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หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที ่43 

 

บริษัท  ไทยวาโก้  จาํกัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 42 

เม่ือวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2554 
 
ประชมุ  ณ   ห้องเจ้าพระยา 1   โรงแรมมณเฑียร  ริเวอร์ไซด์   เลขท่ี 372   ถนนพระราม 3   แขวงบางโคล ่  เขต

บางคอแหลม   กรุงเทพมหานคร  

                     เร่ิมประชมุเวลา 11.00 นาฬิกา 

  เม่ือได้เวลานดัประชมุ  นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งต่อท่ีประชมุวา่ ขณะนีเ้วลา 11.00 
นาฬิกา เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 42  ของ บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน)  มีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วม
ประชมุจํานวน 102 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 153 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 110,934,771 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 92.45 ของจํานวนหุ้น
ท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ  ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 120,000,000 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุ  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 
36 “ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึง่หนึง่ของ
จํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมดและต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด”  

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 (Record Date) ในวนัท่ี 24 
มีนาคม 2554 และได้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิด
สมดุทะเบียนในวนัท่ี 25 มีนาคม 2554 มีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 831 ราย รวมเป็นจํานวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมน ู 
ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานท่ีประชมุ 

 นายมน ูลีลานวุฒัน์ ประธานท่ีประชมุกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ และกลา่วเปิดการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 ประจําปี 2554 จากนัน้ได้แนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชดุยอ่ย เลขานกุารบริษัท กรรมการบริหาร  
ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    11   ทา่น  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
     ประธานกรรมการบริหาร 
  2.  นางสาวศิริกลุ ธนสารศิลป์ รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 
  3.  นายบญุดี อํานวยสกลุ กรรมการบริษัท       
     กรรมการผู้จดัการ  
  4.   นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษัท      
     กรรมการรองผู้จดัการ 
 

สิ่งท่ีสง่มาด้วยลําดบัท่ี 1 
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  5.   นายอํานวย บํารุงวงศ์ทอง กรรมการบริษัท  
     กรรมการสรรหา     
     กรรมการบริหาร 
  6.   นายธรรมรัตน์ โชควฒันา   กรรมการบริษัท 
   7.   นางอรดี รุ่งเรืองโรจน์ กรรมการอิสระ   
     ประธานกรรมการตรวจสอบ 
   8.  นายธนวฒัน์ ปคูะวนชั กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง  
                 9.  รศ.นเรศร์ เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ 
                10. รศ.ดร.กลุภทัรา สโิรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง 
                11. นางพรรณี วรวฒิุจงสถิต กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  

 กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม   4   ทา่น  คือ 
  1. นายโยชิคาตะ   ซกุาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา  
  2. นายทาดาชิ   ยามาโมโต้ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายยโูซะ   อิเดะ กรรมการบริษัท 
   4. นายอิคโูอะ  โอตานิ กรรมการบริษัท  

ประธานกรรมการพจิารณาค่าตอบแทนที่เข้าร่วมการประชุม    1   ทา่น  คือ 

   1.  นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

  เลขานุการบริษัทและกรรมการบริหาร 

 นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์  

 กรรมการบริหารท่านอ่ืนที่เข้าร่วมการประชุม   6   ทา่น   คือ 
  1.   นายมนสั  องค์สรณะคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
     กรรมการบริหาร  

ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน 
 2. นายสวุิทย์  วงศ์เจริญวฒุภร  กรรมการบริหาร 
 3. นางนงลกัษณ์  เตชะบญุเอนก  กรรมการบริหาร 
 4. นางสาวณฐัชรินธร  พงศ์สภุาจินตภา  กรรมการบริหาร 
 5. นางศิริวรรณ    วิลาสศกัดานนท์  กรรมการบริหาร 
 6. นางสาวการุณี         สหุร่าย  กรรมการบริหาร 
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 ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด ได้เข้าร่วมประชุมเพ่ือทาํ
หน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครัง้นี ้ 2   ทา่น คือ 

1.  นายนิติ  จงึนิจนิรันดร์  
2. นายวิชยั เลศิทนงศกัด์ิ  

  ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการสรร
หา ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธานกรรมการบริหาร ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชี
และการเงิน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุด้วยตามท่ีได้แนะนํา 

 ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี   ซึ่งทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้นครัง้นี ้
 นางสาวเนตรนภา   กิจจงเจริญย่ิง  

 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และนัง่ร่วมกบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัท
ฯ ท่ีทําหน้าท่ีบนัทกึการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ   

 จากนัน้ประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุและวิธีการออกเสียง
ลงคะแนน   

 นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงรายละเอียดวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 2554 บริษัทฯ ได้
ปฏิบติัตามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี โดยเปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคล
เพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 – 30  ธนัวาคม  2553  ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศ
ไทย และเผยแพร่บนเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ นัน้    ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอ
ช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ รวมทัง้ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดสง่คําถามท่ีเก่ียวกบัวาระการประชมุลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุผู้ ถือหุ้น มายงับริษัทฯ ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุ 

 สําหรับวิธีการลงมติตา่งๆ ในการประชมุครัง้นี ้ ให้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นบัหนึง่หุ้นเป็นหนึง่
เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย หรืองดออก
เสียงในแตล่ะวาระ การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไมเ่หน็ด้วย และ/หรือ งดออกเสียงเทา่นัน้ จากนัน้
จะนําคะแนนเสียงดงักลา่วหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีมาร่วมประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเหน็ด้วยในวาระ
นัน้ๆ  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทําหนงัสือมอบฉนัทะให้ผู้ อ่ืนมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือ
หุ้น โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้บริษัทฯ ลว่งหน้านัน้ บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นไว้ในระบบ
ประมวลผลเรียบร้อยแล้ว  

 และในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุได้เร่ิมแล้ว ผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนบัรวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเป็นองค์ประชมุ ตัง้แตว่าระท่ีได้ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบนัทึกใน
รายงานการประชุมต่อไป  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุเพิ่ม
เทา่นัน้ 

 เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความโปร่งใส บริษัทฯ จะนบัคะแนนด้วยระบบ Barcode ซึง่ผู้ ถือหุ้นจะเหน็ผล
คะแนนในแตล่ะวาระบนหน้าจอพร้อมกนั 
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 การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ แยกเป็นกรณีต่างๆ ดงันี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นท่ีไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงให้ยกป้ายคะแนน 

เจ้าหน้าท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบคุวามเห็นพร้อมทัง้ลงนาม   ซึง่
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัทีเพ่ือนบัคะแนน 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นได้รับบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง้แตล่งทะเบียนมาร่วมประชมุ 
โปรดระบคุวามเหน็เลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลพร้อมทัง้ลงนาม กรณีมีผู้ไมเ่หน็ด้วยหรืองดออกเสียงใน
การเลือกตัง้กรรมการทา่นใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะนบัคะแนน และเม่ือเสร็จสิน้การลงมติในวาระนี ้
เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุท่าน  

  ตอ่จากนัน้ประธานท่ีประชมุ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นขอใช้สิทธิลงคะแนนเสียง
เหน็ด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทกุวาระ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท ให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุน
หนงัสือมอบฉนัทะ และได้มอบหมายให้ นายบญุดี อํานวยสกลุ กรรมการผู้จดัการ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตอ่ไปทกุวาระ ยกเว้น
วาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ได้มอบหมายให้นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ 

 นายบญุดี อํานวยสกลุ กรรมการผู้จดัการ เร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตามท่ีระบไุว้ใน
หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้น ดงันี ้

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 1 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 2 คน เป็น
จํานวนผู้ ถือหุ้น 2 ราย  ซึง่ถือหุ้น 1,696,900 หุ้น  รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้  104  คน  เป็นจํานวน
ผู้ ถือหุ้น 155 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 112,631,671 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของ
บริษัทฯ 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 41 เม่ือวันที่ 26 เมษายน 2553 

              กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบัแตว่นัประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้สง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนด รวมทัง้ได้
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จดัสง่สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 
41 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 26 เมษายน 2553 ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุแล้วนัน้ คณะกรรมการ
มีความเห็นว่ารายงานการประชมุดงักล่าว ได้บนัทึกขึน้โดยถกูต้องแล้ว  

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 41 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  จงึลงมติเป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 ด้วยคะแนนเสียง 

 เหน็ด้วย 112,631,671 เสียง  คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่หน็ด้วย - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเป็นร้อยละ    -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 2 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 2 คน เป็น
จํานวนผู้ ถือหุ้น 2 ราย  ซึง่ถือหุ้น 52 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 106 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 
157 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 112,631,723 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.86 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
  
วาระที่  2 รับทราบรายงานกจิการค้าในรอบปีที่ผ่านมา 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ในปี 
2553 คณะกรรมการได้จดัพิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2553 ซึง่ได้จดัสง่ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า พร้อม
หนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว ซึง่รายงานดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตามข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์
และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย ทา่นผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม่ 

 เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ไมต้่องมีการลงมติ 
จงึขอผา่นไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป 
 
วาระที่  3   พจิารณาอนุมัตงิบดุลและบัญชีกาํไรขาดทุนสิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2553 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ เพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
112  และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 47  บริษัทฯ ได้จดัทํางบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ สิน้สดุ ณ รอบปีบญัชีของบริษัทฯ ซึง่ได้
จดัทําขึน้ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   โดยผา่นการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาตของ บริษัท ดี
ลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และได้รับความเหน็ชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแล้ว 
ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2553 ท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้นพิจารณาเป็นการลว่งหน้า  พร้อมหนงัสือ
บอกกลา่วนดัประชมุแล้ว ทา่นผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 โดยในวาระนีไ้ด้มีผู้ ถือหุ้นจํานวน  1  ราย  สอบถาม ซึง่สรุปรายละเอียดท่ีสําคญัได้ดงันี ้

นางสาววรรษมล   จาํปา  (ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) 
 จากงบดลุ หน้า 66  เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดจํานวน 527,883,817 บาท  เพิ่มจากปีก่อนกวา่ 300 ล้าน
บาท  เงินสดท่ีเพิ่มขึน้  บริษัทฯ จะมีการบริหารจดัการให้เกิดประโยชน์อยา่งไร  

 นายมนัส   องค์สรณะคม (ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน) 
 เงินสดและรายการเทียบเทา่เงินสดของบริษัทฯ ได้มาจากการดําเนินงานและการลงทนุ  สําหรับการลงทนุสว่น
ใหญ่จะลงทนุในประเทศ ซึง่สว่นหนึง่เป็นการลงทนุท่ีไมมี่ความเส่ียง และได้มีการติดตามดแูล  

นางสาววรรษมล   จาํปา  (ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) 
 จากหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 12 บริษัทฯ มีการลงทนุในตราสารหนีเ้พิ่มขึน้จากปี 2552  อยากทราบวา่
เป็นตราสารหนีใ้นประเทศหรือต่างประเทศ และคณุภาพของตราสารหนีท่ี้บริษัทฯ ลงทนุเป็นอยา่งไร 

นายมนัส   องค์สรณะคม (ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน) 
 การลงทนุในตราสารหนีเ้พิ่มขึน้จาก  39  ล้านบาท เป็น  474  ล้านบาท สว่นใหญ่เป็นการลงทนุในตราสารหนีใ้น
ประเทศ ซึง่มีความเส่ียงต่ํา และเป็นตราสารหนีท่ี้ได้รับการจดัอนัดบัความน่าเช่ือถือตัง้แต ่Investment Grade ขึน้ไป   
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นางสาววรรษมล   จาํปา  (ผู้ รับมอบฉนัทะจากสมาคมสง่เสริมผู้ลงทนุไทย) 
 จากงบกําไรขาดทนุ หน้า 70 และหมายเหตปุระกอบงบการเงิน ข้อ 22 รายได้อ่ืนท่ีเป็นสว่นของกําไรจากการขาย
ท่ีดินจํานวน 103,452,559 บาท เพิ่มขึน้จากปีก่อน ซึง่มีจํานวน 548,519 บาท อยากทราบว่าท่ีดินสว่นนีเ้ป็นท่ีดินท่ีใช้ในการ
ดําเนินกิจการ หรือวา่เป็นท่ีดินในการนํามาลงทนุ 

นายมนัส   องค์สรณะคม (ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน) 
 รายได้จากการขายท่ีดินมาจากการท่ีบริษัทฯ มีท่ีดินท่ีศรีราชา ซึง่ได้ให้บริษัทอ่ืนเช่า ตอ่มามีบริษัทมาขอซือ้ท่ีดิน
เพ่ือทําธุรกิจ  บริษัทฯ เหน็วา่ท่ีดินดงักลา่วไมไ่ด้ใช้ในการดําเนินธุรกิจของบริษัทฯ จงึได้ขายท่ีดินดงักลา่วออกไป 

 เม่ือไมมี่ข้อซกัถามอยา่งใดอีก กรรมการผู้จดัการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุ 

  มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว  จงึลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติังบดลุและบญัชีกําไรขาดทนุสิน้สดุ ณ วนัท่ี 
31 ธนัวาคม 2553 
  ด้วยคะแนนเสียง 

 เหน็ด้วย 112,631,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่  4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท 
(ร้อยละ 25 ของมลูคา่ท่ีตราไว้) แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั 

 ในปี  2553  ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ มีดงันี ้  
 กําไรสทุธิประจําปี = 400,927,272.68 บาท 
 กําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรยกมา    = 3,008,522,212.43 บาท 
 รวมกําไรท่ีจะนํามาจดัสรรทัง้สิน้ = 3,409,449,485.11 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  6/2553  เม่ือวนัท่ี 8 มีนาคม 2554 ได้พิจารณาผลการดําเนินงานรวมทัง้
สภาพคลอ่งและการลงทนุในโครงการตา่งๆ แล้วเหน็ควรเสนอจดัสรรกําไร ดงันี ้

 1.  เสนอตัง้สาํรอง 
   เน่ืองจากทนุสํารองตามกฎหมาย ได้สํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการบริษัทจงึขอ
เสนอให้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองทัว่ไป เป็นจํานวนเงิน   20,046,363.63   บาท  

 2.  เสนอจ่ายเงนิปันผล 

   คณะกรรมการบริษัทเหน็ควรเสนอจ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  2  บาท    โดยเป็นการจ่ายเงินปันผลจากผล
การดําเนินงานประจําปี 2553  ในอตัราหุ้นละ 1.60 บาท และจ่ายเงินปันผลเพิ่มในวาระครบรอบ 40 ปี ของบริษัทฯ อีกหุ้นละ 
0.40 บาท จากจํานวน  120,000,000  หุ้น   รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้  240,000,000  บาท คิดเป็นร้อยละ  59.86  ของกําไร
สทุธิประจําปี  2553  โดยจ่ายจากกําไรสทุธิเฉพาะกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ  25   
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   ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่วให้จ่ายแก่ผู้ ถือ
หุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสิทธิรับเงินปันผลในวนัท่ี 9 พฤษภาคม 2554 และ
ให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญติัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกั
การโอนหุ้นในวนัท่ี 10  พฤษภาคม 2554  โดยกําหนดจ่ายเงินปันผลในวนัท่ี  23  พฤษภาคม  2554    

 อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ และไมส่ง่ผล
กระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯ จะยงัคงมีกําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลือยกไป เป็นจํานวนเงิน  
3,149,403,121.48  บาท 

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัการจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัให้จดัสรรเป็นทนุสํารองทัว่ไป และอนมุติัให้
จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  2 บาท โดยจ่ายจากกําไรสทุธิเฉพาะกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 25  
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 ด้วยคะแนนเสียง  

 เหน็ด้วย 112,631,723 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี  5  เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 2 คน เป็น
จํานวนผู้ ถือหุ้น 2 ราย  ซึง่ถือหุ้น 20,700 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 108 คน เป็นจํานวนผู้ ถือ
หุ้น 159 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 112,652,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่  5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตาม
ข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 21 กําหนดให้ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจากตําแหน่งเป็นจํานวนหนึง่ใน
สามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออกโดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม 
กรรมการซึง่พ้นจากตําแหน่งแล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้”  

 ปัจจบุนัตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  15 ตําแหน่ง  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42  มี
กรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  5  ท่าน   ดงันี ้

 1.  นายโยชิคาตะ  ซกุาโมโต กรรมการท่ีปรึกษา 
 2. นายบญุดี  อํานวยสกลุ  กรรมการบริษัท  และกรรมการผู้จดัการ 
 3. นายอํานวย  บํารุงวงศ์ทอง  กรรมการบริษัท  กรรมการสรรหา และกรรมการบริหาร 
 4.     นายอคิโูอะ โอตานิ กรรมการบริษัท 
 5.  นายธนวฒัน์    ปคูะวนชั  กรรมการอิสระ และกรรมการบริหารความเส่ียง 
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 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการลว่งหน้าก่อนการ
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปรากฏว่าไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการแตอ่ยา่งใด  

 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง จงึมีมติเหน็ชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นเพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ
ทัง้ 5 ทา่น กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่ โดยได้พิจารณาคณุสมบติัของผู้ ดํารงตําแหน่งกรรมการ
บริษัทเดิมเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ ทัง้ด้านคณุวฒิุ ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ คณุธรรมและจริยธรรม ประวติัการทํางาน 
และความเช่ียวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถงึผลการปฏิบติังานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยในช่วงปีท่ีผ่าน
มา ซึง่กรรมการทัง้ 5 ทา่น ตามรายนามข้างต้น มีคณุสมบติัและไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของ พระราชบญัญติับริษัท
มหาชนจํากดั พ.ศ.2535 ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 19  นอกจากนีก้รรมการทัง้  5  ทา่น  ได้เสนอแนะแนวนโยบาย และทําคณุประโยชน์ให้แก่บริษัทฯ จน ประสบความสําเร็จ
ด้วยดีตลอดมา   

  อนึง่  ตามพระราชบญัญติับริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 30 ระบวุา่ 
“ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นใน
ห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือเป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ี
ประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์
ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบก่อนท่ีจะมีมติแตง่ตัง้”   

 ดงันัน้ ก่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมติเลือกตัง้ กรรมการผู้จดัการแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีกรรมการบางทา่นท่ีเสนอให้
เลือกตัง้ในคราวประชมุนี ้  เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการ
ของบริษัทฯ  ดงันี ้

 -   นายบญุดี     อํานวยสกลุ    ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ  จํากดั 

 -  นายอํานวย     บํารุงวงศ์ทอง ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท ภทัยาอตุสาหกิจ  จํากดั  และ ดํารง
ตําแหน่งประธานกรรมการ  และ กรรมการผู้จดัการบริษัท มอร์แกน 
เดอ ทวั (ประเทศไทย) จํากดั   

 ทัง้นีป้ระวติัของบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทอีกวาระหนึง่ทัง้ 5 ทา่น  และ
นิยามกรรมการอิสระ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว 

 และเน่ืองจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนีต้า่งจากวาระอ่ืนๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุทา่นทัง้เหน็ด้วย ไมเ่หน็ด้วย 
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแต่ละท่าน และเม่ือลงคะแนนครบทัง้ 5 ทา่นแล้ว ขอให้
สง่บตัรลงคะแนนพร้อมลงนาม ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเก็บไว้เป็นหลกัฐาน 

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระเป็น
รายบคุคล ดงันี ้
 1.  นายโยชิคาตะ  ซกุาโมโต  
 2. นายบญุดี  อํานวยสกลุ    
 3.  นายอํานวย  บํารุงวงศ์ทอง 
 4.  นายอิคโูอะ  โอตานิ 
  5.  นายธนวฒัน์ ปคูะวนชั  
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 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพิจารณาแล้ว จงึลงมติเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ ด้วย
การลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลาํดับ ดงันี ้
 

รายช่ือกรรมการ 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

จาํนวนเสียง ร้อยละ* จาํนวนเสียง ร้อยละ* จาํนวนเสียง ร้อยละ* 
1.  นายโยชิคาตะ  ซกุาโมโต  112,640,223 99.9892 12,200 0.0108 - - 
2. นายบญุดี  อํานวยสกลุ    112,652,423 100.0000 - - - - 
3. นายอํานวย  บํารุงวงศ์ทอง 112,640,223 99.9892 12,200 0.0108 - - 
4.  นายอิคโูอะ  โอตานิ 112,652,423 100.0000 - - - - 
5.  นายธนวฒัน์  ปคูะวนชั  112,652,423 100.0000 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเป็นร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท  ปี  2554  จํานวน  15  ทา่น มีดงันี ้
 1.  นายโยชิคาตะ  ซกุาโมโต 
 2.  นายมน ู  ลีลานวุฒัน์  
 3.  นายทาดาชิ     ยามาโมโต้ 
 4. นางสาวศิริกลุ  ธนสารศิลป์  
 5.  นายบญุดี    อํานวยสกลุ 
 6.  นายอะกิฮิสะ    นากาโน 
 7.  นายอํานวย    บํารุงวงศ์ทอง  
 8.  นายธรรมรัตน์  โชควฒันา  
 9.  นายยโูซะ  อิเดะ 
  10.  นายอิคโูอะ  โอตานิ 
  11.  นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์                  
  12.  นายธนวฒัน์  ปคูะวนชั 
  13.  รศ.นเรศร์  เกษะประกร 
  14.  รศ.ดร.กลุภทัรา   สโิรดม   
  15.  นางพรรณี    วรวฒิุจงสถิต  
 ทัง้นีบ้ริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  โดยมีจํานวน   5  ท่าน  
จากทัง้หมด  15  ทา่น  คือ 
 1.  นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์            
 2.  นายธนวฒัน์  ปคูะวนชั 
 3.  รศ.นเรศร์  เกษะประกร 
 4. รศ.ดร.กลุภทัรา   สโิรดม   

5.  นางพรรณี   วรวฒิุจงสถิต  
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 วาระที่  5.2  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จ่ายเงินหรือทรัพย์สนิ
อ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแต่จ่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืนโดยปกติวิสยัในฐานะท่ีเป็น
กรรมการของบริษัทฯ ทัง้นีไ้มร่วมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” ซึง่เดิม
ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุติัวงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไมเ่กินปีละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณา
คา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุติั ซึง่ในปี 2553 บริษัทฯ ได้จดัสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ 
เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 14,334,000 บาท   โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการบริษัท 12,000,000  บาท  
-  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  548,000 บาท  
-  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  688,000  บาท  
-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการสรรหา  500,000  บาท  
-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  500,000 บาท 
-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 98,000 บาท 

 ซึง่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้พิจารณาเสนอหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ในปี 
2554 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบติังานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุติัจากท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจ่ายในปีท่ีผา่นมา และเปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบติัอยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั 
รวมถงึอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  ดงันี ้

 1.  ค่าตอบแทนประจาํปี  :  จ่ายให้กรรมการทกุคน โดยให้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน นําไป
พิจารณาจดัสรร 

 2.  ค่าเบีย้ประชุม             :  จ่ายเฉพาะผู้ ท่ีเข้าประชมุ 

 รายละเอียดการจ่ายคา่เบีย้ประชมุ   ดงันี ้
หน่วย : บาท/คน/ครัง้ 

 ประธาน กรรมการ 

1. คณะกรรมการบริษัท 10,000    8,000    
2. คณะกรรมการตรวจสอบ   
     คา่เบีย้ประชมุรายเดือน       10,000    8,000    
     คา่เบีย้ประชมุรายไตรมาส     60,000    30,000    
3. คณะกรรมการสรรหา 10,000    8,000    
4. คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 10,000    8,000    
5. คณะกรรมการบริหารความเส่ียง 10,000    8,000    

       ทัง้นีก้ารพิจารณาหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้น ต้องได้รับการอนมุติัจากท่ี
ประชมุคณะกรรมการบริษัทและไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุติัจากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 
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                     คณะกรรมการบริษัท ได้พิจารณาแล้วเหน็ชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ จงึขอให้ท่ีประชมุ
พิจารณาอนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไมเ่กินปีละ 20,000,000 บาท เทา่กบัปีท่ีผา่นมา ทัง้นีไ้ม่
รวมถงึคา่ตอบแทนหรือสวสัดิการอ่ืนท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ โดยขออํานาจให้คณะกรรมการ
พิจารณาคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้นอนมุติั โดยวงเงินนีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุนีอ้นมุติัจนกวา่
จะมีการเปล่ียนแปลงตอ่ไป  

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติักําหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไมน้่อยกวา่สองใน
สามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัให้บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการได้
ภายในวงเงินท่ีเสนอ 
 ด้วยคะแนนเสียง  

 เหน็ด้วย 112,652,423 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 6 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 3 คน เป็น
จํานวนผู้ ถือหุ้น 3 ราย  ซึง่ถือหุ้น 1,500 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 111 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 
162 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 112,653,923 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 

 
วาระที่  6   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบัญชี  และกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 49 “ผู้สอบ
บญัชีต้องไมเ่ป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจ้าง หรือ ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทฯ”  และ ข้อ 50 “ผู้สอบบญัชีนัน้ให้ท่ี
ประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ทกุปี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเข้ารับตําแหน่งอีกก็ได้”   

 ในปี 2553  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้มีมติแตง่ตัง้  
 - นายนิติ จงึนิจนิรันดร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3809  และ/หรือ    
 - ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ   
 - นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4301     
  แหง่ บริษัท  ดีลอยท์  ทู้ช  โธมทัส ุ ไชยยศ  สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวน
เงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทัง้สิน้ 1,795,000  บาท  

 ตามประกาศคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ท่ี กจ. 39/2548 เร่ือง “หลกัเกณฑ์ เง่ือนไข  และ
วิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมลูเก่ียวกบัฐานะการเงิน และผลการดําเนินงานของบริษัทท่ีออกหลกัทรัพย์ (ฉบบัท่ี 20)”  กําหนดให้
มีการหมนุเวียนผู้สอบบญัชี (Auditor Rotation) หากผู้สอบบญัชีรายเดิมปฏิบติัหน้าท่ีสอบทาน หรือตรวจสอบ และแสดงความเห็น
ตอ่งบการเงินของบริษัทฯ มาแล้ว  5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั โดยบริษัทฯ สามารถแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายใหมท่ี่สงักดัสํานกังานสอบ
บญัชีเดียวกบัผู้สอบบญัชีรายเดิมได้ หรือบริษัทฯ จะแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีรายเดิมท่ีทําหน้าท่ีครบ 5 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ได้ตอ่เม่ือ
พ้นระยะเวลาอยา่งน้อย 2 รอบปีบญัชีติดตอ่กนั ซึง่นายนิติ  จงึนิจนิรันดร์  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3809  ได้เป็นผู้ลง
ลายมือช่ือรับรองงบการเงินของบริษัทฯ  ตัง้แตปี่  2549  ถงึปี  2553   ครบ  5  รอบปีบญัชีตามเง่ือนไขในประกาศฉบบัดงักลา่ว 
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 ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่
สอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการปฏิบติังาน  การมีมาตรฐานการทํางาน
ท่ีดี  มีคณุสมบติัครบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

1.  ดร.ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ 
2.  นายชวาลา  เทียนประเสริฐกิจ   ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4301 และ/หรือ 
3.  นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4292 

 แหง่บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ ซึง่ผู้สอบบญัชีทัง้ 3 ทา่น 
ยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบการเงินของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  ท่ีได้เสนอให้มีการแตง่ตัง้โดยท่ีประชมุ
สามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นผู้สอบบญัชีสงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ยด้วย โดยท่ีผู้สอบบญัชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบับริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ 
หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่การจ่ายคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 
บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 โดยมีรายละเอียดของคา่สอบบญัชี  ดงันี ้
 

-  คา่สอบบญัชีรายปี 825,000 บาท 
-  คา่ตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี 90,000 บาท 
-  คา่สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส  300,000 บาท 
-  คา่สอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส  270,000 บาท 
-  คา่ตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท 
-  คา่สอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,650,000 บาท 

 นอกจากนีเ้หน็สมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย จํานวน 5 บริษัท ซึง่คา่
สอบบญัชีดงักลา่วเป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านัน้ ไมมี่การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบบญัชี เป็นจํานวนเงินรวม 
2,190,000 บาท รวมเป็นคา่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรวมทัง้สิน้ 3,840,000 บาท  

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุติัแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดค่าสอบบญัชีของบริษัทฯ 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึลงมติเป็นเอกฉนัท์อนมุติัให้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบ
บญัชีของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 ด้วยคะแนนเสียง  

 เหน็ด้วย 112,653,923 เสียง คิดเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่หน็ด้วย - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 



 
                                           

- 21 -  
 

หนงัสือบอกกล่าวนดัประชมุสามญัผูถื้อหุน้  ครัง้ที ่43 

 

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 7 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 1 คน เป็น
จํานวนผู้ ถือหุ้น 1 ราย  ซึง่ถือหุ้น 500 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 112 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 
163 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 112,654,423 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 93.88 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (หากมี) 

 หลงัจากสิน้สดุวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะ
ตอ่ท่ีประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นจํานวน  2  ราย  มีคําถามและข้อเสนอแนะสรุปรายละเอียดท่ีสําคญัได้ดงันี ้

นายประวติร  พงศ์สถติสุนทร  (ผู้ ถือหุ้น)  

 สนิค้า Waist Nipper ของบริษัทฯ รุ่น 7302  ใช้ผ้า Lycra  ใช่หรือไม ่

นายอาํนวย  บาํรุงวงศ์ทอง  (กรรมการบริษัท)  
สนิค้าชดุชัน้ในจะมี Lycra เป็นสว่นผสมสําคญั และถ้าเป็นสนิค้าท่ีมีแรงกระชบั หรือแรงรัดย่ิงมากเทา่ไร จะมี

สว่นผสมของ Lycra อยูเ่ป็นเปอร์เซน็ต์ท่ีสงูขึน้ แตสํ่าหรับสนิค้าท่ีทา่นผู้ ถือหุ้นใช้อยูน่ัน้เป็น Lycra Soft   ซึง่เป็น Lycra ชนิดพิเศษ
ท่ีมีแรงกระชบัและนุ่มนวลเป็นพิเศษ  

นายประวติร  พงศ์สถติสุนทร  (ผู้ ถือหุ้น)  
 ผลติภณัฑ์ Collagen wear  มีอยูใ่นชดุชัน้ในหรือในผลติภณัฑ์รุ่นไหนบ้าง 

นายอาํนวย  บาํรุงวงศ์ทอง  (กรรมการบริษัท)  
 ปัจจบุนับริษัทฯ ได้ออกผลติภณัฑ์ท่ีเป็น Collagen wear หลายรุ่น และในอนาคตจะมีเพิ่มมากขึน้  

นายบุญดี  อาํนวยสกุล  (กรรมการผู้จดัการ) 
 ผลติภณัฑ์ลา่สดุท่ีเป็น Collagen wear อยูใ่น Beauty Night 

นายประวติร  พงศ์สถติสุนทร  (ผู้ ถือหุ้น)  

 ชดุชัน้ในสําหรับใสน่อนบางย่ีห้อเป็นแบบใช้สวมแตก่ลบัสวมใสค่่อนข้างลําบาก บางย่ีห้อเป็นแบบมี Velcro ติดหวั
ท้าย อยากทราบวา่แบบใดดีกว่ากนั  

นายอาํนวย  บาํรุงวงศ์ทอง  (กรรมการบริษัท)  
 ชดุชัน้ในท่ีใช้ Velcro นัน้ เวลานอนทบัจะทําให้ผิวหนงัระคายเคืองมาก  ดงันัน้ชดุชัน้ในสําหรับใสน่อนของบริษัทฯ 
จะไมใ่ช้ Velcro แตเ่ป็นแบบใช้สวมซึง่จะทําให้กระชบัสว่นตา่งๆ ได้ดี 

นายประวติร  พงศ์สถติสุนทร  (ผู้ ถือหุ้น)  
 ขอขอบคณุคณะกรรมการตรวจสอบ ท่ีดแูลให้คา่ตรวจสอบบญัชีลดลง และน่าจะแสดงเปรียบเทียบให้เหน็วา่
ลดลงในท่ีประชมุด้วย   
 อยากทราบความคิดเหน็ของคณุบณุยสทิธ์ิ โชควฒันา เก่ียวกบัเร่ืองคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้ในปัจจบุนั 

นายบุณยสทิธ์ิ  โชควัฒนา  (ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท) 
 การท่ีคา่เงินบาทแข็งคา่ขึน้ จริงๆ แล้วจะกระทบตอ่การสง่ออกของประเทศ ซึง่จะทําให้รายได้ของประชาชนลดลง  
แตเ่น่ืองจากประเทศไทยได้มีการจดัตัง้เขตการค้าเสรีอาเซียน  ซึง่เอือ้ประโยชน์ต่อการสง่ออกสนิค้าไปยงักลุม่ประเทศอาเซียน 5 
ประเทศสมาชิกเดิมโดยไมต้่องเสียภาษี   จงึทําให้การสง่ออกของประเทศดีขึน้ ดงันัน้ปัญหาของคา่เงินบาทท่ีแข็งคา่ขึน้จงึไมค่อ่ย
สง่ผลกระทบรุนแรง เพราะวา่มีเขตการค้าเสรีอาเซียนมาช่วยและประกอบกบัราคาสนิค้าภาคเกษตรก็ปรับตวัดีขึน้  
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นายสาํเริง   มนูญผล  (ผู้ ถือหุ้น)  
 อยากเสนอแนะให้บริษัทฯ พิจารณาปรับเปล่ียนนโยบายการจ่ายเงินปันผล จากเดิมท่ีกําหนดวา่ “บริษัทฯ มี
นโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอในอตัราหุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมลูคา่ท่ีตราไว้) แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการ
ดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเป็นหลกั” เป็น “บริษัทฯ จะจ่ายเงินปันผลจากผลการดําเนินงานไมต่ํ่ากวา่ร้อยละ 50 
ของกําไรสทุธิ”   

นายบุณยสทิธ์ิ  โชควัฒนา  (ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท) 
 นโยบายการจ่ายเงินปันผลของบริษัทฯ มีท่ีมาจากการท่ีบริษัทฯ เป็นบริษัทร่วมทนุกบัญ่ีปุ่ น ซึง่หุ้นสไตล์แบบญ่ีปุ่ น
จะมีนโยบายการจ่ายปันผลในลกัษณะท่ีวา่ทนุ  50 เยน จะจ่ายเงินปันผล 10 เยน เป็นมาตรฐาน และถ้าปีไหนท่ีมีผลประกอบการ
ไมดี่  ก็จะนํากําไรสะสมมาจ่ายให้กบัผู้ ถือหุ้น ซึง่เป็นการรับประกนัวา่บริษัทจะมีการจ่ายเงินปันผล 
 สําหรับบริษัทฯ ในช่วงแรกท่ีเข้าจดทะเบียนในตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทย นโยบายจ่ายเงินปันผล คือ ราคา
พาร์ 10 บาท บริษัทฯ รับประกนัวา่จะจ่ายเงินปันผล 2.50 บาท ซึง่จะเหมือนกบัทางญ่ีปุ่ น  และในช่วงท่ีบริษัทฯ มีผลประกอบการ
ดีขึน้ จงึมีการจ่ายเงินปันผลพิเศษให้กบัผู้ ถือหุ้น 

 เม่ือไมมี่ทา่นผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนเพิ่มเติม  กรรมการผู้จดัการจงึได้เรียนเชิญประธานท่ีประชมุกลา่วปิดประชมุ 

 ประธานกรรมการ กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ในนามของคณะกรรมการบริษัท ขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุทา่นท่ีมาร่วม
ประชมุในครัง้นี ้ และขอขอบคณุท่ีให้ความไว้วางใจคณะกรรมการชดุนีบ้ริหารกิจการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 
คณะกรรมการบริษัทขอสญัญาวา่จะปฏิบติัภารกิจท่ีได้รับมอบหมายนีใ้ห้ดีท่ีสดุเท่าท่ีจะทําได้ และขอน้อมรับข้อเสนอทกุข้อท่ีทา่น
ผู้ ถือหุ้นได้กรุณาให้คําแนะนําเพ่ือนําไปพิจารณาด้วยความจริงใจตอ่ไป และขอปิดการประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 12.05 นาฬิกา 
 
 

มน ู  ลีลานวุฒัน์ 
       ------------------------------------ 

 ( นายมน ู   ลีลานวุฒัน์  ) 
ประธานท่ีประชมุ 

 
 ผู้บนัทกึ 
 
    อรอนงค์  แสงพุม่พงษ์ 
------------------------------------ 

(นางอรอนงค์  แสงพุม่พงษ์) 
       เลขานกุารบริษัท 
 


