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บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 43
วันที่ประชุม
สถานที่ประชุม

: วันอังคารที่ 25 เมษายน 2560
: ณ ห้ องประชุมเจ้ าพระยา 2 โรงแรมมณเฑียร ริ เวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3
แขวงบางโคล่ เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
จานวนผู้ถือหุ้น
: ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิเข้ าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นในวันจันทร์ ที่ 13 มีนาคม 2560 และ
รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยวิธี ปิดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 มีจานวนผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 680 ราย รวม
จานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 120,000,000 หุ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่ มประชุมเวลา 10.00 น.
นายศุภโชค สิริจนั ทรดิลก เลขานุการบริ ษัท แจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า ณ เวลา 10.00 น. มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ า
ร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 ของ บริ ษัท ธนูลกั ษณ์ จากัด (มหาชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้ าร่วมประชุมด้ วยตนเอง จานวน 34 คน
จานวนหุ้น 4,212,114 หุ้น เป็ นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าประชุมแทน 51 ราย จานวนหุ้น 102,411,207 หุ้น รวมผู้เข้ าประชุม
ทังสิ
้ ้นจานวน 57 คน เป็ นผู้ถือหุ้นทังสิ
้ ้น 85 ราย ถือหุ้นรวม 106,623,321 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 88.85 ของจานวนหุ้นที่ออกและ
เรี ยกชาระแล้ ว ครบเป็ นองค์ประชุมตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อที่ 36 คือ “ต้องมี ผูถ้ ื อหุ้นและผูร้ ับมอบฉันทะจากผูถ้ ื อหุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่ งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผูถ้ ื อหุ้นทัง้ หมดและต้องมี ห้นุ นับรวมกันไม่ นอ้ ยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที ่จาหน่ายได้ทงั้ หมด จานวน 120,000,000 หุ้น” เรี ยนเชิญ นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒ
ั น์ ประธานกรรมการ ทาหน้ าที่
เป็ นประธานที่ประชุม กล่าวเปิ ดการประชุม
นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒ
ั น์ ประธานที่ประชุมกล่าวต้ อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่านเข้ าสูก่ ารประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 43 และ
ก่อนที่จะดาเนินการประชุมตามวาระได้ แนะนากรรมการบริ ษัท กรรมการชุดย่อยทุกชุด และเลขานุการบริ ษัท ดังนี ้
1. นางวาริ นทร์

ลีลานุวฒ
ั น์

2. นายสุพจน์

ภควรวุฒิ

3. นางสาวดุษฎี

สุนทรธารง

4. นางสาวมาริ นทร์ ลีลานุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการ
ประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการรองผู้จดั การ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน
กรรมการบริ ษัท
กรรมการบริ หาร
รองผู้อานวยการฝ่ ายพัฒนาธุรกิจต่างประเทศ
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5. นายธรรมรัตน์

โชควัฒนา

6. นายผดุง

เตชะศริ นทร์

7. รองศาสตราจารย์ นเรศร์ เกษะประกร
8. นายกฤช

ฟอลเล็ต

กรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

เลขานุการบริ ษัท นายศุภโชค สิริจนั ทรดิลก
ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ กรรมการบริ ษัทเข้ าร่วมประชุม 8 ท่าน จากจานวนกรรมการทังหมดที
้
่มี 9 ท่าน
คิดเป็ น 89% โดยประธานกรรมการ ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ประธานกรรมการบริ หาร
และผู้บ ริ หารสูงสุดด้ านบัญ ชี และการเงิน เข้ าร่ วมประชุม ด้ วย และมอบหมายให้ นายสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ
ดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ
ก่อนเริ่ มประชุม กรรมการผู้จดั การ ได้ แนะนากรรมการบริ หาร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็ นสักขีพยานในการลงคะแนน และ
นับคะแนนเสียงที่มาร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการบริ หาร
1. นายสุชาติ
ลายลักษณ์ศิริ
รองผู้อานวยการฝ่ ายธุรกิจ MEN’S WEAR B
2. นางสาวกชกร
ปึ งศิริเจริ ญ
ที่ปรึกษาฝ่ ายธุรกิจเครื่ องหนัง
3. นางสาวศิริพร
หาญอุดมลาภ
ที่ปรึกษาฝ่ ายทรัพยากรบุคคล
4. ดร.ม.ล.ศิราภิรมย์ ธีรประเสริ ฐ
รองผู้อานวยการฝ่ ายกลยุทธ์องค์กร
5. นางสาวยุพาพร
เจียรกุล
ผู้จดั การส่วนบัญชี 2
6. นางเตือนใจ
ปึ งศิริเจริ ญ
รองผู้จดั การส่วนพัฒนาและจัดซื ้อวัตถุดิบ
ผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุมครัง้ นี ้และเป็ นสักขีพยานในการลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
นายอนุสรณ์
เกียรติกงั วาฬไกล จาก บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด
และให้ เลขานุการบริ ษัท แจ้ งเรื่ องที่เป็ นสาระสาคัญให้ ที่ประชุมทราบ ก่อนดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี ้
1. บริ ษัทฯ ให้ ความสาคัญเรื่ องการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้น อย่างเป็ นธรรมและเท่าเที ยม ดังนัน้ จึงได้ ดาเนินการในเรื่ อง
ต่าง ๆ ดังนี ้
1.1 บริ ษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสามารถเสนอเรื่ องที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็ นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัทก่อนการกาหนดวาระการประชุม ในระหว่างวันที่
1 ธันวาคม ถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2559 ปรากฏว่าไม่มีผ้ ูถือหุ้น เสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อ เสนอชื่ อ
บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท แต่อย่างใด
1.2 ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคาถามล่วงหน้ า ทางไปรษณีย์ และ/หรื อ WEBSITE ของบริ ษัทฯ
1.3 ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้ออกเสียงลงคะแนน
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2. ผู้ถือหุ้นสามารถซักถามได้ ทกุ วาระโดยแนะนาชื่อ นามสกุล และจานวนหุ้นที่ถือ การซักถามขอให้ อยู่ในประเด็นของ
วาระนัน้ ๆ หากข้ อซักถามไม่เกี่ยวข้ องกับวาระ ขออนุญาตรวบรวมไว้ ถามในวาระที่ 8 พิจารณาเรื่ องอื่น ๆ
3. วิธีการลงมติต่าง ๆ ในการประชุม ครัง้ นี ้ ให้ ถือตามข้ อบังคับของบริ ษัท ฯ ข้ อที่ 43 คือ “ให้นบั 1 หุ้น เป็ น 1 เสี ยง”
การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทาโดยเปิ ดเผย ซึ่ง ผู้ถื อหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ ว ย หรื อ งดออก
เสียง ในแต่ละวาระ โดยการยกป้ายคะแนน ซึ่งได้ รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้ าร่วมประชุม การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือ
หุ้น ที่อ อกเสีย งลงคะแนน ไม่เ ห็น ด้ ว ย หรื อ งดออกเสีย ง รวมทั ้งคะแนนเสีย งตามบัต รเสีย (ถ้ า มี) เท่า นั ้น จากนั ้นจะนา
คะแนนเสีย งดัง กล่า วหัก ออกจากจานวนเสีย งทัง้ หมดที่เ ข้ า ร่ ว มประชุม ส่ว นที่เหลือ จะถื อ ว่า เป็ นคะแนนเสีย งที่เ ห็น ด้ ว ย
ในวาระนัน้ ๆ
สาหรับกรณีที่ถือเป็ นบัตรเสีย หมายถึง กรณีที่ ลงคะแนนเกินกว่าหนึ่งช่อง หรื อกรณีที่มีการขีดฆ่าในบัตรลงคะแนน โดย
ไม่ลงชื่อกากับบริ เวณที่ขีดฆ่า
เพื่อเป็ นการอานวยความสะดวกในการลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุม และความเรี ยบร้ อยโปร่ งใสในการนับคะแนนในแต่ละ
วาระ บริ ษัทฯ ได้ นาระบบ Barcode มาใช้ ในการดาเนินการประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นการลงคะแนน การนับคะแนน และผลของ
การลงคะแนนในแต่ละวาระพร้ อมกันบนจอแสดงผลด้ านข้ างของเวทีทงสองด้
ั้
าน
ตัวอย่างป้ายคะแนนและบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตังกรรมการปรากฏบนจอโปรเจคเตอร์
้
การลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็ น 2 กรณี ดังนี ้
1. วาระใด ๆ ยกเว้ นวาระเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียง กรุณายกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่
จะนับคะแนน พร้ อมทั ้งแจกบัตรลงคะแนนตามแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบีย น ระบุค วามเห็นพร้ อมทั ้งลง
นาม และส่งคืนเจ้ าหน้ าที่ทนั ที
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ บริ ษัทฯ จะดาเนินการเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล ผู้ถื อ หุ้น ทุกท่านโปรดระบุความเห็น
เลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคล พร้ อมทังลงนามในบั
้
ตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตังกรรมการ
้
กรณีผ้ ถู ือหุ้นไม่เห็นด้ วย หรื อ
งดออกเสียง ในการเลือกตังกรรมการท่
้
านใด ให้ ยกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนน เมื่อลงมติเลือกตังกรรมการครบทุ
้
ก
ท่าน เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสาหรับวาระเลือกตังกรรมการจากผู
้
้ ถือหุ้นทุกท่าน
ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทาหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นเข้ าร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ ในระบบประมวลผลเรี ยบร้ อยแล้ ว
ในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นมาลงทะเบียนเข้ าร่ วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้ เริ่ มแล้ ว ผู้ถือหุ้นดังกล่าวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ ในวาระที่ยงั ไม่ได้ เริ่ มพิจารณา โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบก่อนเข้ าวาระทุกครัง้ และนับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มาเข้ าร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุม ตังแต่
้ วาระที่ได้ ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรายงานการ
ประชุมต่อไป
กรรมการในฐานะผู้ถือหุ้น ขอใช้ สทิ ธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการบริ ษัททุกวาระ ในกรณี
ที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการเป็ นผู้ลงมติแทน ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ต่อไปจะเป็ นการเข้ าสูว่ าระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ตามที่ทา่ นกรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งไว้
ก่อนเข้ าวาระที่ 1 มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จานวนผู้ถือหุ้น 2 ราย รวมจานวนหุ้น 3,340 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 59 คน จานวน 87 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 106,626,661 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 88.86
ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
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วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถอื หุ้นครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุม ว่า บริ ษัทฯ จัดทารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 26
เมษายน 2559 ส่งให้ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้ อมทั ้งเผยแพร่ ทางเว็บไซต์ของบริ ษัท ฯ ภายใน 14 วัน นับแต่วนั
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และส่งให้ กรมพัฒนาธุรกิจการค้ า กระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนด ตามสาเนา
รายงานการประชุม ที่ได้ ส่ง ให้ ผ้ ูถื อหุ้นเพื่อ พิจ ารณาพร้ อมหนัง สือ บอกกล่า วนัดประชุม ตามสิ่ง ที่ส่งมาด้ วยลาดับ ที่ 1 ซึ่ง
คณะกรรมการบริ ษัทเห็นว่าได้ บนั ทึกโดยถูกต้ อง
การลงมติในวาระนีต้ ้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสี ยงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและ
มีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
87
เห็นด้ วย
87
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ
คิดเป็ นร้ อยละ

100
0
0
0

ก่อนเข้ าวาระที่ 2 ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปี ที่ผ่านมา
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริ ษัท และผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ในรอบ
ปี 2559 ได้ จัดพิมพ์ รายละเอียดในรายงานประจาปี 2559 ซึ่งจัดทาขึน้ ตามข้ อกาหนดของสานักงานคณะกรรมการกากับ
หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ สง่ ให้ ผ้ ถู ือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้ อมหนังสือบอก
กล่าวนัดประชุมตามสิง่ ที่สง่ มาด้ วยลาดับที่ 2 แล้ ว โดยมีรายละเอียดที่สาคัญ 2 เรื่ อง ดังนี ้
1. ผลการดาเนินงานในปี 2559
กลุม่ บริ ษัทมีรายได้ รวม 2,133.49 ล้ านบาท ลดลงจากปี 2558 ร้ อยละ 4.24 มีกาไรสุทธิ 205.31 ล้ านบาท เพิ่มขึ ้นร้ อยละ
18.54 ยอดขายในประเทศ จานวน 1,338.59 ล้ านบาท ลดลงจานวน 39.47 ล้ านบาท หรื อคิดเป็ นร้ อยละ 2.86 เนื่องจาก
ปริ มาณจาหน่ายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่วนยอดขายต่างประเทศ จานวน 670.17 ล้ านบาท ลดลงจานวน
27.12 ล้ านบาทหรื อคิดเป็ นลดลงร้ อยละ 3.89 เนื่องจากปริ มาณจาหน่ายลดลง ตามภาวะเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ชะลอตัว
ในขณะที่กลุม่ บริ ษัทได้ รับประโยชน์จากการอ่อนค่าของเงินบาทเมื่อเปรี ยบเทียบกับสกุลเงินเยน US$ และยูโร
2. การดาเนินการในเรื่องการต่ อต้ านการทุจริตคอร์ รัปชั่น
ด้ วยค่านิยมของบริ ษัทฯ ที่ไม่สนับสนุนให้ กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ทุจริ ต ให้ หรื อ รับสินบน เพื่อให้ ได้ มาซึ่ง
ผลประโยชน์ของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้ บนั ทึกไว้ ในหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริ ษัทฯ จริ ยธรรมธุรกิจ และจรรยาบรรณพนักงาน
ดังนันเพื
้ ่อให้ สอดคล้ องกับค่านิยมดังกล่าว ตลอดจนเพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์และความรับผิดชอบต่อสังคม บริ ษัทฯ ได้
ดาเนินการดังนี ้
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1. ที่ประชุมคณะกรรมการบริ ษัท เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2559 มีมติอนุมตั ิข้อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
โดยให้ มีผลบังคับใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ 4 มีนาคม 2559 เป็ นต้ นไป
2. ตามที่บริ ษัทฯ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเมื่อปี ที่แล้ วว่า จะยื่นแบบประเมินเพื่อขอการรับรองจากคณะกรรมการ
แนวร่ วมปฏิบตั ิของภาคเอกชนไทยในการต่อต้ านการทุจริ ต ภายในปี 2559 นัน้ บริ ษัทฯ ได้ ดาเนินการยื่นแบบประเมินดังกล่าว
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2559 และได้ รับการรับรองเป็ นสมาชิกภาคีเครื อข่ายต่อต้ านคอร์ รัปชัน่ เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2559
3. ปรับปรุงแก้ ไข กฎบัตรคณะกรรมการตรวจสอบ และกฎบัตรคณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง ให้ สอดคล้ องกับข้ อ
ปฏิบตั ิในการต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
4. ทบทวนระเบียบปฏิบตั ิตา่ งๆ ให้ สอดคล้ องกับข้ อปฏิบตั ิตามนโยบายต่อต้ านการคอร์ รัปชัน่
5. ดาเนินการให้ กรรมการและผู้บริ หาร เข้ ารับการอบรมความรู้ที่เกี่ยวข้ องอย่างต่อเนื่องสม่าเสมอ
6. ปฐมนิเทศพนักงานเข้ าใหม่ และจัดอบรมให้ กบั กรรมการ ผู้บริ หาร และพนักงาน ตามหลักสูตรการต่อต้ านทุจริ ต
คอร์ รัปชัน่ อย่างต่อเนื่อง
7. จัดทาหนังสือเวียนแจ้ งคูค่ ้ า เรื่ องงดรับของขวัญในเทศกาลต้ อนรับปี ใหม่ 2560
หลังจากนัน้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูถื อหุ้น ซัก ถาม เมื่ อไม่มี ผ้ ูถื อหุ้นท่านใดซักถาม กรรมการผู้จัด การได้ แ จ้ งต่อ ที่ ป ระชุม ว่า
เนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
ก่อนเข้ าวาระที่ 3 ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิน้ สุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า งบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ซึง่ ประกอบด้ วยงบแสดง
ฐานะการเงิน งบกาไรขาดทุนเบ็ดเสร็ จ งบแสดงการเปลีย่ นแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมายเหตุประกอบงบ
การเงิน พร้ อมทังรายงานของผู
้
้ สอบบัญชี ได้ จดั ทาขึ ้นโดยถูกต้ องตามที่ควรในสาระสาคัญตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน
ผ่านการตรวจสอบและรับ รองโดยผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ าต และได้ รับ ความเห็น ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ และ
คณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจาปี 2559 ซึง่ อยูใ่ นรูปแบบ CD-ROM ตามสิ่งที่สง่ มาด้ วย
ลาดับที่ 2 ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งไปยังท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ ว
ข้ อมูลที่สาคัญในปี 2559 มีดงั นี ้
หน่วย : ล้ านบาท
รายการ
สินทรัพย์ รวม
หนีส้ ินรวม
ส่ วนของเจ้ าของ
รายได้ รวม
กาไรสุทธิ (ส่ วนที่เป็ นของบริษัทใหญ่ )
กาไรต่ อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
4,118.81
606.98
3,505.07
2,133.49
205.31
1.71
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งบการเงินเฉพาะกิจการ
4,095.08
584.00
3,511.08
1,969.91
193.47
1.61
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การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึง่ มาประชุม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิงบการเงินสาหรับปี สิ ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2559 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์
จากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
87
เห็นด้ วย
87
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

ก่อนเข้ าวาระที่ 4 ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ ายเงินปั นผล
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า กาไรสะสมที่นามาจัดสรรในงวดนี ้ ตามงบการเงินเฉพาะของบริ ษัทฯ เป็ นดังนี ้
กาไรสะสมที่ยงั ไม่ได้ จดั สรร
2,156,459,521 บาท
กาไรสุทธิ สาหรับปี 2559
193,467,886 บาท
รวมเป็ นกาไรที่จะนามาจัดสรรทัง้ สิน้
2,349,927,407 บาท
คณะกรรมการบริ ษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นให้ อนุมตั ิจดั สรร ดังนี ้
สารองตามกฎหมาย
ได้ ตงไว้
ั ้ ครบแล้ ว จึงไม่ตงส
ั ้ ารองเพิ่มในปี นี ้
สารองทัว่ ไป เพื่อความมัน่ คงของบริ ษัทฯ
จานวนเงิน
9,700,000 บาท
เงินปั นผลหุ้นละ 0.85 บาท สาหรับจานวน 120 ล้ านหุ้น รวมเป็ นเงิน 102,000,000 บาท
คงเหลือกาไรสะสมที่ยงั ไม่ ได้ จัดสรรยกไป
2,238,227,407 บาท
โดยจ่ายเงินปั นผลจากกาไรของกิจการที่ได้ รับยกเว้ นภาษี เงินได้ นิติบคุ คล ดังนี ้
1. กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน โครงการกบินทร์ บุรี 4 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.18
บาท สาหรับจานวน 120,000,000 หุ้น เป็ นเงิน 21.60 ล้ านบาท
2. กิจการที่ได้ รับการส่งเสริ มการลงทุน โครงการลาพูน 4 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตราหุ้นละ 0.67 บาท
สาหรับจานวน 120,000,000 หุ้น เป็ นเงิน 80.40 ล้ านบาท
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาไม่ได้ รับเครดิตภาษี เงินปั นผลตามมาตรา 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎากร
ทังนี
้ ้ บริ ษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้นที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกาหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผล ในวันจันทร์ ที่
8 พฤษภาคม 2560 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ด้ วยวิธีปิด
สมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2560 และกาหนดจ่ายในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560
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รายละเอียดการจ่ายเงินปั นผล
1. กาไรสุทธิ
(ล้ านบาท)
2. จานวนหุ้น
(ล้ านหุ้น)

ปี 2559
193.47
120

ปี 2558
190.05
120

ปี 2557
214.97
120

3. เงินปั นผล
4. รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ ายทัง้ สิน้
5. อัตราเงินปั นผลต่ อกาไรสุทธิ

0.85
102.00
52.72

0.75
90.00
47.36

0.85
102.00
47.45

(บาท/หุ้น)
(ล้ านบาท)
(%)

การจ่ายเงินปั นผล ปี 2559 ที่เสนอจ่าย 0.85 บาทต่อหุ้น สูงกว่าปี 2558 ที่จ่าย 0.75 บาทต่อหุ้น และเท่ากับปี 2557
เป็ นไปตามผลประกอบการที่เกิดขึ ้นในปี 2559 ซึ่งสอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ และไม่สง่ ผลกระทบต่อ
สภาพคล่องของบริ ษัทฯ
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิให้ จดั สรรเป็ นทุนสารองทัว่ ไปจานวน 9.70 ล้ านบาท และอนุมตั ิให้ จ่ายเงินปั นผลใน
อัตราหุ้นละ 0.85 บาท จานวน 120,000,000 หุ้น เป็ นเงินทั ้งสิ ้น 102.00 ล้ านบาท โดยจ่ายจากกาไรของกิจการที่ได้ รับ
ยกเว้ น ภาษี เงินได้ นิติบคุ คล กิจ การที่ได้ รับ การส่งเสริ ม การลงทุน โครงการกบินทร์ บุรี 4 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1627 (2)/2554
จานวน 21.60 ล้ านบาท โครงการลาพูน 4 บัตรส่งเสริ มเลขที่ 1628 (2)/2554 จานวน 80.40 ล้ านบาท กาหนดจ่ายเงินปั นผล
ในวันจันทร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2560 ด้ วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์ จากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
87
เห็นด้ วย
87
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

ก่อนเข้ าวาระที่ 5 ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และสงวนสิทธิตาแหน่ งกรรมการที่ว่างลง
1 ตาแหน่ ง
กรรมการผู้จ ัดการ ได้ กล่าวต่อ ที่ป ระชุม ว่า กรรมการบริ ษัทที่ได้ จดทะเบีย นไว้ ก ับกระทรวงพาณิชย์ในขณะนี ้มีอ ยู่
ทังหมด
้
9 ท่าน ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 21 กาหนดไว้ ว่า “ในการประชุมสามัญประจาปี ทุกครั้ง ให้กรรมการบริ ษัทออก
จากตาแหน่งเป็ นจานวนหนึ่งในสาม (1/3) เป็ นอัตรา ถ้าจานวนกรรมการทีจ่ ะแบ่งออกให้ตรงเป็ นสาม (3) ส่วนไม่ได้ ก็ให้ออก
โดยจานวนใกล้ที่สดุ กับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการบริ ษัทซึ่ งพ้น จากตาแหน่งแล้วอาจได้รับเลื อกตัง้ ใหม่ ได้” ในการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 นี ้ มีกรรมการบริ ษัทที่ต้องออกจากตาแหน่งตามวาระ จานวน 3 ท่าน คือ
1. นายผดุง
เตชะศริ นทร์ กรรมการอิสระ
2. นายกฤช
ฟอลเล็ต
กรรมการอิสระ
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3. นางสาวดุษฎี สุนทรธารง กรรมการ
โดยนายกฤช ฟอลเล็ต แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับเข้ าดารงตาแหน่งอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการสรรหา ได้ พิจารณา
สรรหา และเสนอบุคคลเพื่อเข้ ารับการเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริ ษัท ประกอบด้ วยกรรมการที่ออกตามวาระ 2 ท่าน ดังนี ้
1. นายผดุง
เตชะศริ นทร์ กรรมการอิสระ
2. นางสาวดุษฎี สุนทรธารง กรรมการ
คณะกรรมการบริ ษ ั ท ซึ ่ง ไม่ร วมกรรมการบริ ษั ท ที ่ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ ได้ ห ารื อ กัน อย่า งกว้ า งขวาง เห็น ชอบเป็ น
รายบุค คลตามที่ค ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็น สมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุม สามัญ ผู้ถื อ หุ้น เลือ กตัง้ บุค คลทัง้ 2 ท่า นเป็ น
กรรมการบริ ษั ท ซึ่ง ได้ พิจ ารณาจากคุณ สมบัติข องบุค คลดัง กล่า วอย่า งละเอีย ดรอบคอบแล้ ว เห็น ว่า เป็ นบุค คลที่มีค วามรู้
ความสามารถ เป็ นผู้มีพื น้ ฐานความเชี่ ย วชาญจากหลากหลายวิช าชี พ รวมทัง้ ได้ พิจ ารณาผลการปฏิบ ัติง านของผู้ดารง
ตาแหน่งกรรมการบริ ษัทเดิม พบว่ากรรมการบริ ษัททัง้ 2 ท่าน ได้ ปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริ ษัทได้ เป็ นอย่างดี และท่าน
ที ่เ ป็ นกรรมการชุด ย่อ ย ก็ ไ ด้ ป ฏิบ ัต ิห น้ า ที ่ใ นฐานะกรรมการชุด ย่อ ยเป็ นอย่า งดีเ ช่น กัน ได้ ใ ช้ ป ระสบการณ์ เ สนอแนะ
แนวนโยบายที่เป็ นประโยชน์ แ ก่บ ริ ษั ท ฯ ทาให้ ง านของบริ ษั ท ฯ ประสบความสาเร็ จ ด้ ว ยดีตลอดมา รวมทัง้ มีคุณ สมบัติค รบ
ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ.2535 และข้ อกาหนดของคณะกรรมการกากับตลาดทุน
เนื่องจาก นายผดุง เตชะศริ นทร์ ซึ่ง เป็ นกรรมการอิสระที่ดารงตาแหน่งนานกว่า 9 ปี ยังคงมีคุณสมบัติค รบถ้ ว นตาม
ข้ อ กาหนดคุณ สมบัติก รรมการอิส ระ เป็ นผู้มีค วามรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ใ นด้ า นที่บ ริ ษั ท ฯ ต้ อ งการ และยัง
สามารถปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะกรรมการอิสระได้ เป็ นอย่างดี คณะกรรมการบริ ษัทจึงเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือ
หุ้นพิจารณาเลือกตัง้ นายผดุง เตชะศริ นทร์ เป็ นกรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง
ทัง้ นีป้ ระวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่ อให้ เข้ าดารงตาแหน่งกรรมการบริ ษัท มีรายละเอียดเพื่อการพิจารณาตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้ วย ลาดับที่ 3 และนิยาม “กรรมการอิสระ” ตามสิ่งที่ส่งมาด้ วยลาดับที่ 4
อนึ่ง ตามพระราชบัญ ญัติบ ริ ษั ท มหาชนจากัด พ.ศ.2535 มาตรา 86 และข้ อบัง คับ ของบริ ษัท ฯ ข้ อ 30 ได้ กาหนดว่า
“ห้า มมิ ใ ห้ก รรมการของบริ ษัท ฯ ไปเป็ นกรรมการของบริ ษัท อื ่น ที ่ป ระกอบกิ จ การอัน มี ส ภาพอย่ า งเดี ย วกัน และเป็ นการ
แข่ ง ขัน กับ กิ จ การของบริ ษัท ฯ เว้น แต่ จ ะได้แ จ้ ง ให้ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ทราบ” ฉะนัน้ จึง ขอแจ้ ง ต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น ก่อ นที่จ ะ
พิจารณาลงมติเลือกตัง้ กรรมการว่า
นางสาวดุษ ฎี สุน ทรธารง ปั จจุบัน ดารงตาแหน่งกรรมการ ใน บริ ษั ท เอส.แอพพาเรล จากัด ผลิตเสื ้อผ้ าสาเร็ จ รู ป ซึ่ง
ประกอบกิ จการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิ จการของบริ ษัท ฯ
จึง เห็น สมควรเสนอต่อที่ประชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ เลือกตัง้ กรรมการบริ ษัท ที่อ อกตามวาระทัง้ 2 ท่า น เป็ นกรรมการ
บริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง และสงวนสิทธิ ตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง 1 ตาแหน่ง
และได้ เ ปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ถื อ หุ้ น ซัก ถาม เมื ่อ ไม่มีผ้ ู ถื อ หุ้ น ซัก ถาม เนื่อ งจากวิธี ก ารลงคะแนนเสีย งในวาระเลือ กตั ง้
กรรมการต่า งจากวาระอื่น ๆ ขอให้ ผ้ ูถือ หุ้น ทุกท่า น ทัง้ ที่เ ห็นด้ ว ย ไม่เ ห็น ด้ ว ย หรื องดออกเสียง โปรดระบุค วามเห็น สาหรั บ
การเลือ กตัง้ กรรมการแต่ล ะท่า นลงในบัต รลงคะแนน และเมื่อ ระบุค วามเห็น ครบแล้ ว โปรดลงนามรั บ รองความถูก ต้ อ ง
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ จะขอเก็ บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน เมื่อการลงคะแนนเลือกตัง้ กรรมการท่านที่ 2 สิ ้นสุดลง
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุ ม และมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมการบริ ษั ท ขอเสนอที่ป ระชุม ผู้ถื อ หุ้น พิจ ารณาเลือ กตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ต้ อ งออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล โดยมีรายนามดังต่อไปนี ้
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1. นายผดุง เตชะศรินทร์
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงข้ างมากของจานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
87
ราย รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
เห็นด้ วย
86
ราย รวมจานวนเสียง 106,625,661 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 99.9991
ไม่เห็นด้ วย
1
ราย จานวน
1,000 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.0009
งดออกเสียง
0
ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0.00
บัตรเสีย
0
ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
0
2. นางสาวดุษฎี สุนทรธารง
ที่ประชุมพิจารณาแล้ วมีมติอนุมตั ิด้วยคะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
87
ราย รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
เห็นด้ วย
87
ราย รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100
ไม่เห็นด้ วย
0
ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
งดออกเสียง
0
ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
บัตรเสีย
0
ราย จานวน
0 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 0
ดังนันคณะกรรมการบริ
้
ษัท ปี 2560 มีจานวน 8 ท่าน ดังนี ้
1. นางวาริ นทร์
ลีลานุวฒ
ั น์
2. นายสุพจน์
ภควรวุฒิ
3. นางสาวดุษฎี
สุนทรธารง
4. นางสาวมาริ นทร์
ลีลานุวฒ
ั น์
5. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
6. นายผดุง
เตชะศริ นทร์
7. รองศาสตราจารย์นเรศร์
เกษะประกร
8. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
และสงวนสิทธิตาแหน่งกรรมการที่วา่ งลง 1 ตาแหน่ง
โดยบริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระ มากกว่า 1 ใน 3 ของกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
โดยมีจานวน 3 ท่าน จากทังหมด
้
8 ท่าน คื อ
1. นายผดุ ง
เตชะศริ น ทร์
2. รองศาสตราจารย์นเรศร์
เกษะประกร
3. รองศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ก่อนเข้ าวาระที่ 6 ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่ าตอบแทนกรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ ได้ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 32 “ห้ามมิ ให้บริ ษัทฯ จ่ ายเงิ น หรื อทรัพย์ สิน
อื ่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่ จะจ่ ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิ ทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื ่นโดยปกติ วิสยั ใน
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ฐานะที ่เป็ นกรรมการของบริ ษัทฯ ทัง้ นี ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรื อสวัสดิ การที ่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้าง
ของบริ ษัทฯ”
ซึ่ง ในปี 2559 ที ่ป ระชุม สามัญ ผู้ถือ หุ้น ครั ง้ ที ่ 42 ได้ ก าหนดค่า ตอบแทนกรรมการบริ ษัท วงเงิน รวมไม่เกิน ปี ละ
10,000,000 บาท และบริ ษัทฯ ได้ จ่ายไปเป็ นเงินทังสิ
้ ้น 6,496,000 บาท โดยจ่ายเป็ นค่าเบี ้ยประชุม จานวนเงิน 1,496,000
บาท และค่าตอบแทนประจาปี จานวนเงิน 5,000,000 บาท
บริ ษัทฯ ได้ มีการรายงานสรุปจานวนเงินที่จ่ายให้ แก่คณะกรรมการบริ ษัท คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน และคณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง ไว้ ในรายงานประจาปี หัวข้ อ โครงสร้ างการจัดการ
เรื่ อง ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริ หาร (หน้ า 51)
สาหรับปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นชอบ ตามการเสนอของคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อกาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริ ษัท วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 10,000,000 บาท ในอัตรา
เดียวกับปี 2559 ทังนี
้ ้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการบริ ษัทได้ รับในฐานะพนักงาน หรื อลูกจ้ างของบริ ษัท ฯ ซึ่ง
ได้ พิจารณาจากผลการดาเนินงานของบริ ษัทฯ ผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริ ษัท วงเงินค่าตอบแทนที่ได้ รับ
อนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น จานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผ่านมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ และเสนอให้ จ่ายค่าตอบแทนในการทาหน้ าที่กรรมการชุดต่างๆ ดังนี ้
1. ค่ าเบีย้ ประชุม

- ประธาน
- กรรมการ

2560
(บาท/คน/ครัง้ )
10,000
8,000

2559
(บาท/คน/ครัง้ )
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

กรรมการแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริ ษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
รายเดือน
รายไตรมาส
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริ หารความเสีย่ ง

ทั ้งนี ้ ค่า เบี ้ยประชุม จะจ่า ยให้ เฉพาะกรรมการที ่เข้ า ร่ ว มประชุม สาหรั บ ค่ า ตอบแทนของกรรมการชุด ย่อ ยอื่ น ที่
คณะกรรมการบริ ษัทแต่งตังขึ
้ ้นนัน้ ให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเป็ นผู้กาหนด โดยพิจารณาตามความเหมาะสมและ
สอดคล้ องกับภาระหน้ าที่ความรับผิดชอบ แล้ วนาเสนอคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
2. ค่ าบาเหน็จกรรมการประจาปี จะจ่ายให้ กรรมการบริ ษัททุกคน โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนาไป
พิจารณาจัดสรร แล้ วนาเสนอต่อคณะกรรมการบริ ษัทพิจารณาอนุมตั ิ
นอกจากค่าเบี ้ยประชุม และค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี แล้ ว บริ ษัทฯ ไม่มีการจ่ายสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมการบริ ษัท
ค่าตอบแทนที่เสนอนี ้ จะเริ่ มใช้ ตงแต่
ั ้ วนั ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง โดยค่าตอบแทนที่
จ่ายทังสิ
้ ้น เมื่อรวมกันแล้ ว ต้ องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บาท ที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
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ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 90 “การจ่ ายค่าตอบแทนให้เป็ นไปตามมติ ของที ่ประชุมผูถ้ ื อ
หุน้ ซึ่ งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่นอ้ ยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทัง้ หมดของผูถ้ ือหุน้ ซึ่ งมาประชุม”
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว มีมติอนุมตั ิคา่ ตอบแทนกรรมการบริ ษัท วงเงินรวมไม่เกินปี ละ 10,000,000 บาท ตามเสนอ ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
87
เห็นด้ วย
87
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
รวมจานวนเสียง 106,626,661 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

ก่อนเข้ าวาระที่ 7 มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่มอีก 2 คน จานวนผู้ถือหุ้น 2 ราย รวมจานวนหุ้น 4,001 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและ
ผู้รับมอบฉันทะเข้ าร่ วมประชุมทังสิ
้ ้น 61 คน จานวน 89 ราย รวมจานวนหุ้นได้ ทงสิ
ั ้ ้น 106,630,662 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 88.86
ของจานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชาระแล้ ว
วาระที่ 7 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่ าสอบบัญชี
กรรมการผู้จัด การ ได้ ก ล่า วต่อ ที่ ป ระชุม ว่ า ตามข้ อ บัง คับ ของบริ ษั ท ฯ ข้ อ 49 และข้ อ 50 “ผู้ส อบบัญ ชี ต้อ งไม่ เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรื อผูด้ ารงตาแหน่งหน้าทีใ่ ด ๆ ของบริ ษัทฯ ผูส้ อบบัญชี นนั้ ให้ทีป่ ระชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ เลื อกตัง้ ทุกปี
ผูส้ อบบัญชี ซึ่งออกไปนัน้ จะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ปี 2559 ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิให้ นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/
หรื อ นางขวัญใจ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจาก บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดยมีค่าสอบบัญชี เป็ นเงิน 949,000 บาท และมีคา่ บริ การอื่นที่เกิดขึ ้นในรอบปี บัญชี 2559
เป็ นค่าตรวจสอบการปฏิบตั ิตามเงื่อนไขของบัตรส่งเสริ มการลงทุน เป็ นเงิน 60,000 บาท ค่าสังเกตการณ์ การทาลายสินค้ า
5,000 บาท รวมเป็ นเงิน 65,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย เป็ นเงินรวม 369,000 บาท ตามที่ได้ แสดงไว้ ในหนังสือ
เชิญประชุม
สาหรับ ปี 2560 คณะกรรมการบริ ษัท เห็น ชอบตามที่ค ณะกรรมการตรวจสอบพิจ ารณาคัด เลือ กและเสนอ ซึ่งได้
พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงาน การมีมาตรฐานการทางานที่ดี มีคณ
ุ สมบัติตามข้ อบังคับของ บริ ษัทฯ และ
สานักงานคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ นอกจากนี ้ เมื่อได้ พิจารณาเปรี ยบเทียบกับปริ มาณงาน และ
อัตราค่าสอบบัญชีของบริ ษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้ วมีคา่ สอบบัญชีที่เหมาะสม โดยเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
อนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี ดังนี ้
1. นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2557-2559)
และ/หรื อ
2. นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875
(เป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ ปี 2553-2556)
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แห่งบริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ อีกวาระหนึ่ง โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบ
บัญชี สาหรับปี 2560 ดังนี ้
1. ค่าสอบทานงบการเงินไตรมาส 1,2,3
396,000 บาท
2. ค่าสอบบัญชีประจางวดวันที่ 31 ธันวาคม
553,000 บาท
รวมทังสิ
้ ้น
949,000 บาท
ซึง่ เป็ นจานวนเงินที่เท่ากับ ค่าสอบบัญชีของปี 2559
ทังนี
้ ้บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด และผู้สอบบัญชีตามรายชื่อที่เสนอมานัน้ ไม่มีความสัมพันธ์ และ / หรื อ
ไม่มีสว่ นได้ เสียกับบริ ษัท / บริ ษัทย่อย / ผู้บริ หาร / ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าว
อนึง่ ในปี 2560 บริ ษัทฯ มีคา่ บริ การอื่นจานวน 60,000 บาท และค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อยจานวน 369,000 บาท ทีม่ ี
ผู้สอบบัญชีสงั กัดสานักงานสอบบัญชีเดียวกับบริ ษัท ฯ จึงขอแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบ และเห็นสมควรให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิ
แต่งตัง้
นายอนุสรณ์ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรื อ
นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875
แห่งบริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบบัญชีประจาปี 2560 โดยให้ คนใดคนหนึ่งเป็ นผู้สอบบัญชี มี
อานาจตรวจสอบ และลงนามรับรองงบการเงินของบริ ษัทฯ ในปี 2560
การลงมติในวาระนี ้ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้ วยคะแนนเสียงข้ างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นซักถาม เมื่อไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดซักถาม จึงเสนอให้ ที่ประชุมพิจารณา
ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว มีมติแต่งตัง้ นายอนุสรณ์ เกียรติกังวาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 2109 และ/หรื อ
นางขวัญใจ เกียรติกงั วาฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5875 แห่ง บริ ษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จากัด เป็ นผู้สอบ
บัญชีของบริ ษัทฯ ประจาปี 2560 โดยกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี ตามรายละเอียดข้ างต้ น เป็ นเงิน 949,000 บาท ด้ วย
คะแนนเสียงเป็ นเอกฉันท์จากผู้ถือหุ้นที่เข้ าร่วมประชุมและมีสทิ ธิออกเสียง ดังนี ้
ผู้ถือหุ้นทังหมด
้
89
เห็นด้ วย
89
ไม่เห็นด้ วย
0
งดออกเสียง
0
บัตรเสีย
0

ราย
ราย
ราย
ราย
ราย

รวมจานวนเสียง 106,630,662 เสียง
รวมจานวนเสียง 106,630,662 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง
จานวน
0 เสียง

คิดเป็ นร้ อยละ 100
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0
คิดเป็ นร้ อยละ 0

ก่อนเข้ าสูว่ าระที่ 8 ไม่มีผ้ เู ข้ าร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ
กรรมการผู้จดั การได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถาม หรื อให้ ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
เมื่อไม่มีผ้ ใู ดเสนอเรื่ องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถามใดๆ จากผู้ถือหุ้น จากนันจึ
้ งได้ เรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าว
ปิ ดประชุม
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ประธานกรรมการกล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริ ษัท ได้ ขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน ที่สละเวลาอันมีค่า
มาเข้ าร่ วมประชุม และได้ มอบความไว้ วางใจให้ คณะกรรมการบริ ษัทชุดนี ้บริ หารกิจการของบริ ษัทต่อไปอีกวาระหนึ่ง จากภาระที่
ได้ รับมอบหมายนี ้ คณะกรรมการบริ ษัทพร้ อมทางานอย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์ของท่านผู้ถือหุ้นทุกท่าน พนักงาน และ
องค์กร สุดท้ ายนี ้ขอเชิญผู้เข้ าร่วมประชุมทุกท่าน รับประทานอาหารว่างและดื่มน ้าชา กาแฟ ซึง่ ทางบริ ษัท ฯ ได้ จดั เตรี ยมไว้

เลิกประชุมเวลา 10.48 น.

วารินทร์ ลีลานุวัฒน์

…….....................................
(นางวาริ นทร์ ลีลานุวฒ
ั น์)
ประธานทีป่ ระชุม
ผู้บนั ทึก
คศุภโชค สิริจันทรดิลก สิ ริจนั ทรดิ ลก
……….......................................
(นายศุภโชค สิริจนั ทรดิลก)
เลขานุการบริ ษัท
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