- 11 สิ่งที่สงมาดวยลําดับที่ 1

บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน)
รายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44
เมื่อวันจันทรที่ 22 เมษายน 2556
ประชุม ณ หองเจาพระยา 1 โรงแรมมณเฑียร ริเวอรไซด เลขที่ 372 ถนนพระราม 3 แขวงบางโคล เขต
บางคอแหลม กรุงเทพมหานคร
เริ่มประชุมเวลา 14.00 นาฬิกา
เมื่อไดเวลานัดประชุม นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้เวลา 14.00
นาฬิกา เปนการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 44 ของ บริษัท ไทยวาโก จํากัด (มหาชน) มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวม
ประชุมจํานวน 123 คน เปนจํานวนผูถือหุน 165 ราย ถือหุนรวมกันทั้งสิ้น 110,143,105 หุน คิดเปนรอยละ 91.79 ของจํานวน
หุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ ซึ่งมีจํานวนทั้งหมด 120,000,000 หุน ครบเปนองคประชุม ตามขอบังคับของบริษัทฯ
ขอ 36 “ในการประชุมผูถอื หุน ตองมีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะจากผูถือหุนมาประชุมไมนอยกวา 25 คน หรือไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนผูถือหุนทั้งหมดและตองมีหุนนับรวมกันไมนอยกวา 1 ใน 3 ของจํานวนหุนที่จําหนายไดทั้งหมด จึงจะเปนองคประชุม”
ทั้งนี้บริษัทฯ ไดกําหนดรายชื่อผูถ ือหุนที่มีสิทธิในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 (Record Date) ในวันจันทรที่
25 มีนาคม 2556 และไดรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 โดยวิธี
ปดสมุดทะเบียนในวันอังคารที่ 26 มีนาคม 2556 มีผูถือหุนทั้งสิน้ 1,073 ราย รวมเปนจํานวนหุน 120,000,000 หุน และไดเรียน
เชิญ นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานกรรมการบริษัท ทําหนาที่ประธานที่ประชุม
นายมนู ลีลานุวัฒน ประธานที่ประชุมกลาวขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดสละเวลามารวมประชุม และกลาวเปดการ
ประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 ประจําป 2556 จากนั้นประธานที่ประชุมมอบหมายใหนายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ
เปนผูแ นะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบ
บัญชีที่เขารวมประชุมในครั้งนี้
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ ไดแนะนํากรรมการบริษัท กรรมการชุดยอย เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีที่เขารวมประชุม ดังนี้
กรรมการบริษัทที่เขารวมการประชุม 11 ทาน คือ
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นางสาวศิริกุล

ธนสารศิลป
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ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร

- 12 3. นายบุญดี

อํานวยสกุล

4. นายอะสึชิ

ทะบะตะ

5. นายอํานวย

บํารุงวงศทอง

6. นายธรรมรัตน
7. รศ.ดร.กุลภัทรา

โชควัฒนา
สิโรดม

8. นางพรรณี

วรวุฒิจงสถิต

9. นางศรัณยา

จินดาวณิค

10. นายกฤช

ฟอลเล็ต

11. รศ.นเรศร

เกษะประกร

กรรมการบริษัทที่ลาการประชุม 4 ทาน คือ
1. นายโยชิคาตะ
ซุกาโมโต
2. นายยูโซะ
อิเดะ
3. นายอิคูโอะ
โอตานิ
4. นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา

กรรมการบริษัท
กรรมการผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการรองผูจัดการ
กรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการอิสระ
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการที่ปรึกษา
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท
กรรมการบริษัท

ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
นายบุณยสิทธิ์

โชควัฒนา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน

แสงพุมพงษ

เลขานุการบริษัท
กรรมการบริหาร
ผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน

เลขานุการบริษัท
นางอรอนงค

กรรมการบริหารทานอื่นที่เขารวมการประชุม 6 ทาน คือ
1. นายมนัส
องคสรณะคม
กรรมการบริหารความเสี่ยง
กรรมการบริหาร
ผูบริหารสูงสุดดานบัญชีและการเงิน
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- 13 2. นายสุวิทย

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
ทําหนาที่ในการตอบขอซักถามทางดานบัญชีในครั้งนี้ 2 ทาน คือ
1. ดร.ศุภมิตร
2. นายวิชัย

เตชะมนตรีกุล
เลิศทนงศักดิ์

ดังนั้นในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้ ประธานกรรมการบริษัท ประธานกรรมการตรวจสอบ ประธานกรรมการ
สรรหา ประธานกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง ประธานกรรมการบริหาร ผูบริหารสูงสุดดาน
บัญชีและการเงิน และผูสอบบัญชีของบริษัทฯ เขารวมประชุมดวยตามที่ไดแนะนํา
ตัวแทนจากผูสอบบัญชี ซึ่งทําหนาที่เปนสักขีพยานในการนับคะแนนในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งนี้
นางสาวธัญลักษณ
ลิ้มรังษี
ซึ่งเปนผูสอบบัญชี จากบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และนั่งรวมกับเจาหนาที่ของ
บริษัทฯ ที่ทําหนาที่บันทึกการลงคะแนนเสียงในแตละวาระ
จากนัน้ กรรมการผูจัดการไดมอบหมายใหเลขานุการบริษัทชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและวิธีการออก
เสียงลงคะแนน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ เลขานุการบริษัท ไดชี้แจงรายละเอียดวาการประชุมสามัญผูถือหุนในป 2556 บริษัทฯ
ไดปฏิบัติตามหลักการกํากับดูแลกิจการที่ดเี กี่ยวกับการดูแลสิทธิของผูถือหุนอยางเปนธรรมและเทาเทียมกัน ดังนี้
1. เปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปนวาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณา
เลือกตั้งเปนกรรมการบริษัท ตั้งแตวันที่ 1 - 30 ธันวาคม 2555 ผานระบบขาวของตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และเผยแพร
บนเว็บไซตของบริษัทฯ นั้น เมื่อครบระยะเวลาตามที่บริษัทฯ กําหนดแลวปรากฏวาไมมผี ูถือหุนทานใดเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเปน
วาระการประชุม และ/หรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการ
2. เปดโอกาสใหผูถือหุนจัดสงคําถามลวงหนา สําหรับการประชุมสามัญผูถือหุนผานทาง e-mail หรือไปรษณีย
ลงทะเบียน มายังบริษัทฯ ตามที่ไดแจงไวในหนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ผลปรากฏวามีผูถือหุน 1 ทานสงคําถามลวงหนา
กอนการประชุมสามัญผูถือหุนมายังบริษัทฯ ซึ่งคณะกรรมการบริษทั จะตอบคําถามทั้งหมดภายหลังจากจบวาระที่ 8 พิจารณาเรื่อง
อื่นๆ
3. เปดโอกาสใหผูถือหุนที่ไมสามารถเขารวมประชุม สามารถมอบฉันทะใหกรรมการอิสระเปนผูรับมอบฉันทะได
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- 14 สําหรับวิธีการลงมติตางๆ ในการประชุมครั้งนี้ ใหถือตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 43 คือ ใหนับหนึ่งหุนเปนหนึ่ง
เสียง การออกเสียงลงคะแนนใหกระทําโดยเปดเผย ซึ่งผูถอื หุนสามารถออกเสียงลงคะแนนเสียง เห็นดวย ไมเห็นดวย หรืองดออก
เสียงในแตละวาระ การนับคะแนนเสียงจะนับเฉพาะผูถือหุนที่ออกเสียงลงคะแนน ไมเห็นดวย และ/หรือ งดออกเสียงเทานั้น
จากนั้นจะนําคะแนนเสียงดังกลาวหักออกจากจํานวนเสียงทั้งหมดที่มารวมประชุม สวนทีเ่ หลือจะถือวาเปนคะแนนเสียงที่เห็นดวยใน
วาระนั้นๆ ทั้งนี้ในกรณีที่ผูถือหุนทําหนังสือมอบฉันทะใหผูอื่นมารวมประชุมและออกเสียงลงคะแนนตามความประสงคของทานผู
ถือหุน โดยสงหนังสือมอบฉันทะใหบริษัทฯ ลวงหนานั้น บริษัทฯ ไดบันทึกคะแนนตามความประสงคของผูถือหุนไวในระบบ
ประมวลผลเรียบรอยแลว
และในกรณีที่มีผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมาลงทะเบียนรวมประชุมภายหลังจากการประชุมไดเริ่มแลว ผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนไดตามวาระที่ยังไมไดเริ่มพิจารณา และบริษัทฯ จะนับรวมคะแนนเสียงของผูถือหุน
และผูรับมอบฉันทะที่มารวมประชุมระหวางการประชุมเปนองคประชุม
ตั้งแตวาระทีไ่ ดออกเสียงลงคะแนนเพื่อบันทึกใน
รายงานการประชุมตอไป โดยบริษัทฯ จะแจงใหผูถือหุนทราบในกรณีที่มีผูถือหุน และ/หรือผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมเพิ่ม
เทานั้น
เพื่อใหการนับคะแนนเปนไปดวยความเรียบรอยและโปรงใส บริษัทฯ จะนับคะแนนดวยระบบ Barcode ซึ่งผูเ ขารวม
ประชุมจะเห็นผลคะแนนในแตละวาระบนหนาจอพรอมกัน
การลงคะแนนเสียงในแตละวาระ แยกเปนกรณีตางๆ ดังนี้
1. วาระใดๆ ยกเวนวาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถือหุนทานใดที่ไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใหยกปายคะแนน
เจาหนาที่จะแจกบัตรลงคะแนน โปรดกรอกเลขที่ลงทะเบียนและระบุความเห็นพรอมทั้งลงนาม ซึ่งเจาหนาที่
จะเก็บบัตรลงคะแนนทันทีเพื่อนับคะแนน
2. วาระเลือกตั้งกรรมการ ผูถ ือหุนทุกทานไดรับบัตรลงคะแนนเรียบรอยแลวตั้งแตลงทะเบียนมารวมประชุม
โปรดระบุความเห็นเลือกตั้งกรรมการเปนรายบุคคลพรอมทั้งลงนาม กรณีมีผูไมเห็นดวยหรืองดออกเสียงใน
การเลือกตั้งกรรมการทานใด ใหยกปายคะแนน เจาหนาที่จะนับคะแนน และเมื่อเสร็จสิ้นการลงมติในวาระนี้
เจาหนาที่จะเก็บบัตรลงคะแนนจากผูถือหุนทุกทาน
กรรมการบริษัทในฐานะผูถือหุนขอใชสิทธิลงคะแนนเสียงเห็นดวยตามขอเสนอของคณะกรรมการทุกวาระ ในกรณี
ที่ผูถือหุนมอบฉันทะใหกรรมการบริษัทเปนผูลงมติแทน ใหเปนไปตามที่ผูถือหุนระบุในหนังสือมอบฉันทะ
ตอจากนั้นประธานที่ประชุมไดมอบหมายให นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เปนผูดําเนินการประชุม
ตอไปทุกวาระ ยกเวนวาระที่ 6 พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ ไดมอบหมายให รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ เปนผูดําเนินการประชุม
นายบุญดี อํานวยสกุล กรรมการผูจัดการ เริ่มดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไวใน
หนังสือเชิญประชุมที่ไดจัดสงใหทานผูถือหุน ดังนี้
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 1 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มผี ูมารวมประชุมเพิ่ม 5 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 6 ราย ซึ่งถือหุน 11,205 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 128 คน เปนจํานวน
ผูถือหุน 171 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 110,154,310 หุน คิดเปนรอยละ 91.80 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ
บริษัทฯ
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- 15 วาระที่ 1

พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดมีการจัดทํารายงานการประชุมภายใน 14 วันนับแตวันประชุม
สามัญผูถือหุน ซึ่งไดสงใหแกตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยและกระทรวงพาณิชยภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด พรอมทั้งได
เผยแพรทางเว็บไซตของบริษัทฯ (http://www.wacoal.co.th) และบริษัทฯ ไดจัดสงสําเนารายงานการประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่
43 ซึ่งไดประชุมเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2555 ใหแกทานผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลวนั้น คณะกรรมการบริษัทมี
ความเห็นวารายงานการประชุมดังกลาว ไดบันทึกขึ้นไวอยางถูกตองแลว
ขอใหที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 43
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทรับรองรายงานการประชุมดังกลาว
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,154,310
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 2

รับทราบรายงานกิจการคาในรอบปที่ผานมา

กรรมการผูจัดการไดแจงตอทีป่ ระชุมวา รายงานของคณะกรรมการบริษัท และผลการดําเนินงานของบริษัทฯ ใน
ป 2555 คณะกรรมการบริษัทไดจัดพิมพรายละเอียดลงในรายงานประจําป 2555 ซึ่งไดจัดสงใหแกทานผูถือหุนเปนการลวงหนา
พรอมหนังสือเชิญประชุมแลว ซึ่งรายงานดังกลาวไดจัดทําขึ้นตามขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและ
ตลาดหลักทรัพย และตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวาเนื่องจากวาระนี้เปนวาระเพื่อทราบ ไมตองมีการลงมติ
จึงขอผานไปยังวาระการประชุมตอไป
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 3 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มผี ูมารวมประชุมเพิ่ม 1 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 187,250 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 129 คน เปนจํานวน
ผูถือหุน 173 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 110,341,560 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของ
บริษัทฯ
วาระที่ 3

พิจารณาอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ ไดจัดทํางบการเงิน ณ วันสิน้ สุดรอบปบัญชีของบริษัทฯ ซึ่ง
ผานการตรวจสอบพรอมลงนามรับรองโดยผูสอบบัญชีรับอนุญาตของ บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด และ
ไดผานความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบและคณะกรรมการบริษัทแลว
โดยมีรายละเอียดตามที่ปรากฏในรายงาน
ประจําป 2555 ที่บริษัทฯ ไดจัดสงใหทานผูถือหุน พรอมหนังสือเชิญประชุมเพื่อพิจารณาแลว ทานผูถือหุนมีขอซักถามหรือไม
เมื่อไมมีขอซักถาม กรรมการผูจัดการขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบการเงิน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติงบการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม
2555
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45

- 16 ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,341,560
เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 4 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มผี ูมารวมประชุมเพิ่ม 2 คน เปน
จํานวนผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 1,500 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 131 คน เปนจํานวนผูถือหุน
175 ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 110,343,060 หุน คิดเปนรอยละ 91.95 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 4

พิจารณาอนุมัติการจัดสรรกําไรและอนุมัติการจายเงินปนผล

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา บริษัทฯ มีนโยบายการจายเงินปนผลที่สม่ําเสมอในอัตราหุนละ 0.25 บาท
(รอยละ 25 ของมูลคาที่ตราไว) แตทั้งนี้ขึ้นอยูกับผลการดําเนินงานของบริษัทฯ และภาวะเศรษฐกิจเปนหลัก
ในป 2555 บริษัทฯ มี
กําไรสะสมยังไมจัดสรรยกมา
3,010,163,146.61
บาท
บวก กําไรสุทธิประจําป 2555
431,832,847.72
บาท
หัก
ขาดทุนจากการประมาณการตาม
หลักคณิตศาสตรประกันภัยสําหรับ
โครงการผลประโยชนพนักงาน
14,286,158.00
บาท
รวม กําไรที่จะนํามาจัดสรรทั้งสิ้น
3,427,709,836.33
บาท
ตามมติคณะกรรมการบริษัทครั้งที่ 6/2555 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2556 ไดพิจารณาผลการดําเนินงาน รวมทั้ ง
สภาพคลองและการลงทุนในโครงการตางๆ แลวเห็นควรเสนอจัดสรรกําไร ดังนี้
1. เสนอตั้งสํารอง
เนื่องจากทุนสํารองตามกฎหมาย ไดสํารองครบรอยละ 10 ของทุนจดทะเบียนแลว คณะกรรมการบริษัทจึงขอ
เสนอใหจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป เปนจํานวนเงิน 21,591,642.39 บาท
2. เสนอจายเงินปนผล
คณะกรรมการบริษัทเห็นควรเสนอจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.40 บาท จากจํานวน 120,000,000 หุน รวม
เปนเงินปนผลจายทั้งสิ้น 288,000,000 บาท คิดเปนรอยละ 66.69 ของกําไรสุทธิประจําป 2555 โดยจายจากกําไรสุทธิ
ที่เสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30
ซึ่งผูถือหุนประเภทบุคคลธรรมดาสามารถขอเครดิตภาษีคืนได ทั้งนี้การจายเงินปนผลดังกลาวใหจายแกผูถือ
หุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลตามที่ปรากฏรายชื่อ ณ วันกําหนดรายชื่อผูถือหุนที่มีสิทธิรับเงินปนผลในวันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556
และใหรวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย พ.ศ. 2535 ดวยวิธีปดสมุดทะเบียน
พักการโอนหุนในวันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556 โดยกําหนดจายเงินปนผลในวันศุกรที่ 17 พฤษภาคม 2556
อัตราการจายเงินปนผลดังกลาว สอดคลองกับนโยบายการจายเงินปนผลที่บริษัทฯ ไดกําหนดไว และไมสงผล
กระทบตอสภาพคลองของบริษัทฯ
ซึ่งบริษัทฯ
จะยังคงมีกําไรสะสมยังไมไดจัดสรรคงเหลือยกไป
เปนจํานวนเงิน
3,118,118,193.94 บาท
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- 17 ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัตกิ ารจัดสรรกําไรและการจายเงินปนผล
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัตใิ หจัดสรรกําไรเปนทุนสํารองทั่วไป จํานวนเงิน
21,591,642.39 บาท และอนุมัติใหจายเงินปนผลในอัตราหุนละ 2.40 บาท จํานวนเงิน 288,000,000 บาท โดยจายจากกําไร
สุทธิเสียภาษีเงินไดนิติบุคคลไวแลวในอัตรารอยละ 30 ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,343,060
เสียง
คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
เสียง
คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
เสียง
คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
กอนเริ่มการประชุมวาระที่ 5 เลขานุการบริษัท ไดแจงตอที่ประชุมวา ขณะนี้มผี ูมารวมประชุมเพิ่ม 2 คน เปนจํานวน
ผูถือหุน 2 ราย ซึ่งถือหุน 29,550 หุน รวมเปนผูถือหุนและผูรับมอบฉันทะมารวมประชุมทั้งสิ้น 133 คน เปนจํานวนผูถอื หุน 177
ราย รวมจํานวนหุนทั้งสิ้น 110,372,610 หุน คิดเปนรอยละ 91.98 ของจํานวนหุนที่ออกและเรียกชําระแลวของบริษัทฯ
วาระที่ 5

พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการทีค่ รบกําหนดออกตามวาระ และกําหนดคาตอบแทนกรรมการ
วาระที่ 5.1 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และตาม
ขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 21 กําหนดให “ในการประชุมสามัญประจําปทุกครั้ง ใหกรรมการออกจากตําแหนงเปนจํานวนหนึ่งใน
สามเปนอัตรา ถาจํานวนกรรมการที่จะแบงออกใหตรงเปนสามสวนไมได ก็ใหออกโดยจํานวนใกลที่สุดกับสวนหนึ่งในสาม
กรรมการซึ่งพนจากตําแหนงแลวอาจไดรับเลือกตั้งใหมได”
ปจจุบันตําแหนงกรรมการของบริษัทฯ มีจํานวน 15 ตําแหนง ซึ่งในการประชุมสามัญผูถือหุนครั้งที่ 44 มี
กรรมการที่ครบกําหนดออกจากตําแหนงตามวาระจํานวน 5 คน ดังนี้
1. นายมนู

ลีลานุวัฒน

2. นายยูโซะ
3. นางสาวศิริกุล

อิเดะ
ธนสารศิลป

4. นายคิโยทากะ
5. รศ.ดร. กุลภัทรา

ฮิโรชิมา
สิโรดม

ประธานกรรมการบริษัท
ประธานกรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
ประธานกรรมการบริหาร
รองประธานกรรมการบริษัท
รองประธานกรรมการบริษัท
กรรมการสรรหา
กรรมการพิจารณาคาตอบแทน
รองประธานกรรมการบริหาร
กรรมการบริษัท
กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

ทั้งนี้บริษัทฯ ไดเปดโอกาสใหผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการลวงหนากอน
การประชุมสามัญผูถือหุน ปรากฏวาไมมีผูถือหุนเสนอชื่อบุคคลเขารับการพิจารณาเลือกตั้งเปนกรรมการแตอยางใด
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- 18 คณะกรรมการบริษัทซึ่งไมรวมกรรมการที่มีสวนไดเสียไดหารือกันอยางกวางขวาง โดยไดพิจารณาคุณสมบัติ
ของบุคคลที่ไดรับการเสนอชือ่ เขาดํารงตําแหนงกรรมการเปนรายบุคคลอยางละเอียดรอบคอบ ทั้งดานคุณวุฒิ ภาวะผูนํา วิสัยทัศน
คุณธรรมและจริยธรรม ประวัติการทํางาน และความเชี่ยวชาญจากหลากหลายวิชาชีพ รวมถึงผลการปฏิบัติงานในฐานะ
กรรมการบริษัทและกรรมการชุดยอยในชวงที่ผานมา ตลอดจนการมีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามมาตรา 68 ของ
พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจํากัด พ.ศ. 2535
และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย จึงมีมติเห็นชอบตามทีค่ ณะกรรมการสรรหาเสนอ โดยเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุน เพื่อพิจารณาเลือกตั้ง
กรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระในคราวประชุมนี้จํานวน 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
“หามมิใหกรรมการประกอบกิจการอันมี สภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ หรือเขาเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือเปนกรรมการของบริษัทเอกชน หรือบริษัทอื่นที่
ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของบริษัทฯ ไมวาจะทําเพื่อประโยชนตนหรือประโยชน
ผูอื่น เวนแตจะไดแจงใหที่ประชุมผูถือหุนทราบกอนที่จะมีมติแตงตั้ง”
ดังนั้นกอนที่ที่ประชุมจะลงมติเลือกตั้ง กรรมการผูจัดการแจงใหที่ประชุมทราบวา มีกรรมการบางทานที่เสนอให
เลือกตั้งในคราวประชุมนี้เปนกรรมการของบริษทั อื่นที่ประกอบกิจการอันมีสภาพอยางเดียวกัน และเปนการแขงขันกับกิจการของ
บริษัทฯ ดังนี้
1. นายมนู
ลีลานุวัฒน
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
2. นางสาวศิริกุล
ธนสารศิลป
ดํารงตําแหนงกรรมการผูจัดการ
บริษัท ภัทยาอุตสาหกิจ จํากัด
ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ
บริษัท ภัทยาลําพูน จํากัด
ทั้งนีป้ ระวัติของบุคคลที่ไดรับการเสนอชื่อใหเขาดํารงตําแหนงกรรมการบริษัททั้ง 5 คน พรอมทั้งนิยามกรรมการ
อิสระ ไดจัดสงใหผูถือหุนลวงหนาพรอมหนังสือเชิญประชุมแลว
และเนื่องจากวิธีการลงคะแนนเสียงในวาระนี้ตางจากวาระอื่นๆ จึงขอใหผูถือหุนทุกทานทั้งเห็นดวย ไมเห็นดวย
หรืองดออกเสียง โปรดลงคะแนนเสียงในบัตรลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแตละคน และเมื่อลงคะแนนครบทั้ง 5 คนแลว ขอให
สงบัตรลงคะแนนพรอมลงนามใหกับเจาหนาที่ของบริษัทฯ เพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน
ขอใหที่ประชุมพิจารณาและออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ เปน
รายบุคคล ดังนี้
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- 19 1.
2.
3.
4.
5.

นายมนู
นายยูโซะ
นางสาวศิริกุล
นายคิโยทากะ
รศ.ดร. กุลภัทรา

ลีลานุวัฒน
อิเดะ
ธนสารศิลป
ฮิโรชิมา
สิโรดม

มติที่ประชุม ที่ประชุมพิจารณาแลว จึงลงมติเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ครบกําหนดออกตามวาระ ดวย
การลงคะแนนเสียงเปนรายบุคคลตามลําดับ ดังนี้
รายชื่อกรรมการ
1. นายมนู
2. นายยูโซะ
3. นางสาวศิริกุล

ลีลานุวัฒน
อิเดะ
ธนสารศิลป

4. นายคิโยทากะ
5. รศ.ดร. กุลภัทรา

ฮิโรชิมา
สิโรดม

เห็นดวย
จํานวนเสียง
รอยละ*
110,372,610 100.0000
110,189,110
99.8337
110,189,110
110,372,610
110,372,610

ไมเห็นดวย
จํานวนเสียง รอยละ*
183,500 0.1663

99.8337
100.0000
100.0000

183,500
-

งดออกเสียง
จํานวนเสียง รอยละ*
-

0.1663
-

-

หมายเหตุ * : คิดเปนรอยละของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
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
10. นายคิโยทากะ
ฮิโรชิมา
11. รศ.ดร.กุลภัทรา
สิโรดม
12. นางพรรณี
วรวุฒิจงสถิต
13. นางศรัณยา
จินดาวณิค
14. นายกฤช
ฟอลเล็ต
15. รศ.นเรศร
เกษะประกร
ทั้งนีบ้ ริษัทฯ มีกรรมการอิสระครบตามจํานวน 1 ใน 3 ของคณะกรรมการบริษัททั้งคณะ โดยมีจํานวน 5 คน
จากทั้งหมด 15 คน คือ
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-

- 20 1.
2.
3.
4.
5.

รศ.ดร.กุลภัทรา
นางพรรณี
นางศรัณยา
นายกฤช
รศ.นเรศร

สิโรดม
วรวุฒิจงสถิต
จินดาวณิค
ฟอลเล็ต
เกษะประกร

วาระที่ 5.2 พิจารณากําหนดคาตอบแทนกรรมการ
กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 32 “หามมิใหบริษัทฯ จายเงินหรือทรัพยสิน
อื่นใดใหแกกรรมการ เวนแตจายเปนคาตอบแทนตามสิทธิและผลประโยชนตอบแทนในลักษณะอื่นโดยปกติวิสัยในฐานะที่เป น
กรรมการของบริษัทฯ ทั้งนี้ไมรวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ” ซึ่งเดิม
ที่ประชุมผูถือหุนไดอนุมัติวงเงินคาตอบแทนกรรมการไวไมเกินปละ 20,000,000 บาท โดยมอบหมายใหคณะกรรมการพิจารณา
คาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ ซึ่งในป 2555 บริษัทฯ ไดจัดสรรวงเงินดังกลาวใหแกกรรมการ
เปนจํานวนเงินทั้งสิ้น 14,560,000 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้
- คาตอบแทนประจําปคณะกรรมการบริษัท
13,000,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท
572,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ
688,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการสรรหา
52,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
32,000 บาท
- คาเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
216,000 บาท
ซึ่งคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน ไดพิจารณาเสนอหลักเกณฑการกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ในป
2556 โดยพิจารณาผลประเมินการปฏิบัติงานของคณะกรรมการบริษัท ผลการดําเนินงาน วงเงินคาตอบแทนที่ไดรับอนุมัติจากที่
ประชุมสามัญผูถือหุน จํานวนเงินคาตอบแทนที่จายในปที่ผานมา และเปรียบเทียบกับระดับที่ปฏิบัติอยูในกลุมธุรกิจเดียวกัน
รวมถึงอํานาจ หนาที่ และความรับผิดชอบ
โดยมีรายละเอียดการจายคาตอบแทนกรรมการ ดังนี้
1. คาตอบแทนประจําป
2. คาเบี้ยประชุม

: จายใหกรรมการทุกคน โดยใหคณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน นําไป
พิจารณาจัดสรร
: จายเฉพาะผูที่เขาประชุม

รายละเอียดการจายคาเบี้ยประชุม ดังนี้
ประธาน
1. คาเบี้ยประชุม
1.1 คณะกรรมการบริษัท
1.2 คณะกรรมการตรวจสอบ คณะกรรมการสรรหา
คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทน
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
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กรรมการ

12,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

10,000 บาท/ ครั้ง

8,000 บาท/ ครั้ง

- 21 ประธาน
2. คาเบี้ยประชุมรายไตรมาส
(เฉพาะคณะกรรมการตรวจสอบ)

กรรมการ

60,000 บาท/ ครั้ง

30,000 บาท/ ครั้ง

ทั้งนี้ การพิจารณาหลักเกณฑคาตอบแทนดังกลาวขางตนตองไดรับการอนุมัติจากที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
และไมเกินวงเงินที่ไดรับอนุมัติจากที่ประชุมผูถือหุน
คณะกรรมการบริษัทไดพิจารณาแลวเห็นชอบตามที่คณะกรรมการพิจารณาคาตอบแทนเสนอ จึงขอใหที่ประชุม
พิจารณาอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดในวงเงินรวมไมเกินปละ 20,000,000 บาท เทากับปที่ผานมา ทั้งนี้ไม
รวมถึงคาตอบแทนหรือสวัสดิการอื่นที่กรรมการไดรับในฐานะพนักงานหรือลูกจางของบริษัทฯ โดยขออํานาจใหคณะกรรมการ
พิจารณาคาตอบแทนนําไปพิจารณาจัดสรรภายในวงเงินที่ผูถือหุนอนุมัติ โดยวงเงินนี้ใหมีผลตั้งแตวันที่ที่ประชุมนี้อนุมัติจนกวา
จะมีการเปลี่ยนแปลงตอไป
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติกําหนดคาตอบแทนกรรมการ ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวาสองใน
สามของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติอนุมัติใหบริษัทฯ จายคาตอบแทนแกกรรมการไดภายในวงเงินที่
เสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,201,310
เสียง
ไมเห็นดวย
เสียง
งดออกเสียง
171,300
เสียง
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุม
วาระที่ 6

คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ
คิดเปนรอยละ

99.8448
0.1552

พิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ

รศ.ดร. กุลภัทรา สิโรดม ประธานกรรมการตรวจสอบ ไดแจงตอที่ประชุมวา ตามขอบังคับของบริษัทฯ ขอ 49
“ผูสอบบัญชีตองไมเปนกรรมการ พนักงาน ลูกจาง หรือ ผูดํารงตําแหนงหนาที่ใดๆ ของบริษัทฯ” และ ขอ 50 “ผูสอบบัญชีนั้นให
ที่ประชุมสามัญผูถือหุนเลือกตั้งทุกป ผูสอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นจะถูกเลือกกลับเขารับตําแหนงอีกก็ได”
ในป 2555 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 1,705,000 บาท
ในป 2556 คณะกรรมการบริษัทเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุมผูถือหุนพิจารณาแตงตั้งผูสอบบัญชีและกําหนดคา
สอบบัญชีตามที่คณะกรรมการตรวจสอบเสนอ ซึ่งไดพิจารณาจากความเปนอิสระ ผลการปฏิบัติงาน การมีมาตรฐานการทํางาน
ที่ดี มีคุณสมบัติครบถวนตามขอบังคับของบริษัทฯ และขอกําหนดของสํานักงานคณะกรรมการกํากับหลักทรัพยและตลาด
หลักทรัพย โดยมีรายชื่อผูสอบบัญชี ดังนี้
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45

- 22 1. ดร.ศุภมิตร
2. นายชวาลา
3. นายมนูญ

เตชะมนตรีกุล
เทียนประเสริฐกิจ
มนูสุข

ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4301
ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 4292

และ/หรือ
และ/หรือ

แหงบริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด เปนผูสอบบัญชีของบริษัทฯ โดย ดร.ศุภมิตร
เตชะมนตรีกุล ผูสอบบัญชีรับอนุญาตเลขทะเบียน 3356 ไดเปนผูลงลายมือชื่อรับรองงบการเงินของบริษัทฯ มาแลวเปนระยะเวลา
2 ป คือ ในป 2554 - 2555 สวนผูสอบบัญชีทานอืน่ ยังไมเคยเปนผูลงลายมือชื่อในงบการเงินของบริษัทฯ
ทั้งนี้ ผูสอบบัญชีจาก บริษัท ดีลอยท ทูช โธมัทสุ ไชยยศ สอบบัญชี จํากัด ที่ไดเสนอใหมีการแตงตั้งโดยที่ประชุม
สามัญผูถือหุนนั้น เปนผูสอบบัญชีสังกัดสํานักงานสอบบัญชีเดียวกันกับผูสอบบัญชีของบริษัทยอยดวย โดยที่ผูสอบบัญชีของ
บริษัทฯ และบริษัทยอย มีความเปนอิสระ ไมมีความสัมพันธ หรือมีสวนไดเสียกับบริษัทฯ บริษัทยอย ผูบริหาร ผูถือหุนรายใหญ
หรือผูที่เกี่ยวของกับบุคคลดังกลาวแตอยางใด
บริษัทฯ และบริษัทยอยไมมีการจายคาตอบแทนของงานบริการอื่นใหแกสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
บุคคลหรือกิจการที่เกี่ยวของกับผูสอบบัญชีและสํานักงานสอบบัญชีที่ผูสอบบัญชีสังกัด
โดยมีรายละเอียดของคาสอบบัญชี ดังนี้
- คาตรวจสอบงบการเงินประจําป
- คาตรวจสอบงบการเงินรวมประจําป
- คาสอบทานงบการเงินไตรมาส 1, 2, 3
- คาสอบทานงบการเงินรวมไตรมาส 1, 2, 3
- คาตรวจสอบและรับรอง ROYALTY
- คาสอบทานระบบสารสนเทศ (IT)
รวมทั้งสิ้น

865,000
90,000
315,000
300,000
25,000
140,000
1,735,000

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

นอกจากนี้เห็นสมควรเสนอใหที่ประชุมสามัญผูถือหุนรับทราบ คาสอบบัญชีของบริษัทยอย จํานวน 5 บริษัท ซึ่งคา
สอบบัญชีดังกลาวเปนการใหบริการสอบบัญชีเทานั้น ไมมีการใหบริการอื่นนอกเหนือจากการสอบบัญชี เปนจํานวนเงินรวม
2,595,000 บาท รวมเปนคาตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทยอยรวมทั้งสิ้น 4,330,000 บาท
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบบัญชีของบริษัทฯ
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติใหแตงตั้งผูสอบบัญชี และกําหนดคาสอบ
บัญชีของบริษัทฯ ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45

- 23 วาระที่ 7

พิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4)

กรรมการผูจัดการไดแจงตอที่ประชุมวา เพื่อใหการดําเนินกิจการของบริษัทฯ เปนไปอยางคลองตัวและครอบคลุม
การทําธุรกรรมประเภทตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินกิจการ คณะกรรมการบริษัทพิจารณาแลวเห็นสมควรเสนอตอที่ประชุม
ผูถือหุนพิจารณาแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) ตามรายละเอียดในหนังสือ
เชิญประชุมสามัญผูถือหุน ดังนี้
วัตถุประสงคปจจุบัน

วัตถุประสงคที่ขอเสนอแกไขเพิ่มเติม

เหตุผล

ขอ 2. ขาย โอน จํานอง จํานํา แลกเปลี่ยน ขอ 2. ขาย โอน แลกเปลี่ยน และจําหนาย เพื่อจัดหมวดหมูของลักษณะ
และจําหนายทรัพยสินโดยประการ
ทรัพยสินโดยประการอื่น
ธุรกรรมใหชัดเจนยิ่งขึ้น
อื่น
ขอ 4. กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจาก
ขอ 4.
ธนาคาร นิติบุคคล หรือสถาบัน
การเงินอื่น และใหกูยืมเงินหรือให
เครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะมีหลัก
ประกันหรือไมก็ตาม รวมทั้งการรับ
ออก โอน และสลักหลังตั๋วเงิน หรือ
ตราสารที่เปลี่ยนมือไดอยางอื่น เวน
แตใน ธุรกิจธนาคาร ธุรกิจเงินทุน
และ ธุรกิจเครดิตฟองซิเอร

กูยืมเงิน เบิกเงินเกินบัญชีจากธนาคาร
เพื่อใหครอบคลุมการทํา
นิติบุคคล หรือสถาบันการเงินอื่น และให
ธุรกรรมและการดําเนินกิจการ
กูยืมเงินหรือใหเครดิตดวยวิธีการอื่น โดยจะ งานของบริษัท
มีหลักประกันหรือไมก็ตาม ทําการจํานํา
และรับจํานํา ทําการจํานองอสังหาริมทรัพย
และสังหาริมทรัพย รับจํานองทรัพยสินเพื่อ
ค้ําประกันการเขาทํางานของพนักงานบริษัท
รับจํานองเพือ่ ประกันการชําระหนีข้ องบริษัท
ขายฝากทรัพยสิน รับขายฝากทรัพยสิน เพื่อ
ประโยชนในกิจการของบริษัท และให
ประกันหรือเขาเปนนายประกันสําหรับ
บุคคลหรือนิติบุคคลใดๆ หรือสําหรับการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเหลานั้นจะปฏิบัติตาม
สัญญาตางๆ และเฉพาะอยางยิ่งแกลูกคา
บุคคล หรือนิติบุคคลอื่นที่ทําการติดตอ
กับบริษัท รวมทั้งการรับ ออก โอนและสลัก
หลัง ตั๋วเงิน หรือตราสารที่เปลี่ยนมือได
อยางอื่น เวนแตในธุรกิจสถาบันการเงิน

และขอใหที่ประชุมมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติมและใหมีอํานาจ
แกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน กรมพัฒนาธุรกิจการคา
กระทรวงพาณิชย
ขอใหที่ประชุมพิจารณาอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3 (วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4)
ซึ่งในวาระนี้ตองไดรับคะแนนเสียงไมนอยกวา 3 ใน 4 ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียง
ลงคะแนน
มติที่ประชุม ที่ประชุมไดพิจารณาแลว จึงลงมติเปนเอกฉันทอนุมัติแกไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณหสนธิ ขอ 3
(วัตถุประสงคของบริษัทฯ ขอ 2 และขอ 4) และมอบอํานาจใหกรรมการบริษัทสามารถดําเนินการยื่นจดทะเบียนแกไขเพิ่มเติม
หนังสือเชิญประชุมสามัญผูถือหุน ครั้งที่ 45

- 24 และใหมีอํานาจแกไขเพิ่มเติมขอความหรือถอยคําในหนังสือบริคณหสนธิของบริษัทฯ ตามคําแนะนําของนายทะเบียน
พัฒนาธุรกิจการคา กระทรวงพาณิชย ตามที่คณะกรรมการเสนอ
ดวยคะแนนเสียง
เห็นดวย
110,372,610 เสียง คิดเปนรอยละ
100.00
ไมเห็นดวย
- เสียง คิดเปนรอยละ
งดออกเสียง
- เสียง คิดเปนรอยละ
ของจํานวนเสียงทั้งหมดของผูถือหุนที่มาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
วาระที่ 8

กรม

พิจารณาเรื่องอื่นๆ (ถามี)

หลังจากสิ้นสุดวาระการประชุมสามัญผูถือหุน กรรมการผูจัดการแจงตอที่ประชุมวา มีผูถือหุน 1 ทานไดสงคําถาม
ลวงหนามายังบริษัทฯ ขอใหเลขานุการบริษัทเปนผูอานและตอบคําถามจากผูถือหุน
นางอรอนงค แสงพุมพงษ (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน)
ผูถือหุน คือ คุณประวิตร พงศสถิตสุนทร ไดสงคําถามลวงหนามาทีบ่ ริษัทฯ เนื่องจากติดภารกิจไมสามารถมารวม
ประชุมได จึงขอใหบริษัทฯ ไดตอบขอซักถามในวันประชุมผูถือหุน ดังนี้
คําถามขอ 1
อยากทราบคุณสมบัติ วัสดุของฟองน้ําในสินคารุน “เย็นอก ก็เย็นใจ” เปน Innovation Cool
ชนิดเดียวกับนวัตกรรมของ Cool Biz หรือไม
คําตอบ
ทั้งสองนวัตกรรมนี้เปนคนละชนิดกัน โดยในรุนของ Wacoal COOL “เย็นอก ก็เย็นใจ” อยูใน
กลุมสินคายกทรง มีนวัตกรรม Cool Fabric ผาที่มีคุณสมบัติดูดซับเหงื่อ ระบายอากาศไดดีและแหงเร็ว สวนนวัตกรรมของ
Cool Biz อยูในกลุมสินคา Hip Pants มีการเคลือบสารทีพ่ ื้นผิวผาซึ่งชวยดูดซับเหงื่อและความรอนไวเมื่อรางกายรูสึกรอนและมี
เหงื่อ จะทําใหอุณหภูมิที่ผิวผาที่สัมผัสรางกายปรับลดลง ผูสวมใสจึงรูสึกเย็นสดชื่นตลอดทั้งวัน
คําถามขอ 2
W65U14 ไมมีเพชร

ในรุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัวหรือไม เพราะสังเกตวารุน Underwear :

คําตอบ
รุน Diamond ใช Swarovski Elements ทุกตัว รวมถึงรุน Underwear : W65U14 ที่มีเพชร
ประดับเล็กนอยอยูบนลายผาดานหนา
คําถามขอ 3
หนาปกของรายงานประจําป ควรบอกรุนสินคาไว และนาจะเปนรุนที่ออกใหมอยางเชนปนี้
รุนทีไ่ ดรับ Innovation Cool นาจะออกมานําเสนอ
คําตอบ

บริษัทฯ ขอรับพิจารณาในครั้งถัดไป

คําถามขอ 4

จากการแข็งคาของเงินบาทอยางรวดเร็ว บริษัทฯ ไดทํา Forward หรือ Natural Hedge ไว

หรือไม
คําตอบ
บริษัทฯ ไดมีการทํา Forward Contract ไว โดยในป 2555 บริษัทฯ มีกําไรจากการทํา
Forward ไวประมาณ 10 ลานบาท
ขอที่ 5
ไมไดเปนคําถาม แตเปนคําชมบอกวาขอขอบคุณทานประธานกรรมการบริษัท (คุณมนู
ลีลานุวัฒน) และคณะกรรมการทุกทาน ที่ไดรักษาคําพูดในการปดประชุมผูถือหุนทุกครั้งวา “คณะกรรมการทุกคนตระหนักใน
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- 25 ภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ดวยความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการ
ทํางานที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากทานผูถือหุน” ซึ่งไดพิสูจนใหเห็นวา ผลงานของบริษัทฯ
พัฒนาการในทางที่ดีขึ้นทุกๆ ป จายปนผลสูงสุดตั้งแตเปลี่ยนพารจาก 10 บาท เปน 1 บาท รวมทั้งเปอรเซ็นตการจายก็มิไดลดลง
แตอยางใด ยังไมรวมถึงการที่บริษัทฯ ไดรับรางวัลผลประเมินการกํากับดูแลกิจการในระดับ “ดีมาก” ติดตอกันเปนปที่ 5
ตอบ

ขอขอบคุณทานผูถือหุน สําหรับคําถามมีเพียงเทานี้

จากนั้นกรรมการผูจัดการไดเปดโอกาสใหผูถือหุนสอบถามหรือใหขอเสนอแนะตอที่ประชุม ซึ่งมีผูถือหุนจํานวน 3
ราย มีคําถามและขอเสนอแนะสรุปรายละเอียดที่สําคัญไดดังนี้
นายวิทยา พันธุชนะวาณิช
(ผูถือหุน)
ขอยอนถามเกี่ยวกับงบการเงิน หนา 97 เกี่ยวกับเงินลงทุนทั่วไปที่มีผลขาดทุน 22.67 ลานบาท อยากทราบวา
ผลขาดทุนดังกลาวคือคาเสื่อมการดอยคาใชหรือไม ถาลองเทียบราคาตลาดในปจจุบันแลวมีผลกําไรหรือขาดทุน
และหนาที่ 65 การลงทุนในบริษัทอื่นทั้งทางตรงและทางออมมีประมาณ 23 บริษัท อยากทราบวามีบริษัทใดบางที่
ไมมีผลตอบแทน หรือวาไมมีกําไร และบริษัทฯ มีนโยบายอยางไร
นางอรอนงค แสงพุมพงษ (เลขานุการบริษัท และผูอํานวยการฝายบัญชีและการเงิน)
สําหรับคําถามที่ 1
เปนเรื่องขาดทุนจากเงินลงทุนทั่วไป เนื่องจากวาบริษัทฯ มีเงินลงทุนในบริษัทหนึ่งซึ่งได
ตั้งดอยคาไวเรียบรอยแลวทั้งหมดเต็มจํานวน แตบริษัทดังกลาวไดปดกิจการลง บริษัทฯ จึงกลับรายการดอยคา และบันทึกผล
ขาดทุนจากการลงทุนดังกลาว ซึ่งสามารถนํามาลดหยอนภาษีไดในป 2555
สําหรับคําถามที่ 2
ในรายงานประจําป หนา 65 เปนเงินลงทุนที่บริษัทฯ ถือหุนตั้งแตรอยละ 10 ขึ้นไป มี
จํานวน 23 บริษัท ซึ่งจะมีทั้งที่มีผลตอบแทนและไมมีผลตอบแทน บางบริษัทมีการตั้งดอยคาซึ่งมีรายละเอียดคอนขางมาก
บริษัทฯ รบกวนขอรายชื่อทานผูถือหุนไว และจะสง e-mail ตอบกลับไป พรอมทั้งบันทึกแจงใหผูถือหุนไดรับทราบ
รายละเอียดที่ไดตอบผูถือหุนทาง e-mail คือ บริษัทฯ มีเงินลงทุน 23 บริษัท มีราคาทุน 411.91 ลานบาท ปจจุบัน
มีมูลคาตามบัญชี (Book Value) รวม 1,706.03 ลานบาท มีเงินปนผลในป 2555 รวม 145.09 ลานบาท คิดเปนผลตอบแทน
35.20% เมื่อเทียบกับราคาทุน ซึ่งเปนอัตราที่มากกวาเงินฝากประจําหรือพันธบัตรรัฐบาล โดยใน 23 บริษัทดังกลาว มี 4 บริษัท
ที่ยังไมมีผลตอบแทน เนื่องจากยังมีผลขาดทุน โดยบริษัทฯ มีนโยบายการลงทุนในบริษัทที่เปน Supply Chain ของบริษัทฯ เปน
หลักและธุรกิจอื่นบาง ทั้งนี้การลงทุนยอมมีความเสี่ยง แตในภาพรวมบริษัทฯ ไดเงินปนผลรับในอัตราที่สูงมาก เมื่อเทียบกับเงินที่
ลงทุนไป
นายวิทยา พันธุชนะวาณิช
(ผูถือหุน)
บริษัทฯ มีเปาหมายในปนี้อยางไร
นายมนู ลีลานุวัฒน (ประธานกรรมการบริษัท)
ปนี้เปนปที่ลําบาก เนื่องจากคาแรงขั้นต่ําของประเทศขึ้นมาเปน 300 บาท และคาเงินบาทของไทยแข็งคาขึ้นมาก
อาจจะเรียกไดวาคาเงินบาทแข็งคามากที่สุดในโลก ในขณะที่คูคารายใหญของไทยวาโก คือ ญี่ปุนมีคาเงินเยนลดลง 20 กวา
เปอรเซนต และมีแนวโนมลดลงเรื่อยๆ จากปจจัยทั้งหมดนี้สงผลใหปนี้เปนปที่นักอุตสาหกรรมของประเทศไทย รวมถึงไทยวาโก
ตองพยายามทุกวิถีทางที่จะหลีกเลี่ยงการขาดทุน ซึ่งทางบริษัทฯ ไดหาวิธีการทุกวิถีทางเทาที่จะทําไดในการที่จะลดผลกระทบอัน
นี้ใหนอยที่สุด โดยคณะกรรมการมีการปรึกษาหารือกันอยูตลอดเวลา
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- 26 นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
ขอทราบขอมูลผลประกอบการไตรมาส 4 ดังนี้
1. สาเหตุที่ยอดขายเติบโตคอนขางนอยในไตรมาส 4 ถาเทียบกับไตรมาสที่ผานมา จะเห็นวาการเติบโต
คอนขางมาก แตถาไตรมาส 4 เทียบกับไตรมาส 4 ปที่แลวจะเติบโตคอนขางนอย
2. คาใชจายในการขายของไตรมาส 4 ซึ่งปกติเปนชวง Low Season แตทําไมไตรมาส 4 ถึงมีคาใชจายในการ
ขายเมื่อเทียบกับยอดขายคิดเปนเปอรเซนตแลวสูงวาไตรมาสอื่น
3. คาใชจายในการบริหารลดลงมาคอนขางมากประมาณ 30% YOY ไมทราบวามาจากสาเหตุอะไร
4. บริษัทฯ มีวิธีการใดในการตอสูกับเรื่องคาแรงขั้นต่ําที่ปรับเพิ่มขึ้น และเรื่องการแขงขันในอุตสาหกรรม เชน
การนําเขาสินคาจากประเทศจีนที่มีมากขึ้น และการแขงขันแฟชั่นที่เพิ่มมากขึ้น
5. ปนี้บริษัทฯ มีแผนงบลงทุนอยางไร และมีแผนที่จะเพิ่มกําลังการผลิตดวยหรือไม
6. เปาหมายยอดขายและกําไรวาเติบโตประมาณกี่เปอรเซนต
7. ความคืบหนาในการดําเนินงานการผลิตที่พมาในบริษัทที่เพิ่งกอตั้ง
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ขอตอบเทาที่จําคําถามได ในสวนเรื่องของคาใชจายตางๆ บริษัทฯ ไดมีการเตรียมแผนทุกอยางในการปรับตัว
เพราะในปนี้เปนปที่บริษัทฯ จะตองตอสูกับภาวะเศรษฐกิจตามที่ประธานกรรมการบริษัทไดเรียนใหทราบแลว อันที่จริงแลว
บริษัทฯ ไดปรับเปลี่ยนเรื่องกระบวนการทํางาน รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมาโดยตลอด บริษัทฯ ไดทําหลายอยางที่จะ
ตอสูกับคาใชจายตางๆ ที่เพิ่มขึ้น เชน การเพิ่มงานการผลิตในพมาหรือวาแมสอดที่บริษัทฯ ไดทําอยูเพื่อเปนการลดตนทุนลงสวน
หนึ่ง สําหรับคาใชจายในเรื่อง Exchange Rate ที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและรุนแรงมากโดยเฉพาะคาเงินเยน บริษัทฯ ก็
พยายามปรับตัวและทํา Order ใหอยูในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหครอบคลุมคาใชจายตางๆ
สําหรับผลประกอบการดานยอดขายในปนี้นาจะเพิ่มไมมากหรือวาใกลเคียงกับปที่ผานมา
สวนกําไรอาจจะ
ลําบากสําหรับภาวะเศรษฐกิจเชนนี้ อยางไรก็ตามคณะกรรมการบริษัทจะทําเต็มที่ทุกวิถีทาง
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
กําลังการผลิตของเสื้อผาเด็กและปริมาณการผลิตจริงก็เพิ่มขึ้น ในขณะที่ของชุดชั้นในสตรีกลับลดลง อยากทราบ
วาแนวโนมจะเปนเชนนี้ตอไปหรือไม และมาจากสาเหตุอะไร
นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
ในแตละปแนวโนมกําลังการผลิตและปริมาณการผลิตจริงไมเทากัน อยางปที่แลวเสื้อผาเด็กเพิ่มขึ้นมาก แตในปนี้
อาจจะไมไดเพิ่มขึ้นเหมือนปกอน สวนชุดชั้นในสตรีมีกําลังการผลิตทั้งหมดสองสวน คือ กําลังการผลิตสําหรับตลาดในประเทศ
และตลาดตางประเทศ ซึ่งบริษัทฯ จะ Balance กําลังการผลิตทั้งสองสวนนี้อยูตลอดเวลาเพื่อใหเกิดความคลองตัวสูงสุด โดย
พิจารณาวาปไหนควรจะเพิ่มสัดสวนตรงไหน ก็ขึ้นอยูกับภาวะเศรษฐกิจและอัตราแลกเปลี่ยน ทั้งนี้เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอ
บริษัทฯ
นางสาวดรุณรัตน ภิยโยดิลกชัย (ผูรับมอบฉันทะจาก บมจ. กรุงเทพประกันชีวิต)
งบลงทุนในปนี้เปนอยางไร บริษัทฯ จะขยายกําลังการผลิตหรือไม หรือวาคงที่เทาเดิม หรือวาจะลดพนักงานลง
แตเพิ่ม Productivity แทน
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- 27 นายบุญดี อํานวยสกุล (กรรมการผูจัดการ)
เนื่องจากวาบริษัทยอยทั้ง 3 แหง คือ ที่กบินทรบุรี ลําพูน และศรีราชานั้น BOI หมดลง ดังนั้นในปนี้บริษัทฯ จึงเริม่
ขอ BOI ใหม โดยมีการลงทุนในเครื่องจักรประมาณ 100 กวาลานบาท และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต โดยใชเครื่องจักรทันสมัย
มากขึ้น เชน ใชเครื่องจักร Auto เพิ่มขึ้น เพื่อทดแทนแรงงานที่คาแรงสูงขึ้นเรื่อยๆ
นายสําเริง มนูญผล
(ผูถือหุน)
ผมกังวลแทนไทยวาโกวาปนี้สิ่งทอจะลําบาก และเจอปญหาคาแรง 300 บาท ผมในฐานะผูลงทุนคิดกังวลไปไกล
วาถาวันหนึ่งสุภาพสตรีไมใสเสื้อชั้นในแลวจะเปนเชนไร ผมจะไดเงินปนผลจากไหน แตพอมานึกถึงวาผูบริหารไทยวาโกมี
วิสัยทัศนที่ดี ขยัน และซื่อสัตย จึงรูสึกดีขึ้น และชวงนี้มีขาวผูห ญิงเปนมะเร็งเตานม ซึ่งทางการแพทยเปดเผยวาถาใสเสื้อชั้นใน
จะชวยเรื่องมะเร็งเตานมได จึงฝากใหคณะกรรมการบริษัทพิจารณาเรื่องเสื้อชั้นในวาโกปองกันมะเร็งเตานม และวันนั้นผมจะได
เงินปนผลมากกวา 2.40 บาท
เมื่อไมมีทานผูถือหุนเสนอเรื่องอื่นเพิ่มเติม กรรมการผูจัดการจึงไดเรียนเชิญประธานที่ประชุมกลาวปดการประชุม
ประธานกรรมการ กลาวตอที่ประชุมวา ในนามคณะกรรมการบริษัทขอขอบคุณผูถือหุนทุกทานที่ไดมอบความ
ไววางใจ ใหบริหารกิจการของบริษัทฯ ตอไปอีกวาระหนึ่ง
จากภารกิจที่ไดรับมอบหมายนี้ คณะกรรมการบริษัทตั้งใจที่จะทําใหบริษัทฯ มีการเปลี่ยนแปลงที่ดี และเปน
บริษัทฯ ที่มีอนาคต ดวยการมีขีดความสามารถในการแขงขันไดอยางมีประสิทธิภาพ
คณะกรรมการทุกคนตระหนักในภาระหนาที่ ที่จะตองเพิ่มคุณคาของกิจการใหแกผูถือหุน และผูมีสวนไดเสีย ดวย
ความวิริยะอุตสาหะ ซื่อสัตย สุจริต ดวยวิธีการที่โปรงใส เพื่อที่จะปฏิบัติภารกิจใหสมกับที่ไดรับความไววางใจจากทานผูถือหุน
เมื่อไมมีกิจการที่จะหารือกันในที่ประชุมอีก ประธานที่ประชุมจึงกลาวปดการประชุม
ปดประชุมเวลา 15.05 นาฬิกา
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