บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44
เมื่อวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล
เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
เมื่อไดเวลานัดประชุม นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดแจงตอทีป่ ระชุมวา ขณะนี้
เวลา 14.00 นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) มีผถู ือหุน
และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมจํานวน 123 คน เปนจํานวนผูถือหุน 165 ราย ถือหุนรวมกันทัง้ สิ้น
110,143,105 หุน คิดเปนรอยละ 91.79 ของจํานวนหุน ที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึง่ มีจํานวนทัง้ หมด
120,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 36 “ในการประชุมผูถือหุน ตองมีผถู อื หุน
และผูรับมอบฉันทะจากผูถ อื หุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึง่ ของจํานวนผูถือหุน ทั้งหมด
และตองมีหนุ นับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”
ทั้งนี้บริษทั ฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถือหุน ที่มสี ิทธิในการประชุมสามัญผูถ อื หุนครั้งที่ 44 (Record Date)
ในวันจันทรที่ 25 มีนาคม 2556 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธีปดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีผูถือหุนทัง้ สิ้น 1,073 ราย รวม
เปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และไดเรียนเชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่
ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม
และกลาวเปดการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ ที่ 44 ประจําป 2556 จากนัน้ ประธานทีป่ ระชุมมอบหมายใหนายบุญดี
อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษทั กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูส อบบัญชีทเี่ ขารวมประชุมในครัง้ นี้
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจดั การ ไดแนะนํากรรมการบริษทั กรรมการชุดยอย เลขานุการ
บริษัท กรรมการบริหาร ผูบ ริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีทเี่ ขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม 11 ทาน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
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-22. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป

3. นายบุญดี

อํานวยสกุล

4. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

5. นายอํานวย

บํารุงวงศทอง

6. นายธรรมรัตน โชควัฒนา
7. รศ.ดร.กุลภัทรา สิโรดม
8. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

9. นางศรัณยา

จินดาวณิค

10. นายกฤช

ฟอลเล็ต

11. รศ.นเรศร

เกษะประกร

รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษทั
กรรมการรองผูจัดการ
กรรมการบริษทั
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษทั
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสีย่ ง

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ทาน คือ
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
กรรมการที่ปรึกษา
2. นายยูโซะ
อิเดะ
รองประธานกรรมการบริษัท
3. นายอิคูโอะ
โอตานิ
กรรมการบริษทั
4. นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
กรรมการบริษทั
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-3ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

แสงพุมพงษ

เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
นางอรอนงค

กรรมการบริหารทานอืน่ ที่เขารวมการประชุม 6 ทาน คือ
1. นายมนัส
องคสรณะคม
กรรมการบริหารความเสีย่ ง
กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
2. นายสุวทิ ย
วงศเจริญวุฒภร
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Children Wear
3. นางนงลักษณ
เตชะบุญเอนก
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑชุดชั้นใน
4. นางสาวณัฐชรินธร พงศสุภาจินตภา
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายศูนยวิจยั พัฒนาและนวัตกรรม
5. นางศิริวรรณ
วิลาสศักดานนท
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายผลิตภัณฑ Wienna
6. นางสาวการุณี
สุหราย
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ผูสอบบัญชีของบริษัทฯ จาก บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ไดเขารวม
ประชุมเพื่อทําหนาทีใ่ นการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครัง้ นี้ 2 ทาน คือ
1. ดร.ศุภมิตร
2. นายวิชัย

เตชะมนตรีกลุ
เลิศทนงศักดิ์

ดังนัน้ ในการประชุมสามัญผูถือหุน ครัง้ นี้ ประธานกรรมการบริษทั
ประธานกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการสรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสีย่ ง ประธาน
กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษทั ฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ได
แนะนํา
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-4ตัวแทนจากผูส อบบัญชี ซึ่งทําหนาทีเ่ ปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญ
ผูถือหุนครั้งนี้
นางสาวธัญลักษณ ลิ้มรังษี
ซึ่งเปนผูส อบบัญชี จากบริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับ
เจาหนาที่ของบริษัทฯ ทีท่ าํ หนาที่บนั ทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
จากนั้นกรรมการผูจัดการ ไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัท ชี้แจงรายละเอียดเกีย่ วกับการประชุม
และวิธกี ารออกเสียงลงคะแนน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษทั ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป
2556 บริษัทฯ ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดี เกี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุน อยางเปนธรรมและ
เทาเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับ
การพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย และเผยแพรบนเว็บไซตของบริษัทฯ นัน้ เมื่อครบระยะเวลาตามทีบ่ ริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวา
ไมมีผูถือหุน ทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชือ่ บุคคลเพือ่ รับการพิจารณาเลือกตัง้
เปนกรรมการ
2. เปดโอกาสใหผูถือหุน จัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุน ผานทาง e-mail
หรือไปรษณียลงทะเบียน มายังบริษัทฯ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ผลปรากฏวามีผูถือ
หุน 1 ทานสงคําถามลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุนมายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษัทจะตอบคําถาม
ทั้งหมดภายหลังจากจบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่องอื่นๆ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุน ที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูร ับ
มอบฉันทะได
สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึง่
หุนเปนหนึง่ เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถอื หุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็น
ดวย ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไม
เห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานัน้ จากนัน้ จะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทัง้ หมดทีม่ ารวม
ประชุม สวนทีเ่ หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงทีเ่ ห็นดวยในวาระนัน้ ๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถอื หุนทําหนังสือมอบฉันทะให
ผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผูถือหุน
โดยสงหนังสือมอบฉันทะให
บริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษทั ฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถ ือหุนไวในระบบประมวลผลเรียบรอยแลว
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-5และในกรณีทมี่ ีผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่ม
แลว ผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยงั ไมไดเริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับ
รวมคะแนนเสียงของผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม ตั้งแตวาระที่
ไดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมตอไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มี
ผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่มเทานัน้
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ
Barcode ซึ่งผูเ ขารวมประชุมจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน

จะนับคะแนนดวยระบบ

การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงให
ยกปายคะแนน เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็น
พรอมทัง้ ลงนาม ซึ่งเจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุน ทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตัง้ แตลงทะเบียน
มารวมประชุม โปรดระบุความเห็นเลือกตัง้ กรรมการเปนรายบุคคลพรอมทัง้ ลงนาม กรณีมีผูไม
เห็นดวยหรืองดออกเสียงในการเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับ
คะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้ เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุก
ทาน
กรรมการบริษทั ในฐานะผูถอื หุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการ
ทุกวาระ ในกรณีที่ผูถือหุน มอบฉันทะใหกรรมการบริษทั เปนผูลงมติแทน ใหเปนไปตามที่ผถู ือหุน ระบุในหนังสือ
มอบฉันทะ
ตอจากนัน้ ประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปน
ผูดําเนินการประชุมตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของ
บริษัทฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่
ระบุไวในหนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 5
คน เปนจํานวนผูถือหุน 6 ราย ซึ่งถือหุน 11,205 หุน รวมเปนผูถ ือหุน และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ สิน้
128 คน เปนจํานวนผูถ ือหุน 171 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 110,154,310 หุน คิดเปนรอยละ 91.80 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
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-6วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 เมือ่ วันที่ 23 เมษายน 2555
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับ
แตวันประชุมสามัญผูถ ือหุน ซึ่งไดสง ใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกําหนด พรอมทัง้ ไดเผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสง
สําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ใหแกทานผูถือหุน
ลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนัน้ คณะกรรมการบริษัทมีความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ได
บันทึกขึ้นไวอยางถูกตองแลว
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 43
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,154,310 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2 รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปทผี่ านมา
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงาน
ของบริษัทฯ ในป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสง
ใหแกทา นผูถ อื หุนเปนการลวงหนา พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซึง่ รายงานดังกลาวไดจัดทําขึน้ ตามขอกําหนด
ของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผู
ถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไม
ตองมีการลงมติ จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 1
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 187,250 หุน รวมเปนผูถ ือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น
129 คน เปนจํานวนผูถ ือหุน 173 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 110,341,560 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
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-7วาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบปบัญชีของ
บริษัทฯ ซึง่ ผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ
ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงานประจําป 2555 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทา นผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญ
ประชุมเพื่อพิจารณาแลว ทานผูถือหุน มีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตงิ บการเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพจิ ารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัตงิ บการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31
ธันวาคม 2555
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,341,560 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนีม้ ีผูมารวมประชุมเพิ่ม 2
คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึง่ ถือหุน 1,500 หุน รวมเปนผูถือหุน และผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทัง้ สิ้น 131
คน เปนจํานวนผูถือหุน 175 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 110,343,060 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวนหุน ที่
ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตรา
หุนละ 0.25 บาท (รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขนึ้ อยูก ับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะ
เศรษฐกิจเปนหลัก
ในป 2555 บริษัทฯ มี
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา
3,010,163,146.61 บาท
บวก กําไรสุทธิประจําป 2555
431,832,847.72 บาท
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-8หัก

รวม

ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนพนักงาน
กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิน้

_14,286,158.00
3,427,709,836.33

บาท
บาท

ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาผลการ
ดําเนินงาน รวมทั้งสภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
1. เสนอตั้งสํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการ
บริษัทจึงขอเสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทัว่ ไป เปนจํานวนเงิน 21,591,642.39 บาท
2. เสนอจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.40 บาท จากจํานวน
120,000,000 หุน รวมเปนเงินปนผลจายทั้งสิน้ 288,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.69 ของกําไรสุทธิประจําป
2555 โดยจายจากกําไรสุทธิที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนีก้ ารจายเงินปนผลดังกลาว
ใหจายแกผูถือหุนที่มสี ทิ ธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชือ่ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถอื หุนที่มีสทิ ธิรบั เงินปนผลใน
วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556 และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวยวิธีปดสมุดทะเบียนพักการโอนหุนในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยกําหนด
จายเงินปนผลในวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว
และไมสงผลกระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ ซึ่งบริษทั ฯ จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป เปน
จํานวนเงิน 3,118,118,193.94 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิการจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารอง
ทั่วไป จํานวนเงิน 21,591,642.39 บาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุน ละ 2.40 บาท จํานวนเงิน
288,000,000 บาท โดยจายจากกําไรสุทธิเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ตามที่
คณะกรรมการเสนอ
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-9ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,343,060 เสียง คิดเปนรอยละ 100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มีผูมารวมประชุมเพิ่ม
2 คน เปนจํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 29,550 หุน รวมเปนผูถอื หุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น
133 คน เปนจํานวนผูถ ือหุน 177 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิน้ 110,372,610 หุน คิดเปนรอยละ 91.98 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 5 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา
71 และตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจาก
ตําแหนงเปนจํานวนหนึง่ ในสามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออก
โดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึง่ ในสาม กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจาํ นวน 15 ตําแหนง ซึง่ ในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่
44 มีกรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นายยูโซะ
3. นางสาวศิริกุล

อิเดะ
ธนสารศิลป

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
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- 10 4. นายคิโยทากะ
5. รศ.ดร. กุลภัทรา

ฮิโรชิมา
สิโรดม

กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษทั ฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
ลวงหนากอนการประชุมสามัญผูถือหุน
ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปน
กรรมการแตอยางใด
โดยได
คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการทีม่ ีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง
พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อเขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ
ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะผูน าํ วิสยั ทัศน คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเชีย่ วชาญจาก
หลากหลายวิชาชีพ
รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะกรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผา นมา
ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ.
2535 และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามที่
คณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้งกรรมการที่ครบกําหนด
ออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน 5 คน กลับเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัทตอไปอีกวาระหนึ่ง คือ
1.
2.
3.
4.
5.

นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายคิโยทากะ
รศ.ดร. กุลภัทรา

ลีลานุวัฒน
อิเดะ
ธนสารศิลป
ฮิโรชิมา
สิโรดม

อนึ่งตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 86 และขอบังคับของบริษัทฯ ขอ
30 ระบุวา “หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนในหางหุน สวนสามัญ หรือเปนหุน สวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือ
เปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับ
กิจการของบริษัทฯ ไมวา จะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชนผูอนื่ เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุน ทราบ
กอนทีจ่ ะมีมติแตงตั้ง”
ดังนัน้ กอนทีท่ ปี่ ระชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบาง
ทานที่เสนอใหเลือกตั้งในคราวประชุมนี้เปนกรรมการของบริษัทอื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และ
เปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ดังนี้
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- 11 1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นางสาวศิริกุล ธนสารศิลป

ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด

ทั้งนี้ประวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททัง้ 5 คน พรอมทั้ง
นิยามกรรมการอิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุน ลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุน ทุกทานทั้งเห็นดวย
ไมเห็นดวย หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละคน และเมื่อลงคะแนน
ครบทั้ง 5 คนแลว ขอใหสง บัตรลงคะแนนพรอมลงนามใหกับเจาหนาที่ของบริษทั ฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออก
ตามวาระ เปนรายบุคคล ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน
2. นายยูโซะ
อิเดะ
3. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป
4. นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
5. รศ.ดร. กุลภัทรา
สิโรดม
มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออก
ตามวาระ ดวยการลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1.
2.
3.
4.
5.

นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายคิโยทากะ
รศ.ดร. กุลภัทรา

ลีลานุวัฒน
อิเดะ
ธนสารศิลป
ฮิโรชิมา
สิโรดม

เห็นดวย
ไมเห็นดวย
งดออกเสียง
จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ* จํานวนเสียง รอยละ*
110,372,610 100.0000
110,189,110 99.8337
183,500 0.1663
110,189,110 99.8337
183,500 0.1663
110,372,610 100.0000
110,372,610 100.0000
-

หมายเหตุ * : คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน ทีม่ าประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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- 12 ดังนั้น คณะกรรมการบริษัท ป 2556 จํานวน 15 คน มีดังนี้
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายมนู
ลีลานุวัฒน
3. นายยูโซะ
อิเดะ
4. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป
5. นายบุญดี
อํานวยสกุล
6. นายอะสึชิ
ทะบะตะ
7. นายอํานวย
บํารุงวงศทอง
8. นายธรรมรัตน
โชควัฒนา
9. นายอิคูโอะ
โอตานิ
ฮิโรชิมา
10. นายคิโยทากะ
11. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
12. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
13. นางศรัณยา
จินดาวณิค
14. นายกฤช
ฟอลเล็ต
15. รศ.นเรศร
เกษะประกร
ทั้งนี้บริษทั ฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษทั ทัง้ คณะ โดยมี
จํานวน 5 คน จากทัง้ หมด 15 คน คือ
1. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
2. นางพรรณี
3. นางศรัณยา
จินดาวณิค
4. นายกฤช
ฟอลเล็ต
5. รศ.นเรศร
เกษะประกร
วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงิน
หรือทรัพยสินอื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะ
อื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เปนกรรมการของบริษัทฯ ทัง้ นี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการทีก่ รรมการไดรับใน
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- 13 ฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิมที่ประชุมผูถือหุน ไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินป
ละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่
ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ เปนจํานวนเงินทัง้ สิน้ 14,560,000
บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
13,000,000 บาท
- คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
572,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
688,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
52,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
32,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
216,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทน
กรรมการ ในป 2556 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงิน
จํานวนเงินคาตอบแทนที่จา ยในปทผี่ านมา
และ
คาตอบแทนทีไ่ ดรับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผูถอื หุน
เปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําป : จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นําไปพิจารณาจัดสรร
2. คาเบี้ยประชุม
: จายเฉพาะผูท เี่ ขาประชุม
รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม ดังนี้

1. คาเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประธาน

กรรมการ

12,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง
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- 14 ประธาน
2. คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)

60,000 บาท/ ครั้ง

กรรมการ
30,000 บาท/ ครั้ง

ทัง้ นี้ การพิจารณาหลักเกณฑคา ตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุม
คณะกรรมการบริษัทและไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัท ไดพจิ ารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึง
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000
บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนีไ้ มรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นทีก่ รรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจาง
ของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผถู ือหุน
อนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวาจะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรบั คะแนนเสียงไม
นอยกวาสองในสามของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน ซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการได
ภายในวงเงินที่เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,201,310 เสียง คิดเปนรอยละ 99.8448
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
171,300 เสียง คิดเปนรอยละ 0.1552
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของ
บริษัทฯ ขอ 49 “ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ”
และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนนั้ ใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน เลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซงึ่ ออกไปนัน้ จะถูกเลือกกลับเขา
รับตําแหนงอีกก็ได”
ในป 2555 ที่ประชุมผูถือหุน ไดมีมติแตงตั้ง
ตอหนา.../15

- 15 - 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
กําหนดจํานวนเงินคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ทัง้ สิน้ 1,705,000 บาท
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถอื หุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี
และกําหนดคาสอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการ
ปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทํางานทีด่ ี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของ
สํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย 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 เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของ
บริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา 2 ป คือ ในป 2554 - 2555 สวนผูสอบบัญชีทานอื่นยังไมเคยเปนผูลงลายมือชือ่ ใน
งบการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษทั ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ไดเสนอใหมกี ารแตงตั้ง
โดยที่ประชุมสามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอย
ดวย โดยที่ผสู อบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับ
บริษัทฯ บริษทั ยอย ผูบริหาร ผูถือหุน รายใหญ หรือผูท ี่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
บริษัทฯ
และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสาํ นักงานสอบบัญชีที่
ผูสอบบัญชีสังกัด บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี ดังนี้
- คาตรวจสอบงบการเงินประจําป
- คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป
- คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3
- คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3
- คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY

865,000
90,000
315,000
300,000
25,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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- 16 - คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิ้น

140,000
1,735,000

บาท
บาท

นอกจากนีเ้ ห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุน รับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน
5 บริษัท ซึ่งคาสอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานัน้ ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบ
บัญชี เปนจํานวนเงินรวม 2,595,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทัง้ สิ้น
4,330,000 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั แิ ตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูส อบบัญชี และ
กําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2
และขอ 4 )
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัว
และครอบคลุมการทําธุรกรรมประเภทตางๆ ทีเ่ กี่ยวของกับการดําเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลว
เห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน พิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษทั ฯ
ขอ 2 และขอ 4) ตามรายละเอียดในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้

วาระที่ 7

วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ขอ 2. ขาย โอน จํานอง จํานํา ขอ 2. ขาย โอน แลกเปลี่ยน และจําหนาย เพื่อจัดหมวดหมูของ
แลกเปลี่ยน
และจําหนาย
ลักษณะธุรกรรมให
ทรัพยสนิ โดยประการอื่น
ชัดเจนยิง่ ขึน้
ทรัพยสนิ โดยประการอื่น
ขอ 4. กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก ขอ 4. กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ธนาคาร นิติบคุ คล หรือ
ธนาคาร นิตบิ ุคคล หรือสถาบัน
สถาบันการเงินอื่น และ
การเงินอื่น และใหกูยมื เงินหรือ

เพื่อใหครอบคลุมการทํา
ธุรกรรมและการดําเนิน
กิจการงานของบริษัท
ตอหนา.../17

- 17 วัตถุประสงคปจจุบัน
ใหกูยืมเงินหรือใหเครดิตดวย
วิธีการอื่น โดยจะมีหลักประกัน
หรือไมก็ตาม รวมทัง้ การรับ ออก
โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ
ตราสารที่เปลีย่ นมือไดอยางอื่น
เวนแตในธุรกิจธนาคาร ธุรกิจ
เงินทุน และธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมี
หลักประกันหรือไมก็ตาม ทําการจํานําและ
รับจํานํา ทําการจํานองอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพย รับจํานองทรัพยสินเพื่อ
ค้ําประกันการเขาทํางานของพนักงาน
บริษัท รับจํานองเพื่อประกันการชําระหนี้
ของบริษัท ขายฝากทรัพยสิน รับขายฝาก
ทรัพยสิน เพื่อประโยชนในกิจการของ
บริษัท และใหประกันหรือเขาเปนนาย
ประกันสําหรับบุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ
หรือสําหรับการที่บุคคลหรือนิติบุคคล
เหลานั้นจะปฏิบัติตามสัญญาตางๆ และ
เฉพาะอยางยิ่งแกลูกคา บุคคล หรือ
นิติบุคคลอื่นที่ทําการติดตอกับบริษัท
รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลักหลัง
ตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น
เวนแตในธุรกิจสถาบันการเงิน

และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยืน่ จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษทั ฯ ตามคําแนะนําของนาย
ทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมตั ิแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษทั ฯ
ขอ 2 และขอ 4) ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอ ยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุน ซึง่ มา
ประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห
สนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) และมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยืน่
จดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ
ตามคําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ตอหนา.../18

- 18 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทัง้ หมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสทิ ธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

หลังจากสิน้ สุดวาระการประชุมสามัญผูถ ือหุน กรรมการผูจัดการแจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุน 1 ทาน
ไดสงคําถามลวงหนามายังบริษัทฯ ขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูอา นและตอบคําถามจากผูถือหุน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน)
ผูถือหุน คือ คุณประวิตร พงศสถิตสุนทร ไดสงคําถามลวงหนามาที่บริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจไม
สามารถมารวมประชุมได จึงขอใหบริษัทฯ ไดตอบขอซักถามในวันประชุมผูถือหุน ดังนี้
คําถามขอ 1 อยากทราบคุณสมบัติ วัสดุของฟองน้ําในสินคารุน “เย็นอก ก็เย็นใจ” เปน
Innovation Cool ชนิดเดียวกับนวัตกรรมของ Cool Biz หรือไม
คําตอบ
ทั้งสองนวัตกรรมนี้เปนคนละชนิดกัน โดยในรุนของ Wacoal COOL “เย็นอก ก็
เย็นใจ” อยูในกลุมสินคายกทรง มีนวัตกรรม Cool Fabric ผาทีม่ ีคณ
ุ สมบัติดูดซับเหงื่อ ระบายอากาศไดดีและ
แหงเร็ว สวนนวัตกรรมของ Cool Biz อยูในกลุมสินคา Hip Pants มีการเคลือบสารที่พื้นผิวผาซึ่งชวยดูดซับเหงือ่
และความรอนไวเมื่อรางกายรูสึกรอนและมีเหงื่อ จะทําใหอุณหภูมทิ ี่ผวิ ผาที่สัมผัสรางกายปรับลดลง ผูสวมใสจงึ
รูสึกเย็นสดชืน่ ตลอดทั้งวัน
คําถามขอ 2 ในรุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัวหรือไม เพราะสังเกตวารุน
Underwear : W65U14 ไมมีเพชร
คําตอบ
รุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัว รวมถึงรุน Underwear :
W65U14 ที่มเี พชรประดับเล็กนอยอยูบนลายผาดานหนา
คําถามขอ 3 หนาปกของรายงานประจําป ควรบอกรุนสินคาไว และนาจะเปนรุนที่ออกใหม
อยางเชนปนี้ รุน ที่ไดรับ Innovation Cool นาจะออกมานําเสนอ
คําตอบ

บริษัทฯ ขอรับพิจารณาในครั้งถัดไป
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- 19 คําถามขอ 4
Hedge ไวหรือไม

จากการแข็งคาของเงินบาทอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดทํา Forward หรือ Natural

คําตอบ
บริษัทฯ ไดมีการทํา Forward Contract ไว โดยในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรจาก
การทํา Forward ไวประมาณ 10 ลานบาท
ขอที่ 5
ไมไดเปนคําถาม แตเปนคําชมบอกวาขอขอบคุณทานประธานกรรมการบริษทั
(คุณมนู ลีลานุวัฒน) และคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดรักษาคําพูดในการปดประชุมผูถือหุน ทุกครั้งวา
“คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย
ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการทํางานที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความ
ไววางใจจากทานผูถือหุน ” ซึ่งไดพิสูจนใหเห็นวา ผลงานของบริษัทฯ พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ป จายปนผล
สูงสุดตั้งแตเปลี่ยนพารจาก 10 บาท เปน 1 บาท รวมทั้งเปอรเซ็นตการจายก็มิไดลดลงแตอยางใด ยังไมรวมถึง
การที่บริษทั ฯ ไดรับรางวัลผลประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดตอกันเปนปที่ 5
ตอบ

ขอขอบคุณทานผูถือหุน สําหรับคําถามมีเพียงเทานี้

จากนั้นกรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผถู ือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะตอที่ประชุม ซึง่ มีผู
ถือหุนจํานวน 3 ราย มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สาํ คัญไดดังนี้
นายวิทยา พันธุชนะวาณิช (ผูถือหุน)
ขอยอนถามเกีย่ วกับงบการเงิน หนา 97 เกี่ยวกับเงินลงทุนทัว่ ไปที่มผี ลขาดทุน 22.67 ลานบาท
อยากทราบวา ผลขาดทุนดังกลาวคือคาเสื่อมการดอยคาใชหรือไม ถาลองเทียบราคาตลาดในปจจุบันแลวมีผล
กําไรหรือขาดทุน
และหนาที่ 65 การลงทุนในบริษัทอื่นทั้งทางตรงและทางออมมีประมาณ 23 บริษัท อยากทราบวามี
บริษัทใดบางที่ไมมีผลตอบแทน หรือวาไมมีกาํ ไร และบริษัทฯ มีนโยบายอยางไร
นางอรอนงค แสงพุมพงษ (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน)
สําหรับคําถามที่ 1
เปนเรื่องขาดทุนจากเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากวาบริษัทฯ มีเงินลงทุนใน
บริษัทหนึง่ ซึ่งไดตั้งดอยคาไวเรียบรอยแลวทั้งหมดเต็มจํานวน แตบริษทั ดังกลาวไดปด กิจการลง บริษัทฯ จึงกลับ
รายการดอยคา และบันทึกผลขาดทุนจากการลงทุนดังกลาว ซึ่งสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดในป 2555
สําหรับคําถามที่ 2
ในรายงานประจําป หนา 65 เปนเงินลงทุนที่บริษทั ฯ ถือหุนตัง้ แตรอยละ 10
ขึ้นไป มีจํานวน 23 บริษัท ซึ่งจะมีทงั้ ที่มีผลตอบแทนและไมมีผลตอบแทน บางบริษทั มีการตั้งดอยคาซึง่ มี
รายละเอียดคอนขางมาก บริษัทฯ รบกวนขอรายชื่อทานผูถือหุน ไว และจะสง e-mail ตอบกลับไป พรอมทั้ง
บันทึกแจงใหผูถือหุนไดรับทราบ
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- 20 รายละเอียดทีไ่ ดตอบผูถือหุนทาง e-mail คือ บริษัทฯ มีเงินลงทุน 23 บริษัท มีราคาทุน 411.91
ลานบาท ปจจุบันมีมูลคาตามบัญชี (Book Value) รวม 1,706.03 ลานบาท มีเงินปนผลในป 2555 รวม 145.09
ลานบาท คิดเปนผลตอบแทน 35.20% เมือ่ เทียบกับราคาทุน ซึ่งเปนอัตราที่มากกวาเงินฝากประจําหรือพันธบัตร
รัฐบาล โดยใน 23 บริษัทดังกลาว มี 4 บริษทั ทีย่ ังไมมีผลตอบแทน เนื่องจากยังมีผลขาดทุน โดยบริษทั ฯ มี
นโยบายการลงทุนในบริษทั ที่เปน Supply Chain ของบริษัทฯ เปนหลักและธุรกิจอื่นบาง ทัง้ นีก้ ารลงทุนยอมมี
ความเสีย่ ง แตในภาพรวมบริษัทฯ ไดเงินปนผลรับในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเงินที่ลงทุนไป
นายวิทยา พันธุชนะวาณิช (ผูถือหุน)
บริษัทฯ มีเปาหมายในปนี้อยางไร
นายมนู ลีลานุวัฒน (ประธานกรรมการบริษัท)
ปนี้เปนปที่ลาํ บาก เนื่องจากคาแรงขั้นต่ําของประเทศขึน้ มาเปน 300 บาท และคาเงินบาทของไทย
แข็งคาขึ้นมากอาจจะเรียกไดวาคาเงินบาทแข็งคามากที่สุดในโลก ในขณะที่คคู ารายใหญของไทยวาโก คือ
ญี่ปุนมีคาเงินเยนลดลง 20 กวาเปอรเซนต และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากปจจัยทั้งหมดนี้สง ผลใหปนี้เปนปที่
นักอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงไทยวาโกตองพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการขาดทุน ซึ่งทางบริษัทฯ
ไดหาวิธกี ารทุกวิถที างเทาทีจ่ ะทําไดในการที่จะลดผลกระทบอันนี้ใหนอ ยที่สุด
โดยคณะกรรมการมีการ
ปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย
(ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
ขอทราบขอมูลผลประกอบการไตรมาส 4 ดังนี้
1. สาเหตุที่ยอดขายเติบโตคอนขางนอยในไตรมาส 4 ถาเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จะเห็นวาการ
เติบโตคอนขางมาก แตถาไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 4 ปที่แลวจะเติบโตคอนขางนอย
2. คาใชจายในการขายของไตรมาส 4 ซึง่ ปกติเปนชวง Low Season แตทําไมไตรมาส 4 ถึงมี
คาใชจายในการขายเมื่อเทียบกับยอดขายคิดเปนเปอรเซนตแลวสูงวาไตรมาสอื่น
3. คาใชจายในการบริหารลดลงมาคอนขางมากประมาณ 30% YOY ไมทราบวามาจากสาเหตุ
อะไร
4. บริษัทฯ มีวิธีการใดในการตอสูกับเรื่องคาแรงขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึน้ และเรื่องการแขงขันใน
อุตสาหกรรม เชน การนําเขาสินคาจากประเทศจีนที่มีมากขึ้น และการแขงขันแฟชั่นที่เพิม่ มากขึ้น
5. ปนี้บริษัทฯ มีแผนงบลงทุนอยางไร และมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตดวยหรือไม
6. เปาหมายยอดขายและกําไรวาเติบโตประมาณกี่เปอรเซนต
7. ความคืบหนาในการดําเนินงานการผลิตทีพ่ มาในบริษทั ที่เพิง่ กอตั้ง
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- 21 นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจดั การ)
ขอตอบเทาที่จาํ คําถามได ในสวนเรื่องของคาใชจายตางๆ บริษทั ฯ ไดมีการเตรียมแผนทุกอยางใน
การปรับตัว เพราะในปนี้เปนปที่บริษทั ฯ จะตองตอสูกบั ภาวะเศรษฐกิจตามที่ประธานกรรมการบริษัทไดเรียนให
ทราบแลว อันที่จริงแลวบริษทั ฯ ไดปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการทํางาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมา
โดยตลอด บริษัทฯ ไดทาํ หลายอยางที่จะตอสูกับคาใชจายตางๆ ทีเ่ พิ่มขึ้น เชน การเพิ่มงานการผลิตในพมาหรือ
วาแมสอดที่บริษัทฯ ไดทาํ อยูเพื่อเปนการลดตนทุนลงสวนหนึง่ สําหรับคาใชจายในเรื่อง Exchange Rate ที่
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงมากโดยเฉพาะคาเงินเยน บริษทั ฯ ก็พยายามปรับตัวและทํา Order ใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายตางๆ
สําหรับผลประกอบการดานยอดขายในปนี้นา จะเพิ่มไมมากหรือวาใกลเคียงกับปที่ผานมา สวน
กําไรอาจจะลําบากสําหรับภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะทําเต็มทีท่ ุกวิถีทาง
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย
(ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
กําลังการผลิตของเสื้อผาเด็กและปริมาณการผลิตจริงก็เพิ่มขึ้น
ในขณะที่ของชุดชั้นในสตรีกลับ
ลดลง อยากทราบวาแนวโนมจะเปนเชนนีต้ อไปหรือไม และมาจากสาเหตุอะไร
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจดั การ)
ในแตละปแนวโนมกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงไมเทากัน อยางปที่แลวเสื้อผาเด็กเพิม่ ขึ้น
มาก แตในปนี้อาจจะไมไดเพิ่มขึ้นเหมือนปกอน สวนชุดชั้นในสตรีมีกําลังการผลิตทั้งหมดสองสวน คือ กําลัง
การผลิตสําหรับตลาดในประเทศ และตลาดตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะ Balance กําลังการผลิตทั้งสองสวนนีอ้ ยู
ตลอดเวลาเพือ่ ใหเกิดความคลองตัวสูงสุด โดยพิจารณาวาปไหนควรจะเพิม่ สัดสวนตรงไหน ก็ขึ้นอยูกับภาวะ
เศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน ทัง้ นี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอบริษัทฯ
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย
(ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
งบลงทุนในปนี้เปนอยางไร บริษัทฯ จะขยายกําลังการผลิตหรือไม หรือวาคงที่เทาเดิม หรือวาจะลด
พนักงานลง แตเพิ่ม Productivity แทน
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจดั การ)
เนื่องจากวาบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ ที่กบินทรบุรี ลําพูน และศรีราชานัน้ BOI หมดลง ดังนั้นในปนี้
บริษัทฯ จึงเริม่ ขอ BOI ใหม โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 100 กวาลานบาท และเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต โดยใชเครื่องจักรทันสมัยมากขึน้ เชน ใชเครื่องจักร Auto เพิม่ ขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่คาแรงสูงขึ้นเรื่อยๆ
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- 22 นายสําเริง มนูญผล (ผูถือหุน)
ผมกังวลแทนไทยวาโกวาปนสี้ ิ่งทอจะลําบาก และเจอปญหาคาแรง 300 บาท ผมในฐานะผูลงทุน
คิดกังวลไปไกลวาถาวันหนึง่ สุภาพสตรีไมใสเสื้อชั้นในแลวจะเปนเชนไร ผมจะไดเงินปนผลจากไหน แตพอมานึก
ถึงวาผูบริหารไทยวาโกมวี ิสยั ทัศนที่ดี ขยัน และซื่อสัตย จึงรูสึกดีขึ้น และชวงนี้มีขาวผูหญิงเปนมะเร็งเตานม ซึง่
ทางการแพทยเปดเผยวาถาใสเสื้อชั้นในจะชวยเรื่องมะเร็งเตานมได จึงฝากใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่อง
เสื้อชั้นในวาโกปองกันมะเร็งเตานม และวันนัน้ ผมจะไดเงินปนผลมากกวา 2.40 บาท
เมื่อไมมีทา นผูถ ือหุน เสนอเรื่องอืน่ เพิม่ เติม กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานทีป่ ระชุมกลาวปด
การประชุม
ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ได
มอบความไววางใจ ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึง่
จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษทั ตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี
และเปนบริษทั ฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมี
สวนไดเสีย ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับ
ความไววางใจจากทานผูถือหุน
เมื่อไมมีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา
มนู ลีลานุวฒ
ั น
------------------------------------

( นายมนู ลีลานุวัฒน )
ประธานที่ประชุม
ผูบันทึก
อรอนงค แสงพุมพงษ
------------------------------------

(นางอรอนงค แสงพุม พงษ)
เลขานุการบริษัท

