

…….....................................
(นายมนู ลีลานุวัฒน์)
ประธานทีป่ ระชุม

ผู้บันทึก

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