
บริษัท  ไทยวาโก้  จาํกัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครัง้ที่ 43 

เม่ือวันจันทร์ที่ 23 เมษายน 2555 
 

ประชมุ ณ ห้องเจ้าพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ เลขท่ี 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล ่                  
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

                     เร่ิมประชมุเวลา 11.00 นาฬิกา 

  เม่ือได้เวลานดัประชมุ  นางอรอนงค์  แสงพุม่พงษ์ เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนี ้
เวลา 11.00 นาฬิกา เป็นการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 43  ของ บริษัท ไทยวาโก้ จํากดั (มหาชน)  มีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุจํานวน 129 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 198 ราย ถือหุ้นรวมกนัทัง้สิน้ 
114,580,133 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 95.48 ของจํานวนหุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ  ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 
120,000,000 หุ้น  ครบเป็นองค์ประชมุ  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 36 “ในการประชมุผู้ ถือหุ้น ต้องมีผู้ ถือหุ้น
และผู้ รับมอบฉนัทะจากผู้ ถือหุ้นมาประชมุไมน้่อยกวา่ 25 คน หรือไมน้่อยกวา่กึ่งหนึง่ของจํานวนผู้ ถือหุ้นทัง้หมด
และต้องมีหุ้นนบัรวมกนัไมน้่อยกวา่ 1 ใน 3 ของจํานวนหุ้นท่ีจําหน่ายได้ทัง้หมด จงึจะเป็นองค์ประชมุ”  

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้กําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 43 (Record Date) 
ในวนัจนัทร์ท่ี 26 มีนาคม 2555 และได้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และตลาด
หลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมดุทะเบียนในวนัองัคารท่ี 27 มีนาคม 2555 มีผู้ ถือหุ้นทัง้สิน้ 850 ราย รวมเป็น
จํานวนหุ้น 120,000,000 หุ้น และได้เรียนเชิญ นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท ทําหน้าท่ีประธานท่ี
ประชมุ 

 นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานท่ีประชมุกลา่วขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้สละเวลามาร่วมประชมุ 
และกลา่วเปิดการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 43 ประจําปี 2555 จากนัน้ได้แนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชดุ
ยอ่ย เลขานกุารบริษัท กรรมการบริหาร  ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้

กรรมการบริษัทที่เข้าร่วมการประชุม    11   ท่าน  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานวุฒัน์ ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  
     ประธานกรรมการบริหาร 
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  2.  นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์ รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 
  3.  นายบญุดี อํานวยสกลุ กรรมการบริษัท       
     กรรมการผู้จดัการ  
  4.   นายอะกิฮิสะ นากาโน กรรมการบริษัท      
     กรรมการรองผู้จดัการ 
  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 วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  

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

   1.  นายบณุยสทิธ์ิ  โชควฒันา ท่ีปรึกษาคณะกรรมการบริษัท    
     ประธานกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน 

 จากนัน้ประธานท่ีประชมุ ได้มอบหมายให้กรรมการผู้จดัการเป็นผู้แนะนําเลขานกุารบริษัท 
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  

 นายบญุดี  อํานวยสกลุ  กรรมการผู้จดัการ ได้แนะนําเลขานกุารบริษัท กรรมการบริหาร  ผู้บริหาร
สงูสดุด้านบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีท่ีเข้าร่วมประชมุ  ดงันี ้

 เลขานุการบริษัท   

 นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ เลขานกุารบริษัท  
กรรมการบริหาร  

   ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน 

 กรรมการบริหารท่านอ่ืนที่เข้าร่วมการประชุม   6   ท่าน   คือ 
  1.   นายมนสั  องค์สรณะคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
     กรรมการบริหาร  

ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน 
 2. นายสวุทิย์  วงศ์เจริญวฒุภร  กรรมการบริหาร 
      ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ Children Wear 
 3. นางนงลกัษณ์  เตชะบญุเอนก  กรรมการบริหาร 
      ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ชดุชัน้ใน 
 4. นางสาวณฐัชรินธร  พงศ์สภุาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผู้ อํานวยการฝ่ายศนูย์วิจยัพฒันาและนวตักรรม 
 5. นางศริิวรรณ    วิลาสศกัดานนท์  กรรมการบริหาร 
      ผู้ อํานวยการฝ่ายผลติภณัฑ์ Wienna 
 6. นางสาวการุณี        สหุร่าย  กรรมการบริหาร 
      ผู้ อํานวยการฝ่ายทรัพยากรบคุคลและธุรการ 

 ผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดลีอยท์ ทู้ช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด ได้เข้าร่วม
ประชุมเพื่อทาํหน้าที่ในการตอบข้อซักถามทางด้านบัญชีในครัง้นี ้ 2   ทา่น คือ 

1.  ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  
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2. นายวิชยั เลศิทนงศกัดิ ์  

  ดงันัน้ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้นี ้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน
กรรมการบริหาร ผู้บริหารสงูสดุด้านบญัชีและการเงิน และผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ เข้าร่วมประชมุด้วยตามท่ีได้
แนะนํา 

 ตวัแทนจากผู้สอบบัญชี   ซึ่งทาํหน้าที่เป็นสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ 
ผู้ถือหุ้นครัง้นี ้
 นางสาวธญัลกัษณ์   ลิม้รังษี  
 ซึง่เป็นผู้สอบบญัชี จากบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุ ไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และนัง่ร่วมกบั
เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ ท่ีทําหน้าท่ีบนัทกึการลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ   

 จากนัน้กรรมการผู้จดัการ ได้มอบหมายให้เลขานกุารบริษัท ชีแ้จงรายละเอียดเก่ียวกบัการประชมุ
และวิธีการออกเสียงลงคะแนน   

 นางอรอนงค์ แสงพุม่พงษ์ เลขานกุารบริษัท ได้ชีแ้จงรายละเอียดวา่การประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นในปี 
2555 บริษัทฯ ได้ปฏิบตัติามหลกัการกํากบัดแูลกิจการท่ีดี เก่ียวกบัการดแูลสทิธิของผู้ ถือหุ้นอยา่งเป็นธรรมและ
เท่าเทียมกนั  ดงันี ้
 1. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับ
การพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการบริษัท ตัง้แตว่นัท่ี 1 - 30 ธนัวาคม 2554 ผา่นระบบขา่วของตลาดหลกัทรัพย์
แห่งประเทศไทย และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ นัน้ เม่ือครบระยะเวลาตามท่ีบริษัทฯ กําหนดแล้วปรากฏวา่
ไมมี่ผู้ ถือหุ้นทา่นใดเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจเุป็นวาระการประชมุ และ/หรือเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพจิารณาเลือกตัง้
เป็นกรรมการ  
 2. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นจดัสง่คําถามลว่งหน้า สําหรับการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นผา่นทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน มายงับริษัทฯ ตามท่ีได้แจ้งไว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น  ผลปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้น
ท่านใดสง่คําถามลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นมายงับริษัทฯ  
 3. เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นท่ีไมส่ามารถเข้าร่วมประชมุ สามารถมอบฉนัทะให้กรรมการอิสระเป็นผู้ รับ
มอบฉนัทะได้ 

 สําหรับวธีิการลงมตติา่งๆ ในการประชมุครัง้นี ้ให้ถือตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 43 คือ ให้นบัหนึง่
หุ้นเป็นหนึง่เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทําโดยเปิดเผย ซึง่ผู้ ถือหุ้นสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็น
ด้วย ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียงในแตล่ะวาระ  การนบัคะแนนเสียงจะนบัเฉพาะผู้ ถือหุ้นท่ีออกเสียงลงคะแนน ไม่ 
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เห็นด้วย  และ/หรือ งดออกเสียงเท่านัน้   จากนัน้จะนําคะแนนเสยีงดงักลา่วหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดท่ีมาร่วม 
ประชมุ สว่นท่ีเหลือจะถือวา่เป็นคะแนนเสียงท่ีเห็นด้วยในวาระนัน้ๆ  ทัง้นีใ้นกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นทําหนงัสือมอบฉนัทะให้
ผู้ อ่ืนมาร่วมประชมุและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของทา่นผู้ ถือหุ้น โดยสง่หนงัสือมอบฉนัทะให้
บริษัทฯ ลว่งหน้านัน้ บริษัทฯ ได้บนัทกึคะแนนตามความประสงค์ของผู้ ถือหุ้นไว้ในระบบประมวลผลเรียบร้อยแล้ว  

 และในกรณีท่ีมีผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาลงทะเบียนร่วมประชมุภายหลงัจากการประชมุได้เร่ิม
แล้ว ผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมีสทิธิออกเสียงลงคะแนนได้ตามวาระท่ียงัไมไ่ด้เร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนบั
รวมคะแนนเสียงของผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะท่ีมาร่วมประชมุระหวา่งการประชมุเป็นองค์ประชมุ ตัง้แตว่าระท่ี
ได้ออกเสียงลงคะแนนเพ่ือบนัทึกในรายงานการประชุมต่อไป  โดยบริษัทฯ จะแจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบในกรณีท่ีมี
ผู้ ถือหุ้น และ/หรือผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุเพิ่มเทา่นัน้ 

 เพ่ือให้การนบัคะแนนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและโปร่งใส บริษัทฯ จะนบัคะแนนด้วยระบบ 
Barcode ซึง่ผู้ เข้าร่วมประชมุจะเห็นผลคะแนนในแตล่ะวาระบนหน้าจอพร้อมกนั 

 การลงคะแนนเสียงในแตล่ะวาระ แยกเป็นกรณีตา่งๆ ดงันี ้
1. วาระใดๆ ยกเว้นวาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นท่านใดท่ีไมเ่ห็นด้วยหรืองดออกเสียงให้

ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะแจกบตัรลงคะแนน โปรดกรอกเลขท่ีลงทะเบียนและระบคุวามเห็น
พร้อมทัง้ลงนาม   ซึง่เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนทนัทีเพ่ือนบัคะแนน 

2. วาระเลือกตัง้กรรมการ  ผู้ ถือหุ้นทกุท่านได้รับบตัรลงคะแนนเรียบร้อยแล้วตัง้แตล่งทะเบียน
มาร่วมประชมุ โปรดระบคุวามเห็นเลือกตัง้กรรมการเป็นรายบคุคลพร้อมทัง้ลงนาม กรณีมีผู้ ไม่
เห็นด้วยหรืองดออกเสียงในการเลือกตัง้กรรมการท่านใด ให้ยกป้ายคะแนน เจ้าหน้าท่ีจะนบั
คะแนน และเม่ือเสร็จสิน้การลงมตใินวาระนี ้ เจ้าหน้าท่ีจะเก็บบตัรลงคะแนนจากผู้ ถือหุ้นทกุ
ท่าน  

 ตอ่จากนัน้ประธานท่ีประชมุ ได้แจ้งให้ผู้ ถือหุ้นทราบวา่ กรรมการบริษัทในฐานะผู้ ถือหุ้นขอใช้สทิธิ
ลงคะแนนเสียงเห็นด้วยตามข้อเสนอของคณะกรรมการทกุวาระ  ในกรณีท่ีผู้ ถือหุ้นมอบฉนัทะให้กรรมการบริษัท 
ให้เป็นไปตามท่ีผู้ ถือหุ้นระบใุนหนงัสือมอบฉนัทะ และได้มอบหมายให้ นายบญุดี อํานวยสกลุ กรรมการผู้จดัการ 
เป็นผู้ ดําเนินการประชมุตอ่ไปทกุวาระ ยกเว้นวาระท่ี 6 พิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชีและกําหนดคา่สอบบญัชีของ
บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ เป็นผู้ ดําเนินการประชมุ 

 นายบญุดี อํานวยสกลุ กรรมการผู้จดัการ เร่ิมดําเนินการประชมุตามระเบียบวาระการประชมุตามท่ี
ระบไุว้ในหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุท่ีได้จดัสง่ให้ทา่นผู้ ถือหุ้น ดงันี ้
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 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 1 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 5 
คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 12 ราย  ซึง่ถือหุ้น 209,050 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 
134 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 210 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 114,789,183 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 95.66 ของจํานวน
หุ้นท่ีออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่ 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครัง้ที่ 42 เม่ือวันที่ 25 เมษายน 2554 

              กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ ได้มีการจดัทํารายงานการประชมุภายใน 14 วนันบั
แตว่นัประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ซึง่ได้สง่ให้แก่ตลาดหลกัทรัพย์แหง่ประเทศไทยและกระทรวงพาณิชย์ภายในระยะเวลา
ท่ีกฎหมายกําหนด พร้อมทัง้ได้เผยแพร่ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ได้จดัสง่
สําเนารายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ครัง้ท่ี 42 ซึง่ได้ประชมุเม่ือวนัท่ี 25 เมษายน 2554 ให้แก่ท่านผู้ ถือหุ้น
ลว่งหน้าพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุแล้วนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นว่ารายงานการประชมุ
ดงักลา่ว ได้บนัทึกขึน้ไว้อย่างถกูต้องแล้ว  

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณารับรองรายงานการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 42 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว  จงึลงมตเิป็นเอกฉนัท์รับรองรายงานการประชมุดงักลา่ว 
 ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นด้วย   114,789,183 เสียง  คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คดิเป็นร้อยละ    -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 2 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 1 
คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 1 ราย  ซึง่ถือหุ้น 100 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 135 
คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 211 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 114,789,283 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 95.66 ของจํานวนหุ้นท่ี
ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
  
วาระที่  2 รับทราบรายงานกิจการค้าในรอบปีที่ผ่านมา 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ     ในปี 2554 คณะกรรมการบริษัทได้จดัพมิพ์รายละเอียดลงในรายงานประจําปี  2554   ซึง่ได้จดัสง่ 
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ให้แก่ทา่นผู้ ถือหุ้นเป็นการลว่งหน้า พร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว ซึง่รายงานดงักลา่วได้จดัทําขึน้ตาม
ข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ และตลาดหลกัทรัพย์แห่งประเทศ
ไทย ท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

 เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่เน่ืองจากวาระนีเ้ป็นวาระเพ่ือทราบ ไม่
ต้องมีการลงมต ิจงึขอผา่นไปยงัวาระการประชมุตอ่ไป 
 
วาระที่  3   พจิารณาอนุมัตงิบการเงนิ สิน้สุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2554 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  บริษัทฯ ได้จดัทํางบการเงิน  ณ  วนัสิน้สดุรอบปีบญัชีของ
บริษัทฯ ตามหลกัการบญัชีท่ีรับรองทัว่ไป   ซึง่ผา่นการตรวจสอบพร้อมลงนามรับรองโดยผู้สอบบญัชีรับอนญุาต
ของ บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั และได้ผา่นความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบ
และคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏในรายงานประจําปี 2554 ท่ีบริษัทฯ ได้จดัสง่ให้
ท่านผู้ ถือหุ้น พร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุเพ่ือพิจารณาแล้ว ท่านผู้ ถือหุ้นมีข้อซกัถามหรือไม ่

  เม่ือไมมี่ข้อซกัถาม กรรมการผู้จดัการขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตังิบการเงิน 

  มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว  จงึลงมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตังิบการเงิน สิน้สดุ ณ วนัท่ี 31 
ธนัวาคม 2554 
  ด้วยคะแนนเสียง 

 เห็นด้วย 114,789,283 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี 4 เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 1 
คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 1 ราย  ซึง่ถือหุ้น 180 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 136 
คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 212 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 114,789,463 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 95.66 ของจํานวนหุ้นท่ี
ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
 

วาระที่  4   พจิารณาอนุมัตกิารจัดสรรกาํไรและอนุมัตกิารจ่ายเงนิปันผล 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีสม่ําเสมอในอตัรา
หุ้นละ 0.25 บาท (ร้อยละ 25 ของมลูคา่ท่ีตราไว้) แตท่ัง้นีข้ึน้อยูก่บัผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเป็นหลกั 
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 ในปี  2554  บริษัทฯ มี 
 กําไรสะสมยงัไมจ่ดัสรรยกมาหลงัปรับปรุงแล้ว    = 2,867,030,834.48 บาท 
 บวก  กําไรสทุธิประจําปี 2554  = 415,928,749.61 บาท 
 รวม  กําไรท่ีจะนํามาจดัสรรทัง้สิน้  = 3,282,959,584.09 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทครัง้ท่ี  5/2554  เม่ือวนัท่ี 6 มีนาคม 2555 ได้พิจารณาผลการ
ดําเนินงาน รวมทัง้สภาพคลอ่งและการลงทนุในโครงการตา่งๆ แล้วเห็นควรเสนอจดัสรรกําไร ดงันี ้

 1.  เสนอตัง้สาํรอง 
   เน่ืองจากทนุสํารองตามกฎหมาย ได้สํารองครบร้อยละ 10 ของทนุจดทะเบียนแล้ว คณะกรรมการ
บริษัทจงึขอเสนอให้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารองทัว่ไป เป็นจํานวนเงิน   20,796,437.48   บาท  

 2.  เสนอจ่ายเงนิปันผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจา่ยเงินปันผลในอตัราหุ้นละ 2.10 บาท จากจํานวน  
120,000,000 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทัง้สิน้ 252,000,000 บาท คดิเป็นร้อยละ  60.59 ของกําไรสทุธิประจําปี  
2554  โดยจ่ายจากกําไรสทุธิเฉพาะกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ  25   

   ซึง่ผู้ ถือหุ้นประเภทบคุคลธรรมดาสามารถขอเครดติภาษีคืนได้ ทัง้นีก้ารจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว
ให้จ่ายแก่ผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลตามท่ีปรากฏรายช่ือ ณ วนักําหนดรายช่ือผู้ ถือหุ้นท่ีมีสทิธิรับเงินปันผลใน
วนัพฤหสับดีท่ี 3 พฤษภาคม 2555 และให้รวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบญัญตัหิลกัทรัพย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์ พ.ศ. 2535  ด้วยวิธีปิดสมดุทะเบียนพกัการโอนหุ้นในวนัศกุร์ท่ี 4 พฤษภาคม 2555  โดยกําหนด
จ่ายเงินปันผลในวนัศกุร์ท่ี  18  พฤษภาคม  2555    

 อตัราการจ่ายเงินปันผลดงักลา่ว สอดคล้องกบันโยบายการจ่ายเงินปันผลท่ีบริษัทฯ ได้กําหนดไว้ 
และไมส่ง่ผลกระทบตอ่สภาพคลอ่งของบริษัทฯ  ซึง่บริษัทฯ จะยงัคงมีกําไรสะสมยงัไมไ่ด้จดัสรรคงเหลือยกไป เป็น
จํานวนเงิน  3,010,163,146.61  บาท 

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักิารจดัสรรกําไรและการจ่ายเงินปันผล 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึลงมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้จดัสรรกําไรเป็นทนุสํารอง
ทัว่ไป จํานวนเงิน 20,796,437.48 บาท และอนมุตัใิห้จ่ายเงินปันผลในอตัราหุ้นละ  2.10 บาท จํานวนเงิน 
252,000,000 บาท โดยจ่ายจากกําไรสทุธิเฉพาะกิจการท่ีเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลไว้แล้วในอตัราร้อยละ 25 
ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
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 ด้วยคะแนนเสียง  

 เห็นด้วย 114,789,463 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 

 ก่อนเร่ิมการประชมุวาระท่ี  5  เลขานกุารบริษัท ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ขณะนีมี้ผู้มาร่วมประชมุเพิ่ม 
2 คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 2 ราย  ซึง่ถือหุ้น 950 หุ้น รวมเป็นผู้ ถือหุ้นและผู้ รับมอบฉนัทะมาร่วมประชมุทัง้สิน้ 138 
คน เป็นจํานวนผู้ ถือหุ้น 214 ราย รวมจํานวนหุ้นทัง้สิน้ 114,790,413 หุ้น คดิเป็นร้อยละ 95.66 ของจํานวนหุ้นท่ี
ออกและเรียกชําระแล้วของบริษัทฯ 
 
วาระที่  5 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก 

และกาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 วาระที่ 5.1 พจิารณาเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการที่ครบกาํหนดออกตามวาระ และ
กรรมการที่ลาออก 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 21 กําหนดให้ “ในการประชมุสามญัประจําปีทกุครัง้ ให้กรรมการออกจาก
ตําแหนง่เป็นจํานวนหนึง่ในสามเป็นอตัรา ถ้าจํานวนกรรมการท่ีจะแบง่ออกให้ตรงเป็นสามสว่นไมไ่ด้ ก็ให้ออก
โดยจํานวนใกล้ท่ีสดุกบัสว่นหนึง่ในสาม กรรมการซึง่พ้นจากตําแหนง่แล้วอาจได้รับเลือกตัง้ใหมไ่ด้”  

 ปัจจบุนัตําแหน่งกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน  15 ตําแหน่ง  ซึง่ในการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นครัง้ท่ี 
43  มีกรรมการท่ีครบกําหนดออกจากตําแหน่งตามวาระจํานวน  5  คน   ดงันี ้
 1.  นายอะกิฮิสะ  นากาโน           กรรมการบริษัท  และกรรมการรองผู้จดัการ 
 2. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  กรรมการบริษัท   
 3. นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์  กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ 
 4.     รศ.นเรศร์ เกษะประกร       กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 
 5.  นางพรรณี วรวฒุิจงสถิต กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ 

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกตัง้เป็นกรรมการ
ลว่งหน้าก่อนการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น ปรากฏวา่ไมมี่ผู้ ถือหุ้นเสนอช่ือบคุคลเข้ารับการพิจารณาเลือกตัง้เป็น
กรรมการแตอ่ยา่งใด 
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 เน่ืองจาก นางอรดี   รุ่งเรืองโรจน์ แสดงความประสงค์ไมข่อกลบัมาดํารงตําแหนง่อีกวาระหนึง่  
และ นายธนวฒัน์  ปคูะวนชั  ได้ขอลาออกจากการดํารงตําแหนง่กรรมการบริษัท  

 คณะกรรมการบริษัทซึง่ไมร่วมกรรมการท่ีมีสว่นได้เสียได้หารือกนัอยา่งกว้างขวาง โดยได้
พิจารณาคณุสมบตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการเป็นรายบคุคลอยา่งละเอียดรอบคอบ 
ทัง้ด้านคณุวฒุิ ภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์ คณุธรรมและจริยธรรม ประวตักิารทํางาน และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบตังิานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชดุยอ่ยในช่วงท่ีผา่นมา 
ตลอดจนการมีคณุสมบตัแิละไมมี่ลกัษณะต้องห้ามตามมาตรา 68 ของพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั พ.ศ. 
2535  และข้อกําหนดของสํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ จงึมีมตเิห็นชอบตามท่ี
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น เพ่ือพิจารณาเลือกตัง้กรรมการท่ีครบกําหนด
ออกตามวาระในคราวประชมุนีจํ้านวน  4  คน กลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัทตอ่ไปอีกวาระหนึง่    คือ 
 1.  นายอะกิฮิสะ  นากาโน            
 2. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา   
 3.     รศ.นเรศร์ เกษะประกร        
 4.  นางพรรณี    วรวฒุิจงสถิต   

  และพิจารณาเลือกตัง้กรรมการอิสระแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระแตไ่มป่ระสงค์ขอกลบั
เข้าดํารงตําแหนง่กรรมการ และกรรมการท่ีลาออก   จํานวน  2  คน  คือ 

1. นางศรัณยา   จินดาวณิค เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ โดยให้นบัอายกุาร
ดํารงตําแหน่งตอ่จาก นางอรดี   รุ่งเรืองโรจน์  ซึง่เป็น
กรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระแตไ่มป่ระสงค์
ขอกลบัเข้าดํารงตําแหน่งกรรมการ 

  2.  นายกฤช      ฟอลเลต็  เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการอิสระ   โดยให้นบัอายกุาร
ดํารงตําแหน่งตอ่จาก นายธนวฒัน์  ปคูะวนชั ซึง่เป็น
กรรมการท่ีลาออก 

 ซึง่บคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือทัง้ 2 คน เป็นผู้ ท่ีมีความรู้ ความสามารถ มีภาวะผู้ นํา วิสยัทศัน์
กว้างไกล มีคณุธรรมและจริยธรรม มีประวตักิารทํางานท่ีโปร่งใส รวมทัง้เป็นผู้ มีคณุสมบตัคิรบถ้วนในการดํารง
ตําแหนง่กรรมการอิสระ 

 หลงัจากนัน้กรรมการผู้จดัการได้แนะนํา นางศรัณยา  จินดาวณิค และ นายกฤช   ฟอลเลต็ กบัผู้ ถือหุ้น
ท่ีมาร่วมประชมุ  
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  อนึง่  ตามพระราชบญัญตับิริษัทมหาชนจํากดั  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 30 ระบุว่า “ห้ามมิให้กรรมการประกอบกิจการอนัมีสภาพอย่างเดียวกนั และเป็นการแข่งขนักบักิจการของ
บริษัทฯ หรือเข้าเป็นหุ้นสว่นในห้างหุ้นสว่นสามญั หรือเป็นหุ้นสว่นไมจํ่ากดัความรับผิดในห้างหุ้นสว่นจํากดั หรือ
เป็นกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั และเป็นการแขง่ขนักบั
กิจการของบริษัทฯ ไมว่า่จะทําเพ่ือประโยชน์ตน หรือประโยชน์ผู้ อ่ืน เว้นแตจ่ะได้แจ้งให้ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นทราบ
ก่อนท่ีจะมีมตแิตง่ตัง้”   

 ดงันัน้ ก่อนท่ีท่ีประชมุจะลงมตเิลือกตัง้ กรรมการผู้จดัการแจ้งให้ท่ีประชมุทราบวา่ มีกรรมการบาง
ท่านท่ีเสนอให้เลือกตัง้ในคราวประชมุนี ้  เป็นกรรมการของบริษัทอ่ืนท่ีประกอบกิจการอนัมีสภาพอยา่งเดียวกนั 
และเป็นการแขง่ขนักบักิจการของบริษัทฯ  ดงันี ้

 -   นายธรรมรัตน์    โชควฒันา    ดํารงตําแหน่งกรรมการ บริษัท ภทัยาลําพนู  จํากดั 

 ทัง้นีป้ระวตัขิองบคุคลท่ีได้รับการเสนอช่ือให้เข้าดํารงตําแหน่งกรรมการบริษัททัง้ 6 คน  พร้อมทัง้
นิยามกรรมการอิสระ ได้จดัสง่ให้ผู้ ถือหุ้นลว่งหน้าพร้อมหนงัสือบอกกลา่วนดัประชมุแล้ว 

 และเน่ืองจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนีต้า่งจากวาระอ่ืนๆ จงึขอให้ผู้ ถือหุ้นทกุท่านทัง้เห็นด้วย 
ไมเ่ห็นด้วย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแตล่ะคน และเม่ือ
ลงคะแนนครบทัง้ 6 คนแล้ว ขอให้สง่บตัรลงคะแนนพร้อมลงนาม ให้กบัเจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ เพ่ือเก็บไว้เป็น
หลกัฐาน 

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก
ตามวาระ และกรรมการท่ีลาออก เป็นรายบคุคล ดงันี ้
 1.  นายอะกิฮิสะ  นากาโน            
 2. นายธรรมรัตน์ โชควฒันา   
 3.     รศ.นเรศร์ เกษะประกร        
 4.  นางพรรณี    วรวฒุิจงสถิต   
 5.     นางศรัณยา จินดาวณิค        
 6.  นายกฤช    ฟอลเลต็   

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุพจิารณาแล้ว จงึลงมตเิลือกตัง้กรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออก
ตามวาระ และกรรมการท่ีลาออก ด้วยการลงคะแนนเสียงเป็นรายบุคคลตามลาํดบั ดงันี ้
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รายช่ือกรรมการ 
เหน็ด้วย ไม่เหน็ด้วย งดออกเสียง 

จาํนวนเสียง ร้อยละ* จาํนวนเสียง ร้อยละ* จาํนวนเสียง ร้อยละ* 

1.  นายอะกิฮิสะ  นากาโน          114,790,413 100.00 - - - - 
2. นายธรรมรัตน์  โชควฒันา  114,790,413 100.00 - - - - 
3. รศ.นเรศร์  เกษะประกร  114,790,413 100.00 - - - - 
4.  นางพรรณี  วรวฒุิจงสถิต  114,790,413 100.00 - - - - 
5.  นางศรัณยา  จินดาวณิค  114,790,413 100.00 - - - - 
6.  นายกฤช  ฟอลเลต็  114,790,413 100.00 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คดิเป็นร้อยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 

 ดงันัน้ คณะกรรมการบริษัท  ปี  2555  จํานวน  15  คน  มีดงันี ้
 1.  นายโยชิคาตะ ซกุาโมโต 
 2.  นายมน ู  ลีลานวุฒัน์  
 3.  นายทาดาชิ    ยามาโมโต้ 
 4. นางสาวศริิกลุ ธนสารศลิป์  
 5.  นายบญุดี    อํานวยสกลุ 
 6.  นายอะกิฮิสะ    นากาโน 
 7.  นายอํานวย    บํารุงวงศ์ทอง  
 8.  นายธรรมรัตน์ โชควฒันา  
 9.  นายยโูซะ  อิเดะ 
  10.  นายอิคโูอะ  โอตานิ 
  11.  รศ.นเรศร์  เกษะประกร 
  12.  รศ.ดร.กลุภทัรา   สโิรดม   
  13.  นางพรรณี    วรวฒุิจงสถิต  
  14.  นางศรัณยา  จินดาวณิค        
  15.  นายกฤช    ฟอลเลต็   

 ทัง้นีบ้ริษัทฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบริษัททัง้คณะ  โดยมี
จํานวน   5  คน  จากทัง้หมด  15  คน  คือ 
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 1.  รศ.นเรศร์  เกษะประกร 
 2.  รศ.ดร.กลุภทัรา   สโิรดม   
 3.  นางพรรณี    วรวฒุิจงสถิต  
 4. นางศรัณยา  จินดาวณิค        
 5.  นายกฤช    ฟอลเลต็  
 
 วาระที่  5.2  พจิารณากาํหนดค่าตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการผู้จดัการได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่ ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ ข้อ 32 “ห้ามมิให้บริษัทฯ จา่ยเงิน
หรือทรัพย์สนิอ่ืนใดให้แก่กรรมการ เว้นแตจ่่ายเป็นคา่ตอบแทนตามสทิธิและผลประโยชน์ตอบแทนในลกัษณะอ่ืน
โดยปกตวิิสยัในฐานะท่ีเป็นกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นีไ้มร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารท่ีกรรมการได้รับใน
ฐานะพนกังานหรือลกูจ้างของบริษัทฯ” ซึง่เดมิท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นได้อนมุตัวิงเงินคา่ตอบแทนกรรมการไว้ไมเ่กินปี
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ี
ผู้ ถือหุ้นอนมุตั ิซึง่ในปี 2554 บริษัทฯ ได้จดัสรรวงเงินดงักลา่วให้แก่กรรมการ เป็นจํานวนเงินทัง้สิน้ 13,434,000 
บาท   โดยมีรายละเอียด ดงันี ้

-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการบริษัท 12,000,000  บาท  
-  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริษัท  482,000 บาท  
-  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการตรวจสอบ  688,000  บาท  
-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการสรรหา  52,000  บาท  
-  คา่ตอบแทนประจําปีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  32,000 บาท 
-  คา่เบีย้ประชมุคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 180,000 บาท 

 ซึง่คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทน  ได้พิจารณาเสนอหลกัเกณฑ์การกําหนดคา่ตอบแทน
กรรมการ ในปี 2555 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบตังิานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงิน
คา่ตอบแทนท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น จํานวนเงินคา่ตอบแทนท่ีจา่ยในปีท่ีผา่นมา และ
เปรียบเทียบกบัระดบัท่ีปฏิบตัอิยูใ่นกลุม่ธุรกิจเดียวกนั รวมถึงอํานาจ หน้าท่ี และความรับผิดชอบ 

 โดยมีรายละเอียดการจ่ายคา่ตอบแทนกรรมการ  ดงันี ้

 1.  ค่าตอบแทนประจาํปี  :  จ่ายให้กรรมการทกุคน โดยให้คณะกรรมการพจิารณาคา่ตอบแทน 
นําไปพจิารณาจดัสรร 

 2.  ค่าเบีย้ประชุม             :  จ่ายเฉพาะผู้ ท่ีเข้าประชมุ 
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 รายละเอียดการจ่ายคา่เบีย้ประชมุ   ดงันี ้

       ประธาน กรรมการ 

1. ค่าเบีย้ประชุม 
    (คณะกรรมการบริษัท  คณะกรรมการตรวจสอบ 
     คณะกรรมการสรรหา  คณะกรรมการพจิารณา 
     ค่าตอบแทน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง) 

10,000  บาท / ครัง้ 8,000  บาท / ครัง้ 

2. ค่าเบีย้ประชุมรายไตรมาส 
    (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท / ครัง้ 30,000  บาท / ครัง้ 

           ทัง้นี ้ การพิจารณาหลกัเกณฑ์คา่ตอบแทนดงักลา่วข้างต้นต้องได้รับการอนมุตัจิากท่ีประชมุ
คณะกรรมการบริษัทและไมเ่กินวงเงินท่ีได้รับอนมุตัจิากท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น 

 คณะกรรมการบริษัท ได้พจิารณาแล้วเห็นชอบตามท่ีคณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนเสนอ จงึ
ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัใิห้บริษัทฯ จ่ายคา่ตอบแทนแก่กรรมการได้ในวงเงินรวมไมเ่กินปีละ 20,000,000 
บาท เท่ากบัปีท่ีผา่นมา ทัง้นีไ้มร่วมถึงคา่ตอบแทนหรือสวสัดกิารอ่ืนท่ีกรรมการได้รับในฐานะพนกังานหรือลกูจ้าง
ของบริษัทฯ โดยขออํานาจให้คณะกรรมการพิจารณาคา่ตอบแทนนําไปพิจารณาจดัสรรภายในวงเงินท่ีผู้ ถือหุ้น
อนมุตั ิโดยวงเงินนีใ้ห้มีผลตัง้แตว่นัท่ีท่ีประชมุนีอ้นมุตัจินกวา่จะมีการเปล่ียนแปลงตอ่ไป  

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตักํิาหนดคา่ตอบแทนกรรมการ ซึง่ในวาระนีต้้องได้รับคะแนนเสียงไม่
น้อยกวา่สองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พจิารณาแล้ว จงึลงมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้บริษัทฯ จา่ยคา่ตอบแทนแก่
กรรมการได้ภายในวงเงินท่ีเสนอ 
 ด้วยคะแนนเสียง  

 เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นซึง่มาประชมุ 
 

วาระที่  6   พจิารณาแต่งตัง้ผู้สอบบญัชี  และกาํหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 นางอรดี  รุ่งเรืองโรจน์ ประธานกรรมการตรวจสอบ ได้แจ้งตอ่ท่ีประชมุวา่  ตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ 
ข้อ 49 “ผู้สอบบญัชีต้องไม่เป็นกรรมการ  พนกังาน  ลกูจ้าง หรือ ผู้ ดํารงตําแหน่งหน้าท่ีใดๆ ของบริษัทฯ”   และ  
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ข้อ 50 “ผู้สอบบญัชีนัน้ให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นเลือกตัง้ทกุปี ผู้สอบบญัชีซึง่ออกไปนัน้จะถกูเลือกกลบัเข้ารับ
ตําแหนง่อีกก็ได้”   

 ในปี 2554  ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้น ได้มีมตแิตง่ตัง้  
 - ดร.ศภุมิตร เตชะมนตรีกลุ  ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ   
 - นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4301     และ/หรือ    
 - นายมนญู มนสูขุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน  4292    
  แห่ง บริษัท  ดีลอยท์  ทู้ช  โธมทัส ุ ไชยยศ  สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดย
กําหนดจํานวนเงินคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ทัง้สิน้ 1,650,000  บาท  

 ในปี 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอ่ท่ีประชมุผู้ ถือหุ้นพิจารณาแตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี
และกําหนดคา่สอบบญัชีตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึง่ได้พิจารณาจากความเป็นอิสระ ผลการ
ปฏิบตังิาน  การมีมาตรฐานการทํางานท่ีดี  มีคณุสมบตัคิรบถ้วนตามข้อบงัคบัของบริษัทฯ  และข้อกําหนดของ
สํานกังานคณะกรรมการกํากบัหลกัทรัพย์และตลาดหลกัทรัพย์ โดยมีรายช่ือผู้สอบบญัชี ดงันี ้

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

 แห่งบริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั เป็นผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ โดย ดร.
ศภุมิตร  เตชะมนตรีกลุ ผู้สอบบญัชีรับอนญุาตเลขทะเบียน 3356  ได้เป็นผู้ลงลายมือช่ือรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯ มาแล้วเป็นระยะเวลา 1 ปี คือ ในปี 2554  สว่นผู้สอบบญัชีท่านอ่ืนยงัไมเ่คยเป็นผู้ลงลายมือช่ือในงบ
การเงินของบริษัทฯ 

 ทัง้นี ้ผู้สอบบญัชีจาก บริษัท ดีลอยท์ ทู้ช โธมทัส ุไชยยศ สอบบญัชี จํากดั  ท่ีได้เสนอให้มีการแตง่ตัง้
โดยท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นนัน้ เป็นผู้สอบบญัชีสงักดัสํานกังานสอบบญัชีเดียวกนักบัผู้สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย
ด้วย โดยท่ีผู้สอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ย มีความเป็นอิสระ ไมมี่ความสมัพนัธ์ หรือมีสว่นได้เสียกบั
บริษัทฯ บริษัทยอ่ย ผู้บริหาร ผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบับคุคลดงักลา่วแตอ่ยา่งใด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอ่ยไมมี่การจา่ยคา่ตอบแทนของงานบริการอ่ืนให้แก่สํานกังานสอบบญัชีท่ี
ผู้สอบบญัชีสงักดั บคุคลหรือกิจการท่ีเก่ียวข้องกบัผู้สอบบญัชีและสํานกังานสอบบญัชีท่ีผู้สอบบญัชีสงักดั 

 โดยมีรายละเอียดของคา่สอบบญัชี  ดงันี ้
-  คา่สอบบญัชีรายปี 850,000 บาท 
-  คา่ตรวจสอบงบการเงินรวมประจําปี 90,000 บาท 
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-  คา่สอบทานงบการเงินประจําไตรมาส  300,000 บาท 
-  คา่สอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส  300,000 บาท 
-  คา่ตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท 
-  คา่สอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 บาท 

รวมทัง้สิน้ 1,705,000 บาท 
 

 นอกจากนีเ้ห็นสมควรเสนอให้ท่ีประชมุสามญัผู้ ถือหุ้นรับทราบ คา่สอบบญัชีของบริษัทยอ่ย จํานวน 
5 บริษัท ซึง่คา่สอบบญัชีดงักลา่วเป็นการให้บริการสอบบญัชีเท่านัน้ ไมมี่การให้บริการอ่ืนนอกเหนือจากการสอบ
บญัชี เป็นจํานวนเงินรวม 2,285,000 บาท รวมเป็นคา่ตรวจสอบบญัชีของบริษัทฯ และบริษัทยอ่ยรวมทัง้สิน้ 
3,990,000 บาท  

 ขอให้ท่ีประชมุพิจารณาอนมุตัแิตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และกําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ 

 มตทิี่ประชุม  ท่ีประชมุได้พิจารณาแล้ว จงึลงมตเิป็นเอกฉนัท์อนมุตัใิห้แตง่ตัง้ผู้สอบบญัชี และ
กําหนดคา่สอบบญัชีของบริษัทฯ ตามท่ีคณะกรรมการเสนอ 
 ด้วยคะแนนเสียง  

 เห็นด้วย 114,790,413 เสียง คดิเป็นร้อยละ 100.00  
 ไมเ่ห็นด้วย - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คดิเป็นร้อยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผู้ ถือหุ้นท่ีมาประชมุและมีสทิธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที่ 7  พจิารณาเร่ืองอ่ืนๆ  (ถ้ามี) 
 
 หลงัจากสิน้สดุวาระการประชมุสามญัผู้ ถือหุ้น กรรมการผู้จดัการได้เปิดโอกาสให้ผู้ ถือหุ้นสอบถามหรือ
ให้ข้อเสนอแนะตอ่ท่ีประชมุ ซึง่ผู้ ถือหุ้นจํานวน  1  ราย  มีคําถามและข้อเสนอแนะสรุปรายละเอียดท่ีสําคญัได้ดงันี ้

นายประวิตร  พงศ์สถติสุนทร (ผู้ ถือหุ้น)  

 ขอช่ืนชมคณะกรรมการทกุทา่นท่ีจ่ายเงินปันผล 2.10 บาท สงูท่ีสดุตัง้แตก่่อตัง้บริษัทฯ  แตข่อ
สอบถามเร่ืองเครดติภาษีเงินปันผล ทําไมเครดติภาษีได้แค ่25% ถ้าดจูาก Annual Report หน้า 121 จะใช้ได้ 3 
ปี คือ ของกําไรสว่นท่ีเกิน 300 ล้านบาท ใช้สทิธิไปแล้ว 3 ปี   ปีนีปี้ 2554  บริษัทฯ เสียภาษีเงินได้นิตบิคุคลใน
อตัรา 30% ควรจะเครดติภาษีได้ 30% ถกูต้องหรือไม ่
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นางอรอนงค์  แสงพุ่มพงษ์    (ผู้ อํานวยการฝ่ายบญัชีและการเงิน) 
 เน่ืองจากกําไรสทุธิประจําปี 2554 ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วย สว่นท่ีเป็นกําไรจากการดําเนินงาน
ซึง่เสียภาษีไว้แล้วในอตัรา 30% อีกสว่นหนึง่เป็นเงินปันผลรับซึง่ไมไ่ด้เสียภาษีไว้แล้วในอตัรา 30% ทัง้หมด ซึง่
กําไรท่ีเสียภาษีไว้แล้วในอตัรา 30% ไมเ่พียงพอตอ่การจ่ายเงินปันผลทัง้หมด บริษัทฯ จงึพิจารณาจ่ายเงินปันผล
จากกําไรท่ีเสียภาษีไว้แล้วในอตัรา 25% 

นายประวิตร  พงศ์สถติสุนทร (ผู้ ถือหุ้น)  

 จาก Annual Report หน้า 26 กําลงัการผลติจริงของชดุชัน้ในจะอยูป่ระมาณ 21 ล้านชิน้ แตก่าร
ผลติจริงกลบัไปเตบิโตท่ีชดุเดก็  อยากทราบวา่ Margin ไปเตบิโตท่ีชดุเดก็ใช่หรือไม ่

นายบุญด ี  อาํนวยสกุล    (กรรมการผู้จดัการ)  
 ไมใ่ช่ครับ เน่ืองจากในสว่นท่ีกลา่วข้างต้นเป็นกําลงัการผลติ แตว่า่ยอดขายไปเตบิโตท่ีสนิค้าชดุชัน้ใน
ทัง้ท่ีจําหน่ายภายในประเทศและสง่ออก 

นายประวิตร  พงศ์สถติสุนทร (ผู้ ถือหุ้น)  

 อยากทราบวา่ชดุชัน้ในรุ่น BRABERRY ซึง่มี Label ระบคํุาวา่ BOSELLI® Made in Italy 
ความหมายคืออะไร 

นางสาวณัฐชรินธร  พงศ์สุภาจนิตภา     (ผู้ อํานวยการศนูย์วิจยัพฒันาและนวตักรรม) 
 BOSELLI® Made in Italy คือ วตัถดุบิท่ีบริษัทฯ นําเข้ามาจากประเทศอิตาลี เพ่ือใช้สําหรับผลติ
สนิค้าท่ีมีคณุภาพ ด้วยวตัถดุบิท่ีได้พฒันาให้ดียิ่งขึน้ 

 เม่ือไมมี่ทา่นผู้ ถือหุ้นเสนอเร่ืองอ่ืนเพิม่เตมิ กรรมการผู้จดัการจงึได้เรียนเชิญประธานท่ีประชมุกลา่วปิด
การประชมุ 

 ประธานกรรมการ กลา่วตอ่ท่ีประชมุวา่ ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคณุผู้ ถือหุ้นทกุท่านท่ีได้
มอบความไว้วางใจ  ให้บริหารกิจการของบริษัทฯ ตอ่ไปอีกวาระหนึง่ 

 จากภารกิจท่ีได้รับมอบหมายนี ้ คณะกรรมการบริษัทตัง้ใจท่ีจะทําให้บริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงท่ีดี 
และเป็นบริษัทฯ ท่ีมีอนาคต ด้วยการมีขีดความสามารถในการแขง่ขนัได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 คณะกรรมการทกุคนตระหนกัในภาระหน้าท่ี ท่ีจะต้องเพิ่มคณุคา่ของกิจการให้แก่ผู้ ถือหุ้น และผู้ มี
สว่นได้เสีย ด้วยความวิริยะอตุสาหะ ซื่อสตัย์ สจุริต  ด้วยวธีิการท่ีโปร่งใส เพ่ือท่ีจะปฏิบตัภิารกิจให้สมกบัท่ีได้รับ
ความไว้วางใจจากท่านผู้ ถือหุ้น  

 
ตอ่หน้า.../18 



- 18 - 
 
 เม่ือไมมี่กิจการท่ีจะหารือกนัในท่ีประชมุอีก ประธานท่ีประชมุจงึกลา่วปิดการประชมุ 
 

ปิดประชมุเวลา 11.53 นาฬกิา 
 

 
มน ู  ลีลานวุฒัน์ 

       ------------------------------------ 
 ( นายมน ู   ลีลานวุฒัน์  ) 

ประธานท่ีประชมุ 
 

ผู้บนัทกึ 

 
    อรอนงค์  แสงพุม่พงษ์ 
------------------------------------ 

(นางอรอนงค์  แสงพุม่พงษ์) 
       เลขานกุารบริษัท 


