บริษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43
เมื่อวันจันทร์ ท่ ี 23 เมษายน 2555
ประชุม ณ ห้ องเจ้ าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ ไซด์ เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล่
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา
เมื่อได้ เวลานัดประชุม นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้
เวลา 11.00 นาฬิกา เป็ นการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 43 ของ บริ ษัท ไทยวาโก้ จํากัด (มหาชน) มีผ้ ถู ือหุ้น
้ ้น
และผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมจํานวน 129 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 198 ราย ถือหุ้นรวมกันทังสิ
114,580,133 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.48 ของจํานวนหุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทฯ ซึง่ มีจํานวนทังหมด
้
120,000,000 หุ้น ครบเป็ นองค์ประชุม ตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ ข้ อ 36 “ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้ องมีผ้ ถู ือหุ้น
และผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้นมาประชุมไม่น้อยกว่า 25 คน หรื อไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ ของจํานวนผู้ถือหุ้นทังหมด
้
ั้
จึงจะเป็ นองค์ประชุม”
และต้ องมีห้ นุ นับรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นที่จําหน่ายได้ ทงหมด
ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ กําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 43 (Record Date)
ในวันจันทร์ ที่ 26 มีนาคม 2555 และได้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และตลาด
หลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 มีผ้ ถู ือหุ้นทังสิ
้ ้น 850 ราย รวมเป็ น
จํานวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้ เรี ยนเชิญ นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้ าที่ประธานที่
ประชุม
นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์ ประธานที่ประชุมกล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้ สละเวลามาร่วมประชุม
และกล่าวเปิ ดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 43 ประจําปี 2555 จากนันได้
้ แนะนํากรรมการบริ ษัท กรรมการชุด
ย่อย เลขานุการบริ ษัท กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
กรรมการบริษัทที่เข้ าร่ วมการประชุม 11 ท่าน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวฒ
ั น์

ประธานกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ประธานกรรมการบริ หาร
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-22. นางสาวศิริกลุ

ธนสารศิลป์

3. นายบุญดี

อํานวยสกุล

4. นายอะกิฮิสะ

นากาโน

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

รองประธานกรรมการบริ ษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
รองประธานกรรมการบริ หาร
กรรมการบริษัท
กรรมการผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผู้จดั การ
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริ หาร
กรรมการบริ ษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ท่าน คือ
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
2. นายทาดาชิ
ยามาโมโต้
รองประธานกรรมการบริ ษัท
3. นายยูโซะ
อิเดะ
กรรมการบริ ษัท
4. นายอิคโู อะ
โอตานิ
กรรมการบริ ษัท
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-3ประธานกรรมการพิจารณาค่ าตอบแทนที่เข้ าร่ วมการประชุม 1 ท่าน คือ
1. นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริ ษัท
ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน

จากนันประธานที
้
่ประชุม
ได้ มอบหมายให้ กรรมการผู้จดั การเป็ นผู้แนะนําเลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผู้จดั การ ได้ แนะนําเลขานุการบริ ษัท กรรมการบริ หาร ผู้บริหาร
สูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีที่เข้ าร่วมประชุม ดังนี ้
เลขานุการบริษัท
นางอรอนงค์

แสงพุม่ พงษ์

เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารท่ านอื่นที่เข้ าร่ วมการประชุม 6 ท่าน คือ
1. นายมนัส
องค์สรณะคม
กรรมการบริ หารความเสีย่ ง
กรรมการบริ หาร
ผู้บริ หารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน
2. นายสุวทิ ย์
วงศ์เจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิตภัณฑ์ Children Wear
3. นางนงลักษณ์
เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
้
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิตภัณฑ์ชดุ ชันใน
4. นางสาวณัฐชรินธร พงศ์สภุ าจินตภา
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายศูนย์วิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
5. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท์
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายผลิตภัณฑ์ Wienna
6. นางสาวการุณี
สุหร่าย
กรรมการบริหาร
ผู้อํานวยการฝ่ ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ได้ เข้ าร่ วม
ประชุมเพื่อทําหน้ าที่ในการตอบข้ อซักถามทางด้ านบัญชีในครัง้ นี ้ 2 ท่าน คือ
1. ดร.ศุภมิตร

เตชะมนตรี กลุ
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-42. นายวิชยั

เลิศทนงศักดิ์

ดังนันในการประชุ
้
มสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสูงสุดด้ านบัญชีและการเงิน และผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ เข้ าร่วมประชุมด้ วยตามที่ได้
แนะนํา
ตัวแทนจากผู้สอบบัญชี ซึ่งทําหน้ าที่เป็ นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้นครัง้ นี ้
นางสาวธัญลักษณ์ ลิ ้มรังษี
ซึง่ เป็ นผู้สอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนัง่ ร่วมกับ
เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ ที่ทําหน้ าที่บนั ทึกการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ
้
้ จดั การ ได้ มอบหมายให้ เลขานุการบริษัท ชี ้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุม
จากนันกรรมการผู
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน
นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์ เลขานุการบริษัท ได้ ชี ้แจงรายละเอียดว่าการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในปี
2555 บริษัทฯ ได้ ปฏิบตั ติ ามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเป็ นธรรมและ
เท่าเทียมกัน ดังนี ้
1. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรื อเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการบริษัท ตังแต่
้ วนั ที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 ผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริ ษัทฯ นัน้ เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กําหนดแล้ วปรากฏว่า
ไม่มีผ้ ถู ือหุ้นท่านใดเสนอเรื่ องเพื่อบรรจุเป็ นวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตัง้
เป็ นกรรมการ
2. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นจัดส่งคําถามล่วงหน้ า สําหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นผ่านทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน มายังบริ ษัทฯ ตามที่ได้ แจ้ งไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ผลปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้น
ท่านใดส่งคําถามล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นมายังบริษัทฯ
3. เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นที่ไม่สามารถเข้ าร่วมประชุม สามารถมอบฉันทะให้ กรรมการอิสระเป็ นผู้รับ
มอบฉันทะได้
สําหรับวิธีการลงมติตา่ งๆ ในการประชุมครัง้ นี ้ ให้ ถือตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 43 คือ ให้ นบั หนึง่
หุ้นเป็ นหนึง่ เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้ กระทําโดยเปิ ดเผย ซึง่ ผู้ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็น
ด้ วย ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียงในแต่ละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงลงคะแนน ไม่
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-5เห็นด้ วย และ/หรื อ งดออกเสียงเท่านัน้ จากนันจะนํ
้ าคะแนนเสียงดังกล่าวหักออกจากจํานวนเสียงทังหมดที
้
่มาร่วม
ประชุม ส่วนที่เหลือจะถือว่าเป็ นคะแนนเสียงที่เห็นด้ วยในวาระนันๆ
้ ทังนี
้ ้ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นทําหนังสือมอบฉันทะให้
ผู้อื่นมาร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของท่านผู้ถือหุ้น
โดยส่งหนังสือมอบฉันทะให้
บริ ษัทฯ ล่วงหน้ านัน้ บริ ษัทฯ ได้ บนั ทึกคะแนนตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้นไว้ ในระบบประมวลผลเรี ยบร้ อยแล้ ว
และในกรณีที่มีผ้ ถู ือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาลงทะเบียนร่วมประชุมภายหลังจากการประชุมได้ เริ่ ม
แล้ ว ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนนได้ ตามวาระที่ยงั ไม่ได้ เริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับ
้ วาระที่
รวมคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่มาร่วมประชุมระหว่างการประชุมเป็ นองค์ประชุม ตังแต่
ได้ ออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมต่อไป โดยบริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบในกรณีที่มี
ผู้ถือหุ้น และ/หรื อผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมเพิ่มเท่านัน้
เพื่อให้ การนับคะแนนเป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อยและโปร่งใส บริษัทฯ
Barcode ซึง่ ผู้เข้ าร่วมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแต่ละวาระบนหน้ าจอพร้ อมกัน

จะนับคะแนนด้ วยระบบ

การลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ แยกเป็ นกรณีตา่ งๆ ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้ นวาระเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นท่านใดที่ไม่เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงให้
ยกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็น
พร้ อมทังลงนาม
้
ซึง่ เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตัง้ กรรมการ ผู้ถือหุ้นทุกท่านได้ รับบัตรลงคะแนนเรียบร้ อยแล้ วตังแต่
้ ลงทะเบียน
มาร่วมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตังกรรมการเป็
้
นรายบุคคลพร้ อมทังลงนาม
้
กรณีมีผ้ ไู ม่
เห็นด้ วยหรื องดออกเสียงในการเลือกตังกรรมการท่
้
านใด ให้ ยกป้ายคะแนน เจ้ าหน้ าที่จะนับ
คะแนน และเมื่อเสร็ จสิ ้นการลงมติในวาระนี ้ เจ้ าหน้ าที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผู้ถือหุ้นทุก
ท่าน
ต่อจากนันประธานที
้
่ประชุม ได้ แจ้ งให้ ผ้ ถู ือหุ้นทราบว่า กรรมการบริ ษัทในฐานะผู้ถือหุ้นขอใช้ สทิ ธิ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้ วยตามข้ อเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผ้ ถู ือหุ้นมอบฉันทะให้ กรรมการบริษัท
ให้ เป็ นไปตามที่ผ้ ถู ือหุ้นระบุในหนังสือมอบฉันทะ และได้ มอบหมายให้ นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผู้จดั การ
เป็ นผู้ดําเนินการประชุมต่อไปทุกวาระ ยกเว้ นวาระที่ 6 พิจารณาแต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชีและกําหนดค่าสอบบัญชีของ
บริ ษัทฯ ได้ มอบหมายให้ นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็ นผู้ดาํ เนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผู้จดั การ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ระบุไว้ ในหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมที่ได้ จดั ส่งให้ ทา่ นผู้ถือหุ้น ดังนี ้
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-6ก่อนเริ่ มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 5
้ ้น
คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 12 ราย ซึง่ ถือหุ้น 209,050 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
134 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 210 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 114,789,183 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.66 ของจํานวน
หุ้นที่ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั ง้ ที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริ ษัทฯ ได้ มีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับ
แต่วนั ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ซึง่ ได้ สง่ ให้ แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พร้ อมทังได้
้ เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้ จดั ส่ง
สําเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ ที่ 42 ซึง่ ได้ ประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ให้ แก่ท่านผู้ถือหุ้น
ล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ วนัน้
คณะกรรมการบริ ษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชุม
ดังกล่าว ได้ บนั ทึกขึ ้นไว้ อย่างถูกต้ องแล้ ว
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่ 42
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมดังกล่าว
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
114,789,183 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนเริ่ มการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 1
คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึง่ ถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
้ ้น 135
คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 211 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 114,789,283 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.66 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 2 รั บทราบรายงานกิจการค้ าในรอบปี ที่ผ่านมา
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้ จดั พิมพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี 2554 ซึง่ ได้ จดั ส่ง
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-7ให้ แก่ทา่ นผู้ถือหุ้นเป็ นการล่วงหน้ า พร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ ว ซึง่ รายงานดังกล่าวได้ จดั ทําขึ ้นตาม
ข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่าเนื่องจากวาระนี ้เป็ นวาระเพื่อทราบ ไม่
ต้ องมีการลงมติ จึงขอผ่านไปยังวาระการประชุมต่อไป
วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน สิน้ สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ ได้ จดั ทํางบการเงิน ณ วันสิ ้นสุดรอบปี บัญชีของ
บริษัทฯ ตามหลักการบัญชีที่รับรองทัว่ ไป ซึง่ ผ่านการตรวจสอบพร้ อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
ของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และได้ ผา่ นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ ว โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ที่บริษัทฯ ได้ จดั ส่งให้
ท่านผู้ถือหุ้น พร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแล้ ว ท่านผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามหรื อไม่
เมื่อไม่มีข้อซักถาม กรรมการผู้จดั การขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั งิ บการเงิน
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั งิ บการเงิน สิ ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2554
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
114,789,283 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริ ษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม 1
้ ้น 136
คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 1 ราย ซึง่ ถือหุ้น 180 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 212 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 114,789,463 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.66 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงินปั นผล
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่สมํ่าเสมอในอัตรา
หุ้นละ 0.25 บาท (ร้ อยละ 25 ของมูลค่าที่ตราไว้ ) แต่ทงนี
ั ้ ้ขึ ้นอยูก่ บั ผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็ นหลัก
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-8ในปี 2554 บริ ษัทฯ มี
กําไรสะสมยังไม่จดั สรรยกมาหลังปรับปรุงแล้ ว
บวก กําไรสุทธิประจําปี 2554
รวม กําไรที่จะนํามาจัดสรรทังสิ
้ ้น

=
=
=

2,867,030,834.48
415,928,749.61
3,282,959,584.09

บาท
บาท
บาท

ตามมติคณะกรรมการบริ ษัทครัง้ ที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ได้ พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน รวมทังสภาพคล่
้
องและการลงทุนในโครงการต่างๆ แล้ วเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี ้
1. เสนอตัง้ สํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ได้ สํารองครบร้ อยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแล้ ว คณะกรรมการ
บริ ษัทจึงขอเสนอให้ จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารองทัว่ ไป เป็ นจํานวนเงิน 20,796,437.48 บาท
2. เสนอจ่ ายเงินปั นผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท จากจํานวน
120,000,000 หุ้น รวมเป็ นเงินปั นผลจ่ายทังสิ
้ ้น 252,000,000 บาท คิดเป็ นร้ อยละ 60.59 ของกําไรสุทธิประจําปี
2554 โดยจ่ายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินได้ นิตบิ คุ คลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 25
ซึง่ ผู้ถือหุ้นประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษี คืนได้ ทังนี
้ ้การจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว
ให้ จ่ายแก่ผ้ ถู ือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสทิ ธิรับเงินปั นผลใน
วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม 2555 และให้ รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัตหิ ลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 ด้ วยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นในวันศุกร์ ที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกําหนด
จ่ายเงินปั นผลในวันศุกร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2555
อัตราการจ่ายเงินปั นผลดังกล่าว สอดคล้ องกับนโยบายการจ่ายเงินปั นผลที่บริ ษัทฯ ได้ กําหนดไว้
และไม่สง่ ผลกระทบต่อสภาพคล่องของบริษัทฯ ซึง่ บริษัทฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไม่ได้ จดั สรรคงเหลือยกไป เป็ น
จํานวนเงิน 3,010,163,146.61 บาท
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ารจัดสรรกําไรและการจ่ายเงินปั นผล
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ จดั สรรกําไรเป็ นทุนสํารอง
ทัว่ ไป จํานวนเงิน 20,796,437.48 บาท และอนุมตั ใิ ห้ จ่ายเงินปั นผลในอัตราหุ้นละ 2.10 บาท จํานวนเงิน
252,000,000 บาท โดยจ่ายจากกําไรสุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษี เงินได้ นิติบุคคลไว้ แล้ วในอัตราร้ อยละ 25
ตามที่คณะกรรมการเสนอ
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-9ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
114,789,463 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ก่อนเริ่ มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ขณะนี ้มีผ้ มู าร่วมประชุมเพิ่ม
้ ้น 138
2 คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 2 ราย ซึง่ ถือหุ้น 950 หุ้น รวมเป็ นผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะมาร่วมประชุมทังสิ
คน เป็ นจํานวนผู้ถือหุ้น 214 ราย รวมจํานวนหุ้นทังสิ
้ ้น 114,790,413 หุ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.66 ของจํานวนหุ้นที่
ออกและเรี ยกชําระแล้ วของบริ ษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก
และกําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตัง้ กรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการที่ลาออก

และ

กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 21 กําหนดให้ “ในการประชุมสามัญประจําปี ทุกครัง้ ให้ กรรมการออกจาก
ตําแหน่งเป็ นจํานวนหนึง่ ในสามเป็ นอัตรา ถ้ าจํานวนกรรมการที่จะแบ่งออกให้ ตรงเป็ นสามส่วนไม่ได้ ก็ให้ ออก
โดยจํานวนใกล้ ที่สดุ กับส่วนหนึง่ ในสาม กรรมการซึง่ พ้ นจากตําแหน่งแล้ วอาจได้ รับเลือกตังใหม่
้ ได้ ”
ปั จจุบนั ตําแหน่งกรรมการของบริ ษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหน่ง ซึง่ ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ ที่
43 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี ้
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
กรรมการบริ ษัท และกรรมการรองผู้จดั การ
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
กรรมการบริ ษัท
3. นางอรดี
รุ่งเรื องโรจน์
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรรณี
ทังนี
้ ้บริษัทฯ ได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ นกรรมการ
ล่วงหน้ าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ปรากฏว่าไม่มีผ้ ถู ือหุ้นเสนอชื่อบุคคลเข้ ารับการพิจารณาเลือกตังเป็
้ น
กรรมการแต่อย่างใด
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- 10 เนื่องจาก นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ แสดงความประสงค์ไม่ขอกลับมาดํารงตําแหน่งอีกวาระหนึง่
และ นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช ได้ ขอลาออกจากการดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริ ษัทซึง่ ไม่รวมกรรมการที่มีสว่ นได้ เสียได้ หารื อกันอย่างกว้ างขวาง
โดยได้
พิจารณาคุณสมบัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็ นรายบุคคลอย่างละเอียดรอบคอบ
ทังด้
้ านคุณวุฒิ ภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์ คุณธรรมและจริยธรรม ประวัตกิ ารทํางาน และความเชี่ยวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบตั งิ านในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดย่อยในช่วงที่ผา่ นมา
ตลอดจนการมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มีลกั ษณะต้ องห้ ามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัตบิ ริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และข้ อกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาเลือกตังกรรมการที
้
่ครบกําหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนี ้จํานวน 4 คน กลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทต่อไปอีกวาระหนึง่ คือ
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
4. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
และพิจารณาเลือกตังกรรมการอิ
้
สระแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์ขอกลับ
เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จํานวน 2 คน คือ
1. นางศรัณยา
จินดาวณิค เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ นบั อายุการ
ดํารงตําแหน่งต่อจาก นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ ซึง่ เป็ น
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระแต่ไม่ประสงค์
ขอกลับเข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการ
2. นายกฤช

ฟอลเล็ต

เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้ นบั อายุการ
ดํารงตําแหน่งต่อจาก นายธนวัฒน์ ปูคะวนัช ซึง่ เป็ น
กรรมการที่ลาออก

ซึง่ บุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อทัง้ 2 คน เป็ นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้นํา วิสยั ทัศน์
กว้ างไกล มีคณ
ุ ธรรมและจริ ยธรรม มีประวัตกิ ารทํางานที่โปร่งใส รวมทังเป็
้ นผู้มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนในการดํารง
ตําแหน่งกรรมการอิสระ
หลังจากนันกรรมการผู
้
้ จดั การได้ แนะนํา นางศรัณยา จินดาวณิค และ นายกฤช ฟอลเล็ต กับผู้ถือหุ้น
ที่มาร่วมประชุม
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- 11 อนึง่ ตามพระราชบัญญัตบิ ริ ษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อ 30 ระบุว่า “ห้ ามมิให้ กรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของ
บริ ษัทฯ หรื อเข้ าเป็ นหุ้นส่วนในห้ างหุ้นส่วนสามัญ หรื อเป็ นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดในห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรือ
เป็ นกรรมการของบริ ษัทเอกชน หรื อบริ ษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน และเป็ นการแข่งขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไม่วา่ จะทําเพื่อประโยชน์ตน หรื อประโยชน์ผ้ อู ื่น เว้ นแต่จะได้ แจ้ งให้ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นทราบ
ก่อนที่จะมีมติแต่งตัง”้
ดังนัน้ ก่อนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตัง้ กรรมการผู้จดั การแจ้ งให้ ที่ประชุมทราบว่า มีกรรมการบาง
ท่านที่เสนอให้ เลือกตังในคราวประชุ
้
มนี ้ เป็ นกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอย่างเดียวกัน
และเป็ นการแข่งขันกับกิจการของบริ ษัทฯ ดังนี ้
-

นายธรรมรัตน์ โชควัฒนา ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด

ทังนี
้ ้ประวัตขิ องบุคคลที่ได้ รับการเสนอชื่อให้ เข้ าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททัง้ 6 คน พร้ อมทัง้
นิยามกรรมการอิสระ ได้ จดั ส่งให้ ผ้ ถู ือหุ้นล่วงหน้ าพร้ อมหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมแล้ ว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี ้ต่างจากวาระอื่นๆ จึงขอให้ ผ้ ถู ือหุ้นทุกท่านทังเห็
้ นด้ วย
ไม่เห็นด้ วย หรื องดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตังกรรมการแต่
้
ละคน และเมื่อ
ลงคะแนนครบทัง้ 6 คนแล้ ว ขอให้ สง่ บัตรลงคะแนนพร้ อมลงนาม ให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไว้ เป็ น
หลักฐาน
้
่ครบกําหนดออก
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
ตามวาระ และกรรมการที่ลาออก เป็ นรายบุคคล ดังนี ้
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
2. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
4. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
5. นางศรัณยา
จินดาวณิค
6. นายกฤช
ฟอลเล็ต
้
่ครบกําหนดออก
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมพิจารณาแล้ ว จึงลงมติเลือกตังกรรมการแทนกรรมการที
ตามวาระ และกรรมการที่ลาออก ด้ วยการลงคะแนนเสียงเป็ นรายบุคคลตามลําดับ ดังนี ้
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- 12 เห็นด้ วย
ไม่ เห็นด้ วย
งดออกเสียง
จํานวนเสียง ร้ อยละ* จํานวนเสียง ร้ อยละ* จํานวนเสียง ร้ อยละ*
นากาโน
114,790,413 100.00
โชควัฒนา 114,790,413 100.00
เกษะประกร 114,790,413 100.00
วรวุฒิจงสถิต 114,790,413 100.00
จินดาวณิค 114,790,413 100.00
ฟอลเล็ต
114,790,413 100.00

รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอะกิฮิสะ
นายธรรมรัตน์
รศ.นเรศร์
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช

หมายเหตุ * : คิดเป็ นร้ อยละของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนัน้ คณะกรรมการบริษัท ปี 2555 จํานวน 15 คน มีดงั นี ้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวฒ
ั น์
3. นายทาดาชิ
ยามาโมโต้
4. นางสาวศิริกลุ
ธนสารศิลป์
5. นายบุญดี
อํานวยสกุล
นากาโน
6. นายอะกิฮิสะ
7. นายอํานวย
บํารุงวงศ์ทอง
8. นายธรรมรัตน์
โชควัฒนา
9. นายยูโซะ
อิเดะ
10. นายอิคโู อะ
โอตานิ
11. รศ.นเรศร์
เกษะประกร
12. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
13. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
14. นางศรัณยา
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
15. นายกฤช
ทังนี
้ ้บริ ษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริ ษัททังคณะ
้
โดยมี
จํานวน 5 คน จากทังหมด
้
15 คน คือ
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- 13 1.
2.
3.
4.
5.

รศ.นเรศร์
รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช

เกษะประกร
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต

วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดค่ าตอบแทนกรรมการ
กรรมการผู้จดั การได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ ข้ อ 32 “ห้ ามมิให้ บริษัทฯ จ่ายเงิน
หรื อทรัพย์สนิ อื่นใดให้ แก่กรรมการ เว้ นแต่จ่ายเป็ นค่าตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น
้ ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการได้ รับใน
โดยปกติวิสยั ในฐานะที่เป็ นกรรมการของบริษัทฯ ทังนี
ฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ างของบริษัทฯ” ซึง่ เดิมที่ประชุมผู้ถือหุ้นได้ อนุมตั วิ งเงินค่าตอบแทนกรรมการไว้ ไม่เกินปี
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
้ ้น 13,434,000
ผู้ถือหุ้นอนุมตั ิ ซึง่ ในปี 2554 บริษัทฯ ได้ จดั สรรวงเงินดังกล่าวให้ แก่กรรมการ เป็ นจํานวนเงินทังสิ
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการบริษัท
12,000,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
482,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
688,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการสรรหา
52,000 บาท
- ค่าตอบแทนประจําปี คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
32,000 บาท
- ค่าเบี ้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
180,000 บาท
ซึง่ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
ได้ พิจารณาเสนอหลักเกณฑ์การกําหนดค่าตอบแทน
กรรมการ ในปี 2555 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบตั งิ านของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงิน
ค่าตอบแทนที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
จํานวนเงินค่าตอบแทนที่จา่ ยในปี ที่ผา่ นมา
และ
เปรี ยบเทียบกับระดับที่ปฏิบตั อิ ยูใ่ นกลุม่ ธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หน้ าที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ ดังนี ้
1. ค่ าตอบแทนประจําปี
2. ค่ าเบีย้ ประชุม

: จ่ายให้ กรรมการทุกคน โดยให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
นําไปพิจารณาจัดสรร
: จ่ายเฉพาะผู้ที่เข้ าประชุม
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- 14 รายละเอียดการจ่ายค่าเบี ้ยประชุม ดังนี ้
ประธาน

กรรมการ

1. ค่ าเบีย้ ประชุม
(คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
ค่ าตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

10,000 บาท / ครัง้

8,000 บาท / ครัง้

2. ค่ าเบีย้ ประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)

60,000 บาท / ครัง้

30,000 บาท / ครัง้

ทังนี
้ ้
การพิจารณาหลักเกณฑ์คา่ ตอบแทนดังกล่าวข้ างต้ นต้ องได้ รับการอนุมตั จิ ากที่ประชุม
คณะกรรมการบริ ษัทและไม่เกินวงเงินที่ได้ รับอนุมตั จิ ากที่ประชุมผู้ถือหุ้น
คณะกรรมการบริษัท ได้ พจิ ารณาแล้ วเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนเสนอ จึง
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่กรรมการได้ ในวงเงินรวมไม่เกินปี ละ 20,000,000
บาท เท่ากับปี ที่ผา่ นมา ทังนี
้ ้ไม่รวมถึงค่าตอบแทนหรื อสวัสดิการอื่นที่กรรมการได้ รับในฐานะพนักงานหรื อลูกจ้ าง
ของบริ ษัทฯ โดยขออํานาจให้ คณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผ้ ถู ือหุ้น
อนุมตั ิ โดยวงเงินนี ้ให้ มีผลตังแต่
้ วนั ที่ที่ประชุมนี ้อนุมตั จิ นกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั กิ ําหนดค่าตอบแทนกรรมการ ซึง่ ในวาระนี ้ต้ องได้ รับคะแนนเสียงไม่
น้ อยกว่าสองในสามของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พจิ ารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ บริษัทฯ จ่ายค่าตอบแทนแก่
กรรมการได้ ภายในวงเงินที่เสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
114,790,413 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ 100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นซึง่ มาประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาแต่ งตัง้ ผู้สอบบัญชี และกําหนดค่ าสอบบัญชีของบริษัทฯ
นางอรดี รุ่งเรื องโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้ แจ้ งต่อที่ประชุมว่า ตามข้ อบังคับของบริษัทฯ
ข้ อ 49 “ผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็ นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้ าง หรื อ ผู้ดาํ รงตําแหน่งหน้ าที่ใดๆ ของบริ ษัทฯ” และ
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- 15 ข้ อ 50 “ผู้สอบบัญชีนนให้
ั ้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเลือกตังทุ
้ กปี ผู้สอบบัญชีซงึ่ ออกไปนันจะถู
้ กเลือกกลับเข้ ารับ
ตําแหน่งอีกก็ได้ ”
ในปี 2554 ที่ประชุมผู้ถือหุ้น ได้ มีมติแต่งตัง้
- ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรื อ
- นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรื อ
- นายมนูญ มนูสขุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
แห่ง บริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดย
กําหนดจํานวนเงินค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ทังสิ
้ ้น 1,650,000 บาท
้ ้ สอบบัญชี
ในปี 2555 คณะกรรมการบริ ษัทเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตังผู
และกําหนดค่าสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ ได้ พิจารณาจากความเป็ นอิสระ ผลการ
ปฏิบตั งิ าน การมีมาตรฐานการทํางานที่ดี มีคณ
ุ สมบัตคิ รบถ้ วนตามข้ อบังคับของบริ ษัทฯ และข้ อกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยมีรายชื่อผู้สอบบัญชี ดังนี ้
1. ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรื อ
2. นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรื อ
ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
3. นายมนูญ มนูสขุ
แห่งบริ ษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เป็ นผู้สอบบัญชีของบริ ษัทฯ โดย ดร.
ศุภมิตร เตชะมนตรี กลุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ได้ เป็ นผู้ลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯ มาแล้ วเป็ นระยะเวลา 1 ปี คือ ในปี 2554 ส่วนผู้สอบบัญชีท่านอื่นยังไม่เคยเป็ นผู้ลงลายมือชื่อในงบ
การเงินของบริษัทฯ
ทังนี
้ ้ ผู้สอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ได้ เสนอให้ มีการแต่งตัง้
โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นนัน้ เป็ นผู้สอบบัญชีสงั กัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผู้สอบบัญชีของบริ ษัทย่อย
ด้ วย โดยที่ผ้ สู อบบัญชีของบริ ษัทฯ และบริษัทย่อย มีความเป็ นอิสระ ไม่มีความสัมพันธ์ หรื อมีสว่ นได้ เสียกับ
บริ ษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรื อผู้ที่เกี่ยวข้ องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด
บริษัทฯ
และบริษัทย่อยไม่มีการจ่ายค่าตอบแทนของงานบริการอื่นให้ แก่สาํ นักงานสอบบัญชีที่
ผู้สอบบัญชีสงั กัด บุคคลหรื อกิจการที่เกี่ยวข้ องกับผู้สอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผ้ สู อบบัญชีสงั กัด
โดยมีรายละเอียดของค่าสอบบัญชี ดังนี ้
- ค่าสอบบัญชีรายปี
- ค่าตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี

850,000
90,000

บาท
บาท
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ค่าสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส
ค่าสอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส
ค่าตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
ค่าสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทัง้ สิน้

300,000
300,000
25,000
140,000
1,705,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี ้เห็นสมควรเสนอให้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นรับทราบ ค่าสอบบัญชีของบริ ษัทย่อย จํานวน
5 บริษัท ซึง่ ค่าสอบบัญชีดงั กล่าวเป็ นการให้ บริการสอบบัญชีเท่านัน้ ไม่มีการให้ บริ การอื่นนอกเหนือจากการสอบ
้ ้น
บัญชี เป็ นจํานวนเงินรวม 2,285,000 บาท รวมเป็ นค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อยรวมทังสิ
3,990,000 บาท
ขอให้ ที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ต่งตังผู
้ ้ สอบบัญชี และกําหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ
้ ้ สอบบัญชี และ
มติท่ ปี ระชุม ที่ประชุมได้ พิจารณาแล้ ว จึงลงมติเป็ นเอกฉันท์อนุมตั ใิ ห้ แต่งตังผู
กําหนดค่าสอบบัญชีของบริ ษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ด้ วยคะแนนเสียง
เห็นด้ วย
114,790,413 เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
100.00
ไม่เห็นด้ วย
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเป็ นร้ อยละ
ของจํานวนเสียงทังหมดของผู
้
้ ถือหุ้นที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถ้ ามี)

หลังจากสิ ้นสุดวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น กรรมการผู้จดั การได้ เปิ ดโอกาสให้ ผ้ ถู ือหุ้นสอบถามหรื อ
ให้ ข้อเสนอแนะต่อที่ประชุม ซึง่ ผู้ถือหุ้นจํานวน 1 ราย มีคําถามและข้ อเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญได้ ดงั นี ้
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกท่านที่จ่ายเงินปั นผล 2.10 บาท สูงที่สดุ ตังแต่
้ ก่อตังบริ
้ ษัทฯ แต่ขอ
สอบถามเรื่ องเครดิตภาษี เงินปั นผล ทําไมเครดิตภาษีได้ แค่ 25% ถ้ าดูจาก Annual Report หน้ า 121 จะใช้ ได้ 3
ปี คือ ของกําไรส่วนที่เกิน 300 ล้ านบาท ใช้ สทิ ธิไปแล้ ว 3 ปี ปี นี ้ปี 2554 บริษัทฯ เสียภาษี เงินได้ นิตบิ คุ คลใน
อัตรา 30% ควรจะเครดิตภาษี ได้ 30% ถูกต้ องหรื อไม่
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- 17 นางอรอนงค์ แสงพุ่มพงษ์ (ผู้อํานวยการฝ่ ายบัญชีและการเงิน)
เนื่องจากกําไรสุทธิประจําปี 2554 ของบริ ษัทฯ ประกอบไปด้ วย ส่วนที่เป็ นกําไรจากการดําเนินงาน
้
ซึง่
ซึง่ เสียภาษีไว้ แล้ วในอัตรา 30% อีกส่วนหนึง่ เป็ นเงินปั นผลรับซึง่ ไม่ได้ เสียภาษีไว้ แล้ วในอัตรา 30% ทังหมด
กําไรที่เสียภาษี ไว้ แล้ วในอัตรา 30% ไม่เพียงพอต่อการจ่ายเงินปั นผลทังหมด
้
บริษัทฯ จึงพิจารณาจ่ายเงินปั นผล
จากกําไรที่เสียภาษีไว้ แล้ วในอัตรา 25%
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
จาก Annual Report หน้ า 26 กําลังการผลิตจริ งของชุดชันในจะอยู
้
ป่ ระมาณ 21 ล้ านชิ ้น แต่การ
ผลิตจริงกลับไปเติบโตที่ชดุ เด็ก อยากทราบว่า Margin ไปเติบโตที่ชดุ เด็กใช่หรื อไม่
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผู้จดั การ)
้
ไม่ใช่ครับ เนื่องจากในส่วนที่กล่าวข้ างต้ นเป็ นกําลังการผลิต แต่วา่ ยอดขายไปเติบโตที่สนิ ค้ าชุดชันใน
ทังที
้ ่จําหน่ายภายในประเทศและส่งออก
นายประวิตร พงศ์ สถิตสุนทร (ผู้ถือหุ้น)
อยากทราบว่าชุดชันในรุ
้ ่น BRABERRY ซึง่ มี Label ระบุคําว่า BOSELLI® Made in Italy
ความหมายคืออะไร
นางสาวณัฐชรินธร พงศ์ สุภาจินตภา (ผู้อํานวยการศูนย์วิจยั พัฒนาและนวัตกรรม)
BOSELLI® Made in Italy คือ วัตถุดบิ ที่บริ ษัทฯ นําเข้ ามาจากประเทศอิตาลี เพื่อใช้ สําหรับผลิต
สินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ ด้ วยวัตถุดบิ ที่ได้ พฒ
ั นาให้ ดียิ่งขึ ้น
เมื่อไม่มีทา่ นผู้ถือหุ้นเสนอเรื่ องอื่นเพิม่ เติม กรรมการผู้จดั การจึงได้ เรี ยนเชิญประธานที่ประชุมกล่าวปิ ด
การประชุม
ประธานกรรมการ กล่าวต่อที่ประชุมว่า ในนามคณะกรรมการบริ ษัทขอขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้
มอบความไว้ วางใจ ให้ บริหารกิจการของบริษัทฯ ต่อไปอีกวาระหนึง่
จากภารกิจที่ได้ รับมอบหมายนี ้ คณะกรรมการบริษัทตังใจที
้ ่จะทําให้ บริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
และเป็ นบริษัทฯ ที่มีอนาคต ด้ วยการมีขีดความสามารถในการแข่งขันได้ อย่างมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหน้ าที่ ที่จะต้ องเพิ่มคุณค่าของกิจการให้ แก่ผ้ ถู ือหุ้น และผู้มี
ส่วนได้ เสีย ด้ วยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย์ สุจริต ด้ วยวิธีการที่โปร่งใส เพื่อที่จะปฏิบตั ภิ ารกิจให้ สมกับที่ได้ รับ
ความไว้ วางใจจากท่านผู้ถือหุ้น
ต่อหน้ า.../18

- 18 เมื่อไม่มีกิจการที่จะหารื อกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกล่าวปิ ดการประชุม
ปิ ดประชุมเวลา 11.53 นาฬกิ า
มนู ลีลานุวฒ
ั น์
------------------------------------

( นายมนู ลีลานุวฒ
ั น์ )
ประธานที่ประชุม
ผู้บนั ทึก
อรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์
------------------------------------

(นางอรอนงค์ แสงพุม่ พงษ์ )
เลขานุการบริษัท

