บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที' 39
วันที'ประชุม
สถานที'ประชุม
จํานวนผูถ้ ือหุน้

: วันอังคารที' 23 เมษายน 2556
: ณ ห้องประชุมเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ไซด์ เลขที' 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุ งเทพมหานคร
: ณ วันกําหนดรายชื'อผูถ้ ือหุน้ ที'มีสิทธิเข้าร่ วมประชุมผูถ้ ือหุน้ ในวันจันทร์ที' 25 มีนาคม 2556
และรวบรวมรายชื'อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันอังคารที' 26 มีนาคม 2556 มีจาํ นวนผูถ้ ือหุน้ ทั%งสิ%น 699
ราย รวมจํานวนหุน้ ทั%งสิ%น 120,000,000 หุน้

………………………………………………………………………………………………………………………………….
เริ' มประชุมเวลา 11.00 น.
รายนามคณะกรรมการบริ ษทั คณะกรรมการชุดย่อย ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เลขานุการบริ ษทั และ
ผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั เข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน ดังนี%
1. นายบุณยสิ ทธิ@

โชควัฒนา

2. นางวาริ นทร์

ลีลานุวฒั น์

3. นายมนู

ลีลานุวฒั น์

4. นายสุพจน์

ภควรวุฒิ

5. นางสาวดุษฎี

สุนทรธํารง

6. นายวิชยั

สุฐิติวนิช

7. นายผดุง

เตชะศริ นทร์
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กรรมการที'ปรึ กษา
กรรมการสรรหา
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการ
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการผูจ้ ดั การ
กรรมการบริ หารความเสี' ยง
กรรมการรองผูจ้ ดั การ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน
กรรมการ
กรรมการที'ปรึ กษาด้านกิจการต่างประเทศ
กรรมการอิสระและประธานกรรมการตรวจสอบ

หน้ า 1 จากจํานวน 13 หน้ า

8. นายวันชัย

อํ'าพึ'งอาตม์

กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสี' ยง
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

9. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
10. นายกฤช
ฟอลเล็ต
เลขานุการบริ ษทั นายศุภโชค สิ ริจนั ทรดิลก
กรรมการบริ หาร
1. นายสมพล
ชัยสิ ริโรจน์
ผูอ้ าํ นวยการอาวุโสฝ่ ายธุรกิจ MEN’S WEAR A
2. นายสุชาติ
ลายลักษณ์ศิริ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ MEN’S WEAR B
3. นางสาวกชกร
ปึ งศิริเจริ ญ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายธุรกิจ EXPORT และสิ นค้าเครื' องหนัง
4. นางสาวศิริพร
หาญอุดมลาภ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
5. ม.ล.ศิราภิรมย์
ธีรประเสริ ฐ
รองผูอ้ าํ นวยการฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร
ผูส้ อบบัญชี ร่ วมเป็ นสักขีพยานการนับคะแนน
1. นายอนุสรณ์
เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที' 2109
2. นางขวัญใจ
เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขที' 5875
จากบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด
นายศุภโชค สิ ริจนั ทรดิลก เลขานุการบริ ษทั แจ้งให้ที'ประชุมทราบว่า ณ เวลา 11.00 น. มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะ
เข้าร่ วมประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที' 39 จํานวน 83 คน เป็ นผูถ้ ือหุน้ ทั%งสิ%น 126 ราย ถือหุน้ รวม 110,500,842 หุน้ คิดเป็ น
ร้อยละ 92.08 ของจํานวนหุน้ ที'ออกและเรี ยกชําระแล้ว ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที' 36 คือ ต้องมีผู ้
ถือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ือหุน้ ไม่นอ้ ยกว่า 25 คน หรื อไม่นอ้ ยกว่ากึ'งหนึ'ง (1/2) ของจํานวนผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมดและต้อง
มีหุน้ นับรวมกันไม่นอ้ ยกว่าหนึ'งในสาม (1/3) ของจํานวนหุน้ ที'จาํ หน่ายได้ท% งั หมด (จํานวน 40.0 ล้านหุน้ ) เรี ยนเชิญ
นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์ ประธานกรรมการ ทําหน้าที'ประธานที'ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์ ประธานที'ประชุมกล่าวต้อนรับผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที' 39
และก่อนที'จะดําเนินการประชุมตามวาระได้แนะนํากรรมการบริ ษทั กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริ ษทั โดย
ประธานกรรมการ ประธานกรรมการชุดย่อยทุกชุด และผูบ้ ริ หารสูงสุดด้านบัญชีและการเงิน เข้าร่ วมประชุมครบทุกท่าน
และมอบหมายให้นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผูจ้ ดั การ ดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ก่อนเริ' มประชุม กรรมการผูจ้ ดั การ ได้แนะนํากรรมการบริ หาร และผูส้ อบบัญชีซ' ึงเป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนที'
มาร่ วมประชุม และให้เลขานุการบริ ษทั แจ้งเรื' องที'เป็ นสาระสําคัญให้ที'ประชุมทราบ ก่อนดําเนินการประชุมตามระเบียบ
วาระ ดังนี%
1. บริ ษทั ฯ ให้ความสําคัญเรื' องการดูแลสิ ทธิของผูถ้ ือหุน้ อย่างเป็ นธรรมและเท่าเทียม ดังนั%น จึงได้เปิ ดโอกาสให้ผู ้
ถือหุน้ เสนอเรื' องที'เห็นว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และ/หรื อเสนอชื'อบุคคลเพื'อเข้ารับการเลือกตั%ง
เป็ นกรรมการก่อนการกําหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที' 1 ธันวาคม ถึงวันที' 30 ธันวาคม 2555 ปรากฏว่าไม่มีผถู ้ ือ
หุน้ เสนอเรื' องเพื'อบรรจุเป็ นวาระ และ/หรื อ เสนอชื'อบุคคลเพื'อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั%งเป็ นกรรมการ แต่อย่างใด
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 39
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2. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุมครั%งนี% ให้ถือตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อที' 43 คือ ให้นบั 1 หุน้ เป็ น 1 เสี ยง การ
ออกเสี ยงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิ ดเผย ซึ'งผูถ้ ือหุน้ สามารถออกเสี ยงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ใน
แต่ละวาระ การนับคะแนนเสี ยงจะนับเฉพาะผูถ้ ือหุน้ ที'ออกเสี ยงลงคะแนน ไม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง จากนั%น จะนํา
คะแนนเสี ยงดังกล่าว หักออกจากจํานวนเสี ยงทั%งหมดที'เข้าร่ วมประชุม ส่วนที'เหลือ จะถือว่าเป็ นคะแนนเสี ยงที'เห็นด้วยใน
วาระนั%น ทั%งนี% ในกรณี ที'ผถู ้ ือหุน้ ทําหนังสื อมอบฉันทะให้ผอู ้ ื'นเข้าร่ วมประชุมและออกเสี ยงลงคะแนนตามความประสงค์
ของท่านผูถ้ ือหุน้ โดยส่งหนังสื อมอบฉันทะให้บริ ษทั ฯล่วงหน้า บริ ษทั ฯ ได้บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผูถ้ ือหุน้ ไว้
ในระบบประมวลผลเรี ยบร้อยแล้ว
การลงคะแนนเสี ยง จะแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี%
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั%งกรรมการ ผูท้ ี'ไม่เห็นด้วยหรื องดออกเสี ยง กรุ ณายกป้ ายคะแนนที'ได้รับเมื'อ
ลงทะเบียน เจ้าหน้าที'จะนับคะแนน พร้อมกับแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที'ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้อมทั%ง
ลงนาม ซึ'งเจ้าหน้าที'จะเก็บบัตรลงคะแนนทันที
2. วาระเลือกตั%งกรรมการ ผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านได้รับบัตรลงคะแนนตั%งแต่ลงทะเบียนเข้าประชุม บริ ษทั ฯ จะ
ดําเนินการเลือกตั%งกรรมการเป็ นรายบุคคล กรณี มีผไู ้ ม่เห็นด้วย หรื อ งดออกเสี ยง ในการเลือกตั%งกรรมการท่านใด ให้ยกป้ าย
คะแนนในการเลือกตั%งกรรมการท่านนั%น เจ้าหน้าที'จะนับคะแนน โปรดระบุความเห็นในบัตรลงคะแนนที'ได้รับเมื'อ
ลงทะเบียน พร้อมทั%งลงนาม เจ้าหน้าที'จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านเมื'อจบวาระเลือกตั%งกรรมการนี%
ในกรณี ที'มีผถู ้ ือหุน้ มาลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้เริ' มแล้ว
เลขานุการบริ ษทั จะแจ้งให้ที'
ประชุมทราบก่อนเข้าวาระนั%นๆ ผูถ้ ือหุน้ ดังกล่าวมีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนนได้ตามวาระที'ยงั ไม่ได้เริ' มพิจารณา และบริ ษทั ฯ
จะนับรวมคะแนนเสี ยงของผูถ้ ือหุน้ ที'มาเข้าร่ วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุม ตั%งแต่วาระที'ได้ออกเสี ยงลงคะแนน
เพื'อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป
เพื'อเป็ นการอํานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้าร่ วมประชุมแก่ผถู ้ ือหุน้ และการนับคะแนนในแต่ละวาระเป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อยโปร่ งใส บริ ษทั ฯ ได้นาํ ระบบ Barcode มาใช้ในการดําเนินการประชุม โดยผูถ้ ือหุน้ จะเห็นผลของการ
ลงคะแนนพร้อมกันทันทีบนจอแสดงผลด้านข้างของเวทีท% งั สองด้าน
กรรมการในฐานะผูถ้ ือหุน้ ขอใช้สิทธิออกเสี ยงลงคะแนนเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการบริ ษทั ทุกวาระ ใน
กรณี ที'ผถู ้ ือหุน้ มอบฉันทะให้กรรมการเป็ นผูล้ งมติแทน ให้เป็ นไปตามที'ผถู ้ ือหุน้ ระบุในหนังสื อมอบฉันทะ
ก่อนเข้าวาระที' 1 ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ'มอีก 1 คน จํานวน 1 ราย รวมจํานวนหุน้ 340
หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั%งสิ%น 84 คน จํานวน 127 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ท% งั สิ%น
110,501,182 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 92.08 ของจํานวนหุน้ ที'ออกและเรี ยกชําระแล้ว
วาระที 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้น ครั"งที 38 เมือ วันที 24 เมษายน 2555
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า บริ ษทั ฯ จัดทํารายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที' 38 เมื'อวันที' 24
เมษายน 2555 ส่งให้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยพร้อมทั%งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษทั ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ และส่งให้กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์ภายในระยะเวลาที'กฎหมายกําหนด อนึ'งสําเนา
รายงานการประชุมได้ส่งให้ผถู ้ ือหุน้ เพื'อพิจารณาพร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุม ตามสิ' งที'ส่งมาด้วยลําดับที' 1 ซึ'ง
คณะกรรมการบริ ษทั เห็นว่าได้บนั ทึกโดยถูกต้อง และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 39

หน้ า 3 จากจํานวน 13 หน้ า

จึงเสนอที'ประชุมพิจารณา
ที'ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผูถ้ ือหุ ้น ครั%งที' 38 เมื'อวันที' 24 เมษายน 2555 ด้วย
คะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

127
127
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนเสี ยง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

110,501,182
110,501,182
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
100
0
0

ก่อนเข้าวาระที' 2 ได้มีผถู ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมเพิ'มอีก 1 คน จํานวน 1 ราย รวมจํานวนหุน้
200 หุน้ รวมเป็ นผูถ้ ือหุน้ และผูร้ ับมอบฉันทะเข้าร่ วมประชุมทั%งสิ%น 85 คน จํานวน 128 ราย รวมจํานวนหุน้ ได้ท% งั สิ%น
110,501,382 หุน้ คิดเป็ นร้อยละ 92.08 ของจํานวนหุน้ ที'ออกและเรี ยกชําระแล้ว
วาระที 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี ทีผ ่านมา
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษทั และผลการดําเนินงานของบริ ษทั ฯ ใน
รอบปี 2555 ได้ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ที'ได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ ในรู ปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสื อบอกกล่าว
นัดประชุมตามสิ' งที'ส่งมาด้วยลําดับที' 2 แล้ว และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุ ้นท่านใดซักถาม กรรมการ
ผูจ้ ดั การได้แจ้งต่อที'ประชุมว่าเนื'องจากวาระนี%เป็ นวาระเพื'อทราบ ไม่ตอ้ งมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้าวาระที' 3 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ'ม
วาระที 3 พิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน สิ"นสุ ด ณ วันที 31 ธันวาคม 2555
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า งบการเงิน ซึ'งประกอบด้วยงบแสดงฐานะการเงิน งบกําไรขาดทุน
เบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลี'ยนแปลงส่วนของผูถ้ ือหุน้ งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบการเงิน สิ%นสุด ณ วันที' 31
ธันวาคม 2555 พร้อมทั%งรายงานของผูส้ อบบัญชี ได้จดั ทําขึ%นตามหลักการบัญชีที'รับรองทัว' ไป ผ่านการตรวจสอบและ
รับรองโดยผูส้ อบบัญชีรับอนุญาต ซึ'งได้ผา่ นการสอบทานและเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการ
บริ ษทั แล้ว ตามรายละเอียดที'ปรากฏในรายงานประจําปี 2555 ซึ'งอยูใ่ นรู ปแบบ CD-ROM ตามสิ' งที'ส่งมาด้วยลําดับที' 2 ที'
บริ ษทั ฯ ได้จดั ส่งไปยังท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมหนังสื อบอกกล่าวนัดประชุมเพื'อพิจารณาแล้ว ข้อมูลที'สาํ คัญในปี 2555 ตามงบ
การเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ มีดงั นี% สิ นทรัพย์รวม 3,800.71 ล้านบาท หนี%สินรวม 442.09 ล้านบาท ส่วนของเจ้าของ 3,358.62
ล้านบาท รายได้รวม 2,563.02 ล้านบาท กําไรสุทธิ 300.51 ล้านบาท คิดเป็ นกําไรต่อหุน้ 2.50 บาท
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถามเพิ'มเติม จึงเสนอที'ประชุมพิจารณา
ที'ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิงบการเงิน สิ%นสุด ณ วันที' 31 ธันวาคม 2555 ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์ จาก
ผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
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ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

128
128
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนเสี ยง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

110,501,382
110,501,382
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
100
0
0

ก่อนเข้าวาระที' 4 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ'ม
วาระที 4 พิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ ายเงินปันผล
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า กําไรสะสมที'นาํ มาจัดสรรในงวดนี% ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษทั ฯ
เป็ นดังนี%
กําไรสะสมที'ยงั ไม่ได้จดั สรรยกมาต้นงวด
1,692,900,900 บาท
กําไรสุทธิ สําหรับปี 2555
300,512,211 บาท
รวมเป็ นกําไรที'จะนํามาจัดสรรทั%งสิ%น
1,993,413,111 บาท
คณะกรรมการบริ ษทั ขอเสนอต่อที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ให้อนุมตั ิจดั สรรดังนี%
สํารองตามกฎหมาย ได้ต% งั ไว้ครบแล้ว จึงไม่ต% งั สํารองเพิ'มในปี นี%
สํารองทัว' ไป เพื'อความมัน' คงของบริ ษทั จํานวนเงิน
15,000,000 บาท
เงินปันผลหุน้ ละ 1.20 บาท รวมเป็ นเงิน
144,000,000 บาท
คงเหลือกําไรสะสมที'ยงั ไม่ได้จดั สรรยกไป
1,834,413,111 บาท
โดยจ่ายจาก
1. กิจการที'ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริ มเลขที' 1627 (2)/2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.16
บาท สําหรับจํานวน 120 ล้านหุน้ เป็ นเงิน 19.20 ล้านบาท
2. กิจการที'ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน โครงการลําพูน 4 บัตรส่งเสริ มเลขที' 1628 (2)/2554 ในอัตราหุน้ ละ 0.215
บาท สําหรับจํานวน 120 ล้านหุน้ เป็ นเงิน 25.80 ล้านบาท
** เงินปั นผลที'จ่ายจากกิจการที'ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนในข้อ 1 และข้อ 2 ผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้รับเครดิต
ภาษีเงินปันผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร **
3. กิจการที'ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุน ที'กาํ ไรสุทธิได้เสี ยภาษีไว้แล้วในอัตราร้อยละ 30 ในอัตราหุน้ ละ 0.825
บาท สําหรับจํานวน 120 ล้านหุน้ เป็ นเงิน 99.00 ล้านบาท ซึ'งผูถ้ ือหุน้ ประเภทบุคคลธรรมดาได้รับเครดิตภาษีเงินปั นผลตาม
มาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร ในอัตรา 3/7
ทั%งนี% การจ่ายเงินปันผลดังกล่าว จะจ่ายให้แก่ผถู ้ ือหุน้ ที'ปรากฏรายชื'อ ณ วันกําหนดรายชื'อผูถ้ ือหุน้ ที'มีสิทธิรับเงินปัน
ผลในวันพฤหัสบดีที' 2 พฤษภาคม 2556 และให้รวบรวมรายชื'อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ ด้วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน้ ในวันศุกร์ที' 3 พฤษภาคม 2556 และกําหนดจ่ายในวันศุกร์ที' 17
พฤษภาคม 2556
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รายละเอียดการจ่ ายเงินปันผล
1. กําไรสุทธิ
(ล้านบาท)
2. จํานวนหุน้
(ล้านหุน้ )
3. เงินปันผล
(บาท/หุน้ )
3.1 เงินปั นผลระหว่างกาล
(บาท/หุน้ )
3.2 เงินปั นผลงวดสุดท้าย
(บาท/หุน้ )
4. รวมเป็ นเงินปันผลจ่ายทั%งสิ%น
(ล้านบาท)
5. อัตราเงินปั นผลต่อกําไรสุทธิ
(%)

ปี 2554
269.79
120
1.10
0.4638
0.6362
132.00
48.93

ปี 2555
300.51
120
1.20
144.00
47.92

ปี 2553
186.70
120
0.85
0.54
0.31
102.00
54.63

การจ่ายเงินปันผล ปี 2555 ที'เสนอจ่าย 1.20 บาทต่อหุน้ สูงกว่าปี 2554 ที'จ่าย 1.10 บาทต่อหุน้ และสูงกว่าปี 2553 ที'มี
การจ่ายเงินปันผล 0.85 บาทต่อหุน้ โดยอัตราการจ่ายเงินปั นผลสอดคล้องกับนโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริ ษทั ฯ และไม่
ส่งผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริ ษทั ฯ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงเสนอที'ประชุมพิจารณา
ที'ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัว' ไปจํานวน 15.00 ล้านบาท และอนุมตั ิให้จ่ายเงินปัน
ผลในอัตราหุน้ ละ 1.20 บาท จํานวน 120 ล้านหุน้ เป็ นเงินทั%งสิ%น 144.00 ล้านบาท โดยจ่ายจากกิจการที'ได้รับการส่งเสริ มการ
ลงทุน โครงการกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริ มเลขที' 1627(2)/2554 จํานวน 19.20 ล้านบาท โครงการลําพูน 4 บัตรส่งเสริ มเลขที'
1628(2)/2554 จํานวน 25.80 ล้านบาท และจ่ายจากกิจการที'ไม่ได้รับการส่งเสริ มการลงทุนซึ'งเสี ยภาษีร้อยละ 30 จํานวน
99.00 ล้านบาท กําหนดจ่ายเงินปันผลในวันศุกร์ที' 17 พฤษภาคม 2556 ด้วยคะแนนเสี ยงเปนเอกฉันท์ จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วม
ประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

128
128
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนเสี ยง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

110,501,382
110,501,382
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
100
0
0

ก่อนเข้าวาระที' 5 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ'ม
วาระที 5 พิจารณาเลือกตั"งกรรมการแทนกรรมการทีต ้ องออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
(5.1) พิจารณาเลือกตั%งกรรมการแทนกรรมการที'ตอ้ งออกตามวาระ
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า กรรมการบริ ษทั ที'ได้จดทะเบียนไว้กบั กระทรวงพาณิ ชย์ในขณะนี%มีอยู่
ทั%งหมด 10 ท่าน ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 21 กําหนดไว้วา่ ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครั%ง ให้กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึ'งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจํานวนกรรมการที'จะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ที'สุดกับส่วนหนึ'งในสาม (1/3) กรรมการซึ'งพ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตั%งใหม่ได้ ในการประชุม
สามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที' 39 นี% มีกรรมการที'ตอ้ งออกจากตําแหน่งตามวาระ จํานวน 3 ท่าน คือ
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1. นายมนู
2. นายสุพจน์
3. นายวันชัย

ลีลานุวฒั น์ กรรมการ
ภควรวุฒิ กรรมการ
อํ'าพึ'งอาตม์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ

เนื'องจากนายมนู ลีลานุวฒั น์ และนายวันชัย อํ'าพึ'งอาตม์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้าดํารงตําแหน่งอีกวาระ
หนึ'ง ดังนั%น คณะกรรมการสรรหา ซึ'งไม่รวมผูม้ ีส่วนได้เสี ย ได้พิจารณาคุณสมบัติเป็ นรายบุคคลของกรรมการที'ออกตาม
วาระ 1 ท่าน และบุคคลภายนอกอีก 2 ท่านแล้ว มีมติเห็นชอบเสนอให้เลือกตั%งเป็ นกรรมการบริ ษทั ดังนี%
1. นายสุพจน์
ภควรวุฒิ กรรมการที'ออกตามวาระเป็ นกรรมการต่อไปอีกวาระหนึ'ง
2. นางสาวมาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์ เป็ นกรรมการ
3. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล เป็ นกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายวันชัย อํ'าพึ'งอาตม์
โดยอยูใ่ นตําแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที'เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที'ตนแทน
คณะกรรมการบริ ษทั ซึ'งไม่รวมกรรมการที'ได้รับการเสนอชื'อ ได้หารื อกันอย่างกว้างขวาง เห็นชอบตามที'คณะกรรมการ
สรรหาเสนอ โดยพิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบแล้ว ถึงคุณสมบัติของกรรมการที'ออกตามวาระและผูท้ ี'ได้รับการเสนอชื'อ
เป็ นกรรมการเป็ นรายบุคคล โดยรายนายสุพจน์ ภควรวุฒิ ซึ'งดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั อยูเ่ ดิม เห็นว่าเป็ นบุคคลที'มี
ความรู ้ ความสามารถ และมีผลการปฏิ บัติงานในตําแหน่ งหน้าที' กรรมการบริ ษทั และกรรมการชุดย่อยเป็ นอย่างดี ได้
ใช้ประสบการณ์เสนอแนะแนวนโยบายแก่บริ ษทั ทําให้งานของบริ ษทั ประสบความสําเร็ จด้วยดีตลอดมา ส่วนกรรมการ
ใหม่ที'ได้รับการเสนอชื'อ คือ นางสาวมาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์ และพล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล ทั%งสองท่าน เป็ นผูม้ ีความรู ้
ความสามารถ มีประสบการณ์ดา้ นต่างๆ มีวสิ ยั ทัศน์ที'กว้างไกล ทั%งนี% บุคคลที'ได้รับการเสนอชื'อทั%ง 3 ท่าน มีคุณสมบัติตาม
พระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ข้อกําหนดของคณะกรรมการกํากับตลาดทุน และข้อบังคับบริ ษทั จึง
เห็นสมควรเสนอต่อที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื'อเลือกตั%งเป็ นกรรมการบริ ษทั
อนึ'ง ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัดพ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้อบังคับของบริ ษทั ฯข้อ 30 ได้กาํ หนดว่า ห้าม
มิให้กรรมการของบริ ษทั ไปเป็ นกรรมการของบริ ษทั อื'นที'ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริ ษทั ฯ เว้นแต่จะได้แจ้งให้ที'ประชุมผูถ้ ือหุน้ ทราบ ฉะนั%น จึงขอแจ้งต่อที'ประชุมผูถ้ ือหุน้ ก่อนที'จะพิจารณาลงมติ
เลือกตั%งกรรมการว่า นายสุพจน์ ภควรวุฒิ เป็ นกรรมการในบริ ษทั ไทยทาคายา จํากัด ซึ'งประกอบกิจการอันมีสภาพอย่าง
เดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษทั ฯ
ประวัติของบุคคลที'ได้รับการเสนอชื'อ ให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษทั ทั%ง 3 ท่าน และนิยามกรรมการอิสระ ตามสิ' ง
ที'ส่งมาด้วยลําดับที' 3 และ 4 ได้ส่งให้ท่านผูถ้ ือหุน้ พร้อมกับหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ว และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม
เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงได้แจ้งต่อที'ประชุมว่า เนื'องจากวิธีการลงคะแนนเสี ยงในวาระเลือกตั%งกรรมการ ต่างจากวาระ
อื'นๆ จึงขอให้ผถู ้ ือหุน้ ทุกท่านทั%งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรื องดออกเสี ยง โปรดลงคะแนนเสี ยงในบัตรลงคะแนนเลือกตั%ง
กรรมการแต่ละท่าน และเมื'อลงคะแนนพร้อมลงนาม ครบทั%ง 3 ท่านแล้ว ขอให้ส่งบัตรลงคะแนน ให้กบั เจ้าหน้าที'ของบริ ษทั ฯ
เพื'อเก็บไว้เป็ นหลักฐาน หลังจากนั%นจึงเสนอให้ที'ประชุมพิจารณาเลือกตั%งบุคคลที'มีรายนามต่อไปนี%เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ
ของบริ ษทั ฯ เป็ นรายบุคคล ดังนี%
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หน้ า 7 จากจํานวน 13 หน้ า

1. นายสุพจน์
ภควรวุฒิ กรรมการ
ที'ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
128 ราย รวมจํานวนเสี ยง 110,501,382 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
128 ราย จํานวน
110,501,382 เสี ยง
100
ไม่เห็นด้วย
0 ราย จํานวน
0 เสี ยง
0
งดออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 เสี ยง
0
2. นางสาวมาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์ กรรมการ
ที'ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
128 ราย รวมจํานวนเสี ยง 110,501,382 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
128 ราย จํานวน
110,501,382 เสี ยง
100
ไม่เห็นด้วย
0 ราย จํานวน
0 เสี ยง
0
งดออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 เสี ยง
0
3. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบแทนนายวันชัย อํ'าพึ'งอาตม์ โดยอยูใ่ น
ตําแหน่งกรรมการตรวจสอบได้เพียงเท่าวาระที'เหลืออยูข่ องกรรมการตรวจสอบที'ตนแทน
ที'ประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมตั ิดว้ ยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
128 ราย รวมจํานวนเสี ยง 110,501,382 เสี ยง คิดเป็ นร้อยละ
เห็นด้วย
128 ราย จํานวน
110,501,382 เสี ยง
100
ไม่เห็นด้วย
0 ราย จํานวน
0 เสี ยง
0
งดออกเสี ยง
0 ราย จํานวน
0 เสี ยง
0
ดังนั%นคณะกรรมการบริ ษทั ปี 2556 มีจาํ นวน 10 ท่าน ดังนี%
1. นายบุณยสิ ทธิ@
โชควัฒนา
2. นางวาริ นทร์
ลีลานุวฒั น์
3. นายสุพจน์
ภควรวุฒิ
4. นางสาวดุษฎี
สุนทรธํารง
5. นายวิชยั
สุฐิติวนิช
6. นายผดุง
เตชะศริ นทร์
7. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
8. นายกฤช
ฟอลเล็ต
9. นางสาวมาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์
10. พล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล
โดยบริ ษทั ฯ มีกรรมการอิสระจํานวน 4 ท่าน คือ นายผดุง เตชะศริ นทร์ รศ.นเรศร์ เกษะประกร นายกฤช ฟอลเล็ต
และพล.ต.ท. อัมริ นทร์ เนียมสกุล ซึ'งมากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการทั%งคณะ และกรรมการอิสระทั%ง 4 ท่าน ดํารงตําแหน่ง
กรรมการตรวจสอบด้วย ครบตามข้อกําหนดของกฎหมาย
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หน้ า 8 จากจํานวน 13 หน้ า

(5.2) พิจารณากําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 32 ห้ามมิให้บริ ษทั จ่ายเงินหรื อทรัพย์สินอื'น
ใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จะจ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื'น โดยปกติวิสัยใน
ฐานะที'เป็ นกรรมการของบริ ษทั ทั%งนี% ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที'กรรมการได้รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้าง
ของบริ ษทั ฯ ซึ'งในปี 2555 ที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครั%งที' 38 ได้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ
9,000,000 บาท และบริ ษทั ฯได้จ่ายไปเป็ นเงินทั%งสิ%น 8,177,000 บาท โดยจ่ายให้คณะกรรมการบริ ษทั เป็ นค่าเบี%ยประชุม
จํานวนเงิน 328,000 บาท และค่าตอบแทนประจําปี จํานวนเงิน 6,850,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการตรวจสอบเป็ นค่าเบี%ย
ประชุม จํานวนเงิน 856,000 บาท จ่ายให้คณะกรรมการสรรหา เป็ นค่าเบี%ยประชุม จํานวนเงิน 52,000 บาท จ่ายให้
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน เป็ นค่าเบี%ยประชุม จํานวนเงิน 52,000 บาท และจ่ายให้คณะกรรมการบริ หารความเสี' ยง
เป็ นค่าเบี%ยประชุม จํานวนเงิน 39,000 บาท
สําหรับปี 2556 คณะกรรมการบริ ษทั เห็นชอบ ตามการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ ซึ'ง
ได้พิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษทั ผลการดําเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที'ได้รับอนุมตั ิจากที'
ประชุมผูถ้ ือหุน้
จํานวนเงินค่าตอบแทนที'จ่ายในปี ที'ผา่ นมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที'ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุ่มธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอํานาจ หน้าที' และความรับผิดชอบ เห็นสมควรเสนอที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เพื'อกําหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั
วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 10,000,000 บาท ทั%งนี% ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที'กรรมการบริ ษทั ได้รับในฐานะพนักงาน
หรื อลูกจ้างของบริ ษทั และเสนอให้จ่ายค่าเบี%ยประชุมในอัตราเดียวกับปี 2555 ดังนี%
ค่าเบี%ยประชุม

คณะกรรมการบริ ษทั
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายเดือน
รายไตรมาส
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสี' ยง
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ประธาน
กรรมการ

ปี 2556
(บาท/คน/ครั%ง)
10,000
8,000

ปี 2555
(บาท/คน/ครั%ง)
10,000
8,000

ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ
ประธาน
กรรมการ

10,000
8,000
60,000
30,000
10,000
8,000
10,000
8,000
6,000
5,000

10,000
8,000
60,000
30,000
10,000
8,000
10,000
8,000
6,000
5,000

หน้ า 9 จากจํานวน 13 หน้ า

ทั%งนี% ค่าเบี%ยประชุมจะจ่ายให้เฉพาะกรรมการที'เข้าร่ วมประชุม ส่วนค่าบําเหน็จกรรมการประจําปี จะจ่ายให้กรรมการ
ทุกคนโดยให้คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรร
ค่าตอบแทนที'เสนอนี% จะเริ' มใช้ต%งั แต่วนั ที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิ จนกว่าจะมีการเปลี'ยนแปลง โดยค่าตอบแทน
ที'จ่ายทั%งสิ%น เมื'อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาทที'ได้รับอนุมตั ิจากที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามมติของที'ประชุมผู ้
ถือหุน้ ซึ'งประกอบด้วย คะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจํานวนเสี ยงทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ'งมาประชุม
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงเสนอที'ประชุมพิจารณา
ที'ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้กาํ หนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษทั วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 10,000,000 บาท
ตามเสนอ ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

128
128
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนเสี ยง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

110,501,382
110,501,382
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
100
0
0

ก่อนเข้าสู่วาระที' 6 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมมาเพิ'ม
วาระที 6 พิจารณาแต่ งตั"งผู้สอบบัญชีและกําหนดจํานวนเงินค่ าสอบบัญชี
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า ตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ ข้อ 49 และข้อ 50 ผูส้ อบบัญชีตอ้ งไม่เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อ ผูด้ าํ รงตําแหน่งหน้าที'ใดๆ ของบริ ษทั ผูส้ อบบัญชีน% นั ให้ที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลือกตั%งทุก
ปี ผูส้ อบบัญชีซ' ึงออกไปนั%น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้
ปี 2555 ที'ประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ได้อนุมตั ิให้ ผูส้ อบบัญชีจากบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด เป็ นผูส้ อบ
บัญชีของบริ ษทั โดยมีค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน 881,500 บาท และมีค่าบริ การอื'นที'เกิดขึ%นในรอบปี บัญชี 2555 เป็ นค่าตรวจสอบ
การปฏิบตั ิตามสัญญาเกี'ยวกับการคํานวณค่าลิขสิ ทธิ@ จ่าย และตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื'อนไขของบัตรส่ งเสริ มการลงทุน
เป็ นเงินรวม 101,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริ ษทั ย่อย เป็ นเงินรวม 425,000 บาท ตามที'ได้แสดงไว้ในหนังสื อบอก
กล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้
สําหรับปี 2556 คณะกรรมการบริ ษทั เห็ นชอบตามที'คณะกรรมการตรวจสอบพิจารณาคัดเลือกและเสนอ ซึ' งได้
พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงาน การมีมาตรฐานการทํางานที'ดี มีคุณสมบัติตามข้อบังคับของบริ ษทั ฯ และ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี% เมื'อได้พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงาน
และอัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษทั จดทะเบียนอื'นในระดับเดียวกันแล้วมีค่าสอบบัญชีที'เหมาะสม โดยเสนอที'ประชุมสามัญ
ผูถ้ ือหุน้ อนุมตั ิแต่งตั%งผูส้ อบบัญชี ดังนี%
1. นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/หรื อ
2. นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ อีกวาระหนึ'งเป็ นวาระที' 4 โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชี สําหรับปี 2556 ดังนี%
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง ที 39

หน้ า 10 จากจํานวน 13 หน้ า

1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3
369,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจํางวดวันที' 31 ธันวาคม
512,500 บาท
รวมทั%งสิ%น
881,500 บาท
ซึ'งเท่ากับค่าสอบบัญชีของปี 2555
ทั%งนี% บริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จํากัด และผูส้ อบบัญชีตามรายชื'อที'เสนอมานั%น ไม่มีความสัมพันธ์ และ /
หรื อ ไม่มีส่วนได้เสี ยกับบริ ษทั / บริ ษทั ย่อย / ผูบ้ ริ หาร / ผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ หรื อผูท้ ี'เกี'ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงเสนอใหที'ประชุมพิจารณา
ที'ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั%ง นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 2109 และ/
หรื อ นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผูส้ อบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 5875 แห่งบริ ษทั เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จํากัด เป็ นผูส้ อบบัญชีของบริ ษทั ฯ ประจําปี 2556 โดยกําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีตามรายละเอียดข้างต้น เป็ นเงิน
881,500.-บาท ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

128
128
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนเสี ยง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

110,501,382
110,501,382
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
100
0
0

ก่อนเข้าสู่วาระที' 7 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ'ม
วาระที 7 พิจารณาแก้ ไขเพิม เติมหนังสือบริคณฑ์ สนธิ ข้ อ 3 (วัตถุประสงค์ ของบริษัทข้ อ13)
กรรมการผูจ้ ดั การ ได้กล่าวต่อที'ประชุมว่า เพื'อให้สอดคล้องกับการดําเนินธุรกิจในปัจจุบนั เนื'องจากบริ ษทั ฯมีสภาพ
คล่องส่วนเกิน และมีการบริ หารจัดการทางการเงินส่วนหนึ'งเป็ นการให้กยู้ มื เงิน และเพื'อเป็ นหลักประกันในการชําระหนี%
บริ ษทั ฯจึงเห็นสมควรที'จะมีการรับจํานองอสังหาริ มทรัพย์ เพื'อเป็ นหลักประกันการชําระหนี% จึงขอเสนอแก้ไขเพิ'มเติม
หนังสื อบริ คณห์สนธิ ข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯข้อ 13 ดังนี%

ปัจจุบนั ข้อ 13. “ทําการกูย้ ืมเงิน ให้กยู้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีธนาคาร โดยมีหรื อไม่มีหลักทรัพย์เป็ นประกัน
หรื อเข้าเป็ นผูค้ % าํ ประกัน ทําการจํานําและรับจํานํา ทําการจํานองทั%งอสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ และรับ
จํานองทรัพย์สินเพื'อคํ%าประกันการเข้าทํางานของพนักงานบริ ษทั
ขายฝากทรัพย์สินของบริ ษทั เพื'อประโยชน์ใน
กิจการ”
แก้ไขเพิ'มเติมเป็ นข้อ13. “กูย้ ืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร นิติบุคคล หรื อสถาบันการเงินอื'น และให้
กูย้ ืมเงินหรื อให้เครดิตด้วยวิธีการอื'น โดยจะมีหลักประกันหรื อไม่กต็ าม ทําการจํานําและรับจํานํา ทําการจํานอง
อสังหาริ มทรัพย์และสังหาริ มทรัพย์ รับจํานองทรัพย์สินเพื'อคํ%าประกันการเข้าทํางานของพนักงานบริ ษทั รับจํานอง
เพื'อประกันการชําระหนี%ของบริ ษทั ขายฝากทรัพย์สิน รับขายฝากทรัพย์สิน เพื'อประโยชน์ในกิจการของบริ ษทั และ
ให้ประกันหรื อเข้าเป็ นนายประกันสําหรับบุคคล หรื อนิติบุคคลใด ๆ หรื อสําหรับการที'บุคคลหรื อนิติบุคคลเหล่านั%น
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หน้ า 11 จากจํานวน 13 หน้ า

จะปฏิบตั ิตามสัญญาต่าง ๆ และเฉพาะอย่างยิ'งแก่ลูกค้า บุคคล หรื อ นิติบุคคลอื'นที'ทาํ การติดต่อกับบริ ษทั รวมทั%ง
การ รับ ออก โอน และสลักหลังตัวn เงิน หรื อตราสารที'เปลี'ยนมือได้อย่างอื'นเว้นแต่ในธุรกิจสถาบันการเงิน”
ในการแก้ไขเพิ'มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิขอ้ 3 วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯข้อ 13 นี% ขอให้ที'ประชุมมอบอํานาจให้
กรรมการบริ ษทั สามารถแก้ไขเพิม' เติมข้อความ หรื อถ้อยคําในวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯที'แก้ไขเพิ'มเติมดังกล่าว ตาม
คําแนะนําของนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ตามพระราชบัญญัติบริ ษทั มหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 31 การแก้ไขเพิ'มเติมหนังสื อบริ คณห์สนธิขอ้ 3
วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ให้ถือคะแนนเสี ยงไม่นอ้ ยกว่าสามในสี' (3/4) ของจํานวนเสี ยงทั%งหมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ'งมาประชุมและ
มีสิทธิออกเสี ยงลงคะแนน
และเปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ ซักถาม เมื'อไม่มีผถู ้ ือหุน้ ท่านใดซักถาม จึงเสนอที'ประชุมพิจารณา
ที'ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติอนุมตั ิให้แก้ไขเพิ'มเติมหนังสื อบริ คณฑ์สนธิ ข้อ 3 (วัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯข้อ13) ตาม
เสนอ และมอบอํานาจให้กรรมการบริ ษทั สามารถแก้ไขเพิ'มเติมข้อความ หรื อถ้อยคําในวัตถุประสงค์ของบริ ษทั ฯที'แก้ไข
เพิ'มเติมดังกล่าว ตามคําแนะนําของนายทะเบียนบริ ษทั มหาชนจํากัด กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิ ชย์
ด้วยคะแนนเสี ยงเป็ นเอกฉันท์จากผูถ้ ือหุน้ ที'เข้าร่ วมประชุมและมีสิทธิออกเสี ยง ดังนี%
ผูถ้ ือหุน้ ทั%งหมด
เห็นด้วย
ไม่เห็นด้วย
งดออกเสี ยง

128
128
0
0

ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจํานวนเสี ยง
จํานวน
จํานวน
จํานวน

110,501,382
110,501,382
0
0

เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง
เสี ยง

คิดเป็ นร้อยละ
100
0
0

ก่อนเข้าสู่วาระที' 8 ไม่มีผเู ้ ข้าร่ วมประชุมเพิ'ม
วาระที 8 พิจารณาเรืองอืน ๆ
กรรมการผูจ้ ดั การได้เปิ ดโอกาสให้ผถู ้ ือหุน้ สอบถาม หรื อให้ขอ้ เสนอแนะต่อที'ประชุม
นายฉัตรเฉลิม องอาจธานศาล ผูร้ ับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผูล้ งทุนไทยในฐานะผูถ้ ือหุน้ ได้มีขอ้ ซักถามดังนี%
ในอดีตที'ผา่ นมามีบริ ษทั จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์หลายบริ ษทั ได้รับผลกระทบเรื' องเครื' องหมายการค้า โดย
บริ ษทั เจ้าของเครื' องหมายการค้าจากต่างประเทศเข้ามาทําเอง อยากทราบว่า บริ ษทั ฯมีแนวทางบริ หารความเสี' ยงดังกล่าว
อย่างไร
ประธานกรรมการได้ช% ีแจงว่า บริ ษทั ธนูลกั ษณ์ จํากัด (มหาชน) เป็ นอีกบริ ษทั หนึ'งที'ทาํ ธุรกิจ และใช้เครื' องหมาย
การค้าจากต่างประเทศในการทําการค้า แต่ความเสี' ยงที'เกิดขึ%นนับว่าน้อยมาก เนื'องจากความสัมพันธ์ที'ดีมีความร่ วมมือกัน
อย่างลึกซึ%งใกล้ชิดมาก ระหว่างบริ ษทั ฯ กับเจ้าของเครื' องหมายการค้า ยกตัวอย่างเช่น เครื' องหมายการค้า ARROW ที'เราเป็ น
ตัวแทนจําหน่ายมานานกว่า 30 ปี Guy Laroche เราก็เป็ นตัวแทนจําหน่ายมาเกือบจะ 30 ปี เช่นกัน การดําเนินการระหว่างบริ ษทั
ฯ กับเจ้าของเครื' องหมายการค้านั%นอยูใ่ นลักษณะที' win win ด้วยกันทุกฝ่ าย คือเราสามารถทําสิ นค้าขยายตลาดได้ โดยใช้
เครื' องหมายการค้าของเขามาเป็ นตัวนําก็ประสบความสําเร็ จ เขาก็ให้ knowhow ในเรื' องของการออกแบบ และเทคนิคการผลิต
ต่าง ๆ ทั%งสองฝ่ ายก็ปฏิบตั ิต่อกันด้วยความซื'อตรง ประวัติที'ผา่ นมาคือความร่ วมมือกันเป็ นอย่างดี ขณะเดียวกันบริ ษทั ฯ
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ตระหนักถึงความเสี' ยงนี% จึงส่งเสริ มการทําสิ นค้าด้วยเครื' องหมายการค้าที'จดทะเบียนเป็ นของบริ ษทั ฯ เช่น
การค้า BSC และเสื% อเด็ก CADEAU และหาโอกาสในการขยายไปในภูมิภาคนี%ดว้ ย

เครื' องหมาย

เมื'อไม่มีผใู ้ ดเสนอเรื' องอื'นใดเข้าสู่ที'ประชุม และไม่มีขอ้ ซักถามใดๆ จากผูถ้ ือหุน้ นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์ ประธาน
ที'ประชุม ได้กล่าวขอบพระคุณผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านที'ได้มอบความไว้วางใจให้คณะกรรมการบริ ษทั ชุดนี%บริ หารกิจการของบริ ษทั ฯ
ต่อไป จากภาระที'ได้รับมอบหมายนี% คณะกรรมการบริ ษทั จะทํางานอย่างเต็มความสามารถ เพื'อประโยชน์ของท่านผูถ้ ือหุน้
ทุกท่าน พนักงาน และองค์กร และขอบพระคุณท่านผูถ้ ือหุน้ ทุกท่านอีกครั%งหนึ'งที'ได้สละเวลา มาร่ วมประชุมในวันนี%
และได้เชิญผูเ้ ข้าร่ วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื'มนํ%าชา กาแฟ ซึ'งทางบริ ษทั ฯ ได้จดั เตรี ยมไว้

เลิกประชุมเวลา 12.00 น.

…….....................................
(นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒั น์)
ประธานที'ประชุม
ผูบ้ นั ทึก
……….......................................
(นายศุภโชค สิ ริจนั ทรดิลก)
เลขานุการบริ ษทั
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