บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน)
รำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุน้ ครั้งที่ 44
วันที่ประชุม
สถำนที่ประชุม

: วันอังคำรที่ 24 เมษำยน 2561
: ณ ห้องประชุมเจ้ำพระยำ 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระรำม 3
แขวงบำงโคล่ เขตบำงคอแหลม กรุงเทพมหำนคร
จำนวนผูถ้ ือหุ้น
: ณ วันก ำหนดรำยชื่อผู้ถื อหุ้น ที่มี สิท ธิเข้ ำร่วมประชุ มผู้ถื อหุ้ น ตำมมำตรำ 89/26 ของพ.ร.บ.
หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ในวันอังคำรที่ 13 มีนำคม 2561 มีจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 706
รำย รวมจำนวนหุ้นทั้งสิ้น 120,000,000 หุ้น
………………………………………………………………………………………………………………………………………
เริ่มประชุมเวลำ 11.00 น.
นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก เลขำนุกำรบริษัท แจ้งให้ที่ประชุมทรำบว่ำ ณ เวลำ 11.00 น. มีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำ
ร่วมประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ของ บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหำชน) โดยผู้ถือหุ้นเข้ำร่วมประชุมด้วยตนเอง จำนวน 36 คน
จำนวนหุ้น 23,559,160 หุ้น เป็นผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำประชุมแทน 40 รำย จำนวนหุ้น 83,734,910 หุ้น รวมผู้เข้ำประชุม
ทั้งสิ้นจำนวน 59 คน เป็นผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 76 รำย ถือหุ้นรวม 107,294,070 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 89.41 ของจำนวนหุ้นที่ออกและ
เรียกชำระแล้ว ครบเป็นองค์ประชุมตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 36 คือ “ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นไม่
น้อยกว่า 25 คน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจานวนผู้ถือหุ้นทั้งหมดและต้องมีหุ้นนับรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3)
ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด จานวน 120,000,000 หุ้น” ทั้งนี้ ในวันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้ำร่วมประชุมสำมัญ
ผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 (Record date) เมื่อวันที่ 13 มีนำคม 2561 บริษัทฯ มีผู้ถือหุ้นทั้งสิ้น 706 รำย รวมจำนวนหุ้น 120 ล้ำนหุ้น เรียน
เชิญ นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร ทำหน้ำทีเ่ ป็นประธำนที่ประชุม กล่ำวเปิดกำรประชุม
นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ประธำนที่ประชุมกล่ำวต้อนรับผู้ถือหุ้นทุกท่ำนเข้ำสู่กำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 และขอ
เปิดกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 โดยมอบหมำยให้คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ กรรมกำรผู้จัดกำร เป็นผู้ดำเนินกำรประชุมตำม
ระเบียบวำระ
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้แนะนำ คณะกรรมกำรบริษัท กรรมกำรชุดย่อย เลขำนุกำรบริษัท ให้ที่ประชุมทรำบ ดังนี้
1. นำงวำรินทร์

ลีลำนุวัฒน์

2. นำยสุพจน์

ภควรวุฒิ

3. นำงสำวดุษฎี

สุนทรธำรง

ประธำนกรรมกำร
ประธำนกรรมกำรบริหำร
กรรมกำรสรรหำ
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรผู้จัดกำร
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
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กรรมกำรรองผู้จัดกำร
กรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
กรรมกำรธรรมำภิบำล
ผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน
4. นำงสำวมำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์
กรรมกำร
กรรมกำรบริหำร
กรรมกำรธรรมำภิบำล
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยพัฒนำธุรกิจ
5. นำยธรรมรัตน์ โชควัฒนำ
กรรมกำร
กรรมกำรสรรหำ
ประธำนกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน
6. นำยผดุง
เตชะศรินทร์
กรรมกำรอิสระ
ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ
7. รองศำสตรำจำรย์ นเรศร์ เกษะประกร
กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร กรรมกำรอิสระ
กรรมกำรตรวจสอบ
ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล
นำยมนู
ลีลำนุวัฒน์
ที่ปรึกษำคณะกรรมกำรบริษัท และ ประธำนกรรมกำรสรรหำ
นำยศุภโชค
สิริจันทรดิลก
เลขำนุกำรบริษัท
ดังนั้น ในกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้ กรรมกำรบริษัทเข้ำร่วมประชุม 8 ท่ำน จำกจำนวนกรรมกำรทั้งหมดที่มี 8 ท่ำน
คิดเป็น 100% โดยประธำนกรรมกำร ประธำนกรรมกำรตรวจสอบ ประธำนกรรมกำรสรรหำ ประธำนกรรมกำรพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทน ประธำนกรรมกำรธรรมำภิบำล ประธำนกรรมกำรบริหำร และผู้บริหำรสูงสุดด้ำนบัญชีและกำรเงิน เข้ำร่วมประชุม
ด้วย นอกจำกนี้ได้แนะนำกรรมกำรบริหำร และผู้สอบบัญชีซึ่งเป็นสักขีพยำนในกำรลงคะแนน และนับคะแนนเสียงที่มำร่วม
ประชุม ดังนี้
กรรมกำรบริหำร
1. นำยสุชำติ
ลำยลักษณ์ศิริ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยธุรกิจ MEN’S WEAR B
2. ดร.ม.ล.ศิรำภิรมย์ ธีรประเสริฐ
กรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยกลยุทธ์องค์กร
3. นำงสำวยุพำพร
เจียรกุล
กรรมกำรธรรมำภิบำล
รองผู้อำนวยกำรฝ่ำยบัญชี
4. นำงเตือนใจ
ปึงศิริเจริญ
รองผู้จดั กำรส่วนพัฒนำและจัดซื้อวัตถุดิบ
5. นำยภำสกร
สุภำควัฒน์
รองผู้จัดกำรส่วนกำรผลิตเครื่องหนัง
6. นำยชยำรพ
มหำมนตรี
รองผู้จัดกำรส่วนกำรผลิต 1
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ผู้สอบบัญชีที่เข้ำร่วมประชุมครั้งนี้ และเป็นสักขีพยำนในกำรลงคะแนนและนับคะแนนเสียง
คุณขวัญใจ
เกียรติกังวำฬไกล จำก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด
และให้เลขำนุกำรบริษัท แจ้งเรื่องที่เป็นสำระสำคัญให้ที่ประชุมทรำบ ก่อนดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระ ดังนี้
1. บริษัทฯ ให้ควำมสำคัญเรื่องกำรดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่ำงเป็นธรรมและเท่ำเทียม ดังนั้น จึง ได้ดำเนินกำรในเรื่อง
ต่ำงๆ ดังนี้
1.1 บริษัทฯ ได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสำมำรถเสนอเรื่องที่เห็นว่ำสมควรบรรจุเป็นวำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัทก่อนกำรกำหนดวำระกำรประชุม ในระหว่ำงวันที่
1 ธันวำคม ถึงวันที่ 30 ธันวำคม 2560 ปรำกฏว่ำไม่มีผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวำระกำรประชุม และ/หรือ เสนอชื่อ
บุคคลเพื่อรับกำรพิจำรณำเลือกตั้งเป็นกรรมกำรบริษัท แต่อย่ำงใด
1.2 ผู้ถือหุ้นสำมำรถส่งคำถำมล่วงหน้ำ ทำงไปรษณีย์ และ/หรือ WEBSITE ของบริษัทฯ
1.3 ผู้ถือหุ้นสำมำรถมอบฉันทะให้กรรมกำรอิสระเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนน
2. ผู้ถือหุ้นสำมำรถซักถำมได้ทุกวำระ โดยแนะนำ ชื่อ นำมสกุล และจำนวนหุ้นที่ถือ กำรซักถำมขอให้อยู่ในประเด็นของ
วำระนั้นๆ หำกข้อซักถำมไม่เกี่ยวข้องกับวำระ ขออนุญำตรวบรวมไว้ถำมในวำระที่ 9 พิจำรณำเรื่องอื่นๆ
3. วิธีกำรลงมติต่ำงๆ ในกำรประชุม ครั้งนี้ ให้ถือตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อที่ 43 คือ “ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง”
กำรออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย ซึ่ง ผู้ถือหุ้นสำมำรถออกเสียงลงคะแนน เห็นด้วย ไม่เห็นด้ว ย หรือ งดออก
เสียง ในแต่ละวำระ โดยกำรยกป้ำยคะแนน ซึ่งได้รับเมื่อตอนลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม กำรนับคะแนนเสียงจะนับเฉพำะผู้ถือ
หุ้น ที่อ อกเสีย งลงคะแนน ไม่เ ห็น ด้ว ย หรือ งดออกเสีย ง รวมทั้ง คะแนนเสีย งตำมบัต รเสีย (ถ้ำ มี) เท่ำ นั้น จำกนั้น จะนำ
คะแนนเสีย งดัง กล่ำ วหัก ออกจำกจำนวนเสีย งทั้ง หมดที่เ ข้ำ ร่ว มประชุม ส่ว นที่เหลือ จะถือ ว่ำ เป็น คะแนนเสีย งที่เ ห็น ด้ว ย
ในวำระนั้นๆ
สำหรับกรณีที่ถือเป็นบัตรเสีย หมำยถึง กรณีที่ ลงคะแนนเกินกว่ำหนึ่งช่อง หรือกรณีที่มีกำรขีดฆ่ำในบัตรลงคะแนน โดย
ไม่ลงชื่อกำกับบริเวณที่ขีดฆ่ำ
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุม และควำมเรียบร้อยโปร่งใสในกำรนับคะแนนในแต่ละ
วำระ บริษัทฯ ได้นำระบบ Barcode มำใช้ในกำรดำเนินกำรประชุม โดยผู้ถือหุ้นจะเห็นกำรลงคะแนน กำรนับคะแนน และผลของ
กำรลงคะแนนในแต่ละวำระพร้อมกันบนจอแสดงผลด้ำนข้ำงของเวทีทั้งสองด้ำน
ตัวอย่ำงป้ำยคะแนนและบัตรลงคะแนนสำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรปรำกฏบนจอโปรเจคเตอร์
กำรลงคะแนนเสียง จะแบ่งเป็น 2 กรณี ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตั้งกรรมการ ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง กรุณำยกป้ำยคะแนน เจ้ำหน้ำที่
จะนับคะแนน พร้อมทั้งแจกบัตรลงคะแนนตำมแบบที่เห็นบนจอ โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียน ระบุค วำมเห็นพร้อมทั้งลง
นำม และส่งคืนเจ้ำหน้ำที่ทันที
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ บริษัทฯ จะดำเนินกำรเลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล ผู้ถือ หุ้นทุกท่ำนโปรดระบุควำมเห็น
เลือกตั้งกรรมกำรเป็นรำยบุคคล พร้อมทั้งลงนำมในบัตรลงคะแนนสำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำร กรณีผู้ถือหุ้นไม่เห็นด้วย หรือ
งดออกเสียง ในกำรเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนใด ให้ยกป้ำยคะแนน เจ้ำหน้ำที่จะนับคะแนน และเมื่อลงมติเลือกตั้งกรรมกำรครบทุก
ท่ำน เจ้ำหน้ำที่จะเก็บบัตรลงคะแนนสำหรับวำระเลือกตั้งกรรมกำรจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน
ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นทำหนังสือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้ำร่วมประชุม และออกเสียงลงคะแนนตำมควำมประสงค์ของท่ำนผู้ถือหุ้น
บริษัทฯ ได้บันทึกคะแนนตำมควำมประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว
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ในกรณีที่มีผู้ถือหุ้นมำลงทะเบียนเข้ำร่วมประชุมภำยหลังจำกกำรประชุมได้เริ่มแล้ว ผู้ถือหุ้นดังกล่ำวมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนนได้ในวำระที่ยังไม่ได้เริ่มพิจำรณำ โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ที่ประชุมทรำบก่อนเข้ำวำระทุกครั้ง และนับรวมคะแนนเสียง
ของผู้ถือหุ้นที่มำเข้ำร่วมประชุมระหว่ำงกำรประชุมเป็นองค์ประชุมตั้งแต่วำระที่ได้ออกเสียงลงคะแนน เพื่อบันทึกในรำยงำนกำร
ประชุมต่อไป
กรรมกำรในฐำนะผู้ถือหุ้น ขอใช้สิทธิออกเสียงลงคะแนนเห็นด้วยตำมข้อเสนอของคณะกรรมกำรบริษัททุกวำระ ในกรณี
ที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้กรรมกำรเป็นผู้ลงมติแทน ให้เป็นไปตำมที่ผู้ถือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ต่อไปจะเป็นกำรเข้ำสู่วำระกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ตำมที่ท่ำนกรรมกำรผู้จัดกำรได้แจ้งไว้
ก่ อ นเข้ าวาระที่ 1 มี ผู้ เข้ ำ ร่วมประชุ ม เพิ่ ม อี ก 2 คน เป็ น จ ำนวนผู้ ถื อ หุ้ น 3 รำย รวมจ ำนวนหุ้ น 1,506,820 หุ้ น รวมเป็ น
ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 61 คน จำนวน 79 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 108,800,890 หุ้น คิดเป็นร้อย
ละ 90.67 ของจำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2560
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุม ว่ำ บริษัทฯ จัดทำรำยงำนกำรประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25
เมษำยน 2560 ส่งให้ตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเผยแพร่ท ำงเว็บไซต์ของบริษัทฯ ภำยใน 14 วัน นับแต่วัน
ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น และส่งให้กรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ภำยในระยะเวลำที่กฎหมำยกำหนด ตำมสำเนำ
รำยงำนกำรประชุม ที่ได้ส่ง ให้ผู้ถือหุ้นเพื่อ พิจ ำรณำพร้อมหนัง สือ บอกกล่ำ วนัดประชุม ตำมสิ่ง ที่ส่งมำด้วยลำดับ ที่ 1 ซึ่ง
คณะกรรมกำรบริษัทเห็นว่ำได้บันทึกโดยถูกต้อง
การลงมติ ในวำระนี้ต้อ งได้รับ กำรอนุมัติจำกที่ป ระชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสี ยงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติรับรองรำยงำนกำรประชุมสำมัญ ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 25 เมษำยน 2560 ด้วย
คะแนนเสียงข้ำงมำก จำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79
เห็นด้วย
78
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

รวมจำนวนเสียง 108,800,890 เสียง
รวมจำนวนเสียง 108,800,790 เสียง
จำนวน
0 เสียง
จำนวน
100 เสียง
จำนวน
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9999
0.0000
0.0001
0.0000

ก่อนเข้าวาระที่ 2 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 2 รับทราบรายงานของคณะกรรมการบริษัทในรอบปีที่ผ่านมา
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ รำยงำนของคณะกรรมกำรบริษัท และผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ในรอบ
ปี 2560 ได้จัดพิมพ์รำยละเอียดในรำยงำนประจำปี 2560 ซึ่งจัดทำขึ้นตำมข้อกำหนดของสำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับ
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หลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ และตลำดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ส่งให้ผู้ถือหุ้นในรูปแบบ CD-Rom พร้อมหนังสือบอก
กล่ำวนัดประชุม ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 2 แล้ว โดยมีรำยละเอียดที่สำคัญ 3 เรื่อง ดังนี้
1. ผลการดาเนินงานในปี 2560
กลุ่มบริษัทมีรำยได้รวม 2,002.72 ล้ำนบำท ลดลงจำกปี 2559 ร้อยละ 6.13 มีกำไรสุทธิ 152.11 ล้ำนบำท ลดลงร้อยละ
25.91 ยอดขำยในประเทศ จำนวน 1,295.71 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 42.88 ล้ำนบำท หรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 3.20 เนื่องจำก
ภำระหนี้ สิน ภำคครัว เรือ นอยู่ ในระดั บ สู ง ผู้ บ ริโภคระมั ด ระวั งกำรใช้ จ่ ำ ย ประกอบกั บ พฤติ ก รรมกำรบริโภคของลู ก ค้ ำ ที่
เปลี่ยนแปลงไปทำให้มีกำรแข่งขันทำงด้ำนรำคำสูง แต่ทำงกลุ่มบริษัทร่วมมือกับคู่ค้ำ (ผู้จัดจำหน่ำย) ปรับปรุงระบบกำรบริหำร
จัด กำรสิ น ค้ ำให้ สอดคล้ องกั บ ควำมต้ องกำรของตลำด รวมทั้ งมี ก ำรสำรวจตลำดและวิจั ย พฤติ ก รรมผู้ บ ริโภคเพื่ อคิ ด ค้ น
นวัตกรรมสินค้ำที่ตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคอย่ำงต่อเนื่อง พร้อมกับพัฒนำระบบ Supply Chain ให้มีประสิทธิภำพ
ส่วนยอดขำยต่ำงประเทศ จำนวน 562.97 ล้ำนบำท ลดลงจำนวน 107.20 ล้ำนบำทหรือคิดเป็นลดลงร้อยละ 16.00 เนื่องจำก
ปริมำณจำหน่ำยลดลงจำกลูกค้ำย้ำยฐำนกำรผลิต และกำรแข็งค่ำของเงินบำทเมื่อเปรียบเทียบกับสกุลเงินหลัก อย่ำงไรก็ตำม
กลุ่มบริษั ท ยังคงพยำยำมรักษำฐำนลู กค้ำเดิมไว้ และขยำยตลำดในกลุ่ม AEC มำกขึ้น โดยใช้กำรตลำดเชิงรุก มี กำรจั ด
Exhibition เพื่อแสดงศักยภำพกำรผลิตที่มุ่งเน้นเรื่องคุณภำพ และบริกำรเหนือควำมคำดหมำย สำหรับอัตรำแลกเปลี่ยนกลุ่ม
บริษัทใช้เครื่องมือทำงกำรเงินมำช่วยในกำรป้องกันควำมเสี่ยง
2. การดาเนินการในเรื่องการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
ตำมที่บริษัทได้รับกำรรับรองเป็นสมำชิกภำคีเครือ ข่ำยต่อต้ำนคอร์รัปชัน เมื่อวันที่ 14 ตุลำคม 2559 นั้น ในปีที่ผ่ำนมำ
บริษัทได้ดำเนินกำรในเรื่องต่ำงๆ อย่ำงต่อเนื่องดังนี้
1. บริษัทได้สอบทำนกำรปฏิบัติตำมนโยบำยต่อต้ำนคอร์รัปชั่น ในด้ำนกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในหมวดที่อำจเป็น
ช่องทำงให้เกิดกำรคอร์รัปชั่น เช่น กำรให้ควำมช่วยเหลือทำงกำรเมือง กำรบริจำคเพื่อกำรกุศล กำรเป็นผู้ให้กำรสนับสนุน
ค่ำของขวัญ ของที่ระลึก และค่ำรับรอง จำกกำรสอบทำนพบว่ำกำรเบิกจ่ำยข้ำงต้นทั้งหมด ได้ปฏิบัติตำมระเบียบที่กำหนดไว้
2. คณะอนุกรรมกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชั่น ได้เข้ำร่วมเสวนำวิชำกำร เนื่องในวันต่อต้ำนคอร์รัปชั่น 2560
ภำยใต้หัวข้อ “รัฐบำลใหม่! คอร์รัปชันเก่ำ?”
3. กำรปฐมนิเทศพนักงำนเข้ำใหม่ตำมหลักสูตรกำรต่อต้ำนทุจริตคอร์รัปชัน
4. จัดอบรมหลักสูตรกำรต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปชันภำยในบริษัทอย่ำงต่อเนื่องสม่ำเสมอ
5. จัดทำหนังสือเวียนแจ้งคู่ค้ำเรื่องงดรับของขวัญ ในเทศกำลต้อนรับปีใหม่ 2561
กำรดำเนินกำรต่ำงๆ เหล่ำนี้ ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2560 หน้ำ 187 ถึง 188
3. หลักการกากับดูแลกิจการที่ดี สาหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560
บริษัทจัดให้มีประเมินและอนุมัติให้นำหลักกำรกำกับดูแลกิจกำรที่ดี สำหรับบริษัทจดทะเบียน ปี 2560 มำปรับใช้ตำม
บริบทของธุรกิจ
หลั งจำกนั้น เปิ ด โอกำสให้ ผู้ถื อหุ้ น ซั ก ถำม เมื่ อไม่ มี ผู้ถื อหุ้ นท่ ำนใดซั กถำม กรรมกำรผู้ จัด กำรได้ แ จ้งต่ อ ที่ ป ระชุม ว่ ำ
เนื่องจำกวำระนี้เป็นวำระเพื่อทรำบ ไม่ต้องมีกำรลงมติ จึงขอผ่ำนไปยังวำระกำรประชุมต่อไป
ก่อนเข้าวาระที่ 3 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
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วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงินสาหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ งบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ซึ่งประกอบด้วย งบแสดง
ฐำนะกำรเงิน งบกำไรขำดทุนเบ็ดเสร็จ งบแสดงกำรเปลี่ยนแปลงส่วนของผู้ถือหุ้น งบกระแสเงินสด และหมำยเหตุประกอบงบ
กำรเงิน พร้อมทั้งรำยงำนของผู้สอบบัญชี ได้จัดทำขึ้นโดยถูกต้องตำมที่ควรในสำระสำคัญตำมมำตรฐำนกำรรำยงำนทำงกำรเงิน
ผ่ำนกำรตรวจสอบและรับ รองโดยผู้ส อบบัญ ชีรับ อนุญ ำต และได้รับ ควำมเห็น ชอบจำกคณะกรรมกำรตรวจสอบ และ
คณะกรรมกำรบริษัทแล้ว ตำมรำยละเอียดที่ปรำกฏในรำยงำนประจำปี 2560 ซึ่งอยู่ในรูปแบบ CD-Rom ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วย
ลำดับที่ 2 ทีบ่ ริษัทฯ ได้จัดส่งไปยังท่ำนผู้ถือหุ้น พร้อมหนังสือบอกกล่ำวนัดประชุมเพื่อพิจำรณำแล้ว
ข้อมูลที่สำคัญในปี 2560 มีดังนี้
หน่วย : ล้ำนบำท
รายการ
สินทรัพย์รวม
หนี้สินรวม
ส่วนของเจ้าของ
รายได้รวม
กาไรสุทธิ (ส่วนที่เป็นของบริษัทใหญ่)
กาไรต่อหุ้น (บาท)

งบการเงินรวม
4,373.13
614.16
3,758.97
2,002.72
152.11
1.27

งบการเงินเฉพาะกิจการ
4,349.55
591.70
3,757.85
1,913.63
155.50
1.30

การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติงบกำรเงินสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวำคม 2560 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก จำก
ผูถ้ ือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79
เห็นด้วย
78
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

รวมจำนวนเสียง 108,800,890 เสียง
รวมจำนวนเสียง 108,800,790 เสียง
จำนวน
0 เสียง
จำนวน
100 เสียง
จำนวน
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9999
0.0000
0.0001
0.0000

ก่อนเข้าวาระที่ 4 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกาไรและการจ่ายเงินปันผล
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ กำไรสะสมที่นำมำจัดสรรในงวดนี้ ตำมงบกำรเงินเฉพำะของบริษัทฯ เป็นดังนี้
กำไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรร
2,238,229,957 บำท
กำไรสุทธิ สำหรับปี 2560
155,495,670 บำท
รวมเป็นกาไรที่จะนามาจัดสรรทั้งสิ้น
2,393,725,627 บาท
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คณะกรรมกำรบริษัท ขอเสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นให้อนุมัติจัดสรร ดังนี้
สำรองตำมกฎหมำย
ได้ตั้งไว้ครบแล้ว จึงไม่ตั้งสำรองเพิ่มในปีนี้
สำรองทั่วไป เพื่อควำมมั่นคงของบริษัท
จำนวนเงิน
7,800,000 บำท
เงินปันผลหุ้นละ 0.70 บำท สำหรับจำนวน 120 ล้ำนหุ้น รวมเป็นเงิน 84,000,000 บำท
คงเหลือกาไรสะสมที่ยังไม่ได้จัดสรรยกไป
2,301,925,627 บาท
โดยจ่ำยเงินปันผลจำกกำไรของกิจกำรที่ได้รับยกเว้นภำษีเงินได้นิติบุคคล ดังนี้
1. กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.10
บำท สำหรับจำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 12.00 ล้ำนบำท
2. กิจกำรที่ได้รับกำรส่งเสริมกำรลงทุน โครงกำรลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 ในอัตรำหุ้นละ 0.60 บำท
สำหรับจำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงิน 72.00 ล้ำนบำท
ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดำไม่ได้รับเครดิตภำษีเงินปันผลตำมมำตรำ 47 ทวิ แห่งประมวลรัษฎำกร
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะจ่ำยเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นที่ปรำกฏรำยชื่อ ณ วันกำหนดรำยชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปันผล ในวันจันทร์ที่
7 พฤษภำคม 2561 และกำหนดจ่ำยในวันอังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

ปี 2560

ปี 2559

ปี 2558

1. กาไรสุทธิ

(ล้านบาท)

155.50

193.47

190.05

2. จานวนหุน้

(ล้านหุน้ )

120

120

120

3. เงินปันผล
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น
5. อัตราเงินปันผลต่อกาไรสุทธิ

(บาท/หุ้น)
(ล้านบาท)
(%)

0.70
84.00
54.02

0.85
102.00
52.72

0.75
90.00
47.36

กำรจ่ำยเงินปันผล ปี 2560 ที่เสนอจ่ำย 0.70 บำทต่อหุ้น ต่ำกว่ำปี 2559 ที่จ่ำย 0.85 บำทต่อหุ้น และต่ำกว่ำปี 2558 ที่
จ่ำย 0.75 บำทต่อหุ้น เป็นไปตำมผลประกอบกำรที่เกิดขึ้นในปี 2560 ซึ่งสอดคล้องกับนโยบำยกำรจ่ำยเงิน ปันผลของบริษัทฯ
และไม่ส่งผลกระทบต่อสภำพคล่องของบริษัทฯ
การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติให้จัดสรรเป็นทุนสำรองทั่วไปจำนวน 7.80 ล้ำนบำท และอนุมัติให้จ่ำยเงินปันผลใน
อัตรำหุ้นละ 0.70 บำท จำนวน 120,000,000 หุ้น เป็นเงินทั้งสิ้น 84.00 ล้ำนบำท โดยจ่ำยจำกกำไรของกิจกำรที่ได้รับ
ยกเว้น ภำษีเงินได้นิติบุคคล กิจ กำรที่ได้รับ กำรส่งเสริม กำรลงทุน โครงกำรกบินทร์บุรี 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1627 (2)/2554
จำนวน 12.00 ล้ำนบำท โครงกำรลำพูน 4 บัตรส่งเสริมเลขที่ 1628 (2)/2554 จำนวน 72.00 ล้ำนบำท กำหนดจ่ำยเงินปันผล
ในวันอังคำรที่ 22 พฤษภำคม 2561 ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำก จำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้

16

ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79
เห็นด้วย
78
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

รวมจำนวนเสียง 108,800,890 เสียง
รวมจำนวนเสียง 108,800,790 เสียง
จำนวน
0 เสียง
จำนวน
100 เสียง
จำนวน
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9999
0.0000
0.0001
0.0000

ก่อนเข้าวาระที่ 5 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และสงวนสิทธิ์ตาแหน่งกรรมการที่ว่างลง
1 ตาแหน่ง
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ
ตำแหน่งกรรมกำรบริษัท ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 มีจำนวน 9 ตำแหน่ง แต่จดทะเบียนไว้กับ
กระทรวงพำณิช ย์ ในขณะนี้มีอ ยู่ทั้ง หมด 8 ท่ำน ตำมข้อ บัง คับ ของบริษัท ฯ ข้อ 21 กำหนดไว้ว่ำ ”ในกำรประชุม สำมัญ
ประจำปีทุกครั้ง ให้กรรมกำรบริษัทออกจำกตำแหน่งเป็นจำนวนหนึ่งในสำมเป็นอัตรำ ถ้ำจำนวนกรรมกำรที่จะแบ่งออกให้
ตรงเป็นสำมส่วนไม่ได้ ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้ที่สุดกับส่วนหนึ่งในสำม กรรมกำรบริษัทซึ่งพ้นจำกตำแหน่งแล้ว อำจได้รับ
เลือกตั้งใหม่ได้ ” ในกำรประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้นครั้งที่ 44 นี้ มีก รรมกำรบริษัทที่ต้องออกจำกตำแหน่งตำมวำระ จำนวน 3
ท่ำน คือ
1. นำงวำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธรรมรัตน์
โชควัฒนำ
กรรมกำร
3. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์
เกษะประกร
กรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรสรรหำได้สรรหำบุคคลแทนกรรมกำรบริษัทที่ว่ำงลงเป็นรำยบุคคล โดยพิจำรณำถึงคุณสมบัติ อำยุ เพศ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ ควำมเชี่ยวชำญแล้ว เห็นชอบให้เสนอกรรมกำรที่ออกตำมวำระ 3 ท่ำน กลับเข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำร
อีกวำระหนึ่ง ดังนี้
1. นำงวำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
ประธำนกรรมกำร
2. นำยธรรมรัตน์
โชควัฒนำ
กรรมกำร
3. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์
เกษะประกร
กรรมกำรอิสระ
คณะกรรมกำรบริษัท ซึ่ง ไม่ร วมกรรมกำรบริษัท ที่ไ ด้รับ กำรเสนอชื่อ ได้ห ำรือ กัน อย่ำ งกว้ำ งขวำง เห็น ชอบเป็น
รำยบุค คลตำมที่ ค ณะกรรมกำรสรรหำเสนอ โดยเห็น สมควรเสนอต่อ ที่ป ระชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น เลือ กตั้งบุค คลทั้ง 3 ท่ำ นเป็น
กรรมกำรบริษัท ซึ่ง ได้พิจ ำรณำจำกคุณ สมบัติข องบุค คลดัง กล่ำ วอย่ำ งละเอีย ดรอบคอบแล้ว เห็น ว่ำ เป็น บุค คลที่มีค วำมรู้
ควำมสำมำรถ เป็น ผู้มีพื้น ฐำนควำมเชี่ย วชำญจำกหลำกหลำยวิช ำชีพ เหมำะสมกับ ควำมต้อ งกำรของบริษัท สำมำรถให้
ควำมเห็นได้อย่ำงอิสระ รวมทั้งได้พิจำรณำผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัทเดิม พบว่ำกรรมกำรบริษัท
ทั้ง 3 ท่ำน ได้ปฏิบัติงำนในฐำนะกรรมกำรบริษัทได้เป็นอย่ำงดี และท่ำนที่เป็นกรรมกำรชุดย่อยด้วย ก็ได้ปฏิบัติ หน้ำที่ฐำนะ
กรรมกำรชุด ย่อ ยเป็น อย่ำ งดีเ ช่น กัน ได้ใ ช้ป ระสบกำรณ์เ สนอแนะแนวนโยบำยแก่ บ ริษัท ฯ ทำให้ง ำนของบริษัท ฯ ประสบ
ควำม สำเร็จด้วยดีตลอดมำ รวมทั้งมีคุณสมบัติครบตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 และข้อกำหนดของ
คณะ กรรมกำรกำกับตลำดทุน
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เนื ่อ งจำก รองศำสตรำจำรย์ น เรศร์ เกษะประกร ซึ ่ง เป็น กรรมกำรอิส ระที ่ด ำรงต ำแหน่ง นำนกว่ำ 9 ปี ยัง คงมี
คุณ สมบัติค รบถ้ว นตำมข้อ กำหนดคุณ สมบัติก รรมกำรอิส ระ เป็น ผู้มีค วำมรู้ค วำมสำมำรถ และประสบกำรณ์ใ นด้ำ นที่
บริษัทฯ ต้องกำร และยังสำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรอิสระได้เป็นอย่ำงดี คณะกรรมกำรบริษัทจึงเห็นสมควรเสนอ
ต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นพิจำรณำเลือกตั้ง รองศำสตรำจำรย์นเรศร์ เกษะประกร เป็นกรรมกำรอิสระต่ออีกวำระหนึ่ง
ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ได้รับกำรเสนอชื่อให้เข้ำดำรงตำแหน่งกรรมกำรบริษัท มีรำยละเอียดเพื่อกำรพิจำรณำตำม
สิ่งที่ส่งมำด้วย ลำดับที่ 3 และนิยำม “กรรมกำรอิสระ” ตำมสิ่งที่ส่งมำด้วยลำดับที่ 4
อนึ่ง ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.2535 มำตรำ 86 และข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 30 ได้กำหนดว่ำ
“ห้า มมิใ ห้ก รรมการของบริษัท ฯ ไปเป็น กรรมการของบริษัท อื่น ที่ป ระกอบกิจ การอัน มีส ภาพอย่า งเดี ย วกัน และเป็น การ
แข่ง ขัน กับ กิจ การของบริษัท ฯ เว้น แต่จ ะได้แ จ้ง ให้ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ทราบ” ฉะนั้น จึง ขอแจ้ง ต่อ ที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น ก่อ นที่จ ะ
พิจำรณำลงมติเลือกตั้งกรรมกำรว่ำ
1. คุณวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง กรรมกำร
- บริษัท ไทยทำคำยำ จำกัด
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรูป
- บริษัท โทเทิลเวย์อิมเมจ จำกัด ผลิตเครื่องหนัง
2. คุณธรรมรัตน์ โชควัฒนำ ปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมกำร
- บริษัท แชมป์กบินทร์ จำกัด
ผลิตเสื้อผ้ำสำเร็จรูป
ซึ่งประกอบกิจกำรอันมีสภำพอย่ำงเดียวกันและเป็นกำรแข่งขันกับกิจกำรของบริษัทฯ
จึง เห็น สมควรเสนอต่อที่ประชุม สำมัญ ผู้ถือ หุ้น เพื่อ เลือกตั้ง กรรมกำรบริษัท ที่อ อกตำมวำระทั้ง 3 ท่ำ น เป็นกรรมกำร
บริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง และสงวนสิทธิ ตำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง 1 ตำแหน่ง
และได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม
คุณประภำศรี จิตพัฒน์ไพบูลย์(อำสำพิทักษ์สิทธิ์ผู้ถือหุ้น) ผู้รับมอบอำนำจ จำกสมำคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถำมเรื่อง
กำรสรรหำกรรมกำร 2 ประเด็น ดังนี้
1. ในกำรคัดเลือกกรรมกำรอิสระ จุดเด่นของ รองศำสตรำจำรย์นเรศร์ เกษะประกร คือเรื่องใด สำมำรถเชื่อมโยงกับ
กลยุทธ์ของบริษัทที่วำงไว้อย่ำงไร
2. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์ เกษะประกร ได้เคยหำรือเรื่องของกรรมกำรอิสระที่ปฏิบัติงำนเกินกว่ำ 9 ปีหรือไม่ เกี่ยวกับ
เรื่องของควำมเป็ นอิสระ และอนำคตบริษัทมี นโยบำยในเรื่องของกำรวำงกำหนดระยะเวลำในกำรดำรงตำแหน่ ง
เฉพำะส่วนของกรรมกำรอิสระหรือไม่ อย่ำงไร
นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์ ประธำนกรรมกำร เรียนว่ำ
1. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์ เกษะประกร เป็นผู้ที่มีควำมรู้ ควำมเชี่ยวชำญทำงด้ำนกฎหมำย ท่ำนมีควำมรู้ด้ำนกฎหมำย
บริษัท และกฎหมำยต่ำงประเทศ ตลอดเวลำที่ท่ำนได้ดำรงตำแหน่งกรรมกำรอิสระนั้น ท่ำนให้คำแนะนำต่ำงๆ ในด้ำน
กฎหมำยที่เกี่ยวข้องกับกำรดำเนินธุรกิจของบริษัท เช่น กำรทำสัญญำกำรค้ำกับคู่ค้ำต่ำงประเทศ และสัญญำธุรกรรม
อื่น ท่ำนจะให้คำแนะนำทั้งในข้อที่เป็นจุดเด่นและจุดด้อยของสัญญำนั้นๆ โดยตลอดเวลำที่ท่ำนมำรับตำแหน่ง 9 ปี
ท่ำนยังได้ช่วยเหลือบริษัทฯ ในเรื่องต่ำงๆ อีกหลำยเรื่อง ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องกฎหมำยทำงด้ำนแรงงำน กฎหมำยอื่นๆ ท่ำน
ก็ให้คำแนะนำด้วยดีตลอดมำ
2. ในกรณีที่มีกำรปรึกษำหำรือกันหรือไม่ ในเรื่องที่ท่ำนมำเป็นกรรมกำรอิสระให้เรำ 9 ปีแล้ว ดิฉันคิดว่ำด้วยระยะเวลำนี้
ไม่น่ำจะเป็นเรื่องสำคัญ ตรำบเท่ำที่กรรมกำรท่ำนนั้นยังสำมำรถที่จะช่วยเหลือบริษัทฯ ให้บริษัทดำเนินธุรกิจอย่ ำง
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มั่นคงตำมหลักกำรข้อกฎหมำย ข้อกำหนดต่ำงๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่สำคัญมำก ดังนั้น ดิฉันจึงได้เรียนเชิญ รองศำสตรำจำรย์
นเรศร์ เกษะประกร ให้มำเป็นกรรมกำรอิสระอีกวำระหนึ่ง จึงขอเรียนให้ที่ประชุมทรำบค่ะ
เมื่อไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมซักถำมเพิ่มเติม คุณสุพจน์ ภควรวุฒิ ได้ดำเนินกำรต่อ
เนื่องจำกวิธีกำรลงคะแนนเสียงในวำระเลือกตั้งกรรมกำรต่ำงจำกวำระอื่น ๆ ขอให้ผู้ถือหุ้นทุก ท่ำน ทั้งที่ เห็นด้วย ไม่
เห็น ด้ว ย หรือ งดออกเสีย ง โปรดระบุค วำมเห็น สำหรับ กำรเลือ กตั้ง กรรมกำรแต่ละท่ำ นลงในบัต รลงคะแนน และเมื่อ ระบุ
ควำมเห็นครบแล้วโปรดลงนำมรับรองควำมถูกต้อง เจ้ำหน้ำที่ของบริษัทฯ จะขอเก็บบัตรลงคะแนนจำกผู้ถือหุ้นทุกท่ำน เมื่อ
กำรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมกำรท่ำนที่ 3 สิ้นสุดลง
การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุ ม และมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
คณะกรรมกำรบริษัท ขอเสนอที่ป ระชุม ผู้ถือ หุ้น พิจ ำรณำเลือ กตั้ง กรรมกำรแทนกรรมกำรที่ต้อ งออกตำมวำระเป็น
รำยบุคคล โดยมีรำยนำมดังต่อไปนี้
1. นางวารินทร์ ลีลานุวัฒน์
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มำประชุม และมีสิทธิออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79
รำย รวมจำนวนเสียง 108,800,890 เสียง
เห็นด้วย
78
รำย รวมจำนวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
0
รำย จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
1
รำย จำนวน
100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย
0
รำย จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
2. นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79
รำย รวมจำนวนเสียง 108,800,890 เสียง
เห็นด้วย
78
รำย รวมจำนวนเสียง 108,800,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9999
ไม่เห็นด้วย
0
รำย จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
งดออกเสียง
1
รำย จำนวน
100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย
0
รำย จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
3. รองศาสตราจารย์นเรศร์ เกษะประกร
ที่ประชุมพิจำรณำแล้วมีมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 79
รำย รวมจำนวนเสียง 108,800,890 เสียง
เห็นด้วย
77
รำย รวมจำนวนเสียง 108,799,790 เสียง คิดเป็นร้อยละ 99.9990
ไม่เห็นด้วย
1
รำย จำนวน
1,000 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0009
งดออกเสียง
1
รำย จำนวน
100 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0001
บัตรเสีย
0
รำย จำนวน
0 เสียง คิดเป็นร้อยละ 0.0000
ดังนั้นคณะกรรมกำรบริษัท ปี 2561 มีจำนวน 8 ท่ำน ดังนี้
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1. นำงวำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
2. นำยสุพจน์
ภควรวุฒิ
3. นำงสำวดุษฎี
สุนทรธำรง
4. นำงสำวมำรินทร์
ลีลำนุวัฒน์
5. นำยธรรมรัตน์
โชควัฒนำ
6. นำยผดุง
เตชะศรินทร์
7. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์
เกษะประกร
8. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
และสงวนสิทธิ์ตำแหน่งกรรมกำรที่ว่ำงลง 1 ตำแหน่ง
โดยบริษัทฯ มีกรรมกำรอิสระ มำกกว่ำ 1 ใน 3 ของกรรมกำรบริษัททั้งคณะ โดยมีจำนวน 3 ท่ำน จำกทั้งหมด 8 ท่ำน คื อ
1. นำยผดุ ง
เตชะศริ น ทร์
2. รองศำสตรำจำรย์นเรศร์
เกษะประกร
3. รองศำสตรำจำรย์ ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร
ก่อนเข้าวาระที่ 6 มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่มอีก 1 คน จำนวนผู้ถือหุ้น 1 รำย รวมจำนวนหุ้น 3,000 หุ้น รวมเป็นผู้ถือหุ้นและผู้รับ
มอบฉันทะเข้ำร่วมประชุมทั้งสิ้น 62 คน จำนวน 80 รำย รวมจำนวนหุ้นได้ทั้งสิ้น 108,803,890 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 90.67 ของ
จำนวนหุ้นที่ออกและเรียกชำระแล้ว
วาระที่ 6 พิจารณากาหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ตำมข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงิน หรือทรัพย์สิน
อื่นใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่ จะจ่ายเป็นค่าตอบแทนตามสิทธิ และผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยใน
ฐานะที่เป็นกรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่าตอบแทน หรือสวัสดิการที่กรรมการได้รับในฐานะพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของบริษัทฯ ”
ซึ่ง ในปี 2560 ที ่ป ระชุม สำมัญ ผู ้ถ ือ หุ ้น ครั้ง ที ่ 43 ได้ก ำหนดค่ำ ตอบแทนกรรมกำรบริษ ัท วงเงิน รวมไม่เกิน ปีล ะ
10,000,000 บำท และบริษัทฯ ได้จ่ำยไปเป็นเงินทั้งสิ้น 5,852,000 บำท โดยจ่ำยเป็นค่ำเบี้ยประชุม จำนวนเงิน 1,252,000
บำท และค่ำตอบแทนประจำปี จำนวนเงิน 4,600,000 บำท
บริษัทฯ ได้มีกำรรำยงำนสรุปจำนวนเงินที่จ่ำยให้แก่คณะกรรมกำรบริษัท คณะกรรมกำรตรวจสอบ คณะกรรมกำรสรรหำ
คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน และคณะกรรมกำรบริหำรควำมเสี่ยง และคณะกรรมกำรธรรมำภิบำล ไว้ในรำยงำน
ประจำปี 2560 หัวข้อ “โครงสร้ำงกำรจัดกำร เรื่อง ค่ำตอบแทนกรรมกำรและผู้บริหำร” (หน้ำ 51)
สำหรับปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัทเห็นชอบ ตำมกำรเสนอของคณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทน โดยเห็นสมควร
เสนอต่อที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น เพื่อกำหนดค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท ในอัตรำ
เดียวกับปี 2560 ทั้งนี้ ไม่รวมถึงค่ำตอบแทนหรือสวัสดิกำรที่กรรมกำรบริษัทได้รับในฐำนะพนักงำน หรือลูกจ้ำงของบริษัทฯ ซึ่ง
ได้พิจำรณำจำกผลกำรดำเนินงำนของบริษัทฯ ผลประเมินกำรปฏิบัติงำนของคณะกรรมกำรบริษัท วงเงินค่ำตอบแทนที่ได้รับ
อนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้น จำนวนเงินค่ำตอบแทนที่จ่ำยในปีที่ผ่ำนมำ และเปรียบเทียบกั บระดับที่ปฏิบัติอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
เดียวกัน รวมถึงอำนำจ หน้ำที่ และควำมรับผิดชอบ และเสนอให้จ่ำยค่ำตอบแทนในกำรทำหน้ำที่กรรมกำรชุดต่ำงๆ ดังนี้
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1. ค่าเบี้ยประชุม
ทั ้ง นี ้ ค่ำ เบี ้ย ประชุม จะจ่ำ ยให้เฉพำะกรรมกำรที ่เข้ำ ร่ว มประชุม สำหรับ ค่ ำ ตอบแทนของกรรมกำรชุ ด ย่ อ ยอื่ น ที่
คณะกรรมกำรบริษัทแต่งตั้งขึ้นนั้น ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสมและ
สอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วนำเสนอคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
กรรมการแต่ละคณะ
คณะกรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ
รายเดือน
รายไตรมาส
คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการธรรมาภิบาล

ปี 2561

ปี 2560

(บาท/คน/ครัง้ )

(บาท/คน/ครัง้ )

- ประธาน
- กรรมการ
ค่าตอบแทน

10,000
10,000
8,000
8,000
จ่ายให้กรรมการบริษัททุกคน

- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน
- กรรมการ
- ประธาน

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

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

- กรรมการ

8,000

8,000

สำหรับ ค่ำ ตอบแทนของกรรมกำรชุด ย่อ ยอื ่น ที ่ค ณะกรรมกำรบริษ ัท แต่ง ตั ้ง ขึ ้น ให้ค ณะกรรมกำรพิจ ำรณำ
ค่ำตอบแทนเป็นผู้กำหนด โดยพิจำรณำตำมควำมเหมำะสม และสอดคล้องกับภำระหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ แล้วนำเสนอต่อ
คณะกรรมกำรบริษัทเพื่อพิจำรณำอนุมัติ
2. ค่าบาเหน็จกรรมการประจาปี จะจ่ำยให้กรรมกำรบริษัททุกคน โดยให้คณะกรรมกำรพิจำรณำค่ำตอบแทนนำไป
พิจำรณำจัดสรร แล้วนำเสนอต่อคณะกรรมกำรบริษัทพิจำรณำอนุมัติ
นอกจำกค่ำเบี้ยประชุม และค่ำบำเหน็จกรรมกำรประจำปีแล้ว บริษัทฯ ไม่มีกำรจ่ำยสิทธิประโยชน์อื่นใดแก่กรรมกำรบริษัท
ค่ำตอบแทนที่เสนอนี้ จะเริ่มใช้ตั้งแต่วันที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นอนุมัติ จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง โดยค่ำตอบแทนที่
จ่ำยทั้งสิ้น เมื่อรวมกันแล้ว ต้องไม่เกินวงเงิน 10,000,000 บำท ที่ได้รับอนุมัติจำกที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
ตำมพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ. 2535 มำตรำ 90 “การจ่ายค่าตอบแทนให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือ
หุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจานวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม”
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติค่ำตอบแทนกรรมกำรบริษัท วงเงินรวมไม่เกินปีละ 10,000,000 บำท ตำมเสนอ ด้วย
คะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสองในสำมของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุมดังนี้
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ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80
เห็นด้วย
79
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

รวมจำนวนเสียง 108,803,890 เสียง
รวมจำนวนเสียง 108,803,790 เสียง
จำนวน
0 เสียง
จำนวน
100 เสียง
จำนวน
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9999
0.0000
0.0001
0.0000

ก่อนเข้าวาระที่ 7 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 7 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกาหนดจานวนเงินค่าสอบบัญชี
กรรมกำรผู้ จั ด กำร ได้ ก ล่ ำ วต่ อ ที่ ป ระชุ ม ว่ ำ ตำมข้อ บั ง คั บ ของบริษั ท ฯ ข้ อ 49 และข้อ 50 “ผู้ สอบบั ญ ชีต้ อ งไม่ เป็ น
กรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดารงตาแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัทฯ ผู้สอบบัญชีนั้นให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตั้งทุกปี
ผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้น จะถูกเลือกกลับเข้ารับตาแหน่งอีกก็ได้”
ปี 2560 ที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติให้ นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/
หรือ นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 ผู้สอบบัญชีจำก บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์
จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยมีค่ำสอบบัญชี เป็นเงิน 949,000 บำท และมีค่ำบริกำรอื่นที่เกิดขึ้นในรอบปีบัญชี 2560
เป็นค่ำตรวจสอบกำรปฏิบัติตำมเงื่อนไขของบัตรส่งเสริมกำรลงทุน เป็นเงิน 60,000 บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อย เป็น
เงินรวม 369,000 บำท ตำมที่ได้แสดงไว้ในหนังสือเชิญประชุม หน้ำ 6 ถึง 7
สำหรับ ปี 2561 คณะกรรมกำรบริษัท เห็น ชอบตำมที่ค ณะกรรมกำรตรวจสอบพิจ ำรณำคัด เลือ กและเสนอ ซึ่งได้
พิจำรณำจำกควำมเป็นอิสระ ผลกำรปฏิบัติงำน กำรมีมำตรฐำนกำรทำงำนที่ดี มีคุ ณสมบัติตำมข้อบังคับของบริษัทฯ และ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ นอกจำกนี้ เมื่อได้พิจำรณำเปรียบเทียบกับปริมำณงำน และ
อัตรำค่ำสอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียนอื่นในระดับเดียวกันแล้วมีค่ำสอบบัญชีที่เหมำะสม โดยเสนอที่ประชุมสำมัญผู้ถือหุ้น
อนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชี ดังนี้
1. นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ปี 2557-2560)
และ/หรือ
2. นำงขวัญใจ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875
(เป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัทฯ ปี 2553-2556)
และเพื่อให้สอดคล้องข้อปฏิบัติของ สำนักงำนกำกับหลักทรัพย์และตลำดหลักทรัพย์ ว่ำด้วยเรื่องจรรยำบรรณของผู้สอบ
บัญชี และเพิ่มควำมคล่องตัวในกำรปฏิบัติงำนสอบบัญชี จึงขอเสนอเพิ่มชื่อผู้สอบบัญชี อีก 1 ท่ำน เป็นอันดับที่ 3
3. คุณนงรำม
เลำหอำรีดิลก
ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334
(ยังไม่เคยเป็นผู้ลงลำยมือชื่อในงบกำรเงินของบริษัท)
แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกำหนดจำนวนเงินค่ำสอบบัญชี สำหรับ
ปี 2561 ดังนี้
1. ค่ำสอบทำนงบกำรเงินไตรมำส 1,2,3
415,800 บำท
2. ค่ำสอบบัญชีประจำงวดวันที่ 31 ธันวำคม
580,700 บำท
รวมทั้งสิ้น
996,500 บำท
ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่สูงขึ้น เนื่องจำกปริมำณงำนที่เพิ่มขึ้นตำมมำตรฐำนบัญชีที่มีกำรปรับปรุง
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ทั้งนี้ บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด และผู้สอบบัญชีตำมรำยชื่อ ที่เสนอมำนั้น ไม่มีควำมสัมพันธ์ และ/หรือ
ไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัท บริษัทย่อย ผู้บริหำร ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่ำว
อนึ่ง ในปี 2561 บริษัทฯ มีค่ำบริกำรอื่นจำนวน 60,000 บำท และค่ำสอบบัญชีของบริษัทย่อยจำนวน 384,000 บำท ทีม่ ี
ผู้สอบบัญชีสังกัดสำนักงำนสอบบัญชีเดียวกับ บริษัทฯ จึงขอแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ และเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจำรณำอนุมัติ
แต่งตั้ง
นำยอนุสรณ์

เกียรติกังวำฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ

นำงขวัญใจ

เกียรติกังวำฬไกล

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 5875 และ/หรือ

นำงสำวนงรำม

เลำหอำรีดิลก

ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 4334

แห่งบริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีประจำปี 2561 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญ ชี
มีอำนำจตรวจสอบ และลงนำมรับรองงบกำรเงินของบริษัทฯ ในปี 2561
การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกของผู้ ถือหุ้นซึ่งมำประชุมและมีสิทธิ
ออกเสียงลงคะแนน
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้ว มีมติแต่งตั้ง นำยอนุสรณ์ เกียรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญชีรับอนุญำตเลขที่ 2109 และ/หรือ
นำงขวัญ ใจ เกี ยรติกังวำฬไกล ผู้สอบบัญ ชีรับ อนุ ญ ำตเลขที่ 5875 และ/หรือ นำงสำวนงรำม เลำหอำรีดิ ลก ผู้สอบบัญ ชี
รับอนุญำตเลขที่ 4334 แห่ง บริษัท เอเอสวี แอนด์ แอสโซซิเอทส์ จำกัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ ประจำปี 2561 โดยกำหนด
จำนวนเงินค่ำสอบบัญชีตำมรำยละเอียดข้ำงต้น เป็นเงิน 996,500 บำท ด้วยคะแนนเสียงข้ำงมำกจำกผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุม
และมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80

รำย รวมจำนวนเสียง 108,803,890 เสียง

เห็นด้วย

รำย รวมจำนวนเสียง 108,803,790 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 99.9999

79

ไม่เห็นด้วย

0

รำย จำนวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0000

งดออกเสียง

1

รำย จำนวน

100 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0001

บัตรเสีย

0

รำย จำนวน

0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ 0.0000

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 8 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
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วาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทดังนี้
กรรมกำรผู้จัดกำร ได้กล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ เพื่อให้สอดคล้องกับกำรแก้ไขพระรำชบัญญัติบริษัทมหำชนจำกัด พ.ศ.
2535 มำตรำ 100 ที่แก้ไขเพิ่มเติมตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 21/2560 เรื่อง กำรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมำย
เพื่อเป็นกำรอำนวยควำมสะดวกในกำรประกอบธุรกิจ จึงเห็นสมควรแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33.
ตำมที่ แสดงบนจอโปรเจคเตอร์ ซึ่งแสดงเป็นตำรำงเปรียบเทียบ ข้อบังคับเดิม และ ข้อบังคับ ที่เสนออนุ มัติแก้ไข
เพิ่มเติม ดังนี้
ข้อบังคับเดิม
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม ผู้ถือหุ้น
เป็นกำรประชุมสำมัญ ประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับ
แต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้
เรียกว่ำกำรประชุมวิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรี ย กประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น เป็ น กำร
ประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ข้อบังคับใหม่
ข้อ 33. คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีกำรประชุม ผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุม
สำมัญประจำปี ภำยในสี่ (4) เดือน นับแต่วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของ
บริษัท
กำรประชุมผู้ถือหุ้นครำวอื่นนอกจำกที่กล่ำวแล้วให้เรียกว่ำกำรประชุม
วิสำมัญ
คณะกรรมกำรจะเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญเมื่อใดก็
ได้ สุดแต่จะเห็นสมควร

ผู้ถือหุ้นรวมกันนับจานวนหุ้นได้ไม่น้อยกว่าหนึ่ง
ในห้า (1/5) ของจานวนหุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมด หรือ
ผู้ ถื อ หุ้ น ไม่ น้ อ ยกว่ า ยี่ สิ บ ห้ า (25) คน ซึ่ ง มี หุ้ น นั บ
รวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสิบ (1/10) ของจานวน
หุ้นที่จาหน่ายได้ทั้งหมดจะเข้ำชื่อกันทำหนังสือขอให้
คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นกำรประชุมวิสำมัญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุม
ไว้ ใ ห้ ชั ด เจนในหนั ง สื อ ดั ง กล่ ำ วด้ ว ย ในกรณี เช่ น นี้
คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายใน
หนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้ นคนหนึ่ งหรือหลายคนซึ่ งมีหุ้ นนั บ รวมกันได้ไม่ น้อยกว่า
ร้อยละสิ บ (10) ของจ านวนหุ้นที่จาหน่ ายได้ทั้ งหมด จะเข้ำชื่อกันท ำ
หนั งสื อขอให้ คณะกรรมกำรเรียกประชุมผู้ถื อ หุ้นเป็ นกำรประชุมวิสำมั ญ
เมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในกำรที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจน
ในหนังสือดังกล่ำวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมกำรต้องจัดให้มีการประชุม
ผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้า (45) วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือจำกผู้ถือหุ้น
ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีก ารประชุม ภายในกาหนด
ระยะเวลาตามวรรคสี่ ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นคน
อื่นๆ รวมกันได้จานวนหุ้นตามที่บังคับไว้นั้น จะเรียกประชุมเองก็ได้
ภายในสี่สิบ ห้า (45) วันนับ แต่วันครบกาหนดระยะเวลาตามวรรคสี่
ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียก
ประชุม โดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายอันจาเป็นที่เกิดจากการ
จัดให้มีการประชุมและอานวยความสะดวกตามสมควร
ในกรณี ที่ ป รากฏว่าการประชุ ม ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ เป็ น การเรี ยกประชุ ม
เพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคห้าครั้งใด จานวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่
ครบเป็นองค์ป ระชุมตามที่กาหนดไว้ในข้อ 36. และข้อ 37. ผู้ถือหุ้น
ตามวรรคห้าต้องร่วมกันรับผิดชอบชดใช้ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัด
ให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท

ทั้ง นี้ ขอให้ที ่ป ระชุม มอบอำนำจให้บุค คลที่ค ณะกรรมกำรบริษ ัท มอบหมำยในกำรจดทะเบีย นแก้ไขเพิ ่ม เติม
ข้อ บัง คับ ของบริษัท ที่ก รมพัฒ นำธุร กิจ กำรค้ำ กระทรวงพำณิช ย์ มีอำนำจ แก้ไขและเพิ่ม เติม ข้อ ควำมหรือ ถ้อ ยคำของ
ข้อบังคับบริษัทที่ขอแก้ไข ตำมดุลยพินิจของนำยทะเบียนบริษัทมหำชน
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การลงมติ ในวำระนี้ต้องได้รับกำรอนุมัติจำกที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่ของผู้ถือหุ้นซึ่งมำประชุม
และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
และเปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นซักถำม เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นท่ำนใดซักถำม จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจำรณำ
ที่ประชุมพิจำรณำแล้ว มีมติอนุมัติแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัทตำมเสนอ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ำสำมในสี่จำก
ผู้ถือหุ้นที่เข้ำร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียง ดังนี้
ผู้ถือหุ้นทั้งหมด 80
เห็นด้วย
79
ไม่เห็นด้วย
0
งดออกเสียง
1
บัตรเสีย
0

รำย
รำย
รำย
รำย
รำย

รวมจำนวนเสียง 108,803,890 เสียง
รวมจำนวนเสียง 108,803,790 เสียง
จำนวน
0 เสียง
จำนวน
100 เสียง
จำนวน
0 เสียง

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

99.9999
0.0000
0.0001
0.0000

ก่อนเข้าสู่วาระที่ 9 ไม่มีผู้เข้ำร่วมประชุมเพิ่ม
วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
กรรมกำรผู้จัดกำรได้เปิดโอกำสให้ผู้ถือหุ้นสอบถำม หรือให้ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม
เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดเพิ่มเติม และไม่มีข้อซักถำมใดๆ จำกผู้ถือหุ้น จำกนั้นจึงได้เรียนเชิญประธำนที่ประชุมกล่ำว
ปิดประชุม
ประธำนกรรมกำรกล่ำวต่อที่ประชุมว่ำ ในนำมของคณะกรรมกำรบริษัท ได้ขอบคุณท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน ที่สละเวลำอันมีค่ำ
มำเข้ำร่วมประชุม และได้มอบควำมไว้วำงใจให้คณะกรรมกำรบริษัทชุดนี้บริหำรกิจกำรของบริษัทต่อไปอีกวำระหนึ่ง จำกภำระที่
ได้รับมอบหมำยนี้ คณะกรรมกำรบริษัทพร้อมทำงำนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ เพื่อประโยชน์ของท่ำนผู้ถือหุ้นทุกท่ำน พนักงำน และ
องค์กร สุดท้ำยนี้ขอเชิญผู้เข้ำร่วมประชุมทุกท่ำน รับประทำนอำหำรว่ำงและดื่มน้ำชำ กำแฟ ซึ่งทำงบริษัทฯ ได้จัดเตรียมไว้

เลิกประชุมเวลำ 12.00 น.

…….....................................
(นำงวำรินทร์ ลีลำนุวัฒน์)
ประธำนทีป่ ระชุม
ผู้บันทึก

……….......................................
(นำยศุภโชค สิริจันทรดิลก)
เลขำนุกำรบริษัท
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