
บริษัท  ไทยวาโก  จํากัด  (มหาชน) 
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที ่44 

เมื่อวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556 
 

ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล                   
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร  

                     เร่ิมประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา 

  เมื่อไดเวลานดัประชุม  นางอรอนงค  แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดแจงตอทีป่ระชุมวา ขณะนี้
เวลา 14.00 นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที ่44  ของ บริษัท ไทยวาโก จาํกัด (มหาชน)  มีผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมจํานวน 123 คน เปนจํานวนผูถือหุน 165 ราย ถือหุนรวมกนัทัง้ส้ิน 
110,143,105 หุน คิดเปนรอยละ  91.79 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึง่มีจํานวนทัง้หมด 
120,000,000 หุน  ครบเปนองคประชุม  ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผูถอืหุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถอืหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึง่ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมด
และตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”  

 ทั้งนี้บริษทัฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มสิีทธิในการประชุมสามัญผูถอืหุนคร้ังที ่44 (Record Date) 
ในวนัจันทรที ่25 มนีาคม 2556 และไดรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีผูถือหุนทัง้ส้ิน 1,073 ราย รวม
เปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และไดเรียนเชิญ นายมน ู  ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทาํหนาที่
ประธานที่ประชุม 

 นายมน ู ลีลานวุัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชมุ 
และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที ่ 44  ประจาํป 2556  จากนัน้ประธานทีป่ระชุมมอบหมายใหนายบุญดี  
อํานวยสกุล  กรรมการผูจัดการ เปนผูแนะนํากรรมการบริษัท    กรรมการชุดยอย เลขานกุารบริษทั กรรมการบริหาร  
ผูบริหารสงูสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีทีเ่ขารวมประชุมในคร้ังนี ้

 นายบุญดี  อํานวยสกุล  กรรมการผูจดัการ  ไดแนะนํากรรมการบริษทั กรรมการชดุยอย เลขานกุาร
บริษัท กรรมการบริหาร  ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ และผูสอบบัญชีทีเ่ขารวมประชุม  ดังนี ้

กรรมการบรษิัทที่เขารวมการประชุม    11   ทาน  คือ 

  1.   นายมน ู ลีลานวุัฒน ประธานกรรมการบริษัท  
     ประธานกรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
     ประธานกรรมการบริหาร 
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  2.  นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป รองประธานกรรมการบริษัท 
     กรรมการสรรหา 
     กรรมการพิจารณาคาตอบแทน    
     รองประธานกรรมการบริหาร 
  3.  นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการบริษทั       
     กรรมการผูจัดการ  
  4.   นายอะสึช ิ ทะบะตะ กรรมการบริษทั      
     กรรมการรองผูจัดการ 
  5.   นายอํานวย บํารุงวงศทอง กรรมการบริษทั  
     กรรมการสรรหา     
     กรรมการบริหาร 
  6.   นายธรรมรัตน โชควัฒนา   กรรมการบริษทั 
                 7. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการตรวจสอบ 
                 8. นางพรรณี วรวุฒิจงสถิต กรรมการอิสระ   
      กรรมการตรวจสอบ  
   9.   นางศรัณยา จินดาวณิค กรรมการอิสระ   
     กรรมการตรวจสอบ 
                10.  นายกฤช ฟอลเล็ต กรรมการอิสระ   
      ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง  
                11.  รศ.นเรศร เกษะประกร กรรมการอิสระ   
      กรรมการบริหารความเส่ียง 

 กรรมการบรษิัทที่ลาการประชุม   4   ทาน  คือ 
  1. นายโยชิคาตะ   ซุกาโมโต กรรมการที่ปรึกษา  
  2. นายยูโซะ   อิเดะ รองประธานกรรมการบริษัท 
  3. นายอิคูโอะ   โอตาน ิ กรรมการบริษทั 
   4. นายคิโยทากะ  ฮิโรชิมา กรรมการบริษทั  
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ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

       นายบุณยสิทธิ ์  โชควัฒนา ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั    
     ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน 

  เลขานกุารบริษัท   

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานกุารบริษัท  
กรรมการบริหาร  

   ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงนิ 

 กรรมการบรหิารทานอ่ืนที่เขารวมการประชุม   6   ทาน   คือ 
  1.   นายมนัส  องคสรณะคม กรรมการบริหารความเส่ียง 
     กรรมการบริหาร  

ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ 
 2. นายสุวทิย  วงศเจริญวุฒภร  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Children Wear 
 3. นางนงลักษณ  เตชะบุญเอนก  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑชุดชั้นใน 
 4. นางสาวณัฐชรินธร  พงศสุภาจินตภา  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายศูนยวิจยัพฒันาและนวัตกรรม 
 5. นางศิริวรรณ    วิลาสศักดานนท  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Wienna 
 6. นางสาวการุณี        สุหราย  กรรมการบริหาร 
      ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ 

 ผูสอบบญัชขีองบรษิัทฯ จาก บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทส ุไชยยศ สอบบัญช ีจาํกัด ไดเขารวม
ประชุมเพื่อทําหนาทีใ่นการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครัง้นี้  2   ทาน คือ 

1.  ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกลุ  
2. นายวิชัย เลิศทนงศักด์ิ  

  ดังนัน้ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังนี ้ ประธานกรรมการบริษทั ประธานกรรมการตรวจสอบ 
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพจิารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงนิ และผูสอบบัญชีของบริษทัฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ได
แนะนาํ 
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 ตัวแทนจากผูสอบบัญช ี   ซ่ึงทาํหนาทีเ่ปนสักขพียานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ 
ผูถือหุนครั้งนี้ 
 นางสาวธัญลักษณ   ล้ิมรังษ ี  
 ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมทัสุ ไชยยศ สอบบัญชี จาํกัด และนั่งรวมกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ทีท่าํหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ   

 จากนั้นกรรมการผูจัดการ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกีย่วกับการประชุม
และวิธกีารออกเสียงลงคะแนน   

 นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป 
2556 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกาํกับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกนั  ดังนี ้
 1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการบริษัท ต้ังแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ นัน้ เมื่อครบระยะเวลาตามทีบ่ริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวา
ไมมีผูถือหุนทานใดเสนอเร่ืองเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือ่บุคคลเพือ่รับการพจิารณาเลือกต้ัง
เปนกรรมการ  
 2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนผานทาง  e-mail 
หรือไปรษณียลงทะเบียน มายังบริษัทฯ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน  ผลปรากฏวามีผูถือ
หุน 1 ทานสงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนมายงับริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะตอบคําถาม
ทั้งหมดภายหลังจากจบวาระที่ 8 พิจารณาเร่ืองอ่ืนๆ 
 3. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับ
มอบฉันทะได 

 สําหรับวธิีการลงมติตางๆ ในการประชุมคร้ังนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึง่
หุนเปนหนึง่เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถอืหุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เหน็
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ  การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไม
เหน็ดวย  และ/หรือ งดออกเสียงเทานัน้   จากน้ันจะนาํคะแนนเสยีงดังกลาวหกัออกจากจํานวนเสียงทัง้หมดทีม่ารวม 
ประชุม สวนทีเ่หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ห็นดวยในวาระนัน้ๆ  ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถอืหุนทําหนงัสือมอบฉันทะให
ผูอ่ืนมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน โดยสงหนงัสือมอบฉันทะให
บริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษทัฯ ไดบันทกึคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบประมวลผลเรียบรอยแลว  
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 และในกรณีทีม่ีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเร่ิม
แลว ผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระท่ียงัไมไดเร่ิมพิจารณา และบริษัทฯ จะนบั
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ต้ังแตวาระที่
ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป  โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มี
ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่มเทานัน้ 

 เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ 
Barcode ซึ่งผูเขารวมประชุมจะเหน็ผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน 

 การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี ้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลอืกต้ังกรรมการ  ผูถือหุนทานใดที่ไมเหน็ดวยหรืองดออกเสียงให

ยกปายคะแนน เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็น
พรอมทัง้ลงนาม   ซึ่งเจาหนาที่จะเกบ็บัตรลงคะแนนทันทเีพื่อนับคะแนน 

2. วาระเลือกต้ังกรรมการ  ผูถือหุนทกุทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวต้ังแตลงทะเบียน
มารวมประชุม โปรดระบุความเหน็เลือกต้ังกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทัง้ลงนาม กรณีมีผูไม
เหน็ดวยหรืองดออกเสียงในการเลือกต้ังกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับ
คะแนน และเมื่อเสร็จส้ินการลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุก
ทาน  

 กรรมการบริษทัในฐานะผูถอืหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ทุกวาระ  ในกรณีที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษทัเปนผูลงมติแทน ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ  

 ตอจากนัน้ประธานท่ีประชุมไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปน
ผูดําเนนิการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร. กุลภัทรา  สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนนิการประชุม 

 นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เร่ิมดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี ้

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 5 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 6 ราย  ซึ่งถือหุน 11,205 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ส้ิน 
128 คน เปนจํานวนผูถือหุน 171 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,154,310 หุน คิดเปนรอยละ 91.80 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
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วาระที ่1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 เมือ่วันที่ 23 เมษายน 2555 

              กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วนันับ
แตวันประชุมสามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พรอมทัง้ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสง
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน คร้ังที่ 43 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ใหแกทานผูถือหุน
ลวงหนาพรอมหนงัสือเชิญประชุมแลวนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ได
บันทึกข้ึนไวอยางถูกตองแลว  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 43 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว 
 ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย   110,154,310 เสียง  คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง  คิดเปนรอยละ    -  

  ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
  
วาระที ่ 2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปทีผ่านมา 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ     ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดจัดพมิพรายละเอียดลงในรายงานประจําป  2555   ซึ่งไดจัดสง
ใหแกทานผูถอืหุนเปนการลวงหนา พรอมหนงัสือเชิญประชุมแลว ซึง่รายงานดังกลาวไดจัดทําข้ึนตามขอกําหนด
ของสํานกังานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผู
ถือหุนมีขอซักถามหรือไม 

 เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไม
ตองมีการลงมติ จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึ่งถือหุน 187,250 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 
129 คน เปนจํานวนผูถือหุน 173 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,341,560 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
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วาระที ่ 3   พิจารณาอนมัุติงบการเงนิ สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม  2555 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา  บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงนิ  ณ  วันส้ินสุดรอบปบัญชีของ
บริษัทฯ   ซึง่ผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ 
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว 
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนงัสือเชญิ
ประชุมเพื่อพิจารณาแลว ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม 

  เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงนิ 

  มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพจิารณาแลว  จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน ส้ินสุด ณ วันที่ 31 
ธันวาคม 2555 
  ดวยคะแนนเสียง 

 เห็นดวย 110,341,560 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึง่ถือหุน 1,500 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ส้ิน 131 
คน เปนจํานวนผูถือหุน 175 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,343,060 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวนหุนที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที ่ 4   พิจารณาอนมัุติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มนีโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตรา
หุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ข้ึนอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเปนหลัก 
 ในป  2555  บริษัทฯ ม ี
 กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา   3,010,163,146.61 บาท 
 บวก  กําไรสุทธิประจําป 2555   431,832,847.72 บาท 
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 หัก  ขาดทุนจากการประมาณการตาม 
  หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ 
  โครงการผลประโยชนพนกังาน                    _14,286,158.00 บาท 
 รวม  กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งส้ิน   3,427,709,836.33 บาท 

 ตามมติคณะกรรมการบริษัทคร้ังที่  6/2555  เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาผลการ
ดําเนนิงาน รวมทั้งสภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเหน็ควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี ้

 1.  เสนอต้ังสาํรอง 
   เนื่องจากทนุสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอเสนอใหจัดสรรกาํไรเปนทนุสํารองทัว่ไป เปนจาํนวนเงิน   21,591,642.39   บาท  

 2.  เสนอจายเงินปนผล 
   คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงนิปนผลในอัตราหุนละ 2.40 บาท จากจํานวน  
120,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งส้ิน 288,000,000 บาท คิดเปนรอยละ  66.69 ของกําไรสุทธิประจําป  
2555  โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงนิไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ  30   

   ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนีก้ารจายเงนิปนผลดังกลาว
ใหจายแกผูถือหุนที่มสิีทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายช่ือ ณ วันกําหนดรายช่ือผูถอืหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลใน
วันอังคารที ่7 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายช่ือตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535  ดวยวธิีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวนัพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556  โดยกาํหนด
จายเงินปนผลในวนัศุกรที ่ 17  พฤษภาคม  2556    

 อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว 
และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ  ซึ่งบริษทัฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปน
จํานวนเงนิ  3,118,118,193.94  บาท 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัการจัดสรรกําไรและการจายเงนิปนผล 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนมุัติใหจัดสรรกําไรเปนทนุสํารอง
ทั่วไป จํานวนเงนิ 21,591,642.39 บาท และอนมุัติใหจายเงนิปนผลในอัตราหุนละ  2.40 บาท จํานวนเงิน 
288,000,000 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ 
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 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,343,060 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

 กอนเร่ิมการประชุมวาระที ่  5  เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม 
2 คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย  ซึ่งถือหุน 29,550 หุน รวมเปนผูถอืหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งส้ิน 
133 คน เปนจํานวนผูถือหุน 177 ราย รวมจํานวนหุนทั้งส้ิน 110,372,610 หุน คิดเปนรอยละ 91.98 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ 
 
วาระที ่ 5 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกาํหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน

กรรมการ 

 วาระที ่ 5.1 พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีครบกําหนดออกตามวาระ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 
71 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกคร้ัง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึง่ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหน่ึงในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกต้ังใหมได”  

 ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจาํนวน  15 ตําแหนง  ซึง่ในการประชุมสามัญผูถือหุนคร้ังที่ 
44  มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน  5  คน   ดังนี ้

  1.  นายมน ู  ลีลานวุัฒน          ประธานกรรมการบริษัท  
      ประธานกรรมการสรรหา   
      กรรมการพิจารณาคาตอบแทน 
     ประธานกรรมการบริหาร   
 2. นายยูโซะ  อิเดะ  รองประธานกรรมการบริษัท   
  3. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  รองประธานกรรมการบริษัท  
       กรรมการสรรหา 
       กรรมการพิจารณาคาตอบแทน  
      รองประธานกรรมการบริหาร 
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 4.     นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา       กรรมการบริษัท 
 5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม กรรมการอิสระ   
    ประธานกรรมการตรวจสอบ 

 ทั้งนี้บริษทัฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกต้ังเปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอช่ือบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกต้ังเปน
กรรมการแตอยางใด 
 คณะกรรมการบริษัทซ่ึงไมรวมกรรมการทีม่ีสวนไดเสียไดหารือกนัอยางกวางขวาง โดยได
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ 
ทั้งดานคุณวฒุิ ภาวะผูนาํ วิสัยทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเช่ียวชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา 
ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 
2535  และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จงึมมีติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกต้ังกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน  5  คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง    คือ 

 1.  นายมน ู  ลีลานวุัฒน           
 2. นายยูโซะ  อิเดะ   
 3.     นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป       
 4.  นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา  
 5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม  

  อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด  พ.ศ. 2535  มาตรา 86  และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 
30 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทัอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมสีภาพอยางเดียวกนั และเปนการแขงขันกบั
กิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอ่ืน เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบ
กอนทีจ่ะมีมติแตงต้ัง”   

 ดังนัน้กอนทีท่ีป่ระชุมจะลงมติเลือกต้ัง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบาง
ทานที่เสนอใหเลือกต้ังในคราวประชุมนี้เปนกรรมการของบริษัทอ่ืนที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ  ดังนี ้
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 1.   นายมน ู ลีลานวุัฒน          ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  
บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จาํกัด 

 2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป    ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ  
     บริษัท  ภัทยาอุตสาหกิจ  จาํกัด     

     ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ  
บริษัท  ภัทยาลําพนู  จํากัด 

 ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอช่ือใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททัง้ 5 คน  พรอมทั้ง
นิยามกรรมการอิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว 

 และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอ่ืนๆ จึงขอใหผูถือหุนทกุทานทั้งเหน็ดวย 
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแตละคน และเมื่อลงคะแนน
ครบทั้ง  5  คนแลว  ขอใหสงบัตรลงคะแนนพรอมลงนามใหกับเจาหนาที่ของบริษทัฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน 

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ เปนรายบุคคล ดังนี ้
 1.  นายมน ู  ลีลานวุัฒน           
 2. นายยูโซะ  อิเดะ   
 3.     นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป       
 4.  นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา  
 5.  รศ.ดร. กุลภัทรา    สิโรดม  

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมพจิารณาแลว จึงลงมติเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการทีค่รบกําหนดออก
ตามวาระ ดวยการลงคะแนนเสยีงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี ้

รายชื่อกรรมการ 
เห็นดวย ไมเห็นดวย งดออกเสียง 

จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ* จํานวนเสยีง รอยละ*

1.  นายมน ู  ลีลานวุัฒน     110,372,610 100.0000 - - - - 
2. นายยูโซะ  อิเดะ 110,189,110 99.8337 183,500 0.1663 - - 
3. นางสาวศิริกุล  ธนสารศิลป     110,189,110 99.8337 183,500 0.1663 - - 
4.  นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา  110,372,610 100.0000 - - - - 
5.  รศ.ดร. กุลภัทรา  สิโรดม  110,372,610 100.0000 - - - - 

หมายเหตุ  *   :  คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนทีม่าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
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 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท  ป  2556  จํานวน  15  คน  มีดังนี้ 
 1.  นายโยชิคาตะ ซุกาโมโต 
 2.  นายมน ู  ลีลานวุัฒน  
 3.  นายยูโซะ  อิเดะ 
 4. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป  
 5.  นายบุญดี    อํานวยสกุล 
 6.  นายอะสึช ิ  ทะบะตะ 
 7.  นายอํานวย    บํารุงวงศทอง  
 8.  นายธรรมรัตน โชควัฒนา  
 9.  นายอิคูโอะ  โอตาน ิ
  10.  นายคิโยทากะ ฮิโรชิมา 
  11.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม   
  12.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  
  13.  นางศรัณยา  จินดาวณิค        
  14.  นายกฤช    ฟอลเล็ต 
  15.  รศ.นเรศร  เกษะประกร 

 ทั้งนี้บริษทัฯ  มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน  1  ใน  3  ของคณะกรรมการบริษทัทัง้คณะ  โดยมี
จํานวน   5  คน  จากทัง้หมด  15  คน  คือ 
 1.  รศ.ดร.กุลภัทรา   สิโรดม 
 2.  นางพรรณี    วรวุฒิจงสถิต  
 3.  นางศรัณยา  จินดาวณิค 
 4. นายกฤช    ฟอลเล็ต         
 5.  รศ.นเรศร  เกษะประกร  
 
 วาระที ่ 5.2  พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ 

 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงิน
หรือทรัพยสินอ่ืนใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะ
อ่ืนโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ทัง้นี้ไมรวมถงึคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่รรมการไดรับใน 
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ฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงนิคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินป
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงนิดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงินทัง้ส้ิน 14,560,000  
บาท   โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

-  คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท 13,000,000  บาท  
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริษัท  572,000 บาท  
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ  688,000  บาท  
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการสรรหา  52,000  บาท  
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  32,000 บาท 
-  คาเบ้ียประชุมคณะกรรมการบริหารความเส่ียง 216,000 บาท 

 ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน  ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในป 2556 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนนิงาน วงเงิน
คาตอบแทนทีไ่ดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอืหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปทีผ่านมา และ
เปรียบเทียบกบัระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ 

 โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ  ดังนี ้

 1.  คาตอบแทนประจาํป  :  จายใหกรรมการทกุคน โดยใหคณะกรรมการพจิารณาคาตอบแทน 
นําไปพจิารณาจัดสรร 

 2.  คาเบ้ียประชุม             :  จายเฉพาะผูทีเ่ขาประชุม 

 รายละเอียดการจายคาเบ้ียประชุม   ดังนี ้

    ประธาน กรรมการ 

1. คาเบ้ียประชุม 
    1.1 คณะกรรมการบริษัท 

 

12,000  บาท/ คร้ัง 

 

10,000  บาท/ คร้ัง 

    1.2  คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา  
         คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน     
         คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง  

10,000  บาท/ คร้ัง 8,000  บาท/ คร้ัง 
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       ประธาน กรรมการ 

2. คาเบ้ียประชุมรายไตรมาส 
   (เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)       

60,000  บาท/ คร้ัง 30,000  บาท/ คร้ัง 

                ทัง้นี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน 

 คณะกรรมการบริษัท ไดพจิารณาแลวเหน็ชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงนิรวมไมเกนิปละ 20,000,000 
บาท เทากบัปที่ผานมา ทั้งนีไ้มรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นทีก่รรมการไดรับในฐานะพนกังานหรือลูกจาง
ของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุน
อนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลต้ังแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวาจะมีการเปล่ียนแปลงตอไป  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติักําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซ่ึงมาประชุม 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนมุัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการได
ภายในวงเงินที่เสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,201,310 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8448  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง 171,300 เสียง คิดเปนรอยละ   0.1552  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม 
 

วาระที ่ 6   พิจารณาแตงต้ังผูสอบบญัชี  และกําหนดคาสอบบัญชีของบรษิัทฯ 

 รศ.ดร. กุลภัทรา  สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา  ตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 49 “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ  พนักงาน  ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ”   
และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนัน้ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกต้ังทุกป ผูสอบบัญชีซึง่ออกไปนัน้จะถูกเลือกกลับเขา
รับตําแหนงอีกก็ได”   

 ในป 2555  ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงต้ัง  
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 - ดร.ศุภมิตร เตชะมนตรีกุล  ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  3356 และ/หรือ   
 - นายชวาลา เทียนประเสริฐกิจ ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4301     และ/หรือ    
 - นายมนูญ มนูสุข ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน  4292    
  แหง บริษทั  ดีลอยท  ทูช  โธมัทสุ  ไชยยศ  สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย
กําหนดจํานวนเงนิคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้ส้ิน 1,705,000  บาท  

 ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทเหน็สมควรเสนอตอที่ประชุมผูถอืหุนพิจารณาแตงต้ังผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงาน  การมีมาตรฐานการทํางานทีดี่  มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ  และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกาํกับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย โดยมรีายช่ือผูสอบบัญชี ดังนี ้

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  เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356  ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป คือ ในป 2554 - 2555  สวนผูสอบบัญชีทานอ่ืนยังไมเคยเปนผูลงลายมือชือ่ใน
งบการเงินของบริษัทฯ 

 ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด  ที่ไดเสนอใหมกีารแตงต้ัง
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกนักับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย มคีวามเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกบั
บริษัทฯ บริษทัยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด 

 บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอ่ืนใหแกสํานกังานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานกังานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด 

 โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี  ดังนี ้
-  คาตรวจสอบงบการเงนิประจําป 865,000 บาท 
-  คาตรวจสอบงบการเงนิรวมประจําป 90,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3 315,000 บาท 
-  คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3 300,000 บาท 
-  คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY 25,000 บาท 
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-  คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT) 140,000 บาท 

รวมทั้งสิ้น 1,735,000 บาท 
 

 นอกจากนีเ้หน็สมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 
5 บริษัท ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานัน้ ไมมีการใหบริการอ่ืนนอกเหนอืจากการสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงนิรวม 2,595,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทัง้ส้ิน 
4,330,000 บาท  

 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแตงต้ังผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนมุัติใหแตงต้ังผูสอบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่7  พิจารณาอนมัุติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธ ิขอ 3  (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 

และขอ 4 ) 
 กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา  เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัว
และครอบคลุมการทาํธุรกรรมประเภทตางๆ ทีเ่กี่ยวของกับการดําเนนิกิจการ คณะกรรมการบริษัทพจิารณาแลว
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธ ิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษทัฯ 
ขอ 2 และขอ 4) ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี ้

วัตถุประสงคปจจุบัน วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
ขอ 2. ขาย โอน จํานอง จํานาํ 

แลกเปล่ียน และจําหนาย
ทรัพยสินโดยประการอ่ืน 

ขอ 2. 
  

ขาย โอน แลกเปล่ียน และจําหนาย
ทรัพยสินโดยประการอ่ืน 

เพื่อจัดหมวดหมูของ
ลักษณะธุรกรรมให
ชัดเจนยิง่ข้ึน 

ขอ 4. กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร นิติบุคคล หรือ
สถาบันการเงนิอ่ืน และ 

ขอ 4. 
  

กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร    นิติบุคคล หรือสถาบัน
การเงนิอ่ืน และใหกูยมืเงนิหรือ 

เพื่อใหครอบคลุมการทํา     
ธุรกรรมและการดําเนิน
กิจการงานของบริษัท 
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วัตถุประสงคปจจุบัน วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม เหตุผล 
 ใหกูยืมเงนิหรือใหเครดิตดวย
วิธีการอ่ืน โดยจะมีหลักประกัน
หรือไมก็ตาม รวมทัง้การรับ ออก 
โอน และสลักหลังต๋ัวเงนิ  หรือ
ตราสารที่เปล่ียนมือไดอยางอ่ืน 
เวนแตในธุรกจิธนาคาร ธุรกิจ
เงินทนุ และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร 

 ใหเครดิตดวยวิธีการอ่ืน โดยจะมี
หลักประกนัหรือไมก็ตาม ทาํการจํานาํและ
รับจํานาํ ทาํการจํานองอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพย รับจํานองทรัพยสินเพื่อ
คํ้าประกันการเขาทํางานของพนักงาน
บริษัท รับจํานองเพื่อประกันการชําระหนี้
ของบริษัท ขายฝากทรัพยสิน รับขายฝาก
ทรัพยสิน เพื่อประโยชนในกิจการของ
บริษัท และใหประกันหรือเขาเปนนาย
ประกันสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ 
หรือสําหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เหลานั้นจะปฏิบัติตามสัญญาตางๆ และ
เฉพาะอยางยิ่งแกลูกคา บุคคล หรือ     
นิติบุคคลอ่ืนที่ทําการติดตอกับบริษัท 
รวมทั้งการรับ  ออก  โอนและสลักหลัง    
ต๋ัวเงิน หรือตราสารที่เปล่ียนมือไดอยางอ่ืน 
เวนแตในธุรกิจสถาบันการเงิน 

 

 และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนนิการยืน่จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษทัฯ ตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา  กระทรวงพาณิชย 
 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมติัแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษทัฯ 
ขอ 2 และขอ 4)  ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนซ่ึงมา
ประชุมและมสิีทธิออกเสียงลงคะแนน 

 มติที่ประชุม  ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนมุัติแกไขเพิ่มเติมหนงัสือบริคณห
สนธิ ขอ 3 (วตัถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) และมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนนิการยืน่
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ 
ตามคําแนะนาํของนายทะเบียน กรมพฒันาธุรกจิการคา กระทรวงพาณิชย ตามที่คณะกรรมการเสนอ 
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 ดวยคะแนนเสียง  

 เห็นดวย 110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00  
 ไมเห็นดวย - เสียง คิดเปนรอยละ    -  
 งดออกเสียง - เสียง คิดเปนรอยละ    -  

 ของจํานวนเสียงทัง้หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 
 
วาระที ่8  พิจารณาเรื่องอ่ืนๆ  (ถามี) 
 
 หลังจากส้ินสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการแจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุน 1 ทาน
ไดสงคําถามลวงหนามายงับริษัทฯ ขอใหเลขานกุารบริษัทเปนผูอานและตอบคําถามจากผูถือหุน 

นางอรอนงค  แสงพุมพงษ   (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน) 

 ผูถือหุน คือ คุณประวิตร  พงศสถิตสุนทร ไดสงคําถามลวงหนามาที่บริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจไม
สามารถมารวมประชุมได  จงึขอใหบริษัทฯ ไดตอบขอซักถามในวนัประชุมผูถือหุน ดังนี ้  

 คําถามขอ 1 อยากทราบคุณสมบัติ วัสดุของฟองน้ําในสินคารุน “เย็นอก ก็เยน็ใจ” เปน  
Innovation Cool ชนิดเดียวกับนวัตกรรมของ Cool Biz หรือไม 

 คําตอบ ทั้งสองนวัตกรรมนี้เปนคนละชนิดกนั โดยในรุนของ Wacoal COOL “เย็นอก ก็
เย็นใจ” อยูในกลุมสินคายกทรง มีนวัตกรรม Cool Fabric ผาทีม่ีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อ ระบายอากาศไดดีและ
แหงเร็ว สวนนวัตกรรมของ Cool Biz อยูในกลุมสินคา Hip Pants  มีการเคลือบสารที่พื้นผิวผาซึ่งชวยดูดซับเหง่ือ
และความรอนไวเมื่อรางกายรูสึกรอนและมีเหงื่อ จะทําใหอุณหภูมทิี่ผิวผาที่สัมผัสรางกายปรับลดลง ผูสวมใสจงึ
รูสึกเย็นสดชืน่ตลอดทั้งวนั 

 คําถามขอ 2 ในรุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัวหรือไม เพราะสังเกตวารุน 
Underwear : W65U14 ไมมีเพชร 

 คําตอบ รุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัว รวมถงึรุน Underwear : 
W65U14 ที่มเีพชรประดับเล็กนอยอยูบนลายผาดานหนา 

 คําถามขอ 3 หนาปกของรายงานประจําป ควรบอกรุนสินคาไว และนาจะเปนรุนที่ออกใหม
อยางเชนปนี้ รุนที่ไดรับ Innovation Cool นาจะออกมานําเสนอ 

 คําตอบ บริษัทฯ ขอรับพิจารณาในคร้ังถัดไป 
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 คําถามขอ 4 จากการแข็งคาของเงนิบาทอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดทํา Forward หรือ Natural 
Hedge ไวหรือไม 

 คําตอบ บริษัทฯ ไดมีการทํา Forward Contract ไว โดยในป 2555 บริษัทฯ  มีกําไรจาก
การทาํ Forward ไวประมาณ 10 ลานบาท 

 ขอที่ 5   ไมไดเปนคําถาม แตเปนคําชมบอกวาขอขอบคุณทานประธานกรรมการบริษทั 
(คุณมนู ลีลานวุัฒน) และคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดรักษาคําพูดในการปดประชมุผูถือหุนทกุคร้ังวา  
“คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย 
ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวธิีการทํางานที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกบัที่ไดรับความ
ไววางใจจากทานผูถือหุน” ซึ่งไดพิสูจนใหเห็นวา ผลงานของบริษัทฯ พัฒนาการในทางท่ีดีข้ึนทุกๆ ป จายปนผล
สูงสุดต้ังแตเปล่ียนพารจาก 10 บาท เปน 1 บาท รวมทั้งเปอรเซน็ตการจายก็มิไดลดลงแตอยางใด ยังไมรวมถึง
การที่บริษทัฯ ไดรับรางวัลผลประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดตอกันเปนปที ่5 

 ตอบ  ขอขอบคุณทานผูถือหุน สําหรับคําถามมีเพียงเทานี ้

 จากนั้นกรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะตอที่ประชุม ซึง่มผูี
ถือหุนจํานวน 3 ราย  มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้ 

นายวทิยา  พันธุชนะวาณิช (ผูถือหุน)  

 ขอยอนถามเกีย่วกับงบการเงิน หนา 97 เกี่ยวกับเงนิลงทนุทัว่ไปที่มผีลขาดทุน  22.67 ลานบาท 
อยากทราบวา ผลขาดทุนดังกลาวคือคาเส่ือมการดอยคาใชหรือไม  ถาลองเทยีบราคาตลาดในปจจุบันแลวมผีล
กําไรหรือขาดทุน 
 และหนาที ่65 การลงทนุในบริษัทอ่ืนทั้งทางตรงและทางออมมีประมาณ 23 บริษัท อยากทราบวาม ี
บริษัทใดบางที่ไมมีผลตอบแทน หรือวาไมมีกาํไร และบริษัทฯ มีนโยบายอยางไร 

นางอรอนงค  แสงพุมพงษ   (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน) 
 สําหรับคําถามที่ 1  เปนเร่ืองขาดทุนจากเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากวาบริษัทฯ มีเงินลงทนุใน
บริษัทหนึง่ซ่ึงไดต้ังดอยคาไวเรียบรอยแลวทั้งหมดเต็มจาํนวน แตบริษทัดังกลาวไดปดกิจการลง บริษัทฯ จงึกลับ
รายการดอยคา และบันทกึผลขาดทุนจากการลงทุนดังกลาว ซึ่งสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดในป 2555 
 สําหรับคําถามที่ 2  ในรายงานประจําป หนา 65 เปนเงนิลงทนุที่บริษทัฯ ถอืหุนต้ังแตรอยละ 10 
ข้ึนไป มีจํานวน 23 บริษัท ซึ่งจะมทีัง้ที่มีผลตอบแทนและไมมีผลตอบแทน บางบริษทัมีการต้ังดอยคาซ่ึงมี
รายละเอียดคอนขางมาก บริษัทฯ รบกวนขอรายชื่อทานผูถือหุนไว และจะสง e-mail ตอบกลับไป พรอมทั้ง
บันทกึแจงใหผูถือหุนไดรับทราบ 
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 รายละเอียดทีไ่ดตอบผูถือหุนทาง e-mail  คือ บริษัทฯ มีเงินลงทุน 23 บริษัท มีราคาทนุ 411.91 
ลานบาท ปจจบัุนมีมูลคาตามบัญชี (Book Value) รวม 1,706.03 ลานบาท มเีงนิปนผลในป 2555 รวม 145.09 
ลานบาท คิดเปนผลตอบแทน 35.20% เมือ่เทียบกบัราคาทนุ ซึ่งเปนอัตราที่มากกวาเงินฝากประจําหรือพนัธบัตร
รัฐบาล  โดยใน 23 บริษัทดังกลาว ม ี 4 บริษทัทีย่ังไมมีผลตอบแทน เนื่องจากยงัมีผลขาดทนุ โดยบริษทัฯ มี
นโยบายการลงทนุในบริษทัที่เปน Supply Chain ของบริษัทฯ เปนหลักและธุรกิจอ่ืนบาง ทัง้นีก้ารลงทุนยอมมี
ความเส่ียง แตในภาพรวมบริษัทฯ ไดเงินปนผลรับในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเงนิที่ลงทนุไป 

นายวทิยา  พันธุชนะวาณิช (ผูถือหุน)  

 บริษัทฯ มีเปาหมายในปนี้อยางไร  

นายมน ู ลลีานุวัฒน    (ประธานกรรมการบริษัท)  
 ปนี้เปนปที่ลําบาก เนื่องจากคาแรงข้ันตํ่าของประเทศข้ึนมาเปน 300 บาท และคาเงินบาทของไทย
แข็งคาข้ึนมากอาจจะเรียกไดวาคาเงินบาทแข็งคามากที่สุดในโลก  ในขณะที่คูคารายใหญของไทยวาโก คือ 
ญ่ีปุนมีคาเงินเยนลดลง 20 กวาเปอรเซนต และมีแนวโนมลดลงเร่ือยๆ  จากปจจัยทั้งหมดนี้สงผลใหปนี้เปนปที่
นักอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงไทยวาโกตองพยายามทุกวถิีทางที่จะหลีกเล่ียงการขาดทุน ซึ่งทางบริษัทฯ 
ไดหาวิธกีารทกุวิถทีางเทาทีจ่ะทําไดในการที่จะลดผลกระทบอันนี้ใหนอยที่สุด โดยคณะกรรมการมีการ
ปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา 

นางสาวดรณุรัตน   ภยิโยดิลกชยั (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต)  

 ขอทราบขอมลูผลประกอบการไตรมาส 4 ดังนี ้
 1.   สาเหตุที่ยอดขายเติบโตคอนขางนอยในไตรมาส 4 ถาเทยีบกับไตรมาสที่ผานมา จะเห็นวาการ
เติบโตคอนขางมาก แตถาไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 4 ปที่แลวจะเติบโตคอนขางนอย  
 2.   คาใชจายในการขายของไตรมาส 4 ซึง่ปกติเปนชวง Low Season แตทําไมไตรมาส 4 ถึงมี
คาใชจายในการขายเม่ือเทียบกับยอดขายคิดเปนเปอรเซนตแลวสูงวาไตรมาสอ่ืน 
 3.  คาใชจายในการบริหารลดลงมาคอนขางมากประมาณ 30% YOY ไมทราบวามาจากสาเหตุ
อะไร 
 4. บริษัทฯ มวีิธีการใดในการตอสูกับเร่ืองคาแรงข้ันตํ่าที่ปรับเพิ่มข้ึน และเร่ืองการแขงขันใน
อุตสาหกรรม เชน การนาํเขาสินคาจากประเทศจีนที่มีมากข้ึน และการแขงขันแฟช่ันที่เพิม่มากข้ึน  
 5. ปนี้บริษัทฯ มแีผนงบลงทนุอยางไร และมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตดวยหรือไม 
 6. เปาหมายยอดขายและกําไรวาเติบโตประมาณกี่เปอรเซนต  
 7. ความคืบหนาในการดําเนนิงานการผลิตทีพ่มาในบริษทัที่เพิง่กอต้ัง  
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นายบุญดี  อํานวยสกุล     (กรรมการผูจดัการ) 
 ขอตอบเทาที่จาํคําถามได ในสวนเร่ืองของคาใชจายตางๆ บริษทัฯ ไดมีการเตรียมแผนทุกอยางใน
การปรับตัว เพราะในปนี้เปนปที่บริษทัฯ จะตองตอสูกบัภาวะเศรษฐกิจตามที่ประธานกรรมการบริษัทไดเรียนให
ทราบแลว อันที่จริงแลวบริษทัฯ ไดปรับเปลี่ยนเร่ืองกระบวนการทาํงาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมา
โดยตลอด บริษัทฯ ไดทาํหลายอยางที่จะตอสูกับคาใชจายตางๆ ทีเ่พิ่มข้ึน เชน การเพิ่มงานการผลิตในพมาหรือ
วาแมสอดที่บริษัทฯ ไดทาํอยูเพื่อเปนการลดตนทุนลงสวนหนึง่ สําหรับคาใชจายในเร่ือง Exchange Rate ที่
เปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงมากโดยเฉพาะคาเงินเยน  บริษทัฯ กพ็ยายามปรับตัวและทํา Order ใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายตางๆ  
 สําหรับผลประกอบการดานยอดขายในปนี้นาจะเพิ่มไมมากหรือวาใกลเคียงกับปที่ผานมา สวน
กําไรอาจจะลําบากสําหรับภาวะเศรษฐกจิเชนนี้ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะทําเต็มทีทุ่กวิถีทาง 

นางสาวดรณุรัตน   ภยิโยดิลกชยั (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต)  

 กําลังการผลิตของเส้ือผาเด็กและปริมาณการผลิตจริงกเ็พิ่มข้ึน ในขณะที่ของชุดชั้นในสตรีกลับ
ลดลง อยากทราบวาแนวโนมจะเปนเชนนีต้อไปหรือไม และมาจากสาเหตุอะไร 

นายบุญดี  อํานวยสกุล     (กรรมการผูจดัการ) 
 ในแตละปแนวโนมกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงไมเทากนั อยางปที่แลวเส้ือผาเด็กเพิม่ข้ึน
มาก แตในปนี้อาจจะไมไดเพิ่มข้ึนเหมือนปกอน   สวนชุดชั้นในสตรีมีกําลังการผลิตทั้งหมดสองสวน คือ กาํลัง
การผลิตสําหรับตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะ Balance กําลังการผลิตทั้งสองสวนนีอ้ยู
ตลอดเวลาเพือ่ใหเกิดความคลองตัวสูงสุด โดยพจิารณาวาปไหนควรจะเพิม่สัดสวนตรงไหน ก็ข้ึนอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราแลกเปล่ียน ทัง้นี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ   

นางสาวดรณุรัตน   ภยิโยดิลกชยั (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกนัชีวิต)  

 งบลงทุนในปนี้เปนอยางไร บริษัทฯ จะขยายกาํลังการผลิตหรือไม หรือวาคงที่เทาเดิม  หรือวาจะลด
พนักงานลง แตเพิ่ม Productivity แทน 

นายบุญดี  อํานวยสกุล     (กรรมการผูจดัการ) 
 เนื่องจากวาบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ ที่กบินทรบุรี  ลําพนู และศรีราชานัน้ BOI หมดลง ดังนั้นในปนี้
บริษัทฯ จงึเร่ิมขอ BOI ใหม โดยมีการลงทุนในเคร่ืองจักรประมาณ 100 กวาลานบาท และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยใชเคร่ืองจักรทนัสมยัมากข้ึน เชน ใชเคร่ืองจักร Auto เพิม่ข้ึน เพื่อทดแทนแรงงานที่คาแรงสูงข้ึนเร่ือยๆ  
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นายสําเรงิ   มนูญผล (ผูถือหุน)  

 ผมกังวลแทนไทยวาโกวาปนีส่ิ้งทอจะลําบาก และเจอปญหาคาแรง 300 บาท ผมในฐานะผูลงทุน
คิดกังวลไปไกลวาถาวนัหนึง่สุภาพสตรีไมใสเส้ือชั้นในแลวจะเปนเชนไร ผมจะไดเงนิปนผลจากไหน แตพอมานกึ
ถึงวาผูบริหารไทยวาโกมวีิสัยทัศนที่ดี ขยนั และซ่ือสัตย จงึรูสึกดีข้ึน  และชวงนี้มีขาวผูหญิงเปนมะเร็งเตานม ซึง่
ทางการแพทยเปดเผยวาถาใสเส้ือชั้นในจะชวยเร่ืองมะเร็งเตานมได จงึฝากใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเร่ือง
เส้ือชั้นในวาโกปองกนัมะเร็งเตานม และวนันัน้ผมจะไดเงินปนผลมากกวา 2.40 บาท 

 เมื่อไมมีทานผูถือหุนเสนอเร่ืองอ่ืนเพิม่เติม กรรมการผูจัดการจงึไดเรียนเชิญประธานทีป่ระชุมกลาวปด
การประชุม 

 ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ได
มอบความไววางใจ  ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึง่ 

 จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษทัต้ังใจที่จะทาํใหบริษัทฯ มีการเปล่ียนแปลงที่ดี 
และเปนบริษทัฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที ่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสีย ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต  ดวยวธิีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับ
ความไววางใจจากทานผูถือหุน  

 เมื่อไมมีกิจการที่จะหารือกันในท่ีประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม 
 

ปดประชุมเวลา 15.05 นาฬกิา 
 

มนู   ลีลานวุฒัน 
       ------------------------------------ 

 ( นายมน ู   ลีลานวุัฒน  ) 
ประธานที่ประชุม 

ผูบันทกึ 

 
    อรอนงค  แสงพุมพงษ 
------------------------------------ 

(นางอรอนงค  แสงพุมพงษ) 
       เลขานกุารบริษัท 

 


