บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42
เมื่อวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา
เมื่อไดเวลานัดประชุม นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดแจงตอทีป่ ระชุมวา ขณะนี้
เวลา 11.00 นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 42 ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) มีผถู ือหุน
และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมจํานวน 102 คน เปนจํานวนผูถือหุน 153 ราย ถือหุนรวมกันทัง้ สิ้น
110,934,771 หุน คิดเปนรอยละ 92.45 ของจํานวนหุน ที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึง่ มีจํานวนทัง้ หมด
120,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผถู ือหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถ อื หุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนผูถือหุน ทั้งหมด
และตองมีหนุ นับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด”
ทั้งนี้บริษทั ฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มสี ิทธิในการประชุมสามัญผูถ อื หุนครั้งที่ 42 (Record Date)
ในวันที่ 24 มีนาคม 2554 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีผูถือหุนทัง้ สิ้น 831 ราย รวมเปนจํานวน
หุน 120,000,000 หุน และไดเรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษทั ทําหนาทีป่ ระธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม
และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 42 ประจําป 2554 จากนัน้ ไดแนะนํากรรมการบริษทั กรรมการชุด
ยอย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผูบ ริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม 11 ทาน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
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-23. นายบุญดี

อํานวยสกุล

4. นายอะกิฮิสะ

นากาโน

5. นายอํานวย

บํารุงวงศทอง

6. นายธรรมรัตน
7. นางอรดี

โชควัฒนา
รุงเรืองโรจน

8. นายธนวัฒน

ปูคะวนัช

9. รศ.นเรศร

เกษะประกร

10. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
11. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการบริษทั
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษทั
กรรมการรองผูจัดการ
กรรมการบริษทั
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ทาน คือ
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
2. นายทาดาชิ
ยามาโมโต
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายยูโซะ
อิเดะ
กรรมการบริษทั
4. นายอิคูโอะ
โอตานิ
กรรมการบริษทั
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทนที่เขารวมการประชุม 1 ทาน คือ
1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

เลขานุการบริษัทและกรรมการบริหาร
นางอรอนงค

แสงพุมพงษ
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-3กรรมการบริหารทานอืน่ ที่เขารวมการประชุม 6 ทาน คือ
1. นายมนัส
องคสรณะคม
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
2. นายสุวทิ ย
วงศเจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร
3. นางนงลักษณ
เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
4. นางสาวณัฐชรินธร พงศสุภาจินตภา
กรรมการบริหาร
5. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
กรรมการบริหาร
กรรมการบริหาร
6. นางสาวการุณี
สุหราย
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวม
ประชุมเพื่อทําหนาทีใ่ นการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครัง้ นี้ 2 ทาน คือ
1. นายนิติ
2. นายวิชยั

จึงนิจนิรันดร
เลิศทนงศักดิ์

ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ นี้ ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษทั ฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ได
แนะนํา
ตัวแทนจากผูส อบบัญชี ซึ่งทําหนาทีเ่ ปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งนี้
นางสาวเนตรนภา กิจจงเจริญยิง่
ซึ่งเปนผูส อบบัญชี จากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ทีท่ าํ หนาที่บนั ทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
จากนั้นประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษทั ชีแ้ จงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและ
วิธีการออกเสียงลงคะแนน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุน ในป
2554 บริษทั ฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปดโอกาสใหผูถอื หุน เสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเปนวาระ
การประชุม และ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้ เปนกรรมการบริษทั ตั้งแตวนั ที่ 1 – 30 ธันวาคม
2553 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษทั ฯ นัน้ ปรากฏวาไมมี
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-4ผูถือหุน ทานใดเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการ รวมทัง้ ไมมีผูถือหุน ทานใดสงคําถามทีเ่ กีย่ วกับวาระการประชุมลวงหนากอนการประชุมผูถ ือหุน มายัง
บริษัทฯ ตามทีไ่ ดแจงไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึง่
หุนเปนหนึง่ เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถอื หุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถ ือหุน ที่ออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานัน้ จากนัน้ จะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวม
ประชุม สวนทีเ่ หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ ห็นดวยในวาระนัน้ ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถอื หุนทําหนังสือมอบฉันทะให
ผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน
โดยสงหนังสือมอบฉันทะให
บริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษทั ฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถ ือหุนไวในระบบประมวลผลเรียบรอยแลว
และในกรณีทมี่ ีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่ม
แลว ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยงั ไมไดเริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ตั้งแตวาระที่
ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มี
ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่มเทานัน้
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูถือหุน
จะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุน ที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกปาย
คะแนน เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอม
ทั้งลงนาม ซึง่ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุน ทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตัง้ แตลงทะเบียน
มารวมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคลพรอมทัง้ ลงนาม กรณีมีผูไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับ
คะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุก
ทาน
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-5ตอจากนัน้ ประธานที่ประชุม ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุน ขอใชสิทธิ
ลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผูถือหุน มอบฉันทะใหกรรมการบริษทั
ใหเปนไปตามที่ผูถือหุน ระบุในหนังสือมอบฉันทะ และไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ
เปนผูดําเนินการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดมอบหมายใหนางอรดี รุงเรืองโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดาํ เนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ระบุไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมที่ไดจัดสงใหทา นผูถือหุน ดังนี้
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึง่ ถือหุน 1,696,900 หุน รวมเปนผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น
104 คน เปนจํานวนผูถ ือหุน 155 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 112,631,671 หุน คิดเปนรอยละ 93.86 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 41 เมือ่ วันที่ 26 เมษายน 2553
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับ
แตวันประชุมสามัญผูถ ือหุน ซึ่งไดสง ใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด รวมทัง้ ไดเผยแพรในเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสง
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ใหแกทานผูถือหุน
ลวงหนาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลวนัน้ คณะกรรมการมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ได
บันทึกขึ้นโดยถูกตองแลว
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 41
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
112,631,671 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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-6กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึง่ ถือหุน 52 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ สิ้น 106
คน เปนจํานวนผูถือหุน 157 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 112,631,723 หุน คิดเปนรอยละ 93.86 ของจํานวนหุน ที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปทผี่ านมา
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในป 2553 คณะกรรมการไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2553 ซึ่งไดจัดสงใหแกทาน
ผูถือหุนเปนการลวงหนา พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว ซึ่งรายงานดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผู
ถือหุนมีขอ ซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไม
ตองมีการลงมติ จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหเปนไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 มาตรา 112 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 47 บริษัทฯ ไดจัดทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สิน้ สุด ณ
รอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึง่ ไดจัดทําขึ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยผานการตรวจสอบพรอมลงนาม
รับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
ตามรายละเอียดทีป่ รากฏในรายงาน
ประจําป 2553 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทา นผูถือหุน พิจารณาเปนการลวงหนา พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุม
แลว ทานผูถ ือหุนมีขอซักถามหรือไม
โดยในวาระนี้ไดมีผูถือหุน จํานวน 1 ราย สอบถาม ซึ่งสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้
นางสาววรรษมล จําปา (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
จากงบดุล หนา 66 เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดจํานวน 527,883,817 บาท เพิ่มจากปกอน
กวา 300 ลานบาท เงินสดทีเ่ พิ่มขึ้น บริษทั ฯ จะมีการบริหารจัดการใหเกิดประโยชนอยางไร
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-7นายมนัส องคสรณะคม (ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน)
เงินสดและรายการเทียบเทาเงินสดของบริษัทฯ ไดมาจากการดําเนินงานและการลงทุน สําหรับการ
ลงทุนสวนใหญจะลงทุนในประเทศ ซึง่ สวนหนึ่งเปนการลงทุนที่ไมมีความเสีย่ ง และไดมีการติดตามดูแล
นางสาววรรษมล จําปา (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 12 บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี้เพิม่ ขึ้นจากป 2552
อยากทราบวาเปนตราสารหนี้ในประเทศหรือตางประเทศ และคุณภาพของตราสารหนีท้ ี่บริษทั ฯ ลงทุนเปน
อยางไร
นายมนัส องคสรณะคม (ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน)
การลงทุนในตราสารหนี้เพิม่ ขึ้นจาก 39 ลานบาท เปน 474 ลานบาท สวนใหญเปนการลงทุนใน
ตราสารหนี้ในประเทศ ซึ่งมีความเสี่ยงต่ํา และเปนตราสารหนี้ที่ไดรบั การจัดอันดับความนาเชื่อถือตั้งแต
Investment Grade ขึ้นไป
นางสาววรรษมล จําปา (ผูรับมอบฉันทะจากสมาคมสงเสริมผูลงทุนไทย)
จากงบกําไรขาดทุน หนา 70 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ขอ 22 รายไดอื่นที่เปนสวนของกําไร
จากการขายทีด่ ินจํานวน 103,452,559 บาท เพิ่มขึ้นจากปกอน ซึง่ มีจํานวน 548,519 บาท อยากทราบวาที่ดนิ
สวนนี้เปนที่ดนิ ที่ใชในการดําเนินกิจการ หรือวาเปนที่ดินในการนํามาลงทุน
นายมนัส องคสรณะคม (ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน)
รายไดจากการขายที่ดินมาจากการที่บริษทั ฯ มีที่ดินที่ศรีราชา ซึ่งไดใหบริษัทอืน่ เชา ตอมามีบริษทั
มาขอซื้อที่ดนิ เพื่อทําธุรกิจ บริษัทฯ เห็นวาที่ดนิ ดังกลาวไมไดใชในการดําเนินธุรกิจของบริษทั ฯ จึงไดขายทีด่ ิน
ดังกลาวออกไป
เมื่อไมมีขอซักถามอยางใดอีก กรรมการผูจัดการขอใหทปี่ ระชุมพิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกําไร
ขาดทุน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
112,631,723 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ตอหนา.../8

-8วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตรา
หุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเปนหลัก
ในป 2553 ผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ มีดังนี้
กําไรสุทธิประจําป
=
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา
=
รวมกําไรที่จะนํามาจัดสรรทัง้ สิ้น
=

400,927,272.68
3,008,522,212.43
3,409,449,485.11

บาท
บาท
บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงานรวมทั้งสภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
1. เสนอตั้งสํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอเสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทัว่ ไป เปนจํานวนเงิน 20,046,363.63 บาท
2. เสนอจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2 บาท โดยเปนการจายเงิน
ปนผลจากผลการดําเนินงานประจําป 2553 ในอัตราหุนละ 1.60 บาท และจายเงินปนผลเพิ่มในวาระครบรอบ
40 ป ของบริษัทฯ อีกหุนละ 0.40 บาท จากจํานวน 120,000,000 หุน
รวมเปนเงินปนผลจายทัง้ สิ้น
240,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 59.86 ของกําไรสุทธิประจําป 2553 โดยจายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่
เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 25
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนีก้ ารจายเงินปนผลดังกลาว
ใหจายแกผูถือหุนที่มีสทิ ธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชือ่ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถอื หุนที่มีสทิ ธิรบั เงินปนผลใน
วันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุน ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกําหนดจายเงิน
ปนผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ซึ่งบริษทั ฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปน
จํานวนเงิน 3,149,403,121.48 บาท
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-9ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรเปนทุนสํารองทั่วไป
และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุน ละ 2 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคล
ไวแลวในอัตรารอยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
112,631,723 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม
2 คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 20,700 หุน รวมเปนผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น
108 คน เปนจํานวนผูถ ือหุน 159 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 112,652,423 หุน คิดเปนรอยละ 93.88 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึง่ ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึง่ ในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจาํ นวน 15 ตําแหนง ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
42 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 ทาน ดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
2. นายบุญดี
3. นายอํานวย

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศทอง

4. นายอิคูโอะ

โอตานิ

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริษทั และกรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษทั กรรมการสรรหา และ
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
ตอหนา.../10
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ปูคะวนัช

กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเสี่ยง

ทั้งนี้บริษทั ฯ
ไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการแตอยางใด
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการทีม่ ีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง จึงมีมติเห็นชอบ
ตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถ ือหุนเพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบ
กําหนดออกตามวาระทัง้ 5 ทาน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึง่ โดยไดพิจารณา
คุณสมบัติของผูดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทเดิมเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะ
ผูนํา วิสัยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผล
การปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษทั และกรรมการชุดยอยในชวงปที่ผานมา ซึง่ กรรมการทัง้ 5 ทาน ตาม
รายนามขางตน มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของ พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด
พ.ศ.2535 ขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 19 นอกจากนีก้ รรมการทัง้ 5 ทาน ไดเสนอแนะแนวนโยบาย และทําคุณประโยชนใหแกบริษัทฯ จน
ประสบความสําเร็จดวยดีตลอดมา
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 30 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุน สวนสามัญ หรือเปนหุน สวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชนผูอนื่ เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบ
กอนทีจ่ ะมีมติแตงตั้ง”
ดังนัน้ กอนทีท่ ี่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบาง
ทานที่เสนอใหเลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เปนกรรมการของบริษัทอืน่ ที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน
และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
อํานวยสกุล ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด

-

นายบุญดี

-

นายอํานวย บํารุงวงศทอง ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด และ
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และ กรรมการผูจัดการ
บริษัท มอรแกน เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากัด
ตอหนา.../11

- 11 ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหกลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทอีกวาระหนึ่งทั้ง 5
ทาน และนิยามกรรมการอิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุน ลวงหนาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุน ทุกทานทั้งเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละทาน และเมื่อ
ลงคะแนนครบทั้ง 5 ทานแลว ขอใหสงบัตรลงคะแนนพรอมลงนาม ใหกับเจาหนาที่ของบริษทั ฯ เพื่อเก็บไวเปน
หลักฐาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระเปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายบุญดี
อํานวยสกุล
3. นายอํานวย
บํารุงวงศทอง
4. นายอิคูโอะ
โอตานิ
5. นายธนวัฒน
ปูคะวนัช
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออก
ตามวาระ ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้
เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ*
ซุกาโมโต
12,200 0.0108
112,640,223 99.9892
อํานวยสกุล 112,652,423 100.0000
บํารุงวงศทอง 112,640,223 99.9892
12,200 0.0108
โอตานิ
112,652,423 100.0000
ปูคะวนัช
112,652,423 100.0000

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคูโอะ
นายธนวัฒน

หมายเหตุ * : คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ป 2554 จํานวน 15 ทาน มีดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน
ตอหนา.../12
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

นายทาดาชิ
นางสาวศิริกุล
นายบุญดี
นายอะกิฮิสะ
นายอํานวย
นายธรรมรัตน
นายยูโซะ
นายอิคูโอะ
นางอรดี
นายธนวัฒน
รศ.นเรศร
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี

ยามาโมโต
ธนสารศิลป
อํานวยสกุล
นากาโน
บํารุงวงศทอง
โชควัฒนา
อิเดะ
โอตานิ
รุงเรืองโรจน
ปูคะวนัช
เกษะประกร
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต

ทั้งนี้บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยมี
จํานวน 5 ทาน จากทั้งหมด 15 ทาน คือ
1. นางอรดี
รุงเรืองโรจน
2. นายธนวัฒน
ปูคะวนัช
3. รศ.นเรศร
เกษะประกร
4. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
5. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่น
โดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ทัง้ นี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่ รรมการไดรับใน
ฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถือหุน ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินป
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2553 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 14,334,000
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ตอหนา.../13
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คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการสรรหา
คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

12,000,000
548,000
688,000
500,000
500,000
98,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในป 2554 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงิน
จํานวนเงินคาตอบแทนที่จา ยในปทผี่ านมา
และ
คาตอบแทนทีไ่ ดรับอนุมัตจิ ากที่ประชุมสามัญผูถือหุน
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําป : จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นําไปพิจารณาจัดสรร
2. คาเบี้ยประชุม
: จายเฉพาะผูท เี่ ขาประชุม
รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม ดังนี้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 คาเบี้ยประชุมรายเดือน
 คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หนวย : บาท/คน/ครั้ง
ประธาน
กรรมการ
10,000
8,000
10,000
60,000
10,000
10,000
10,000

8,000
30,000
8,000
8,000
8,000

ทั้งนี้การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตน ตองไดรับการ
อนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมตั ิจากที่
ประชุมผูถือหุน
ตอหนา.../14

- 14 คณะกรรมการบริษัท ไดพจิ ารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000
บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนีไ้ มรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นทีก่ รรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผถู ือหุน
อนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรบั คะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแก
กรรมการไดภายในวงเงินที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
112,652,423 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 3
คน เปนจํานวนผูถือหุน 3 ราย ซึง่ ถือหุน 1,500 หุน รวมเปนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ สิ้น 111
คน เปนจํานวนผูถือหุน 162 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 112,653,923 หุน คิดเปนรอยละ 93.88 ของจํานวนหุน ที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษทั ฯ
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
นางอรดี รุงเรืองโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 49 “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูด ํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ
ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนั้นใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน เลือกตั้งทุกป ผูส อบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับ
ตําแหนงอีกก็ได”
ในป 2553 ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงตั้ง
- นายนิติ
จึงนิจนิรันดร
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน

3809 และ/หรือ
3356 และ/หรือ
4301
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- 15 แหง บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้ สิน้ 1,795,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยที่ กจ. 39/2548 เรื่อง
“หลักเกณฑ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปดเผยขอมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของ
บริษัทที่ออกหลักทรัพย (ฉบับที่ 20)” กําหนดใหมกี ารหมุนเวียนผูสอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผูสอบ
บัญชีรายเดิมปฏิบัติหนาที่สอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็นตองบการเงินของบริษทั ฯ มาแลว 5 รอบ
ปบัญชีติดตอกัน โดยบริษทั ฯ สามารถแตงตั้งผูสอบบัญชีรายใหมที่สงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกับผูสอบบัญชี
รายเดิมได หรือบริษัทฯ จะแตงตั้งผูสอบบัญชีรายเดิมที่ทาํ หนาที่ครบ 5 รอบปบัญชีติดตอกัน ไดตอเมื่อพน
ระยะเวลาอยางนอย 2 รอบปบัญชีติดตอกัน ซึ่งนายนิติ จึงนิจนิรันดร ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน
3809 ไดเปนผูลงลายมือชือ่ รับรองงบการเงินของบริษทั ฯ ตั้งแตป 2549 ถึงป 2553 ครบ 5 รอบปบัญชีตาม
เงื่อนไขในประกาศฉบับดังกลาว
ในป 2554 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทํางานทีด่ ี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
3. นายมนูญ มนูสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ ซึ่งผูสอบ
บัญชีทั้ง 3 ทาน ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษทั ฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ไดเสนอใหมกี ารแตงตั้ง
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดวย โดยที่ผสู อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ บริษทั ยอย ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ หรือผูท ี่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
บริษัทฯ
และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสาํ นักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี ดังนี้
ตอหนา.../16
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คาสอบบัญชีรายป
คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป
คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส
คาสอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส
คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิ้น

825,000
90,000
300,000
270,000
25,000
140,000
1,650,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนีเ้ ห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน รับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน
5 บริษัท ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานัน้ ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงินรวม 2,190,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทัง้ สิ้น
3,840,000 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูส อบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
112,653,923 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 7 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1
คน เปนจํานวนผูถือหุน 1 ราย ซึ่งถือหุน 500 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ สิ้น 112
คน เปนจํานวนผูถือหุน 163 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 112,654,423 หุน คิดเปนรอยละ 93.88 ของจํานวนหุน ที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (หากมี)

หลังจากสิน้ สุดวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุน กรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถอื หุน สอบถามหรือ
ใหขอเสนอแนะตอทีป่ ระชุม ซึ่งผูถอื หุน จํานวน 2 ราย มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดงั นี้
ตอหนา.../17

- 17 นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน )
สินคา Waist Nipper ของบริษัทฯ รุน 7302 ใชผา Lycra ใชหรือไม
นายอํานวย บํารุงวงศทอง (กรรมการบริษัท)
สินคาชุดชัน้ ในจะมี Lycra เปนสวนผสมสําคัญ และถาเปนสินคาทีม่ ีแรงกระชับ หรือแรงรัดยิ่งมาก
เทาไร จะมีสวนผสมของ Lycra อยูเปนเปอรเซ็นตที่สงู ขึ้น แตสําหรับสินคาทีท่ า นผูถ อื หุนใชอยูน นั้ เปน Lycra Soft
ซึ่งเปน Lycra ชนิดพิเศษที่มแี รงกระชับและนุมนวลเปนพิเศษ
นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน )
ผลิตภัณฑ Collagen wear มีอยูในชุดชัน้ ในหรือในผลิตภัณฑรุนไหนบาง
นายอํานวย บํารุงวงศทอง (กรรมการบริษัท)
ปจจุบันบริษทั ฯ ไดออกผลิตภัณฑที่เปน Collagen wear หลายรุน และในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึน้
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ผลิตภัณฑลาสุดที่เปน Collagen wear อยูใน Beauty Night
นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน )
ชุดชั้นในสําหรับใสนอนบางยี่หอเปนแบบใชสวมแตกลับสวมใสคอนขางลําบาก บางยีห่ อเปนแบบมี
Velcro ติดหัวทาย อยากทราบวาแบบใดดีกวากัน
นายอํานวย บํารุงวงศทอง (กรรมการบริษัท)
ชุดชั้นในที่ใช Velcro นั้น เวลานอนทับจะทําใหผิวหนังระคายเคืองมาก ดังนั้นชุดชั้นในสําหรับใส
นอนของบริษทั ฯ จะไมใช Velcro แตเปนแบบใชสวมซึ่งจะทําใหกระชับสวนตางๆ ไดดี
นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน )
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดแู ลใหคาตรวจสอบบัญชีลดลง และนาจะแสดงเปรียบเทียบ
ใหเห็นวาลดลงในที่ประชุมดวย
อยากทราบความคิดเห็นของคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เกี่ยวกับเรือ่ งคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นใน
ปจจุบัน
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)
การที่คาเงินบาทแข็งคาขึน้ จริงๆ แลวจะกระทบตอการสงออกของประเทศ ซึง่ จะทําใหรายไดของ
ประชาชนลดลง แตเนื่องจากประเทศไทยไดมีการจัดตั้งเขตการคาเสรีอาเซียน ซึ่งเอื้อประโยชนตอการสงออก
สินคาไปยังกลุม ประเทศอาเซียน 5 ประเทศสมาชิกเดิมโดยไมตองเสียภาษี จึงทําใหการสงออกของประเทศดีขนึ้
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- 18 ดังนัน้ ปญหาของคาเงินบาทที่แข็งคาขึ้นจึงไมคอยสงผลกระทบรุนแรง เพราะวามีเขตการคาเสรีอาเซียนมาชวย
และประกอบกับราคาสินคาภาคเกษตรก็ปรับตัวดีขึ้น
นายสําเริง มนูญผล (ผูถ ือหุน)
อยากเสนอแนะใหบริษทั ฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจายเงินปนผล จากเดิมที่กาํ หนดวา
“บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แต
ทั้งนี้ขึ้นอยูก ับผลการดําเนินงานของบริษทั ฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก” เปน “บริษัทฯ จะจายเงินปนผลจากผล
การดําเนินงานไมต่ํากวารอยละ 50 ของกําไรสุทธิ”
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)
นโยบายการจายเงินปนผลของบริษัทฯ มีที่มาจากการทีบ่ ริษัทฯ เปนบริษัทรวมทุนกับญี่ปุน ซึ่งหุน
สไตลแบบญี่ปุนจะมีนโยบายการจายปนผลในลักษณะที่วา ทุน 50 เยน จะจายเงินปนผล 10 เยน เปนมาตรฐาน
และถาปไหนที่มีผลประกอบการไมดี ก็จะนํากําไรสะสมมาจายใหกับผูถือหุน ซึง่ เปนการรับประกันวาบริษทั จะมี
การจายเงินปนผล
สําหรับบริษทั ฯ ในชวงแรกที่เขาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย นโยบายจายเงิน
ปนผล คือ ราคาพาร 10 บาท บริษัทฯ รับประกันวาจะจายเงินปนผล 2.50 บาท ซึง่ จะเหมือนกับทางญี่ปุน และ
ในชวงที่บริษทั ฯ มีผลประกอบการดีขึ้น จึงมีการจายเงินปนผลพิเศษใหกับผูถือหุน
เมื่อไมมีทา นผูถ ือหุน เสนอเรื่องอืน่ เพิม่ เติม

กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานทีป่ ระชุมกลาว

ปดประชุม
ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผูถือหุน ทุก
ทานทีม่ ารวมประชุมในครั้งนี้ และขอขอบคุณที่ใหความไววางใจคณะกรรมการชุดนี้บริหารกิจการของบริษทั ฯ
ตอไปอีกวาระหนึง่ คณะกรรมการบริษัทขอสัญญาวาจะปฏิบัติภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ใหดที ี่สดุ เทาที่จะทําได
และขอนอมรับขอเสนอทุกขอที่ทานผูถือหุนไดกรุณาใหคําแนะนําเพือ่ นําไปพิจารณาดวยความจริงใจตอไป และ
ขอปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา
มนู ลีลานุวฒ
ั น
------------------------------------

( นายมนู ลีลานุวัฒน )
ประธานที่ประชุม
ตอหนา.../19

- 19 ผูบันทึก
อรอนงค แสงพุมพงษ
------------------------------------

(นางอรอนงค แสงพุม พงษ)
เลขานุการบริษัท

