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บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43
เมื่อวันจันทรที่ 23 เมษายน 2555
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 11.00 นาฬิกา
เมื่อไดเวลานัดประชุม นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เวลา 11.00
นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43 ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมจํานวน 129 คน เปนจํานวนผูถือหุน 198 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 114,580,133 หุน คิดเปนรอยละ 95.48 ของจํานวนหุน
ที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 120,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ
36 “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 (Record Date) ในวันจันทรที่
26 มีนาคม 2555 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 27 มีนาคม 2555 มีผูถือหุนทั้งสิ้น 850 ราย รวมเปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และไดเรียนเชิญ
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวเปดการ
ประชุมสามัญผูถ ือหุนครั้งที่ 43 ประจําป 2555 จากนั้นไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษทั กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษทั ที่เขารวมการประชุม 11 ทาน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป

3. นายบุญดี

อํานวยสกุล

4. นายอะกิฮิสะ

นากาโน
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ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผูจัดการ
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บํารุงวงศทอง

6. นายธรรมรัตน
7. นางอรดี

โชควัฒนา
รุงเรืองโรจน

8. นายธนวัฒน

ปูคะวนัช

9. รศ.นเรศร

เกษะประกร

10. รศ.ดร.กุลภัทรา

สิโรดม

11. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

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

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

จากนั้นประธานที่ประชุม ไดมอบหมายใหกรรมการผูจัดการเปนผูแนะนําเลขานุการบริษัท
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม

กรรมการบริหาร

นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ ไดแนะนําเลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชี
และการเงิน และผูสอบบัญชีท่เี ขารวมประชุม ดังนี้
เลขานุการบริษทั
นางอรอนงค

แสงพุมพงษ

เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

กรรมการบริหารทานอื่นที่เขารวมการประชุม 6 ทาน คือ
1. นายมนัส
องคสรณะคม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
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วงศเจริญวุฒภร

3. นางนงลักษณ

เตชะบุญเอนก

4. นางสาวณัฐชรินธร

พงศสุภาจินตภา

5. นางศิริวรรณ

วิลาสศักดานนท

6. นางสาวการุณี

สุหราย

กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Children Wear
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑชุดชั้นใน
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายศูนยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Wienna
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ

ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวมประชุมเพื่อ
ทําหนาทีใ่ นการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครัง้ นี้ 2 ทาน คือ
1. ดร.ศุภมิตร
2. นายวิชัย

เตชะมนตรีกุล
เลิศทนงศักดิ์

ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดาน
บัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษทั ฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ไดแนะนํา
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ซึ่งทําหนาทีเ่ ปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ ผูถือหุนครั้งนี้
นางสาวธัญลักษณ
ลิ้มรังษี
ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับเจาหนาที่ของบริษัท
ฯ ที่ทําหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
จากนั้นกรรมการผูจัดการ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงคะแนน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป 2555 บริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2554 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพือ่ บรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนผานทางไปรษณียลงทะเบียน
มายังบริษัทฯ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือบอกกลาวนัดประชุมสามัญผูถือหุน ผลปรากฏวาไมมีผูถือหุนทานใดสงคําถามลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนมายังบริษัทฯ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะได
สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึ่งหุนเปน
หนึ่งเสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถือหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองด
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- 13 ออกเสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานัน้
จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวมประชุม สวนที่เหลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน
วาระนัน้ ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผู
ถือหุน โดยสงหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบ
ประมวลผลเรียบรอยแลว
และในกรณีที่มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยังไมไดเริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม
ตั้งแตวาระที่ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกใน
รายงานการประชุมตอไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มีผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่ม
เทานั้น
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูเขารวม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกปายคะแนน
เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอมทั้งลงนาม ซึ่งเจาหนาที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนมารวมประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใน
การเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน
ตอจากนั้นประธานที่ประชุม ไดแจงใหผูถือหุนทราบวา กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียง
เห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณีที่ผูถอื หุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัท ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุใน
หนังสือมอบฉันทะ และไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวน
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดมอบหมายให นางอรดี รุงเรืองโรจน ประธาน
กรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไวใน
หนังสือบอกกลาวนัดประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 5 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 12 ราย ซึ่งถือหุน 209,050 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 134 คน เปนจํานวนผู
ถือหุน 210 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 114,789,183 หุน คิดเปนรอยละ 95.66 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ
บริษัทฯ
วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42 เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44

- 14 เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่
42 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2554 ใหแกทานผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลวนั้น คณะกรรมการ
บริษัทมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขึ้นไวอยางถูกตองแลว
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 42
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
114,789,183
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 2 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 1 ราย ซึ่งถือหุน 100 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 135 คน เปนจํานวนผูถือหุน
211 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 114,789,283 หุน คิดเปนรอยละ 95.66 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
ป 2554 คณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2554 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนเปนการลวงหนา
พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
ซึ่งรายงานดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับ
หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไมตองมีการลงมติ
จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิ้นสุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ตาม
หลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป ซึ่งผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว โดยมีรายละเอียด
ตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2554 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมเพื่อพิจารณาแลว
ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2554
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
114,789,283
เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44

- 15 กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 1 ราย ซึ่งถือหุน 180 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 136 คน เปนจํานวนผูถือหุน
212 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 114,789,463 หุน คิดเปนรอยละ 95.66 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท
(รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
ในป 2554 บริษัทฯ มี
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมาหลังปรับปรุงแลว
=
2,867,030,834.48
บาท
บวก กําไรสุทธิประจําป 2554
=
415,928,749.61
บาท
รวม กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
=
3,282,959,584.09
บาท
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 5/2554 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2555 ไดพิจารณาผลการดําเนินงาน รวมทั้ง
สภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
1. เสนอตั้งสํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 20,796,437.48 บาท
2. เสนอจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.10 บาท จากจํานวน 120,000,000 หุน รวม
เปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 252,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 60.59 ของกําไรสุทธิประจําป 2554 โดยจายจากกําไรสุทธิเฉพาะ
กิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 25
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม
2555 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวยวิธีปดสมุด
ทะเบียนพักการโอนหุนในวันศุกรที่ 4 พฤษภาคม 2555 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 18 พฤษภาคม 2555
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาวสอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และไมสงผล
กระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ
จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป
เปนจํานวนเงิน
3,010,163,146.61 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป จํานวนเงิน
20,796,437.48 บาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.10 บาท จํานวนเงิน 252,000,000 บาท โดยจายจากกําไร
สุทธิเฉพาะกิจการที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 25 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
114,789,463
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44

- 16 กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 950 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 138 คน เปนจํานวนผูถือหุน
214 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 114,790,413 หุน คิดเปนรอยละ 95.66 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระและกรรมการที่ลาออก
คาตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ
ลาออก

และกําหนด
และกรรมการที่

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 มี
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
กรรมการบริษัท และกรรมการรองผูจัดการ
2. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
กรรมการบริษัท
3. นางอรดี
รุงเรืองโรจน
กรรมการอิสระ และประธานกรรมการตรวจสอบ
4. รศ.นเรศร
เกษะประกร
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ
5. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
เนื่องจาก นางอรดี รุงเรืองโรจน แสดงความประสงคไมขอกลับมาดํารงตําแหนงอีกวาระหนึ่ง และ นาย
ธนวัฒน ปูคะวนัช ไดขอลาออกจากการดํารงตําแหนงกรรมการบริษัท
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะผูนํา วิสัยทัศน
คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามที่คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน 4 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
โชควัฒนา
2. นายธรรมรัตน
3. รศ.นเรศร
เกษะประกร
4. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
และพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระแตไมประสงคขอกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ และกรรมการที่ลาออก จํานวน 2 คน คือ
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44

- 17 1. นางศรัณยา

จินดาวณิค

เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยใหนับอายุการดํารง
ตําแหนงตอจาก นางอรดี รุงเรืองโรจน ซึ่งเปนกรรมการที่
ครบกําหนดออกตามวาระแตไมประสงคขอกลับเขาดํารง
ตําแหนงกรรมการ

2. นายกฤช

ฟอลเล็ต

เขาดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ โดยใหนับอายุการดํารง
ตําแหนงตอจาก นายธนวัฒน ปูคะวนัช ซึ่งเปนกรรมการที่
ลาออก

ซึ่งบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อทั้ง 2 คน เปนผูที่มีความรู ความสามารถ มีภาวะผูนํา วิสัยทัศนกวางไกล มีคุณธรรม
และจริยธรรม มีประวัติการทํางานที่โปรงใส รวมทั้งเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนในการดํารงตําแหนงกรรมการอิสระ
หลังจากนั้นกรรมการผูจัดการไดแนะนํา นางศรัณยา จินดาวณิค และ นายกฤช

ฟอลเล็ต กับผูถือหุนที่มารวม

ประชุม
อนึ่ง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 30 ระบุวา
“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตน หรือประโยชน
ผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้น กอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบางทานที่เสนอให
เลือกตั้งในคราวประชุมนี้ เปนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการ
ของบริษัทฯ ดังนี้
-

นายธรรมรัตน โชควัฒนา

ดํารงตําแหนงกรรมการ บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททั้ง 6 คน พรอมทั้งนิยามกรรมการ
อิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือบอกกลาวนัดประชุมแลว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 6 คนแลว ขอใหสง
บัตรลงคะแนนพรอมลงนาม ใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ
กรรมการที่ลาออก เปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
2. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
3. รศ.นเรศร
เกษะประกร
4. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
5. นางศรัณยา
จินดาวณิค
6. นายกฤช
ฟอลเล็ต

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44

- 18 มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และ
กรรมการที่ลาออก ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

นายอะกิฮิสะ
นายธรรมรัตน
รศ.นเรศร
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช

นากาโน
โชควัฒนา
เกษะประกร
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต

เห็นดวย
จํานวนเสียง รอยละ*
114,790,413
100.00
114,790,413
100.00
114,790,413
100.00
114,790,413
100.00
114,790,413
100.00
114,790,413
100.00

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง รอยละ*
-

งดออกเสียง
จํานวนเสียง รอยละ*
-

หมายเหตุ * : คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ป 2555 จํานวน 15 คน มีดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน
3. นายทาดาชิ
ยามาโมโต
4. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป
5. นายบุญดี
อํานวยสกุล
6. นายอะกิฮิสะ
นากาโน
7. นายอํานวย
บํารุงวงศทอง
โชควัฒนา
8. นายธรรมรัตน
9. นายยูโซะ
อิเดะ
10. นายอิคูโอะ
โอตานิ
11. รศ.นเรศร
เกษะประกร
12. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
13. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
14. นางศรัณยา
จินดาวณิค
15. นายกฤช
ฟอลเล็ต
ทั้งนี้บริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจํานวน 5 คน
จากทั้งหมด 15 คน คือ
เกษะประกร
1. รศ.นเรศร
2. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
3. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
4. นางศรัณยา
จินดาวณิค
5. นายกฤช
ฟอลเล็ต

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44

- 19 วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสนิ
อื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปน
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิม
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2554 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 13,434,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท
12,000,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
482,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
688,000 บาท
- คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการสรรหา
52,000 บาท
- คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
32,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
180,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในป
2555 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําป
2. คาเบี้ยประชุม

: จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน นําไป
พิจารณาจัดสรร
: จายเฉพาะผูที่เขาประชุม

รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม ดังนี้
ประธาน

กรรมการ

1. คาเบี้ยประชุม
(คณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา คณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทน คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง)

10,000 บาท / ครั้ง

8,000 บาท / ครั้ง

2. คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)

60,000 บาท / ครั้ง

30,000 บาท / ครั้ง

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการ
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- 20 พิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการได
ภายในวงเงินที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
114,790,413
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ

นางอรดี รุงเรืองโรจน ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49
“ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนั้น
ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได”
ในป 2554 ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงตั้ง
- ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
- นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
- นายมนูญ
มนูสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
แหง บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดยกําหนดจํานวน
เงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทั้งสิ้น 1,650,000 บาท
ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
1. ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 และ/หรือ
2. นายชวาลา
เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301 และ/หรือ
3. นายมนูญ
มนูสุข
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292
แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร เตชะ
มนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 1 ป
คือ ในป 2554 สวนผูสอบบัญชีทานอื่นยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ไดเสนอใหมีการแตงตั้งโดยที่ประชุม
สามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของ
บริษทั ฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
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- 21 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี ดังนี้
- คาสอบบัญชีรายป
- คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป
- คาสอบทานงบการเงินประจําไตรมาส
- คาสอบทานงบการเงินรวมประจําไตรมาส
- คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
- คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิ้น

850,000
90,000
300,000
300,000
25,000
140,000
1,705,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท ซึ่งคา
สอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เปนจํานวนเงินรวม
2,285,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 3,990,000 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
114,790,413 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 7

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะ
ตอที่ประชุม ซึ่งผูถือหุนจํานวน 1 ราย มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดทีส่ ําคัญไดดังนี้
นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)
ขอชื่นชมคณะกรรมการทุกทานที่จายเงินปนผล 2.10 บาท สูงที่สุดตั้งแตกอตั้งบริษัทฯ แตขอสอบถามเรื่องเครดิต
ภาษีเงินปนผล ทําไมเครดิตภาษีไดแค 25% ถาดูจาก Annual Report หนา 121 จะใชได 3 ป คือ ของกําไรสวนที่เกิน 300 ลาน
บาท ใชสิทธิไปแลว 3 ป ปนี้ป 2554 บริษัทฯ เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลในอัตรา 30% ควรจะเครดิตภาษีได 30% ถูกตองหรือไม
นางอรอนงค แสงพุมพงษ (ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน)
เนื่องจากกําไรสุทธิประจําป 2554 ของบริษัทฯ ประกอบไปดวย สวนที่เปนกําไรจากการดําเนินงานซึ่งเสียภาษีไว
แลวในอัตรา 30% อีกสวนหนึ่งเปนเงินปนผลรับซึ่งไมไดเสียภาษีไวแลวในอัตรา 30% ทั้งหมด ซึ่งกําไรที่เสียภาษีไวแลวในอัตรา
30% ไมเพียงพอตอการจายเงินปนผลทั้งหมด บริษัทฯ จึงพิจารณาจายเงินปนผลจากกําไรที่เสียภาษีไวแลวในอัตรา 25%
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- 22 นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)
จาก Annual Report หนา 26 กําลังการผลิตจริงของชุดชั้นในจะอยูประมาณ 21 ลานชิ้น แตการผลิตจริงกลับไป
เติบโตที่ชุดเด็ก อยากทราบวา Margin ไปเติบโตที่ชุดเด็กใชหรือไม
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ไมใชครับ เนื่องจากในสวนที่กลาวขางตนเปนกําลังการผลิต แตวายอดขายไปเติบโตที่สินคาชุดชั้นในทั้งที่จําหนาย
ภายในประเทศและสงออก
นายประวิตร พงศสถิตสุนทร (ผูถือหุน)
อยากทราบวาชุดชั้นในรุน BRABERRY ซึ่งมี Label ระบุคําวา BOSELLI® Made in Italy ความหมายคืออะไร
นางสาวณัฐชรินธร พงศสุภาจินตภา (ผูอํานวยการศูนยวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม)
BOSELLI® Made in Italy คือ วัตถุดิบที่บริษัทฯ นําเขามาจากประเทศอิตาลี เพื่อใชสําหรับผลิตสินคาที่มี
คุณภาพ ดวยวัตถุดิบที่ไดพัฒนาใหดียิ่งขึ้น
เมื่อไมมีทานผูถือหุนเสนอเรือ่ งอืน่ เพิ่มเติม กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการประชุม
ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมอบความ
ไววางใจ ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง
จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเปนบริษัท
ฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากทานผูถือหุน
เมื่อไมมีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 11.53 นาฬิกา

( นายมนู ลีลานุวัฒน )
ประธานที่ประชุม
ผูบันทึก

(นางอรอนงค แสงพุมพงษ)
เลขานุการบริษัท
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