-9-

สิ่งที่สง่ มาด้ วยลําดับที่ 1

บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั ง้ ที่ 42
เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 25 เมษายน 2554
ประชุม ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่ เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา
เมื่อได้ เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้เวลา 11.00
นาฬิกา เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 42 ของ บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วม
ประชุมจํานวน 102 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 153 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
้ ้น 110,934,771 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 92.45 ของจํานวนหุ้น
้
120,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ
ที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ ซึง่ มีจํานวนทังหมด
36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึง่ หนึง่ ของ
จํานวนผู้ถือหุ้นทังหมดและต้
้
องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด”
ั้
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ ได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 42 (Record Date) ในวันที่ 24
มีนาคม 2554 และได้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
้ ้น 831 ราย รวมเป็ นจํานวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้ เรี ยนเชิญ นายมนู
สมุดทะเบียนในวันที่ 25 มีนาคม 2554 มีผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
ลีลานุวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริ ษัท ทําหน้ าที่ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม และกล่าวเปิ ดการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 42 ประจําปี 2554 จากนันได้
้ แนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดย่อย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมการประชุม 11 ท่าน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวฒ
ั น์

2. นางสาวศิริกลุ

ธนสารศิลป์

3. นายบุญดี

อํานวยสกุล

4. นายอะกิฮิสะ

นากาโน
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ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จดั การ

- 10 5. นายอํานวย

บํารุงวงศ์ทอง

6. นายธรรมรัตน์
7. นางอรดี

โชควัฒนา
รุ่งเรื องโรจน์

8. นายธนวัฒน์

ปูคะวนัช

9. รศ.นเรศร์

เกษะประกร

10. รศ.ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

11. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายทาดาชิ
ยามาโมโต้
3. นายยูโซะ
อิเดะ
4. นายอิคโู อะ
โอตานิ

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนที่เข้ าร่ วมการประชุม 1 ท่าน คือ
1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

เลขานุการบริษัทและกรรมการบริหาร
นางอรอนงค์

แสงพุม่ พงษ์

กรรมการบริหารท่ านอื่นที่เข้ าร่ วมการประชุม 6 ท่าน คือ
1. นายมนัส
องค์สรณะคม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน
2. นายสุวิทย์
วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร
3. นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
4. นางสาวณัฐชรินธร
พงศ์สภุ าจินตภา
กรรมการบริหาร
วิลาสศักดานนท์
กรรมการบริหาร
5. นางศิริวรรณ
6. นางสาวการุณี
สุหร่าย
กรรมการบริหาร
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- 11 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ได้ เข้ าร่ วมประชุมเพื่อทํา
หน้ าที่ในการตอบข้ อซักถามทางด้ านบัญชีในครั ง้ นี ้ 2 ท่าน คือ
1. นายนิติ
2. นายวิชยั

จึงนิจนิรันดร์
เลิศทนงศักดิ์

ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร
หา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชี
และการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ เข้ าร่วมประชุมด้ วยตามที่ได้ แนะนํา
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครั ง้ นี ้
นางสาวเนตรนภา
กิจจงเจริญยิ่ง
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนัง่ ร่วมกับเจ้ าหน้ าที่ของบริษัท
ฯ ที่ทําหน้ าที่บนั ทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
จากนันประธานที
้
่ประชุม ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน
นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี 2554 บริษัทฯ ได้
ปฏิบตั ิตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี โดยเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคล
เพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 – 30 ธันวาคม 2553 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอ
ชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ รวมทังไม่
้ มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดส่งคําถามที่เกี่ยวกับวาระการประชุมล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมผู้ถือหุ้น มายังบริษัทฯ ตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุม
สําหรับวิธีการลงมติตา่ งๆ ในการประชุมครัง้ นี ้ ให้ ถือตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 43 คือ ให้ นบั หนึง่ หุ้นเป็ นหนึง่
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออก
เสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนัน้
จะนําคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่มาร่วมประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระ
นันๆ
้
ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทําหนังสือมอบฉันทะให้ ผ้ อู ื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือ
หุ้น โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้ บริษัทฯ ล่วงหน้ านัน้ บริษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ ในระบบ
ประมวลผลเรี ยบร้ อยแล้ ว
และในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้ เริ่มแล้ ว ผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยงั ไม่ได้ เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุม
ตังแต่
้ วาระที่ได้ ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกใน
รายงานการประชุมต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในกรณี ที่มีผ้ ถู ือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่ม
เท่านัน้
เพื่อให้ การนับคะแนนเป็ นไปด้ วยความโปร่งใส บริ ษัทฯ จะนับคะแนนด้ วยระบบ Barcode ซึง่ ผู้ถือหุ้นจะเห็นผล
คะแนนในแต่ละวาระบนหน้ าจอพร้ อมกัน
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- 12 การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็ นกรณีต่างๆ ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้ นวาระเลือกตัง้ กรรมการ
ผู้ถือหุ้นที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้ ยกป้ายคะแนน
เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพร้ อมทังลงนาม
้
ซึง่
เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ รับบัตรลงคะแนนเรี ยบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ลงทะเบียนมาร่วมประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลพร้ อมทังลงนาม
้
กรณีมีผ้ ไู ม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงใน
การเลือกตังกรรมการท่
้
านใด ให้ ยกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ ้นการลงมติในวาระนี ้
เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุกท่าน
่ประชุม ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า กรรมการบริษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้ สิทธิลงคะแนนเสียง
ต่อจากนันประธานที
้
เห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัท ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ และได้ มอบหมายให้ นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผู้จดั การ เป็ นผู้ดําเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้ น
วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ดําเนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผู้จดั การ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไว้ ใน
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น ดังนี ้
ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็ น
จํานวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึง่ ถือหุ้น 1,696,900 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 104 คน เป็ นจํานวน
ผู้ถือหุ้น 155 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 112,631,671 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.86 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของ
บริษัทฯ
วาระที่ 1

พิจารณารั บรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 41 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแต่วนั ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ สง่ ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด รวมทังได้
้
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้ จดั ส่งสําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่
41 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2553 ให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ วนัน้ คณะกรรมการ
มีความเห็นว่ารายงานการประชุมดังกล่าว ได้ บนั ทึกขึ ้นโดยถูกต้ องแล้ ว
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 41
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
112,631,671
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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- 13 ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็ น
้ ้น 106 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึง่ ถือหุ้น 52 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
157 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 112,631,723 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.86 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 2

รั บทราบรายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผ่านมา

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี
2553 คณะกรรมการได้ จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2553 ซึง่ ได้ จดั ส่งให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า พร้ อม
หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ ว ซึง่ รายงานดังกล่าวได้ จดั ทําขึ ้นตามข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่ต้องมีการลงมติ
จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัตงิ บดุลและบัญชีกาํ ไรขาดทุนสิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2553

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
112 และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 47 บริษัทฯ ได้ จดั ทํางบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน สิ ้นสุด ณ รอบปี บัญชีของบริ ษัทฯ ซึง่ ได้
จัดทําขึ ้นตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป โดยผ่านการตรวจสอบพร้ อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และได้ รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริ ษัทแล้ ว
ตามรายละเอียดที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ที่บริ ษัทฯ ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้นพิจารณาเป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมหนังสือ
บอกกล่าวนัดประชุมแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อไม่
โดยในวาระนี ้ได้ มีผ้ ถู ือหุ้นจํานวน 1 ราย สอบถาม ซึง่ สรุปรายละเอียดที่สําคัญได้ ดงั นี ้
นางสาววรรษมล จําปา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย)
จากงบดุล หน้ า 66 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดจํานวน 527,883,817 บาท เพิ่มจากปี ก่อนกว่า 300 ล้ าน
บาท เงินสดที่เพิ่มขึ ้น บริษัทฯ จะมีการบริหารจัดการให้ เกิดประโยชน์อย่างไร
นายมนัส องค์ สรณะคม (ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน)
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสดของบริษัทฯ ได้ มาจากการดําเนินงานและการลงทุน
ใหญ่จะลงทุนในประเทศ ซึง่ ส่วนหนึง่ เป็ นการลงทุนที่ไม่มีความเสี่ยง และได้ มีการติดตามดูแล

สําหรับการลงทุนส่วน

นางสาววรรษมล จําปา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย)
จากหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 12 บริษัทฯ มีการลงทุนในตราสารหนี ้เพิ่มขึ ้นจากปี 2552 อยากทราบว่า
เป็ นตราสารหนี ้ในประเทศหรื อต่างประเทศ และคุณภาพของตราสารหนี ้ที่บริษัทฯ ลงทุนเป็ นอย่างไร
นายมนัส องค์ สรณะคม (ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน)
การลงทุนในตราสารหนี ้เพิ่มขึ ้นจาก 39 ล้ านบาท เป็ น 474 ล้ านบาท ส่วนใหญ่เป็ นการลงทุนในตราสารหนี ้ใน
้ Investment Grade ขึ ้นไป
ประเทศ ซึง่ มีความเสี่ยงตํ่า และเป็ นตราสารหนี ้ที่ได้ รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือตังแต่
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- 14 นางสาววรรษมล จําปา (ผู้รับมอบฉันทะจากสมาคมส่งเสริ มผู้ลงทุนไทย)
จากงบกําไรขาดทุน หน้ า 70 และหมายเหตุประกอบงบการเงิน ข้ อ 22 รายได้ อื่นที่เป็ นส่วนของกําไรจากการขาย
ที่ดินจํานวน 103,452,559 บาท เพิ่มขึ ้นจากปี ก่อน ซึง่ มีจํานวน 548,519 บาท อยากทราบว่าที่ดินส่วนนี ้เป็ นที่ดินที่ใช้ ในการ
ดําเนินกิจการ หรื อว่าเป็ นที่ดินในการนํามาลงทุน
นายมนัส องค์ สรณะคม (ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน)
รายได้ จากการขายที่ดินมาจากการที่บริษัทฯ มีที่ดินที่ศรี ราชา ซึง่ ได้ ให้ บริษัทอื่นเช่า ต่อมามีบริ ษัทมาขอซื ้อที่ดิน
เพื่อทําธุรกิจ บริ ษัทฯ เห็นว่าที่ดินดังกล่าวไม่ได้ ใช้ ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จึงได้ ขายที่ดินดังกล่าวออกไป
เมื่อไม่มีข้อซักถามอย่างใดอีก กรรมการผู้จดั การขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิงบดุลและบัญชีกําไรขาดทุนสิ ้นสุด ณ วันที่
31 ธันวาคม 2553
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
112,631,723
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท
(ร้ อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ ) แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริ ษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก
ในปี 2553 ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีดงั นี ้
กําไรสุทธิประจําปี
กําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกมา
รวมกําไรที่จะนํามาจัดสรรทังสิ
้ ้น

=
=
=

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

บาท
บาท
บาท

ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 6/2553 เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2554 ได้ พิจารณาผลการดําเนินงานรวมทัง้
สภาพคล่องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ วเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี ้
1. เสนอตัง้ สํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ได้ สํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอให้ จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองทัว่ ไป เป็ นจํานวนเงิน 20,046,363.63 บาท
2. เสนอจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยเป็ นการจ่ายเงินปั นผลจากผล
การดําเนินงานประจําปี 2553 ในอัตราหุ้นละ 1.60 บาท และจ่ายเงินปั นผลเพิ่มในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัทฯ อีกหุ้นละ
้ ้น 240,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 59.86 ของกําไร
0.40 บาท จากจํานวน 120,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
สุทธิประจําปี 2553 โดยจ่ายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 25
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- 15 ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าวให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือ
หุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิรับเงินปั นผลในวันที่ 9 พฤษภาคม 2554 และ
ให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพัก
การโอนหุ้นในวันที่ 10 พฤษภาคม 2554 โดยกําหนดจ่ายเงินปั นผลในวันที่ 23 พฤษภาคม 2554
อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริษัทฯ ได้ กําหนดไว้ และไม่สง่ ผล
กระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ
ซึง่ บริษัทฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรคงเหลือยกไป เป็ นจํานวนเงิน
3,149,403,121.48 บาท
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ จดั สรรเป็ นทุนสํารองทัว่ ไป และอนุมตั ิให้
จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบคุ คลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 25
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
112,631,723
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 2 คน เป็ น
จํานวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึง่ ถือหุ้น 20,700 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 108 คน เป็ นจํานวนผู้ถือ
หุ้น 159 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 112,652,423 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.88 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัติบริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตาม
ข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 21 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจากตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง่ ใน
สามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออกโดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม
กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ”
ปั จจุบนั ตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหน่ง ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 42 มี
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 ท่าน ดังนี ้
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคโู อะ
นายธนวัฒน์
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ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศ์ทอง
โอตานิ
ปูคะวนัช

กรรมการที่ปรึกษา
กรรมการบริษัท และกรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ และกรรมการบริ หารความเสี่ยง

- 16 ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการล่วงหน้ าก่อนการ
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการแต่อย่างใด
จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการบริษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระ
ทัง้ 5 ท่าน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ โดยได้ พิจารณาคุณสมบัติของผู้ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทเดิมเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ ทังด้
้ านคุณวุฒิ ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน
และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตั ิงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงปี ที่ผ่าน
ุ สมบัติและไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 ของ พระราชบัญญัติบริษัท
มา ซึง่ กรรมการทัง้ 5 ท่าน ตามรายนามข้ างต้ น มีคณ
มหาชนจํากัด พ.ศ.2535 ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อ 19 นอกจากนี ้กรรมการทัง้ 5 ท่าน ได้ เสนอแนะแนวนโยบาย และทําคุณประโยชน์ให้ แก่บริษัทฯ จน ประสบความสําเร็จ
ด้ วยดีตลอดมา
อนึง่ ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 30 ระบุวา่
“ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริษัทฯ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนใน
ห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อเป็ นกรรมการของบริษัทเอกชน หรื อบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์
ผู้อื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบก่อนที่จะมีมติแต่งตัง”้
ดังนัน้ ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตัง้ กรรมการผู้จดั การแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบางท่านที่เสนอให้
เลือกตังในคราวประชุ
้
มนี ้ เป็ นกรรมการของบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการ
ของบริ ษัทฯ ดังนี ้
อํานวยสกุล ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
- นายบุญดี
-

นายอํานวย

บํารุงวงศ์ทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด และ ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการ และ กรรมการผู้จดั การบริษัท มอร์ แกน
เดอ ทัว (ประเทศไทย) จํากัด
ทังนี
้ ้ประวัติของบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริ ษัทอีกวาระหนึง่ ทัง้ 5 ท่าน และ
นิยามกรรมการอิสระ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ ว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทังเห็
้ นด้ วย ไม่เห็นด้ วย
หรื องดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตังกรรมการแต่
้
ละท่าน และเมื่อลงคะแนนครบทัง้ 5 ท่านแล้ ว ขอให้
ส่งบัตรลงคะแนนพร้ อมลงนาม ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้ เป็ นหลักฐาน
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระเป็ น
รายบุคคล ดังนี ้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายบุญดี
อํานวยสกุล
3. นายอํานวย
บํารุงวงศ์ทอง
4. นายอิคโู อะ
โอตานิ
ปูคะวนัช
5. นายธนวัฒน์
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- 17 มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
้
่ครบกําหนดออกตามวาระ ด้ วย
การลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ ดังนี ้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายโยชิคาตะ
นายบุญดี
นายอํานวย
นายอิคโู อะ
นายธนวัฒน์

ซุกาโมโต
อํานวยสกุล
บํารุงวงศ์ทอง
โอตานิ
ปูคะวนัช

เห็นด้ วย
จํานวนเสียง ร้ อยละ*
99.9892
112,640,223
112,652,423 100.0000
99.9892
112,640,223
112,652,423 100.0000
112,652,423 100.0000

ไม่ เห็นด้ วย
จํานวนเสียง ร้ อยละ*
12,200 0.0108
12,200 0.0108
-

งดออกเสียง
จํานวนเสียง ร้ อยละ*
-

หมายเหตุ * : คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท ปี 2554 จํานวน 15 ท่าน มีดงั นี ้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
3. นายทาดาชิ
ยามาโมโต้
4. นางสาวศิริกลุ
ธนสารศิลป์
5. นายบุญดี
อํานวยสกุล
6. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
7. นายอํานวย
บํารุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
9. นายยูโซะ
อิเดะ
10. นายอิคโู อะ
โอตานิ
11. นางอรดี
รุ่งเรื องโรจน์
12. นายธนวัฒน์
ปูคะวนัช
13. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
14. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
15. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
ทังนี
้ ้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททังคณะ
้
โดยมีจํานวน 5 ท่าน
จากทังหมด
้
15 ท่าน คือ
1. นางอรดี
รุ่งเรื องโรจน์
2. นายธนวัฒน์
ปูคะวนัช
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
4. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
5. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
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- 18 วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 32 “ห้ ามมิให้ บริษัทฯ จ่ายเงินหรื อทรัพย์สนิ
อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ น
้ ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทฯ” ซึง่ เดิม
กรรมการของบริ ษัทฯ ทังนี
ที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั ิวงเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ ไม่เกินปี ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณา
ค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ ซึง่ ในปี 2553 บริษัทฯ ได้ จดั สรรวงเงินดังกล่าวให้ แก่กรรมการ
เป็ นจํานวนเงินทังสิ
้ ้น 14,334,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการบริษัท
12,000,000 บาท
548,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริ ษัท
- ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
688,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการสรรหา
500,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
500,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการบริ หารความเสี่ยง
98,000 บาท
ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ได้ พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ในปี
2554 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั ิงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จํานวนเงินค่าตอบแทนที่จ่ายในปี ที่ผา่ นมา และเปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั ิอยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนประจําปี
2. ค่ าเบีย้ ประชุม

: จ่ายให้ กรรมการทุกคน โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน นําไป
พิจารณาจัดสรร
: จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้ าประชุม

รายละเอียดการจ่ายค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้

1. คณะกรรมการบริษัท
2. คณะกรรมการตรวจสอบ
 ค่าเบี ้ยประชุมรายเดือน
 ค่าเบี ้ยประชุมรายไตรมาส
3. คณะกรรมการสรรหา
4. คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
5. คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

หน่วย : บาท/คน/ครัง้
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

ทังนี
้ ้การพิจารณาหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ น ต้ องได้ รับการอนุมตั ิจากที่
ประชุมคณะกรรมการบริษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั ิจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
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- 19 คณะกรรมการบริ ษัท ได้ พิจารณาแล้ วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึงขอให้ ที่ประชุม
พิจารณาอนุมตั ิให้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ ในวงเงินรวมไม่เกินปี ละ 20,000,000 บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ไม่
รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทฯ โดยขออํานาจให้ คณะกรรมการ
พิจารณาค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้นอนุมตั ิ โดยวงเงินนี ้ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมนี ้อนุมตั ิจนกว่า
จะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองใน
สามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ บริ ษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้
ภายในวงเงินที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
112,652,423
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 6 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 3 คน เป็ น
จํานวนผู้ถือหุ้น 3 ราย ซึง่ ถือหุ้น 1,500 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 111 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น
162 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 112,653,923 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.88 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 6

พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ

นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 49 “ผู้สอบ
ั ้ ที่
บัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ผู้ดํารงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทฯ” และ ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีนนให้
ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กเลือกกลับเข้ ารับตําแหน่งอีกก็ได้ ”
ในปี 2553 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ มีมติแต่งตัง้
จึงนิจนิรันดร์
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 และ/หรื อ
- นายนิติ
- ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรื อ
- นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
แห่ง บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวน
เงินค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ ทังสิ
้ ้น 1,795,000 บาท
ตามประกาศคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ กจ. 39/2548 เรื่ อง “หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และ
วิธีการรายงานการเปิ ดเผยข้ อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 20)” กําหนดให้
มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบัญชีรายเดิมปฏิบตั ิหน้ าที่สอบทาน หรื อตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ต่องบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ ว 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน โดยบริษัทฯ สามารถแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีรายใหม่ที่สงั กัดสํานักงานสอบ
้ ้ สอบบัญชีรายเดิมที่ทําหน้ าที่ครบ 5 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ได้ ตอ่ เมื่อ
บัญชีเดียวกับผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ หรื อบริษัทฯ จะแต่งตังผู
พ้ นระยะเวลาอย่างน้ อย 2 รอบปี บัญชีติดต่อกัน ซึง่ นายนิติ จึงนิจนิรันดร์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3809 ได้ เป็ นผู้ลง
ลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ ตังแต่
้ ปี 2549 ถึงปี 2553 ครบ 5 รอบปี บัญชีตามเงื่อนไขในประกาศฉบับดังกล่าว
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- 20 ในปี 2554 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่า
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ ได้ พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ผลการปฏิบตั ิงาน การมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี มีคณ
ุ สมบัติครบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริษัทฯ และข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรื อ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรื อ
3. นายมนูญ
มนูสขุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ ซึง่ ผู้สอบบัญชีทงั ้ 3 ท่าน
ยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริ ษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ได้ เสนอให้ มีการแต่งตังโดยที
้
่ประชุม
สามัญผู้ถือหุ้นนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีสงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อยด้ วย โดยที่ผ้ สู อบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริ ษัทย่อย มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
บริษัทฯ และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้ แก่สํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี ้
-

ค่าสอบบัญชีรายปี
ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี
ค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส
ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส
ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทัง้ สิน้

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย จํานวน 5 บริ ษัท ซึง่ ค่า
สอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริ การสอบบัญชีเท่านัน้ ไม่มีการให้ บริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เป็ นจํานวนเงินรวม
2,190,000 บาท รวมเป็ นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริ ษัทย่อยรวมทังสิ
้ ้น 3,840,000 บาท
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ิให้ แต่งตังผู
บัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
112,653,923 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
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- 21 ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 7 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 1 คน เป็ น
้ ้น 112 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น
จํานวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึง่ ถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
163 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 112,654,423 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 93.88 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่ องอื่นๆ (หากมี)

หลังจากสิ ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จดั การได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อให้ ข้อเสนอแนะ
ต่อที่ประชุม ซึง่ ผู้ถือหุ้นจํานวน 2 ราย มีคําถามและข้ อเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญได้ ดงั นี ้
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
สินค้ า Waist Nipper ของบริษัทฯ รุ่น 7302 ใช้ ผ้า Lycra ใช่หรื อไม่
นายอํานวย บํารุ งวงศ์ ทอง (กรรมการบริษัท)
สินค้ าชุดชันในจะมี
้
Lycra เป็ นส่วนผสมสําคัญ และถ้ าเป็ นสินค้ าที่มีแรงกระชับ หรื อแรงรัดยิ่งมากเท่าไร จะมี
ส่วนผสมของ Lycra อยูเ่ ป็ นเปอร์ เซ็นต์ที่สงู ขึ ้น แต่สําหรับสินค้ าที่ทา่ นผู้ถือหุ้นใช้ อยูน่ นเป็
ั ้ น Lycra Soft ซึง่ เป็ น Lycra ชนิดพิเศษ
ที่มีแรงกระชับและนุ่มนวลเป็ นพิเศษ
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
ผลิตภัณฑ์ Collagen wear มีอยูใ่ นชุดชันในหรื
้
อในผลิตภัณฑ์รุ่นไหนบ้ าง
นายอํานวย บํารุ งวงศ์ ทอง (กรรมการบริษัท)
ปั จจุบนั บริ ษัทฯ ได้ ออกผลิตภัณฑ์ที่เป็ น Collagen wear หลายรุ่น และในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึ ้น
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผู้จดั การ)
ผลิตภัณฑ์ลา่ สุดที่เป็ น Collagen wear อยูใ่ น Beauty Night
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
ชุดชันในสํ
้ าหรับใส่นอนบางยี่ห้อเป็ นแบบใช้ สวมแต่กลับสวมใส่ค่อนข้ างลําบาก บางยี่ห้อเป็ นแบบมี Velcro ติดหัว
ท้ าย อยากทราบว่าแบบใดดีกว่ากัน
นายอํานวย บํารุ งวงศ์ ทอง (กรรมการบริษัท)
ชุดชันในที
้ ่ใช้ Velcro นัน้ เวลานอนทับจะทําให้ ผิวหนังระคายเคืองมาก ดังนันชุ
้ ดชันในสํ
้ าหรับใส่นอนของบริษัทฯ
จะไม่ใช้ Velcro แต่เป็ นแบบใช้ สวมซึง่ จะทําให้ กระชับส่วนต่างๆ ได้ ดี
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
ขอขอบคุณคณะกรรมการตรวจสอบ ที่ดแู ลให้ คา่ ตรวจสอบบัญชีลดลง และน่าจะแสดงเปรี ยบเทียบให้ เห็นว่า
ลดลงในที่ประชุมด้ วย
อยากทราบความคิดเห็นของคุณบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา เกี่ยวกับเรื่ องค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นในปั จจุบนั
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)
การที่คา่ เงินบาทแข็งค่าขึ ้น จริงๆ แล้ วจะกระทบต่อการส่งออกของประเทศ ซึง่ จะทําให้ รายได้ ของประชาชนลดลง
้
าเสรี อาเซียน ซึง่ เอื ้อประโยชน์ต่อการส่งออกสินค้ าไปยังกลุม่ ประเทศอาเซียน 5
แต่เนื่องจากประเทศไทยได้ มีการจัดตังเขตการค้
ประเทศสมาชิกเดิมโดยไม่ต้องเสียภาษี จึงทําให้ การส่งออกของประเทศดีขึ ้น ดังนันปั
้ ญหาของค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ ้นจึงไม่คอ่ ย
ส่งผลกระทบรุนแรง เพราะว่ามีเขตการค้ าเสรี อาเซียนมาช่วยและประกอบกับราคาสินค้ าภาคเกษตรก็ปรับตัวดีขึ ้น
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- 22 นายสําเริง มนูญผล (ผู้ถือหุ้น)
อยากเสนอแนะให้ บริษัทฯ พิจารณาปรับเปลี่ยนนโยบายการจ่ายเงินปั นผล จากเดิมที่กําหนดว่า “บริษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่สมํ่าเสมอในอัตราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้ อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ ) แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลการ
ดําเนินงานของบริ ษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็ นหลัก” เป็ น “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปั นผลจากผลการดําเนินงานไม่ตํ่ากว่าร้ อยละ 50
ของกําไรสุทธิ”
นายบุณยสิทธิ์ โชควัฒนา (ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท)
นโยบายการจ่ายเงินปั นผลของบริ ษัทฯ มีที่มาจากการที่บริษัทฯ เป็ นบริษัทร่วมทุนกับญี่ปนุ่ ซึง่ หุ้นสไตล์แบบญี่ปนุ่
จะมีนโยบายการจ่ายปั นผลในลักษณะที่วา่ ทุน 50 เยน จะจ่ายเงินปั นผล 10 เยน เป็ นมาตรฐาน และถ้ าปี ไหนที่มีผลประกอบการ
ไม่ดี ก็จะนํากําไรสะสมมาจ่ายให้ กบั ผู้ถือหุ้น ซึง่ เป็ นการรับประกันว่าบริษัทจะมีการจ่ายเงินปั นผล
สําหรับบริษัทฯ ในช่วงแรกที่เข้ าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย นโยบายจ่ายเงินปั นผล คือ ราคา
พาร์ 10 บาท บริ ษัทฯ รับประกันว่าจะจ่ายเงินปั นผล 2.50 บาท ซึง่ จะเหมือนกับทางญี่ปนุ่ และในช่วงที่บริษัทฯ มีผลประกอบการ
ดีขึ ้น จึงมีการจ่ายเงินปั นผลพิเศษให้ กบั ผู้ถือหุ้น
เมื่อไม่มีทา่ นผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผู้จดั การจึงได้ เรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ดประชุม
ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่มาร่วม
ประชุมในครัง้ นี ้
และขอขอบคุณที่ให้ ความไว้ วางใจคณะกรรมการชุดนี ้บริหารกิจการของบริษัทฯ
ต่อไปอีกวาระหนึง่
คณะกรรมการบริษัทขอสัญญาว่าจะปฏิบตั ิภารกิจที่ได้ รับมอบหมายนี ้ให้ ดีที่สดุ เท่าที่จะทําได้ และขอน้ อมรับข้ อเสนอทุกข้ อที่ทา่ น
ผู้ถือหุ้นได้ กรุณาให้ คําแนะนําเพื่อนําไปพิจารณาด้ วยความจริ งใจต่อไป และขอปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 12.05 นาฬิกา

มนู ลีลานุวฒ
ั น์
-----------------------------------( นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์ )
ประธานที่ประชุม
ผู้บนั ทึก
อรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์
-----------------------------------(นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์ )
เลขานุการบริ ษัท

หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผูถ้ ือหุน้ ครัง้ ที ่ 43

